בס"ד
תיקון עולם  -זה מסובך
הרב מואיז נבון
בראשית פרק כה
(כב) וַ יִּ ְת ֹרצֲצּו הַ בָּ ִּנים בְ ִּק ְרבָּ ּה וַ תֹאמֶ ר ִּאם כֵּן לָּמָּ ה זֶ ה ָאנֹכִּ י וַ ֵּתלְֶך לִּ ְדרֹׁש ֶאת יְ קֹוָּ ק( :כג) וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָּ ק לָּּה
ּוׁשנֵּי לְ אֻ ִּמים ִּממֵּ עַ יִּ ְך יִּ פָּ ֵּרדּו [רש"י זה לרשעו וזה לתומו] ּולְ אֹם ִּמלְ אֹם יֶאֱ מָּ ץ וְ ַרב
ְׁשנֵּי <גיים> גוֹיִּ ם בְ בִּ ְטנְֵּך ְ
ַי ֲעבֹד צָּ עִּ יר:
( ...כז) וַ יִּ גְ ְדלּו הַ נְ עָּ ִּרים וַ יְ ִּהי עֵּ שָּ ו ִּאיׁש י ֵֹּדעַ צַ יִּ ד ִּאיׁש שָּ ֶדה וְ ַי ֲעקֹב ִּאיׁש ָּתם י ֵֹּׁשב אֹהָּ לִּ ים:
ֹאמר עֵּ ָּשו אֶ ל ַי ֲעקֹב הַ לְ עִּ יטֵּ נִּ י נָּא ִּמן הָּ ָאדֹם
( ...כט) וַ יָּזֶ ד ַי ֲעקֹב נָּזִּ יד וַ ָּיבֹא עֵּ שָּ ו ִּמן הַ שָּ ֶדה וְ הּוא עָּ יֵּף( :ל) וַ י ֶ
ֹאמר
הָּ ָאדֹם הַ זֶ ה כִּ י עָּ יֵּף ָאנֹכִּ י עַ ל כֵּ ן ָּק ָּרא ְׁשמ ֹו אֱ דוֹם( :לא) וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב ִמכְ ָרה ַכּיוֹם אֶ ת בְ כ ָֹר ְתָך לִ י( :לב) וַ י ֶ
עֵּ שָּ ו ִּהנֵּה ָאנֹכִּ י ה ֹולְֵּך לָּמּות וְ לָּמָּ ה זֶ ה לִּ י בְ כ ָֹּרה( :לג) וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב ִּה ָּשבְ עָּ ה לִּ י ַכיוֹם וַ יִּ ָּשבַ ע ל ֹו וַּיִ ְמכֹר אֶ ת
בְ כ ָֹרתוֹ לְ ַי ֲעקֹב( :לד) וְ ַי ֲעקֹב נָּתַ ן לְ עֵּ ָּשו לֶחֶ ם ּו ְנזִּ יד ע ֲָּד ִּׁשים ַוּיֹאכַל וַּיֵּ ְש ְת וַּיָ ָקם וַּיֵּ לְַך וַּיִ בֶ ז עֵּ ָשו אֶ ת הַ בְ כ ָֹרה :ס
בראשית פרק כז
ֹאמר ֵּאלָּיו בְ ִּני וַ יֹאמֶ ר ֵּאלָּיו ִּהנֵּנִּ י:
(א) וַ יְ ִּהי כִּ י־זָּ ֵּקן יִּ ְצחָּ ק וַ ִּתכְ הֶ יןָּ עֵּ ינָּיו מֵּ ְראֹת וַ יִּ ְק ָּרא אֶ ת־עֵּ שָּ ו בְ נ ֹו הַ ָּגדֹל וַ י ֶ
צּודה לִּ י
(ב) וַ יֹאמֶ ר ִּהנֵּה־נָּא זָּ ַקנ ְִּתי ֹלא י ַָּדעְ ִּתי יוֹם מו ִֹּתי( :ג) וְ עַ ָּתה שָּ א־נָּא ֵּכלֶיָך ֶתלְ יְ ָך וְ ַק ְׁש ֶתָך וְ צֵּ א הַ ָּש ֶדה וְ ָּ
א ֵּכלָּה בַ עֲבּור ְתבָּ ֶרכְ ָך נַפְ ִּׁשי ְבטֶ ֶרם ָאמּות:
