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לפי המסורת (יומא כח:עב) ,האבות והאימהות קיימו את מצוות התורה אף שחיו לפני מתן תורה ולכן היו מחויבים
רק בשבע מצוות בני נח .אבל בתורה מופיעים אירועים בחיי האבות שמטילים ספק במסורת זו .לדוגמה ,יעקב אבינו
ָּתּה
נשא שתי אחיות – לאה ורחל ,דבר שנאסר בתורה איסור מוחלט ("ו ְִא ָּשה ֶאלֲ -אח ָֹּתּה לֹא ִת ָּקח ִל ְצרֹר ְלגַּלֹות ֶע ְרו ָּ
ֶיה" ,ויק' יח:יח) .ליישוב התנהגות זו של יעקב עם העיקרון שיעקב קיים את התורה ניתנו כמה תשובות,
יה ְב ַחי ָּ
ָּע ֶל ָּ
1
לאו דווקא משכנעות ,כגון שיעקב קיים את מצוות התורה רק בארץ ישראל אבל לא בחוץ לארץ.
כאן נדון בדוגמה אחרת הנוגעת לדיני ירושה .כתוב בספר דברים (כא:טו-יז):
ְהיָּה ַה ֵּבן ַה ְבכֹר
ֲהּובה וְ ַה ְשנּוָאה ו ָּ
ַאחת ְשנּוָאה וְי ְָּלדּו-לֹו ָּבנִים ָּהא ָּ
ְה ַ
ֲהּובה ו ָּ
ַאחת א ָּ
ָּׁשים ָּה ַ
ֶין ְל ִאיׁש ְׁש ֵּתי נ ִ
ִכיִ -ת ְהי ָּ
ֲהּובה ַעלְ -פנֵּי ֶבןַ -ה ְשנּוָאה
יּוכל ְל ַבכֵּר ֶאתֶ -בןָּ -הא ָּ
ֲׁשר-י ְִהיֶה לֹו לֹא ַ
ְהיָּה ְביֹום ַהנ ְִחילֹו ֶאתָּ -בנָּיו ֵּאת א ֶ
ַל ְשנִיָאה ו ָּ
ֵּאׁשית אֹנֹו לֹו ִמ ְׁש ַפט
ִמ ֵּצא לֹו ִכי-הּוא ר ִ
ֲׁשר-י ָּ
ַה ְבכֹר ִכי ֶאתַ -ה ְבכֹר ֶבןַ -ה ְשנּוָאה י ִַכיר ָּל ֶתת לֹו ִפי ְׁש ַניִם ְבכֹל א ֶ
ַה ְבכֹרָּה
ָּחל" ,בר'
ֱהב ַי ֲעקֹב ֶאת-ר ֵּ
אלא שבדיוק מה שאסרה התורה עשה יעקב :היו לו שתי נשים – אחת אהובה – רחל (" ַוֶיא ַ
כט:יח) ,ואחת שנואה – לאה (" ַוי ְַרא ה' ִכיְ -שנּוָאה ֵּלָאה" ,שם:לא) .ומה עשה יעקב ביום הנחילו את בניו? ביכר את
בן האהובה (יוסף) על-פני בן השנואה הבכור (ראובן) ,ככתוב:
ַשה
ּומנ ֶ
ְמה ִליֵּ -הם ֶא ְפ ַריִם ְ
ֶיך ִמ ְצ ַרי ָּ
ּנֹול ִדים ְל ָּך ְב ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ַעד-ב ִֹאי ֵּאל ָּ
ֶיך ַה ָּ
יֹוסףְׁ ...שנֵּיָּ -בנ ָּ
ֹאמר ַי ֲעקֹב ֶאלֵּ -
ַוי ֶ
ְׁש ְמעֹון י ְִהיּוִ -לי (מח:ה).
אּובן ו ִ
ִכ ְר ֵּ
גם להתנהגות זו של יעקב ניתנו כמה תשובות ,וגם הן לא משכנעות ,כגון שיעקב קבע שאפרים ומנשה ייקראו בתואר
יך"
ַאח ָּ
ַאחד ַעלֶ -
ָּת ִתי ְל ָּך ְׁש ֶכם ַ
כבוד "שבטים" אבל הם לא קיבלו ירושה נוספת 2.אולם כתוב במפורש בתורה " ַו ֲאנִי נ ַ
(שם:כב).
