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 ו את הבכורה... ויבז בעיני המן לשלוח יד במרדכי לבדו...ויבז עש
עמיצור ברק

 
 

ֶבז" –הפסוק הראשון שבכותרת  ו ַויִּ ה ֶאת ֵעשָׂ ֹכרָׂ ֶבז" –" )כה:לד(, לקוח מפרשתנו, והשני ַהבְּ ֵעינָׂיו  ַויִּ בְּ
ַכי דֳּ רְּ מָׂ ֹלַח יָׂד בְּ שְּ שניהם הם היחידים , מסוף העידן ההיסטורי המקראי. )ג:ו(אסתר  לקוח ממגילת "לִּ

בתנ"ך שבהם מופיע הפועל "ויבז", ויש קשר ענייני מורכב והדוק ביניהם. קשר זה מתפתח לאורך קו 
הקושרים את ההפליה התמוהה מצד רבקה,  הצמודיםהשבר בין התאומים שראשיתו בפסוקים 

ה"למכירת הבכורה:  קָׂ בְּ רִּ ֶזד. ַיֲעֹקב ֶאת ֹאֶהֶבת וְּ יד ַיֲעֹקב ַויָׂ ו ֹבאַויָׂ  נָׂזִּ ן ֵעשָׂ ֶדה מִּ הּוא ַהשָׂ ֵיף וְּ -" )כה:כחעָׂ
ו, המתבטאים בסיכום כט(. ייתכן שההסבר ליחס רבקה לבניה נובע מהכרת אופיו וערכיו של עשָׂ 

ֶבז" –סיפור מכירת הבכורה  ו ַויִּ ה ֶאת ֵעשָׂ ֹכרָׂ מחד, והערכתה ליעקב מוקיר הבכורה מאידך. קו  "ַהבְּ
ו לשם קבלת הברכה; סיפור המעורר תהיות רבות על רבקה, לעשָׂ התחזות יעקב השבר נמשך בסיפור 

 על יעקב וגם על יצחק, שאישר את הברכה ליעקב חרף ההטעיה. 
למרות הבדלי האישיות בין האחים ואהבת רבקה ליעקב, קשה לקבל את יזמתה להעברת הברכה 

איסור )ניצול עיוורונו חייבת בכבודו;  היא: הטעיית בעלה שפסולים ביותרליעקב באמצעים שנראים 
ו שכיבד את אביו וציית לו ועמל וצד ובישל אך עשָׂ  בבנה; פגיעה קשה ("ולפני עוור לא תתן מכשול"

לרעתו, והכנסת יעקב  –רכושו האינטימי  –ו לא קיבל את הברכה שציפה לה; שימוש בבגדי עשָׂ 
 כיבוד אב וגזל ברכה.-לדילמות מוסריות של "מדבר שקר תרחק", אי

אם מיד על ידי יצחק, והתכנית תיכשל, אם  –וד, היה ברור לרבקה וליעקב שההטעיה תתגלה וע
ו הפגוע את יעקב ו. ואף אם יצחק לא יחזור בו, ישנא עשָׂ ו, ואז ייפגעו נפשית יצחק ועשָׂ כשישוב עשָׂ 

תהיות  ויתנכל לו, ואולי יהיה סיכון קיומי ליעקב. והשאלה העיקרית: "הייטב בעיני ה'??" למכלול
 אלו יש שתי תשובות אפשריות משוערות:

רוחנית: רבקה פעלה בהשראת רוח הקודש באותה עת או בהיותה הרה, כשהתבשרה על בניה:   .א
ֹאם" יר ּולְּ עִּ ַרב ַיֲעֹבד צָׂ ץ וְּ ֹאם ֶיֱאמָׂ לְּ . מאמירה זו עולה שאין מדובר בתחום האישי קצר )כה:כג( "מִּ

כאשר יתברך אחד התאומים יהיה זה על חשבון  –מסר המועד, אלא בעניין היסטורי ונצחי. ועוד 
 השני, שהוא וצאצאיו ייפגעו מכך לדורות, ולהגנת הבן הראוי לברכה יש להסתכן.

