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˜· ÔÂ¯‰‡ 

 

 ‰Î¯·‰)‰ÏÂÙÎ‰? (·˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ Ï˘ 

 

היא קוראת ליעקב ומורה , לבר� את עשוכאשר שומעת רבקה את רצונו של יצחק 

לוקח את , יעקב נעתר לדרישתה. לו להתחזות לאחיו כדי לקבל את ברכותיו מאביו

, עוטה על ידיו את עורות גדיי העזי�, המטעמי� והלח� שהכינה לצור� התכנית

 .ונכנס לחדרו של יצחק

של יעקב ולחקירתו המעמד לתיאור ) כז�יח, ז"כ( עשרה פסוקי� המקדישהתורה 

, שיח ארו��קריאה רציפה של הפסוקי� מציגה דו.  את ברכתוקוד� שביר�בידי יצחק 

מה זה ", )יח" (מי אתה בני: "זיהוי שונות שאלותארבע  שואל יצחק את יעקב שבו

7ְָ� בני האתה זה בני עשו א� לא", )כ" (מהרת למצֹא בני אתה ", )כא" (גשה נא ואמ!

האריכות הגדולה יוצרת את התחושה . ב לכל השאלותיעקב משי ).כד" (זה בני עשו

נראה . שיצחק חוקר את יעקב ואינו מקבל באופ� פשוט את התחזותו לעשו אחיו

שכ� הוא , שג� לאחר החקירה המאומצת לא הצליח לברר עד הסו� את האמת

: משו� כ� מתעוררת השאלה הקשה). כב" (הקֹל קול יעקב והידי� ידי עשו: "מודה

א� עדיי� החשש שמא אי� זה , לבר� את יעקב, בסופו של דבר, � יצחקמדוע הסכי

 ?בנו עשו מנקר במוחו

 זיהוי  לאחר שלוש שאלות.שאלה קשה עוד יותר היא על סדר% של החקירה

ולאחר המסקנה הבלתי ברורה שהובאה לעיל מציינת התורה כי יצחק מבר� את 

אול� הסיפור ). כג" (ִערֹת ויברכהוולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו ְ-: "יעקב

ויאמר אתה זה : "מוסי� יצחק לחקור את יעקבוג� לאחר הברכה , אינו מסתיי� כא�

 יעקב חוזר יצחק ומבר� אתבתו� סדרת שאלות נוספת  : יתרה מזאת1).כד" (בני עשו

 
1. ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡ לא נאמרו בלשו� שאלה אלא בלשו� קביעה" אתה זה בני עשו" מבאר שהמילי� ,

זאת משו� שכבר נתברר לו לפני כ� שהעומד ". לא שואל, מצדיק דבריו כי הוא עשו: פירוש"

 –' זה בני עשואתה ': "�"כ� ביאר ג� רשב. וא� כ� אי� צור� בבירור נוס�, לפניו הוא עשו

קריאה זו של הפסוק מסתמכת על כ� שדברי יצחק אינ� פותחי� ". נראה שאתה בני עשו

: למשל, אול� ישנ� דוגמות לשאלות שאינ� פותחות בלשו� שאלה"). ַהאתה("א השאלה "בה

 A.B. Davidson, Introductory Hebrew:ראה. כט, ה"ירמיהו כ; כט, ח"ב י"שמ; טז, א"א כ"שמ

Grammar: Hebrew Syntax, Edinburgh 1896, p. 166 .7הערה , וראה להל�. 
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ר� יצחק את יעקב בברכתו י ומה ב2?מה פשר כפילות זו). כז" (ויברכהו: "פע� שנייה

