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 תשע"ט חשון                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                       גנבת הברכות" "יחס המקרא ל

       (ד"ר ברכי אליצור)על פי שיעור של  תולדותפרשת ל
 

 בספרות חז"לעשיו 
שיעד  "גניבת ברכות"במרכזה של הפרשה עומד סיפור 

על ידי אחיו יעקב. בספרות חז"ל, ששימשה יצחק לעשיו 
ע לפרושי רש"י המוכרים לנו, מלמדים זכות על כלל רק

 מהלכי יעקב, ומאשרים למעשה את נטילת הברכות.
פרי וא הלמעשה, הכינוי "עשיו הרשע" השגור על לשוננו, 

חז"ל יצירתם של חכמים בספרות המדרש והאגדה. 
, אשר מרושעים ביותרמעשי החטא לעשיו סים מייח

רופפת ביותר. כך, נמצא את ר' יוחנן כתוב אחיזתם ב
 .מאשים את עשיו בחמישה חטאים חמורים ביותר

 :ע"ב בבלי בבא בתרא טז .1
ירות עבר אותו רשע באותו "אמר רבי יוחנן, חמש עב

וכפר  היום: בא על נערה מאורסה, והרג את הנפש,
ה. בא על ית המתים, ושט את הבכורבעיקר, וכפר בתחי

כתיב הכא: ויבא עשיו מן השדה,  -סה נערה מאור
וכתיב התם: )דברים כ"ב( כי בשדה מצאה. הרג את 

כתיב הכא: עיף, וכתיב התם: )ירמיהו ד'( אוי  -הנפש 
כתיב  -כי עיפה נפשי להורגים. וכפר בעיקר  נא לי

י התם: )שמות ט"ו( זה אל הכא: למה זה לי, וכתיב
אנכי הולך  דכתיב: הנה -המתים ואנוהו. וכפר בתחיית 

דכתיב: ויבז עשו את  -למות. ושט את הבכורה 
 הבכורה" 

  
הנבל שאמר בלבו עשיו עם את מזהים חכמים אחרים 

 .ליו מכוון משורר תהילים )מזמור יד(להים, שא-שאין א
 :מדרש שוחר טוב י"ד, ד' .2

מר אחד בפה בל בלבו. זה עשו הרשע, שהוא אור נ"אמ
אומר יקרבו ימי אבל אבי, ובפה ואחד בלב, בלב הוא 

הוא אומר הנני... ולמה נקרא שמו נבל, ר' יהודה בשם 
ר' שמואל אמר על שם שמילא את כל העולם נבלות, 
העמיד בתי קוצים, בתי קיקלין, בתי טרטיאות, ובתי 

הונא אומר על שם ר' ה. קרקיסיאות, בתי עבודה זר
על מנבלתם של ישראל, ר' אבא אמר  שמילא כל הארץ

שם שהוא מנוול, העמיד אנדרטי שלו על פתח הזונה, על 

פתח בתי כסאות ומרחצאות, הדא הוא דכתיב תפלצתך 
 השיא אותך זדון לבך )ירמיה מ"ט, ט"ז("

 :)תנחומא, תולדות ח( ומסכם דרשן התנחומא .3
 "ב"ה שונא כולן היו בעשוקשהות "אתה מוצא כל עביר

 
יוחד בספרות חז"ל לדמויות היסטוריות  'רשע' הכינוי

שאיימו על שלמותו הפיזית או הרוחנית של העם היהודי 
כגון: בלעם, פרעה, בלק, דואג, ) או על נכסיו המקודשים

סנחריב, נבוכדנצאר, המן, טיטוס, טורנוסרופוס 
 . יינוס(ואדר

יוצאים דופן ברשימה זו הן הדמויות המקראיות, 
יד את העם או להחריב את נכסיו, שכוונותיהם להשמ

את 'זוכים' לכינוי גנאי אינן עולות מפשט המקרא ובכל ז
ועשיו. שתי דמויות  זה בפי חז"ל, דמויות אלו הן: נמרוד

אלו לא ניחנו בצדיקות מופלגת, אולם נראה לכאורה כי 
 אור רשעותם. ייזו יתר על המידה בתחז"ל הפר

ין היחס א לבבמקר וישל עשאור מעשיו יהפער בין ת
העוין אליו בספרות חז"ל, מעיד, כך נראה, על תפקידו 

כסמל לאויבי  ו של עשולגורי. חז"ל השתמשו בדמותהא
והנצרות. א היהודים מבית ומחוץ בתקופתם, כגון: רומ

חר טוב דלעיל, מיטיבה לתאר את נדמה שדרשת השוכך 
  קווי המתאר של התרבות הרומית על כל קלקוליה.

