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"  "  ָּבא ָאִחיָך ְּבִמְרָמה ַוִּיַּקח ִּבְרָכֶתךָ ַוּיֹאֶמר
  

ובמקומות שבהם הוא , תרגום אונקלוס בפירוש פשט שנצמד למשמעות המילולית של הכתובמתאפיין בדרך כלל 
שכן , )לה:כז( שבכותרת לכאורה בפסוקנונמצאת חריגה כזאת  .ו להסביר את מניעיו טורחים מפרשיוחורג מדרך ז

:  למילה חיובית"מרמה" הפך את המילה השלילית זהוב ,"ּבִרְכָתך 1ילְוַקּב ּבְָחכָמא ֲאחּוך ָעל ַוֲאַמר:"תרגמואונקלוס 
 ,לדעת רפאל פוזןו, האומהא שהשינוי נעשה מתוך דאגה לכבוד אבות וההסבר שנותנים מפרשי אונקלוס ה .'חכמה'

אונקלוס העצים והרחיב גם למקראות שאין להם זכר מגמה ש ,ל לשמור על כבוד האומה"תחילתה במגמת חז
  2.במדרשים שבידינו

מתוך ,  שלא לחרוג מפשט הכתובהביבסיפור לקיחת הבכורה שמר אונקלוס על שיטתו העקשטענת מאמר זה היא 
  .קריאה קשובה לנאמר בו

אינו טעון מטען עדיין  השורש הזה ןכל, בספר בראשית' ה-מ-ר' השורש הופיע לא שעד כהם לב נשי ראשית
 שבהם אחריםמה הוא הקשר בין פסוקנו לשני הפסוקים הנוכל לבדוק , בשיטת המילה המנחה, לאחר מכןרק . רגשי
  3.בראשיתספר מופיע בהוא 

 דעת אתהאם ז, ובראש ובראשונה מי אמרּה, מרהעלינו לזכור שפשט מילה צריך להתחשב בהקשר שבו נא, שנית
  .יודע או אחד מגיבורי הסיפור-לוהכותב הכ

תוצאה כ ,ר שאליו לא נתכוון נאמר על ידי יצחק המגלה לחרדתו שהוא בירך בן אחֵ הפסוק שאנו דנים בו
, הנחה המוצדקתסיכום תמציתי זה של הסיפור יש בו כדי להביא אותנו ל. התחזותו של בן זה לבן הנבחר לברכהמ

אך בדיקה מעמיקה תראה שאנו , "מרמה"שיצחק מגנה את מעשה יעקב ולכן משתמש במילה השלילית , לדעתנו
  . טועים בהבנת רגשות יצחק

בין תיאור תגובתו ון עמד על הסתירה שיש בין הדרך המילולית שבה מגיב יצחק על הידיעה שרומה "כבר רמב
ַצִיד ַוָּיֵבא ִלי -ֵאפֹוא הּוא ַהָּצד-ְמאֹד ַוּיֹאֶמר ִמי- ִיְצָחק ֲחָרָדה ְּגדָֹלה ַעדַוֶּיֱחַרד"וק על הפס.  הכתובהרגשית כפי שהציגּה

  :ן" רמבכותב)  לג:כז ("ָּברּוְך ִיְהֶיה- ַּגםהּוָואַֹכל ִמּכֹל ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ָוֲאָבֲרכֵ 
 יםשישל, אותו לברך רמני אשר הוא מי: וצועק , גדולה עד מאדחרדה אין דרך החרד –  גם ברוך יהיהואברכהו

, ולמה תברכהו עתה: ועוד כי היה עשו צועק עליו לאמר. אבל היה ראוי שיקללהו,  ברוך יהיהגם: צעקתו לאמר מיד
שהוא לשון , והנכון בעיני? בראותו כי עתה יברך אותו ברצונו, ואיך יאמין עשו כי במרמה היה מתחלה! אבי

,  שיהיה ברוך על כל פניםוגם,  ציד אשר היה יכול לרמותני שאברכהוהצד) אפוא: חנובנוס( איפא מי: יאמר', הווה'
 כי מאז שבירך .שאי איפשר לי להעביר הברכה ממנו, על כרחי, וגם ברוך יהיה: או טעמו. כי ידעתי כי ברוך הוא

