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 ד"בס
 זה מסובך -עולם תיקון 

 נבון ואיזמהרב 

 
  כה פרק בראשית

ְתֹרֲצצּו( כב) ים ַויִּ נִּ ּה ַהבָּ ְרבָּ ם ַוֹתאֶמר ְבקִּ ן אִּ ה כֵּ י ֶזה לָּמָּ ֶלְך ָאֹנכִּ ְדֹרׁש ַותֵּ ק ֶאת לִּ ק ַוֹיאֶמר( כג: )ְיֹקוָּ  לָּּה ְיֹקוָּ
ם< גיים> ְׁשנֵּי ְטנְֵּך גֹויִּ י ְבבִּ ים ּוְׁשנֵּ ְך ְלֻאמִּ ַעיִּ מֵּ דּויִּ  מִּ רֵּ ְלֹאם ּוְלֹאם [לתומו וזה לרשעו זה י"רש] פָּ ץ מִּ  ְוַרב ֶיֱאמָּ

יר ַיֲעֹבד עִּ  : צָּ
ְגְדלּו( כז) ... ים ַויִּ רִּ י ַהְנעָּ ו ַוְיהִּ שָּ יׁש עֵּ עַ  אִּ ד ֹידֵּ יׁש ַציִּ ֶדה אִּ יׁש ְוַיֲעֹקב שָּ ם אִּ ב תָּ ים ֹיׁשֵּ לִּ  : ֹאהָּ
ֶזד( כט) ... יד ַיֲעֹקב ַויָּ זִּ ֹבא נָּ ו ַויָּ שָּ ֶדה ןמִּ  עֵּ יֵּף ְוהּוא ַהשָּ ו ַוֹיאֶמר( ל: )עָּ שָּ י ַיֲעֹקב ֶאל עֵּ נִּ יטֵּ ן נָּא ַהְלעִּ ָאֹדם מִּ  הָּ

ָאֹדם י ַהֶזה הָּ יֵּף כִּ י עָּ ן ַעל ָאֹנכִּ א כֵּ רָּ  ַוֹיאֶמר( לב: )ִלי ְבֹכָרְתָך ֶאת ַכּיוֹם ִמְכָרה ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר( לא: )ֱאדֹום ְׁשמוֹ  קָּ
ו שָּ נֵּה עֵּ י הִּ ְך ָאֹנכִּ ה לָּמּות הֹולֵּ י ֶזה ְולָּמָּ ה לִּ ה ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר( לג: )ְבֹכרָּ ְבעָּ שָּ י הִּ ַבע ַכיֹום לִּ שָּ  ֶאת ַוִּיְמֹכר לוֹ  ַויִּ

ַתן ְוַיֲעֹקב( לד: )ְלַיֲעֹקב ְבֹכָרתוֹ  ולְ  נָּ שָּ יד ֶלֶחם עֵּ ים ּוְנזִּ ׁשִּ ְשְת  ַוֹּיאַכל ֲעדָּ ַלְך ַוָּיָקם ַוּיֵּ ָשו ַוִּיֶבז ַוּיֵּ   ס: ַהְבֹכָרה ֶאת עֵּ
 

  כז פרק בראשית
י( א) ן ַוְיהִּ קֵּ י־זָּ ק כִּ ְצחָּ ְכֶהיןָּ יִּ יו ַותִּ ינָּ ְרֹאת עֵּ א מֵּ ְקרָּ וֶאת־ ַויִּ שָּ ֹדל ְבנוֹ  עֵּ יו ַוֹיאֶמר ַהגָּ לָּ י אֵּ יו ַוֹיאֶמר ְבנִּ לָּ י אֵּ נִּ נֵּ : הִּ
נֵּה־נָּא ַוֹיאֶמר( ב) י הִּ ַקְנתִּ י ֹלא זָּ ַדְעתִּ י יֹום יָּ הוְ ( ג: )מֹותִּ א־נָּא ַעתָּ ֶליָך שָּ א ְוַקְׁשֶתָך ֶתְלְיָך כֵּ ֶדה ְוצֵּ ה ַהשָּ י ְוצּודָּ  לִּ

ד< צידה> יִּ י( ד: )צָּ ה־לִּ ים ַוֲעשֵּ י ַכֲאֶׁשר ַמְטַעמִּ יָאה ָאַהְבתִּ בִּ י ְוהָּ ה לִּ לָּ ֶרְכָך ַבֲעבּור ְוֹאכֵּ י ְתבָּ  : ָאמּות ְבֶטֶרם ַנְפׁשִּ
 

  (כב) כז פרק בראשית אריה גור
, עשיר כמו ועשו, (כג, יח משלי" )רש ידבר תחנונים"ו, רש כמו שיעקב יצחק היה סבור... 

