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  ב' טבת תשע"ג  
  2012דצמבר  15

  
  

  פרשת מקץ-שבת חנוכה
  נחמן כהנא

  
  
  

  שבת שלום, 

 עשר השבטים, שמהם צמח עם ישראל-אדבר היום על יעקב אבינו, אבי שנים

ותולדותיו משתרעים, על פני שבע פרשיות, מסדרת תולדות, עד סוף חומש 

  בראשית . 

מוגש ליהודית אשתי האהובה, זה חמישים וחמש שנים , ולזכרו של מורנו ורבנו 

  .יעקב כהןהנערץ 

פרשת מקץ, הפרשה שקראנו היום, היא ההמשך הישיר של פרשת וישב, ויש 

מקרה בלבד שפרשת וישב מתחילה  אומרים גם סידרת החלומות. ואין זה 

-בפסוק "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען: אלה תולדות יעקב יוסף שבע

  (לז ב). עשרי שנה וכו' "

פרופסור ישעיהו ליבוביץ מצביע, בעקבות רש"י, על השילוב של אלה תולדות 

יוסף באלה -בחיי יוסף, וחיי –יעקב יוסף, והוא כותב על שילובם של חיי יעקב 

של יעקב, כבר עומדים המקורות, המעמידים אותנו על אנלוגיה מפתיעה, בין חיי 

שנא אחיו עשו, בגלל  האב לחיי הבן, מה שקרה לזה, קרה גם לזה. את יעקב 

שיעקב גנב ממנו את הבכורה, וגם את ברכת יצחק, ואת יוסף  -מעשי המירמה 

שנאו אחיו, בגלל אהבתו העזה והמופגנת של אביהם יעקב, ככתוב "וישראל 

  בניו כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתנת פסים. (וישב ג).- אהב את יוסף מכל

ת ויצא "ויחלום והנה סלם מצב ארצה יעקב חלם חלום, כמו שכבר ראינו בפרש

וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו" (ויצא כח יג) ויוסף, 

יעקב  :כמתואר בהמשך "ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנא אתו"

  עזב את בית הוריו עשרים ושניים שנים ולא קיים כיבוד אב, גם יוסף כן.

מרשימה ארוכה של ארועים  משמעותיים  רבים בחייהם של  וזה רק חלק קטן,

  יעקב ויוסף, שקרו לזה, וגם לזה .

קשים היו חייו של יעקב, ביטוי לזה נשמע לקראת סוף חייו, בבואו למצרים, 

 (ויגש מז בתשובה שענה  לשאלתו של פרעה, פרעה שאל "כמה ימי שני חייך"

  ח)  ותשובתו הייתה "מעט ורעים היו ימי שני חיי (ויגש מז ט ) אביו יצחק אהב 
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יותר את אחיו עשו, והוא נאלץ להימלט מביתו מפחד עשו, על מעשי המירמה 

אשר עשה.                                                                                           

ו בצורה לקונית את סיפור עזיבתו העצובה של יעקב מבית המקרא מספר לנ

אמו וילך פדנה ארם:" - אביו ואל-אביו ואמו. אני מצטט  "וישמע יעקב אל

(תולדות כח ז)  פרשת ויצא מתחילה במילים "ויצא  יעקב מבאר שבע וילך 

חרנה" יעקב עוזב את ביתו ערירי, בדרכו לבית לבן דודו.  אף כי קיבל את ברכת 

ק אביו  אין הוא בוטח בקיומה, וכך הוא הולך עד שפגע "במקום"  המקום יצח

אולי המשמעותי ביותר בחייו, המקום, שבו הוא חלם את החלום שבו אלוהים 

מברך אותו, ואני אצטט רק את הפסוק האחרון של הברכה, "והנה אנכי עמך  

שר האדמה הזאת כי לא אעזבך עד א- ושמרתיך בכל אשר תלך והשבותיך אל

עשיתי את אשר דיברתי לך!"(ויצא כח טו) גם עם ההבטחה המוצקה הזאת,  -אם

יהיה אלוהים -יעקב לא מסתפק, ומעמיד כעין  תנאי "וידר יעקב נדר לאמר אם

עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש: 