<צידה> צָּ יִּ ד( :ד) וַ ע ֲֵּשה־לִּ י מַ ְטעַ ִּמים כַאֲ ׁשֶ ר ָאהַ בְ ִּתי וְ הָּ בִּ יָאה לִּ י וְ ֹ
גור אריה בראשית פרק כז (כב)
 ...סבור היה יצחק שיעקב כמו רש ,ו"תחנונים ידבר רש" (משלי יח ,כג) ,ועשו כמו עשיר,
"ועשיר יענה עזות" (שם) ,וסימן הוא בו שיהיה גביר ואדון ,ויש לברכו:
(ה) וְ ִּרבְ ָּקה ׁשֹמַ עַ ת בְ ַדבֵּ ר יִּ ְצחָּ ק אֶ ל־עֵּ שָּ ו בְ נ ֹו וַ ֵּילְֶך עֵּ שָּ ו הַ שָּ ֶדה לָּצּוד צַ יִּ ד לְ הָּ בִּ יא:
הדר זקנים על התורה בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק כח
ורבקה אוהבת את יעקב .לפי שמכרת היא מעשיהם של יעקב ושל עשו.
ָאחיָך לֵּאמֹר( :ז) הָּ ִּביָאה לִּ י
ָאמ ָּרה אֶ ל־ ַי ֲעקֹב בְ נָּּה לֵּאמֹר ִּהנֵּה ׁשָּ מַ עְ ִּתי אֶ ת־ָאבִּ יָך ְמ ַדבֵּ ר אֶ ל־עֵּ ָּשו ִּ
(ו) וְ ִּרבְ ָּקה ְ
א ֵּכלָּה וַ אֲ בָּ ֶרכְ כָּה לִּ פְ נֵּי יְ קֹוָּ ק לִּ פְ נֵּי מו ִֹּתי( :ח) וְ עַ ָּתה בְ נִּי ְשמַ ע בְ קֹלִ י לַאֲ ֶׁשר אֲ נִּי
צַ יִּ ד וַ עֲשֵּ ה־לִּ י מַ ְטעַ ִּמים וְ ֹ
ְמצַ וָה אֹתָּ ְך( :ט) לְֶך־נָּא אֶ ל־הַ צֹאן וְ ַקח־לִּ י ִּמשָּ ם ְׁשנֵּי גְ ָּדיֵּי עִּ זִּ ים טֹבִּ ים וְ אֶ ע ֱֶשה אֹתָּ ם מַ ְטעַ ִּמים לְ ָאבִּ יָך כַאֲ ֶׁשר
ל־רבְ ָּקה ִּאמ ֹו הֵּ ן עֵּ ָּשו
ֹאמר ַי ֲעקֹב אֶ ִּ
ָאהֵּ ב( :י) וְ הֵּ בֵּ אתָּ לְ ָאבִּ יָך וְ ָאכָּ ל בַ ֲעבֻר אֲ ׁשֶ ר יְ בָּ ֶרכְ ָך לִּ פְ נֵּי מוֹת ֹו( :יא) וַ י ֶ
ָאחי ִּאיׁש שָּ עִּ ר וְ ָאנֹכִּ י ִּאיׁש חָּ לָּק( :יב) אּולַי יְ מֻ ֵּשנִּי ָאבִּ י
ִּ
דף על הדף מכות דף כד עמוד א
וברש"י :לא רצה לשקר מתחילה שאמר אולי ימושני אבי וכו' .הגאון ר' יהושע זילברמן
מווירשוב זצ"ל כותב בהג"ה לספר פרדס שאול הנד"מ (פר' בלק) ... :בספרי המדקדקים
החילוק בין פן ואולי ,שפירוש שניהם הוא ספק ,אולם "פן" נאמר לגבי ספק שאינו רוצה
שיתקיים ,ו"אולי" לגבי ספק שרוצים שיתקיים , ... ,ולכן אמר יעקב "אולי" ימושני אבי,
היינו הלואי וימושני אבי כי יעקב היה איש אמת כדכ' תתן אמת ליעקב ולא רצה לשקר,
וביקש שימושהו ולא יבא לידי דברי שקר ח"ו עכל"ק.