נו האהוב לו ברכתו כי ידע שאבד ב,  אשר חרדהגדולה החרדהוזהו טעם ,  ידע ברוח הקדש שחלה ברכתו עליוותוא
שאי , נתן דעתו שהבא אליו היה יעקב, איפא מיכי אחר שאמר , )לה להלן" (ָּבא ָאִחיָך ְּבִמְרָמה"וזה טעם . לעולם

   4.אפשר שתחול הברכה רק בזרעו

                                            
העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס  ,הרוצה להחכים בעניין יפנה לספרו של רפאל פוזן. 'ויקח'לא נדון כאן בדרך תרגומו למילה    1

 .'ויקח'יובן גם תרגומו ל' מרמה'כשתתפרש הסיבה לתרגומו למילה , לשיטתנו. ז"רמת גן תשנ, לתורה
 .91' ע, 1בספרו הנזכר בהערה    2
    .בחומש כולו' ה-מ-ר'ופעתו של השורש בזה מסתכמת ה   3
  .'הכתר'ן הובא על פי מקראות גדולות "נוסח פירוש הרמב   4



 2

אינה " שאבד בנו האהוב לו ברכתו לעולם"חרדת יצחק נבעה מן הידיעה ולפיו ן " ההסבר שנותן רמב,מכל מקום
 כשחשב ,לפני הברכה ליחסו אליו וו בנו לאחר הברכה ומשווים אותכשבודקים את יחסו של יצחק כלפי עָׂש מסתברת 

יתר לפני   בתדירותבדברי יצחק שמופיע , 'בני'הוא השימוש הרגשי בכינוי  הסמן הברור ליחס. שהוא מברך אותו
,  מצב הפוך היה סביר יותר5).פי הכותבב" אביו"ו" בנו"המשלימים ם יהכינויו (הברכה ונעדר כמעט כליל לאחריה

  .הברכה שכה טרח לקבלהה ממנו גזלנש, שכן היינו מצפים מהאב האוהב לנחם את בנו המרומה
  

  לט- לבהשיחה עם עשו אחרי הברכה  כז- יחלפני הברכה' עשו'השיחה עם 
ה ּזֶ - ַמהְּבנֹו- ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל...ְּבִניַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ִמי ַאָּתה 

ָּנא ַוֲאֻמְׁשָך -ַיֲעקֹב ְּגָׁשה- ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל...ְּבִניִמַהְרָּת ִלְמצֹא 
 ַוְיֻמֵּשהּו ַוּיֹאֶמר ַהּקֹל קֹול ...לֹא- ֵעָׂשו ִאםִני ַהַאָּתה ֶזה ְּב ְּבִני

 ַוּיֹאֶמר ... ֵעָׂשוְּבִני ַוּיֹאֶמר ַאָּתה ֶזה ...ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו
 ַוּיֹאֶמר ... ְלַמַען ְּתָבֶרְכָך ַנְפִׁשיְּבִניָׁשה ִּלי ְואְֹכָלה ִמֵּציד ַהּגִ 

ַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ... ְּבִניִּלי -ָּנא ּוְׁשָקה- ְּגָׁשהָאִביוִיְצָחק ֵאָליו 
  .' ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו הְּבִני

ִיְצָחק ֲחָרָדה ְּגדָֹלה  ַוֶּיֱחַרד ...ָאָּתה- ִמיָאִביוַוּיֹאֶמר לֹו ִיְצָחק  
ַצִיד ַוָּיֵבא ִלי ָואַֹכל -ֵאפֹוא הּוא ַהָּצד-ִמי ְמאֹד ַוּיֹאֶמר-ַעד

  ַוּיֹאֶמר ָּבא...ָּברּוְך ִיְהֶיה-ִמּכֹל ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ָוֲאָבֲרֵכהּו ַּגם
  ַוַּיַען ִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְלֵעָׂשו ֵהן...ָאִחיָך ְּבִמְרָמה ַוִּיַּקח ִּבְרָכֶתךָ 