  והיה יי לי לאלוהים:"(כח כ כא)-בית אבי -ושבתי בשלום אל

- מאושש ומחוזק מהברכות המבטיחות ככתוב "וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני

קדם" עד מהרה הוא מגיע אל פי הבאר, טרם הספיק לשאול אודות לבן "והנה 

רחל בתו באה עם הצאן"   (ויצא כט ו). פגישת יעקב עם רחל, וסמוך לזה עם 

סיפור המעשה אביה לבן, עוררה פרשנות רבה, ואכן אין להתעלם מהעובדה, ש

 - הוא אחד מהסיפורים היפים שבספר בראשית.      "וישק יעקב לרחל וישא את

קולו ויבך:" (כט יא) רש"י מסביר את בכיו של יעקב,  שבשונה מקודמו, אליעזר 

העבד ששלח סבו אברהם, להביא ליצחק אשה, ככתוב "ויוצא העבד כלי כסף 

חיה ולאמה"(חיי שרה כד נג) ואילו וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנות נתן לא

יעקב  מגיע  בידיים ריקות,  וברוח זו היתה גם קבלת הפנים שהכינו לו. יעקב 

מתחיל לעבוד אצל דודו לבן, כרועה צאן, ורק כעבור חודש ימים מתחיל המשא 

ומתן על משכורתו. "וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, ושם הקטנה 

רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך  -עקב אתרחל:"(ויצא כט טז) "ויאהב י

הקטנה:" (ויצא כט יח) יעקב הדגיש את הדברים האלה כדי למנוע כל 

אפשרויות של טעות, אך לבן בכל זאת מרמה אותו. על כן הוצרך יעקב , לעבוד 

עשרי שנים, בתמורה לשתי בנותיו של לבן, אך יעקב, מאהבתו לרחל,  - ארבע 

  דים".רואה זאת "כימים אח

"יעקב איש תם" אך אינו יושב אוהלים ולומד תורה, אלא שוקד יומם ולילה 

- להרחיב את משפחתו  ורכושו.  "ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל

  מקומי ולארצי" (ויצא ל כה) לבן שבינתיים התעשר - לבן שלחני ואלכה אל
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אליו, וכבר מוכן  לשלם כל אינו ממהר לשלחו הוא גם מתחנף - בזכותו של יעקב 

  שכר שיעקב ידרוש "ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה"(ויצא ל כח)

יעקב מזכיר ללבן את  העמל הרב  שהשקיע כדי להעשיר אותו, ושואל "מתי 

אנוכי לביתי".(רוצים אנלוגיה ?)וכדי להפיג את החשדנות, יעקב מציע -אעשה גם

לו צאן רבות  -מאד מאד ויהי הסדר,שהתקבל גם ע"י לבן  ..   "ויפרץ האיש

ויצא ל מג). לבן ובניו אינם יכולים להשלים עם ( ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים

כתמול שלשום:  התעשרותו של יעקב "וירא יעקב את פני לבן והנה איננו איתו

ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה - יעקב שוב אל–(ויצא לא ב) ויאמר יהוה אל 

עמך:(ויצא לא ג)  " יעקב קורא לנשותיו ומספר להן, את השתלשלות סיכסוכיו 

עם אביהן, ומוסר להן גם את דבר יהוה אליו בחלום שהזכיר לו את הנדר שנדר 

ארץ מולדתך (ויצא לא יד) " –אל הארץ הזאת ושוב - אל "עתה קום צא מן - בבית

ותען רחל ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו:"(ויצא לא טו) 

