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  "כה אמר עבדך יעקב"

  
לאחר עשרים שנה יעקב חוזר לארץ ישראל . עשולבין יעקב מתקיים המפגש פרשתנו תחילת ב
 , יעקב שעשו בא לקראתו עם ארבע מאות אישכאשר נודע ל. מכעסו של עשועל נפשו נמלט ש

, לתפילה ,לדורון:  דבריםהתקין עצמו לשלושה": מאוד ונקט אמצעים הגנתייםפחד 
  : שאלותכמה עולות – הדורון – הדבר הראשון על. )ט:י על לב"רש" (ולמלחמה

היה אפשר , בטל את כעסו של עשולסיון ינ יתההי ששלח יעקב לעשו המתנותאם מטרת 
מן הבא ויקח ": להפךכתוב פסוק ב והנה.  מתנות לשלוחאלורבה  הדילצפות שיעקב יבחר בקפ

יעקב להיה חשוב לא ש ודלמניתן ל" מן הבא בידו"הביטוי מ). גי:בל" (עשו אחיו מנחה לבידו
יתה יה השמטרתכ, ואיכותהטיב המתנה  בדבראדישות זו  מה פשר .לחו הוא שאיזה דורון
  ? ואת חיי משפחתוחייולהציל את 

, משפחתובני  כל אותו ואת ,להרגומתכוון עדיין  שעשו אכן חושש אם יעקב :עוד שאלהו
במשך ? ה הסיכוי שעשו יבטל את תכניתו הרצחנית בגלל דורון של כמה עשרות בהמותמ

נוסע בראש ה) ט:לג, " יש לי רב,ויאמר עשו("עשרים השנים האחרונות נהפך עשו לאיש עשיר 
 עד ,ו עששפיע עלתיעקב את מכזו מתנה יש סיכוי שבאמת אם ה. פמליה של ארבע מאות איש

דאי טמון בשליחת ובו? שכחויסלחו ויי יבמשך עשרים שנהו ב פעפעוששכל השנאה והזעם 
  .עשומצוא חן בעיני מסתם מתנה מיעקב להרבה הדורון משהו עמוק וחשוב 

שוב ושוב יעקב  ,עשוליעקב דברי ב. דורשים הסברשהתנהגותו של יעקב ב עוד היבטיםיש 
ביטויים הם מופיעים מי פע12-מלא פחות . "אדני" –עשו  ואת ,"ךעבד"בכינוי עצמו מתאר את 

חשב יעקב האם ? שהוא רק עבד כלפי עשוכך הרבה פעמים -כלדגיש יעקב הלמה . אלוה
 ?לו לסלוח שפיע על עשותשפלה אישית זו הש

 שולח את נשותיו יעקבכאשר .  משפיל את עצמו אלא גם במעשיםיעקבלא רק במילים ו
: ככתוב, והם אכן עשו זאת ,לכל אחד מהם להשתחוותוה ו הוא מצ, עשולקראתילדיו את ו
 וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל וילדיה ותגש גם לאה ָןי ותשתחון השפחות הנה וילדיהָןותגש"

, השפיל את עצמו עודהוא , צעד לקראת עשוכאשר יעקב עצמו  :זאת ועוד). ז- ו:גל" (וישתחוו
  ?האין זה מוגזם !שבע פעמים). ג:לג" (שתו עד אחיווישתחו ארצה שבע פעמים עד ִּג" :ככתוב

כעס עשו  .עשושל כעס בסיבת העלינו לשוב ולהיזכר , כדי להבין את הטקטיקה של יעקב
בא אחיך  ]יצחק[ויאמר  ("תה מיועדת לעשויאת הברכה שהיבמרמה לעצמו העביר שיעקב  על

התשובה ? האם הברכה התממשה? אבל מה קרה בפועל). לה:כז, "קח ברכתךיבמרמה ו
דבר שלא יצא , כביכול, אומר לעשויעקב , "אדוני"ו" עבדך" הכינויים באמצעות! שלילית
גם  .'יהרי אני עבד כלפיך ואתה אדון כלפי עכשיו'. )כט:כז ("הוה גביר לאחיך"יצחק מברכת 
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וישתחוו לך "ברכת אביהם שתה להדגיש לעשו י מעשי יעקב היההשתחוויות ושארמטרתם של 
 ואני , משתחווים לךי וילדייוהרי נשי' ; כל תוכן מעשיהתגלתה כמילים בעלמא ללא, "בני אמך
אתה והנה  ,)ד:לב" (ם לבן גרתיע: "ככתוב, אפילו בית אין לי.  משתחווה שבע פעמיםעצמי

 .')י:לג" (יםהל-ת פני א פניך כראֹיראית: "אדון לכל דבר,  של מאות אנשיםפמליהרוכב בראש 
  .שכן בפועל לא יצא ממנו דבר, כך-שוב כלה חלא הי הרמאות המסקנה מכול זה היא שמעשה 