אתי עָּ לַי ְק ָּללָּה וְ ֹלא בְ ָּר ָּכה:
יתי בְ עֵּ ינָּיו כִ ְמתַ עְ ֵּתעַ וְ הֵּ בֵּ ִּ
וְ הָּ יִּ ִּ
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צב עמוד א
ואמר רבי אלעזר :כל המחליף בדיבורו  -כאילו עובד עבודה זרה ,כתיב הכא "והייתי בעיניו
כמתעתע" ,וכתיב התם "הֶ בֶ ל הֵּ מָּ ה מַ עֲשֵּ ה ַתעְ תֻּ עִ ים" (ירמיהו י:טו).
מהרש"א חידושי אגדות מסכת סנהדרין דף צב עמוד א
כל המחליף בדיבורו כו' .מדלא כתיב מתעתע וכתיב כמתעתע בכ"ף הדמיון דרש ליה הכי
שהוא מרמה ומחליף בדיבורו ומתעה בו חברו כאלו עובד עבודת כוכבים שנקרא תעתע
כדכתיב תעתועים והוא מבואר כי האמת הוא כלל גדול בקיום התורה וההיפך השקר... .
ילקוט שמעוני משלי רמז תתקמו
"א ַֹרח לְ חַ יִּ ים ׁשוֹמֵּ ר מּוסָּ ר וְ עוֹזֵּ ב ת ֹוכַחַ ת מַ ְתעֶ ה" ,א"ר אלכסנדרי כל ת"ח שהוא עוזב דברי תורה
כאלו מתעתע במי שאמר והיה העולם והקב"ה עוזבו לעוה"ב ...
Avivah Zorenberg, Genesis, p.150
To neglect that which is most essential to one’s authentic being – in this case, the responsibility of the
scholar to his text – is a criminal act of not taking God seriously.
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(יג) וַ תֹאמֶ ר ל ֹו ִּאמ ֹו עָּ לַי ִּקלְ ל ְָּתָך בְ נִּי אַ ְך ְׁשמַ ע בְ קֹלִּ י וְ לְֵּך ַקח־לִּ י( :יד) וַ ֵּילְֶך וַ יִּ ַקח וַ יָּבֵּ א לְ ִּאמ ֹו וַ ַתעַ ש ִּאמ ֹו
מַ ְטעַ ִּמים כַאֲ ׁשֶ ר ָאהֵּ ב ָאבִּ יו:
הכתב והקבלה :אין ספק שהיתה הברכה חביבה על יעקב ,וכאשר ראה שהשעה דחוקה ...
והיה לו ליעקב למהר ,...כאמור באברהם (בראשית י"ח) "וירץ לקראתם ... ".והיה ראוי
לומר אף כאן ביעקב" :וירץ ויבא לאמו" ולא אמר הכתוב כן רק "וילך ויקח ויבא[ ".וזה
מראה שלא ביצע את צו אמו אלא בהסתייגות].
(טו) וַ ִּת ַקח ִּרבְ ָּקה אֶ ת־בִּ גְ ֵּדי עֵּ שָּ ו בְ נָּּה הַ ָּגדֹל הַ חֲ מֻ דֹת אֲ ׁשֶ ר ִּא ָּתּה בַ בָּ יִּ ת וַ ַתלְ בֵּ ׁש ֶאת־ ַי ֲעקֹב בְ נָּּה הַ ָּקטָּ ן:
אריו:
(טז) וְ אֵּ ת ֹערֹת גְ ָּדיֵּי הָּ עִּ זִּ ים ִּהלְ בִּ יׁשָּ ה עַ ל־י ָָּּדיו וְ עַ ל חֶ לְ ַקת צַ ּוָּ ָּ
הכתב והקבלה  :הניח יעקב את אמו להיותה כמשרתת אליו להלבישו ולא היה לוקח
הבגדים ללבשם מעצמו...