 :לברכו ויש, ואדון גביר שיהיה בו הוא וסימן, (שם" )עזות יענה ועשיר"
 

ה( ה) ְבקָּ ר ֹׁשַמַעת ְורִּ ק ְבַדבֵּ ְצחָּ וֶאל־ יִּ שָּ ֶלְך ְבנוֹ  עֵּ ו ַויֵּ שָּ ֶדה עֵּ ד לָּצּוד ַהשָּ יא ַציִּ בִּ   :ְלהָּ
 

  כח פסוק כה פרק תולדות פרשת בראשית התורה על זקנים הדר
 . עשו ושל יעקב של מעשיהם היא שמכרת לפי. יעקב את אוהבת ורבקה

  

ה( ו) ְבקָּ ה ְורִּ נֵּה לֵּאֹמר ְבנָּּה ַיֲעֹקבֶאל־ ָאְמרָּ י הִּ ַמְעתִּ יָך ׁשָּ ר ֶאת־ָאבִּ וֶאל־ ְמַדבֵּ שָּ יָך עֵּ יָאה( ז: )לֵּאֹמר ָאחִּ בִּ י הָּ  לִּ
ד יוַ  ַציִּ ה־לִּ ים ֲעשֵּ ה ַמְטַעמִּ לָּ ה ְוֹאכֵּ ֶרְככָּ ְפנֵּי ַוֲאבָּ ק לִּ י ְיֹקוָּ ְפנֵּ י לִּ ה( ח: )מֹותִּ י ְוַעתָּ י ַלֲאֶׁשר ְבֹקִלי ְשַמע ְבנִּ  ֲאנִּ

ְך ְמַצָוה י ֶאל־ַהֹצאן ֶלְך־נָּא( ט: )ֹאתָּ ם ְוַקח־לִּ שָּ י ְׁשנֵּי מִּ יֵּ ים ְגדָּ זִּ ים עִּ ם ְוֶאֱעֶשה ֹטבִּ ים ֹאתָּ  ַכֲאֶׁשר יָךְלָאבִּ  ַמְטַעמִּ
ב אתָּ ( י: )ָאהֵּ בֵּ יָך ְוהֵּ ל ְלָאבִּ ֶרְכָך ֲאֶׁשר ַבֲעֻבר ְוָאכָּ ְפנֵּי ְיבָּ ה ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר( יא: )מֹותוֹ  לִּ ְבקָּ מוֹ  ֶאל־רִּ ן אִּ ו הֵּ שָּ  עֵּ
י יׁש ָאחִּ ר אִּ עִּ י שָּ יׁש ְוָאֹנכִּ ק אִּ לָּ י אּוַלי( יב: )חָּ נִּ י ְיֻמשֵּ   ָאבִּ

 

  א עמוד כד דף מכות הדף על דף
 זילברמן יהושע' ר הגאון. 'וכו אבי ימושני אולי שאמר מתחילה לשקר רצה לא: י"רשוב

 המדקדקים בספרי...  (:בלק' פר) מ"הנד שאול פרדס לספר ה"בהג כותב ל"זצ מווירשוב
 רוצה שאינו ספק לגבי נאמר" פן" אולם, ספק הוא שניהם שפירוש, ואולי פן בין החילוק

, אבי ימושני" אולי" יעקב אמר ולכן, ... , שיתקיים רוציםש ספק לגבי" אולי"ו, שיתקיים
, לשקר רצה ולא ליעקב אמת תתן' כדכ אמת איש היה יעקב כי אבי וימושני הלואי היינו

 .ק"עכל ו"ח שקר דברי לידי יבא ולא שימושהו וביקש
 

י יתִּ יִּ יו ְוהָּ ינָּ עַ  ְבעֵּ י ִכְמַתְעתֵּ אתִּ בֵּ ַלי ְוהֵּ ה עָּ לָּ ה ְוֹלא ְקלָּ כָּ  :ְברָּ
 

  א עמוד צב דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד
 בעיניו והייתי" הכא כתיב, זרה עבודה עובד כאילו - בדיבורו המחליף כל: אלעזר רבי ואמר