ֶאָחיו ָנַתִּתי לֹו ַלֲעָבִדים ְוָדָגן ְוִתירֹׁש -ָּכל- ָלְך ְוֶאתִּתיוְּגִביר ַׂשְמ 
 ָאִביו ק ַוַּיַען ִיְצחָ ...ְּבִניְסַמְכִּתיו ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶׂשה 

  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו
  

ממעיט , בתפקידו של עשו, יעקב: פוכו של דבר בכינויים שהבנים נותנים לאביהםיהיש לשים לב ל, זהאם לא די בו
   6.הפרזהכדי עשו משתמש ביחס הרגשי עד ואילו ,  רגשיקשרבלקשור את אביו אליו 

  
 

  דברי עשו  דברי יעקב
- ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל...ָאִבי ַוּיֹאֶמר ָאִביו- ֶאלַוָּיבֹא
 ִּדַּבְרָּת ֵאָלי ַּכֲאֶׁשר  ָאנִֹכי ֵעָׂשו ְּבכֶֹרָך ָעִׂשיִתיָאִביו
 ְׁשָבה ְוָאְכָלה ִמֵּציִדי ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני ָנא-קּום

 ַוִּיַּגׁש ַיֲעקֹב ...לֶֹהיָך ְלָפָני- אֱ '  ִּכי ִהְקָרה ה...ַנְפֶׁשךָ 
  .ָאִביוִיְצָחק -ֶאל

 ְויֹאַכל ָאִבי ָיֻקם ְלָאִביו ַוּיֹאֶמר ְלָאִביוהּוא ַמְטַעִּמים ַוָּיֵבא - ַּגםַוַּיַעׂש 
 עַ  ִּכְׁשמֹ... ְבכְֹרָך ֵעָׂשוִּבְנךָ  ַוּיֹאֶמר ֲאִני ... ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשךָ  ַּבֲעֻברְּבנֹוִמֵּציד 

 ְלָאִביוְמאֹד ַוּיֹאֶמר - ַוִּיְצַעק ְצָעָקה ְּגדָֹלה ּוָמָרה ַעדָאִביוִּדְבֵרי -ֵעָׂשו ֶאת
 ַוּיֹאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים ...ָאִביָאִני -ָּבֲרֵכִני ַגם

ָאַצְלָּת ִּלי - ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי ַוּיֹאַמר ֲהלֹאִתיְּבכֹרָ -ֶאת
- ָּבֲרֵכִני ַגםָאִביְלָך - ַהֲבָרָכה ַאַחת ִהואָאִביו-ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ...ְּבָרָכה

  .ָּשא ֵעָׂשו קֹלֹו ַוֵּיְבּךְ  ַוּיִ ָאִביָאִני 
  

,  בתוספת בכי וצעקות לברכהמתחנן לפני אביו כשהלה שכן,  את יחסו הקשה של יצחק לעשודוע מבליטה ותופעה ז
,  לאחר משפט ארוך שבו דחה את בקשת עשו לברכה7,פעם אחת, ורק בקושי, נמנע יצחק מלנחמו במילות חיבוב

  8."בני "המילה ,כמו בעל כורחו, בסוף נדחקת
הברכה הראשונה מובעת .  קודם לכןליעקבברכה שנתן כ שלא , לעשו נטולת רגשהתרצה לתתגם הברכה שיצחק 

 ת ואילו הברכה האחר,)כח:כז" (לִֹהים ִמַּטל ַהָּשַמִים ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ְורֹב ָּדָגן ְוִתירֹׁש-ְלָך ָהאֱ -ְוִיֶּתן" – 'לפני ה כמשאלה
 .ִהֵּנה ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוָׁשֶבָך ּוִמַּטל ַהָּשַמִים ֵמָעל" :ה קשר לא למברך ולא למקיים הברכהמוצגת כעובדה שאין ל

  ).מ- לט:כז( "ָאִחיָך ַּתֲעבֹד ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרךָ -ַחְרְּבָך ִתְחֶיה ְוֶאת-ְוַעל
 התנהגות אתהדבר יסתור ון שאז וכי, גינוי ליעקב" מרמה"פשר לראות במילה בנסיבות האלה ברור מדוע אי א

  . משמע חיוביעל כן בחר אונקלוס לתת להו ,יצחק
תשובה ? אם לא היה בדעתו לגנות את יעקב' מרמה' מדוע בחר יצחק במלה :שאל השאלהיעתה צריכה לה

