
 ב "פתש כסלו                      ס"ד  ב

  וישב  נגיעות מפרשת השבוע 

איתם  התמודד כל אחד מהאבות נתקל בקשיים רבים בחייו ו .יעקבאות של התלאנו ממשיכים בסיפורי 

 .        אבי נשותיו וסב ילדיו לבןואחיו  עשו ,בני משפחתומ  חזקיםהתמודד עם אויבים יעקב . בהצלחה

י" קביעה וברכהזכה לוהוא נאבק במלאך  .אותם בלא כל קרב ומבלי לפגוע בהםהוא ניצח  ם-כִּ יתָׂ עִּ רִּ  שָׂ

םקֱאֹל ל-ים ְועִּ ים, ַוּתּוכָׂ הוא  המנוסה ומצב הכוננות התמידי שהוא היה מצוי בו  ,למרות התלאות. "ֲאנָׂשִּ

י ֶאת "להתעלות ולהתעצם צליח ה ַבְרּתִּ י, עָׂ י ְבַמְקלִּ ְשנֵּי ַמֲחנֹות-כִּ י, לִּ יתִּ יִּ ה הָׂ ן ַהֶזה, ְוַעּתָׂ                     . " ַהַיְרדֵּ

 הובבנו האשכנראה ו ניו מודיעים לבכאשר מכה הקשה ביותר באה עליו ה  ותההצלחהמאבקים ולאחר כל 

      .ילדיו-  בניומ  ,מביתו פנימההגיעה זו ההרעה מכה ה ידע באיזשהו שלב שלא ברור אם יעקב  .טרףנ 

             במשפחה. רעות היא אווירה טראגית של תככנות ומזימות הוירה בפרשהאוהרב אהרן ליכטנשטיין אומר ש 

גם לאחר מות יעקב עדיין חוששים האחים שיוסף  -אווירה זו נמשכת למעשה עד סופו של ספר בראשית 

שהאחים מסוגלים להרוג את יוסף  הבין יעקב ן לדעת הרמב" .יתנקם בהם ונאלצים לשקר כדי למנוע זאת

כי אם שתקו היה חושד אותם לאמר אתם הרגתם  ... "בי טבילת כתונת יוסף בדם לגהוא כותב  מרוב קנאה

הוא עשה כתונת פסים   -ביצירת אווירת הקנאה בבית יש חלק באשמה  יעקב ל .אותו כי ידע קנאתם בו"

"צוו חכמים שלא ישנה אדם בין הבנים בחייו אפילו  כותב: ף בכך את יוסף על אחיו. הרמב"ם ליוסף והעדי

 בדבר מועט שלא יבואו לידי תחרות וקנאה כאחי יוסף עם יוסף".

ותר מאשר בפרשות הקודמות. לאחר שיוסף  ילדעת הרב ליכטנשטיין אף  ,ניכרתגדולתו יעקב אנושי אבל 

ְגַער"ולאחיו   סיפר את חלומו לאביו ְמּתָׂ -ַויִּ לָׂ ה ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶשר חָׂ ֹּאֶמר לֹו מָׂ יו, ַוי בִּ יו-ַוְיַקְנאּו …ּבֹו אָׂ   בֹו, ֶאחָׂ

ַמר ֶאת יו, שָׂ בִּ ר-ְואָׂ בָׂ  -ספורנו  ,"היה ממתין ומצפה מתי יבוא" -רש"י הסביר   -. מה פשר שמירה זו? " ַהדָׂ

חוץ מבנו ותלמידו".  בכל מתקנא אדם ... "שחשב שיהיה החלום אמיתי והיה מתאוה ומצפה שיתקיים 

     הסתיר את זעמו ומחאתו על דבריו של יוסף כדי שלא להגביר את השנאה והיריבות במשפחה.יעקב 

שראובן לא שכב ממש עם בלהה  ,מסבירה אמנםהגמרא   ,מעשה ראובןבאירועים נוספים. יעקב הבליג ב

זוהי התערבות ראשית,  מעשה ראובן חומרה רבה משתי סיבותאלא רק בלבל יצועי אביו, אבל עדיין יש ב

ר תחת מעמדו של אביו כראש ראובן בעצם חותשנית,  ם שבינו לבינה הקשורים לאביו.ייניבוטה בענ 

        הבלגה גמורה כדי לשמור על אחדות המשפחה. ת המעשה, תגובת יעקב היא חרף חומר המשפחה.

