
 "אפתש כסלו                      ס"ד  ב

   ויצאנגיעות מפרשת השבוע 

" לבית   תומפני אחיו עשו ו"נפיל לאחר שברח בניכר של יעקב כה ל תקופה ארוברת עפרשת השבוע מד

הוא איננו שוכח מאין בא  אך ושר רוחני וגשמי עמשפחה לתפארת יחד עם צבירת וא מקים שם הלבן 

ימראש " התפלל כפי שומבקש לחזור הביתה  בִּ ית אָׁ לֹום ֶאל בֵּ י ְבשָׁ ְבתִּ  " .  ְושַׁ

מופיעות בספר  שר אהמילים "אושר" ו"שמחה" כותב על אילן -אוני' בר ןבגיליושמואל בלאו במאמר 

לבן נוזף בחתנו יעקב על ניסיון ההסתלקות שלו עם  -בראשית רק פעם אחת, ושתיהן בפרשתנו: שמחה 

ּנֹור" ים ְבֹתף ּוְבכִּ רִּ ה ּוְבשִּ ְמחָׁ ֲחָך ְבׂשִּ ּלֵּ ֲאשַׁ ... וָׁ ְבֹרחַׁ אתָׁ לִּ ה נְַׁחבֵּ ּמָׁ וחרת שם  לאה ב –. אושר נשיו וילדיו: "לָׁ

ר"  שֵּ א ֶאת ְשמֹו אָׁ ְקרָׁ תִּ נֹות וַׁ י בָׁ ְּׁשרּונִּ י אִּ י ּכִּ ְשרִּ יש מכנה משותף לשני . לבנה השני של זלפה שפחתה: "ְבאָׁ

המקרים; ה"שמחה" שלבן מספר עליה אינה באמת שמחה, וה"אושר" שלאה מצהירה עליו, הוא כנראה 

יום מקובל לומר אינטואיטיבית, ששמחה היא רגעית,  ? כ בין שמחה לאושרההבדל מה לא בדיוק אושר. 

לכן כשאנו מוזמנים לחתונה, יש לנו "שמחה"   מקומית, חולפת, ואושר הוא פנימי, תודעתי ועמוק יותר.

משמחים חתן וכלה. אנחנו לא מתיימרים להופכם למאושרים. לכן גם נאמר: "משנכנס אדר מרבין  ואנחנו 

ופיעה לא מעט במקרא לעומת המילה "אושר" שמופיעה  המילה "שמחה" מבשמחה", ולא מרבין באושר.  

בברכת משה לבני ישראל לפני מותו. לאחר הברכות   מופיע השורש א'ש'ר'פעם הנוספת  ב ,פעמיים בלבד

מֹוָך   י כָׁ ל מִּ אֵּ ְׂשרָׁ ְשֶריָך יִּ שמשה מרעיף על כל שבט ושבט, במשפט האחרון שלו לפני מותו הוא אומר: "אַׁ

ה ע בַׁ ם נֹושַׁ   .שר משום שה' מגן עליועם ישראל מאו ."עַׁ

בשנים האחרונות התפתחו תאוריות של "פסיכולוגיה חיובית". הפסיכולוגיה החיובית מנסה לשים בצד את  

  ואת בעיותינו, ולהתמקד בעתיד, בניסיון להשיג משמעות ואושר בחיינו. עברנו

י  יתן להבין מפשוטו של מקראנ  ְּׁשרּונִּ י אִּ י ּכִּ ְשרִּ שלאה מאושרת בלידת אשר, משום שבנות אשרוה: "ְבאָׁ

נֹות" היא קיבלה מעין אישור מהבנות  ,. כלומר, האושר שלה אינו פנימי אלא מקורו באישור מבחוץבָׁ

ה מספרת על הרגשות שנלוו התורמה יותר משמח מהולדת ילדים?  להיות שמחה, ולכן היא מאושרת.

 להולדת בני יעקב, אך לא היו בהם רק אושר ושמחה; יש גם שמחה לאיד ולא מעט קנאה. 

