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 ועשו על ברכות יעקב – "מטל השמים ומשמני הארץ"
 

 בורגנסקיחיים 
 

סיפור הברכות שברך יצחק את יעקב ואת עשו הוא מן הסיפורים היותר קשים בתורה והניסיון להבינו מלווים 
את פרשנות התורה מחז"ל ועד ימינו. במאמר זה אתמקד בכוונתו של יצחק לברך את עשו, כוונה תמוהה 

ויב העיקרי של בית יעקב. בעינינו, שהרי נשותיו היוו מורת רוח ליצחק ולרבקה, והוא עתיד להפוך לסמל לא
 מה עמד מאחורי ברכתו של יצחק לעשו? 

 כדי להבין את מעשיו של יצחק, צריך להתייחס לשלושת הברכות שבפרשתנו:

כט(. להלן: -כז:כחבראשית ות ברך את יעקב, בחשבו שהוא עשו )לזו שהתכוון לברך את עשו ובטע .1
 ברכת עשו.

 מ(.-לטלברכה שברך את עשו לאחר מכן )בראשית כז: .2

 ל"ברכת אברהם", ברכת הזרע והארץ שברך יצחק את יעקב לפני צאתו לפדן ארם:  .3
י ְוֵאל" דַׁ ָך ְויְַׁפְרָך ֹאְתָך ְיָבֵרְך שַׁ ל ְוָהִייתָ  ְויְַׁרבֶּ ִמים ִלְקהַׁ ן :עַׁ ת ְלָך ְוִיתֶּ ת אֶּ   ְלָך ַאְבָרָהם ִבְרכַׁ

ְרֲעָך ת ְלִרְשְתָך  ִאָתְך ּוְלזַׁ ץ אֶּ רֶּ יָך אֶּ ר ְמֻגרֶּ ן ֲאשֶּ  ְלַאְבָרָהם" )שם, כח:ג,ד(.  ֱאֹלִהים ָנתַׁ
 

בחינת הברכות האלה מעלה את השאלה, מה היחס בין הברכה המקורית לעשו ובין ברכת אברהם? לכאורה 
שהברכה  ם בדעתו של הרמב"ן )בראשית כז:ד(נראה כי מדובר בברכות שונות. עם זאת, מפרשים שונים מצדדי

ת אברהם, אף שברכה זו אינה מוזכרת במפורש בפיו של יצחק בשעה שהוא מברך שייעד יצחק לעשו היא ברכ
ץאת יעקב כעשו. לדעת הרמב"ן ברכת יצחק לעשו על " ֵּני ָהָארֶּ " רומזים לארץ המובטחת "השמנה בכל ִמְשמַׁ

הארצות", והיא ברכת אברהם שנתברך בה יעקב בסופה של הפרשה. לפי פרשנות זו טעה יצחק טעות חמורה 
בבקשו להעביר לעשו את מורשת המשפחה, וכפי הנראה, לנשל ממנה את יעקב. שונה עמדתו של המלבי"ם 

ק להעניק לעשו את ברכת אברהם אלא ליעקב, ולכן ברכת הסובר כי מלכתחילה לא התכוון יצח כז:א( )בראשית
זכרה את הזרע ולא את הארץ. לפי תפיסה זו יצחק לא היה סומא לחלוטין. הוא ידע שברכת יעשו המקורית לא א

אברהם ראויה ליעקב ומלכתחילה התכוון לברך בה את יעקב. כששלח יצחק את עשו להביא לו ציד התכוון 
להם; יעקב יהיה שומר משמרת  בברכה המתאימה בניו יתברכווכך חשב ששני  ,לברכו רק בברכה גשמית

 הקודש ויתברך בברכת אברהם, ועשו יהיה מגנו ומפרנסו של יעקב, מעין "קליפה לפרי", בלשון המלבי"ם. 
בין הברכה לעשו לבין ברכת אברהם היא הבחנה נכונה, אולם קשה  דומה שההבחנה שעשה המלבי"ם

יָך לקבל את טענתו כי כל תפקידו של עשו היה לשמור ולפרנס את יעקב. מי שמתברך בברכת " ֱהֵוה ְגִביר ְלַאחֶּ
ָך ֲחוּו ְלָך ְבֵני ִאמֶּ שמורה " אינו בבחינת "קליפה השומרת על הפרי". יתר על כן, אם ברכת הארץ והזרע ְוִיְשתַׁ

   ליעקב, כדעת המלבי"ם, מה משמעותה של הברכה על טל השמים ומשמני הארץ שניתנה לעשו?
אני מבקש להציע פתרון שונה. אנו מבינים כי מעשהו של יצחק נבע מהעובדה שלא הכיר את הנבואה 

ב יֲַׁעֹבד ָצִעירשקיבלה רבקה ש" ביר ליעקב. " )בראשית כה:כג(, ולכן הוא מבקש לברך את עשיו שיהיה גרַׁ
                                                        

