
PARSHAT	  TOLDOT	  2015	  –	  SOURCE	  SHEET	  
	  

	  
1.	  Rabbeinu	  Bachaye	  –	  Why	  did	  Yitzchak	  go	  blind?	  
	  

ותכהין עיניו מראות. ע"ד הפשט כהוי העינים מנהג הזקנה.....וכן מצינו ביעקב: "ועיני ישראל כבדו 
כהתה עינו  מזוקן". גם באחיה השילוני: "כי קמו עיניו משיבו". ומה שכתוב במשה רבינו ע"ה: "לא

וע"ד המדרש: (ב"ר) ותכהין עיניו מראות .....ע"י שנטל שחד מעשו כהו  ולא נס לחה" היה זה נס.
עיניו, דכתיב: (דברים טז, יט) "כי השחד יעור את עיני חכמים" וזהו אזהרה לדיינין. א"ר יצחק ומה 

אחת כמה וכמה!! ....ד"א: מי שנטל ממי שהוא חייב לו כהו עיניו, הלוקח שחד ממי שאינו חייב לו על 
כדי שיטול יעקב את הברכות. ד"א: מפני עשן ע"ז שהיו מקטרות נשי עשו לע"ז. ד"א: כדי שלא יהא 

יוצא לחוץ ויאמרו עליו: "זה אביו של רשע"...    

	  
	  
2.	  Seforno	  –	  did	  Yitzchak	  really	  think	  that	  Esav	  was	  worthy	  of	  the	  blessings?	  
	  

במטעמים כדי שיתעסק בכבוד אב ובזה תחול עליו הברכה כי גם שלא הכיר בגודל  ועשה לי מטעמים/ רצה
רשעו של עשו מכל מקום לא חשב אותו לראוי שתחול עליו אותה הברכה שהיה בלבו לברכו ולכן כשברך 

יעקב אחר כך שידע בו שהוא ראוי לברכה לא שאל מטעמים ולא בקש דבר וברכו תכף באמרו ואל שדי יברך 
 אותך:

	  
	  
3.	  Ramban	  –	  what	  did	  Yitzchak	  mean	  when	  he	  said	  ‘Gam	  Baruch	  Yiheyeh’?	  
	  

-בטרם תבא ואברכהו גם ברוך יהיה  אין דרך החרד חרדה גדולה עד מאד וצועק "מי הוא אשר רמני לברך אותו"  
שישלים צעקתו לאמר מיד "גם ברוך יהיה", אבל היה ראוי שיקללהו! .....והנכון בעיני שהוא לשון הווה, יאמר, 

ברוך על כל פנים, כי ידעתי כי ברוך הוא.  מי איפוא הוא הצד ציד אשר היה יכול לרמותי שאברכהו, וגם שיהיה 	  
	  
	  
4.	  R.	  Samson	  Raphael	  Hirsch	  –	  what	  was	  really	  going	  on	  with	  Rivka’s	  charade?	  
	  
אנחנו הולכים בעקבות רבותינו, ואין אנחנו רואים כחובתנו להיות סניגורים לאבותינו הגדולים, כדרך שגם דבר 

ושגיאות.......  אך אם עיון מיושב ושקט יביאנו לכלל מסקנה , בה תפוג ה' אינו נמנע מלגלות בהם חולשות 
הרבה ממרירותו של מאורע זה, הרי לא נכבוש אותה בלבנו, רק בשל החשש שניראה כסניגורים ומלמדי 

זכות.....  
 

אם נבקש להבין את מעשיהם של שלשת הפועלים העיקריים במאורע זה, הרי התנהגותו של יעקב ברורה 
פה בתכלית. מתחילתה גוזרת עליו האם, לשמוע בקולה ללא הרהור (פסוק ח). אין היא מניחה שיפעל ושקו

למען תועלתו האישית. היא יודעת שכל אופיו כאיש תם יתמרד בדבר, והרי היא מפסיקה כל התנגדות על ידי 
מה שעשה יעקב לא  מצות האם והחובה לשמוע בקולה. את העוול וכל תוצאותיו היא מקבלת על עצמה.....כל

עשה אלא מתוך שביקש לשמוע בקול אמו, ואין לתת דופי בהתנהגותו.....  



