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במרכז  עומדת  יעקב  ידי  על  הברכות  לקיחת  פרשת 
פרשתנו, פרשת תולדות. יצחק אבינו קורא לעשו ומבקש 
רבקה  אותו.  יברך  הוא  כך  ומתוך  סעודה  לו  להכין  ממנו 
לעשו,  להתחפש  בנה  מיעקב  ומבקשת  כך  על  שומעת 
להכין סעודה לאביו וכך לקבל את הברכות שהיו מיועדות 
ונכנס  לעשו  מתחפש  אמו,  כציווי  עושה  יעקב  לעשו. 
לאביו. יצחק שואלו: "ִמי ַאָּתה ְּבִני?" )בראשית כז, יח(. יעקב 
עונה לו: "ָאֹנִכי ֵעָׂשו ְּבֹכֶרָך. ָעִׂשיִתי ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֵאָלי, קּום 
ָנא ְׁשָבה ְוָאְכָלה ִמֵּציִדי ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשך" vv. תשובת 
האמת,  את  אמר  לא  יעקב  רבה.  תמיהה  מעוררת  יעקב 
הוא שיקר לאביו בכך שאמר שהוא אינו יעקב אלא עשו 
האם  מותר?  היה  הדבר  האם  ציד.  לו  להביא  שהתבקש 

ייתכן שיעקב אבינו עבר עברה בכך ששיקר לאביו? 

ננסה  יעקב,  אבינו  של  מעשהו  את  יותר  טוב  להבין  כדי 
הגדול,  רבנו  של  משנתו  דרך  השקר  איסור  מהו  לברר 

הרמב"ם. 

הפסוק  השקר.  איסור  על  המדברים  פסוקים  שני  ישנם 
הראשון הוא: "ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק, ְוָנִקי ְוַצִּדיק ַאל ַּתֲהֹרג ִּכי 
ַאְצִּדיק ָרָׁשע1". חלק ִממוני המצוות למדו מכאן שיש  ֹלא 

איסור מהתורה לשקר. 

עשה  "מצות  פוסק:  חרדים2,  ספר  בעל  אזכרי,  אלעזר  ר' 
דררא  בהו  דליכא  דעלמא  במילי  אפילו  אמת  לדבר 
דממונא, שנאמר 'מדבר שקר תרחק3', משמע אפילו ליכא 

רק דבור בעלמא. ואמרו זיכרונם לברכה דהמשקר כאלו 
עובד עבודה זרה". 

לשקר.  איסור  שיש  זה  מפסוק  לומד  אינו  הרמב"ם  ואולם 
"מדבר  איסור  את  המזכירות  חז"ל  דרשות  את  מביא  הוא 
דיינים  בדיני  העוסקות  סנהדרין4  בהלכות  תרחק"  שקר 

ובקבלת עדות. וכך הרמב"ם כותב: 

"אסור לדיין לשמוע דברי אחד מבעלי דינין קודם שיבוא 
חבירו או שלא בפני חבירו, אפילו דבר אחד אסור, שנאמר 
'שמוע בין אחיכם'. וכל השומע מאחד עובר בלא תעשה, 
שנאמר 'לא תשא שמע שוא'. ובכלל לאו זה אזהרה למקבל 
לשון הרע ומספר לשון הרע ומעיד עדות שקר. וכן בעל דין 
מוזהר שלא ישמיע דבריו לדיינין קודם שיבוא חבירו. וגם 

על זה וכיוצא בו נאמר 'מדבר שקר תרחק'".