 3?יהיכ� בברכתו השנ שלא כלל אחר, מפורטתשאינה , אשונההר

שאי� כא� תיאור רצי� , טענתנו היא. לקרוא באופ� אחר את הפסוקי�שיש נראה 

מפסוק יח : את הפסוקי� יש לחלק לשני חלקי�. אלא תיאור כפול, אחד של המאורע

ב ויצחק שני החלקי� הללו מציגי� את המפגש שבי� יעק. ומפסוק כד עד כז, עד כג

ויתרונה הוא , צורת כתיבה כזאת של התורה מופיעה פעמי� רבות. באופ� כפול

4).שניי�: לרוב(שבאופ� כזה מצליחה התורה להציג אירוע מסוי� מכמה פני� 
 

שאכ� לא התרחשו פעמיי� , לפי זה מתוארות בשני החלקי� אות� ההתרחשויות

מחיש את הדברי� נציג את כדי לה). ולא שתיי�, ומשו� כ� ישנה רק ברכה אחת(

 :הפסוקי� בשתי עמודות

 

 ‡«·i«Âֹ‡ Ï∆‡ ÂÈƒ·»‡ i«Âֹ¯∆Ó‡ Èƒ«·) יח(

 

 

 ֵעָ�ו ְ�ִני ֶזה �ָ�ה ַו
ֹאֶמר) כד(

 .�ִני ַו
ֹאֶמר

 .ְ�ִני �ָ�ה ִמי ִהֶ�ִ�י ַו
ֹאֶמר) יח(

 ֵעָ�ו �נִֹכי �ִביו ֶאל ַיֲעקֹב ַו
ֹאֶמר) יט(

 ְ�כֶֹרָ!

1 

 ְ�ִני ִמֵ%יד ְואְֹכָלה ִ$י ַהִ#ָ"ה ַו
ֹאֶמר) הכ(

 ל* ַוָ
ֵבא ַו
ֹאַכל ל* ַוַ
ֶ#" ַנְפִ"י ְ�ָבֶרְכָ! ְלַמַע&

 .ַוֵ
ְ"ְ� ַיִי&

 ְ"ָבה ָנא ק0/ ֵאָלי ִ-ַ�ְרָ� ַ,ֲאֶ"ר ָעִ�יִתי

 .ַנְפֶ"ָ! ְ�ָבֲרַכִ�י ַ�ֲעב0ר ִמֵ%יִדי ְו�ְכָלה

2 

 
 .�"כ� שאל ג� מלבי .2

". הכי� את עצמו אל הברכה"אלא , � מבאר שבפע� הראשונה עדיי� לא בירכו ממש"מלבי .3

מבאר , ) כזעל פסוק (1901ברלי� , ÂËÂ˘ÙÎ ‡¯˜Óארלי� ' א. ‰Ï·˜‰Â ·˙Î‰ועיי� ספורנו ו

הוא מדגי� . וכפי שיפורט להל� בפסוק כז, "אמר לברכו "–" ויברכהו"באופ� דומה ומסביר 

אול� ג� ). כ, ב"בראשית מ" (ויעשו כ�: "בסיפור יוס� ואחיו, אופ� כתיבה זה במקו� אחר

באופ� הדומה לזה שיפורט להל� בנידו� , בסיפור ש� אנו מציעי� קריאה שונה של הפסוקי�

 .27' עמ, ז"תשס,  מהÌÈ„‚Ó', מפגש יוס� והאחי�'ראה מאמרנו . דיד�

 כפי –' שיטת הבחינות '–לכאורה מזכירה שיטת הקריאה הזו את גישתו של הרב ברויאר  .4

; 18�25' עמ, �"תש,  יא„ÂÚ˙', אמונה ומדע בפרשנות המקרא'(שהציגה במקומות שוני� 

 ˙ÂÚ„ל שאגת אריהתורת התעודות של בע; '12�27' עמ, �"תש, יב ,'ÌÈ„‚Ó9' עמ, ז"תשמ,  ב�

. אול� באמת הדברי� שוני�). ועוד; 97�107' עמ, ט"תשנ,  לÌÈ„‚Ó', על ביקורת המקרא; '22