(יז) וַ ִּת ֵּתן אֶ ת־הַ מַ ְטעַ ִּמים וְ אֶ ת־הַ לֶחֶ ם אֲ ׁשֶ ר עָּ שָּ תָּ ה בְ יַד ַי ֲעקֹב בְ נָּּה:
בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סה
"ותתן את המטעמים ואת הלחם"[ ,רבקה] ליוותה אותו עד הפתח אמרה ע"כ הייתי
חייבת לך מכאן ואילך ברייך יקום לך.
Avivah Zorenberg, Genesis, p.174
To be born is to leave the simplicity, the “sincerity” of life-with-mother and to cross the threshold
”) into a world of “appearance, art, illusion, optics, necessity of perspective and error.הפתח(
p. 170 Having “given” … the virtues of force, resourcefulness … and complex authenticity to Esau,
… Jacob is suddenly challenged by his mother to take them back

~ הביצוע ~
Avivah Zorenberg, Genesis, p.154
[For Jacob to move] from “sincerity” to “authenticity” … A kind of true freedom has to become his,
before he can indeed to his “own self be true.” He must enter the world of seeming, of enactment, of
performance, in which authenticity can be defined only retroactively.
 Mei Shiloach, 10 - And indeed, whenever a person exposes himself to ambiguities in his religious lifeif he succeeds in dealing authentically with these ambiguities, then he is greater than a person who
kept himself clear of ambiguities.

ל־ָאביו ָאנֹכִ י עֵּ ָשו בְ כ ֶֹרָך
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶא ִּ
(יח) וַ ָּיבֹא אֶ ל־ָאבִּ יו וַ יֹאמֶ ר ָאבִּ י וַ יֹאמֶ ר ִּה ֶננִּי ִּמי אַ ָּתה בְ נִּ י( :יט) וַ י ֶ
יתי כַאֲ ׁשֶ ר ִּדבַ ְר ָּת אֵּ לָּי קּום־נָּא ְׁשבָּ ה וְ ָאכְ לָּה ִּמצֵּ ִּידי בַ עֲבּור ְתבָּ רֲ כַ ִּני ַנפְ ֶׁשָך:
עָּ ִּש ִּ
אור החיים בראשית פרק כז פסוק יט  -אנכי עשו בכורך .פי' להיות שקנה הבכורה מעשו
הנה הוא נעשה עשו לצד בחינת הבכורה כי יקרא עשו בכורו.
שפת אמת בראשית פרשת תולדות  -ועתה שנתלבש בחלקו של עשו למעלה כתיב וירח
את ריח בגדיו ואמר אמת אנכי עשו בפנימיות חלק המיוחד לו כמ"ש:
ֹאמר
(כ) וַ יֹאמֶ ר יִּ ְצחָּ ק אֶ ל־בְ נ ֹו מַ ה־זֶ ה ִּמהַ ְר ָּת לִּ ְמצֹא בְ ִּני וַ יֹאמֶ ר כִּ י ִּה ְק ָּרה יְ קֹוָּ ק אֱ ֹלהֶ יָך לְ פָּ נָּי( :כא) וַ י ֶ
יִּ ְצחָּ ק אֶ ל־ ַי ֲעקֹב גְ ׁשָּ ה־נָּא וַ אֲ מֻ ְׁשָך בְ נִּי הַ אַ ָּתה זֶ ה בְ נִּי עֵּ שָּ ו ִּאם־ֹלא( :כב) וַ יִּ גַׁש ַי ֲעקֹב אֶ ל־יִּ ְצחָּ ק ָאבִּ יו
וַ יְ מֻ שֵּ הּו וַ יֹאמֶ ר הַ קֹל קוֹל ַי ֲעקֹב וְ הַ ּיָ דַ יִ ם יְ דֵּ י עֵּ ָשו:
R. Riskin, Torah Lights, Gen., p. 164
Every Jacob must learn to utilize, tame and ultimately sanctify the necessary hands of Esau, without
which it is impossible to triumph.

