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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 ון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"אאשיחת הג
 תשע"זתולדות  לפרשת

ם"  "ְוַיֲעקֹּב ִאיׁש תָּ
 

ן" -עשו   "ְגַבר ַנְחִׁשיְרכָּ
ֶדה"  :ורהתכתוב ב ו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיׁש שָׂ )בראשית "ַוְיִהי ֵעשָׂ

אונקלוס, "ִאיׁש ֹיֵדַע  גם. מה פירוש "ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד"? מתרכה, כז(
ן". כלומר, נָׂ " -ַצִיד"  לח ְגַבר ַנְחִׁשיְרכָׂ ֵט בָׂ )תוס' ב"ק צב, ב ד"ה  1ּו

ן", שמשמעו נָׂ . או לפי גירסה דשרכי( ח אחרת, "ַנְחִׁשיְדכָׂ
ט ֵק ׁשָׂ )תוס' שם, ותוס' ב"ב קלט, א ד"ה , ואינו עוסק בכלום ְו

 . בשרכא(
וא "ְגַבר שו העלמה אומרת התורה שוקשה לכאורה: 

ן"? הרי הוא פעיל מאד!  יעקב יושב כל היום באוהל על ַנְחִׁשיְרכָׂ
הרשב"א ועל הריטב"א ולא עושה כלום, ועשו הוא זה שיוצא 

ן"? ופועל, לשדה  ִעם התשובה היא, ש -אז למה הוא "ַנְחִׁשיְרכָׂ
, ועם כל ההתרוצצות שלו, הוא לא בונה עשו כל הפעילות של

היא הבל, והבנינים שהוא בונה הם כלום. ההתרוצצות שלו 
אין להם כל ערך. לעומת  -בניינים של תוהו. במבט של נצח 

זאת, יעקב ה"בטלן", בונה בנינים אמיתיים ונצחיים. הוא בונה 
ַרי ְבִפיָך ּוְבֵצל , כמו שאומר הנביא: "2בנינים לדורות ִשם ְדבָׂ אָׂ וָׂ

ַמִים ְוִליֹסד . שע"י )ישעיהו נא, טז(ָאֶרץ"  יִָׂדי ִכִסיִתיָך, ִלְנֹטַע ׁשָׂ
ַרי ְבִפיָך"(, הוא נוטע שמים ויוסד  ִשם ְדבָׂ אָׂ שאדם לומד תורה )"וָׂ

. היכן הם השמים )סנה' צט, ב. ועי' "נפש החיים" שער ד' פי"ב(ארץ 
אי אפשר לראות אותם  -והארץ הללו שנבראים ע"י הלימוד? 

חז"ל, בעיני בשר! אבל נאמנים עלינו דברי הנביא ודברי 
שעולמות שלמים נבראים מכל דיבור של תורה שאדם מוציא 

בונה את עצמו, בונה עולמות.  -יעקב שעוסק בתורה  מפיו!
לא בונה שום  -עשו  .הוא הבונה האמיתי .כלל ישראלובונה את 

כלל לא היו מכירים היום את לולא התורה של יעקב,  דבר.
ם, שהיה פעם ! רק בגלל התורה של יעקב, יודעים עד היועשו
ואחד אדם  של עשו היא כקצף על פני  ל הפעילות. כבשם ֵעשָׂ

ְגַבר "לכן עשו הוא  .שום הצלחהועצמי מים, אין לה שום קיום 
ן"  איש נח ובטל. - ַנְחִׁשיְרכָׂ

 "לב רשעים כמעט"
וכפי שהזכרנו,  ֶדה"הוא " ֵעשָׂ אבל לא  .ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיׁש שָׂ

 הוא יודע לצוד. ויגם את אב .ו לצודשָׂ יודע עֵ  רק בעלי חיים
ו ִכי ַצִיד ְבִפיו" ק ֶאת ֵעשָׂ מה פירוש . )בראשית כה, כח( "ַוֶיֱאַהב ִיְצחָׂ

ו? הפשט ִכי ַצִיד ְבִפיו"" ? ומדוע זו סיבה ליצחק לאהוב את ֵעשָׂ
)עי' הפשוט הוא, שהציד של עשו היה מגיע אל פיו של יצחק 

ו היה . כלומר,אונקלוס ורש"י שם( . אבל ידומאכיל את אביו מצֵ  ֵעשָׂ
ִכי ַצִיד "חז"ל פירשו את הפסוק באופן אחר. חז"ל פירשו 

, שהיה צד את אביו בדיבורי פיו. היה שואל את אביו: ְבִפיו"
מראה  )רש"י שם, כז(אבא, היאך מעשרין את המלח ואת התבן? 

את עצמו כצדיק וחסיד, שלא די לו במה שמעשרים את הגורן 
הוא רוצה לעשר גם את את התבואה ואת היין, את היקב, ו

לת וכן את המלח שכלל לא  .את התבן - של הגורן והיקב הפסו
. את הכל הוא רוצה , גם אותו רוצה עשו לעשרגדל בקרקע

לעשר ולתת לה'. צדיק יותר מיעקב אבינו, שמעשר רק את מה 
 שצריך לעשר.