 
במלחמת , 20במאה ה ת עבריהשירה הל, לעומת חז"

תה את העוול שנעשה  כְּ הצדק והגנה על עשוקי המקרא, בִּ
 לעשיו, ולא חסכה בביקורת שהפנתה כלפי יעקב.

עשיו המקראי הינו קרבן תמים האמנם : נשאל השאלהו
שנפל למלכודת שהטמינו לו אמו ואחיו? האם ליקוייו 

איו לנשים היחידים הם כניעתו לתאוות המאכל ונישו
עמדת הכתוב: האם גניבת הברכות , מהי ובעיקרנכריות? 

 ותוצאותיה מוצגת בפסוקים כמעשה ראוי?
 
של ד"ר ברכי על פי שיעורה נעמוד שיעור השבוע ב

על הקושי בחשיפת הערכת הכתוב למעשה אליצור, 
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ים הספרותיאמצעים אחר המעקב יעקב. נראה כיצד ה
לתי וולנטית ובהכתוב מציג עמדה אמבישבם משתמש 

מוכרעת למעשה המרמה, וננסה להבין מהו המסר העולה 
 דווקא מהעדר ההכרעה בהערכת המעשה.

 
פי תיאורים המסייעים לגיבוש הערכה חיובית כל

 המעשה
  
 יצוב הזמן ע

 סיפור הברכות פותח בתיאור נישואי עשיו לשנים חתיות
בו הפיזי של יצחק. שתי העובדות הללו לא ון מצובצי
: חשו בסמיכות לקריאת יצחק לעשיו לצורך ברכתוהתר

נישואי עשיו לנשים חתיות התרחשו כשהיה בן ארבעים, 
ואילו בסיפור הברכות עשיו הינו, על פי חישוב בעל הסדר 

 עולם, בן שישים ושלוש. 
דובר אין מ, המילים "ויהי כי זקן יצחק" מורות שכמו כן

 בהתפתחות חדשה אלא בעבר מתמשך. 
ול מדוע לא בחר הכתוב לציין את , יש לשאלאור זאת

כבדות הראיה של יצחק בזמן התרחשותה, או לחלופין, 
לתארה כשהיא נחוצה להבנת הסיטואציה. במקרה 

 .שלנו, כהקדמה לדברי יעקב
 :י"ב -בראשית כ"ז, י"א .4

ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ֶאל ִרְבָקה ִא  ָשו ָאִחי ִאיׁש ָשִער ֵהן עֵ ּמֹו "ַוי
יִתי ְבֵעיָניו ָחָלק: אּוַלי ְיֻמֵשִני ָאִבי ְוָהיִ  ְוָאנִֹּכי ִאיׁש

ֹּא ְבָרָכה"   ִכְמַתְעֵתַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְול
שיבוץ הנתון על ראיית יעקב בשלב זה, הייתה מבהירה 
את פשר חששו של יעקב ממישוש ולא מראיה, ואת 

 רבקה. ת של תחפושהצעת ה
יאור עיוורונו של בחירת הכתוב לסמוך את תלאור זאת, 

לתיאור נישואי עשיו לחתיות, ולהקדים את תיאור יצחק 
 יכולים לרמוזעיוורונו לבקשת הציד כתנאי לברכת עשיו, 
בעשיו כמושא על השפעת העיוורון על הבחירה הלקויה 

  הברכה.
שצד את שיו 'אליצור, המדרש המאשים את עד"ר לדעת 

על תבסס ח'( מאביו' בדברי חלקות )תנחומא תולדות 
סמיכות זו, וטוען כי דברי החלקות של עשו נתיישבו על 
ליבו של יצחק, משום שלא יכול היה להבחין במעשי 

 הרשע שנעשו במקביל
 

 מוטיב הזקנה וכהות העיניים
ים משלבים באקספוזיציה שלושה סיפורי מקרא נוספ

 , ובאחד מהם)עלי, שמואל ודוד( האבתיאור של זקנת 
 ו:ור כהות עינינוסף גם תיא )עלי(

 עלי ובניו )שמואל א' ב', כ"ב, וג' ב(: .5
ְוָׁשַמע ֵאת ָכל ֲאֶׁשר ַיֲעשּון ָבָניו ְלָכל  ְוֵעִלי ָזֵקן ְמאֹּד"

  ִיְשָרֵאל"

 תֵכהֹוְוֵעיָניו ֵהֵחּלּו "ַוְיִהי ַביֹום ַההּוא ְוֵעִלי ׁשֵֹּכב ִבְמקֹומֹו 
ֹּא יּוַכל ִלְראֹות"  ל

 (:שמואל )שמואל א' ח', א' .6
ַוָיֶשם ֶאת ָבָניו ׁשְֹּפִטים  ַכֲאֶׁשר ָזֵקן ְׁשמּוֵאל"ַוְיִהי 

