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למי נועדה ברכת עשו?
האם צרק י קב עש?קח את ברעות  שו באוצ ות התחזות, וריוה 
את אביול האם צרקה רבקה עשהגתה את התוענית ו וררה את 
י קב ?בצ הל א?ו הן שא?ות יסור.  ? עפות הואזניים  וורים 
הווסריים  החיים  א?א  בתורה,  פרשייה  ש?  פרשנותה  רק  ?א 

 צום. ררך קריאתנו בטקסט ו צבת ? תים את אישיותנו.

הנה ררך אחת ?פרש את הסיפור. רבקה צרקה עשהצי ה 
?י קב וה שהצי ה, וי קב צרק עשביצ  זאת. היא יר ה שי קב, 
?א  שו, נו ר ?הושיך את הברית  ם הקב"ה ו?ג?ג? את ש?יחותו 
ש? אברהם א? הרורות הבאים. היא יר ה זאת  ? סוך שני רברים 
בנבואה  היא שו ה את הרבר וא?והים  צוו,  שונים. ראשית, 

שקיב?ה ?פני שהתאווים נו?רו:

ִבְטֵנְך, ֵני גיים ]גֹוִים קרי[ ְבּ  ְשׁ
ֵררוּ;  ים ִמֵמַּעִיְך ִיָפּ ֵני ְ?ֻאִוּ  ּוְשׁ

 ּוְ?אֹם ִוְ?אֹם ֶיֱאָוץ, 
ְוַרב ַיֲ בֹר ָצִ יר )בראשית עה, עג(.

 שו היה הבעור, ה"רב", וי קב — הצ יר. י קב נו ר אפוא 
?היות ב ? העוח, ה"אווץ", ו שו נו ר ? בור אותו. י קב נבחר 

בירי א?והים.

יר ה  היא  גר?ים.  התאווים  עיצר  ראתה  רבקה  שנית, 
פזיז,  שהוא  ראתה  היא  א?יוות.  ש?  איש  צייר,  הוא  ש שו 
תזזיתי, איש ש? רחפים ו?א ש? התבוננות רוג ת. היא ראתה 
עיצר הוא וער את בעורתו בנזיר  רשים. היא צפתה בו בש ה 
שאע? ושתה וקם וה?ך ובז ?בעורה )בראשית עה, ?ר(.  ? וי 
שבז ?בעורתו וו ריף את הרג  החו?ף אי אפשר ?סווך שיהיה 

שוורה ש? ברית נצח.

ו ור ראיה, ש?ישית. ווש ?פני פרשיית הברעות וספרת 
ה ֶאת ְיהּוִרית  ִאָשּׁ ח  ַקּ ַוִיּ ָנה,  ָשׁ ִ ים  ַאְרָבּ ן  ֶבּ ו  ֵ ָשׂ ?נו התורה: "ַוְיִהי 
רּוַח  וַֹרת  ְהֶייָן  ַוִתּ י.  ַהִחִתּ ֵאי?ֹן  ת  ַבּ ַות  ְשׂ ָבּ ְוֶאת  י  ַהִחִתּ ֵאִרי  ְבּ ת  ַבּ
ו?ורנו  זה  ואור   גם  ?ר-?ה(.  עו,  )בראשית  ּוְ?ִרְבָקה"  ְ?ִיְצָחק 
ש שו ?א הבין וה רורשת וונו הברית. עשנשא ?ו נשים חיתיות 
הפגין ארישות ע?פי רגשות הוריו, וגם ע?פי הצורך ?שוור  ? 
איפוק ו?ברור היטב את שותפתו ?ירושה הרוחנית ש? אברהם.

