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1

א( בראשית פרשת תולדות פרק כה

הו ִליד ֶאת ִי ְצ ָחק:
תּו ְל ֹדת ִי ְצ ָחק ֶבּן ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם ֹ
)יט( ְו ֵא ֶלּה ֹ

מתוך :עמודו של עולם – עמ' קצב-קצג

2

ב( בראשית פרשת תולדות פרק כה

הו ִליד ֶאת ִי ְצ ָחק:
תּו ְל ֹדת ִי ְצ ָחק ֶבּן ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם ֹ
)יט( ְו ֵא ֶלּה ֹ

מתוך :חמש דרשות ]מהדורה א[ – עמ' נח-נט

3

ג( בראשית פרשת תולדות פרק כה

הו ִליד ֶאת ִי ְצ ָחק:
תּו ְל ֹדת ִי ְצ ָחק ֶבּן ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם ֹ
)יט( ְו ֵא ֶלּה ֹ

מתוך :בכה תבכה בלילה עמ' – קצ-קצג

זכות אבות וברית אבות
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ה( בראשית פרשת תולדות פרק כה

אמר ִאם ֵכּן ָל ָמּה זֶּה ָא ֹנ ִכי
ַתּ ֶ
צצוּ ַה ָבּ ִנים ְבּ ִק ְר ָבּהּ ו ֹ
ַיּ ְת ֹר ֲ
)כב( ו ִ
ַתּ ֶל ְך ִל ְד ֹרׁ ֶאת ה':
וֵ

מתוך :מפניני הרב ]מהדורה ב[ – עמ' שנו

ד( בראשית פרשת תולדות פרק כה

הו ִליד ֶאת ִי ְצ ָחק:
תּו ְל ֹדת ִי ְצ ָחק ֶבּן ַא ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם ֹ
)יט( ְו ֵא ֶלּה ֹ

מתוך :מפניני הרב ]מהדורה ב[ – עמ' שמז
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ו( בראשית פרשת תולדות פרק כה

ׂו:
מו ֵע ָ
ַיּ ְק ְראוּ ְׁ ֹ
ׂ ָער ו ִ
לּו ְכּ ַא ֶדּ ֶרת ֵ
כּ ֹ
מו ִני ֻ
אׁון ַא ְד ֹ
ֹ
ֵצא ָה ִר
)כה( ַויּ ֵ
ׂו
ע ֵקב ֵע ָ
ָדו ֹא ֶחזֶת ַבּ ֲ
ָצא ָא ִחיו ְוי ֹ
ח ֵרי ֵכן י ָ
)כו( ְו ַא ֲ
ׁ ָנה ְבּ ֶל ֶדת ֹא ָתם:
ַע ֹקב ְו ִי ְצ ָחק ֶבּן ִׁ ִשּׁים ָ
מו י ֲ
ַיּ ְק ָרא ְׁ ֹ
וִ

מתוך :דברי הרב – עמ' שיא

ענין 'הבכורה' אצל האבות

6

ז( בראשית פרשת תולדות פרק כה

ׂ ֶדה
ׂו ִאיׁ ֹי ֵד ַע ַצ ִיד ִאיׁ ָ
ַי ִהי ֵע ָ
ַיּ ְג ְדּלוּ ַה ְנּ ָע ִרים ו ְ
)כז( ו ִ
ׁב ֹא ָה ִלים:
ַע ֹקב ִאיׁ ָתּם ֹי ֵ
ְוי ֲ
מתוך :דף קשר – ישיבת הר עציון  -פרשת תולדות ,תשנ"ו ,גליון מספר 522