ה ֶהֶבל" התם וכתיב, "כמתעתע מָּ ה הֵּ ִעים ַמֲעשֵּ  . (טו:י ירמיהו" )ַתְעתֻּ
 

  א עמוד צב דף סנהדרין מסכת אגדות חידושי א"מהרש
 הכי ליה דרש הדמיון ף"בכ כמתעתע וכתיב מתעתע כתיב מדלא. 'כו ורובדיב המחליף כל

 תעתע שנקרא כוכבים עבודת עובד כאלו חברו בו ומתעה בדיבורו ומחליף מרמה שהוא
 .... השקר וההיפך התורה בקיום גדול כלל הוא האמת כי מבואר והוא תעתועים כדכתיב

 
  תתקמו רמז משלי שמעוני ילקוט

ר יםְלַחיִּ  ֹאַרח" ר ׁשֹומֵּ ב מּוסָּ  תורה דברי עוזב שהוא ח"ת כל אלכסנדרי ר"א, "ַמְתֶעה תֹוַכַחת ְועֹוזֵּ
 ... ב"לעוה עוזבו ה"והקב העולם והיה שאמר במי מתעתע כאלו

 

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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מוֹ  לוֹ  ַוֹתאֶמר( יג) ַלי אִּ ְתָך עָּ ְללָּ י קִּ י ְׁשַמע ַאְך ְבנִּ ְך ְבֹקלִּ י ְולֵּ ֶלְך( יד: )ַקח־לִּ ַקח ַויֵּ א ַויִּ בֵּ מוֹ  ַויָּ מוֹ  ַוַתַעש ְלאִּ  אִּ
ים ב ַכֲאֶׁשר ַמְטַעמִּ יו ָאהֵּ  : ָאבִּ
 

 ... וכאשר ראה שהשעה דחוקה , אין ספק שהיתה הברכה חביבה על יעקב :והקבלההכתב 
והיה ראוי ...  ."וירץ לקראתם( "ח"בראשית י)כאמור באברהם , ...והיה לו ליעקב למהר
וזה ] ."וילך ויקח ויבא"ולא אמר הכתוב כן רק " וירץ ויבא לאמו: "לומר אף כאן ביעקב

 [.הסתייגותמראה שלא ביצע את צו אמו אלא ב
 

ַקח( טו) ה ַותִּ ְבקָּ י רִּ ְגדֵּ ו ֶאת־בִּ שָּ ֹדל ְבנָּּה עֵּ ּה ֲאֶׁשר ַהֲחֻמֹדת ַהגָּ תָּ ת אִּ יִּ ׁש ַבבָּ ן ְבנָּּה ֶאת־ַיֲעֹקב ַוַתְלבֵּ טָּ : ַהקָּ
ת( טז) י ֹעֹרת ְואֵּ יֵּ ים ְגדָּ זִּ עִּ ה הָּ יׁשָּ ְלבִּ יו הִּ דָּ יו תֶחְלַק  ְוַעל ַעל־יָּ ארָּ  :ַצּוָּ

 

אליו להלבישו ולא היה לוקח  כמשרתתהניח יעקב את אמו להיותה    :והקבלההכתב 
 ...הבגדים ללבשם מעצמו

 

ן( יז) תֵּ ים ַותִּ ה ֲאֶׁשר ְוֶאת־ַהֶלֶחם ֶאת־ַהַמְטַעמִּ תָּ שָּ  : ְבנָּּה ַיֲעֹקב ְבַיד עָּ
 

  סה פרשה תולדות פרשת( וילנא) רבה בראשית
 הייתי כ"ע אמרה הפתח עד אותו ותהיול[ רבקה], "הלחם ואת יםהמטעמ את ותתן"

 . לך יקום ברייך ואילך מכאן לך חייבת
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 life - 
if he succeeds in dealing authentically with these ambiguities, then he is greater than a person who 
kept himself clear of ambiguities. 