שתי האחיות מרגישות נוכריות למשפחת לבן, וגם הרכוש שיעקב צבר חשוב 

להן, והן עונות ליעקב "כל אשר אמר אלוהים  אליך עשה" (ויצא לא טז) ובזמן 

גנבה רחל את התרפים של אביה. יעקב אסף את  שלבן הלך לגזוז את הצאן,

כל משפחתו עבדיו צאנו, מקנהו, וכל אשר לו. ועזב את פדן ארם, "בדרכו אל 

בלי הגיד לו כי - לב לבן הארמי על-יצחק אביו ארצה כנען"  "ויגנוב יעקב את

ברח הוא"(כ). יעקב מנצל את היעדרותו של לבן ובורח  עם כל אשר לו עובר 

יו אל הר הגלעד. דבר הבריחה נודע ללבן, הוא ואחיו רודפים אחרי את הנהר ופנ

יעקב דרך שבעה ימים ומדביקים אותו בהר הגלעד. כאן אלוהים מתערב ומזהיר 

את לבן בחלום בלילה "השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב ועד רע"  "וישג לבן  

הגת יעקב". לבן פונה אל יעקב בדברים קשים, למה גנבת את לבבי ונ- את

בבנותי כשבויות חרב ,לו היית אומר  לי "ואשלחך בשמחה ובשירים בתוף 

לאל ידי -ובכינור". וגם לנשק לבני ולבנותי לא נתת לי  "עתה השכלת עשו" "יש

לעשות עמכם רע ואלוהי אביכם אמש אמר אלי לאמור השמר לך מדבר אל 

אביך למה  נכסף נכספת לבית-רע" (כט ) "ועתה הלך הלכת כי-יעקב מטוב עד

גנבת את אלוהי"(ל) יעקב לא ידע שרחל גנבה את התרפים, ואפילו קילל את מי 

שלקח אותם . (רש"י סבור שמאותה קללה מתה רחל בדרך) לבן ערך חיפוש 

  מקיף ולא מצא ,כי רחל ישבה עליהם.
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"ויחר ליעקב וירב בלבן"(לו ) יעקב עובר לצד המאשים "מה פשעי מה חטאתי 

אחרי, זה עשרים שנה אנכי עמך רחליך ועיזך לא שכלו ואילי צאנך לא  כי דלקת

  הבאתי אליך אנכי אחתנה מידי תבקשנה גנבתי יום - טרפה לא"אכלתי" (לח) 

וגנבתי לילה" (לט) "הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותידר שנתי מעיני"(מ). 

  יעקב אמר את מה שהעיק על ליבו, וכך עשה גם לבן . 

בר כרתו ברית ביניהם והקימו גלעד . "וישכם לבן בבקר וינשק לבניו סוף ד

ולבנותיו ויברך אתהם וילך וישב לבן למקומו"(לב א) ויעקב מגיע למחניים 

  "ויפגעו בו מלאכי אלוהים"    (עד כאן פרשת ויצא).

עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום"  האם היו -"וישלח יעקב מלאכים לפניו אל

שהכוונה היא לשליחים בני אנוש, רש"י כותב מלאכים ממש,  אלה מלאכים או

עזרא כותב אלה עבדיו, יעקב מכין עצמו ואת - וכך מפרשים גם אחרים, אבן 

מחנהו לפגישה עם אחיו עשו . השליחים ששלח חזרו והפחידו אותו באומרם 

שאחיו בא לקראתו וארבע מאות איש עימו. המפרשים אמרו, יעקב התקין עצמו 

ה דברים  : לדורון, תפילה, ומלחמה . יעקב פונה בתפילה נרגשת אל לשלוש

אלוהי אברהם, ואלוהי יצחק ומזכיר לאלוהים את הבטחותיו . "הצילני נא מיד 

יבוא והכני אם על בנים" (וישלח לב יב). -אחי מיד עשו כי ירא אנוכי אותו פן

ושה  מחנות. גדולה של צאן ובקר וחלק את אנשיו לשל- מנחה - יעקב גם הכין 

שהובטחה לו פעמיים, או  יש ביעקב החשש הגדול שמא אין הוא ראוי להגנת ה'

כלשון חז"ל שמא יגרום החטא, והוא לא יזכה להצלה. "ויותר יעקב לבדו ויאבק 

איש עמו עד עלות השחר" (לב  כה). במשפט הקצר הזה גלום המהפך הגדול 

שבחייו , לקראת מציאות נעלה  מיעקב, שם המעיד על עקמומיות והכעור -בחייו 

ונשגבה , אל האדם הזוכה להיקרא ישראל, אשר שרה "עם אלוהים ועם אנשים"   

"וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועימו ארבע מאות איש" (וישלח לג א) עשו 

שבע פעמים עד גשתו עד אחיו" "וירץ עשו -בא לקראת יעקב, יעקב משתחוה " 

על צוארו וישקהו ויבכו"(לג/ ד)  "ויאמר מי לך כל המחנה לקראתו ויחבקהו ויפל 

לי רב אחי  -חן בעיני אדוני"(לג ח) ויאמר עשו יש- הזה אשר פגשתי ויאמר למצא

נא עם מצאתי חן בעיניך ולקחת  -יהיה לך אשר לך "(לג/ט) "ויאמר יעקב אל

 כן ראיתי פניך כראת פני אלוהים ותרצני:" "קח נא את—מנחתי מידי כי על

  חנני אלוהים"(לג/יא) -ברכתי אשר הבאת לך כי

ישעיהו לייבוביץ מפרש את המילים "מנחתי"  "וברכתי", וכותב,  למרבה 

ההפתעה, ברגע פגישתו עם אחיו לאחר שיעקב משתחווה לו "ארצה שבע 

פעמים " כאשר חששותיו מתפוגגים, ושני האחים  מתחבקים מתנשקים 

ילו שלא מדעת, את המשפט רב המשמעות : ומתפייסים, פולט יעקב מפיו, וכא

  –נא את ברכתי אשר הבאת לך"(לג/יא) במקום לומר כפי שקראנו עד כה  - "קח
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מנחתי, אין כל ספק כי מילת כשל זו נפלטה מפיו מבלי משים לב ,  - קח נא את

מודע של -אנליזה המודרנית רואה בו את הקיים לטענתה בתת- מה שהפסיכו

ך מועקתו הנפשית החונקת, בזוכרו את הברכה שנטל נפש האדם, וזאת מתו

  במירמה מאחיו, ומבקש הוא עתה, לפצותו על מעשהו זה.

  

  .ליבוביץ  'לפי פר--המדרש על מחיר התרפסות יעקב                       

  

שמונה פעמים קורא יעקב לעשו בתואר 'אדוני' ואילו לעצמו קורא הוא 'עבדך,' 

מצאו פגם ופסול בהתנהגות זו , בעלי המדרש רואים  וכבר רבותינו הקדמונים

בהתנהגות זו ביטוי לחולשה אנושית חמורה, משום שבתודעתם, פרשת יעקב 

ועשו מהווה סמל וביטוי ליחסים בין ישראל לבין אומות העולם, ובפרט בין העם 

של ועוד על התרפסותו                    היהודי, לבין השלטון הרומי באותם דורות.

יעקב, על האמירה "כי ראיתי את פניך כראת פני אלוהים בין יתר דברי החנופה, 

  הוא גם, משווה את עשו לאלהים.

  

  כוםילס

המקרא מציג בפנינו שני אישים מהשורה הראשונה של ההיסטוריה היהודית :  

את יעקב אבינו ובנו האהוב יוסף, שניהם עוברים ניסיונות קשים, ואפשר לומר 

גם טרגיים בשנות חייהם הראשונות, כדי להגיע ליעוד שההיסטוריה יעדה להם. 

בכורה והברכה, יעקב, עקב מזימות אמו רבקה, להעביר לו במירמה,  את ה

עקב אהבתו המופגנת, של אביו יעקב, והתנשאותו  - שנועדו לאחיו עשו.  ויוסף

  הבלתי מרוסנת של יוסף, על אחיו הגדולים. 

  ישראל.-יעקב נאבק בחלומו עם  המלאך, לילה שלם עד הבוקר, ויצא 

  יוסף נאבק עם יצרו, יצא צדיק, וחלומותיו התגשמו.

  

  .שים לקהילת מבקשי דרךימשבת שלום וחג שמח ליובל הח

 


