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קריאת הפרשיה של לקיחת הברכות על ידי יעקב (בר' כז), יוצרת אי-נוחות מסוימת בלב הקורא. לכאורה 
עולה ממנה, כי בחירת עם ישראל כממשיכו של יצחק אבינו היא תוצאה של תרמית: לּו  יעקב לא היה 
נענה לאמו ומסתכן בקללתו של יצחק, או לּו  יצחק היה יודע את מעשה בנו קודם הברכה, לא היה מברך 

את יעקב כי אם את עשו, ועשו היה זוכה בארץ ישראל, במתן תורה ובהיותו עם סגולה לה' אלוקים.  
אי-הנוחות מקורה לכאורה בשתי משמעויות של השאלה: ראשונה בהן היא המשמעות המוסרית הנובעת 
מדבריו של יצחק אבינו: "בא אחיך במרמהבמרמהבמרמהבמרמה ויקח ברכתך" (כז, לה). יצחק מעיד כאן כביכול, כי מדובר 
במעשה מרמה, והוא נאלץ להיכנע למציאות כיוון שברכה אפילו על תנאי אינה חוזרת. שניה בהן היא 
השאלה הסגולית הפנימית – קשה הרי לדבר בקיומה של סגולה ייחודית של ישראל, אם מוצא הבחירה 
הוא מעשהו של יעקב. כיצד ניתן עוד לדבר על ייחודו של עם ישראל מהשורש והגרעין, כפי שעשו זאת 

רבי יהודה הלוי והמהר"ל, אם הבחירה  נעשתה בדיעבד, ולא זו הייתה המגמה הראשונית של יצחק ? 
שלוש תשובות עקרוניות אפשריות בשאלה זו. הראשונה כופרת בעובדות וטוענת, כי במעשהו של יעקב 

לא התגלה כל פסול מוסרי הן במישור של האמת והן ביחסו של יעקב כלפי יצחק.  
מצד האמת זכה יעקב בברכות כדין, שהרי זה היה הדבר אותו שמעה רבקה בהליכתה לדרוש את ה': 
"ורב יעֹבד צעיר" (כה, כג). נבואת ה' לימדה כי מלכתחילה ראוי יעקב להיבחר כממשיך האומה, ורבקה 
לא הציעה את הצעתה ליעקב בשל העדפתה אותו בלבד, כי אם כמילוי דבר ה' אותו שמעה בעת 
שהתרוצצו הבנים בקרבה. יעקב גם קנה כדין את זכותו לקבלת הברכות, בעת שֵעשו קיבל בתמורה נזיד 
עדשים על פי רצונו, ואף בז לבכורה. במכירה זו ויתר עשו על זכותו, ועל כן לא היה לו מקום לטעון כי 
עקבו אותו פעמיים. על פי המדרש, יצחק אבינו רומה על ידי עשו אשר שאלֹו  כיצד לעשר את המלח. לּו  
היה יודע את האמת על עשו לא היה טועה, ולמעשה מדובר בדבר מה הדומה לגונב מן הגנב. יעקב הוא 
שהיה ראוי באמת לקבל את הברכה גם מצד היותו איש תם יושב אוהלים, וחז"ל ראו בו את לומד התורה 

הראוי להיות מקבלה (ראה למשל ב"ר סג, י וספרי דברים שיב, ט).  
טענה אחרת מועלית בבראשית רבה (סב), ולפיה יעקב לא רימה את יצחק כי אם אמר: "אנכי, עשו 
בֹכרך", כשני היגדים נפרדים. יצחק גם לא התלונן על כך, כיוון שמשמעות המילה "במרמה" אינה נוגעת 

בהכרח לכישלון מוסרי, כי אם כדברי התרגום "בחוכמתא" וכדו'. 
הצד השווה שבהתייחסויות אלה ואחרות נוגע לשלמותו המלאה של מעשה יעקב ולמוסריותו - דבר 
המשמיט את הקרקע תחת תחושת אי-הנוחות. גם כלפי יצחק לא נעשה כל עוול, ויצחק עצמו מאשר את 
הדברים באומרו "גם ברוך יהיה" (כז, לג). יש המבארים כי יצחק חושף בכך טעות שהייתה עשויה 
להפילו בבחירה מוטעית: הוא סבר כי יעקב אינו מסוגל לקבל את הברכה, אף שמבחינה אישית הוא 
המתאים ביותר לברכה זו. כיוון שנוכח לראות כי יעקב מסוגל לעמוד במבחנים קשים מול מציאות 