, הסביר זצ"ל 3נתן צבי פינקל ביהגה"צ ר, הסבא מסלבודקה
ו שאל כיצד באמת ש לא היתה כאן רמאות מוחלטת. מה שֵעשָׂ

כדי לרמות את  לא נעשה רקמעשרים את המלח ואת התבן, 
היו רגעי התרוממות לקדושה ולצדקות.  באמתאביו. לעשו 

הוא מבין שטוב להיות צדיק, ורוצה באמת להיות צדיק גדול, 
לא דקות שלו אלא שהצ .4ולעשר אפילו את המלח ואת התבן

אחרי זמן קצר הוא הולך שוב לשדה, וגוזל מחזיקה מעמד. 
 .(35וח"ג עמ'  234)עי' מכתב מאליהו ח"א עמ'  5ורוצח

ט"  ִעים ִכְמעָׂ . יש לו לב, )משלי י, כ(הפסוק הרי אומר, "ֵלב ְרׁשָׂ
ט".  לרשע. יש לו רגעי התעוררות. אבל הלב הזה הוא "ִכְמעָׂ

 - רגע שהוא רואה דברים אחריםרק זמן קצר. במחזיק מעמד 
הם מושכים אותו יותר. זהו החסרון של עשו. הוא מבין 

דבר טוב, אבל לא מוכן להשקיע את המאמצים היא שצדקות 
הנדרשים לכך. יעקב "יושב" על זה יומם ולילה, ולעשו אין 

לא מוכן הוא  - כשמדובר בשאיפות רוחניותסבלנות לזה. 
ן, על אף שהוא להשיגכדי להשקיע את המאמצים הנדרשים 

ן  . זהרגעל , אבל רקאצלו יםאמיתירגעי הצדקות  .מכיר בערכָׂ
. זו אינה אמת "ציד בפיו"זה  , אחרי הכל,לכן .לא אמיתי ממש

 .אמיתית

ן ֱאֶמת ְלַיֲעקֹּב"  "ִתתֵּ
ב קֹ ע  יַ עשו איש ציד, צד את אביו בפיו ומרמה אותו, ואילו "

ִלים ם ֹיֵׁשב ֹאהָׂ . "ְכִלבֹו כן פיו... שאינו כה, כז( אשיתבר) "ִאיׁש תָׂ
אמנם השם "יעקב" מזכיר עקמימות  .)רש"י שם(חריף לרמות" 

יָׂה  בוחוסר יושר, כמו: "ְוהָׂ ֹק עָׂ , )ישעיהו מ, ד(ְלִמיׁשֹור"  ֶה
י" נִ ֵב ְק ְע יַ ַמִים"  וַ , אבל האמת היא )בראשית כז, לו(ֶזה ַפע 

ם" מידה המיוחדת של ה היא מידת האמת, ושיעקב הוא "ִאיׁש תָׂ
ֹקב" - יעקב אבינו  .)מיכה ז, כ(" ִתֵתן ֱאֶמת ְלַיע 
ה יעקבגם כש ֶא ר קֹוב  נ  לאכשהוא הולך בדרכים  -עָׂ

 כלכי  .הוא לא עקוב באמת ח"ו, אלא ישר שַבישרים -ישרות 
. 6יעקב גםבכלל זה , ו)ע"ז כה, א(שלשת האבות נקראו ישרים 
רָׂ  ר ִתְתבָׂ ל" הפסוק אומר: "ִעם נָׂבָׂ )תהלים יח, ר, ְוִעם ִעֵקׁש ִתְתַפתָׂ

. כשמתעסקים עם אדם לא ישר, מוכרחים לפעמים ללכת כז(
בדרכים פתלתלות ולא ישרות, כדי שלא ליפול ברשתו, 

ו -ובנסיבות כאלו  ה היהיושר,  ז ו ז הישרות! כשאמא אומרת  ו
הביתה", היא לא  ישרִלְבנָּׂה: "אחרי הלימודים תחזור 

ן ילך בקו ישר, שהרי אז הוא עלול לחבוט את מתכוונת שהבֵ 
ראשו בקיר או בעמוד חשמל, או ליפול לתוך בור ח"ו. הַישרות 

, להתאים את עצמו מפותלבמקרה זה היא דוקא להיות 
לעקמימות הדרך. לפנות שמאלה כשצריך לפנות שמאלה, 
ולפנות ימינה כשצריך לפנות ימינה. כך נוהג גם יעקב. היות ויש 

ו, ואח"כ לבן(, ממילא לו עסק  "ִעם  -עם ִעקשים למיניהם )ֵעשָׂ

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=bGFUkMHYfk-nRA7wk_Nl0jrzLyv6UdIIr2pbZLmFs4zvqzSQ94Q4xWFowFRiaWFuyvfJfhYYrHg.&URL=http%3a%2f%2fwww.hakotel.org.il


 

 
  - http://www.hakotel.org.ilלמשפחת נבנצל ולישיבת הכותל, ירושלים -כל הזכויות שמורות  ©

2 
ל". הוא מוכרח להתנהג עמם שלא בישרות, כדי לא  ִעֵקׁש ִתְתַפתָׂ

 .7להנזק על ידם

 מעשה הגון וישר! -קניית הבכורה ע"י יעקב אבינו 
והנה, ידועים דברי הגר"א ז"ל, "שאין השלימות ]בעבודת 

תני מידות אלא כשיש לו ש ,ה'[ ניכרת באדם ו כ ]והוא  הפו
הןעובד את ה'  [... לפי שכשהאדם נוהג במידה אחת, בשתי

אינו מוכרח לומר שהוא צדיק, אלא יש לומר שכך הוא טבעו, 
אבל כשיש לו שני מידות הפוכות, כגון רחמניות ואכזריות, אז 

 .)חי' הגר"א עמ"ס ברכות לג, ב ד"ה וחד אמר( מוכח שהוא צדיק"
שהוא עמוד החסד  -ב"ה את אברהם אבינו מסיבה זו, מנסה הק