גם לאחר שמכר את בכורתו . הכור לבוה ביחסבמרמתמיד שנהג זה שהוא , אפשרית היא שהגינוי מכוון כלפי עשו
שכן היה  9,"ָאנִֹכי ֵעָׂשו ְּבכֶֹרךָ "לא בכדי נאלץ יעקב המתחזה להציג עצמו . המשיך להתהדר ולהדגיש את תוארו כבכור

: לעשויצחק אומר , אם כן 10".ֲאִני ִּבְנָך ְבכְֹרָך ֵעָׂשו" בהדגשה כפי שנתברר מיד באמרו, ברור שעשו יציג כך את עצמו
  .ונמנע ממך רק דבר שמלכתחילה לא היית ראוי לו,  השתמשת אתהובש מטבע ושולם לך באות

                                            
 .ולהפך, יש ריבוי גם בהגדרות, כשהן מרבות בדיבור רגשי: יש התאמה בין ההגדרות שנותן הכותב ובין אורח הדיבור של הדמויות   5
 ".אביו"ובהתאמה גם הכותב מרבה בכינוי    6
ודווקא לאחר שנודע לו הדבר הוא נוהג בעשו , אך הדבר היה בטרם ידע על חילופי הזהות, "בני"ב אמנם יצחק קורא לעשו " לבפסוק   7

 . בקשיחות כאילו הוא האשם
 ואת אלא שאז הוא בא לאפיין את יחס עשו אל יצחק, אמנם כינוי זה מופיע בפתיחה לדברי עשו. רק כשנעתר לברכו" אביו"לכן הכתוב יכנהו    8

 .העובדה שהוא מנסה לנגן על נימי הרגש
 ,)עורך(צ לוריא "ב: בתוך, )"ה"בראשית כ(עקבת יעקב : "ראה במאמרו. ויעקב רק הגיב בהתאם, יאיר זקוביץ ציין שעשו היה הרמאי הראשון   9

' בע. 121-144' עמ, א"תשמ, המקרא בישראל החברה לחקר: אביב- תל, במקרא ובמחשבת ישראלמחקרים; יהודה-ר ברוך בן"ספר ד
הוא מתכחש לותורו המוחלט בשבועה על ) לב' פס(' אני בנך בכורך עשו'באמרו : אך גם עשו אינו טלית שכולה תכלת: " הוא כותב132

 !"שהרי בדעה צלולה מכר את בכורתו) לו' פס(יסוד להאשים את יעקב בלקיחת הברכה בעקבה , איפוא, ואין לו) לג,כה(הבכורה 
 .ּבְכֶֹרךָ , יעקב מלכתחילה השתמש רק בתואר אחד. 'אני בנך עשו'שהרי די היה אם אמר , דגשת יתרזאת ה   10
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לו רק בשל עקרון אפי 11, בפרשת אונס דינה"מרמהב" אחרת את המילה דרךאונקלוס יכול לתרגם ב מעתה אין
שני המקרים  ,אכןו ?מדוע תהיה כזאת במופע השני, אם המילה במופע הראשון שלה אינה שלילית .לה המנחהיהמ

,  בני יעקב עומדים בפני אנשי מרמה וצריכים לפעול כמיטב יכולתם בתנאים קשיםגם.  שווהבחינה וטעונים דומים
 אין הם מותירים אך, חמור ושכם מציגים מצג שווא של רצון טוב להתחתנות במשפחת יעקב .כפי שפעל יעקב

   .ן המחזרתהח שבויה בבית דינהש ווןכי ,נחרץסירוב לאפשרות 
 מגנה את בני יעקב על שהציעו תנאי בלתי אפשרי של דרישה למול את שאין הכתוב  מתבקשת המסקנהמכאן

 תינתן לשכם ולחמור עילה לשחרר את דינה בלי שכבודם בזה ו1, שהללו יסרבו מוצדקתזכרי כל העיר מתוך תקווה
והיה בזה , ר התרבותי והמנטלי בין שני הצדדים תנאי המילה היה צריך להמחיש לאנשי שכם את הפעכמו כן. פגעיי