התורה כוללת סיפורי� ודיני� הסותרי� זה לזה במקומות ש"הרב ברויאר מדבר על כ� 

 אול� אי� זו .'המתאימה לאחת ממידותיו של ה, כל בחינה מבטאת את האמת שלה. ..רבי�

ורק צירו� כל הבחינות האלה מבטא את האמת השלמה הכוללת את כל . אלא אמת חלקית

אופ� הקריאה ). 98' עמ', על ביקורת המקרא'" ( של תורהת&ורק היא אִמ', מידותיו של ה

אלא על , שלנו אינו מדבר על סתירה מכוונת בי� תיאורי� שוני� במקומות שוני� בתורה

לפיכ� אי� .  אותו אירוע באותה הפרשה מתו� נקיטת נקודות מבט שונותהצגה כפולה של

ספרותית �אלא צורה טכנית, "אמת שלמה וכוללת"המצטרפות ל" אמיתות חלקיות"כא� 

 .6הערה , וראה להל�. בלבד להצגת אותו אירוע מזוויות שונות
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 ִמַהְרָ� 4ֶה ַמה ְ�נ* ֶאל ִיְצָחק ַו
ֹאֶמר) כ( 

 ְ�ִני ִלְמצֹא

3 

 4 .ְלָפָני ֱאלֶֹהיָ!' ה ִהְקָרה ִ,י ַו
ֹאֶמר 

 0ְ"ָקה ָ�א ְ#ָ"ה �ִביו ִיְצָחק ֵאָליו ַו
ֹאֶמר) כו(

 .ְ�ִני ִ$י

 ָ�א ְ#ָ"ה ַיֲעקֹב ֶאל ִיְצָחק ַו
ֹאֶמר) כא(

!ָ"ְ  .לֹא ִא/ ֵעָ�ו ְ�ִני ֶזה �ָ�הַה ְ�ִני ַוֲאמ9

5 

ֵ;ה0 �ִביו ִיְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ַוִ
ַ#") כב( ְ�ָגָדיו ֵריַח ֶאת ַוָ
ַרח ל* ַוִ
ַ;ק ַוִ
ַ#") כז(  6 ַוְימ9

 .ֵעָ�ו ְיֵדי ְוַהָ
ַדִי/ ַיֲעקֹב ק*ל ַה<ֹל ַו
ֹאֶמר 

 �ִחיו ֵעָ�ו ִ,יֵדי ָיָדיו ָהי0 ִ,י ִהִ,יר* ְולֹא) כג(

 ְ�ִערֹת

7 

 

 e‰≈Î¿̄»·¿È«Â) כז/כג(

 

