


-זקנתוהתעוור לעת שיצחק אבינו , בפרשתנו מספרת התורה

". עיניו מראותותכהינה , יצחק זקן ויהי כי "

? עיניומדוע כהו 
, רק מזקנהשהדבר נבע מסתבר לא 

, באותם ימים אדם בגילו עדיין היה במלוא כוחושכן 
.אחרים שכהו עיניהם בגיל כזהולא מצאנו אצל 



:  ה בירכו"כן מספרת התורה שהקב-לפני: יתרה מזו

". את יצחקויברך אלוקים "
, ה אמורה למנוע מחלות וייסורי זקנה"שברכתו של הקבודאי 

,מצב של עיוורוןועל אחת כמה וכמה 

". סומא חשוב כמת"ל "חזשעליו אמרו 

?אפוא כהו עיניו שליצחק אבינומדוע 



.ל מביאים על כך כמה טעמים"חז

,  ה שיצחק מחבב את עשיו ועתיד היה לברכו"יודע הקב": אחד מהם

כדי שלא יהא רואה למי שהוא  , הריני מכהה את עיניו, ה"אמר הקב

".כדי שייטול יעקב את הברכות, מברך

. עניין העיוורון של יצחק נועד לאפשר ליעקב ליטול מעשיו את הברכותכל , כלומר

. מברך את עשיוהיה , האדםהיה יצחק רואה ככל אילו 

, ה את עיניו"הכהה הקבלכן 

.ממנו את הברכותלקבל יוכל יעקב ואז , שלא יראה את מי הוא מברךכדי 



: אך כאן נשאלת שאלה פשוטה
לזכות את יעקב בנטילת הברכות כדי 

. עיניואת מאור ה צריך ליטול מיצחק "היה הקבלא 

–היה יכול לעשות דבר פשוט הרבה יותר לכאורה 

,של עשיוהאמתית ליצחק את מהותו לגלות 

וממילא היה יצחק , שהוא רשע

!ברכותיו ליעקבאת מעביר 



, גילוי זה לא היה אמור להפליא את יצחק, ולאמיתו של דבר

. עבודה זרההוא כבר הכיר את נשי עשיו שעבדו כי 

יכולת השפעה  ואין לו הוא חשב שעשיו אינו אשם במעשיהן , אכן

.חשש כלשהולהתריע על אך עצם הדבר אמור היה , עליהן

: כפי שאמר, גם בעשיו עצמו הבחין יצחק בדבר לא חלק לגמרי

."שגור בפיושם שמים אין דרך עשיו להיות "

ה לגלות לו את האמת על עשיו "יכול היה הקב, כן-אם

.דעתו לברכוהיה עולה על לא ואז 



–התשובה היא 

.  אפילו על עשיו הרשעהרע -לספר לשוןאינו רוצה ה "הקב

,  בימי יהושעחטא עכן שכאשר , מספרת הגמראוכך 

."?מי חטא לך"ה "את הקביהושע שאל 

.!"?אני לך( מלשין)דילטור וכי ": ה"הקבלו אמר 

ה אפשרות למנוע את עשיו  "הייתה לקבלא לכן

.ידי נטילת מאור עיניו שליצחק-הברכות אלא עלמקבלת 



:מכך צריכים אנו ללמוד הוראה

,הרע-ה מוכן לדבר לשון"אם אפילו בנוגע לעשיו הרשע אין הקב

הרע  -אנו להיזהר שלא לדבר חלילה לשוןוחומר שצריכים -קל

ה לכל יהודי"תורה אמר הקב-שכן במתן, על שום יהודי

,  "אלוקיך"יהיה " 'אנוכי ה"שונתן לו כוח , "אלוקיך' אנוכי ה"

; כוחך וחיותך

מישראלעל שום אדם הרע -לדבר לשוןאפוא שיש להיזהר שלא ודאי 



תולדות
:ז א"בראשית כ

?מדוע כהו עיניו של יצחק

:הוכיחי כי אין זה מזקנה
________________________________ (1הוכחה 
_________________________________________(2הוכחה 



למטרה מסויימת. ה הכהה עיניו של יצחק בכוונה תחיל"הקב

________________________________ המטרה
____________________________שהרי אם היה רואה ככל האדם

ה "יודע הקב: ל"חז
_________________________________ש

_________________________ה"אמר הקב



?  האם יצחק לא הכיר בעבודה זרה של נשי עשיו
___________________________________
___________________________________



:נשאלת השאלה

________________________________________:התשובה

:  ליהושעה "שענה הקב, בימי יהושעשמצינו כמו 
__________________________________

: שהדרך היחידה למנוע מעשיו לקבל את הברכות היא-מכאן
______________________



:צידה לדרך



שבת
!!שלום