, בעיקר ושל רבקה לא היה מתן הברכה ליעקב אלא מניעת הברכה מעשָׂ  העיקרימעשית: המניע  .ב
ו ראשיתו לא בזקנותו של מעשָׂ , ומצאצאיהם לדורות. סיפור נטילת הברכה מבניו, ילדי בנות חת

ייצחק )כז:א( אלא בשני פסוקים קודם לכן: " הִּ ו ֶבן ַויְּ ה-ֵעשָׂ שָׂ ַקח אִּ נָׂה ַויִּ ים שָׂ עִּ בָׂ ָׂ  ...ַארְּ ֶיין הְּ ֹמַרת  ַותִּ
ה קָׂ בְּ רִּ ק ּולְּ חָׂ צְּ יִּ ". לכך נסמכה פעמיים הדגשת אישיותן השלילית, מוצאן והתנהגותן של בנות רּוַח לְּ

 חת לפרשת ברכות יצחק: כפרולוג בפתיחת סיפור הברכה וכאפילוג על יציאת יעקב לחרן:
ה ַוֹתאֶמר" קָׂ בְּ י ...רִּ תִּ ַחַיי ַקצְּ ֵני בְּ פְּ נֹות מִּ ם ֵחת בְּ ה ַיֲעֹקב ֹלֵקחַ  אִּ שָׂ נֹות אִּ בְּ ה ...ֵחת מִּ מָׂ י לָׂ ים לִּ " ַחיִּ

                                                 


עמיצור ברק הוא פרופסור בפקולטה להנדסה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון. מלבד מחקריו המקצועיים   
 )בעיקר בהתפלת מים( הוא כותב מאמרים בנושאים תורניים ומדיניים בבמות שונות.
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 1, וכך רצתה רבקה למנוע את הברכה מעמלקעמלקו מבנות חת הוא אליפז אבי בכור עשָׂ )כז:מו(. 
 והמן ואת השתעבדות יעקב וצאצאיו לבני אדום.  ומצאצאיו אגג

בין שני הלאומים שנפרדו מבטן מתקיים לסירוגין לאורך כל ההיסטוריה המקראית,  הַאליםהמאבק 
ו ֵנההִּ " –החל בפרשתנו  ַנֵחם... ֵעשָׂ תְּ ָך מִּ ֶגָך לְּ רְּ הָׂ , האגגי:מב(, וכלה ביזמת צאצא עשו, המן כז) "לְּ

נמשכות המלחמות במדבר, בימי השופטים  בין שני אירועים אלהשל בני יעקב.  להשמדה מוחלטת
ו יש להבין לאור המשמעות השטנית של תכנית את התנגדותה של רבקה לברכת עשָׂ  ובימי המלכים.

של המן: כל העם ביום אחד וסיכויי מימוש גבוהים להצלחתה: המלך אישר, יד השונאים  ההשמדה
ה. מעולם לא עמד עם  תקיפה, ישראל הוא מיעוט קטן, תלותי, מפוזר ומפורד וללא אפשרות מנוסָׂ
ישראל בסכנת השמדה כה מוחשית, ואולי זאת רצתה רבקה למנוע באמצעות רוח הקודש לכתחילה 

  2ו וצאצאיו.חדה לעתיד הקודר הצפוי ליעקב אם תתממש ברכת יצחק לעשָׂ  או באינטואיציה
 שנאת המן".תוך "מ ויותר "אהבת מרדכיתוך "פחות מפעלה רבקה  :בפרפראזה

ל -סטרי עם הא-אם, שגם היה לה קשר דו את הסכמת יעקב ליזמת רבקה ניתן אולי לתרץ בכיבוד
 ברכה אכן מגיעה לו.בהריונה, או בידיעה שהבכורה שלו ובתחושתו שה