אלא שבני יעקב לא ידעו שפיתוי היתרונות החומריים . כדי לצנן את חשקם לקשור את עצמם למשפחה כה יוצאת דופן
את המבוכה ששררה בבית .  וכך נימולו כל הזכרים בעיר שכם,ינצח את הרתיעה הטבעית מהאמצעי הדרסטי שנדרש

  . שנה40שלא חלפה גם לאחר , נת לבו של יעקבלמגִ , יותר  דרסטיאמצעישמעון ולוי ב פתרו בשל כךיעקב 
  יונה בר מעוז
  ך"המחלקה לתנ

  'הכתר'מפעל מקראות גדולות 
  . הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

   אילן-הדף מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר
 http://www.biu.ac.il/JH/Parasha: בכתובת

 
כה יש מקום לראות בשורש :כט' רק בבר ".ֲחמֹור ָאִביו ְּבִמְרָמה ַוְיַדֵּברּו ֲאֶׁשר ִטֵּמא ֵאת ִּדיָנה ֲאחָֹתם-ְׁשֶכם ְוֶאת-ַיֲעקֹב ֶאת- ְבֵניַוַּיֲענּו: "יג:לד' בר   11

, מכל מקום יש לשים לב שהשורש אמנם חוזר". ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָּמְך ְוָלָּמה ִרִּמיָתִני-ָלָבן ַמה-ַוּיֹאֶמר ֶאל: " גנאי של ממשזה
השימוש ,  מכל מקום.שלא בחל באמצעים כדי להונות את יעקב בניגוד לנאמנותו של יעקב, ואכן יש גנאי בהתנהגות לבן! אך לא אותה מילה

אין , כדי לקשר בין הסיפורים וכדי להבין מדוע אירע ליעקב בבית לבן מה שאירע. ט"כ' במשמעות שלילית הכרחי בבר' ה-מ-ר'בשורש 
התנהגות זו , כפי שמוכיח המשך הסיפור, שכן אף שאביו לא גינה את המרמה בלקיחת הברכה ומחל לו בלב שלם. הכתוב בוחר בשורש אחר

כיוון שאף הוא גרם לאביו צער , ה כחוט השערה וציערו באמצעות אדם שהיה לו כתחליף אב"ומשום כך דקדק עמו הקב, ייתה ראויהלא ה
  .קל