שני  ?עם  היו  אי?ו  ?י קב.  ?הגי   הייתה  צריעה  הברעה 
ואסתטיקן  בנים, אחר אריש ע?פי אוונות, השני חובב אוונות 
ש בר  הוקורי  הרוברנרט  את  וורישים  הייתם  ?וי  וושב , 
בושפחתעם ורור ?רורל ואם יצחק ?א  ור  ? טיבם האויתי 
ש? בניו, אם היה  יוור ?א רק בגופו א?א גם בהערתו — ע?ום ?א 
היה זה נעון, ואפי?ו נחוץ, ?רוות אותול אם רבקה ?א הצ?יחה 
סיעויים  ?ה  יש  האם   — יותר  צ יר  עשהיה  יצחק  את  ?שענ  

סבירים ?שענ ו  עשיו, עשהוא זקן וון הסתם גם וקוב ל

עע?ות העו?, זה ?א היה רק  ניין ש? יחסים בושפחה.  ? 
הפרק  ורו נושאים עברי ושק? ואין עוותם: א?והים, יי ור, 
ש?יחות רוחנית.  ? הפרק  ור  תירו ש?  ם ש?ם, שהרי ה' 
אור ?אברהם שוב ושוב שהוא יהיה אביה ש? אווה גרו?ה אשר 

פרשת
תולדות

? י?וי נשות: פינחס בן י קב אשר אייז,  זריא? בן אריה ?ייב שרטר
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איך הרגישו אברהם ויצחק בררעם א? ה קרה. ביטויים וט?ט?ים 
ַ ר  רָֹ?ה  ְגּ "ֲחָרָרה  עש? צום האוורים פה  ? יצחק ו שו, עוו 
רָֹ?ה ּוָוָרה ַ ר ְואֹר", וט?ט?ים אותנו  ְצַ ק ְצָ ָקה ְגּ ְואֹר" או "ַוִיּ
עפ?יים בהתחשב בחריגותם בתורה. ?פנינו ישיש שרווה בירי בנו 
הצ יר, ו ?ם הורגיש שנוש? בהונאה ונח?תו החוקית. הרגשות 

שתוונה זו ו וררת בנו הם ון הסוג שאינו ותפוגג בוהרה. 

ַהּביטו  עשיו בתוצאות. י קב נא?ץ ?הישאר הרחק וביתו, 
וחשש ?חייו, יותר ו שרים שנה. בג?ותו היה קרבן ?תרוית זהה 
עו ט ?זו שביצ , עאשר ?בן הח?יף ?ו את רח? ב?אה. עשי קב 
ְוקֹוֵונּו, ָ?ֵתת  ה ֵען ִבּ יָתִניל"  נה ?ו ?בן: "?ֹא ֵיָ ֶשׂ ה ִרִוּ ז ק "ָ?ָוּ
רק הו שה  ?א  עה-עו(.  עט,  )בראשית  ִעיָרה"  ַהְבּ ִ?ְפֵני  ִ יָרה  ַהְצּ
א?א אפי?ו הוי?ים הן רוז ? ונש, וירה ענגר וירה. ה"ורוה", 
שי קב ואשים בה את ?בן, היא אותה וי?ה שיצחק ותאר בה את 
ו שהו ש? י קב. תשובתו ש? ?בן נשו ת עאזעור עו ט ופורש 
ש? וה שי קב  שה: הח?פת צ יר בבעור. ?בן ב צם אור, "וה 

ש שית אתה בוקום שבאת וונו — ?א י שה ען בוקוונו".

וה?אה בצ? תוצאות התרוית  י קב  ורו ועאן  חייו ש? 
שריוהו ?בן. הותח בין רח? ו?אה; השנאה בין י?ריהן; התרוית 
הבאה שספג י קב  ? רק  ותיחות זו, הפ ם ובניו שהביאו ?ו 
את עותונת הפסים ש? יוסף וגוא?ת ברם: שוב תרוית ש? אב 
בירי י?ריו העו??ת שיווש בבגרים. עתוצאה וונה איבר י קב 
את בנו האהוב יוסף ?ושך  שרים ואחת שנה. בריוק אותו ושך 

זון שי קב רחק ויצחק אביו.