את התהייה על הימנעות יצחק מלבטל את הברכה שהעניק ליעקב, לאחר שנודע לו על ההטעיה, 
ו על מכירת הבכורה שינה את עמדתו. אפשר גם לתרץ בהנחה שכאשר שמע מפי עשָׂ  אוליאפשר 

מידה".  גם בהכרתו בעיקרון של "מידה כנגד ואולילתלות זאת בתחושת יצחק כי "מה' יצא דבר", 
את אנשי גרר, מארחיו, בדבר קרבתו לרבקה.  הטעהשהרי בתחילת פרשתנו מסופר כי יצחק עצמו 

 העובדה שהטעייתו התגלתה והביכה את המעורבים רק החמירה את התסבוכת שאליה נקלע. 
 ודאישל אירוע קודם, וגורם  אפשריתו היא תולדה ר עד כה נוסיף שנטילת הברכה מעשָׂ לאמּו
וסף: רכישת מערת המכפלה ופגישת יעקב ואחיו אחרי עשרים שנות נתק. אלה שני אירועים לאירוע נ

 משתחווההאגגי. באירוע הראשון  בהמןומסתיימות  בבני חתראשונים בשרשרת הפרשיות הפותחות 
בניגוד קוטבי לתעוזת מרדכי, שהפר את צו  –ו יעקב לעשָׂ  משתחווהאברהם לבני חת, בשני 

ת כלל ישראל ולא כרע ולא השתחווה! והרי עלילת המגילה התפתחה בעיקר אחשורוש וסיכן א
 מהתעקשות מרדכי. 

ישירים  –החוליות בשרשרת אירועים זו מחוברות בהרבה קישורים היסטוריים חשובים 
ההתקרבות היתרה לנכרים, ועקיפים, שמפאת קוצר היריעה לא יוצגו כאן. הצד השווה באירועים הוא 

 מצד אבות האומה וגדולי מנהיגינו.יותרת, ותרנית מדיי או כנועה הנראית לעתים מ
, נראית מודגשת בתורה פעמיים, הלבני חתההשתחוויה של אברהם  –חוליה ראשונה בשרשרת 

ימיותרת, שהרי הקדימו בני חת ואמרו לו: " יא אֱ  ֲאֹדנִּ שִּ תֹוֵכנּו-נְּ ה בְּ ים ַאתָׂ . תוצאה )בר' כג:ו( "ֹלהִּ
 ו להתחתן עם בנותיהם. ה בין אברהם לבני חת הכשירה אותם בעיני עשָׂ היא שהקרב אפשרית

ים "יעקב השתחווה  –חוליה שנייה  מִּ עָׂ תֹו ַעד-ַעדֶשַבע פְּ שְּ יו-גִּ מבקר  . המדרש)בר' לג:ג( "ָאחִּ
ו חוץ מבנימין שטרם נולד, וממנו יצאו את יעקב על כך. גם ילדי יעקב משתחווים לעשָׂ בחריפות 

 " אויב המן. בן קיש איש ימיניש איש ימיני", אויב אגג, ומרדכי "בן יאיר בן שמעי שאול "בן קי
פשר  –חוליה שלישית  חמלת שאול על אגג, שבעקבותיה איבד את המלוכה, ולפי המדרש גם אִּ

 לאגג להוליד צאצא שממנו יצא המן.
בניחום אבלים  עם חנון מלך עמון שהומלך עקב כישלון שאול,הסתבכות דוד,  –חוליה רביעית 

י יָֹׂבא ֹלא" הנראה מיותר ואסור, שהרי נצטווינו ַהל... ַעמֹונִּ קְּ ֹרש ֹלא ה'... בִּ דְּ ם תִּ ֹלמָׂ ם שְּ תָׂ ֹטבָׂ ל וְּ  יֶָׂמיָך כָׂ
ם עֹולָׂ מגיבורי דוד,  ,החתיהתוצאות: מלחמה ממושכת ומיותרת עם עמון; אוריה  :ד, ז(.כג 'דב" )לְּ