ישיבת הר עציון  -בית המדרש הוירטואלי
•

הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל

איש ציד ואיש תם *
בפרשת תולדות אנו קוראים על ההבדלים שבין יעקב ועשיו כפי שמתבטא בפסוק
"ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים".
מה פשר הביטוי יודע ציד? בפשטות הכוונה לצייד .אבל עמקות הביטוי מכוונת
לאדם הנלחם בלהט ובעוז את מלחמות החיים ,המרגיש שדבר אינו מגיע ללא
מאבק ,אלא כחי ועצם ידי עשה לי את כל החיל הזה .אדם הנשען על חרבו וקשתו.
עשו הוא "איש צייד".
גם האדם המודרני הוא איש צייד  -הוא נאבק להיות עצמאי ,מספק צרכי עצמו .הוא
מתוחכם ,מסוכן ואין לו מוסר או רחמנות .אלה מהווים רק מכשולים בדרכו.
עשו הוא גם איש שדה  -מבקש הנאות ,דרכו של עשו היא לצבור לעצמו את
מותרות העולם .כמו עשו האדם המודרני מבקש כסף ופרסום ב"שדה"  -בעולם;
הוא רוצה שיכירו בגדולתו ,אינו מעוניין ברצוי לפני ה' אלא במעמדו הציבורי,
ובעושרו האישי.
כל חייו של "איש יודע צייד איש שדה" מלאים בבקשת ההנאות והעושר ,ללא
אהבה או דאגה לשום אדם .לפיכך ,חייו רצופים תהפוכות ותפניות ,שכן כל שעה
נזקק לחרבו בהאבקו עם העומדים בדרכו .עושרו של האדם המודרני אינו שונה
מזה של עשיו  -אף אם אמות המידה הן שונות  -האם החברות הגדולות בנויות על
יושר ואמת? חוקים נגד הפרות אימון קיימות ,אך מה תועלתם נגד אילי-הון? עיקר
תורתם של אנשי הציד נלקח מהדגים שבים ,שכל הגדול מחבירו בולע את חבירו.
כך דרכו של האדם המודרני בעסקיו כאיש ציד ,וכן דרכו כאיש שדה מבקש
ההצלחה והרווח.
לעומתו ,האיש התם מבקש לקיים מצוות ולחיות חיי תורה .קשה להגדיר את
המלה "תם" ,אך ידוע לנו שתם אינו יכול לבנות אימפריה המבוססת על עושק
וניצול זיעת אפם של אחרים .אין הוא לוקה בחוסר מרץ ואישיותו המוסרית אינה
סובלת עוול .הרב משה סולובייצ'יק זצ"ל היה אומר שלמרות שמשמעות המילה
"תם" ביידיש היא 'פשטות'  -ביחס ליעקב אין היא מבטאת פשטות ,שהרי איש תם
זה גבר בחכמתו על עשו ולבן .אם כן ,המשמעות כאן היא אחת ,אדם שאינו סובל
עוול.

דרכה של תורה בחיי הכלכלה ניכרת לנו בפרשת המן .יש חקים ומשפטים
המגבילים את רדיפת הרווח" :איש לפי אכלו"  -לפי הצורך .אין ללקט ולצבור ,ומי
שצבר לעצמו "וירם תולעים ויבאש" .מלמדתנו התורה שאל יחשוב אדם שככל
שממונו רב יותר ,הוא בטוח יותר ,כי תפיסה מודרנית של ביטוח מוטעית היא .לעולם
אין אדם בטוח ,כי מי יודע מה ילד יום" ,אם היום ידבר וילך ומחר ישותק" ,ואת
מיליוני הדולרים שלו היום ישא אל קיברו .מי שצבר מן נשאר עם רמה .לומר לנו,
הדורות הבאים אחריהם ,שאף שנוציא לחם מן הארץ עלינו לזכור "הנני ממטיר לכם
לחם מן השמיים" ,ולא מהחרישה והזריעה בלבד תבוא הקצירה.
יהודי יכול להשקיע עצמו בעסקיו ובליקוט מן כל השבוע ,אך ביום השביעי חובה עליו
לעצור עצמו ולחדול מכל פעולותיו  -שבת היום לה'.
לא תמצאהו בשדה .המן ,וכן בני ישראל אינם בשדה  -זהו דרכו של איש תם ,כאשר
הוא פורש מן השדה ומוצא מרגוע ומנוחה בה'.
ביום השבת יכול האיש התם להנות מחלקו מכל עמלו ,ולהודות את ה' במאכל,
במשתה ובכסות .אמנם ,ייתכן שהאיש התם אינו יכול לבנות אימפריות תעשיתיות,
מערכות כלכלה ענקיות ,איננו יכולים לדעת כמה יכלתו .אבל בוודאי שאינו מוצא
במפעליו תולעים .עמלו הוא האוהל ,הפשטות המכובדת.
בפרשת 'בהעלותך' אנו מוצאים הכוונה שניה של התורה בחיי שעה רצויים .בלקיטת
השליו ,העם מתאווה תאווה .תחילה דורשים הם לעצמם סעודת מלכים " -זכרנו את
הדגה אשר נאכל במצרים חנם ואת הקשאים ואת האבטחם ואת החציר ואת
הבצלים ואת השומים" )במדבר י"א ,ה( .ולבסוף ,כאשר הרוח נושאת את השלוים,
מלקטים אותם כל היום וכל הלילה ,אין להם זמן למשפחתם ,אין להם זמן לילדיהם,
כל החיים שלהם נסובים סביב העושר והעסקים .עד כדי כך שקועים בחומריות
שרואים הם את השליו בלבד .רק השליו לנגד עיניהם  -אפילו מוכנים לעזוב את
מעטה המגן של עמוד הענן" ,וישטחו להם שטוח סביבות המחנה"  -ואף זה הוא
דרכו של עשו הרואה נזיד ריחני ודורש הלעיטני כולו ,ללא הגבלות.
מה סופו של ארוע זה? "הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת ואף ה' חרה בעם ויך ה'
בעם מכה רבה מאוד .ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה כי שם קברו את
העם המתאוים" )שם י"א ,לג-לד( .האדם המודרני נקבר ע"י תאוותיו.