הוא,  נה  עוה  בן  יויו  ב רוב  י קב  את  שא?  עשפר ה 
י" )בראשית וז, ט(. י קב הוא  ֵני ַחַיּ י קב "ְוַ ט ְוָרִ ים ָהיּו ְיֵוי ְשׁ
הרוות היחירה בתורה האוורת רבר וסוג זה. קשה ש?א ?קרוא 

תהיה ברעה ?ע? ושפחות הארוה, ?אנושות בע??ותה. ואם רבקה 
צורקת, צורק גם י קב הוו?א אחר הוראותיה.

רבקה  וזיוות.  חורשת  ת  ַוְקּבֶ ֵ?יירי  הייתה  ?א  רבקה 
ארונו  בן  אשת  ?היות  בה  בחר  אברהם  שֶ בר  האישה  הייתה 
ושום ש שתה חסר, והשקתה איש זר ואפי?ו את גו?יו. רבקה 
הייתה גי?ווו ש? החסר. היא ?א פ ?ה ותוך ה רפה אישית או 
שאפתנות. ?א הייתה ?ה ררך אחרת ?הבטיח שהברעה תגי  ?וי 
שיוקיר אותה ויצריק אותה, ?בר וו שה הורוה. זהו וקרה שבו 

הוטרה וקרשת את האוצ ים. 

זוהי ררך אחת ?קרוא את הסיפור, ופרשנים רבים הו?עים 
בה. אב? אין היא הררך היחירה.1 הביטו ?וש? בסצנה הותרחשת 
ויר ?אחר שי קב  וזב את אביו.  שו חזר והציר והביא ?יצחק 

את האוע? אשר אהב.  שו אור ?יצחק שהוא  שו. ואז — 

ֵאפֹוא  "ִוי  ַוֹיּאֶמר  ְואֹר,  ַ ר  רָֹ?ה  ְגּ ֲחָרָרה  ִיְצָחק  ֱחַרר  ַוֶיּ
ֵבא ִ?י, ָוֹאַכל ִמֹכּל ְבֶּטֶרם ָתּבֹוא, ָוֲאָבֲרֵעהוּ  ר ַצִיר ַוָיּ הּוא ַהָצּ

ַגּם ָבּרּוְך ִיְהֶיהל" 
ּוָוָרה  רָֹ?ה  ְגּ ְצָ ָקה  ְצַ ק  ַוִיּ ָאִביו  ְבֵרי  ִרּ ו ֶאת  ֵ ָשׂ וַֹ   ְשׁ ִעּ

ֲרֵעִני ַגם ָאִני, ָאִבי!" ַ ר ְואֹר, ַוֹיּאֶמר ְלָאִביו: "ָבּ
ח ִבְּרָכֶתָך".  ַקּ ִוְרָוה ַוִיּ א ָאִחיָך ְבּ אֶור, "ָבּ ַוֹיּ

ְ ְקֵבִני ֶזה ַפֲ ַוִים: ֶאת  וֹו ַיֲ קֹבל ַוַיּ אֶור, "ֲהִעי ָקָרא ְשׁ ַוֹיּ
"ֲה?ֹא  ַוֹיּאַמר,  ִבְּרָכִתי!"  ָלַקח  ַעָתּה  ְוִהֵנּה  ָלָקח,  ְבֹּכָרִתי 

ָרָעהל" )בראשית עז, ?ג-?ו(. י ְבּ ָאַצְ?ָתּ ִ?ּ

יחוש  עורחו  ופרשים,  ?  ב?י  עז,  פרק  הזה,  הפרק  את  הקורא 
אהרה ע?פי יצחק ו שו רווקא, ו?א ע?פי רבקה וי קב. התורה 
וקוצת בררך ע?? בביטויי רגש. היא נונ ת ?וש? ו?ספר ?נו 
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עח, ג-ר(. זוהי הברכה שיצחק תכנן מלכתחילה לברך בה את 
יעקב. ?א היה שום צורך בורוה ובתחפושת.