 :המוצג בצורה כפולה, כעת נקל לראות כי אכ� מדובר במאורע אחד

אתה זה  "–" מי אתה בני: " היא אותה שאלת זיהוי1' שאלת הזיהוי בשורה מס

בעמודה הימנית מספר יעקב על :  מתוארת הבאת הציד אל יצחק2' בשורה מס". בני

 בעמודה הימנית אי� 4�3' לשורות מס(ובעמודה השמאלית הוא מגיש אותו , הציד

 מבקש יצחק מיעקב 5' בשורה מס).  על כ� בהמש�–מקבילה בעמודה השמאלית 

 בעמודה הימנית 7' ג� לשורה מס( הוא אכ� עושה זאת 6' ובשורה מס, שייגש אליו

 5.ת בברכתו של יצחקושתי העמודות מסתיימו). אי� מקבילה בעמודה השמאלית

אלא היא מציגה את , אפשר לראות כי הצגה כפולה זו של הסיפור איננה שווה

המציגה את המאורע כפי ,  אובייקטיבית–האחת : מבט שונות  משתי נקודותהאירוע

 –ה יוהשני, )וכ� יכול היה המתבונ� מ� הצד לצפות בו(שהתרחש בפועל 

נפשו בשעת  באופ� המציג את הלו�, מבטו של יצחק מתו� נקודת, סובייקטיבית

 .האירוע

: מבחינה אובייקטיבית, העמודה השמאלית מתארת את מה שאירע בפועל

.  כלפי חו�'עשו'התיאור מציג את האופ� שבו התנהלה מסירתה של ברכת יצחק ל

מתנהל על מי ' עשו'בקריאה שוטפת של עמודה זו נראה כאילו המפגש בי� יצחק ל

אחר שביצע את , מ� השדה' עשו'כביכול הגיע . ד וחששללא כל חש, מנוחות

  השאלות שנשאלות.והוא מגיש את הציד כדי לקבל את ברכתו, הוראותיו של אביו

מניסוחה של  ו–" אתה זה בני עשו: "שואלהוא :  הנ� תמימות ופשוטותעל ידי יצחק

ור לא אמ, לכאורה, שהרי, רק להיכנס עמו בדברי�נכיר שמטרתה היא שאלה זו 

ומדוע יעלה הספק , רק עשו שמע על תכניתו של יצחק לברכו. יצחק לחשוד בכלו�

 מבקש ממנו –" ויאמר אני "– מזדהה 'עשו'לאחר ש? כי מישהו אחר ניצב לפניו

 באופ� –ולאחר מכ� ,  מאכיל את יצחק'עשו'. יצחק להגיש לו מהמטעמי� שהכי�

 
שעמד על הקריאה , 18' עמ, ז"ירושלי� תשל, ·˙Â�Â�‚Ò ÏÚ‰¯Â˙ ‰˜„˘ , י" אביב'י :ראה .5

 .א� כי לא ביאר את משמעותה, הכפולה של פרשייתנו
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;  אכ� ניגש ונושק ליצחק'עשו'.  מבקש יצחק לקבל את נשיקתו–טבעי לחלוטי� 