*

מאמר זה הוא שכתוב של שיעור שהעביר הרב ,אשר טרם פורסם בפומבי.
נרשם ע"י איתן הולצר ותורגם לעברית ע"י שמואל שניידר.
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תורות החיים השונות של עשו ושל יעקב מיוצגות בברכות שנותן להם יצחק .דרכו
של יעקב נמסרת לנו בפסוק "ויתן לך הא-להים מטל השמיים ומשמני הארץ ורב
דגן ותירש" )בראשית כ"ז ,כח(  -מכיר הוא שכל עשרו מן השמים ,ומחייתו מידיו
של הקב"ה .לעומתה ,ברכתו של עשו "הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל
השמיים מעל" .אין כאן נתינה ,הכל אתה לוקח בכוחות עצמך" ,ועל חרבך תחיה".
בפילוסופיה של יעקב יש נתינה מלמעלה "ויתן לך א-להים" ,אך בפילוסופיה של
עשיו אין בעולם אלא הוא ,והכל רוכש הוא וכובש לבדו .כאשר קיימת תודעת "ויתן
לך"  -יכול לקום בית יהודי שיש בו שבת ,אך כאשר העקרון המושל הוא "משמני
הארץ " -אז כל המאבקים והמאמצים הם רק מרדף סביב סביב  -סביבות המחנה.
חז"ל מלמדים שמכירת הבכורה מעשיו ליעקב התרחשה בו ביום שמת אברהם.
יעקב זכר את סבו ,והלך בדרכיו ,העבר החזיק בו .עשו בא מן השדה ,מעולם
העסקים ,עשיר ,מוצלח ודורש כבוד ,והנה הפסוק אומר לנו "והוא עיף"  -הגיע רגע
בחייו של עשו שבו הרגיש שהשיג כל מה שלבו ביקש ,ובכל זאת ראה שיעקב,
האיש התם ,האיש שלא רדף ולא צבר ביום השביעי  -הוא זה שחי בשמחה ,ברוגע
ובטוב לבב ,ולא הוא עשו ,שעושר ורוב כל הם מנת חלקו .ולפתע מרגיש הוא שכל
תחבולותיו ורדיפותיו היו לריק ,ללא תכלית .אין לו ילדים ההולכים בדרכו ,אין לו
עבר ,אין לו עתיד  -אין לו כלום .המדרש מתאר שכאשר נכנס עשו וראה את יעקב
מבשל נזיד עדשים ,שאל "מה אתה מבשל?" .אמר לו יעקב" :היום נפטר אברהם
אבי אבא" .והשיב לו עשו בצורתו הטיפוסית" :באותו הזקן פגעה מידת הדין" .כן,
גם הזקן התפגר .לעשו אין שום קשר לאברהם .אבל מודה הוא ליעקב בזה" :כי
עיף אני"  -אולי יש משהו באורח חייו של יעקב המטיב לו יותר ממנו .לי ,אומר
עשיו ,יש עושר והשפעה  -אבל אין לי תכלית .הלעיטני נא מעט נזיד עדשים .ואולי
אני אשתתף גם כן באבל על אברהם.

