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 או איש מתוחכם) מטומטם( איש תם והאם יעקב אבינו היינ: הנושא
 
 

 ואנו   "ָחָרָנה, ַוֵּיֶלְך; ִמְּבֵאר ָׁשַבע,  ַיֲעקֹבַוֵּיֵצא"פרשת השבוע פותחת במילים 

 של רבקה בת בתואל  בן נחור בנהנו ייעקב ה.   מיהו  יעקב בו מדוברשואלים
 .אח הוא לעשו. ושרהויצחק בן אברהם 

ַוְיִהי , ַהְּנָעִרים, ַוִּיְגְּדלּו  פסוק כז  עליו הפסוקכבר בתחילת חייו עלי אדמות נאמר
 .ים יֵֹׁשב אָֹהל,ָּתם ִאיׁש ְוַיֲעקֹב; ִאיׁש ָׂשֶדה, ֵעָׂשו ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד

 י אומר על כך"רש

o במעשיהם ואין אדם מדקדק  כל זמן שהיו קטנים לא היו נכרים- ויגדלו הנערים ויהי עשו 

בהם מה טיבם כיון שנעשו בני שלש עשרה שנה זה פירש לבתי מדרשות וזה פירש לעבודת 

 כוכבים 

o לצוד ולרמות את אביו בפיו ושואלו אבא היאך מעשרין את המלח ואת התבן - יודע ציד 

 כסבור אביו שהוא מדקדק במצות 

o עופות  כמשמעו אדם בטל וצודה בקשתו חיות ו- איש שדה 

o אינו בקי בכל אלה אלא כלבו כן פיו מי שאינו חריף לרמות קרוי תם - תם  

o אהלו של שם ואהלו של עבר - ישב אהלים  

. פרוש זה אנו מגיעים לרכישת הבכורה תמורת נזיד עדשים על ידי יעקבאחרי ו
 אולם ידוע שבתרבויות מסוימות ,לא אגע בשאלה האם בכורה ניתנת למכירה

מבחינת המעמד  יכול ראש המשפחה להחליט מי יהיה הבכור מהקדובתקופה ה
במהלך טקטי למתן מזון לבטנו של אחיו ,  כך.וניתן היה להעביר בכור מזכויותיו

 .ג תםשמבצע יעקב רכישה אסטרטגית שלא מתאימה למו
 

. שאלת התמימות הנה בברכת יצחק ליעקבבה התמונה הבאה שתעלה 
 , האוספת מידע,יצחק את יעקב הנה רבקהלמעשה הרוח הפעילה למען יברך 

גת לביצוע הן על ידה והן על ידי יעקב א קובעת דרך פעולה נבחרת ודו,מתכננת
 .אך חרדה זו לא גורמת לו לסגת מהמעשה, החרד

 
 אּוַלי יב  . ָחָלקִאיׁשְוָאנִֹכי ,  ֵהן ֵעָׂשו ָאִחי ִאיׁש ָׂשִער :ִרְבָקה ִאּמֹו-ֶאל,  ַיֲעקֹבַוּיֹאֶמר

 ַוּתֹאֶמר יג  .ְולֹא ְבָרָכה, ְקָלָלהְוֵהֵבאִתי ָעַלי ; ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתַע,  ָאִביֻמֵּׁשִניְי
  .ִלי-ַקחְוֵלְך , ַאְך ְׁשַמע ְּבקִֹלי; ָעַלי ִקְלָלְתָך ְּבִני, לֹו ִאּמֹו

ללא מחאה באופן סביל ויעקב משתף פעולה עם רבקה ומבצע את המוטל עליו 
  ,נוספת

 .זועם ומנסה לשנות את המצב,עושה מעשהבעוד האח הנגזל 
 
 ;ְמאֹד-ַעדְּגדָֹלה ּוָמָרה , ַוִּיְצַעק ְצָעָקה, ִּדְבֵרי ָאִביו-ֶאת,  ֵעָׂשוִּכְׁשמַֹע 