מידת החסד. תחילה הוא מנסה אותו  הפךבנסיונות שהם  -
ר ואת  גָׂ במלחמת המלכים, אח"כ בציווי לשֵלח מביתו את הָׂ

, )עי' רש"י בראשית כב, ב(ישמעאל בנו, שהיה אהוב עליו כיצחק 
נסיון העקדה, שבו נצטוה  -ולבסוף הנסיון הקשה מכולם 

את בנו לעולה לה'. מידת החסד שבאברהם  טלשחואברהם 
ּה למעשה הזה. אבל אם כך ה' ִצוה  תָׂ ְצמָׂ  -מתנגדת בכל עָׂ

אברהם הולך לקיים את הציווי. הוא מוכיח שהוא עובד את ה', 
לגמריגם כשְדבר ה'  ך  למידת החסד, שהיא כל כך  הפו

 .8יסודית אצלו
בדומה לזה, גם יעקב אבינו מתנסה בפרשתנו בנסיונות 

מידת האמת. המעשה הבעייתי הראשון  -שהוא הפך מידתו 
ו. לכאורה  שמובא על יעקב בפרשתנו, הוא קניית הבכורה מֵעשָׂ
ו, שנמצא  קשה: האם מן היושר הוא, לנצל את מצוקתו של ֵעשָׂ

[, )בראשית כה, לב(בסכנת נפשות ]"ִהֵנה ָאֹנִכי הֹוֵלְך לָׂמּות"... 
את בכורתו? האם אין זו  ולהסכים להצילו רק בתנאי שימכור

 ?ובלתי הגונה "סחיטה" מכוערת
התשובה לזה היא, שעשו כלל לא הרגיש "נסחט" בעיסקה 

ם ַוֵיַלְך,  קָׂ זהזו. התורה מעידה עליו: "ַוֹיאַכל ַוֵיְׁשְת, ַויָׂ ֶב ִי ו  וַ ֵעשָׂ
ה"  . הוא לא אומר: "רימו אותי! סחטו אותי! )שם, לד(ֶאת ַהְבֹכרָׂ

בכורתי בעד נזיד עדשים"! הוא אומר: "איזה  נטלו ממני את
ה ֶזה ִלי עסק טוב עשיתי! סוף סוף התפטרתי מן הבכורה"! " מָׂ לָׂ

ה . הבכורה היא רק עבודת ה', עבודת קרבנות, )שם, לב(" ְבֹכרָׂ
. עשיתי אפוא )רש"י שם(ש"אזהרות ועונשין ומיתות תלויין בה" 

חתי נזיד עסק מצוין. גם נפטרתי מן הבכורה, וגם הרוו
חז"ל מוסיפים ואומרים, שאחרי מכירת הבכורה, עדשים!... 

עשו עוד קורא לחבריו ואומר להם: 'תראו את הטפש הזה! נתן 
. )ב"ר סג, יט(לי נזיד עדשים בלא שקיבל שום תמורה ממשית' 

אין לו שום הערכה לבכורה ולעבודת הקרבנות, והוא שמח 
אחרי שנים רבות הוא להיפטר מכל הענין ולמסור אותו ליעקב. 

ַמִים,  ֶאת כבר מבין יותר, ומתחיל להצטער. "ַוַיְעְקֵבִני ֶזה ַפע 
ח קָׂ לָׂ י  ִת רָׂ ֹכ ִתי" ְב ַקח ִבְרכָׂ ה לָׂ אבל . )בראשית כז, לו(, ְוִהֵנה ַעתָׂ

תזה היה  ו לא חסרה לו  -. בינתים 9שנים אחר כך עשר
ה". לא  -העבודה. כרגע  ו ֶאת ַהְבֹכרָׂ אכפת לו ממנה. "ַוִיֶבז ֵעשָׂ

ו מוכר  ו. ֵעשָׂ אין כאן אפוא מהלך של ניצול שעת מצוקה של ֵעשָׂ
 את הבכורה בלב שלם ובנפש חפצה, בלא שום אונס כלל.

ו, אלא גם  יותר מכך: לא רק שאין כאן ניצול כפוי של ֵעשָׂ
ו כל הפסד ממכירת הבכורה. מי שאינו  דאמתאליבא  אין לֵעשָׂ

עסק בה. היא לא תביא לו תועלת. מאמין בעבודה, אין טעם שית
מי שמאמין בעבודת ה', עבודת ה' תביא לו תועלת. הוא יעשה 
אותה כפי הדינים שלה, והיא תביא לו תועלת. אבל מי שלא 

מאמין בעבודת ה', היא לא תביא לו שום תועלת. מה מפסיד 
ו ממכירת הבכורה?  כלום! ממילא נמצא, שיעקב לא  -אפוא ֵעשָׂ

את עשו בשעת מצוקה, אלא גם לא הזיק לו  רק שלא "סחט"
במאומה במה שלקח ממנו את הבכורה. בקיצור, אין במעשה 

 הזה ולא כלום כדי לסתור את מידת האמת של יעקב.

