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 בס"ד

 

ה ִמֵצידִ  לָׂ ָאכְּ ה וְּ בָׂ א שְּ י קּום נָׂ תָׂ ֵאלָׂ ִשיִתי ַכֲאֶשר ִדַברְּ ֶרָך עָׂ כֹּ ו בְּ ִכי ֵעשָׂ ב ֶאל ָאִביו ָאנֹּ אֶמר ַיֲעקֹּ ֶשָךַויֹּ ֲרַכִני ַנפְּ בָׂ   .י ַבֲעבּור תְּ

 .אנכי המביא לך, ועשו הוא בכורך –אנכי עשו בכורך"   "וברש"י:

דברי רש"י אלה מבוססים, כך נראה, על מדרש תנחומא )בובר( בפרשתנו סימן י: "... ואע"פ שאתם אומרים שיקר 

 יעקב, לא שיקר. בלעם אמר: לא הביט און ביעקב. אלא אמר: אנכי יעקב, עשו הוא בכורך". 

, ורש"י בעקבות המדרש  של יעקב, גונב הברכות.  יהומחנך חש חוסר נוחות עם מעשה הרמ ,, קוראכל לומד

 שדורש את הפסוק , ומחלק, בין אנוכי לבין עשיו בכורך, לא מקל על התחושה .

 מפרשה מיוחדת זו. תובנות יסודיות העולות ני שלעיין ב מבקשים אנו

 

  : על מעשה רמיה משלמים מחיר. מידה כנגד מידה.יסוד ראשון

חז"ל ברגישותם העמוקה ובאמת הנוקבת שלהם ידעו מצד אחד להצדיק את המעשה, את ההחלטה של רבקה ושל 

ולכל שקר יש  אכן מעשה רמיה נעשה, -של יצחק, ויחד עם זאת לא חששו לומר  (וברכתו)יעקב לגנוב את דעתו 

 קורת על יעקב. ילא חששו למתוח במחיר. 

 בעבור גניבת הברכות.  ,שעם ישראל נענש, שילם מחירבכמה מדרשים אנו מוצאים את הטענה 

 

אלא היה מרדכי  ...מרדכי שהיה צווח?   וכי הדיוט היה… ויזעק זעקה גדולה ומרה"  "(ד)אסתר: ספרי דאגדתא ב

 צווח ואומר: יצחק אבי, מה עשית לי! הצווחה שצווח עשו לפניך, שמעת קולו וברכת אותו, והרי אנו מכורין

 ."להריגת חרב, לכך נאמר: "ויזעק זעקה גדולה ומרה

ו לצעוק צעקה גדולה ומרה, והעונש על כך הוא בצעקה עשטענת מידה כנגד מידה טוען המדרש. יעקב גרם ל

 הגדולה והמרה של מרדכי בדורו של אחשוורוש. 

 

ין הוא גרם ליצחק אביו לביעקב עצמו יוצר את החיבור שבין החרדה ש (יא ,צאפרשת מקץ  בר"ר)ובמדרש נוסף, 

  מושל מצריים המתנכל לו ולבניו:

ר' לוי בשם  –וגו' ", "ויאמר אליהם ישראל אביהם אם כן איפוא זאת עשו" )בראשית מג יא(   כי לולי התמהמהנו"

רבי תנחום בן חנילאי: תאמר אותה החרדה שהחרדתי את אבא: "ויאמר מי אפוא הוא" )בראשית כז לג(, היא 

 !ה עלי כאן? אתמהאשנזדעזע

 

 דומה שניתן להוכיח מהפסוקים עצמם  מידה כנגד מידה. 

, לאשר אני מצווה אותך".  וכתוצאה מכך, כאשר נאלץ יעקב "ועתה בני שמע בקוליה אומרת רחל: יבשלב הרמי

 , קום ברח אל לבן...: ועתה בני שמע בקולילברוח פדנה ארם, אומרת לו רבקה" 

 וצאה הישירה , שבין שני האמירות, "ועתה בני שמע בקולי". התורה רומזת לנו על הת
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 בס"ד

 כבר לא יזכה לפגוש את אימו, את רבקה. וב יעקב לארץ, כעבור עשרים שנה, ואנו יודעים  שכשיש

מדרך הישר, ויש לכך מחיר. האמת  אכן מעשה רמיה היה כאן, נטה יעקבנמצאנו למדים, שמבקשים חז"ל ללמדנו, 

 תורה דרכה. 

המטרה אינה מקדשת את האמצעים ! גם אם המטרה נכונה  :ורה, ומבקשים חז"ל לחדד את הטענההתרוצה 

 ראויה וצודקת. חובה לפעול כך שגם האמצעים יהיו נקיים. 

 

 יסוד שני: פעמים ערכים מתנגשים, ויש לברר את מידת האמת "האמיתית" 

 )אכן מורכבים הדברים...(

צודק היה. גיון רב, שמעשה רבקה ויעקב נכון והישכל וים ולאומיים הטוענים במוצאים אנו הסברים מגוונים, אישי

 שהיה בו צורך, ונבע מתוך אמת עמוקה. לא רמיה ולא שקר אלא עומק האמת. 

ובענין שלקח ברכת עשו, כמו שכתוב ויקח ברכתך, וחלילה ליעקב אבינו לשקר  ")תרמ"ז( :כך לדוגמה  בשפת אמת

טוען השפת אמת, יעקב נהג במידת האמת, ודיבורו ישר ונכון היה. )מומלץ לעיין בשפת  ולגזול מה שאינו שלו".

 אמת שם, כיצד מבאר כל המהלך. ואכמ"ל(

 משמעות אמת זו?  המ ואנו נשאל, כיצד ניתן לומר שיעקב נהג במידת האמת ?