 
ואולם, מה היתה כוונתה של רבקה? הגרוע שבשונאי ישראל ומשמיצי תורתו יהיה אנוס לבקש במעשיה תבונה 

יחס לה חוסר או....פקחות. ואכן ככל שהלה יבקש להציג את רבקה כערמומית בכל הליכותיה, כן לא יוכל ל 
דעת גמור וסכלות ילדותית. ועם כל זה, אם רק ביקשה להעביר את ברכת האב במרמה למען תחול על ראש 

יעקב, בנה האהוב, לאיזו הצלחה יכלה לצפות ממעשיה? ....אם ברכת האב הורידה ברכת שמים על ראש 
ידי אותו משחק? .... [ועוד] סוף   המבורך, היאך יכלה להאמין כי תוכל להטעות את ה' הצופה ומביט ..... על

התרמית להתגלות. גם אם יעלה בידה לבצע את משחק ההתחפשות, הנה עם שוב עשו הכל יתגלה ויתודע? 
דבר זה היה נהיר גם לרבקה! ... [ועוד] מה גס היה המשחק כולו? ....מה ביקשה להשיג באותו משחק? ..... 

בתה תחלה ... רק כך נוכל להבין את עמדתה של רבקה.....[צריך לומר] אם סוף התגלות האמת היה במחש   
 

כהקדמה למאורעות אלה קראנו על המכה הכפולה, שעשו נתן לייעודו הגדול של אברהם, כאשר נשא שתי 
נשים מבנות חת. דבר זה צריך היה לפקוח את עיני יצחק, ולהראות לו את בנו הבכור כפסול גמור לתפקידו. אף 

אים שיצחק קרא לבנו הבכור על מנת לברך אותו ועל מנת למנות אותו למנהיגו ומדריכו של על פי כן אנחנו רו
בית אברהם לעתיד. מה רב היה כוחו של האיש אשר "ציד בפיו"? היאך הצליח לשים מסוה על פניו, עד שעלה 

ם?בידיו להטעות את אביו ולגנוב את לבו למרות אורח חייו שעמד בסתירה גמורה לדרכו של אברה  
 

[וי''ל על כל הקושיות] שעוד מזמן היה בדעת יצחק להעניק את הברכה לבנו, אך נמצאו עוררין בדבר. כנראה 
רבקה היא שביקשה את הדחיה .... מה ביקשה עתה? .... להפגין לפניו באיזו מידה יכולים הבריות לגנוב את 

יד יבין יצחק איך שיכול] לעשו שיעמיד דעתו. הנה אם יעקב שהיה איש תם, העמיד לפניו פני גיבור ציד, [מ
לפניו פני איש תם! ...... והנה חפצה הצליח בידה! משעמד יצחק על התרמית, אחזתו חרדה גדולה "נפתח לו 
גיהנם" (תנחומא תולדות יא)! ראה היאך כל ימיו גנבו את דעתו והטעוהו. מיד נפקחו עיניו, מיהר להתאושש 

רוך יהיה!והוסיף מדעת ומרצון גמור: גם ב  
 

......גם רצונו של יצחק יתבהר יותר, כאשר נעיין בטיב הברכה שהוא ביקש לתת לעשו. עשו עצמו לא ציפה 
כלל שיצחק יחלק לו את הברכה כולה. אף הוא שואל מיד: הלא אצלת לי ברכה  אילו ברכת אותי, הלא היית  -

ך כאשר הוא מגלה לו את תוכן הברכה משאיר ברכה ליעקב. ברכה זו תן לי! אף יצחק מודה לו על כך, א
שניתנה ליעקב, הרי הוא מראה לו, שרק ברכה זו היתה ראויה לעשו, ואילו הברכה היעודה ליעקב, לא היתה 

ראויה לעשו כל עיקר.  
 

שני בניו של יצחק ייצגו שני יסודות בביתו. עשו, את הכוח החומרי. יעקב, את הכוח הרוחני. יודע היה יצחק, כי 
זקוקה לשני הכיוונים.......אך כסבור היה יצחק שעשו ויעקב יקיימו את תעודת אברהם בכוחות האומה 

משותפים.... לפיכך הועיד לעשו ברכה בעלת תוכן חומרי, וברכה רוחנית היתה שמורה עמו ליעקב...... אולם, 
ועה רק ..... בידו של מבית לבן ידעה רבקה את הקללה שבפיצול זה. ידעה מנסיונה, שהחומר יהיה לברכה ויש

זה שרוחו של אברהם מדריכה אותו.  
	  

	  