הרמב"ם אינו אומר במפורש שאסור לאדם רגיל לומר לא 
אמירת  לחוסר  לגרום  באיסור  עוסקת  ההלכה  האמת.  את 
אמת בתחום המשפטי. הדבר מובן אם נראה את ההקשר 
ִמְׁשַּפט  ַתֶּטה  "ֹלא  אומרת:  התורה5  נאמר.  זה  פסוק  שבו 
ֶאְביְֹנָך ְּבִריבֹו. ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק, ְוָנִקי ְוַצִּדיק ַאל ַּתֲהרֹג ִּכי 
ִּפְקִחים  ְיַעֵּור  ַהּשַֹׁחד  ִּכי  ִתָּקח  ֹלא  ְוׁשַֹחד  ָרָׁשע.  ַאְצִּדיק  ֹלא 
במישרין  עוסקים  הללו  הפסוקים  ַצִּדיִקים".  ִּדְבֵרי  ִויַסֵּלף 

בהלכות הנוגעות לדיין ולא לכל אדם מישראל.

"ֹלא  הוא:  לשקר  שאסור  במפורש  בו  שכתוב  נוסף  פסוק 
גם ממנו  ַּבֲעִמיתֹו6".  ִאיׁש  ְתַׁשְּקרּו  ְוֹלא  ְתַכֲחׁשּו  ְוֹלא  ִּתְגנֹבּו 
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עיונים בפרשת תולדות עפ"י הרמב"ם
עומדת במרכז פרשתנו,  יעקב  ידי  על  פרשת לקיחת הברכות 

פרשת תולדות. יצחק אבינו קורא לעשו ומבקש ממנו להכין לו 

־סעודה ומתוך כך הוא יברך אותו. רבקה שומעת על כך ומבק

שת מיעקב בנה להתחפש לעשו, להכין סעודה לאביו וכך לקבל 

־את הברכות שהיו מיועדות לעשו. יעקב עושה כציווי אמו, מת

־חפש לעשו ונכנס לאביו. יצחק שואלו: "ִמי ַאָּתה ְּבִני?" )ברא

ַּכֲאֶׁשר  ָעִׂשיִתי  ְּבֹכֶרָך.  ֵעָׂשו  "ָאֹנִכי  לו:  עונה  יעקב  יח(.  כז,  שית 

ִּדַּבְרָּת ֵאָלי, קּום ָנא ְׁשָבה ְוָאְכָלה ִמֵּציִדי ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשך" 

)שם, יט(. תשובת יעקב מעוררת תמיהה רבה. יעקב לא אמר 

יעקב  אינו  שהוא  שאמר  בכך  לאביו  שיקר  הוא  האמת,  את 

מותר?  היה  הדבר  האם  ציד.  לו  להביא  שהתבקש  עשו  אלא 

האם ייתכן שיעקב אבינו עבר עברה בכך ששיקר לאביו? 

כדי להבין טוב יותר את מעשהו של אבינו יעקב, ננסה לברר 

מהו איסור השקר דרך משנתו של רבנו הגדול, הרמב"ם. 

ישנם שני פסוקים המדברים על איסור השקר. הפסוק הראשון 

הוא: "ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחק, ְוָנִקי ְוַצִּדיק ַאל ַּתֲהֹרג ִּכי ֹלא ַאְצִּדיק 

ָרָׁשע1". חלק ִממוני המצוות למדו מכאן שיש איסור מהתורה 

לשקר. 

ר' אלעזר אזכרי, בעל ספר חרדים2, פוסק: 

"מצות עשה לדבר אמת אפילו במילי דעלמא דליכא 

תרחק3',  שקר  'מדבר  שנאמר  דממונא,  דררא  בהו 

משמע אפילו ליכא רק דבור בעלמא. ואמרו זיכרונם 

לברכה דהמשקר כאלו עובד עבודה זרה". 