מרבית השמות של אבל ...הסבאשמות על ולא   שמות לילדים קבעובחרו ושאלו הן  האימהותמעניין ש

ות לא חיוביים של קנאה, התחשבנות ושמחה שבטי ישראל מקורם במתח שבין האחיות, שמלווה ברגש

ההסברים לבחירת  על ידי לאה ורחל בלבד )יעקב, בלהה וזלפה אינם שותפים(, לאיד. השמות ניתנים 

ה ה'  –שמות הבנים מעוררים אי נוחות. זה מתחיל כבר בשני הבנים הראשונים של לאה: ראובן  אָׁ י רָׁ "ּכִּ

י" ְבעָׁ  ישִּ י אִּ נִּ בַׁ ה ֶיֱאהָׁ תָׁ י עַׁ י ּכִּ ם ֶאת ֶזה"  –שמעון ְניִּ י ּגַׁ ֶתן לִּ ּיִּ י וַׁ ֹנכִּ ה אָׁ י ְׂשנּואָׁ ע ה' ּכִּ מַׁ י שָׁ שני השמות מציגים  "ּכִּ

באור לא חיובי את הרגשות של לאה, ומעלים סימני שאלה באשר ליחס שקיבלה מיעקב. האם זו רק 

או שאכן שנואה הייתה? בכל מקרה, לידת שני הבנים הרגיעה אותה  רגישותה והרגשתה הסובייקטיבית,

ם  עַׁ ּפַׁ ה הַׁ תָׁ במעט, ונתנה לה ביטחון. רואים זאת בהולדת בנה השלישי, לוי; הטון הרגשי שלה התמתן: "עַׁ

ים" נִּ ה בָׁ י לֹו ְשֹלשָׁ ְדתִּ י יָׁלַׁ י ּכִּ לַׁ י אֵּ ישִּ ֶוה אִּ ּלָׁ רק מודה לה'  . בלידת יהודה לאה כבר רגועה ומפוייסת, והיאיִּ

ם אֹוֶדה ֶאת ה'"  עַׁ ּפַׁ  ללא התחשבנות כלשהי: "הַׁ

תָׁ רחל אחרי שאחותה יולדת ארבעה בנים  ן מֵּ יִּ ם אַׁ ים ְואִּ נִּ י בָׁ ה ּלִּ בָׁ י"זועקת ליעקב: "הָׁ ֹנכִּ . לאחר תגובת  ה אָׁ

יעקב, רחל מוסרת לו את בלהה אמתה, על מנת שזו תלד "על ברכיה". כמובן שאת השמות נותנת 

י אֱ  י קֹלהגבירה, וגם בשמות אלה יש התחשבנות קשה עם האחות. למשל שמו של נפתלי: "נְַׁפתּולֵּ ְלתִּ ְפתַׁ ים נִּ

י" ם יָֹׁכְלתִּ י ּגַׁ ם ֲאֹחתִּ התחושה המתקבלת מהכתוב היא של מאבק יצרי בין   שכולו מאבק באחות. שם  עִּ

האחיות. חיזוק לכך אנו מקבלים בהמשך, כאשר לאה אינה מסתפקת בארבעת ילדיה הטבעיים. היא 

שני בני בלהה, והיא הולכת בעקבותיה ומוסרת אף היא את זלפה מקנאת באחותה, שנולדו על ברכיה 

 אמתה ליעקב.

וממעט   שמחה" המקרא מרבה להשתמש במילה " .ויש גם אושר שמחה לאיד ,שמחה, קנאה בפרשה יש

שמחה אפשר להורות ולצוות, שכן הוא רגש שניתן להפעילו באופן מודע, בעיקר על במילה "אושר". 

 .תלוי באופיו של האדםהוא בסביבת אנשים, בצוותא, במשפחה. אושר הוא עניין אחר. הוא מורכב יותר 

 מאושרים. , שנשמח ושנדע להיות   שיהיו לנו שמחות רבותבע"ה 

 

 

 

 
 ם שבת שלו

 שלר איתן    

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