  ורב הישוב 'הושעיה'.  , אוניברסיטת בר אילן,הרב ד"ר חיים בורגנסקי, מרצה במחלקה לתלמוד 
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לדעתי נקודת המוצא של יצחק שונה מנבואת רבקה בנקודה עמוקה עוד יותר, שכן הוא ביקש ששני הבנים יהיו 
ְשֵני ֹגיִים גֹוִים ְבִבְטֵנְך ּוְשֵני ְלֻאִמים לעם אחד, ואילו הנבואה לרבקה כללה בראש ובראשונה את הקביעה כי "

ִיְך ִיָּפֵרדּו היא שכאשר הוא בוחן את המטלה הקשה שהוטלה על אביו, לברך ". הסיבה לבקשתו של יצחק ִמֵמעַׁ
את יצחק ולגרש את שאר בניו מן המשפחה, הוא מבין שהדבר נובע מכך שיש להבדיל ולהפריד בין בנה של 
שרה לבין בני הפילגשים. בית אברהם הוא גם ביתה של שרה ואין בו מקום לבני נשים אחרות. לעומת זאת, 

שני בנים  –ק שונה, שהרי ליצחק הייתה אישה אחת, והיא ילדה פעם אחת בלבד המבנה של משפחת יצח
תאומים. בעיני יצחק הוא אינו צריך לעמוד בניסיון הנורא של אביו ולגרש את מי מבניו, שהרי שני הבנים 
קרובים לזה לזה בתכלית הקרבה: מוצאם מאותם הורים ומאותו מעשה הריון ולידה. הקשר האמיץ בין שני 

שניהם יבנו יחדיו את בית יצחק שעתיד להפוך  אחים שנהרו ונולדו יחדיו מתפרש בעיני יצחק בדרך אחתה
לאומה, כהבטחתו של הקב"ה לאברהם וליצחק שהיא "ברכת אברהם". כשבא יצחק לברך את בניו הוא הבין כי 

בניו. עתה יש לברך כל ברכת אברהם כבר חלה על שני האחים יחדיו, ושניהם יזכו לזרע ולארץ מכוח היותם 
אחד ברכה ייחודית לו, שתאפיין את תפקידו בתוך העם המתהווה. תחילה הוא מבקש לבחור את עשו למנהיג 
האומה היצחקית. בכך דומה ברכת יצחק לברכת יעקב לבניו: גם יעקב לא ימסור בעתיד את ברכת אברהם 

האומה הישראלית. באמת יש דמיון בין ברכת יצחק לאיש מבניו, וגם יעקב עתיד לבחור את בנו יהודה , למנהיג 
 לעשו לבין ברכת יעקב ליהודה:

 
 

 יא(-ברכת יעקב ליהודה )בראשית מט: ח כט(-ברכת יצחק לעשו )בראשית כז: כח
ן־ְלָך ל ֹלִהים-ָהאֱ  ְוִיתֶּ ִים ִמטַׁ ָשמַׁ ֵּני הַׁ ץ ּוִמְשמַׁ  ָהָארֶּ

  :ְוִתיֹרש ָדָגן ְוֹרב
 

ָתה ְיהּוָדה יָך יֹודּוָך אַׁ ף ָיְדָך ַאחֶּ יָך ְבֹערֶּ  ֹאְיבֶּ
ֲחוּו ט ָאִביָך... ֹלא־ָיסּור ְבֵני ְלָך ִיְשתַׁ  ִמיהּוָדה ֵשבֶּ
ְגָליו... ִמֵבין ּוְמֹחֵקק   רַׁ

ְבדּוָך ִמים יַׁעַׁ ֲחוּו עַׁ   ְלֻאִמים ְלָך ְוִיְשתַׁ
יָך ְגִביר ֱהֵוה ֲחוּו ְלַאחֶּ ָך ְבֵני ְלָך ְוִיְשתַׁ   ִאמֶּ

 

ן ֹאְסִרי פֶּ גֶּ  ִכֵבס ֲאֹתנוֹ  ְבִני ְולַׁשֵֹרָקה ִעירוֹ  עירה לַׁ
ִין יַׁ ם־ֲעָנִבים ְלֻבשוֹ  בַׁ  :סּותוֹ  ּוְבדַׁ

 
 

הן אצל עשו והן אצל יהודה הברכה כוללת ברכת נחלה וברכת הנהגה. נחלתו של עשו היא מטל השמים 
והנהגה לאומית. אף שהסדר שונה. יהודה גם ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. הנהגתו היא הנהגה בינלאומית 

יָךזוכה בברכת הנחלה, נחלת הגפן והיין, ובברכת הנהגה בינלאומית )" ף ֹאְיבֶּ  "( ולאומית.ָיְדָך ְבֹערֶּ
נחלת הגפן של יהודה מוכרת לנו, שארץ יהודה מרובה בכרמים, והיא "ארץ תירוש" של עשו. את ארץ 