ואולם הרמב"ם אינו לומד מפסוק זה שיש איסור לשקר. הוא 

שקר  "מדבר  איסור  את  המזכירות  חז"ל  דרשות  את  מביא 

ובקבלת  דיינים  בדיני  העוסקות  סנהדרין4  בהלכות  תרחק" 

עדות. וכך הרמב"ם כותב: 

קודם  דינין  מבעלי  אחד  דברי  לשמוע  לדיין  "אסור 

דבר אחד  אפילו  חבירו,  בפני  או שלא  חבירו  שיבוא 

אסור, שנאמר 'שמוע בין אחיכם'. וכל השומע מאחד 

עובר בלא תעשה, שנאמר 'לא תשא שמע שוא'. ובכלל 

לשון הרע  ומספר  לשון הרע  זה אזהרה למקבל  לאו 

־ומעיד עדות שקר. וכן בעל דין מוזהר שלא ישמיע דב

ריו לדיינין קודם שיבוא חבירו. וגם על זה וכיוצא בו 

1  שמות כג, ז.
2  ספר חרדים, פרק יב.

3  שמות כג, ז.
4  כא, ז.



הרמב"ם7 אינו לומד את האיסור לשקר, החל על כל אדם, 
אלא הוא משייך את האיסור לענייני ממונות וכך הוא כותב: 
"והמצוה הרמ"ט היא שהזהירנו מִהשבע על כפירת ממון 
המוטל עלינו והוא אמרו 'ולא תשקרו איש בעמיתו'. המשל 
'לא  יתעלה  אמרו  על  עבר  כבר  בפקדון  כשכפר  כי  בזה 
תכחשו' וכשנשבע לשקר על כפירתו עבר על אמרו 'לא 
לפי  לומר?  תלמוד  מה  תשקרו'  'ולא  ובספרא  תשקרו'. 
מניין?  אזהרה  עונש.  למדנו  שקר'  על  'ונשבע  שנאמר 

תלמוד לומר 'ולא תשקרו'.

להלכות  תשקרו"  "לא  האיסור  את  מצמצם  הרמב"ם 
ממונות. אסור לאדם שתובעים אותו על ממון שהוא חייב 
בו להישבע שבועת שקר. גם כאן הסיבה לשיוך הדין לדיני 
תכחשו"  "לא  האיסור  בפסוק.  ההקשר  היא  בלבד  ממונות 
עוסק  תשקרו"  "לא  האיסור  ולכן  הממון,  בהכחשת  עוסק 
את  המבססת  שקר  שבועת   – זו  הכחשה  של  בהמשך 

ההכחשה השקרית.

יוצא מכאן שלפי שיטת הרמב"ם אין איסור מפורש מהתורה 
שקר  על  שמדברים  הפסוקים  משני  למד  הרמב"ם  לשקר. 
הרגילים.  החיים  במהלך  לשקר  ולא  הדין  בתי  לענייני  רק 
ואולם האם אפשר ללמוד מכאן שמותר לשקר? ודאי שלא. 

ודאי שהרמב"ם סבור שאין שום היתר לשקר, זאת הוא אומר 
בהלכות אבדה. ידוע שאדם יכול לקבל את אבדתו אם הוא 
נותן סימנים. מטרת בקשת הסימנים היא שלא לתת פתח 
לרמאים הרוצים לקבל את האבדה לידם. ואולם ישנם אנשים 
אלא  סימנים  בלא  גם  האבדה  את  להם  להחזיר  שאפשר 
 לפי טביעת עין בלבד. מי הם אנשים אלו? הרמב"ם8 פוסק: 
"במה דברים אמורים? בתלמיד ותיק שאינו משנה בדבורו 
בבית  או  או במטה  או במסכתא  בדברי שלום  אלא  כלל 
ואמר  נדה  במסכת  עוסק  היה  כיצד?  בו.  מתארח  שהוא 
במקואות אני שונה, כדי שלא ישאלו אותו שאלות בענין 
נדה. או שישן במטה זו ואמר בזו אני ישן, שמא ימצא שם 
קרי. או שנתארח אצל שמעון ואמר אצל ראובן אני מתארח 
כדי שלא יטריחו על זה שנתארח אצלו. או שהביא שלום 
בין אדם לחבירו והוסיף וגרע כדי לחבבן זה לזה – הרי זה 
מותר, אבל אם באו עדים ששנה בדבורו חוץ מדברים אלו 

– אין מחזירין לו את האבידה בטביעות עין".