 
יו ַויָֹּבא( יח) י ַוֹיאֶמר ֶאל־ָאבִּ י ַוֹיאֶמר ָאבִּ ֶננִּ י הִּ ה מִּ י ַאתָּ יו ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר( יט: )ְבנִּ ָשו ָאֹנִכי ֶאל־ָאבִּ  ְבֹכֶרָך עֵּ

י יתִּ שִּ ַבְרתָּ  ַכֲאֶׁשר עָּ י דִּ לָּ ה קּום־נָּא אֵּ ה ְׁשבָּ י ְוָאְכלָּ ידִּ צֵּ י ַבֲעבּור מִּ ֲרַכנִּ  : ְפֶׁשָךנַ  ְתבָּ
 

 מעשו הבכורה שקנה להיות' פי. בכורך עשו אנכי - יט פסוק כז פרק בראשית החיים אור
 . בכורו עשו יקרא כי הבכורה בחינת לצד עשו נעשה הוא הנה

 וירח כתיב למעלה עשו של בחלקו שנתלבש ועתה - תולדות פרשת בראשית אמת שפת
 :ש"כמ לו המיוחד לקח בפנימיות עשו אנכי אמת ואמר בגדיו ריח את

 
ק ַוֹיאֶמר( כ) ְצחָּ ַהְרתָּ  ַמה־ֶזה ֶאל־ְבנוֹ  יִּ ְמֹצא מִּ י לִּ י ַוֹיאֶמר ְבנִּ ה כִּ ְקרָּ ק הִּ י ֱאֹלֶהיָך ְיֹקוָּ נָּ  ַוֹיאֶמר( כא: )ְלפָּ

ק ְצחָּ ה־נָּא ֶאל־ַיֲעֹקב יִּ י ַוֲאֻמְׁשָך ְגׁשָּ ה ְבנִּ י ֶזה ַהַאתָּ ו ְבנִּ שָּ ם־ֹלא עֵּ ַגׁש( כב: )אִּ ק ַיֲעֹקב ַויִּ ְצחָּ יו ֶאל־יִּ  ָאבִּ
הּו י ְוַהָּיַדִים ַיֲעֹקב קוֹל ַהֹקל ַוֹיאֶמר ַוְיֻמשֵּ ָשו ְידֵּ  : עֵּ

 

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. 

ירוֹ  ְוֹלא( כג) כִּ יּו הִּ י־הָּ יו כִּ דָּ י יָּ ידֵּ ו כִּ שָּ יו עֵּ הּו ְשִעֹרת ָאחִּ ְרכֵּ  : ַוְיבָּ
 

  ב פרק עשור שביתת הלכות ם"רמב
 הרי שערות שתי שהביאו אחד ויום שנה עשרה שלש ובן אחד ויום שנה עשרה שתים בת
 עדיין שערות שתי הביאו לא אם אבל, התורה מן ומשלימין המצות לכל כגדולים הן

 , סופרים מדברי אלא משלימין ואינם הן קטנים
 

 ו שָּ י עֵּ יׁש ָאחִּ ר אִּ עִּ י שָּ יׁש ְוָאֹנכִּ ק אִּ לָּ  :חָּ
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… 



© Mois Navon                                                                                                       www.DivreiNavon.com 3 

ה ַוֹיאֶמר( כד) י ֶזה ַאתָּ ו ְבנִּ שָּ  : ָאִני ַוֹיאֶמר עֵּ
 

  י פרשה נשא פרשת( וילנא) רבה במדבר
 אמר ?"אני ויאמר" מהו [." אני ויאמר] ?האשה אל דברת אשר האיש האתה"( יג שופטים)

 בראשית) והוכמו ,מלאך אני אלא איש איני ,ואני ,איש שאני בי חושב אתה" המלאך לו
 .יעקב אלא עשו איני ,"אני ויאמר ?עשו בני זה אתה"( כז
 

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. 

 
ה ַוֹיאֶמר( כה) ׁשָּ י ַהגִּ יד ְוֹאְכלָּה לִּ צֵּ י מִּ ֶרְכָך ְלַמַען ְבנִּ י ְתבָּ א ַוֹיאַכל ַוַיֶגׁש־לוֹ  ַנְפׁשִּ בֵּ ן לוֹ  ַויָּ ְׁשְת  ַייִּ  (כו: )ַויֵּ

יו ַוֹיאֶמר לָּ ק אֵּ ְצחָּ יו יִּ ה־נָּא ָאבִּ י ְגׁשָּ ה־לִּ י ּוְׁשקָּ ַגׁש( כז: )ְבנִּ ַשק־לוֹ  ַויִּ ַרח ַויִּ יחַ  ַויָּ יו ֶאת־רֵּ דָּ הּו ְבגָּ ֲרכֵּ  ַוֹיאֶמר ַוְיבָּ
ה יחַ  ְראֵּ י רֵּ יחַ  ְבנִּ ֶדה ְכרֵּ ֲרכוֹ  ֲאֶׁשר שָּ  : ְיֹקָוק בֵּ

 
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. 
 