ְוִהֵּנה ַעָּתה , ְּבכָֹרִתי ָלָקח-ֶאת--ַפֲעַמִיםַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ,  ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹבַוּיֹאֶמר
 .ָאַצְלָּת ִּלי ְּבָרָכה-ֲהלֹא, ַוּיֹאַמר; ְרָכִתיָלַקח ִּב
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האם מעשה יעקב היה בו משום התמימות והילד הטוב המציית לדברי אימו או 
 ?שמא תחכום במסווה

לא יוזם את בריחתו מעשו אלא ,  למרות איום הרצח על ראשו,בהמשך יעקב
 . סביל ומבצע את החלטות אימו לעזוב את הביתונישוב ה
 לשים לב לעובדה שהתרוץ לשליחתו לחרן היהכדאי 

לֵֹקַח ַיֲעקֹב ִאָּׁשה -ִאם;  ְּבנֹות ֵחתִמְּפֵני,  ְבַחַּייְצִּתיַק, ִיְצָחק-ֶאל,  ִרְבָקהַוּתֹאֶמר
 .ַחִּיים, ָלָּמה ִּלי-- ָהָאֶרץִמְּבנֹות, ֵחת ָּכֵאֶּלה-ִמְּבנֹות

 .היא רוצה כלה מבית טוב. א.ז
 ולא אכנס כאן ,ניו אינו מקפיד על מוצא הכלהיעקב עבור בבהמשך ואילו 

 לשאלת מיהו יהודי שנאמר
 ב  .ּוְׁשמֹו ִחיָרה, ֲעֻדָּלִמיִאיׁש -ַוֵּיט ַעד; ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו,  ָּבֵעת ַהִהואַוְיִהי
 .ֶליָהַוָּיבֹא ֵא, ַוִּיָּקֶחָה; ׁשּוַעּוְׁשמֹו , ִאיׁש ְּכַנֲעִני-ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת-ַוַּיְרא

וסביר להניח , כפי שיוסבר בהמשך, שוב אין אנו שומעים את תגובתו של יעקב
ולקחו להם נשים מבנות כנען בנגוד , שגם בניו האחרים עשו כמעשה יהודה

 .לדעה הנחרצת של סבתם
 
 

 של יושב ראנו מגלים גבר בעל און שלא מתאים לתיאופתאום יעקב מגיע לחרן ו
 פעולה אותה היו אמורים לבצע ,אבן מפי הבאר לבדוהגולל את היעקב  .אוהלים

 .מספר רועי צאן יחדיו
 

ָׁשם -ְוִהֵּנה, ַּבָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ְבֵאר ַוַּיְרא ב  .ֶקֶדם-ַאְרָצה ְבֵני, ַוֵּיֶלְך; ַרְגָליו,  ַיֲעקֹבַוִּיָּׂשא
ְוָהֶאֶבן ; ּו ָהֲעָדִריםַיְׁשק, ַהְּבֵאר ַהִהוא-ִמןִּכי --צֹאן רְֹבִצים ָעֶליָה-ְׁשלָֹׁשה ֶעְדֵרי

ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי -ְוָגְללּו ֶאת, ָהֲעָדִרים-ָׁשָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו ג  .ַהְּבֵארִּפי -ַעל, ְּגדָֹלה
 .ִלְמקָֹמּה, ִּפי ַהְּבֵאר-ָהֶאֶבן ַעל-ְוֵהִׁשיבּו ֶאת; ַהּצֹאן-ֶאת, ְוִהְׁשקּו, ַהְּבֵאר

 צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו-ֶאת, ַוַּיְׁשְק,  ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵארָהֶאֶבן-ַוָּיֶגל ֶאת,  ַיֲעקֹבַוִּיַּגׁש
 

מנוי במכון איש השדה בעל הלא מתאים לדימוי התם כי אם להתאור מוזר אך 
 .כושרה
 

מנסה  הוא מנומס ו- לגביו ההתנהלותו של יעקב ממשיכה לעורר את התהיי
, כנווד עני יודע הוא שיהיה חייב במוהרכן לשמור על הכללים המקובלים באזור ו