תלמיד ותיק יכול לקבל אבדה לפי טביעת עין בלבד כי הוא 
שישקר.  חשש  אין  באבדה  גם  ולכן  פעם,  אף  משקר  אינו 
ולשקר  בדיבורו  לשנות  מותר  ותיק  לתלמיד  גם  זאת  עם 

בגלל כמה דברים: ענווה אישית או חשש שלא ידע לענות, 
צניעות, כדי לא לגמול רעה למי שהתארח אצלו וכדי לעשות 
שאסור  הרמב"ם  מדברי  משמע  לחברו.  אדם  בין  שלום 
להוסיף ולגרוע בדיבור, דהיינו אסור לשנות ולשקר אם אין 

את הסיבות הנזכרות.  

ישנה סיבה נוספת שהרמב"ם אומר שבשלה מותר לא לומר 
את האמת. מעניין לגלות שהמקור הוא... מיעקב אבינו! וכך 
את  לו  ירחיב  הולך?  אתה  לאין  "שאלו  פוסק:  הרמב"ם9 
הדרך, כדרך שהרחיב יעקב לעשו, שנאמר 'עד אשר אבוא 

אל אדוני שעירה10'".

אותו  ושואל  יהודי,  עם  יחד  הולך  שכשגוי  פוסק  הרמב"ם 
הוא  האמת.  את  לגוי  לומר  לא  היהודי  על  הולך,  הוא  לאן 
צריך לא לומר את המקום המדויק אלא מקום רחוק יותר. 
הדוגמה שהרמב"ם מביא היא מיעקב אבינו. לאחר הפגישה 
עשו,  הגדול,  האויב  שבה  ועשו,  יעקב  של  המפורסמת 
התחבק עם יעקב אבינו, הוא רוצה ללוות את יעקב בדרכו 
יגיע  והוא  שיתקדם  לעשו  אומר  אבינו  יעקב  יצחק.  לאביו 
אליו שעירה. יעקב מעולם לא הלך לשעיר! הוא שיקר לעשו, 
כיוון שחשש שאם הוא ילך אתו תהיה סכנה לו ולמשפחתו. 
כאן, בשונה ממה שכתב הרמב"ם בהלכות גזלה ואבדה, אין 
פה רק היתר לשנות ולשקר אלא יש פה הדרכה שכך צריך 

לעשות.

אבינו  של  מעשהו  את  להסביר  אפשר  שלמדנו  מה  לאור 
יעקב. יעקב ידע שנתינת הברכות לעשו עלולה לגרום נזק 
גדול לעם ישראל לדורי דורות. הרמב"ן11 כותב ש"אמרה לו 
אמו: הברכה לפני ה' תהיה, ברוח הקדש, ואם יתברך בה 
עשו אחיך תתקיים בו בזרעו לעולם ואין לך עמידה לפניו". 
אם עשו יקבל את הברכות לא יהיה קיום ליעקב אבינו. עם 
מול  להתמודד  יוכל  לא  יעקב,  של  מחלציו  שיצא  ישראל, 
זהו  לכן  יצחק.  של  ברכתו  מכוח  לעשו  שתהיה  העוצמה 

פיקוח נפש ממש. 

שאנחנו  לגוי  ולומר  לשנות  הדריך  הרמב"ם  שאם  מכאן 
הולכים למקום רחוק אף על פי שהמקום שאנו הולכים אליו 
קרוב יותר בגלל חשש לפיקוח נפש, ודאי שיעקב אבינו היה 
צריך גם כן לשנות בדיבורו ולמנוע פיקוח נפש וסכנה גדולה 
לבניו ולזרעו אחריו. בעקבות זאת זכינו לקבל את הברכות 

הגדולות שהשפעתן ניכרת בעם ישראל עד היום הזה.
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