ִים ִמָטלוף ספר דברים. שם התברכה ארצו "הדגן ניתן למצוא בברכת משה ליוסף בס ד ָשמַׁ גֶּ ד ְתבּוֹאת ...ִממֶּ גֶּ ּוִממֶּ
ש ץ ָדָגן ְוִתירֹושיד(. אם כן, "-" )דברים לג:יגָשמֶּ רֶּ " )ואולי גם "ארץ טל השמים"(. כוללת את נחלות יהודה אֶּ

 ויוסף, ליבה של ארץ כנען, כראוי לנחלתם של המנהיג וצאצאיו.
יצחק לתת ליעקב במסגרת החלוקה המשותפת של נחלת אברהם, אם צדקנו קשה לדעת מה היה בדעתו של 

 בזיהויה של ארץ הדגן והתירוש, הרי ליעקב נותרו אזורי הפריפריה.
בעיני רוחו ראה אפוא יצחק את אומתו השלמה, הנוחלת כולה את ברכת אברהם: צאצאי עשו יושבים  

חלקם על הספר, עוסקים אולי ברעיית צאן כיאה במיטב הארץ ולהם המלוכה, ובני יעקב יושבים מסביב, 
  1לצאצאיו של "יושב אהלים".

 
ששני התאומים יבנו יחדיו   אלא שכאמור, הבעיה העיקרית בתכניתו של יצחק נעוצה בהנחת היסוד שלו,

את בית יצחק. הוא לא ידע שאין מדובר בעם אחד ובבית אחד, אלא בשני עמים שונים המצויים במצב של 
 מתמיד.חיכוך 

התורה נמנעת מלגלות לנו כיצד הבין יצחק בסופו של דבר את טעותו. האם רבקה גילתה לו לבסוף את מה 
ששמעה קודם הלידה, או שהבין זאת בעצמו לאור התגלגלות מעשה הברכה. בין כך ובין כך, מתן ברכת 

וא מבין שמשפחתו עתידה אברהם בסוף הפרשה ליעקב מלמד כי יצחק ויתר על חלום האומה היצחקית שלו, וה
 להתפצל למשפחות שונות, ממש כמשפחת אביו. 

למרבה התמיהה, דווקא משפחתו השסועה של יעקב תייסד בית המשותף לכולם, בית ישראל, שכל בניו 
 שותפים בברכת אברהם.

                                                        
יתכן שגם ברכת החרב, שניתנה לעשו בסופו של דבר, הייתה מיועדת מתחילה ליעקב. היושב על הספר ונודד עם צאנו צפוי   1

דברי הימים א' ה: וכן  להילחם על חייו יותר מאשר יושב לב הארץ. כך היה לשבטי עבר הירדן בימי השופטים והמלוכה, ראו
 הרב של חייליהם. וכך היום בתושבי הצפון והדרום במדינה. דברי הימים א' יב, מספרם
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לבסוף: כידוע, יעקב לא "השתמש" בברכה שקיבל מאביו במרמה. הוא חי בגלות שנים רבות, לא זכה 
רץ דגן ותירוש, ובמקום שעשו אחיו ישתחווה לו, השתחווה הוא לעשו שבע פעמים. עם זאת, מאות שנים בא

 לאחר מכן חזרה הברכה וניתנה לבית יעקב, בברכת משה לישראל ערב מותו:
ִיְשֹכן ח ִיְשָרֵאל וַׁ טַׁ ץ יֲַׁעֹקב ֵעין ָבָדד בֶּ רֶּ ל ־ אֶּ ְרפּו ַאף־ָשָמיו ְוִתירֹוש ָדָגן אֶּ  .ָטל יַׁעַׁ

יָך ְשרֶּ ם ָכמֹוָך ִמי ִיְשָרֵאל אַׁ ע עַׁ ה' נֹושַׁ ָך ָמֵגן בַׁ ְזרֶּ ב עֶּ רֶּ ר־חֶּ ֲאשֶּ ָך וַׁ ֲאָותֶּ   גַׁ
יָך ְוִיָכֲחשּו ָתה ָלְך ֹאְיבֶּ ל ־ ָבמֹוֵתימוֹ  ְואַׁ  כט( -)דברים לג:כח: ִתְדֹרְך עַׁ

מים והחרב. בניגוד ליצחק, המבקש הנה חוזרים האלמנטים המוכרים מברכת יצחק: ארץ דגן ותירוש, טל הש
ח לחלק ברכות אלה בין שני בניו, משה מדגיש את יחידותו של יעקב: " טַׁ ִיְשֹכן ִיְשָרֵאל בֶּ ". יעקב ֵעין יֲַׁעֹקב ָבָדדוַׁ

בלבד, ללא עשו, הוא היורש של ארץ הדגן והתירוש ושמיו יערפו טל. ואף החרב מופיעה כאן, אלא שעתה אין 
 ודם שניתנה לעשו, אלא בחרבו של הקב"ה, חרב גאוותו של יעקב. מדובר בחרבו של בשר
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