
  תולדותפרשת 

מֹו ַיֲעֹקב  ֲהִכי ָקָרא שְׁ
 ד"ר אפי פז

סיפור מערכת היחסים בין שני האחים משאיר אצל הקורא התמים תחושת זעם  

כלפי יעקב הנוכל המנצל את חולשותיו של אחיו הגדול. יעקב מנצל את עייפותו 

ו מהבית, של עשו וסוחט ממנו ויתור על הבכורה ומנצל את היעדרותו של עש

בשעה שיצא למלא את בקשת יצחק אביו, ולוקח במרמה את הברכות שאביו 

 .הבטיח לעשו אחיו

תירוצים רבים נתנו על ידי הפרשנים בניסיון להצדיק את מעשי יעקב. אני מבקש 

במאמר זה לנסות ולהציג מתוך הביטויים המופיעים בתורה, מה היא עמדת 

 .התורה כלפי העניין

 "פרק כז' , בין רבקה ליעקב מודגש הביטוי "שמע בקוליבתיאור השיחה ב

ה ְבִני, ְשַמע ְבֹקִלי ח   ְך--ְוַעתָּ ר ֲאִני, ְמַצוָּה ֹאתָּ ר לֹו ִאּמֹו, ..   יג  .......ַלֲאשֶׁ ַאְך  ַותֹאמֶׁ

  .ִלי-ְשַמע ְבֹקִלי, ְוֵלְך ַקח

 .הגבורה הביטוי "שמע בקול" מופיע לראשונה אצל אברהם ושרה והוא יוצא מפי

ת ט ה אֶׁ רָּ א שָּ ן-ַוֵתרֶׁ ר-בֶׁ ר ַהִּמְצִרית, ֲאשֶׁ גָּ ם-הָּ הָּ ה ְלַאְברָּ ר,  י  .ְמַצֵחק--יְָּלדָּ ַותֹאמֶׁ

ת ה ַהזֹאת, ְואֶׁ מָּ אָּ ֵרש הָּ ם, גָּ הָּ ן  ְבנָּּה:-ְלַאְברָּ ה ַהזֹאת, ִעם-ִכי לֹא ִייַרש בֶׁ מָּ אָּ ְבִני -הָּ

ק-ִעם ם, ַעל, אֹוֹדת ְבנֹו יא  .ִיְצחָּ הָּ ר ְמֹאד, ְבֵעיֵני ַאְברָּ בָּ ר ֱאֹלִהים  יב  .ַוֵיַרע ַהדָּ ַויֹאמֶׁ

ל ם, ַאל-אֶׁ הָּ ָך-ַהַנַער ְוַעל-ֵיַרע ְבֵעינֶׁיָך ַעל-ַאְברָּ תֶׁ ה, --ֲאמָּ רָּ יָך שָּ ר תֹאַמר ֵאלֶׁ ֹכל ֲאשֶׁ

ּה: ַרע  ְשַמע ְבֹקלָּ ֵרא ְלָך זָּ ק, ִיקָּ  .ִכי ְבִיְצחָּ

כותב: "...מה פשר הניסוח  1495ברג בשבועון "שבת בשבתו" גליון בראון דס

ולא רק בנושא גרוש בן הגר ?   דברי שרה ? לכל הזה, אברהם צריך לציית

בפסוק קודם נאמר וירע הדבר מאד בעיני אברהם.. אומר ה' לאברהם לא 

להתייחס רק למה שרואות עיניו, ולא רק לתוכן דברי שרה, אלא "שמע בקולה", 

בדרך כלל הביטוי "לשמוע בקול" מתייחס לשמיעה בקול   הדברים.  נימתאזן לה

דבריו,  נימת ה'. אולם כאשר מדובר על לשמוע בקול אדם, אפשר לשער את

שהשפיעו )או לא( על השומע: את קולה הדואג של רבקה ליעקב "ועתה בני 

 "......"שמע בקולי

י אמת" שיחה אמיתית הנובעת אני רוצה לאמץ פרוש זה ולומר כי "ניכרים דבר

מעמקי הלב ולא מן הפה ולחוץ, היא שיחה כנה ובעלת ערך למשמיע וגם 

 .לשומע. יש בה ערך המתקיים לעולם

 נאמר  16בפרקי אבות פרק ה משנה 
ר,  בָּ ֵאינָּּה ְתלויָּה ְבדָּ ה. ְושֶׁ ה ַאֲהבָּ ר, ְבֵטלָּ בָּ ֵטל דָּ ר, בָּ בָּ ִהיא ְתלויָּה ְבדָּ ה שֶׁ ל ַאֲהבָּ כָּ

ר. אֵ  מָּ ר, זֹו ַאֲהַבת ַאְמנֹון ְותָּ בָּ ה ַהְתלויָּה ְבדָּ ם. ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהבָּ ה ְלעֹולָּ ינָּּה ְבֵטלָּ

ן ִויד ִויהֹונָּתָּ ר, זֹו ַאֲהַבת דָּ בָּ ֵאינָּּה ְתלויָּה ְבדָּ  :ְושֶׁ

 .נראה לי כי סיוע נוסף לדברי המשנה ניתן להביא מפרשתנו

ת ק אֶׁ ֱאַהב ִיְצחָּ ו, ִכי-ַויֶׁ ת ִידצַ -ֵעשָּ ת אֶׁ בֶׁ ה, ֹאהֶׁ  .ַיֲעֹקב-ְבִפיו; ְוִרְבקָּ

אהבתו של יצחק תלויה בדבר, בציד שעשו מביא לפיו , ולכן היא אינה 



מתקיימת, ואילו אהבת רבקה היא ללא תנאי ועל כן היא מתקיימת. שוב הוכח 

שהאינטואיציה הנשית גוברת על זו הגברית, רבקה מיטיבה לעמוד על קנקנם 

 ."הקפה ראשונה של בניה. "עד כאן

אחד המאמרים שמנסה לדון בכך   למתעניינים מה בכל זאת מצא יצחק בעשו ?

בנושא: "ויאהב יצחק את עשו.... ורבקה   יהודה עמיטל  הוא מאמר של הרב

   "אוהבת את יעקב

 