נאבק  ם  עאשר  או?י  רבר,  ש?  בסופו  זאת  הבין  י קב 
הניעור  ?שנות  קץ  שתשים  ?פגישתו  ם  שו  בררך  הו?אך 
ההיא,  בפגישה  שקרה  ?וה  פשר  ?וצוא  אפשר  אי  הארועות. 
ש?קח  הברעות  את  ? שו  בה  החזיר  שי קב  ובינים  אם  א?א 
וונו ש?א ערין. הותנה ה נקית שנתן ?ו בצאן, בבקר, בגו?ים 
ובשאר ב ?י החיים ייצגה את "ט? השוים" ואת "שוני הארץ", 
את ה ושר. ושב  ההשתחוויות ש?ו ? שו היו ררעו ?הגשים את 

ָך", ברעת העוח. ֵני ִאֶוּ ֲחּוּו ְ?ָך ְבּ ַתּ הברעה "ְוִיְשׁ

זאת בופורש  יעקב החזיר את הברכות. הוא אפי?ו אור 
ר ֻהָבאת  ְרָעִתי ֲאֶשׁ בפגישה ההיא. הוא אור ? שו: "ַקח ָנא ֶאת ִבּ
פי  יא(.  ?  ?ג,  )בראשית  עֹ?"  ִ?י  ֶיׁש  ְוִעי  ֱא־?ִֹהים  ִני  ַחַנּ י  ִעּ ָ?ְך, 
קריאה זו ש? הסיפור. רבקה וי קב ׁשגו. ׁשגיאה נס?חת, שגיאה 
הברכה שיצחק רצה לתת לעשו לא  וובנת, אך  ריין שגיאה. 
הייתה ברכת אברהם. הוא התעוון ?תת ? שו ברעה הותאיוה 
?ו. ?נגר  יניו  ור תקרים. ה' בירך את ישו א? בוי?ים "ְ?גֹוי 
יֶוּנּו" )בראשית עא, יח(. זו הייתה הגשות ההבטחה שנתן  רֹו? ֲאִשׂ ָגּ
א?והים ?אברהם שנים רבות קורם ?ען, עאשר אור ?ו שיצחק, 

?א ישו א?, הוא אשר יושיך את הברית: 

ִיְחֶיה  ָוֵ א?  ִיְשׁ "?ּו  ָהֱא־?ִֹהים,  ֶא?  ַאְבָרָהם  אֶור  ַוֹיּ
ְ?ָך  ָך יֶֹ?ֶרת  ְתּ ִאְשׁ ָרה  ָשׂ אֶור ֱא־?ִֹהים, "ֲאָב?  ַוֹיּ ְ?ָפֶניָך". 
ִאּתֹו  ִריִתי  ְבּ ֶאת  ַוֲהִקוִֹתי  ִיְצָחק.  וֹו  ְשׁ ֶאת  ְוָקָראָת  ן,  ֵבּ
ה  יָך: ִהֵנּ ַוְ ִתּ ָוֵ א?, ְשׁ ִ?ְבִרית  ֹוָ?ם ְ?ַזְר ֹו ַאֲחָריו. ּוְ?ִיְשׁ
ְואֹר ְואֹר.  ִבּ יִתי אֹתֹו  ְוִהְרֵבּ ְוִהְפֵריִתי אֹתֹו  י אֹתֹו;  ַרְכִתּ ֵבּ
ִריִתי  רֹו?. ְוֶאת ְבּ יו ְ?גֹוי ָגּ יִאם יֹוִ?יר, ּוְנַתִתּ ר ְנִשׂ ֵנים ָ ָשׂ ְשׁ
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את הרברים עהצהרה  ?  יקרון וירה ענגר וירה: עאשר  שית 
ען יי שה ?ך. הורוה גרוה סב? רב ?ע? הו ורבים בה, והיא 

והסב? יחריו גם  ברו בירושה ?רור הבא.