פר הכתוב ענוותו כי שמע בחלל בנו יצועו ולא ציווה שיוציאוהו מביתו מכלל בניו ולא יכותב: "סהרמב"ן 

מעשה ראובן היה כה חמור עד שחייב   -עמהם, אבל ימנה עמהם ויהיו שנים עשר והוא ינחל ראשון" ינחל 

מותו  כח עד יום ש אבל לאהבליג  .הבליגו את סילוקו של ראובן מהבית ואעפ"כ יעקב כבש את כעסו

ם ַאל "לראובן מר הוא אכש ה-ַפַחז ַכַמיִּ לָׂ י עָׂ , ְיצּועִּ ַלְלּתָׂ ז חִּ יָך; אָׂ בִּ י אָׂ ְשְכבֵּ יתָׂ מִּ לִּ י עָׂ                                        ." ּתֹוַתר, כִּ

י, ְלהַ  "הגיב  יעקב .שכםבפרעות שערכו שמעון ולוי בכך גם נהג  תִּ ֶרץֲעַכְרֶּתם אֹּ אָׂ ב הָׂ שֵּ י ְּביֹּ נִּ ישֵּ  …ְבאִּ

י יתִּ י ּובֵּ י ֲאנִּ ְשַמְדּתִּ י, ְונִּ כּונִּ ַלי ְוהִּ אבל  על הטעות שעשו מבחינה טקטית ומדינית הם יעקב גוער ב -" ְוֶנֶאְספּו עָׂ

ים "מזכיר זאת , לפני מותו הוא בה ושואינו פועל מעבר לז י, ַאחִּ וִּ ְמעֹון ְולֵּ ס, שִּ מָׂ י חָׂ יֶהם  ְכלֵּ תֵּ רֹּ ם  . ְמכֵּ דָׂ ְּבסֹּ

ם ַאל-ַאל לָׂ ְקהָׂ י, ּבִּ בֹּא ַנְפשִּ י-ּתָׂ דִּ ַחד ְכבֹּ שמעון ולוי ואעפ"כ הצליח  ליעקב היו טענות מוסריות קשות נגד" ...ּתֵּ

כותב מקץ  הרמב"ן על פרשת . שעשוהחמורה לכבוש אותן בלבו ולהסתפק בנזיפה קלה על הטעות 

בכלא במצרים ולכן לא נתן לבניו לרדת  רשיישאכעס על שמעון בגלל מעשה שכם עד שהיה מוכן שיעקב 

"בני, אומר   לפני מותו כותב שיעקב אמר לראובן  "דברים"ב  "הספרי" מצרימה עד שהאוכל בבית נגמר.

                          תניחני ותלך ותדבק בעשו אחי" !! כדי שלא -לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו 

רה  המאיימת לקרוע את המשפחה. לנגד עיניו עמדה כל העת המטיעקב היה צריך להתמודד עם סכנה 

ל  יסודה של האומה היהודית. יעקב נאלץ להבליג ולכבוש לפעמים את כעסו ע -שאליה הוא צריך לשאוף 

ת הבלגה  בעזרהוא נהג ולמנוע ממנה להתפרק לחלוטין.  המשפחהושלמותה של לשמור על ליכודה מנת 

                                                       בעת הצורך ומוכנות לבלום אינסטינקטים של כעס מתוך דאגה לתוצאות כעסו.

זעקה ומחאה אינם תמיד   -י למחות ומתי להבליג צריך לדעת מת ,לקח חשובומדים אנו למהתנהגות יעקב 

המעשה הנכון. יש להבליג לפעמים לא בגלל שלא אכפת, אלא דווקא בגלל שאכפת. את הזעם יש לשמור  

 בלבנו, עד שבשלב כלשהו יגיע הזמן הנכון להוציא אותו. 
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