  .אף שֻצווה על ידי אלוקים בעצמו, מפרשים שאפילו אברהם היסס מאוד קודם שקיים את מצוות המילה)  וירא גתנחומא; ח,ר מב"רב(ל "חז   1
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	"וַיֹּאמֶר בָּא אָחִיךָ בְּמִרְמָה וַיִּקַּח בִּרְכָתֶךָ" 
	בדרך כלל מתאפיין תרגום אונקלוס בפירוש פשט שנצמד למשמעות המילולית של הכתוב, ובמקומות שבהם הוא חורג מדרך זו טורחים מפרשיו להסביר את מניעיו. חריגה כזאת נמצאת לכאורה בפסוקנו שבכותרת (כז:לה), שכן אונקלוס תרגמו:"וַאֲמַר עָל אֲחוּך בְּחָכמָא וְקַבּיל1 בִּרכְתָך", ובזה הפך את המילה השלילית "מרמה" למילה חיובית: 'חכמה'. ההסבר שנותנים מפרשי אונקלוס הוא שהשינוי נעשה מתוך דאגה לכבוד אבות האומה, ולדעת רפאל פוזן, תחילתה במגמת חז"ל לשמור על כבוד האומה, מגמה שאונקלוס העצים והרחיב גם למקראות שאין להם זכר במדרשים שבידינו.2
	טענת מאמר זה היא שבסיפור לקיחת הבכורה שמר אונקלוס על שיטתו העקיבה שלא לחרוג מפשט הכתוב, מתוך קריאה קשובה לנאמר בו.
	ראשית נשים לב שעד כה לא הופיע השורש 'ר-מ-ה' בספר בראשית, לכן השורש הזה עדיין אינו טעון מטען רגשי. רק לאחר מכן, בשיטת המילה המנחה, נוכל לבדוק מה הוא הקשר בין פסוקנו לשני הפסוקים האחרים שבהם הוא מופיע בספר בראשית.3
	שנית, עלינו לזכור שפשט מילה צריך להתחשב בהקשר שבו נאמרה, ובראש ובראשונה מי אמרהּ, האם זאת דעת הכותב הכול-יודע או אחד מגיבורי הסיפור.
	הפסוק שאנו דנים בו נאמר על ידי יצחק המגלה לחרדתו שהוא בירך בן אחֵר שאליו לא נתכוון, כתוצאה מהתחזותו של בן זה לבן הנבחר לברכה. סיכום תמציתי זה של הסיפור יש בו כדי להביא אותנו להנחה המוצדקת, לדעתנו, שיצחק מגנה את מעשה יעקב ולכן משתמש במילה השלילית "מרמה", אך בדיקה מעמיקה תראה שאנו טועים בהבנת רגשות יצחק. 
	כבר רמב"ן עמד על הסתירה שיש בין הדרך המילולית שבה מגיב יצחק על הידיעה שרומה ובין תיאור תגובתו הרגשית כפי שהציגהּ הכתוב. על הפסוק "וַיֶּחֱרַד יִצְחָק חֲרָדָה גְּדֹלָה עַד-מְאֹד וַיֹּאמֶר מִי-אֵפוֹא הוּא הַצָּד-צַיִד וַיָּבֵא לִי וָאֹכַל מִכֹּל בְּטֶרֶם תָּבוֹא וָאֲבָרֲכֵהוּ גַּם-בָּרוּךְ יִהְיֶה" (כז: לג) כותב רמב"ן:
	ואברכהו גם ברוך יהיה – אין דרך החרד חרדה גדולה עד מאד, וצועק :מי הוא אשר רמני לברך אותו, שישלים צעקתו לאמר מיד: גם ברוך יהיה, אבל היה ראוי שיקללהו. ועוד כי היה עשו צועק עליו לאמר: ולמה תברכהו עתה, אבי! ואיך יאמין עשו כי במרמה היה מתחלה, בראותו כי עתה יברך אותו ברצונו? והנכון בעיני, שהוא לשון 'הווה', יאמר: מי איפא (בנוסחנו: אפוא) הצד ציד אשר היה יכול לרמותני שאברכהו, וגם שיהיה ברוך על כל פנים, כי ידעתי כי ברוך הוא. או טעמו: וגם ברוך יהיה, על כרחי, שאי איפשר לי להעביר הברכה ממנו. כי מאז שבירך אותו ידע ברוח הקדש שחלה ברכתו עליו, וזהו טעם החרדה הגדולה אשר חרד, כי ידע שאבד בנו האהוב לו ברכתו לעולם. וזה טעם "בָּא אָחִיךָ בְּמִרְמָה" (להלן לה), כי אחר שאמר מי איפא, נתן דעתו שהבא אליו היה יעקב, שאי אפשר שתחול הברכה רק בזרעו.4 
	מכל מקום, ההסבר שנותן רמב"ן ולפיו חרדת יצחק נבעה מן הידיעה "שאבד בנו האהוב לו ברכתו לעולם" אינה מסתברת כשבודקים את יחסו של יצחק כלפי עשָׂו בנו לאחר הברכה ומשווים אותו ליחסו אליו לפני הברכה, כשחשב שהוא מברך אותו. הסמן הברור ליחס הוא השימוש הרגשי בכינוי 'בני', שמופיע בדברי יצחק בתדירות  יתר לפני הברכה ונעדר כמעט כליל לאחריה (והכינויים המשלימים "בנו" ו"אביו" בפי הכותב).5 מצב הפוך היה סביר יותר, שכן היינו מצפים מהאב האוהב לנחם את בנו המרומה, שנגזלה ממנו הברכה שכה טרח לקבלה.