מסובכת, שמח בגילוי טעותו וברך את יעקב ברכה מוחלטת.  
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התשובה השניה מתמודדת עם משמעות העובדות. גם אם השיג יעקב את הברכות בדרכים עקלקלות, 
ותרגום דברי יצחק אינו מכוון אל החכמה כי אם אל המרמה כפשוטה, אין הדבר מלמד על פסלות 
ההישג. זה דרכו של עולם, וכך מתנהלים הדברים בעולם שאיננו עולם האמת. בעולם כזה נצטווינו 
להתחכם עם חכם ולהיות אחים ברמאות לאלה הנוהגים כך כלפינו. אף ריבונו של עולם נהג כך: את 
משה הוא שלח לומר לפרעה: "דרך שֹלשת ימים נלך במדבר" (שמ' ח, כג), אף שמגמת יציאת מצרים 
הייתה להגיע לארץ ישראל ולבנות בה את בית הבחירה. בדומה לכך, כאשר נשלח שמואל למשוח את 
דוד בבית לחם, אמר בעצת ה' כי בא לעיר לזבוח לה', כדי להינצל מהפחד וכדי להטעות את שאול 
(שמו"א טז, א-ה), וכן עוד. ממקורות אלה ודומיהם אנו למדים כי ישנה מציאות סבוכה של "עבירה 
לשמה" שפעמים רבות מקבלת אישור לאחר עשייתה. אורו של משיח נולד מעבירות לשמה: לוט השוכב 
עם שתי בנותיו ויהודה השוכב עם כלתו וכדו', ואלה זוכים לתיקון ולמיתוק עד שהם הופכים למציאות 

של לכתחילה.  
לפיכך, גם מעשהו של יעקב אינו פסול, כי אם סוג של "עבירה לשמה". בסיבוכי סיבוכים מתגלה 
הבחירה, ואף אם הושגה מתהומות עלילות הדברים, אין היא פסולה ואין לחוש בשל זאת אי-נחת, כי כך 
הוא דרכו של עולם. יש כמובן להיזהר מהמשמעות האופרטיבית של פירוש זה, שכן בשמן של "עבירות 
לשמה" נעשו העוולות הגדולות ביותר בהיסטוריה, אך אין סכנה זו משמיטה את הקרקע תחת רגלי 
בחירת עם ישראל, שכן אין היא בלתי מוסרית כאשר מדובר ב"עבירה לשמה", ואף אין היא מגלה דבר 

על עצם הבחירה. 
ברם, קריאה מדוקדקת בפשוטו של מקרא מבטלת את השאלה מעיקרה. שתי ההתייחסויות הקודמות 
המשיכו להניח בתשובתן, כי בפרשה זו עולה לדיון המשך קיום הברית בין אלוקים עם בניו של יצחק, 
ועל כן ביקשו לבאר כיצד זה ייתכן כי ברית זו תמשיך על ידי "מרמה". ברם, קשה מאוד לבאר כי זו 
השאלה שעמדה לדיון בפרשת הברכות. דפוס הברית בין אלוקים לאברהם המועבר בברכות לזרעו, מוכר 
לנו. מטבע זו של ברכות כוללת בתוכה תמיד שני יסודות: ברית הארץ ("לזרעך אתן את הארץ הזאת" – 
בר' יב, ז) וברית הזרע ("ושמתי את זרעך כעפר הארץ" – יג, טז). לעתים היא כוללת בתוכה גם את ברית 
האלוקים, כפי שאנו מוצאים בפרשת המילה (פרק יז). לכל אלה אין זכר בדברים בהם זוכה יעקב, בעת 
שיצחק סבור כי הוא עשו. בברכה זו מדובר על טל השמים ושמני הארץ ורוב דגן ותירוש, על היחסים בין 
העמים ועל היותו גביר לאחיו וכדו', ואילו הארץ והזרע אינם עולים כלל לדיון. ברכת האבות מועברת 
ליעקב לכתחילה בסוף הפרשה, כאשר יצחק מברך את בנו עם הליכתו לחרן, ושם הוא אומר לו 
מפורשות: "וא-ל שדי יברך ֹאתך... ויתן לך את ברכת אברהם" (כח, ג-ד). לפיכך יש להסיק כי הנושא 

העומד על הפרק בפרשת הברכות איננו בחירת האומה הישראלית. 
נשאלת אם כן השאלה, מה אפוא כן עומד לדיון בפרשת הברכות ? 