ש"הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה"  -מה תועיל לי בכורת הממון והכבוד
ביום גזרה.
עשו הכיר בכך שהבכור האמיתי הוא יעקב ,שהוא  -יעקב  -צדק ,ואילו חייו שלו הם
הם הכשלון והוא לא זכה בכלום.
מדוע סידרה ההשגחה שיעקב יקבל את הברכות? לא עלה בדעתו של יצחק מעולם
לתת את ברכת אברהם לעשו .ליעקב יש שיטה :בחיי שעה שלו הוא מבקש את
העולם הבא ,אבל אינו מזניח את העולם הזה .חי הוא בעולם הזה על כל גווניו ,אך
הדרישות של חיי עולם הנטועים בתוכו אינם פוסקות מלפעם אף לרגע .הוא נתברך
מטל השמים ומשמני הארץ ,אך טל השמים תמיד תחילה .זה אפשרי רק כאשר יש
הכרה שכל הטוב והעושר הם מידיו של הקב"ה  -ויתן לך האלקים .כשלונו של עשו
בכך שאינו מכיר את הנתינה ,וממילא הצד של טל השמים מוזנח אצלו ואינו אלא
מישני ולא חשוב .לעומתו ,שיטתו של יעקב היא שצריך ליהנות משמני הארץ ,אבל
אסור שישתכח מאיתנו שטל שמים תמיד קודם ורק אח"כ באה הארץ ,והכל ניתן
מאת האלקים.

היהודי שיש בו קדושה ,יש לו תכלית :בניו שונים ,משפחתו שונה ועתידו יהיה
שונה .וזוהי תשובת יעקב :עשו ,אתה קבעת תמיד שאתה הבכור ,העדיף .אני
הייתי בעיניך רק יד אוחזת בעקב ,שולי ומשני ,וכל חיי היו לכשלון .כי בזמן שאתה
זכית להצלחה וכבוד ,אני ישבתי בישיבה ולמדתי תורה .האנשים יאמרו תמיד :הנה
הבכור ,המוצלח ,שצבר וערם נכסים רבים .ועתה אני רואה שהודית לי שלא הועלת
כלום בכל מעשיך .אתה עצמך מבזה את דרכו של איש הציד ,שאין לה עתיד ואין
לה קיום :מכרה כיום את בכורתך לי .עשו הודה שיעקב חכם ממנו ,שיעקב הבין את
משמעות החיים יותר לעומק .אמש היה עשו טוען שהוא הבכור ,הגדול :מי צריך
את חיי המשפחה .אני תמיד בעיתונים ,ואפילו זכיתי בפרס בדינר מכובד .אבל
כאשר בגר ,נהיה עייף ,וראה שאין לכל זה חשיבות .אמנם היה לו הרבה שליו ,אך
כל החומריות שבעולם לא עגנה אותו ולא הביאה לו בטחון .בפתיחת עיניים הכיר