  ִיְשָרֵאל"לְ 
 ודוד  )מלכים א' א', א'(: .7
ֹּא ִיַחם לֹו" ְוַהֶּמֶלְך ָדִוד ָזֵקן ָבא ַבָיִמים" ַוְיַכֻסהּו ַבְבָגִדים ְול

  
ם של הבנים, ונראה עוסקים במחדלי וריםשלושת הסיפ

ם ל האב מהווה הסבר לפריקת עול הבניכי ציון מצבו ש
  הלקוי של מעשיהם על ידי אביהם. ולשיפוט

בשלושת הסיפורים מודגש כי האב מתעלם ממעשי בניו 
 או שאינו מוכיח אותם על מעשיהם: 

 :ג', י"ג(בעלי נאמר )שמואל  .8
 "ולא כהה בם"

 :, א'(א' ח' אלמו)שבשמואל נאמר  .9
 "וישם את בניו שופטים" 

 :מלכים א' א', ו'(בדוד נאמר ) .10
 . "ולא עצבו אביו מימיו"

כמצג של יצחק ונו ראת זקנתו ועיוור אתבחירת הכתוב ל
זקנתו כלומר, הסיפורים. הקבלה בין המעיד על , לסיפור

של יצחק ועיוורונו הם שהובילו לבחירתו המוטעית 
)אמנם התיאורים בספר שמואל  בעשיו כמושא הברכה.

 אותנו ת, אבל זה מלמדן על ספר בראשינסמכים כמוב
מה היא פרשנותו של מחבר ספר שמואל לסיפור "גנבת 

 (כות"הבר
 

 הסכם הבניםמעשיו והארמז ל צחקנוסח בקשת י
כפי שציינו, גילם של יעקב ועשיו בעת קבלת הברכות 
היה שישים ושלוש. איננו יודעים בני כמה היו הבנים 

, ביום מכירת הבכורה, אולם נראה שחלפו שנים רבות
שכן נישואי עשיו לנשים החיתיות, אירוע הנזכר לאחר 

עשיו  היהמכירת הבכורה, התרחשו על פי הכתוב כאשר 
ן, לכאורה, להגנת עשיו, שטעם ניתן לטעובן ארבעים. 

הנזיד והתמורה הכבדה ששלם עבורו נמחקו מזכרונו, 
ועל כן הוא אינו רואה לנכון להסגיר את ההסכם בפני 

הכתוב מרענן אלא שכ'בנו הגדול'.  אביו, המבקש לברכו
 .הוא יוצר בין הסיפוריםשתקבולת את זכרוננו ב

   : עשיומיעקב לבקשת יצחק מעשיו  בין בקשת .11
ה, בקשת עשיו )בראשית כ"

 ל"ד(-כ"ט
ֹּא ֵעָשו ִמן ַוָיֶזד ַיֲעקֹּב ָנִזיד  ַוָיב

ֹּאֶמר ֵעָשו  ַהָשֶדה ְוהּוא ָעֵיף: ַוי
ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ֶאל ַיֲעקֹּב 

ֵיף ַהֶזה ִכי עָ  ָהָאדֹּם ָהָאדֹּם
ל ֵכן ָקָרא ְׁשמֹו ֱאדֹום: ָאנִֹּכי עַ 

ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ִמְכָרה יֹום ֶאת כַ  ַוי

בקשת יצחק )בראשית 
 ד'(-כ"ז, ב'

ֹּאֶמר ִהֵנה ָנא ָזַקְנִתי  ַוי
ֹּא ָיַדְעִתי יֹום  :  מֹוִתיל

ְוַעָתה ָשא ָנא ֵכֶליָך ֶתְלְיָך 
 הדֶ ְוֵצא ַהשָ ְוַקְׁשֶתָך 

ְוצּוָדה ִּלי צידה ָצִיד: 
ַוֲעֵשה ִלי ַמְטַעִּמים 
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ֹּאֶמר ֵעָשו ִהֵנה  ִלי:ְבכָֹּרְתָך  ַוי
ְוָלָּמה ֶזה ִלי  ָאנִֹּכי הֹוֵלְך ָלמּות

 ְבכָֹּרה: 

ְוָהִביָאה ַכֲאֶׁשר ָאַהְבִתי 
 ְתָבֶרְכָךַבֲעבּור  ִּלי ְואֵֹּכָלה

 ַנְפִׁשי ְבֶטֶרם ָאמּות:
 

וציפייה מעשיו יוצר תחושת קשר בין הארועים,  הארמז
הסכם ויחשוף בפני אביו את מעמדו שיממש את חלקו ב

לחובתו, כמובן תו של עשיו נזקפת יקשת המשפחתי.
ומאוחר יותר הוא מתעלם לחלוטין מחלקו בהסכם 