כאן אבקש להציע הסבר בהתאם לפשטות המילים .אחרי שיעקב קבע שיוסף יקבל פי שניים בירושה (" ַואֲנִ י
ּוב ַק ְׁש ִתי" .מה כוונת קביעה מוזרה זו,
ֲׁשר ָּל ַק ְח ִתי ִמיַד ָּה ֱאמ ִֹרי ְב ַח ְר ִבי ְ
יך") ,הוא מוסיף" :א ֶ
ַאח ָּ
ַאחד ַעלֶ -
ָּת ִתי ְל ָּך ְׁש ֶכם ַ
נַ
שבה יעקב מכריז שאת הקרקע שהוא מוריש לבני יוסף לקח מיד האמורי בחרבו ובקשתו? איזו משמעות יש לקביעה
זו?
הפרשנים ראו קושי במילים אלו של יעקב ונתנו הסברים שונים .לדוגמה ,רש"י מפרש" :בחרבי ובקשתי היא
חכמתו ותפילתו" .אולם אפשר להבין את המילים של יעקב בדרך אחרת :יעקב הבין שאינו מתנהג כראוי בנתינה
 פרופ' נתן אביעזר הוא פרופסור לפיזיקה באוניברסיטה ומחבר הספרים "בראשית ברא" ו"אמונה בעידן המדע".
 1הרב אליהו מזרחי לפרשת תולדות.
 2רמב"ן לבראשית מח:ו.

2

ליוסף פ י שניים מן הירושה וניסה להצדיק את מעשיו .הוא חילק לבניו כראוי את אדמת ארץ ישראל שהאבות קיבלו
ּוב ַק ְׁש ִתי" ,מותר ליעקב לחלק
מהקב"ה לחלק לילדיהם .אבל מהקרקע שלו "הפרטית" ,שכבש " ִמיַד ָּה ֱאמ ִֹרי ְב ַח ְר ִבי ְ
כרצונו .ובזה הוא מצדיק את מעשיו.
עוד נושא בהתנהגותו של יעקב דורש הסבר .כאשר יעקב מברך את בני יוסף (אפרים ומנשה) ,הוא שם את יד
ָּד ְע ִתי
ימינו על אפרים .יוסף מעיר לו שהיות שמנשה הוא הבכור ,צריך לשים את יד ימינו על מנשה .עונה יעקב" :י ַ
ְאּולם ָא ִחיו ַה ָּקטֹן י ְִג ַדל ִמ ֶמּנּו ְוז ְַרעֹו י ְִהיֶה ְמלֹאַ -הגֹויִם" (מח:יט) .בעל
ָּד ְע ִתי גַם-הּוא י ְִהיֶהְּ -ל ָּעם ְוגַם-הּוא י ְִג ָּדל ו ָּ
ְבנִי י ַ
"כלי יקר" (רבי שלמה אפרים מלונטשיץ ,שחי במאה הט"ז) מפרש את המילים האלה של יעקב:
אחיו הקטן יגדל ממנו כי הקב"ה בוחר ביותר בקטנים ,וכל אדם שיש לו צד קטנות הקב"ה מגביהו .וקרה זה
לכל זרע אברהם :ישמעאל בכור לאברהם נפסל ונבחר יצחק ,עשו בכור ליצחק נפסל ונבחר יעקב ,ראובן בכור
ליעקב נפסל ונבחר יוסף ,מנשה בכור ליוסף נפסל ונבחר אפרים .רמז זה הלוא דבר הוא והמשכילים יבינו.
את דברי ה"כלי יקר" ,שמפארים את הבן הצעיר ,אפשר להבין כך :בעולם הקדמון היורש העיקרי היה הבכור .הוא
קיבל את הרכוש של אביו ,את התואר של אביו ואת תפקיד אביו (למשל ,הבכור של מלך הוא יורש העצר ,שבסופו
של דבר מתמנה למלך) ,ובן הצעיר נשאר בלי כל אלה .לכן בן צעיר עלול לחשוב שאין לו סיכויים בחייו ,כי המזל
פעל לרעתו כבר מלידתו .כל הזכויות הוענקו לאחיו הבכור .לכן אין טעם להתאמץ להגיע לגדולה ,שכן זאת משימה
בלתי-אפשרית.
ה"כלי יקר" מדגיש שלא כך המצב .כל אחד מסוגל להגיע לגדלות .הכול תלוי במאמצים ,בהשתדלות
ובמסירותו של האדם .גם האדם הנולד כאח צעיר ומתחיל את חייו במגבלות לעומת הבכור יכול להגיע לגדולות
בזכות מאמץ ,עבודה קשה ובנייה עצמאית .כמו שה"כלי יקר" כותב ,ספר בראשית רווי דוגמאות של בן צעיר
שהשיג יותר מהבן הבכור .כך מוכיח ה"כלי יקר" את המסר החשוב שלפיו כל אחד ואחד יכול להתגבר על
המכשולים ולהגיע לגדולות.