8

ט( בראשית פרשת תולדות פרק כה

שּׂ ֶדה וְ הוּא ָעיֵף:
ׂו ִמן ַה ָ
ָבא ֵע ָ
ַע ֹקב ָנ ִזיד ַויּ ֹ
)כט( ַו ָיּזֶד י ֲ
יט ִני ָנא ִמן ָה ָא ֹדם ָה ָא ֹדם ַהזֶּה
ַע ֹקב ַה ְל ִע ֵ
ׂו ֶאל י ֲ
אמר ֵע ָ
ַיּ ֶ
)ל( ו ֹ
דום:
א ֹ
מו ֱ
ִכּי ָעיֵף ָא ֹנ ִכי ַעל ֵכּן ָק ָרא ְׁ ֹ
יּום ֶאת ְבּ ֹכ ָר ְת ָך ִלי:
ַע ֹקב ִמ ְכ ָרה ַכ ֹ
אמר י ֲ
ַיּ ֶ
)לא( ו ֹ
הו ֵל ְך ָלמוּת וְ ָל ָמּה זֶּה ִלי ְבּ ֹכ ָרה:
ׂו ִה ֵנּה ָא ֹנ ִכי ֹ
אמר ֵע ָ
ַיּ ֶ
)לב( ו ֹ
ַע ֹקב:
תו ְלי ֲ
ַיּ ְמ ֹכּר ֶאת ְבּ ֹכ ָר ֹ
לו ו ִ
שּׁ ַבע ֹ
ַיּ ָ
שּׁ ְב ָעה ִלּי ַכּיּוֹ ם ו ִ
ַע ֹקב ִה ָ
אמר י ֲ
ַיּ ֶ
)לג( ו ֹ
ֵׁ ְתּ
אכל ַויּ ְ
ַיּ ַ
ע ָד ִׁים ו ֹ
וּנ ִזיד ֲ
ׂו ֶל ֶחם ְ
ַע ֹקב ָנ ַתן ְל ֵע ָ
)לד( ְוי ֲ
ׂו ֶאת ַה ְבּ ֹכ ָרה} :פ{
ַיּ ֶבז ֵע ָ
ֵל ְך ו ִ
ָקם ַויּ ַ
ַויּ ָ

ח( בראשית פרשת תולדות פרק כה

שּׂ ֶדה ְוהוּא ָעיֵף:
ׂו ִמן ַה ָ
ָבא ֵע ָ
ַע ֹקב ָנ ִזיד ַויּ ֹ
)כט( ַו ָיּזֶד י ֲ

מתוך :בשם אומרם– עמ' נז

מפי השמועה :נרשם ע"י דר' שמואל דרשוביץ ]תורגם מאנגלית*[

'עיסקת' הבכורה

הרב שאל למה הוסיף יעקב ֶל ֶחם ,הרי עשו ביקש רק " ָה ָא ֹדם ָה ָא ֹדם ַהזֶּה"
תו' הרב ציין שיש הלכה ב'חושן המשפט'
והסכים להעביר ליעקב את ' ְבּ ֹכ ָר ֹ
]סימן רסד סעיף ז[ שאדם אנוס הבורח ומפחד על חייו ,המגיע לנהר ומסכים
לשלם לבעל מעבורת מחיר לא הגון בכדי שיעבירו את הנהר ,יכול )שמגיע
לצד שני של הנהר( לשלם רק את המחיר המקובל – ולמרות שהסכים מראש
לשלם מחיר מופרז – חיוב האנוס לשלם אך ורק את המחיר המקובל ! ]בעל
המעבורת אינו רשאי להרוויח מניצול אדם במצב אנוש[.
אבל אם האנוס מקבל שירות נוסף מבעל המעבורת – לדוגמה אם ביקש
האנוס להוריד אותו במקום מסיים או ]דוגמת השו"ע[ מבקש מבעל
המעבורת לא לאסוף מלכודות דגים שבעל המעבורת הטמין בנהר – כי
האנוס שבורח ממהר – אז הוא חייב לשלם את כל המחיר שהציע בעל
המעבורת.
ולכן אם המקבל דבר כל שהוא במחיר 'לא הגון' מסכים לקבל במחיר זה
דבר או שירות נוסף ,ולא מתנגד לקבלת ההטבה הנוספת ,ה'עיסקה' סגורה
במחיר הלא הגון – והמקבל אינו יכול לטעון שהמחיר לא היה 'הגון'.
וכך עשה יעקב בכדי למנוע מעשו הטענה שהוא הסכים למחיר ה'לא הגון'
להעברת זכויות הבכורה כי " ִהנֵּה ָא ֹנ ִכי הוֹ ֵל ְך ָלמוּת" ושהוא לא צריך לקיים
את א'עיסקה'  -נתן יעקב 'דבר נוסף'  -עשו קבל ללא שום תגובה או
התנגדות לדבר הנוסף – ובזה אילץ את עצמו לשלם את המחיר המלא
ולהעביר את כל זכויות הבכורה.
*ר' שלמה איתן הגה את התרגום לעברית

____________________________________________________

שולחן ערוך חושן המשפט סימן רסד סעיף ז
וכן מי שברח מבית האסורים והיתה מעבורת לפניו וא"ל העבירני ואני נותן לך דינר
והעבירו אין לו אלא שכרו הראוי לו ואם היה צייד וא"ל בטל מצודתך והעבירני
נותן לו כל מה שהתנה עמו וכן כל כיוצא בזה:
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י( בראשית פרשת תולדות פרק כה