ו  שָּ  באיזה היתר? -נטילת הברכות מעֵּ
ו אינו מאמין ואינו מודה בעבודה, אבל  והנה, למרות שֵעשָׂ

ו  ןיש דבר שֵעשָׂ ברכה של יצחק אבינו הוא מאמין וחפץ בו. ב כ
מאמין וחפץ. הוא מבין שיצחק הוא צדיק ונביא וקדוש, 
ושברכתו שווה הרבה. לכן אכפת לו מאד לזכות ַבברכה הזו, 

ה ַעד ְמֹאד"  -וכשהוא מאבד אותה  רָׂ ה ּומָׂ ה ְגֹדלָׂ קָׂ הוא צועק "ְצעָׂ
זו נעשתה  -. ממילא קשה: בשלמא מכירת הבכורה )שם, לד(

ו, וגם לא גרמה לו שום נזק והפסד. אבל מדעתו ומרצונו  של ֵעשָׂ
כאן הרי לא קיימים התנאים האלו. מהו אפוא  -נטילת הברכות 

, כדי לזכות בברכות כאן ההיתר של יעקב לנהוג ברמאות
 לעצמו?

ו  נראה שהתשובה ַלדבר היא זו: מה היה קורה, אם ח"ו ֵעשָׂ
ֱהֵוה " יצחק היה אומר לו -הוא זה שהיה מקבל את הברכות? 

שלו, ולא , יעקב היה נעשה עבד )בראשית כז, כט(" ְגִביר ְלַאֶחיָך
 ,הקב"ה רוצה שנהיה עבדים לה'כי ], היה יכול לקבל את התורה

ַדי ֵהם" בָׂ בלי קבלת התורה ו[, (י, א)ב"מ  "ולא עבדים לעבדים - ע 
אין קיום לעולם. הרי "התנה הקב"ה עם מעשה בראשית ואמר  -

אני  -מקבלים התורה אתם מתקיימין, ואם לאו להם: אם ישראל 
. ממילא, כשיעקב לוקח )שבת פח, א(מחזיר אתכם לתוהו ובוהו" 

עקב את הברכות לעצמו, הרי לא רק הצלה  יש בזה, אלא גם לי
ו! וגם אחרי  ו. כי אם העולם יחזור לתוהו ובוהו, אין ֵעשָׂ לֵעשָׂ

ו, לולא שהעולם לא חזר לתוהו ובוהו, מי היה זוכר היום א ת ֵעשָׂ
תורתו של יעקב? רק בגלל תורתו של יעקב זוכרים היום את 

ו! זוהי אפוא ו, שיעקב לוקח לו את הברכות.  הצלה ֵעשָׂ לֵעשָׂ
 מצילגם אם הוא עושה זאת בדרכים עקמומיות, הרי הוא 
 אותו, ולא פוגע בו )חוץ ממה שיש כאן הצלה גם ליעקב(.

 האם רימה יעקב את לבן חמיו?
ואלים על יעקב, איך זה מרמה יעקב אבינו את לבן עוד ש

יעקב ולבן מסכמים ביניהם, )בפרשה הבאה(. בחלוקת הצאן? 
ֵלד בכבשים  ֵלד בעזים וכל ֶשה חום ֶׁשִיּוָׂ לּוא שִיּוָׂ ֶׁשֹכל ֶשה נָׂקֹוד ְוטָׂ

. מה )בראשית ל, לב(יהיה של יעקב, וכל שאיננו כזה יהיה של לבן 
ציג בשקתות המים מקלות עם פצלות הולך ומ -עושה יעקב? 

-)שם, לזלבנות, כדי להשפיע על מראה הולדות העתידים להולד 

. האם אין זו רמאות? הרי מן הסתם כוונת ההסכם היתה, מב(
ֵלד  הטבעשרק מה ֶׁשִיּוָׂ בצורה הנ"ל יהיה של יעקב,  בדרך 

ֵלד כן ע"י תחבולות. כיצד אפוא עושה יעקב דבר  ולא מה ֶׁשִיּוָׂ
ֵלד?כז  ה, ללכת ולהשפיע באופן מלאכותי על מראה הצאן שִיּוָׂ

התשובה היא זו: ראשית כל, כלל לא ברור שלמקלות 
שהוצבו בשקתות המים היתה השפעה טבעית על מראה 
הולדות. רש"י מביא דעה מחז"ל, שכל העיבור של הצאן בעדרו 
תּו  של לבן התרחש באופן נסי. לא ע"י זכרים, אלא מהמים ֶׁששָׂ

. לפי זה, ודאי אין מקום )רש"י שם, לח(הצאן משקתות המים 
לטעון, שיעקב זכה ַבצאן ברמאות. שהרי הכל התרחש בדרך נס, 

 ולא כתוצאה טבעית ממעשהו של יעקב.
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3 
אבל גם אם נאמר שהיה כאן מהלך טבעי, שבדרך הטבע 
צאן שרואים מקלות בצורת עקודים יולדים ולדות עקודים, מ"מ 

כאן אלא נס. מדוע? שהרי יעקב אומר ללבן:  עדין לא היה
ֵלף ֶאת ַמְשכְֻּרִתי  ִנים ְבֹצאֶנָך, ַוַתח  ַבְדִתיָך... ֵׁשׁש ׁשָׂ ת "ע  ֶר ֶש ע 

ם י נִ . כלומר, במשך שש השנים בהן עבד יעקב )שם לא, מא(" ֹמ
עבור הצאן, ִׁשנָׂה לבן את ְתנֵָׂאי החלוקה, מנקוד לטלוא 

מים! ]כי 'עשרת מונים' פירושו ומעקודים לברודים, מאה פע
[. נעֶשה א"כ חשבון: תקופת )ב"ר עג, ט('עשר פעמים עשר' 

. הרי, )בכורות ח, א(העיבור של בהמה דקה היא חמישה חודשים 
שבמשך שש שנים )שהם שבעים ושנים חדשים(, אין מקום 
ליותר מארבעה עשר מחזורים של ִעבּור ולידה של הצאן. אם 