ראה ריח בני כריח שדה אשר  "– ומלא התפעמות מהריח הטוב של בגדי, ויצחק

 .ותו מקיי� את הבטחתו ומבר� א– "'ברכו ה

 –לכאורה . וכ� צפה בו המתבונ� מ� הצד, 'עשו'כ� התרחש המפגש בי� יצחק ל

. אשר הובטחה לוועשו זכה בברכתו ,  כשורהל התנהלוהכ, אי� כא� כל מקו� לפקפוק

, בהירות גדול מלווה את יצחק חוסר, תוכו בתו�. א� כל זאת למראית עי� בלבד

הא� : הוא מרגיש חובה לברר את מה שקורה לפניו. והופ� אצלו לחשד כבד ומעיק

מיהו העומד : ולבו הול� בחזקה, יצחק חרד חרדה גדולה? אי� כא� תרמית גדולה

! ?או שמא מישהו מנסה לרמות אותו, יועדהב� המ,  הא� זהו בנו עשו–לפניו 

:  במציאת הציד'עשו'הסיבה שיצחק חושד במתרחש היא זריזותו המופלאה של 

 ?כ� מהר והספיק להכי� ממנו מטעמי� לאביו יתכ� שעשו מצא ציד כליהא� 

א� , אמנ� הוא חושד? א� באיזה אופ� יעשה זאת. יצחק מחליט לברר את העניי�

 הרי שלא מ� הראוי לחשו� –וא� כ� , כ� עשו עומד לפניויחד ע� זאת ייתכ� שא

, כרגיל כלפי חו� הוא מתנהג לכאורה: לכ� נוקט יצחק גישה זו. בפניו את חשדו

כל , א� למעשה';  וכומצופי�אומר את המשפטי� ה, המצופותשואל את השאלות 

 ,א� ישנו, כדי לחשו� את המתחזה,  מטרתה לחקור אחר האמת–אותה התנהגות 

 6.וחקירה זו מתוארת בעמודה הימנית

 נוסחתכפי שהיא מ, שאלה זו". אתה זה בני עשו: "'עשו'לכ� שואל יצחק את 

מי אתה : " א� בעומקה עומדת השאלה7;הנה תמימה ופשוטה, בעמודה השמאלית

מי : נוקב וחושד, ניסוח זה הנו חרי� הרבה יותר.  כמתואר בעמודה הימנית–" בני

לשו� השאלה שנשאלה הייתה כפי : במילי� אחרות? פנייהוא זה אשר עומד ל

א� משמעותה של השאלה ;  ולשו� זו היא תמימה–שמתואר בעמודה השמאלית 

 –מתנסחי� במוחו ובלבו של יצחק אחרת , כחלק מחקירתו של יצחק, ועניינה

 .כסגנו� המופיע בעמודה הימנית

אלא רק ,  הימנית מוזכרת כלל בעמודהינהשא(כדי האכילה  תו�: וכ� הלאה

וחקירות אלו נעדרות (מפנה יצחק שאלות אל הב� המאכילו , )בעמודה השמאלית

 'עשו'". א בנימה זה מהרת למצֹ: "שבאות לברר את החששות, )מהעמודה השמאלית

 שבפועל – כפי שראינו לעיל –סביר להניח . "אלהי� לפני' כי הקרה ה: "עונה לו

ייתכ� ). כסגנונה של העמודה השמאלית(יותר הוצגה השאלה בצורה מרוככת הרבה 

ביניה� ' עשו'אלא כחלק משיח ושיג שניהלו יצחק ו, ג� שהדברי� לא הוצגו כשאלה

 
הערת , 'כביכול, נאמר שיש להוסי�, כדי לחדד את אופ� הקריאה שאנו מציעי� לפרשה זו .6

כ� חשב יצחק : "...בנוסח הבא) בי� פסוק כג לפסוק כד, כלומר(בי� שתי העמודות ' עור�

 ...".כדלהל�, אול� בפועל התנהג אחרת; בלבו

 1הערה ,  ראה לעיל–אלא בסגנו� של קביעה , ייתכ� שהשאלה לא נאמרה בסגנו� של שאלה .7

 .'עשו' א� הייתה זו אמירה שציפתה לתגובה של אישור מצד –
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סיפר לו בהרחבה " עשו"ו', עשו'יצחק התעניי� על מהל� הציד של : תו� כדי האוכל

 אלא שמאחורי השיחה הסתמית עמדה כוונה עמוקה יותר בלבו של. 'וכו' על כ� וכו

 .יצחק

כי : "פשט ליצחק את ספקו לגבי המהירות שבה השיג את הציד' עשו'ואמנ� 

שבלבו הול� וגדל ,  א� תשובה זו אינה מספקת את יצחק;"אלהי� לפני' הקרה ה

והוא משתמש בטכניקה , הוא מבקש לברר את העניי� בצורה ברורה יותר. החשד

כדי לבטא את אהבתו , וישק ליגש אליו ויימהב� ש, לכאורה, הוא מבקש: פשוטה

א� מטרתה האמתית של ; )עמודה שמאלית" (א ושקה לי בני נגשה "–' אליו וכו

 8).עמודה ימנית" (?נא ואמש� בני האתה זה בני עשו א� לא גשה: "הנשיקה היא

תוכו הוא מבקש לבחו� את האיש  א� בתו�, כלפי חו� לא נשמע חשדו של יצחק

וכלפי חו� מתפעל יצחק , הב� ניגש ונושק. ויא� אכ� הוא בנו הרצ, שעומד מולו

 בחינה זו רק גורמת לו להתבלבל עוד – אבל ביחס לחשדות שלו 9;מריח הבגדי�

יצחק לא מצליח לתת לעצמו " ל קול יעקב והידי� ידי עשו הקֹ]בלבו[ויאמר : "יותר

ו ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחי", הוא נמצא בושהסבר מדויק למצב המחשיד 