 .בשעה שהוא מציג את עצמו
 :בראשית כ"ז, ל"ב .12

ֹּאֶמר  ְרָך 'ַוי  " ֵעָשוֲאִני ִבְנָך ְבכֹּ
 

 י, הדיווח ליעקב וההמלצההציווי המקור –בקשת יצחק 
בקשת יצחק מעשיו הועברה לאזני רבקה וצוטטה על 

יעקב, אולם השוואת הניסוחים תעמיד אותנו ני ידה בפ
 .ונים שרבקה יוצרתעל שינויים מכו

 :בין ציווי יצחק לתיאור של רבקה .13
 הציווי המקורי

א ֵכֶליָך  א נָּ ה שָּ ַעתָּ וְּ
ֶתָך  ַקשְּ ָך וְּ יְּ  ֶתלְּ
ֶדה  ֵצא ַהשָּ הוְּ צּודָּ  וְּ

ד:  יִּ י צָּ  לִּ
יםי ה לִּ ַוֲעשֵ  ַעמִּ   ַמטְּ

י תִּ ַהבְּ   ַכֲאֶשר אָּ
י ה לִּ יאָּ בִּ הָּ ה  וְּ ֹאֵכלָּ  וְּ

י  רבּוַבעֲ  שִּ ָך ַנפְּ ֶרכְּ בָּ תְּ
מּות: ֶטֶרם אָּ  בְּ

 הדיווח
 

ה יאָּ בִּ י  הָּ לִּ
ד   ַציִּ

י  ַוֲעֵשה לִּ
ים ַמטְּ   ַעמִּ

ה  ֹאֵכלָּ  וְּ
ה כָּ ֶרכְּ  ַוֲאבָּ

ֵני ה' פְּ ֵני  לִּ פְּ לִּ
י:  מֹותִּ

 הציווי המחודש
ֹ  ֶלְך א ֶאל ַהצ  אן נָּ

ֵני  ם שְּ שָּ י מִּ ַקח לִּ וְּ
ים  ים ֹטבִּ זִּ ֵיי עִּ דָּ  גְּ

ֶאֱעֶשה ם  וְּ ֹאתָּ
עַ מַ  בִּ טְּ אָּ ים לְּ יָך מִּ

ֵהב  :ַכֲאֶשר אָּ
יָך  בִּ אָּ ֵהֵבאתָּ לְּ וְּ

ל כָּ אָּ  וְּ
ָך  ֲאֶשרַבֲעֻבר  ֶרכְּ בָּ יְּ

ֵני מֹותֹו: פְּ  לִּ
 

בסיפורה ליעקב, משמיטה רבקה את רצונו של יצחק 
בקה יודעת שאין בציד טרי הכרוך בפעולת ציד. ר

באפשרותו של יעקב לצאת לציד ולהספיק להקדים את 
 מפשטת את הבקשה המורכבת. יא ה עשיו, ועל כן

את המילים 'והביאה' לי" מבקשתו, גם רבקה משמיטה 
ומקהה את מרכיב העסקה מדבריו באופן שבקשת הציד 

ח והשראה מהאכילה וך של יצחק לקבל כצורנשמעת כ
 ולא תנאי לברכה. 

יו היא ברכת רבקה מוסיפה כי ברכת יצחק לעשקר, עיוב
כלומר ברכת אברהם, ובכך מדרבנת את יעקב  –ה' 

 לפעולה.
בציווי המחודש חוזרת רבקה לבקשתו המקורית של 
יצחק, מלבד בקשת פעולת הציד. באופן זה מציגה רבקה 

טית שלה, ולא כדרישה ה פראת הפרטים הנוספים כעצ
 של יצחק.

בבקשת שמבצעת רבקה השינויים ור, לדעת ברכי אליצ
יצחק מעמידים את מעשה הרמיה באור פחות חמור, שכן 
הדרישה לברך דווקא את עשיו אינה מובהקת, וכמו כן 

מדובר במאבק על ברכת ה' הרוחנית, ולא על ירושה 
 חומרית.

 המילים, הפעלים והמקצב בתיאור מעשי יעקב
היטב  עקב מביצוע עצת אמו מפורשתתו של יוייגהסת

 .בכתוב
 :י"ב ראשית כ"זב .14
אּוַלי ְיֻמֵשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִכְמַתְעֵתַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי "

ֹּא ְבָרָכה"   ְקָלָלה ְול
אולם הכתוב לא מסתפק בכך ומתאר את תהליך הכנת 

פעולת יעקב מתוארת בריבוי , וההתחזות לפרטי פרטים
 .הית וכבדהלות איטפעלים המבטאים התנ

 :יד בראשית כ"ז .15
"ַוֵיֶלְך ַוִיַקח ַוָיֵבא ְלִאּמֹו ַוַתַעש ִאּמֹו ַמְטַעִּמים ַכֲאֶׁשר ָאֵהב 

