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ְזַר  " + ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (א 'כז בראשית)" עשו את ויקרא מראות עיניו ותכהין"

 ן הדבר כשכר עבור אי מטעמיםה עבורו עששי יאחרעשו  את ברךיצחק שהוא י מרושא מהש ן"הרמבמסביר 
  יברךאז ו, ההנאה בעת בנפשו קשורה תהיהנפשו ש ממנו ליהנות רצהא יצחק אל, םגללב חדוש וא אכילהה

  רוח עליה חולתו ושמחה נגתומענפשו תהיה  האכילה יאחרש ידעחק יצש או. שלם רצוןבו מלא בחפץ אותו
 . (טו 'ג ב"מ) "'ה יד עליו ותהי המנגן כנגן והיה ,מנגן לי קחו ועתה"שנאמר  ןיכעני, הקודש

לכן , יעקב את יברךיצחק ש כדי 'ה מאת סבהזו  התהיש ן"אומר הרמב, יצחק שכהו עיניו של עיניו מאורעניין על ו
 עלאך עדיין אפשר לפרש את עניין עוורונו של יצחק  (א 'כז בראשית)" עשו את ויקרא ...מראות עיניו  ותכהין"נאמר 

 משום  ,"עיניו תכהינה"שאז קרה ש "יצחק זקן כי ויהי"ולומר שהסיבה היא פשוט משום הזקנה כלומר  הפשטפי 
, (י 'מחאשית בר)" לראות יוכל לא מזוקן כבדו ישראל ועיני"  יעקבכמו שכתוב אצל , "עשו את קראוי"לכן  ,זקנתו

  משהלנו הכתוב את הפלא שהיה אצל  רמספו, (ד' יד א"מ)" משיב עיניו קמו כי" השילוני אחיהאצל  כתובכן ו
 (ז 'לד דברים)" עינו כהתה לא"ש רבינו

 

 (ד' בראשית כז) "נפשי תברכך בעבורכאשר אהבתי והביאה לי ואוכלה  מטעמים לי ועשה"
 אלא, הטעם וחוש הגוף תענוגואומר שאין הטעם משום  המטעמים בשאלת יצחק כוונת בעניין רבינו בחיימרחיב 

 תחול הנפש שמחת ומתוך ,הנפש חותוכ יתעוררו הגוף חותוכ בהתחזקומסביר ש, ומתענגת שמחה נפשו שתהיה כדי
 מתוך אאל עצבות מתוך ולא עצלות מתוך לא שורה השכינה איןש ל"זח שאמרולפי מה  והוא, הקודש רוח עליו

 פעם בכל הנפשהכתוב את  זכירמ הזה טעםהומ( טו' ג ב מלכים)" 'ה יד עליו ותהי המנגן כנגן והיה" :שנאמר שמחה
יצחק  שבקש ומה. "נפשי תברכך למען", "נפשך תברכני בעבור", "נפשי תברכך בעבור" ואמר, הברכה עם ופעם

ך את עשו לבריצחק התכוון ש מפניהוא , יםהנביא כמנהג לנגן נוריכ בקש ולא הנפש לשמחת מטעמיםדווקא 
 מאכלב השמחה סבת שתהיה רצהא ולכן ה, "ותירוש דגן ורב הארץ ומשמני השמים טל"כמו , גופניים בדברים
 .בו וך אותלבר רוצה שהוא הדבר ממיןשהוא 

 

  (ה' כחית בראש" )אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשיו... וישלח יצחק את יעקב"
 נאמר שמה  גם? נוידעלא וכי " קהרב אחי"על לבן שהוא מדוע אומר הכתוב  הקדוש" םהחיי אור"ה שואל 

  אבינו יצחקמדוע  טעם לתת הכתוב באאלא כאן  .תריםוימ םדברי ,לכאורה, הם "ועשו יעקב אם" ךבסמו
 את אליעזר גם אברהם שלח  אמנם, "לבן הארמי", תורשעשמפורסם ב אדם לכמו יעקב א יקדצ בן לחוש