ָאחיו ְשעִ רֹת וַ יְ בָּ ְר ֵּכהּו:
ידי עֵּ שָּ ו ִּ
(כג) וְ ֹלא ִּהכִּ יר ֹו כִּ י־הָּ יּו י ָָּּדיו כִּ ֵּ
רמב"ם הלכות שביתת עשור פרק ב
בת שתים עשרה שנה ויום אחד ובן שלש עשרה שנה ויום אחד שהביאו שתי שערות הרי
הן כגדולים לכל המצות ומשלימין מן התורה ,אבל אם לא הביאו שתי שערות עדיין
קטנים הן ואינם משלימין אלא מדברי סופרים,


ָאחי ִּאיׁש שָּ עִּ ר וְ ָאנֹכִּ י ִּאיׁש חָּ לָּק:
עֵּ שָּ ו ִּ

Avivah Zorenberg, Genesis, p.166
… from Jacob’s own description … he seems painfully smooth, bald, immature. … to be hairy is to
…become entangled in the world
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(כד) וַ יֹאמֶ ר אַ ָּתה זֶ ה בְ נִּי עֵּ שָּ ו וַ יֹאמֶ ר ָאנִ י:
במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה י
(שופטים יג) "האתה האיש אשר דברת אל האשה? [ויאמר אני] ".מהו "ויאמר אני"? אמר
לו המלאך "אתה חושב בי שאני איש ,ואני ,איני איש אלא אני מלאך ,וכמוהו (בראשית
כז) "אתה זה בני עשו? ויאמר אני" ,איני עשו אלא יעקב.
p.171: In an extraordinary manner, the moment when Jacob confronts his blind father, wearing Esau’s
… skin and even imitating Esau’s voice, becomes a moment when … in the “action” of the encounter,
Jacob as a distinct identity, the “simple man”, withdrawn from the field, disappears from the scene.

(כה) וַ יֹאמֶ ר הַ גִּ ׁשָּ ה לִּ י וְ אֹכְ לָּה ִּמצֵּ יד בְ נִּי לְ מַ עַ ן ְתבָּ ֶרכְ ָך נַפְ ִּׁשי וַ ַיגֶׁש־ל ֹו וַ יֹא ַכל וַ יָּבֵּ א ל ֹו יַיִּ ן וַ י ְֵּׁש ְת( :כו)
ֹאמר
ת־ריחַ בְ ג ָָּּדיו וַ יְ בָּ רֲ כֵּהּו וַ י ֶ
ּוׁש ָּקה־לִּ י בְ ִּני( :כז) וַ יִּ גַׁש וַ יִּ שַ ק־ל ֹו וַ י ַָּרח ֶא ֵּ
וַ יֹאמֶ ר אֵּ לָּיו יִּ ְצחָּ ק ָאבִּ יו גְ ׁשָּ ה־נָּא ְ
קוָק:
ְראֵּ ה ֵּריחַ בְ נִּי כְ ֵּריחַ שָּ ֶדה אֲ ֶׁשר בֵּ רֲ כוֹ יְ ֹ
p.175: The effect of sense confusion – called by the French symbolist poets synaesthesia – yields an
impression of mystical transcendence … He sees and smells Jacob’s clothes and attains a moment of
enlightenment.
p.175: The climax of the encounter is, of course, the blessing; but the blessing emerges seamlessly
from the kiss and from Isaac’s soliloquy about fragrance and fields already blessed by God.