  ָאִביו"
השיא, כמובן, הוא בפעולת האם לבנה בן השישים 

 .ושלוש )ע"פ מדרש סדר עולם(
 :יז-בראשית כ"ז טו .16

ֶׁשר "ַוִתַקח ִרְבָקה ֶאת ִבְגֵדי ֵעָשו ְבָנּה ַהָגדֹּל ַהֲחֻמדֹּת אֲ 
ֶאת ַיֲעקֹּב ְבָנּה ַהָקָטן: ְוֵאת עֹּרֹּת ְגָדֵיי  ַתְלֵבׁשִאָתּה ַבָבִית וַ 

ֶאת  ַוִתֵתןַעל ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ַצָּואָריו:  ִהְלִביָׁשהָהִעִזים 
 ְבָנּה"  ְבַיד ַיֲעקֹּבם ֲאֶׁשר ָעָשָתה חֶ ַהַּמְטַעִּמים ְוֶאת ַהּלֶ 

לא קשה לדמיין את סיטואציית האם הנמרצת המזרזת 
את הבן הסרבן, ומבצעת עבורו את הפעולות החוצות 

 להשלמת המהלך.
 

 עיצוב המתח ועמדת הקורא
המתח המרכזי של הסיפור הוא, כמתבקש, מרגע כניסת 

הפי אנד" ה"חדרו של אביו ועד לכניסת עשיו. יעקב ל
המוכר לכולנו מסתיר מאתנו את הדרמה המותחת 

 המתרחשת בחדר. 
 ל'(, תוך ציון רגעי המתח:-נציג את הפסוקים )י"ח .17
ֹּאֶמר ִהֶנִני ִמי ַאָתה ְבִני?"א.  ֹּאֶמר ָאִבי ַוי ֹּא ֶאל ָאִביו ַוי  "ַוָיב

 תקלה ראשונה, יצחק חושד. –
ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ֶאל ָאִביו ָאנֹּ ב.  ָשו ְבכֶֹּרָך ָעִשיִתי ַכֲאֶׁשר י עֵ כִ "ַוי

ִדַבְרָת ֵאָלי קּום ָנא ְׁשָבה ְוָאְכָלה ִמֵציִדי ַבֲעבּור ְתָבֲרַכִני 
ֹּא ְבִני?" ֹּאֶמר ִיְצָחק ֶאל ְבנֹו ַמה ֶזה ִמַהְרָת ִלְמצ  – ַנְפֶׁשָך: ַוי

נוסח הבקשה של יצחק, תקלה שניה. רבקה שינתה את 
ת שיש לכך, מבחינת זמן שלכוההאך לא חשבה על 

ההכנה הנדרש. יעקב כלל לא ידע שעשיו נדרש לצאת 
 ולצוד, ודברי יצחק מפתיעים אותו.  

ֹּאֶמר ִכי ִהְקָרה ה' אֱ ג.  יעקב מאלתר  - ֹלֶהיָך ְלָפָני"-"ַוי
 תשובה.

ֹּאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַיֲעקֹּב ְגָׁשה ָנא ַואֲ ד.  ֻמְׁשָך ְבִני ַהַאָתה ֶזה "ַוי
ֹּא?"ִני ֵעשָ בְ  זו לא תקלה של ממש, משום שיעקב  – ו ִאם ל

חשב עליה מבעוד מועד. אולם בכל זאת התהליך הארוך 
 מעכב את מתן הברכה, ועשוי לגרום להגעתו של עשיו.

ֹּאֶמר ַהקֹּל קֹול ה.  "ַוִיַגׁש ַיֲעקֹּב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ַוְיֻמֵשהּו ַוי
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וספת הקשורה לחוש תקלה נ - ו"שָ קֹּב ְוַהָיַדִים ְיֵדי עֵ ַיעֲ 
 השמיעה, שלא נלקח בחשבון.

ֹּא ִהִכירֹו ִכי ָהיּו ָיָדיו ִכיֵדי ֵעָשו ָאִחיו ְשִערֹּת ו.  "ְול
 אנחת רווחה. - ַוְיָבְרֵכהּו"

ֹּאֶמר ַאָתה ֶזה ְבִני ֵעָשו?"ז.  מתח עצום, מה קורה?  – "ַוי
 ם הברכה?מדוע יצחק לא מתחיל ע

ֹּאֶמר  . ִני"ָא  "ַוי
ֹּאֶמר ח.  ְכָלה ִמֵציד ְבִני ְלַמַען ְתָבֶרְכָך "ַוי ַהִגָׁשה ִּלי ְואֹּ

ֹּאַכל ַוָיֵבא לֹו ַיִין ַוֵיְׁשְת" עיכוב ממשי,  - ַנְפִׁשי. ַוַיֶגׁש לֹו ַוי
התרמית נראית כמי שעתידה להתגלות בכל רגע. אולם, 

 המתאים לגילו, עם הפסקותיצחק בשלו, אוכל בקצב 
 תיה.ש

ֹּאֶמר ֵאָליוט.   -ִיְצָחק ָאִביו ְגָׁשה ָנא ּוְׁשָקה ִּלי ְבִני"  "ַוי
 נראה שהאב חושד, אחרת מה פשר הרצון להריח?