הנושאים העולים בדברי יצחק ליעקב בשעה שסבור הוא כי לפניו עשו, דומים מאוד לדברים שאמר יעקב 
עצמו ליוסף בפרשת ויחי. יעקב מדבר עמו בברכתו על ברכת שמים מעל וברכת תהום רובצת תחת, 

ואומר: "ברֹכת אביך גברו על ברֹכת הורי" (מט, כה-כו), המכוונות אולי כלפי פרשת הברכות.  
לפיכך ניתן להבין כי מדובר במגמה אותה ניסו לממש האבות כולם. אברהם אבינו הציע ללוט "אם 
השמאל ואיִמנה" (יג, ט), ובכך הוא הביע נכונות לחלק את ארץ ישראל לשניים – לוט ייקח את הדרום 
או את הצפון, ואברהם ייקח את החלק השני. קו הגבול עתיד היה לעבור במקום בו יעבור לימים קו 
הגבול בין ממלכת יהודה לבין ממלכת אפרים, בין בית אל ובין העי. לּו  היה לוט מקבל את ההצעה, 
הייתה ההמשכיות הישראלית מורכבת משני מוקדים: אברהם ולוט. זה המבנה המהותי בו צריכה האומה 
הישראלית להיבנות, כאשר היא קושרת את הקטבים לאחד. בהמשך ביקש אברהם אבינו עצמו שלא 
להכריע בין יצחק ובין ישמעאל, וגירושו של האחרון היה רע בעיניו עד בוא ציוויו של ריבונו של עולם 

לעשות כן.  
יעקב עצמו בנה את ביתו במבנה זוגי של הנהגה. לאחר חטא ראובן אומר הפסוק: "ובני ראובן בכור 
ישראל כי הוא הבכור, ובחללו יצועי אביו ניתנה בֹכרתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתיחש לבֹכרה. כי 
יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו, והבֹכרה ליוסף" (דבהי"א ה, א-ב). ההבחנה בין 'בכורה' ל'נגידות' 
בולטת מאוד בפסוק, ותהא משמעות המינוי לתפקידים אלה אשר תהיה, אנו מוצאים את הכפילות כיסוד 
בבניין בית ישראל בהמשך. לפיכך ניתן לטעון, כי יצחק ביקש לממש את חלומו של אברהם, ואת אשר 
יתגשם בימי בנו, ולבנות כבר עתה את מערך הזוגות - לתת לעשו את הקרוי מאוחר יותר "הבכורה", 
ואילו את ה'נגידות' להעניק ליעקב. ייתכן ויצחק התכוון לתוכן אחר בזוגיות, אך רעיון הזוגות קרם עור 

וגידים. 
לימים הפך רעיון הזוגות ליסוד מכונן של האומה הישראלית: לפי דברי הירושלמי נראה כי זו ההצעה 
שעמד דוד להציע ליונתן בעת הברית שכרתו ביניהם באהבה שאינה תלוי בדבר. מדובר בהנהגה 
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משותפת – דוד עומד בראש כמלך ישראל, ואילו יונתן ממלא תפקיד הנהגתי שטיבו אינו ברור כל צרכו. 
בכך יתאחדו שני חלקי האומה, ודוד המלך לא יעמוד בראש ברית בני לאה בלבד, כי אם כמלך על 
ישראל המאחד תחתיו את האומה כולה. נבואת יחזקאל המדברת על איחוד העצים לעתיד לבוא קובעת 
את אותו הדבר – שני העצים יתאחדו במבנה משותף, ולאור פירושנו מדובר במבנה לאומי-הנהגתי 
מאוחד, בו מתקיימת מחד גיסא הבטחת יעקב "לא יסור שבט מיהודה" ומאידך גיסא בכורתו של יוסף 

באה לידי ביטוי אף היא. 
 
הרב יובל שרלו  
המדרשה לבנות 