בעולם . וןדורבמתן המתבטאת מדגיש יעקב את נחיתותו כלפי עשו בה שהדרך המעניינת 
מנהיג מוסר לאיש שמתנה " :Oxfordלפי מילון הגדרתו ש, tribute שנקרא  היה מושגהקדמון

 אלא סימן מקובל היקר או יפלתת לעשו משהו יתה יהלא כלל מטרת המתנה ". כסימן של תלות
לא שלכן התורה אומרת לנו . על נחיתותו של יעקב כלפי עשובפומבי להודות  באותם ימים

להעיד באה והיא , לעשו העצם נתינת אלא ,)"מנחה לעשו, מן הבא בידו ("החשובמהות המתנה 
  .העבדהוא האדון ויעקב הוא שעשו  בגלוי

 לחשש של יסודהאם היה . י בין האחיםמפגש הדרמטה בעניין להעיר שראוי נוסף היבטיש 
הגיוני שאחרי האם ? כך הרבה שנים עדיין עשו נשאר דבק במטרתו להרגו- שלאחר כליעקב 

  ?רצחנכונות לכדי -עדליעקב עדיין רבה כל כך עשו שנאת  ,של עשרים שנהתקופה ארוכה 
הפן ד הפסלא רק מנבעה כדי לרדת לעומק השנאה של עשו עלינו להבין ששנאתו ליעקב 

הקשורה לדינמיקה המיוחדת ששררה , הייתה סיבה אחרתלכעסו של עשו . החומרי של הברכה
הפסוקים מתארים כמה עשו העריץ את אביו וכמה אהב יצחק את עשו . בין עשו לאביו יצחק

   ). שעל יחסה לעשו הכתוב כמעט ואינו אומר דבר,אמורבקה כ שלא(
יך היה ור היה להתממש ביום שבו עשו צראחד מרגעי השיא של הקשר המיוחד הזה אמ

 משמעותו אתז ! את החוויהיעקב קלקלאחיו ועכשיו . לקבל את ברכתוופני אביו ללעמוד 
, דהיינו כסף, שיעקב גנב את הברכה הגשמית זו בלבד לא –של יעקב " חטאו" של תהאמיתי
קבלת  שהייחודית הקשר ייאת חווקלקל  יעקב :אלא פי כמה גרוע מזה', וכו, צמהָע, מעמד

מעשה  עבור כעסו של עשו כלפי אחיולהגזים בקשה . בעיני עשו היותאמורה ל הייתההברכה 
   .קל להבין את החלטתו להרגוו, זה

אהבתו של עשו כלפי אנו למדים על עומק ,  מיד אחרי גנבת הברכה,במהלך האירועים
מעשה ה צער ועצב יגרום כמידע  אבל , להרוג את יעקב בגלל גנבת הברכהשתוקקהעשו . אביו
ויאמר עשו : " שאביו חיזמן ביעקב כל לפגועלכן שלט עשו בעצמו והחליט לא . לאביוזה 
 של עשו עמדה ויבראש מעיינ). מא:כז" ( את יעקב אחיה יקרבו ימי אבל אבי ואהרג,בלבו

  .  ובטובתוההתחשבות באביו האהוב
בשני המקרים המצב . ל אחי יוסףשל עשו להתנהגותם שזו מעניין להשוות את התנהגותו 

 לא התגברו על האחים,  כעשואשל אבל.  שעשו שנא את יעקבפי שנאו את יוסף כהאחים. דומה
ב שיוסף וחשלאף  אביהם יעקבלגרמו האחים , אחר מעשהל .להיפטר ממנוו קשיברגשותיהם ו

  : )ול- דל:לז(  כתוב,מת
מו כל בניו וכל  ימים רבים ויֻקתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנוויקרע יעקב שמלֹ

   .תו אביולה ויבך אֹ להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאֹאןתיו לנחמו וימבנֹ
,  את הנזק העצום שגרמו לאביהםהאחיםהבינו , ימאוחר מדיכבר כאשר היה  , המעשהרק לאחר

   .אבל אז לא ניתן היה לעשות דבר
אהבתו של . 'אחכה עד שאבי ימות'  אמרהוא לא. לב למילים של עשוחשוב לשים  כאן

 את  מסוגל להוציא מפיו או להכניס למחשבתולא היהעשו כך ש-כליתה רבה יעשו כלפי אביו ה
 על מצוות כיבוד ".יקרבו ימי אבל אבי ":לשון עקיפהבר בידלכן . 'אבי ימות'המילים הנוראות 

  .  דווקאהתנהגותו של עשומאב אפשר ללמוד הרבה 
  

  זרנתן אביע' פרופ
  המחלקה לפיסיקה
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