ֹּאֶמר י.  "ַוִיַגׁש ַוִיַשק לֹו ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ְבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו ַוי
-ְוִיֶתן ְלָך ָהאֱ  ':ֲאֶׁשר ֵבֲרכֹו הְרֵאה ֵריַח ְבִני ְכֵריַח ָשֶדה 

ַטל ַהָשַמִים ּוִמְׁשַמֵני ָהָאֶרץ ְורֹּב ָדָגן ְוִתירֹּׁש: ֹלִהים ִמ 
ַיַעְבדּוָך ַעִּמים ְוִיְׁשַתֲחוּו ְלָך ְלֻאִּמים ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך 

 – ּוְך"ְוִיְׁשַתֲחוּו ְלָך ְבֵני ִאֶּמָך אְֹּרֶריָך ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָבר
 .הושגהברכה ה

ֹּא "ַוְיִהי ַכֲאֶׁשר ִכּלָ יא.  ה ִיְצָחק ְלָבֵרְך ֶאת ַיֲעקֹּב ַוְיִהי ַאְך ָיצ
 - ָיָצא ַיֲעקֹּב ֵמֵאת ְפֵני ִיְצָחק ָאִביו ְוֵעָשו ָאִחיו ָבא ִמֵצידֹו"

 אנחת רווחה. התרמית הצליחה.
 

הכתוב מאמץ לחלוטין את נקודת לדעת ברכי אליצור, 
רם לקורא לגבש כלפיו גו עקב, ובכך הואהמבט של י

אף על פי שמעשה מרמה נגד אב נתפס על  עמדה אוהדת,
שלב ההכנה ל התיאור שאופן לדעתה,  .פי רוב כחטא
 ומטרתמנקודת המבט של רבקה ויעקב, ושלב הביצוע 

ה ההתעיה לגרום לקורא להצטרף ליעקב בתקוה שמעשי
מתאר טעון שהקשיים שהכתוב ר למנגד אפשיצליח. 

 לנו להבין שמעשה ההתעיה הוא בעייתי. לגרוםטרתם מ
קרה עם השתנות נקודת המבט מה יונשאלת השאלה: 

 והמעבר לזירתו של עשיו?
 

 ביקורת סמויה כלפי המעשה
 הארמז לאברהם בסיפור העקדה

 –חז"ל ציינו לשבח מידה אחת בלבד באישיותו של עשיו 
 . רים:מידת כיבוד ההו

 :שמות רבה מ"ו .18
יו הרבה שהיה יוצא כבד אב"בן יכבד אב זה עשו ש

ומכניס ומאכיל לאביו לשדות וצד ציד ומביא ומבשל 
   בכל יום"

נראה שהכתוב רומז לתכונה זו בנוסח תשובתו של עשיו 
לפניית אביו. תשובה זו, זהה לתיאור מענה אברהם 
 לציווי ה' בעקדה ולפניית בנו במהלך המסע להר

 .המוריה

 
 :הקבלה בין תשובת עשו לתשובת אברהםה .19

 ז'(-אברהם בעקידה )כ"ב, א'
 ֹּ ֹּאֶמר אֶמר "ַוי ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוי

 ִהֵנִני"
ֹּאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם  "ַוי
ֹּאֶמר ִהֶנִני  ֹּאֶמר ָאִבי ַוי ָאִביו ַוי

 ְבִני"

 עשיו )כ"ז, א'(
ֹּאֶמר ֵאָליו ְבִני  "ַוי

ֹּאֶמר ֵאָליו ִהֵנִני"  ַוי

 
ניצב עשיו הנכון למלא את  מול יעקב המתעתע באביו

 מע את תוכנן.בטרם ישבקשות אביו עוד 
 

 הבניםכינויי 
עשיו ויעקב מוכרים לקורא היטב מתיאור לידתם, משלח 
ידם ומסיפור הנזיד, אף על פי כן הכתוב בסיפורנו מוסיף 

 .לשמותיהם כינוי המציין את מעמדם המשפחתי הידוע
 :, מ"ב וט",  'בפסוקים "ז בראשית כ .20
ֵמְראֹּת ַוִיְקָרא ֶאת ֵעָשו  ֵעיָניוַוְיִהי ִכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִתְכֶהיןָ "

 "ְבנֹו ַהָגדֹּל
ַהֲחֻמדֹּת ֲאֶׁשר  ְבָנּה ַהָגדֹּל"ַוִתַקח ִרְבָקה ֶאת ִבְגֵדי ֵעָשו 