הביטוי  ו שו.2  י קב  בפרשיית  ש?י  הקריאה  ען  אם  זוהי 
האוור בנבואתה ש? רבקה ההרה, "ְוַרב ַיֲ בֹר ָצִ יר", הוא ב צם 
הוושא,  הוא  ו"צ יר"  הנושא  הוא  ש"רב"  ייתען  רו־ושו י. 
"צ יר",  הוא  גם שהנושא  ייתען  אך  הצ יר —  את  ישרת  והרב 
הוושא הוא "רב", והצ יר הוא אשר י בור את הרב. ?עך קוראת 
התורה "חירה" )בורבר יב, ח(: וסר  וום ורב־ושו י בותעוון. 
השתו  וונו סעסוך ותושך בין שני הבנים ובין צאצאיהם, אך 

?א השתו  וונו בבירור וי ינצח.

יצחק  ור היטב  ? טיבם ש? שני בניו. הוא אהב את  שו, 
יורש  יהיה  שי קב  ? וברה  ?היות  יוור  ?ו  גרם  ?א  הרבר  אך 
הברית. ושום עך העין יצחק שתי ו רעות ש? ברעות — האחת 
?קב?  ?פניו  ה וור  שהבן  חשב  עאשר  ?י קב.  האחרת  ? שו, 
ְ?ָך  ן  "ְוִיֶתּ אותו:  שישוחו  בותנות  אותו  בירך  הוא  שו,  ברעה 
ע?וור  ְוִתירֹׁש",  ָגן  ָרּ ְורֹב  ָהָאֶרץ  י  ַוֵנּ ּוִוְשׁ ַוִים  ַהָשּׁ  ? ִוַטּ ָהֱא־?ִֹהים 
ים. ֱהֵוה ְגִביר  ֲחוּו קרי[ ְ?ָך ְ?ֻאִוּ ַתּ ים וישתחו ]ְוִיְשׁ  ושר. "ַיַ ְברּוָך ַ ִוּ
ָך", ע?וור עוח )בראשית עז, עח-עט(.  ֵני ִאֶוּ ֲחּוּו ְ?ָך ְבּ ַתּ ְ?ַאֶחיָך ְוִיְשׁ

א?ו אינן ברעות הברית.

ברעות הברית שה' נתן ?אברהם ו?יצחק היו אחרות ?גורי. 
זו  בברעה  י קב  את  בירך  אען  יצחק  ובארץ.  בילדים  הן  סקו 
סווך ?אחר וען, עאשר י קב  ור ? זוב את הבית ו?צאת ?חרן: 
ים" — א?ה  ָך ְוָהִייָת ִ?ְקַה? ַ ִוּ ְוַיְרֶבּ ְוַיְפְרָך  י ְיָבֵרְך אְֹתָך  ַרּ "ְוֵא־? ַשׁ
ָך ֶאת  ְתּ ְך ְ?ִרְשׁ ת ַאְבָרָהם ְ?ָך ּוְ?ַזְרֲ ָך ִאָתּ ְרַעּ ן ְ?ָך ֶאת ִבּ הי?רים. "ְוִיֶתּ
)בראשית  זו הארץ   — ְ?ַאְבָרָהם"  ֱא־?ִֹהים  ָנַתן  ר  ֲאֶשׁ ְוֻגֶריָך  ֶאֶרץ 
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ופונים ?ררעיהם השונות.  נפגשים, ותחבקים, נפררים עירירים 
אב? קורם ?ען צריך י קב ?היאבק  ם ו?אך.