  אמרהרי אברהם לא  ועוד ,ןבלמו כ ברשע מפורסםהיה לא  בתואלזה משום ש היהאך , מבתואל רבקהאת  תלקח
  .הרשע לבן תונבמ אשה שיקח יעקבכאן את  שציווה יצחק כן שאין מה, תואלב בתאת  שיקח בפירושלאליעזר 

 , צדקת תב מלבן היצא כן וכמו, הרשע תואלמב ויצא םשניהלהזכיר לנו ש "קהרב אחי"כאן הכתוב מר אכן ל
  "ועשו יעקב אם" אמרכן ל, רשע םמאד שהדוקשל  שלתלש צאת לאכך שאי אפשר לומר בודאות ש

 הוא  לבןש היותשלהחליט ולומר אפשר  איכך , בתואל, רשע מאב קדושה שלשלת האשיצו הוא שכמו פירושש
 . כרבקה ותנב ונממ יצאו לאאזי  רשע
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  (יט 'הכבראשית ) "יצחק תולדת ואלה"

" תוספת ברכה"מתרץ ה ?ו"ואתוספת האות ב "ואלה"ילו אצל יצחק כתוב או, "תולדת אלה" בוכת נח אצלמדוע 
 שהומי של תולדות סדר עוד נכתב לאנח  עדוהתולדות של מישהו בתורה שאצל נח זו היתה הפעם הראשונה שנמנו 

וכן , וישמעאל הגר בני, ואברהם נח תותולדנמנו  רבכ ,אצל יצחק, כאן אבל, "אלה"מנין לכן נאמר  מתחיל מנוומ
 . שכבר נמנו  לתולדותישיר  כהמשך" יצחק תולדת ואלה" בוכת

 

 (יט 'הכבראשית ) "יצחק את הוליד אברהם "
 שנים כמה שהרי ,שרה נתעברה מאבימלך' אומרים הדור ליצני שהיו לפי .'יצחק את הוליד אברהם' לומר הוזקק"

 הכל והעידו ,לאברהם דומה יצחק של פניו קלסתר צר ?ה"הקב עשה מה 'הימנו נתעברה ולא אברהם עם שהתה
  (י"רש" )'יצחק את הוליד אברהם'ש יש עדות שהרי היה 'אברהם בן יצחק' כאן שכתב וזהו 'יצחק את הוליד אברהם'

פניו של ר קלסתל דומההיה שי יצחק של פניו קלסתראת  צרה "הקבהסיבה לכך ש אםהקדוש  "אלשיך"ל השוא
כל  לא בזמנוומתרץ ש? יצחק לידת אחר שנה ששים, הוא משום ליצני הדור מדוע אמר זאת הכתוב רק עתה אברהם

 מאבימלך"ש קיאם על הדור ליצני שבו ליצחק עשו משנולד אולם, ולא האמינו להם הדור ליצני לדברי לב שמוכך 
 . עשו ממנו יצא כןלו "שרה רהנתעב

 

 (כ' כהבראשית )" הארמי לבן אחות"

למרות שזהו מידע שידוע לנו וזאת כדי להסביר לנו " אחות לבן"שהכתוב מדגיש שרבקה היא " ספורנו"אומר ה
 . האם לאחי מהדושהיה  עשומהיכן נולד 

 

 (לב' כהבראשית ) "למות הולך אנכי הנה"
עשו ש ידעאלא יעקב  "נזיד יעקב יזדו"ש מקרהמראש ולא היה זה  דבריםתכנן את ה יעקבנראה ש" כלי יקר"לפי ה
 ול םיתלוי ווחיי חיות גדודי במקום יום בכל הולךבטענה שעשו  הבכורהאת  ממנו לקנותה רצוא וה השדהמ יבוא
 של תבשילקב יע עשה כןלו ,יום בכל מתאילו הוא כ חשובו הוא בעיני כי בכורהלכן אין הוא צריך את הו מנגד