המחזורים הללו, לבן מספיק לשנות את במשך ארבעה עשר 
התנאים מאה פעמים, נמצא שבתוך כל מחזור של עיבור ולידה, 
שינה לבן את תנאי חלוקת הצאן כמה וכמה פעמים! אם כן, גם 
אם בהתחלת מחזור העבור דיברו על עקודים, אין שום ראיה 
מזה שגם בסוף המחזור תהיה המשכורת עקודים. יכול להיות 

שכורת תהיה דווקא נקודים או ברודים. וא"כ מה שַבסוף המ
ישפיעו המקלות?... יעקב עדיין זקוק לנס כדי שהולדות 
הנולדים יהיו מתאימים לתנאי האחרון של לבן! כל ענין 
המקלות היה אפוא לא טבעי. אין שום קשר בין המקלות שהיו 
ם בהתחלה, ובין מה שהצאן יולדות בסוף. ממילא אין שו

 מאות במה שיעקב שם את המקלות.ר
מדוע א"כ שם יעקב את המקלות האלו? אולי בשביל זה 
גופא, לגרות את לבן להחליף את המשכורת. עכ"פ, המקלות לא 

עצמוהשפיעו כלום.  ן  בָׂ הוא זה שקבע מה ילדו הצאן, ולא  לָׂ
ל הַ  ֶרָך', ְויְָׂלדּו כָׂ ִדים ִיְהֶיה ְשכָׂ ֹצאן המקלות. "ִאם ֹכה ֹיאַמר: 'ְנקֻּ

ל ַהֹצאן  ֶרָך', ְויְָׂלדּו כָׂ ִדים ִיְהֶיה ְשכָׂ קֻּ ִדים. ְוִאם ֹכה ֹיאַמר: 'ע  ְנקֻּ
ִדים"  קֻּ . בבחינת צדיק גוזר והקב"ה מקיים... )בראשית לא, ח(ע 

]למרות שלבן לא היה כל כך צדיק...[. יעקב לא השיג א"כ את 
 .10הצאן ברמאות, אלא ע"י נס מן השמים. כך היה רצון ה'

 האם רימה יעקב את יצחק אביו?
את  -והנה, כל זה מובן כל עוד יעקב מרמה את הרשעים 

ו ואת לבן.  ל", וכפי שהסברנו. ואולם מה כי ֵעשָׂ "ִעם ִעֵקׁש ִתְתַפתָׂ
אינו ִעֵקׁש ח"ו. הוא צדיק הרי עם יצחק אבינו? יצחק אבינו 

תוגם גמור. ובכל זאת,  ! הוא מגיש בפרשתנו יעקב מרמה או
ילו אוכל ואומר: " ֶׁשר ִדַבְרתָׂ ֵאלָׂ ִשיִתי ַכא  ו ְבֹכֶרָך, עָׂ " ָאֹנִכי ֵעשָׂ

. איך מרמה יעקב אבינו את יצחק אביו? מה ההיתר )שם כז, יט(
ן  ?כא

ניתן לענות בשני אפנים: תירוץ אפשרי אחד זו על שאלה 
הוא, שיעקב מרמה כאן את אביו על סמך הוראה מפורשת 

אורבקה, על סמך מה  שמקבל מרבקה אמו. ה על יעקב  הי ְמַצּוָׂ
)עי' אונקלוס שם על סמך נבואה שִקְבלה מן השמים  -לעשות כן? 

, שעל יעקב לבא במרמה אל אביו, יג, רמב"ן שם ד, ואוה"ח שם ח(
ו"להוציא" ממנו את הברכות לעצמו. ]ואעפ"כ, כשהוא הולך 

כל כך הוא . כי )ב"ר סה, טו(אל יצחק, הוא הולך "כפוף ובוכה" 
דבוק במידת האמת, עד שגם כשהוא אנוס לשקר על פי הדבור, 

 הוא עושה זאת בלב שבור, לא ברצון ובשמחה[.
אבל תירוץ אפשרי אחר הוא, שכלל אין כאן שקר בדבריו 

ו ְבֹכֶרָך", ָאֹנִכי ובמעשיו של יעקב! כשהוא אומר לאביו " ֵעשָׂ
זה? נסביר את הוא אומר אמת צרופה, בלי שום שקר כלל! איך 

הדבר במשל: נניח שהשעון שעל ידי ממהר ברבע שעה )למשל: 
(. ניגש אלי 10:00, ושעוני מורה על השעה 9:45 השעה היא

אדם, ושואל אותי: "מה השעה אצלך"?... מה עלי לענות לו? 
שהשעה אצלי היא עשר?! והרי כוונת השואל איננה לברר מה 

ת, אלא לברר מהי השעה אצליהשעה  תהאמי . אלא י
שהשואל הניח ששעוני הוא מדוייק, ולכן שאל אותי "מה 

, כפי אמת". אם רוצה אני לענות לשואל תשובת אצלךהשעה 
כוונתה האמיתית של שאלתו, עלי לומר לו מהו הזמן 

תי תו, האמי מעוניין השואל לדעת, ולא מהו הזמן  שאו
 , כפי שניסח השואל את שאלתו.שליבשעון 

יעקב עם יצחק. יעקב יודע שיצחק  זהו בדיוק מה שעושה
אינו מעוניין לברך רשע. יצחק אבינו מעוניין לברך רק צדיק. 
ו מרמה את יצחק במשך שנים,  אלא שליצחק יש טעות. ֵעשָׂ
שואל אותו כיצד מעשרין את המלח ואת התבן, עד שיצחק 