שּׂ ֶדה ְוהוּא ָעיֵף:
ׂו ִמן ַה ָ
ָבא ֵע ָ
ַע ֹקב ָנ ִזיד ַויּ ֹ
)כט( ַו ָיּזֶד י ֲ

מתוך :חמש דרשות ]מהדורה א[– עמ' קלא

עייף ויגע
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יא( בראשית פרשת תולדות פרק כה

יּום ֶאת ְבּ ֹכ ָר ְת ָך ִלי:
ַע ֹקב ִמ ְכ ָרה ַכ ֹ
אמר י ֲ
ַיּ ֶ
)לא( ו ֹ

בראשית פרשת תולדות פרק כז

ׂ ִער
ׂו ָא ִחי ִאיׁ ָ
מּו ֵהן ֵע ָ
ַע ֹקב ֶאל ִר ְב ָקה ִא ֹ
אמר י ֲ
ַיּ ֶ
)יא( ו ֹ
ְו ָא ֹנ ִכי ִאיׁ ָח ָלק:

מתוך :זמן חירותנו ]מהדורה א[– עמ' קיח-קכ
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יב( בראשית פרשת תולדות פרק כו

ע ָך ֶא ֵתּן ֶאת
ַר ֲ
ַא ָב ְר ֶכ ָךּ ִכּי ְל ָך וּ ְלז ְ
)ג( גּוּר ָבּ ָא ֶרץ ַה ֹזּאת ְו ֶא ְהיֶה ִע ְמּ ָך ו ֲ
יך:
ׁר ִנ ְׁ ַבּ ְע ִתּי ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִב ָ
אֶ
ַה ִק ֹמ ִתי ֶאת ַה ְשּׁ ֻב ָעה ֲ
א ָר ֹצת ָה ֵאל ו ֲ
ָכּל ָה ֲ
ע ָך ֵאת
ַר ֲ
שּׁ ַמ ִים ְו ָנ ַת ִתּי ְלז ְ
כו ְכ ֵבי ַה ָ
ע ָך ְכּ ֹ
ַר ֲ
יתי ֶאת ז ְ
)ד( ְו ִה ְר ֵבּ ִ
גּויֵי ָה ָא ֶרץ:
ע ָך ֹכּל ֹ
ַר ֲ
א ָר ֹצת ָה ֵאל ְו ִה ְת ָבּרֲכוּ ְבז ְ
ָכּל ָה ֲ

מתוך :דברי הרב – עמ' רנז
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יג( בראשית פרשת תולדות פרק כו

ׁם ְבּ ֵאר ַמ ִים ַח ִיּים:
ַיּ ְמ ְצאוּ ָ
ַח ְפּרוּ ַע ְב ֵדי ִי ְצ ָחק ַבּ ָנּ ַחל ו ִ
)יט( ַויּ ְ
אמר ָלנוּ ַה ָמּ ִים
ָריבוּ ֹר ֵעי ְג ָרר ִעם ֹר ֵעי ִי ְצ ָחק ֵל ֹ
)כ( ַויּ ִ
מּו:
ׂק ִכּי ִה ְת ַע ְשּׂקוּ ִע ֹ
ׁם ַה ְבּ ֵאר ֵע ֶ
ַיּ ְק ָרא ֵ
וִ
ַיּ ְק ָרא ְׁ ָמהּ ִׂ ְטנָה:
יה ו ִ
ָריבוּ ַגּם ָע ֶל ָ
ַח ְפּרוּ ְבּ ֵאר ַא ֶח ֶרת ַויּ ִ
)כא( ַויּ ְ

מתוך :חמש דרשות ]מהדורה א[– עמ' ע-עא
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יד( בראשית פרשת תולדות פרק כו