 הוא שולף את הסכם לפיכך.  על מנת שיוכל להינשא,אשר אינו עומד לרשותו
 .םי ידיתהעבודה שברור לו שאבי הכלה לא יהסס לקבל בש

  .ַהְּקַטָּנה, ִּבְּתָךְּבָרֵחל , ֶאֱעָבְדָך ֶׁשַבע ָׁשִנים, ַוּיֹאֶמר; ָרֵחל-ֶאת,  ַיֲעקֹבַוֶּיֱאַהב
קשה לנו לבצע חישוב מדויק  ואף אם. וב אין פה פעולת תם אלא מהלך טקטיש

 ,נכוניםשיקבע האם האהבה סנוורה את האיש או שחישובי השכר שעשה היו 
מבחינה תכנון אנו מוצאים את יעקב דואג לעצמו למקום מקלט מוגן לשנים 

 .הבאות
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 והאחרון מוצא  לבן מרמה את יעקב, בערב כלולותיו,שניםשבע החלוף עם אך 

  נכון שהמדרש מתרץ את ההחלפה בכך . רחלבמקוםבבוקר במיטתו את לאה 
 ?שניתבאך האם התם תפס את מקומו , והיה מבושם מכלולותיושלא הבחין 

 
משתולל בעקבות ההחלפה כי אם ממשיך את מוחה או , עושה מעשהיעקב אינו 

 ? תמים או טקטי.עבודתו עבור זו שאהבה נפשו
 

 ,בהמשך לדרך המאפיינת את התנהגותופסיבית זו של יעקב הופכת התנהגות 
 .ומופיעה מכאן ולהבא במקרים רבים

 
 הוא אמור לשמש ,בהם חושקת רחל, כאשר תמורת הדודאים של ראובן

 כאילו אין מדובר בו או ברצונותיו ואין הוא במיטתה של לאה הוא מקבל את הדין
 .כמצוות אימו אלא שוב הילד העושה ,בעל הבית המחליט

 
ִּכי ָׂשכֹר ,  ָּתבֹואֵאַליַוֵּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתֹאֶמר , ָּבֶעֶרב, ַהָּׂשֶדה- ַיֲעקֹב ִמןַוָּיבֹא

  .ַּבַּלְיָלה הּוא, ִעָּמּהַוִּיְׁשַּכב ; ְׂשַכְרִּתיָך ְּבדּוָדֵאי ְּבִני
 

ים נוקט פעולה אלא מקבל את הדבריעקב הוא הלא בסיפור דינה בשכם  גם 
  .כמות שהם

ְוֶהֱחִרׁש ; ַּבָּׂשֶדה, ִמְקֵנהּו-ּוָבָניו ָהיּו ֶאת, ִּדיָנה ִבּתֹו-ִּכי ִטֵּמא ֶאת,  ָׁשַמעְוַיֲעקֹב
  .ּבָֹאם-ַעד, ַיֲעקֹב

הנקמה רק לאחר ששמעון ולוי הורגים את כל זכרי שכם יעקב מודאג מאפשרות 
)  ו הזכרון למעשה אימואולי עולה ב (בניוונוזף בוהפגיעה בהמשכיות בית יעקב 

 .בתו אין הוא מגיבל נעשתה ך לעצם הנבלה שא
 

ַּבְּכַנֲעִני ,  ָהָאֶרץְּביֵֹׁשבְלַהְבִאיֵׁשִני , ֲעַכְרֶּתם אִֹתי, ֵלִוי-ִׁשְמעֹון ְוֶאל- ַיֲעקֹב ֶאלַוּיֹאֶמר
  :ַוּיֹאְמרּו לא  .ְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתיְוִנְׁשַמ,  ָעַלי ְוִהּכּוִניְוֶנֶאְספּו, ְמֵתי ִמְסָּפר, ַוֲאִני; ּוַבְּפִרִּזי
 }פ { .ֲאחֹוֵתנּו- ֶאתַיֲעֶׂשה, ַהְכזֹוָנה