ו מדקדק במצוות יותר , )עי' רש"י בראשית כה, כז( ממנו סבור שֵעשָׂ
ו הצדיק. אלא מה? יעקב יודע, כן החלו ליט לברך את ֵעשָׂ

ו הצדיק"! עוד יודע  שהאמת היא שאין בעולם בריה בשם "ֵעשָׂ
ו,  באמת ב, שאם יצחק אביו היה יודע מיהויעק לא הוא ֵעשָׂ

ו ) לא בברכות שִיֵעד לו(, אלא ודאי היה רוצה כלל לברך את ֵעשָׂ
 שלוהמושגים את יעקב. כיון שכך, מדבר יעקב עם יצחק ע"פ 

ו ְבֹכֶרָך" אני הוא האדם, אשר  !)של יצחק(, ואומר לו: "ָאֹנִכי ֵעשָׂ
ו ְבֹכֶרָך", כפי שהוא מצטייר בדמיונך, ואשר אותו  זהה ל"ֵעשָׂ

 .(94-96)עי' מכתב מאליהו ח"א עמ' אתה חפץ לברך 
נמצא, שהתשובה שיעקב נותן ליצחק אביו היא תשובה 

לל. יעקב פשוט התעלם מן אמיתית מאד, בלי שום שקר כ
ו הוא הבן הצדיק יותר, והוביל  ההנחה השגויה של יצחק, שֵעשָׂ

לברך את הצדיק יותר מֵבין  -את אביו אל המטרה אליה שאף 
שיעקב אמר בשעה בניו, הלא הוא יעקב. אמנם בזוהר מבואר, ש

ִני ו ְבֹכֶרָך", הוא התכוין לומר: "אנכי מי ֶׁשא  , ליצחק "ָאֹנִכי ֵעשָׂ
ו הוא בכורך"  וכעין זה פי' גם רש"י בראשית כז,  )זוהר ח"א קסז, ב;ְוֵעשָׂ

, אבל ודאי אין כוונת הזוהר לומר, שכוונה כזו מצילה את יט(
הדברים מלהיות דברי שקר, שהרי דברים שבלב אינם דברים, 

. כוונת הזוהר היא רק לומר, שיעקב 11והכל הולך אחר הפה
י גם באופןהשתדל לנסח את דבריו כך, ש נ צו תהיה  חי

הוא מנסה להתרחק עד אפשרות לדבריו להתפרש כדברי אמת. 
כמה שאפשר מן השקר, ולכן ִכיון בלבו כך, כדי שהשקר יהיה 

אבל שקר רק בתשעים ותשעה אחוזים, ולא במאת האחוזים. 
, אמתהתירוץ האמיתי הוא כפי שהסברנו, שהדברים הם דברי 

רך את הצדיק שבין שני האחים, כיון שכוונתו של יצחק היא לב
ו ְבֹכֶרָך", שהוא האדם לו כן מזדהה יעקב לפני יצחק כ"ֵעשָׂ

. נמצא, שלא יעקב הוא זה 12שסבר יצחק בטעות לצדיק יותר
ושרימה את אביו בכל הפרשה הזו, אלא  שָׂ הוא זה שרימה  ֵע

אותו, כשהתחזה לפניו כצדיק יותר מיעקב. ממילא אין ליעקב 
ל", וגם זה ברירה, אלא לנ רק  -קוט בדרך של "ִעם ִעֵקׁש ִתְתַפתָׂ
 על פי נבואה.

יצחק לא הבין באותו רגע את עומק הדברים שאמר לו 
יעקב. אבל אחר כך, כשהאמת אודות עשו מתגלה לו, כשהוא 

ו  , )עי' רש"י שם, לג, ו'גור אריה' שם(רואה גיהנם פתוחה מתחת לֵעשָׂ
אוי לקבל את הברכות, ולא היה ר הואהוא מבין שיעקב צדק. 

ו. והראיה, שברגע שנודע ליצחק שיעקב רימה אותו, הוא  ֵעשָׂ
לא אומר: 'אוי, טעיתי! אני מתחרט! מקח טעות'! להפך! הוא 
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4 
רּוְך ִיְהֶיה"  . טוב שיעקב קיבל את הברכות. )שם(אומר: "ַגם בָׂ

ק ֶאל א ִיְצחָׂ  יצחק אף מברך אותו אח"כ בברכות נוספות: "ַוִיְקרָׂ
ֶרְך ֹאתֹו... ַוֹיאֶמר לֹו... אֵ  ֹקב ַוְיבָׂ ֵרְך ֹאְתָךַדי -ל ׁשַ -ַיע  ... ְוִיֶתן ְלָך ְיבָׂ

ְך"  ָך ִאתָׂ ם ְלָך ּוְלַזְרע  הָׂ . הרי שיצחק ד(-)שם כח, אֶאת ִבְרַכת ַאְברָׂ
מברך את יעקב גם כשיודע שיעקב הוא זה שניצב לפניו. 

משיך את דרכו בהתחלה סבר יצחק שֵעשו הוא הבן הצדיק, המ
ו. אבל לבסוף, כשהוא  אברהם אבינו, ולכן רצה לברך את ֵעשָׂ
רואה שאך מקח טעות היה כאן, הכל בא על תיקונו: יעקב הוא 

ךזה שהתברך, והוא זה  להתברך, והוא זה שיצחק מברך  שצרי
, ואת כל רץ ישראלשיקבל את ברכת אברהם, את אגם הלאה, 

 הדברים הטובים.
 