ָארץ וְ רֹב ָּדגָּן וְ ִּתירֹׁש( :כט) יַעַ בְ דּוָך עַ ִּמים <וישתחו>
ּומ ְׁשמַ נֵּי הָּ ֶ
ֹלהים ִּמטַ ל הַ שָּ מַ יִּ ם ִּ
(כח) וְ יִּ ֶתן־לְ ָך הָּ אֱ ִּ
ּומבָּ ֲר ֶכיָך בָּ רּוְך( :ל) וַ יְ ִּהי
וְ יִּ ְׁש ַתחֲ וּו לְ ָך לְ אֻ ִּמים הֱ וֵּ ה גְ בִּ יר לְ ַאחֶ יָך וְ יִּ ְׁש ַתחֲ וּו לְ ָך בְ נֵּי ִּאמֶ ָך א ְֹר ֶריָך ָארּור ְ
ָאחיו בָּ א ִּמצֵּ יד ֹו:
כַאֲ ׁשֶ ר כִּ לָּה יִּ ְצחָּ ק לְ בָּ ֵּרְך אֶ ת־ ַי ֲעקֹב וַ יְ ִּהי אַ ְך ָּיצֹא יָּצָּ א ַי ֲעקֹב מֵּ אֵּ ת פְ נֵּי יִּ ְצחָּ ק ָאבִּ יו עֵּ ָּשו ִּ
(לא) וַ יַעַ ש גַם־הּוא מַ ְטעַ ִּמים וַ יָּבֵּ א לְ ָאבִּ יו וַ יֹאמֶ ר לְ ָאבִּ יו יָּקֻ ם ָאבִּ י וְ יֹאכַל ִּמצֵּ יד בְ נ ֹו בַ ֲעבֻר ְתבָּ רֲ כַנִּ י
נַפְ ׁשֶ ָך( :לב) וַ יֹאמֶ ר ל ֹו יִּ ְצחָּ ק ָאבִּ יו ִּמי־אָּ ָּתה וַ יֹאמֶ ר אֲ נִּ י בִּ ְנָך בְ כ ְֹרָך עֵּ ָּשו( :לג) וַ יֶחֱ ַרד יִּ ְצחָּ ק חֲ ָּר ָּדה גְ ֹדלָּה
אכַל ִּמכֹל בְ טֶ ֶרם ָּתבוֹא וָּ אֲ בָּ ֲר ֵּכהּו גַם־בָ רוְך יִ ְהיֶה... :
ד־מאֹד וַ יֹאמֶ ר ִּמי־אֵּ פוֹא הּוא הַ צָּ ד־צַ יִּ ד וַ יָּבֵּ א לִּ י וָּ ֹ
עַ ְ
פרקי דרבי אליעזר (היגר) " -חורב" פרק לא
וכשיצא יעקב מאת פני יצחק אביו מעוטר כחתן וככלה בקשוריה וירד עליו תחתיו טל מן
השמים ונדשנו עצמותיו ונעשה גם הוא גבור כח ,לכך נאמ' "מידי אביר יעקב משם רועה
אבן ישראל".
בראשית פרק לב ,כט
ֹלהים וְ עִ ם־אֲ נ ִָשים וַתוכָל:
י־ש ִריתָ עִּ ם־אֱ ִּ
(כט) וַ יֹאמֶ ר ֹלא ַי ֲעקֹב יֵָּאמֵּ ר עוֹד ִּׁש ְמָך כִּ י ִּאם־יִּ ְש ָּראֵּ ל כִ ָ
~ יש מחיר ~
בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה ע
 ...וכל ההוא ליליא הוה צווח לה "רחל" והיא עניא ליה ,בצפרא והנה היא לאה אמר לה "מה
רמייתא בת רמאה! לאו בליליא הוה קרינא "רחל" ואת ענית לי?! אמרה ליה אית ספר [יש מורה]
דלית ליה תלמידים? לא כך היה צווח לך אבוך "עשו" ואת עני ליה... ,
בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סז
א"ר חנינא כל מי שהוא אומר שהקב"ה וותרן הוא יתוותרון בני מעיים שלו ,אלא מאריך אפיה
וגובה שלו ,זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו דכתיב "כשמוע עשו את דברי אביו ויזעק זעקה" ,והיכן
נפרע לו? בשושן הבירה שנאמר (אסתר ד) "ויזעק זעקה גדולה ומרה עד מאד".
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