 
אין ו מקבל עליו יעקב את הדין ואינו שואל או חוקר , בסיפור מכירת יוסףכמו כן

ולא יוצא , הוא מבקש לראות למעט כותנת הפסים שארית אחרת מגופת בנו
  .ם מאב המאבד את אהוב בניולחפשו ולהביאו לקבורה כפי שהיינו מצפי

 
מנגד מוצאים אנו את יעקב כתחמן מבריק ביותר כאשר הוא מבקש לקבל את 

יעקב מתגלה כמגדל . אצל לבן,לאחר קבלת נשותיו, שכרו על עבודתו הנוספת
 .בשכר רבבשל כך  הבקיא ברזי הגנטיקה וההסתברות וזוכה ,צאן מומחה

צר מערך טקטי למען ישרוד את המפגש  הוא יו,גם כאשר חוזר הוא לכיוון כנען
 עם אחיו
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 עשיו
ַהָּבָקר -ַהּצֹאן ְוֶאת-ְוֶאת, ִאּתֹו-ָהָעם ֲאֶׁשר-ַוַּיַחץ ֶאת; ַוֵּיֶצר לֹו,  ַיֲעקֹב ְמאֹדַוִּייָרא

--ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו-ֶאלָיבֹוא ֵעָׂשו -ִאם, ַוּיֹאֶמר ט  .ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות--ְוַהְּגַמִּלים
  .ִלְפֵליָטה, ה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָארְוָהָי

 
 הנלחם במלאך האיש ממכון הכושראת שוב מוצאים אנו בלילה קודם לכן ו

 .ויכול לוהאלוהים 
 

, לֹוִּכי לֹא ָיכֹל , ַוַּיְרא כו  .ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר, ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו; ְלַבּדֹו,  ַיֲעקֹבַוִּיָּוֵתר
ִּכי ָעָלה , ַׁשְּלֵחִני ַוּיֹאֶמר כז  .ִעּמֹוְּבֵהָאְבקֹו , ֶיֶרְך ַיֲעקֹב-ַוֵּתַקע ַּכף; כֹוְיֵר-ְּבַכף, ַוִּיַּגע

, ַוּיֹאֶמר; ְּׁשֶמָך-ַמה,  ֵאָליוַוּיֹאֶמר כח  .ֵּבַרְכָּתִני-ִאםִּכי , ַוּיֹאֶמר לֹא ֲאַׁשֵּלֲחָך; ַהָּׁשַחר
-ָׂשִריָת ִעם- ִּכי :ִיְׂשָרֵאל-ִאם, ִּכי--ְמָךִׁשלֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד , ַוּיֹאֶמר כט  .ַיֲעקֹב

, ַוּיֹאֶמר, ָּנא ְׁשֶמָך-ַוּיֹאֶמר ַהִּגיָדה, ַיֲעקֹב ַוִּיְׁשַאל ל  .ַוּתּוָכל, ֲאָנִׁשים-ֱאלִֹהים ְוִעם
 .ָׁשם, ַוְיָבֶרְך אֹתֹו; ִלְׁשִמיָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל 

 
הלים כמוצג בפסוק לסיכום קשה לנו לדעת אם יעקב היה איש תם יושב או

 .םדבריהבתחילת 
או בישיבה יעקב בית על מנת ליצור המשכיות לבתחכום  ותחלק מפעולותיו נעש

לא לפעול לפעמים  עדיףלמשנתו .  עצמועל מנת שכל רע לא יעונה לועל הגדר 
שהדברים יסתדרו , אולי התמימה, מתוך התקוה,  פסיבירמלפעול ולהישא

 .לטובתו
 

של שב ואל תעשה או להגיב לפעמים לאו זו  פעילות ם לב שדרךי לשאפשר
כיום  גם את נבחרי הציבור האמורים להנהיג אותנו ת בעקביות מאפיינאדווק

 ?היש בזה טמטום או תחכום? האם למדו זאת מיעקב,במדינתנו
 

 שבת שלום 
 