 "ְבָנּה ַהָקָטןִאָתּה ַבָבִית ַוַתְלֵבׁש ֶאת ַיֲעקֹּב 
ְקָרא ַלח ַוִת ַוִתְׁש  ְבָנּה ַהָגדֹּלְבֵרי ֵעָשו "ַויַֻגד ְלִרְבָקה ֶאת ִד 

ֹּאֶמר ֵאָליו ִהֵנה ֵעָשו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם  ְבָנּה ַהָקָטןְלַיֲעקֹּב  ַות
  ְלָך ְלָהְרֶגָך"

בחירת הכתוב לציין נתון זה מעמידה בספק את תוקפו 
של הסכם מכירת הבכורה, ומעמידה את עשיו כמי 

ל ותו הגדול, חרף ויתורו עשזוכה לברכה עקב הי
 הבכורה.

  
 בכתוב  יה לעשוהאמפט

לתיאור כניסת עשיו לביתו, הבהלה האוחזת ביצחק 
לשמע התרמית ותגובתו הקשה של עשיו מתלווה פאתוס 

 . של רחמים כלפי הדמויות שהולכו שוללהמעורר רגש 
 :ח"ד, ל"ג, ל"לפסוקים בראשית כ"ז  .21

  "ה ְגדָֹּלה ַעד ְמאֹּדֲחָרדָ "ַוֶיֱחַרד ִיְצָחק 
ַע ֵעָשו ֶא  ַוִיְצַעק ְצָעָקה ְגדָֹּלה ּוָמָרה ַעד  ִדְבֵרי ָאִביות "ִכְׁשמֹּ

ֹּאֶמר ְלָאִביו ָבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי" ְמאֹּד ֹּאֶמר ֵעָשו ֶאל "ַוי ַוי
ַוִיָשא ָאִביו ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא ְלָך ָאִבי ָבֲרֵכִני ַגם ָאִני ָאִבי 

  " ָשו קֹּלֹו ַוֵיְבךְ עֵ 
טורי, הפאתוס הוא אמצעי רש אליצור,ד"ר ומסבירה 

שמטרתו לעורר את רגשות הקורא. קשה למצוא מי 
שיוותר אדיש למראה חרדת האב הזקן חסר האונים 

 עשיו. העיוור, ולשמע זעקתו ובכיו של 
בשני המקומות זהה ביטוי במילה או שימוש בהכידוע 

מורה על זיקה בין הסיפורים. חז"ל עמדו על במקרא 
של עשיו לזעקתו של מרדכי לשמע הקשר שבין צעקתו 

 .גזרת המן )אסתר ד', א'(
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 :בראשית רבה ס"ז .22
 "זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו ואיכן נפרע לו בשושן

  זעקה גדולה ומרה וגו' " הבירה שנאמר ויזעק
פן כללי, הגדרת כותרת הסיפור מעידה על היחס באו

לסיפור. הכותרת 'סיפור גניבת הברכות' מעידה על 
מעשה כבלתי מוסרי, ואילו כותרת חלופית, תפיסת ה

כגון 'סיפור נטילת הברכות',  איננה שיפוטית. יצחק 
שר מסביר לעשיו תלבט בהערכת המעשה, וכאאיננו מ

גן על יעקב מפני את פשר הסיטואציה, תחת הניסיון לה
חרון אחיו, הוא מבטא בצורה הישירה ביותר את עמדתו 

 .ביחס למעשה
  :בראשית כ"ז ל"ה .23

ֹּאֶמר ָבא ָאִחיָך     ַוִיַקח ִבְרָכֶתָך" ְבִמְרָמה"ַוי
שך את תחושת המרומה יחווה יעקב היטב על בשרו בהמ

 חייו.
 
 וטיבים מסיפור נטילת הברכות במחזור סיפורי יעקבמ
יי יעקב מרגע בריחתו אינם שבעי נחת. יעקב מתמודד ח

עם קשיי משפחה שהולכים ומחמירים עד לשנות זקנתו, 
פי שניתן ללמוד מעדותו האישית: "מעט ורעים היו ימי כ

שני חיי" )שם מ"ז, ט'(. הכתוב רומז בין השיטין לסיבת 
ת שימוש במוטיבים מוכרים מסיפור רותיו, באמצעוצ

 הברכות:
 

ועתה רבקה ליעקב טרום נטילת הברכות: " כנגד עצתא. 
כ"ז, ח'( מוצבת עצת הבריחה  בראשית" )בני שמע בקולי

 .שלה
 : מ"גית כ"ז בראש .24
 ְוקּום ְבַרח ְלָך ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה"  ְוַעָתה ְבִני ְׁשַמע ְבקִֹּלי"
 