 
 
 
 

 
                                                           

ן". "ַנח" . 1 ן" היא מילה המורכבת משתי תיבות: "ַנח", ו"ִׁשיְרכָׂ ן" הוא אדם בטל )עי' תוס' ב"ק צב, ב ד"ה דשרכי, ותוס'  -"ַנְחִׁשיְרכָׂ כמשמעו. ו"ִׁשיְרכָׂ
במילה, או לכל היותר כפי תוכן הענין, וכאן הוא ענין אחר לגמרי, שהרי  ב"ב קלט, א ד"ה בשרכא(. ]וצ"ע, איך תרגם אונקלוס כן, והרי דרכו לתרגם מילה

הפסוק אומר שעשו היה איש ציד, והתרגום אומר שהיה נח ובטל. וכנראה שדעת האונקלוס כדעת הרשב"א, שכתב בתשובה )ח"א סי' קס"ד(, שפירוש 
שהם נוחין, ומתעסק בציד לתענוג". והיינו, שאונקלוס תרגם כאן את תוכן  התרגום כאן הוא, שֵעשו היה "אדם בטל שאין לו מלאכה, אלא כאחד השרים

וא הענין, ובאר את הסיבה מדוע היה עשו איש ציד. דמחמת שהיה נח ובטל, עסק בציד לשם תענוג, להפיג את שעמומו. עיסוקו של עשו בציד הוא אפ
 סימן לדבר, שעשו הוא איש "ַנְחִׁשיְרכָׂן"[.

לפי "שעוסקין בבנינו של עולם כל ימיהן" )שבת קיד, א(. שהרי התורה שהם עוסקים בה,  -( ט, וי חכמים "ַבנִָׂאים" )מקואות תלמידוכן במשנה נקראו . 2
ש"כל חיותם וקיומם של העולמות כולם, הוא רק ע"י התורה הקדושה כשישראל עוסקין בה... ואילו היה העולם מקצהו ועד מקיימת את העולם. ההיא 

העולמות לתהו ובהו" )נפש החיים שער א' פט"ז בהגה"ה(. וכן אמרו: "תלמידי  לו חוזרים כיה -מעסק והתבוננות בתורה הקדושה י אף רגע אחד קצהו פנו
 .למידי חכמים)ברכות סד, א(. דבוניך, אלו ת" בוניךחכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר: וכל בניך למודי ה', ורב שלום בניך. אל תקרי בניך אלא 

 הסבא רבא של הרבנית ש. נבנצל ע"ה ]נפטר לפני תשעים שנה, בשנת תרפ"ז[.. 3

יש לו סימן אחד של טהרה, שפרסותיו  באמתכי החזיר  , לד(רש"י בראשית כו! )ראו שאני טהור :פושט טלפיו לומרולכן נמשל עשו לחזיר, ש. 4
ד יש מבארים לפי זה, שלכן החזיר מאופיין בפה כזה, אשר שפתו העליונה עודפת . עולעשיו היה באמת צד של טהרה, בשאיפותיו הרוחניותסדוקות. וכן 

היינו הדיבורים העליונים שלו,  -על התחתונה )עי' משנה בכורות מ, א ורש"י שם ד"ה לא תימא ]השני[(. ועומק הענין בזה הוא, ששפתו העליונה של עשו 
 שהיא כנגד מה שהוא באמת, בחיי המעשה...עודפת על השפה התחתונה,  -בענין שאיפותיו הרוחניות 

יקבר במערת המכפלה, בֵחיקו של יצחק אבינו )עי' תרגום יונתן בראשית נ, יג(. כי ראשו  -בלי גופו  - שראשויש מבארים, שלכן זכה עשו לכך, . 5
ו, ולא התנהג כפי באמת היה טוב, ובעל השגות רוחניות גבוהות, וראוי היה להקבר עם האבות. אבל הגוף לא נקבר עם  האבות, כי הגוף היה גוף של ֵעשָׂ

 ההשגות של הראש.

ֹקב ַהֵלב )ירמיה יז ...גלגול וסבוב -כל לשון עקיבה ". 6 ַמִיםט(,  ,עָׂ ה )מ"ב י ,)בראשית כז ַוַיְעְקֵבִני ֶזה ַפע  ְקבָׂ ה ְבעָׂ שָׂ בות. ייט(, ענין גלגולין וס ,לו(, ְוֵיהּוא עָׂ
 (. הרי שיעקב, למרות שמו, הוא ישר, ולכן הוא נקרא 'ישורון'.יב ,רמב"ן דברים ז" )מישור -, כי היפך העקוב 'ןישורו'ולכן יקראו יעקב 

ר ְוִעם ִעֵקׁש אין להתנהג ברמאות, וכמו שכתב הריטב"א: "רמאי עם גם  -ך אבל סתם כורק משום כך מותר להתנהג עם הרמאי ברמאות. . 7 בָׂ ר ִתתָׂ ִעם נָׂבָׂ
ל  " )חי' הריטב"א ב"ב אסור -מויינהו במידי אחריני אבל לַר  .לאזדהורי מרמאותא דרמאי ,דשרי להו לצדיקי למיעבד טצדקי דאפשר להו רוש,פי -ִתַתפָׂ