נראה שיש לחלק בין אמת טהורה במישור הפילוסופי, ברעיון הבהיר, לבין מורכבות החיים והמציאות. במציאות 

 החיים פעמים הרבה חובה עלינו להכריע בין ערכים מתנגשים. 

 לדוגמא: 

 אסור לחלל שבת, אך פיקוח נפש דוחה שבת.  .א

וקת בית הלל ובית שמאי בענין כלה , אך יש מקרים בהם משנים מפני השלום. כבמחל"מדבר שקר תרחק" .ב

 .נאה וחסודה

 יש מציאות בה נכון לומר "אחותי היא", על מנת להינצל מסכנה.  .ג

וכך גם במעשה רבקה ויעקב, רבקה מבינה שבסיטואציה זו יש צורך להערים, דווקא על מנת להגיע לאמת  .ד

 שנות ולגנוב דעת במציאות זו(השלמה. )ופרשנים שונים ביארו במגוון ביאורים מדוע היה צורך אמיתי ל

רך הישר האולטימטיבית, בהתחשב הטענה היא, שבמציאות של ערכים מתנגשים, חובה על האדם למצוא את ד

 בשניהם.  ה. הדרך שמצליחה לשלב את הערכים במינימום פגיעהאמת המלאהגבלות. ודרך זו היא במ

לבירור אמיץ, שמאפשר חיים נכונים במציאות  כאןקריאה יש לא מדובר בעיגול פינות, ובטישטוש האמת. להפך, 

 מורכבת.

 

 סיפור חסידי לסיום, על האמת  המורכבת -בין קוצק לוורקא

מוכרת ומפורסמת דמותו המופלאה של הרבי מקוצק. איש האמת הנוקבת. ר' מנחם מנדל מקוצק, תבע מעצמו 

להתפשר  מוכן היההרבי מקוצק לא לא הייתה מידת אמצע.  . בקוצקו חיים על פי מידת האמת, עד הקצהומחסידי

על דמותו בפעם  ראוי להרחיב)אל מול המציאות המורכבת. כמעט ודרש מעצמו ומחסידיו להיות כמלאכים. 

 (...אחרת

ך אחרת הייתה עימו, דרך הפוכה . הרבי מוורקא, דרתלמיד חבר היה לו לרבי מקוצק, ושמו רבי יצחק מוורקא

את הפתרון והמענה מחפש גשים מתוך החיים, וכחלק מהחיים. מוורקא מביט היה על הערכים המתנממש. הרבי 

 זונים. לא כפשרה, אלא כדרך האמת העמוקה. באי
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 בס"ד

 ומעשה שהיה כך היה: 

מאזני "מוורקא על חובת הדיוק במידות ומשקולות, של בעלי העסקים. כמאמר הפסוק: באחת השבתות דרש הרב 

 . "יפת צדק והין צדק יהיה לכםאאבני צדק, צדק, 

רשתך פותח ואומר: כבוד הרב, לאחר ששמעתי דכעבור שבועיים דפק בדלתו ר' יענקעל החלבן, ופניו מוטרדות. 

יקים, עשיתי לעצמי חשבון נפש. והחלטתי שאפסיק למכור חלב מהול במים. שכן על חובת מידות ומשקולות מדו

ם בחלב, על מנת להגדיל את הכמות הנמכרת. וברוך אומר ועושה, כך הייתי נוהג כל השנים למהול הרבה מי

 התחלתי למכור חלב נטו. מאה אחוז חלב. חזרתי בתשובה.

 .אולם נתקלתי בבעיה גדולה. מאז התחלתי למכור חלב לא מהול במים, הלקוחות מתלוננים שאין לזה טעם חלב

 הולך ומתמעט.  יל לקוחותיבעיניהם, שכן התרגלו לטעם החלב עם מים. וקה לא טעים החלב

 מה אעשה שאל ר' יענקל את הרבי מוורקא?

עולם  ,שקרשל שקל הרבי את הדברים, חכך בדעתו ולבסוף אמר לחלבן: ראה, אנו חיים בעלמא דשיקרא )עולם 

  (, ובעלמא דשיקרא צריך קצת שיקרא!!הזה, עולם החומר

מציאת דרך האמת המשולבת עם מציאות  לש לחובהנו. מכוון הוא ידומני שמכוון הרבי מוורקא בדיוק לדבר

וצריך לדעת אכן המציאות מורכבת,   :טועןהחיים. הרבי מוורקא אינו קורא לעיגול פינות ולפשרה נוחה. אלא 

שבין אמת במכירת  ,את כל מערכת השיקולים כדי להגיע לתוצאה הסופית ,את כלל הנתונים לחשב  קלל,לש

ואולי "האמת" היא דווקא שיקולים נוספים. לתית בנושא, הצורך להתפרנס, וקהי-חברתיתההחלב, המקובלות 

 לקיחה בחשבון של כל השיקולים כולם. 

אין ספק שאילו היה נישאל הרבי מקוצק את אותה השאלה , תשובתו הייתה: חובה לדבוק באמת. תמשיך למכור 

 במשהו אחר.  חלב נטול מים, גם במחיר איבוד פרנסתך, וגם אם קהל הלקוחות  חפץ

 נקודות למחשבה ושיח משפחתי

, שבסופו של דבר אגיע לתוצאה האמיתית סבורהאומנם אין המטרה מקדשת את האמצעים, גם כאשר אני  •

 והמוסרית? הנכונה 

 בקוצק או בוורקא??  : היכן האמת •

ניתן למצוא "ערכים מתנגשים".  היכן אנו נתקלים בכך במדינת ישראל, או בקהילה, במשפחה. האם תמיד  •

 את דרך הפשרה והשילוב או שלפעמים חייבים להכריע לכאן או לכאן.
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