ובסופה של החקירה יוצא יצחק נבו� ומסופק עוד יותר מאשר לפני , "שערת

 .תחילתה

א� ה� ; "ויברכהו: "מסתיימות באחת, המתארות אותו הסיפור, שתי העמודות

העמודה השמאלית מסיימת את . מותירות את הקורא בתחושות הפוכות לחלוטי�

כפי שאכ� , את ברכתו מאביו' עשו'הנה כי כ� קיבל : הסיפור בצורה נינוחה ושלווה

ושו� תקלה לא , בברכה, כצפוי, הפגישה הלבבית הסתיימה. ביקש יצחק לעשות

שכל , העמודה הימנית מתארת תהלי� של חשד הול� וגובר, לעומת זאת. קרתה

החשד הופ� לבלבול עמוק . ניסיונות הבירור והפענוח של התעלומה עולי� בתוהו

 .באווירה עמומה ומעורפלתוהסיפור מסתיי� , ולחוסר הבנה

כלפי חו� ,  ואכ�. יעקב כללמו שלכי בעמודה השמאלית לא נזכר ש, יש לשי� לב

שהרי עשו לבדו , אי� כל סיבה להעלות אפשרות שהב� שניצב מול יצחק איננו עשו

ג� שמו של עשו נעדר מהעמודה : רה מזאתיֵת. שמע את תכניתו של יצחק לברכו

והכינוי היחיד שבו מכונה הב� , הל בצורה אנונימיתשיח מתנ�כל הדו. השמאלית

 האב –שיח �כביכול פשוט ומוב� מאליו מי ה� השותפי� בדו". בני: "המתבר� הוא

לעומת , בעמודה הימנית.  ואי� כל צור� לחזור ולהזכיר שהב� הנידו� הוא עשו– ובנו

 קורא בעל .ולא עשו, מוזכר באופ� בולט כי הב� שעומד מול יצחק הוא יעקב, זאת

ויאמר : " למקרא פסוק כמו– כמו יצחק בעצמו –אוז� חדה במיוחד יופתע א� הוא 

 
האמנ� רימה יעקב את , 'רשפי' רומז ג� א) והרחת הבגדי�(לפירוש זה של מטרת הנשיקה  .8

 .11�23' עמ, ה"תשנ,  ג‰‚Ú·‚ È‚È‰?', יצחק

,  להרחיב את נפשו בתענוגות הריח–' וירח את ריח בגדיו'): "כ' פס, ש�(ראה ספורנו  .9

 ".הוי אומר זה הריח? איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואי� הגו� נהנה ממנו: ל"כאמר� ז



 אהרו� בק

38 

הבהירות לגבי זהותו של הב� צפי�  הבלבול וחוסר, המבוכה". אנכי עשו... יעקב

 .ועולי� מאליה�

עלולה ליצור את הרוש� , ללא חלוקת�, קריאה רציפה של שתי העמודות

. ואותו הוא מבר�, שהב� שעומד לפניו הוא עשוהמוטעה כאילו שוכנע יצחק בכ� 

והוא , 'עשו'שהרי לאחר כל החקירות הארוכות נראה שיצחק קיבל את הסבריו של 

ג� הברכה עטופה בתו� התפעלות מריח . פועל כאילו הוא בטוח שהב� הוא אכ� עשו

וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח : "ולמקרא הפסוק, השדה של עשו בגדי