	ואם לא די בזה, יש לשים לב להיפוכו של דבר בכינויים שהבנים נותנים לאביהם: יעקב, בתפקידו של עשו, ממעיט לקשור את אביו אליו בקשר רגשי, ואילו עשו משתמש ביחס הרגשי עד כדי הפרזה.6 
	תופעה זו מבליטה עוד את יחסו הקשה של יצחק לעשו, שכן כשהלה מתחנן לפני אביו לברכה בתוספת בכי וצעקות, נמנע יצחק מלנחמו במילות חיבוב, ורק בקושי, פעם אחת,7 לאחר משפט ארוך שבו דחה את בקשת עשו לברכה, נדחקת בסוף, כמו בעל כורחו, המילה "בני".8 
	גם הברכה שיצחק התרצה לתת לעשו נטולת רגש, שלא כברכה שנתן ליעקב קודם לכן. הברכה הראשונה מובעת כמשאלה לפני ה' – "וְיִתֶּן-לְךָ הָאֱלֹהִים מִטַּל הַשָּמַיִם וּמִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ וְרֹב דָּגָן וְתִירֹשׁ" (כז:כח), ואילו הברכה האחרת מוצגת כעובדה שאין לה קשר לא למברך ולא למקיים הברכה: "הִנֵּה מִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ יִהְיֶה מוֹשָׁבֶךָ וּמִטַּל הַשָּמַיִם מֵעָל. וְעַל-חַרְבְּךָ תִחְיֶה וְאֶת-אָחִיךָ תַּעֲבֹד וְהָיָה כַּאֲשֶׁר תָּרִיד וּפָרַקְתָּ עֻלּוֹ מֵעַל צַוָּארֶךָ" (כז: לט-מ).
	בנסיבות האלה ברור מדוע אי אפשר לראות במילה "מרמה" גינוי ליעקב, כיוון שאז יסתור הדבר את התנהגות יצחק, ועל כן בחר אונקלוס לתת לה משמע חיובי.
	עתה צריכה להישאל השאלה: מדוע בחר יצחק במלה 'מרמה' אם לא היה בדעתו לגנות את יעקב? תשובה אפשרית היא שהגינוי מכוון כלפי עשו, שהוא זה שנהג תמיד במרמה ביחסו לבכורה. גם לאחר שמכר את בכורתו המשיך להתהדר ולהדגיש את תוארו כבכור. לא בכדי נאלץ יעקב המתחזה להציג עצמו "אָנֹכִי עֵשָׂו בְּכֹרֶךָ",9 שכן היה ברור שעשו יציג כך את עצמו, כפי שנתברר מיד באמרו בהדגשה "אֲנִי בִּנְךָ בְכֹרְךָ עֵשָׂו".10 אם כן, יצחק אומר לעשו: שולם לך באותו מטבע שבו השתמשת אתה, ונמנע ממך רק דבר שמלכתחילה לא היית ראוי לו.
	מעתה אין אונקלוס יכול לתרגם בדרך אחרת את המילה "במרמה" בפרשת אונס דינה,11 אפילו רק בשל עקרון המילה המנחה. אם המילה במופע הראשון שלה אינה שלילית, מדוע תהיה כזאת במופע השני? ואכן, שני המקרים דומים וטעונים בחינה שווה. גם בני יעקב עומדים בפני אנשי מרמה וצריכים לפעול כמיטב יכולתם בתנאים קשים, כפי שפעל יעקב. חמור ושכם מציגים מצג שווא של רצון טוב להתחתנות במשפחת יעקב, אך אין הם מותירים אפשרות לסירוב נחרץ, כיוון שדינה שבויה בבית החתן המחזר. 
	מכאן מתבקשת המסקנה שאין הכתוב מגנה את בני יעקב על שהציעו תנאי בלתי אפשרי של דרישה למול את זכרי כל העיר מתוך תקווה מוצדקת שהללו יסרבו, ובזה תינתן לשכם ולחמור עילה לשחרר את דינה בלי שכבודם ייפגע. כמו כן תנאי המילה היה צריך להמחיש לאנשי שכם את הפער התרבותי והמנטלי בין שני הצדדים, והיה בזה כדי לצנן את חשקם לקשור את עצמם למשפחה כה יוצאת דופן. אלא שבני יעקב לא ידעו שפיתוי היתרונות החומריים ינצח את הרתיעה הטבעית מהאמצעי הדרסטי שנדרש, וכך נימולו כל הזכרים בעיר שכם. את המבוכה ששררה בבית יעקב בשל כך פתרו שמעון ולוי באמצעי דרסטי יותר, למגִנת לבו של יעקב, שלא חלפה גם לאחר 40 שנה.
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