יתָׂ  ַמדּועַ "תוכחת נתן הנביא שבע; -יצא למלחמה ודוד הסתבך בפרשת בת זִּ ַבר ֶאת בָׂ ה ֵאת ה'... דְּ יָׂ  אּורִּ
י תִּ יתָׂ  ַהחִּ כִּ ה ...ַבֶחֶרב הִּ ַעתָׂ סּור ֹלא וְּ ָך ֶחֶרב תָׂ ֵביתְּ ם ַעד מִּ   י(.-:טיב ב"שמו)" עֹולָׂ

נישואי דוד למעכה בת מלך גשור, ֵאם אבשלום ותמר. התוצאות הן: אונס  –חוליה חמישית 
, מרד אבשלום, התאבדות אחיתופל, איבוד עשר פילגשיו, הריגת אבשלום ורצח תמר, הריגת אמנון

 יתר.-עמשא בן
נישואי שלמה לבת פרעה, שבאחרית ימיו הואשם בגינה בעבודה זרה. התוצאה:  –חוליה ששית 

 עם ישראל התפרק לשתי ממלכות, ורוב מניינו אבד. 

                                                 
1

ה" :יו נאמרעל   מָׂ חָׂ לְּ ֵלק ה'לַ  מִּ ֹדר ַבֲעמָׂ  )שמ' יז:טו(. "ֹדר מִּ
 אסתר תמימה תורה)" ומרה גדולה זעקה" הבטוימלבד "ויבז" יש עוד קשר לשוני בין פרשתנו לפרשת המן האגגי:   2

 הזעק ויזעק שנאמר בשושן לו ונפרע ,ומרה גדולה צעקה ויצעק שנאמר, לעשו יעקב הזעיק אחת זעקה" (:א ,ד
 (.ז"ס רבה בראשיתלפי ) "ה"הקב לפני ותרנות שאין ללמדך ,ומרה גדולה
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התוצאה:  מלך בבל.בלאדן -מרודךהמלך חזקיהו אירח בלבביות את נציגי  –חוליה שביעית 
 בבל וחורבן הבית )פרק ל"ט(. גלותישעיהו הנביא הוכיח אותו על כך וכלל בתוכחתו נבואה על 

יששהפגישה את המן האגגי עם מרדכי " היא בבל גלות –החוליה האחרונה והשונה  י אִּ ינִּ מִּ  יְּ
הֲאֶשר  לָׂ גְּ ם הָׂ ַליִּ ירּושָׂ הֲאֶשר  ...מִּ לָׂ ֶנצַ  ֶהגְּ בּוַכדְּ ֶבלר נְּ  . ו(-)אס' ב:ה "ֶמֶלְך בָׂ

ייתכן מאוד שמרדכי למד מניסיון העבר, מהמקרים שבהם עשו גדולי עמנו מחוות מיותרות 
שהניבו פרי באושים, והסיק שיש לנהוג הפוך! לא לכרוע ולא להשתחוות. את המהפך שיזם ואת 

ים "ככתוב במגילה: ממשיכים לחגוג עד ימינו, ונמשיך  אנוזקיפות קומתו  ַנֲעשִּ ים וְּ רִּ כָׂ זְּ ֵאֶלה נִּ ים הָׂ מִּ ַהיָׂ וְּ
יר עִּ יר וָׂ עִּ ינָׂה וְּ דִּ ינָׂה ּומְּ דִּ ה מְּ חָׂ פָׂ שְּ ה ּומִּ חָׂ פָׂ שְּ דֹור מִּ ל דֹור וָׂ כָׂ ם ֹלא יָׂסּוף ... בְּ רָׂ כְּ זִּ ים וְּ הּודִּ תֹוְך ַהיְּ רּו מִּ ֹלא ַיַעבְּ

ם עָׂ ַזרְּ  )ט:כה(. "מִּ
 
 