 הבנה 10. נשמע כאילו נפל יצחק בפח שטמ� לו יעקב– "'בני כריח שדה אשר ברכו ה

כזאת מעלה באופ� מידי את שאלת כל הפרשני� על איכותה של הברכה שניתנה 

 א� ברכה שניתנת במרמה ובגנבתה? הא� יש משמעות לברכה כזאת: במרמה ליעקב

 ?מועילה כל כ�דעת המבר� 

 אנו מביני� כי הפסוקי� האחרוני� בפרשה, לאול� לפי הקריאה שתוארה לעי

 זו שמתארת את הצגתו של יצחק –� יאינ� אלא סיומה של עמודה אחת מבי� השתי

כי זהותו של , היטביודע יצחק , כפי שמתואר בעמודה האחרת, כלפי פני�. כלפי חו�

ת  מהי משמעו.תכ� שבפניו ניצב דווקא יעקביתכ� ג� יי וי,העומד לפניו מוטלת בספק

 ?הדבר

אברה�  שא� א� הוא בחר בעשו להמשי� את דר� משפחת, דע לכ�יצחק מ$

 שהרי על כ� הוא מבקש לבר� אותו טר� – האומה המיועדת ולהפו� אותו לאבי

יש ג� ש מלמד אותו נקלע דווקא ברגע גורלי זה אליוהבהירות ש  הרי שחוסר–ימות 

שבה בוחר האב בבנו , א� בשעה כל כ� חשובה זו. יד אחרת שפועלת במציאות

כ� שהבחירה בב� הממשי� , בשעה שהכל צרי� להיות ברור ונהיר לפניו, הממשי�

 והספק , דווקא בשעה זו שולט הבלבול,ת מלאה ורצו� של�דע$תיעשה מתו� מ$

 .הרי שיש דברי� בגו – מנקר בלבו של יצחק

להחליט מעוכב מהוא ומגבוה ,  היחיד הפועלאינויצחק כי רצונו כעת מבי� 

יד ההשגחה .  ואיזה מבי� בניו עליו לבחור כממשי� דרכובעצמו כיצד לפעול

א� . והוא מתבטל כלפיה,  ומשבשת את תכניותיובפעולותיו, רחוובעל כ, מתערבת

יודע עכשיו יצחק שאי� , חשב שבידיו נתונה ההחלטה לבחור בב� הממשי�עד כה 

כ� הוא מפקיד בידי הרצו� העליו� ל. לבצע את תכניותיו' שרת בידי ה הוא אלא כלי

 לא הוא בחר בב� זה .יהיה מי שיהיה, ומבר� את הב� שעומד מולו, את ההחלטה

 ועל –מ� השמי� נבחר אותו הב� שעומד לפניו . שהרי הספק והבלבול עוטפי� אותו

 
. 85' עמ, א"ירושלי� תשמ, „¯Ó· ÌÈ˜¯Ù – ˙Â�˘¯Ù· ˙Â˘„Á ÌÈÎ˜¯‡, פרנקל' ל: ראה למשל .10

, מוצעת קריאה רציפה של הפרשה) 'יעקב ועשו והתפתחות היחסי� ביניה�'בפרק (ש� 

אבל משפג חששו של יצחק נובעת מפיו ... הלוא תחילה מהסס יצחק: "ומכא� המסקנה

 ·Ó ˙È˜¯‡', כות מחזה בשלוש מער–יעקב ועשו , 'אהרוני' ר: ראה ג�". הברכה ללא מעצור

 .333' עמ, ח"תשל, עד
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לאור זאת יש לקרוא ג� את סיומה של העמודה . דעת כ� מבר� יצחק את ברכתו

ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו ] למרות ש: "[ת והחלטיתהימנית בצורה בוטח

 ".ויברכהו] ע� זאת הבי� יצחק את המסר האלוהי ומסר את בחירתו לגבוה[שערֹת 

יגלה יצחק את לכש, מ� השדה וייכנס לחדרו של יצחק) האמתי(יחזור עשו לכש

דע נאמנה כי  יאז הוא.  או אז יקבל את האישור הסופי לנכונות החלטתו– התרמית

, היה אמור לקבל את ברכת אביו) האמתי(ולא עשו , משמי� גזרו אחרת ממחשבתו

 א� ג� מתו� –ברכת יצחק שנמסרה מתו� בלבול וחוסר הבנה . אלא דווקא יעקב

ומ� השמי� הובילוה ,  לא נמסרה בטעות–החלטה נחושה והתמסרות ליד ההשגחה 

 ).לג" (ג� ברו� יהיה: "ה מלא להודות בפ יצחק יוכלמעתה. אל יעדה האמתי


