
האם יעקב ורבקה צדקו בלקיחת הברכות במרמה? האם היה צריך לנהוג אחרת? לשיטת רבקה, הברכות אמורות 
להגיע ליעקב, הוא ממשיך הברית והיא חושבת כך מכמה סיבות: אחת, הנבואה שקיבלה לפני לידת יעקב ועשיו: 
"ורב יעבוד צעיר" - יעקב הצעיר הוא הנבחר; שתיים, התנהגותו של עשיו: צייד שמוכר את בכורתו בגחמה של רגע 
וגם לאחר מחשבה – בז לה, וגם נשיאת הנשים שגורמות למורת רוח להוריו. התנהגותו, חוסר הרגישות שלו, הביאו 
את רבקה להבין שעשיו לא יכול להיות ממשיך הברית, ואם יצחק לא מבין את זה לבד, אין ברירה אלא לקחת את 
בין  החיבור  המשך  משקל,  כבדת  רוחנית  שליחות  אלא  בעלמא  ברכה  אינו  הפרק  שעל  העניין  במרמה;  הברכות 

האדם לאל והקמת שושלת ראויה. אין מקום לטעויות. ואם הצדק עם רבקה, הרי שהצדק גם עם יעקב במעשיו.

ונחרד "חרדה  יצחק מבין שעשה טעות  ויעקב.  גישת הצדק של רבקה  אולם המשך הסיפור לא מתיישב טוב עם 
גדולה עד מאוד", עשיו צועק צעקה גדולה ומרה עד מאוד, לאבא יצחק נראה כי לא נותרו ברכות ואחרי לחצים מצד 
עשיו – מוציא ברכה בדיעבד. תוצאות מעשיהם הצודקים של רבקה ויעקב – נוראיות. יעקב עוזב את ביתו מחשש 
לחייו, נופל קורבן לתרמית זהה הכוללת עקיצה מצד לבן על מעשיו של יעקב )"לא יעשה כן במקומנו", אולי במקום 
ממנו אתה הגעת, יעקב(, חייו מלאי מתחים וריבים )רחל ולאה, מריבות בין הילדים, אובדן בנו האהוב יוסף( וכשעומד 
לפני פרעה ונשאל על שנותיו עונה יעקב "מעט ורעים היו ימי שני חיי". מאז אותו אירוע בימי נעוריו, הכל התדרדר. 

איך הכל השתבש אם רבקה ויעקב עשו את הדבר הנכון והצודק?

הרב יונתן זקס מפרש את הסיפור כטרגדיה, בה כל אחת מהדמויות פעלה נכון לפי מה שהיה ידוע לה, ועדיין התגלגל 
הסיפור כאמור לעיל. יצחק הבין מי שני הבנים שעומדים מולו, ועל אף שאהב את עשיו, היה ער לעובדה שהברית 
תמשיך עם יעקב. לכן כשבירך את מי שלדעתו היה עשיו, לא בירך אותו בברכות הברית – ברכות הזרע והארץ, 
אלא בברכות המתאימות לעשיו – טל השמים, שמני הארץ, דגן ותירוש, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. במילים 
אחרות: עושר, כוח וכבוד. אין סיבה למנוע ברכה ממי שאינו ממשיך הברית, גם עשיו הוא בנו של יצחק. את ברכות 
הברית שמר יצחק ליעקב והוא אכן נתן לו אותן לפני שיעקב נפרד ממנו – הקב"ה ירבה את זרעך, יתן לך את ברכת 

אברהם וירשת את ארץ מגוריך. את הברכה הזו שמר יצחק בכל מקרה ליעקב ולא היה כל צורך במרמה. 

בסופו של דבר יעקב מבין זאת ובפגישתו עם עשיו הוא משיב לו את הברכות שלקח שלא כדין. המתנה שנתן לו 
בצאן, בקר וגמלים מייצגת את ברכת העושר, טל השמים ושמני הארץ, וההשתחוויות לעשיו מייצגות את ברכת הכוח 

והכבוד. יעקב אפילו אומר זאת לעשיו: קח נא את ברכתי אשר הבאת לך, כי חנני אלקים וכי יש לי כל.

ויעקב אם כן, שגו. הברכה שיצחק רצה לתת לעשיו לא היתה ברכת אברהם, אותה שמר ליעקב כממשיך  רבקה 
הברית. עם זאת, רבקה פעלה לפי ראות עיניה ושאפה להבטיח את עתיד הברית. יעקב, על אף שחשש, שמע בקול 

אימו. כעבור עשרים ואחת שנים, כשהוא מבין את הטעות, הוא משיב לעשיו את הברכות.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

16:19 הדלקת נרות 
16:30 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
17:15 ערבית  
17:15 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת תולדות  
בס"ד | שקיעה: 16:39 | צאת הכוכבים: 16:57 | ב כסליו התשפ"ג | מוקדש לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

GMC shul presents a talk 

for women on aging and 

the time of change | Please 
sign up to reserve a seat | 
10 shekel symbolic entry 

fee | November 27 at 7 pm 

1 Shitilei zeitim street 

Ganei Modiin. Talk will be in 
English

מזמינה  אלירז  משפחת 
את הציבור לקידוש לרגל 
אמיתי,  של  המצווה  בר 

אחרי התפילה.

להולדת  אור  למשפחת  טוב  מזל 
הבן הבכור! נא לזכור: הברית לבן 
בבית  בראשון,  תתקיים  הטהור 

מס' 10 ברח' המור.

הודעות