יך
א ֹל ֵקי ַא ְב ָר ָהם ָא ִב ָ
אמר ָא ֹנ ִכי ֱ
ַיּ ֶ
ֵרא ֵא ָליו ה' ַבּ ַלּ ְי ָלה ַההוּא ו ֹ
)כד( ַויּ ָ
ע ָך
ַר ֲ
יתי ֶאת ז ְ
יך ְו ִה ְר ֵבּ ִ
וּב ַר ְכ ִתּ ָ
ירא ִכּי ִא ְתּ ָך ָא ֹנ ִכי ֵ
ַאל ִתּ ָ
עבוּר ַא ְב ָר ָהם ַע ְב ִדּי:
ַבּ ֲ
לו
ה ֹ
ׁם ָא ֳ
ׁם ה' ַויֶּט ָ
ַיּ ְק ָרא ְבּ ֵ
ׁם ִמ ְז ֵבּ ַח ו ִ
ַיּ ֶבן ָ
)כה( ו ִ
ׁם ַע ְב ֵדי ִי ְצ ָחק ְבּ ֵאר:
ַיּ ְכרוּ ָ
וִ

מתוך :על התפילה – עמ' צא-צב

טו( בראשית פרשת תולדות פרק כז

א ִני ְמ ַצוָּה ֹא ָת ְך:
ׁר ֲ
אֶ
)ח( ְו ַע ָתּה ְב ִני ְׁ ַמע ְבּ ֹק ִלי ַל ֲ

מתוך :אדם וביתו – עמ' קיב-קיג

זכותה של רבקה
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טז( בראשית פרשת תולדות פרק כז

א ִני ְמ ַצוָּה ֹא ָת ְך:
ׁר ֲ
אֶ
)ח( ְו ַע ָתּה ְב ִני ְׁ ַמע ְבּ ֹק ִלי ַל ֲ

מתוך :חמש דרשות ]מהדורה א[– עמ' קיג-קיד
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יז( בראשית פרשת תולדות פרק כז

אמר ְל ָא ִביו
ַיּ ֶ
ָבא ְל ָא ִביו ו ֹ
ַעׂ ַגּם הוּא ַמ ְט ַע ִמּים ַויּ ֵ
)לא( ַויּ ַ
ׁ ָך:
ע ֻבר ְתּ ָב ֲר ַכ ִנּי ַנ ְפ ֶ
נו ַבּ ֲ
אכל ִמ ֵצּיד ְבּ ֹ
ָקם ָא ִבי ְו ֹי ַ
יֻ

מתוך :בשם אומרם– עמ' עו-עז

כיבוד אב ואם ומצוות בני נח
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יט( בראשית פרשת תולדות פרק כז

פוא הוּא ַה ָצּד ַצ ִיד
אמר ִמי ֵא ֹ
ַיּ ֶ
ח ָר ָדה ְגּ ֹד ָלה ַעד ְמ ֹאד ו ֹ
ֶח ַרד ִי ְצ ָחק ֲ
)לג( ַויּ ֱ
רוּך ִי ְהיֶה:
ָא ָב ֲר ֵכהוּ ַגּם ָבּ ְ
בוא ו ֲ
ָא ַכל ִמ ֹכּל ְבּ ֶט ֶרם ָתּ ֹ
ָבא ִלי ו ֹ
ַויּ ֵ

מתוך :איש ההלכה גלוי ונסתר – עמ' קעג-קעד

יח( בראשית פרשת תולדות פרק כז

אמר ְל ָא ִביו
ַיּ ֶ
ָבא ְל ָא ִביו ו ֹ
ַעׂ ַגּם הוּא ַמ ְט ַע ִמּים ַויּ ֵ
)לא( ַויּ ַ
ׁ ָך:
ע ֻבר ְתּ ָב ֲר ַכ ִנּי ַנ ְפ ֶ
נו ַבּ ֲ
אכל ִמ ֵצּיד ְבּ ֹ
ָקם ָא ִבי ְו ֹי ַ
יֻ

פחד יצחק

מתוך :בשם אומרם – עמ' עו
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כ( בראשית פרשת תולדות פרק כז