אין בו אע"פ ש ,דרך שיהא בו שום צד של רמאותאסור להם לילך בְ , הצדיקיםקכג, א ד"ה ִאין(. וכעין זה כתב גם המאירי )ב"ב שם ד"ה הצדיקים(, וז"ל: "
יראין מהם שאם יהו הולכין עמם בתמימות תהא יד רמאותם גוברת ומְת  ,אם יש להם עסקים עם בני אדם הרמאים ,ומ"מ .גזל או גנבה או רמאות גמורה

אחיו אני  -והוא שאמר יעקב אבינו עם לבן  .עד כדי שיעור שבו יהו נשמרים מהם ,אף הם יכולים להראות עצמם כמתירים את הרצועה מעט - עליהם
 אסור לרמות גם את הרמאי. -)ב"ב שם(". ומשמע, שיותר מזה  ברמאות

ה' )בראשית כב, יב(. וקשה, מאי לשון ' ַעת ָּהוכתב הגר"א: "זהו שנאמר בעקדה, '. 8 יַָׂדְעִתי', והלא הוא היה צדיק גם  ַעת ָּהיַָׂדְעִתי ִכי ְיֵרא ֱאֹלִקים ַאתָׂ
היה אלא רחמן מאד, שהיה מכניס אורחים וגומל חסדים, אבל המידה של אכזריות עדין לא היה ניכר בו, והיו מקודם לכן. אלא לפי שקודם לכן לא 

)חי' הגר"א עמ"ס ברכות לג, ב ד"ה נשלם וניכר שהוא צדיק גמור"  עתהאומרים שאברהם איננו צדיק גמור. אבל בעקידה שעשה מידת אכזריות גם כן, 
 .וחד אמר(

היתה ביום בו מת אברהם אבינו )רש"י בראשית כה, ל( והוא בן מאה שבעים וחמש שנה )בראשית כה, ז(, יצחק בן שבעים  שהרי מכירת הבכורה. 9
ַמִיםוחמש שנה )עי' שם כא, ה(, ויעקב ועשו בני חמש עשרה שנה )עי' שם כה, כו(. וכשאמר עשו  ", היה זה אחר שקבל יעקב את הברכות "ַוַיְעְקֵבִני ֶזה ַפע 

 אביו, שאז היה יעקב בן ששים ושלש שנה )רש"י שם כח, ט(. הרי שממכירת הבכורה ועד נטילת הברכות עברו ארבעים ושמונה שנה.מיצחק 

היה רשאי לעשות כל מה  -באלה  רוֹ כָׂ להיות ְש ]יעקב ולבן[ כיון שהסכימו ולעצם המעשה של הצגת המקלות, כבר כתב הרמב"ן )בראשית ל, לז(, ". 10
ן[ ד שובו עַ ". ובכל זאת כתב הרמב"ן, שמדת האמת לא נתיחדה ליעקב אבינו "ם כןשיוכל להוליד רָׂ בעבור שהוצרך להתנהג עם לבן  ...לארץ אבותיו]ֵמחָׂ
 " )רמב"ן שם מח, טו(, ]הגם שה' הדריך והנהיג את יעקב במידה זו כבר מתחילת דרכו בעולם )רמב"ן שם([.ואיננו דרך האמת ,בדרך פתלתול

ִייִתי ְבֵעינָׂיו ִכְמַתְעֵתעַ חז"ל )סנה' צב, א(: כל המחליף בדיבורו, כאילו עובד עבודה זרה. כתיב הכא ]אצל יעקב[ " וכן אמרו. 11 " )בראשית כז, יב(, ְוהָׂ
ה ַמע שֵ וכתיב התם " ִעיםֶהֶבל ֵהמָׂ דש ששרתה על רבקה, היה בדבר "ומבואר, דדברי יעקב אבינו ע"ה, לולא שהותרו על פי רוח הקו ." )ירמיהו, י, טו(ה ַתְעתֻּ

ר חטא שהחמירו בו כאילו עובד עבודה זרה" )"אמונה ובטחון" לחזו"א, פ"ד אות י"ג(. ומשמע, שאין הכונה למי שמשקר ממש, דא"כ היה לגמ' לומ
חבירו ומתעתע בו  בדיבורו", משמע שאינו משקר ממש, אלא מטעה את המחליףכאילו עובד עבודה זרה". ומדקאמר "כל  המשקרבפירוש, "כל 

משנה בדיבורו שלא יהא ניכר". היינו, שלא יהא ניכר מה כוונתו  -לכאן ולכאן, וכדברי רש"י: "המחליף בדיבורו  מתחלפתבדברים שיש בהן משמעות 
ו קב באמרו "באמת, דרוצה שחבירו יבין את דבריו במשמעות אחת )שהיא שקר(, בעוד כוונת לבו למשמעות אחרת )שהיא אמת(, וכפי שעשה יע ָאֹנִכי ֵעשָׂ

ולא יצא מחכמת הדבור. ואם ישאל אדם  ,אנכי מה שאנכי, אבל עשו הוא בכורך, אינו פשט - 'אנכי עשו בכורך'והמפרש ". וכן כתב האבן עזרא: "ְבֹכֶרָך
 , א(.שמות לב "עאב" )לא יותר ,רומחשבתי היתה שאני חבי :לא יוכל לומר - בבי"ד את חבירו, האתה הוא חבירי שהלויתי לך כך וכך, ואמר אני

ו ְבֹכֶרָךועי' עוד תירוץ לשאלה למה לא היה שקר בדברי יעקב שאמר לאביו ". 12  ", בספר "האמונה והבטחון" לרמב"ן )פרק ט"ו ד"ה ועוד(.ָאֹנִכי ֵעשָׂ

 הבנתו של העורך,שטחיות השיחה נערכה לפי 

 וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
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