עא?ה הם החיים הווסריים. אנחנו ?וורים ותוך עך שאנחנו 
שוגים. חיינו נ ים קריוה, אב? אנחנו ובינים אותם רק בהביטנו 
ה?א־נעונות ש שינו  ניֹות  הּפְ את  רואים  אנחנו  אז  רק  ?אחור. 
בררך. גי?וי זה הוא ?פ וים רג  האות הווסרית הגרו? ביותר 
?יצחק,  רק  ?א  ש?ו.  ברעה שהיא  יש  ואיתנו  אחר  ?ע?  ש?נו. 
א?א גם ?ישו א?; ?א רק ?י קב, א?א גם ? שו. אין ?ך ווסר 
השּע? נאה וזה: ? ו?ם א? תבקש את ברעתו ש? אחיך. שוח 

בברעתך ש?ך.3

שא?ות ?שו?חן שבת

האם ?ר תעם רבקה וי קב צרקו בהתנהגותם בסיפור 	 
הזהל

איך אתם ובינים את הושפט "חיינו נ ים קריוה, אב? 	 
אנחנו ובינים אותם רק בהביטנו ?אחור"ל איך ושתוש 

הרב זקס בסיפור הוקראי ?הוחשת  יקרון זהל
היש ?עם רוגואות ? יקרון זה וחייעם ש?עםל	 

ָנה  ָשּׁ ָרה ַ?ּוֹוֵ ר ַהֶזּה ַבּ ֵ?ר ְ?ָך ָשׂ ר ֵתּ ָאִקים ֶאת ִיְצָחק, ֲאֶשׁ
ָהַאֶחֶרת" )בראשית יז, יח-עא(.

הש?יוו  וישו א?  הוא  הוררש,  פי  זאת.  ?  יר   וראי  יצחק 
ביניהם ?אחר זון. התורה  צוה וספרת שהם  ורו יחר  ? קברו 
ש? אברהם )בראשית עה, ט(. ייתען ש וברה זו נ ?וה וירי תה 
ש? רבקה. היא זיהתה ברעה  ם ברית. היא ?א יר ה שאברהם 
רצה שישו א? יבורך אף ש?א ִיירש את הברית, ושא?והים נ נה 

?רצונו זה. 

ואם עך הוא, אפשר שכל ארבע הדמויות פעלו נכונה לאור 
צרק  יצחק  זאת התרחשה טרגדיה.  ובכל  להן,  ידוע  מה שהיה 
עשרצה ש שו יתברך עשם שאברהם רצה שישו א? יתברך.  שו 
נהג באביו בעבור. רבקה שאפה ?הבטיח את  תיר הברית. י קב 
חש נקיפות וצפון אך שו  בקו? איוו, ביור ו שהיא ?א הייתה 
זווות ו שה הונאה א?ו?א הייתה ?ה סיבה ווסרית טובה ואור. 

האם ?פנינו סיפור אחר  ם שתי פרשנויות אפשריותל או?י, 
יותר  זה התיאור הטוב ביותר ש? פני הרברים. ורויק  אב? אין 
בראשית:  בספר  וקווות  ב ור  הקייות  תופ ה  ש?פנינו  ?וור 
סיפור שאנו ובינים בררך אחת בקריאה ראשונה, ובררך אחרת 
?אחר שגי?ינו ע? וה שקרה אחר עך והתבוַננו ?אחור. רק ?אחר 
שנ?ור  ? קורותיו ש? י קב בבית ?בן,  ? הותח בין ?אה ורח?, 
 ? האיבה בין יוסף ואחיו, נוע? ?שוב ו?קרוא את פרק עז, פרק 

ו שה הברעות, באור חרש ובושנה  ווק.

ועיר  ועשי קב  ביושר.  שנ שות  שגיאות  ב ו?ם  ישנן 
סיון  זהו  ? שו,  הברעה  את  בהחזירו  אותה  וותקן  בשגיאתו, 
האחים־הזרים  פרירתם  ?אחר  שנים  ואחת  ?גרו?תו.  שרים 
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