ע ַמ ִים ֶאת ְבּ ֹכ ָר ִתי
ַע ְק ֵב ִני זֶה ַפ ֲ
ַע ֹקב ַויּ ְ
מו י ֲ
ה ִכי ָק ָרא ְׁ ֹ
אמר ֲ
ַיּ ֶ
)לו( ו ֹ
ה ֹלא ָא ַצ ְל ָתּ ִלּי ְבּ ָר ָכה:
אמר ֲ
ַיּ ַ
ָל ָקח וְ ִה ֵנּה ַע ָתּה ָל ַקח ִבּ ְר ָכ ִתי ו ֹ
נות ֵחת
אמר ִר ְב ָקה ֶאל ִי ְצ ָחק ַק ְצ ִתּי ְב ַחיַּי ִמ ְפּנֵי ְבּ ֹ
ַתּ ֶ
)מו( ו ֹ
נות ָה ָא ֶרץ ָל ָמּה ִלּי ַח ִיּים:
נות ֵחת ָכּ ֵא ֶלּה ִמ ְבּ ֹ
שּׁה ִמ ְבּ ֹ
ַע ֹקב ִא ָ
ִאם ֹל ֵק ַח י ֲ

מתוך :חמש דרשות ]מהדורה א[ – עמ' צט-ק

כא( בראשית פרשת תולדות פרק כז

לו
ׂ ְמ ִתּיו ָל ְך ְו ֶאת ָכּל ֶא ָחיו ָנ ַת ִתּי ֹ
ׂו ֵהן ְגּ ִביר ַ
אמר ְל ֵע ָ
ַיּ ֶ
ַען ִי ְצ ָחק ו ֹ
)לז( ַויּ ַ
ׂה ְבּ ִני:
עֶ
פוא ָמה ֶא ֱ
וּל ָכה ֵא ֹ
ירׁ ְס ַמ ְכ ִתּיו ְ
ע ָב ִדים ְו ָד ָגן ְו ִת ֹ
ַל ֲ
ׂו ֶאל ָא ִביו ַה ְב ָר ָכה ַא ַחת ִהוא ְל ָך ָא ִבי ָבּ ֲר ֵכ ִני ַגם ָא ִני ָא ִבי
אמר ֵע ָ
ַיּ ֶ
)לח( ו ֹ
ֵב ְךּ:
לו ַויּ ְ
שּׂא ֵע ָ
ַיּ ָ
וִ
ׂו ֹק ֹ

מתוך :דברי הרב – עמ' רנח
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כב( בראשית פרשת תולדות פרק כח

ע ָך ִא ָתּ ְך ְל ִר ְׁ ְתּ ָך
ַר ֲ
וּלז ְ
)ד( ְו ִי ֶתּן ְל ָך ֶאת ִבּ ְר ַכּת ַא ְב ָר ָהם ְל ָך ְ
א ֹל ִקים ְל ַא ְב ָר ָהם:
ׁר ָנ ַתן ֱ
אֶ
יך ֲ
ֻר ָ
ֶאת ֶא ֶרץ ְמג ֶ

מתוך :ברכת יצחק – עמ' קצב-קצג
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כג( ( בראשית פרשת תולדות פרק כח

ע ָך ִא ָתּ ְך ְל ִר ְׁ ְתּ ָך
ַר ֲ
וּלז ְ
)ד( ְו ִי ֶתּן ְל ָך ֶאת ִבּ ְר ַכּת ַא ְב ָר ָהם ְל ָך ְ
א ֹל ִקים ְל ַא ְב ָר ָהם:
ׁר ָנ ַתן ֱ
אֶ
יך ֲ
ֻר ָ
ֶאת ֶא ֶרץ ְמג ֶ
לו
א ָרם ָל ַק ַחת ֹ
תו ַפּ ֶדּ ָנה ֲ
ַע ֹקב ְו ִׁ ַלּח ֹא ֹ
ׂו ִכּי ֵב ַר ְך ִי ְצ ָחק ֶאת י ֲ
ַרא ֵע ָ
)ו( ַויּ ְ
נות ְכּ ָנ ַען:
שּׁה ִמ ְבּ ֹ
אמר ֹלא ִת ַקּח ִא ָ
ַי ַצו ָע ָליו ֵל ֹ
תו ו ְ
כו ֹא ֹ
שּׁה ְבּ ָב ֲר ֹ
שּׁם ִא ָ
ִמ ָ
יני ִי ְצ ָחק ָא ִביו:
נות ְכּ ָנ ַען ְבּ ֵע ֵ
עות ְבּ ֹ
ׂו ִכּי ָר ֹ
ַרא ֵע ָ
)ח( ַויּ ְ
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תנאי הברכה
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