י החמודות, מבקש בבגדו מאכלכנגד רמאות יעקב בב. 
 .יעקב

 : כ"ח, כ' בראשית .25
ִכי -ה אֱ "ִאם ִיְהיֶ  ֹלִהים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַבֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶׁשר ָאנֹּ

   ִלְלבֹּׁש" דֶלֱאכֹּל ּוֶבגֶ ֶלֶחם ַתן ִלי הֹוֵלְך ְונָ 
 
 .דברי לבן. ג

 : כ"ט, כ"ו בראשית .26
ֹּא ֵיָעֶשה ֵכן ִבְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ַהְצִעיָרה ִלְפנֵ "...  " יָרהי ַהְבכִ ל

הגו של יעקב ורמאותו בהסכם הנשים רומזים למנ
 בברכות להקדים את הצעיר על פני אחיו הגדול.

 
 

 כנגד: ד. 
 :אכ"ז, כ"ראשית ב .27
ֹּא" ַוֲאֻמְׁשָךָׁשה ָנא "גְ   ְבִני ַהַאָתה ֶזה ְבִני ֵעָשו ִאם ל

 .מתאונן יעקב על חשדנותו של לבן

 :ל"ז-ל"א, ל"ו בראשית .28
ֹּאֶמר ְללָ "ַוַיַען יַ  אִתי ִכי ָדַלְקָת ָבן ַמה ִפְׁשִעי ַמה ַחטָ ֲעקֹּב ַוי
 "ִכי ִמַשְׁשָת ֶאת ָכל ֵכַליַאֲחָרי: 

 
באמצעות כתונת בנו אהובו כנגד  יית יעקבהטעה. 

גדיי עורות ו הטעיית יצחק בבגדי החמודות של בנו.
שעיר ששימשו לתחפושת יעקב, מתחלפים בדם  העיזים
 את כתבת יוסף. בו טבלו העיזים

 
 ומסכמת ברכי אליצור: .29

קב ורשעותו של עשיו נסדקים בכמה צדקתו של יע
כות. טילת הברמאמצעי התיאור בו נקט הכתוב בסיפור נ

תוכחתו הבלתי מכוונת של יצחק "בא אחיך במרמה" 
אינה מאפשרת לפטור את יעקב לחלוטין מאחריות 
להשתלשלות הארועים שבעקבותיה, ולסביבת המרמה 

 מרכזי משארית שנות חייו. ה הוא צריך לבלות נתחב
אה, כי מורכבות המסר של הסיפור באה להעמיד נר

טרה לאמצעי ה בין המאותנו על הצורך ליצור הבחנ
המופעל להשגתה. ההערכה החיובית כלפי המעשה 
הינה במישור שאלת יעודה של הברכה, ואילו ההערכה 

מש השלילית היא כלפי דרך השגתה. הכתוב משת
 י בחירתו של יצחק בעשיו הינהבאמצעים שיוכיחו כ

שגויה ונובעת מעיוורונו וזקנתו. רבקה מנסה להוכיח 
ידי הטעייתו במלבושי בנו. לקוי על ליצחק את שיפוטו ה

הושגה המטרה,  -משעה שעלה בידה להוכיח זאת 
 ומעתה היה צורך לשכנעו לשנות את החלטתו. 

 
ע לכאורה על הזמן הכתוב מצבילדעת ברכי אליצור, 

 .של יעקב האופטימלי לחשיפת זהותו
 :כ"ז, כ"ג תבראשי

ֹּא ִהִכירֹו ִכי ָהיּו ָיָדיו ִכיֵדי ֵעשָ   יו ְשִערֹּת ַוְיָבְרֵכהּו"ו ָאִח "ְול
יצחק מתכוון להתחיל את ברכתו מתוך מחשבה שמדובר 
בעשיו. יצחק הוטעה, אולם הוא מכיר באפשרות של 

 .ואלטעותו ולפתע שוב ש
 :בראשית כ"ז כ"ד .30

ֹּאֶמר ַאָתה ֶזה בְ    ִני ֵעָשו...""ַוי
להסתיים  בנקודה זו צריכה היתהת ד"ר אליצור, לדע

ית. רבקה ויעקב יכלו להשתמש בזיהוי ית המתודהתרמ
הכושל שזה עתה נחשף, ולשכנע את יצחק שבאופן דומה 
הוא טועה זה זמן רב בשיפוט מעשי בנו. בתשובת יעקב 

י' הוא גרר את האמצעי צעד לשאלת אביו: 'ַויֹאֶמר  נִּ אָּ
ע בַזכותה של המטרה הנעלה. אחד רחוק מידי, ופג

חיר המרמה והפגיעה ולם את מנם נתנו לו, אהברכות אמ
 .בכבוד אביו הוא נאלץ לשלם במשך מרבית שנות חייו