 כברש( מב 'כזבראשית )" להרגך לך מתנחם" פסוקעל ה י"רש שפירשכמו  האבל את להברותכדי  םשעושי עדשים
 ואה כאלו ובעיני דומהשהוא  לו לומרכדי  עשו על הבראה דתסעו יעקב שהועגם כאן , םתנחומי של כוס עליך שתה
 המיתה אל יותר קרוב ואני "למות הולך אנכי הנה" מרוואיעקב  לדברי ודהאכן עשו מו ?בכורהו הל זה ולמה מת כבר

 בו תששייכ דבר עלבאצבעו  עיבלו מצאיכ הוא "לי זה"ים במלכאשר  ?בכורה לי זה למה ןכם א החייםאשר אל מ
 . רותבכומתבצעת על ידי ה שהיתה העבודהי הווז יוםאותו הב גם הבכורה

 

  (לו' בראשית כז" )ויאמר הלא אצלת לי ברכה"

שכיב "מזכיר לו את דין הוא , מברכותיו ליעקב לחזור בומתכוון אה עשו שאין יצחק וכיון שרש "פנים יפות"הפרש מ
הוא יכול לחזור בו מהנתינה אך אם הוא משאיר , ותן במתנה את כל מה שיש לושאם שכיב מרע נ (גוסס)" מרע

ש יש יפל אף ע ,הנמהנתישאתה אומר שאינך יכול לחזור ולכן כיון , הנאין הוא יכול לחזור בו מהנתי, לעצמו משהו
 ןלכ, הברכ תרמתנה במקצת והשאחייב לומר שזוהי לכן , "לא ידעתי יום מותי"כתוב שו כמ" שכיב מרע"ל דין ש ךל

 ."הלא אצלת לי ברכה"עשו אמר 
 

 (מא 'כזבראשית )אהרגה את יעקב אחי״ ״יקרבו ימי אבל אבי ו
מבאר שבזמן האבל ירע מזלו של  "העמק דבר"ב ב"הנצי? מדוע קושר עשיו את נקמתו ביעקב עם אבלו של יצחק

תרוץ . ולכן יוכל עשו לגבור על יעקב, מה שאין כן אצל עשו שאינו הולך על פי התורה ולא חלה עליו האבלות, יעקב
ום רחוק אבל בזמן האבל את הברכה מעשו הוא ישמר ממנו ויברח למק" גנב"נוסף הוא שעשו הבין שלאחר שיעקב 

 . מה עוד שזמן אבלות הוא זמן של אחוה ואז יעקב לא יזהר מעשו, ויפגשהם על יצחק הוא יהיה חייב לחזור ואז 
 

 (ה' כחית בראש" )ארם וישלח יצחק את יעקב וילך לו פדנה"
, "מחול כבודו ,אב שמחל על כבודו"ל ש"חזמה שאמרו ש( תקע״ג) "ספר חסידים"ב בוכתאת ה א"רבינו החידמביא 

מה מובן  לפי זהש" ברית עולם"ב רבינו ומוסיף. חייבהוא  אבל בדיני שמים, מחול מדיני אדםהכוונה היא שכבודו 
הלוא יצחק , אך נשאלת השאלה. "אב ואם כיבוד"מצות ביטול בעוון שנה עשרים ושתים נענש יעקב ש ז״לחשאמרו 

קב יעשכדי לא מחל על כבודו ק מדוע יצח, "הרנח את יעקב וילךיצחק וישלח "שנאמר עצמו שלח את יעקב לארם 
וכבודו , על כבודומחל יצחק אבינו אם נאמר שגם ש ,זה מוכן" ספר חסידים"הפי דברי לאלא ש? יענש יעקבילא 

חסידיו כחוט  הקב״ה מדקדק עםשדוע יו, "לא מחול" שבהם דיני שמיםנשארו אבל  ,דיני אדםמדובר במחול זה כש
 .מידה כנגד מידה, יוסף הצדיקממנו  שפירש כ״ב שניםעקב יולכן נענש , השערה
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