ֶתן־ְלָך( כח) ים ְויִּ ֱאֹלהִּ ַטל הָּ ם מִּ ַמיִּ י ַהשָּ ְׁשַמנֵּ ָאֶרץ ּומִּ ן ְוֹרב הָּ גָּ יֹרׁש דָּ ים ַיַעְבדּוָך( כט: )ְותִּ < וישתחו> ַעמִּ
ְׁשַתֲחוּו ים ְלָך ְויִּ ה ְלֻאמִּ יר ֱהוֵּ ְׁשַתֲחוּו ְלַאֶחיָך ְגבִּ י ְלָך ְויִּ ֶמָך ְבנֵּ ֲרֶכיָך ָארּור ֹאְרֶריָך אִּ רּוְך ּוְמבָּ י( ל: )בָּ  ַוְיהִּ

לָּה ַכֲאֶׁשר ק כִּ ְצחָּ ְך יִּ רֵּ י ֶאת־ַיֲעֹקב ְלבָּ ֹצא ַאְך ַוְיהִּ א יָּ ת ַיֲעֹקב יָּצָּ אֵּ ק ְפנֵּי מֵּ ְצחָּ יו יִּ ו ָאבִּ שָּ יו עֵּ א ָאחִּ ידוֹ  בָּ צֵּ : מִּ
ים ַגם־הּוא ַוַיַעש( לא) א ַמְטַעמִּ יו ַויָּבֵּ יו ַוֹיאֶמר ְלָאבִּ י יָֻּקם ְלָאבִּ יד ְוֹיאַכל ָאבִּ צֵּ י ַבֲעֻבר ְבנוֹ  מִּ ֲרַכנִּ  ְתבָּ

ק לוֹ  ַוֹיאֶמר( לב: )ַנְפֶׁשָך ְצחָּ יו יִּ ה ָאבִּ תָּ י־אָּ י ַוֹיאֶמר מִּ ְנָך ֲאנִּ ו ְבֹכְרָך בִּ שָּ ק ַוֶיֱחַרד( לג: )עֵּ ְצחָּ ה יִּ דָּ  ְגֹדלָּה ֲחרָּ
פֹוא ַוֹיאֶמר ַעד־ְמֹאד י־אֵּ ד הּוא מִּ ד־ַציִּ א ַהצָּ י ַויָּבֵּ ֹאַכל לִּ ֹכל וָּ הּו בֹואתָּ  ְבֶטֶרם מִּ ֲרכֵּ ֲאבָּ  ...  :ִיְהֶיה ַגם־ָברוְך וָּ

 
  לא פרק" חורב" -( היגר) אליעזר דרבי פרקי

 מן טל תחתיו עליו וירד בקשוריה וככלה כחתן מעוטר אביו יצחק פני מאת יעקב וכשיצא
 רועה משם יעקב אביר מידי"' נאמ לכך, כח גבור הוא גם ונעשה עצמותיו ונדשנו השמים

  ".ישראל אבן
 

  כט, לב פרק בראשית
ר ַיֲעֹקב ֹלא ַוֹיאֶמר( כט) ְמָך עֹוד יֵָּאמֵּ י ׁשִּ ל כִּ אֵּ ְשרָּ ם־יִּ ים ִכי־ָשִריתָ  אִּ ם־ֱאֹלהִּ  : ַותוָכל ְוִעם־ֲאָנִשים עִּ
 

 ~מחיר יש ~ 
 

  ע פרשה ויצא פרשת( וילנא) רבה בראשית
 מה" לה אמר לאה היא והנה ראבצפ, ליה עניא והיא "רחל" לה צווח הוה ליליא ההוא וכל... 

[ מורהיש ] ספר אית ליה אמרה !?לי ענית ואת "רחל" קרינא הוה בליליא לאו !רמאה בת רמייתא
 ..., ליה עני ואת "עשו" אבוך לך צווח היה כך לא ?תלמידים ליה דלית

 
  סז פרשה תולדות פרשת( וילנא) רבה בראשית

 אפיה מאריך אלא, עיים שלומ בני יתוותרון הוא וותרן ה"שהקב אומר שהוא מי כל חנינא ר"א
 והיכן ,"זעקה ויזעק אביו דברי את עשו כשמוע" דכתיב לעשו יעקב הזעיק אחת זעקה, ה שלובווג

  ".מאד עד ומרה גדולה זעקה ויזעק"( ד אסתר) שנאמר הבירה בשושן ?לו נפרע
 

 
 

 

  


