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פרשה נפלאה היא מרשת מאבקי יעקב ועשו :נפלאת מעד נגלותיה דמי וחדה
מאד בצפונותי-ה ,נפלאה במימרת הראשוני ,בחקר הפסוקים במשמעותם הפשוט
ונהדרת מאד ברבדי-ה העמוקים ,המקפצים בתוך פסוקים מעטים ,שנות היסטורי-ה
רבדת מאד על משמעויותיהך ומסריהך  -שנות דור ודור ההולכות ונפרשות לנגד
עינינו משך מאות ואלפי בשנים וחושפות בתוך כך את התאמתך המלאה למסרים
המתמצים מפסוקי התורה:
"ויש בה עוד רמז לדורות,כי כל אשר ארע לאבינו
עם עשו אחיו ,יארע לנו תמיד עם בני עשו"
)רמב״ך בהקדמתו לפרי וישלח(.
"והראה עוד שנגע בכף ירר יעקב ...ויגע בזרעו
)אברבנאל ע"מ שמ״ה טור אי(.
של יעקב ובניו"
אפילו האברבנאל ,הנחשב לפשטך גדול בפירושו לתורה לא יכל להתעלם
מהמסר הנגלה שבפשט פסוקי הפרשה במשמעותן לדורות.
אך מעבר לכך ח>זר רת הפרשה הזו חושפת תגלית נאדרה של דרכי הסיפור
המקראי בכלל ,המתגלמים בכאן במלוא שגבם האלוקי ,מעין "פרט היוצא ללמד
על הכלל כולו" .מתגלה כאן בתפארת עוזה היכולת והכשרון להעביר מסרים
לעזרתו את כל כלי
אינטלקטואליים ,רגשיים ומוסריים תוך שהכתוב
המעשה לרבדיהם השונים :המעשה הספרותי והתיאתרלי ,הצורני והתוכני ,החיצוני
והפנימי וכל זאת במחשבת אמן המתעלה מעל לכל מה שהצליחה איזו-שהיא ספרות
אחרת להוציא מתחת ידה.
דממקדר מים מפכים אלה שואבים בשמחה נושאי הכליס-חכמינו ז״ל -
שנראה שאף הם התעלו בהתעלמות הפרשה ,ובתוך כך מגלים שמינית שבשמינית
שבשיטתם טעמיקת החקר בתורה ,תוך שהם משאירים אותנו פעורי פה לנוכח
גילוייהם ,מטמונר הם והמתודיקה הלימודית שלהם.
במרכז קדש הקדשים של פרשת מאבקי יעקב ועש 1עומד מדרש
חכמים אחד ומיוחד:
"וישתחו ארצה שבע פעמים'  -למה שבע? ע״ש:
'כי שבע יפול צדיק וקם' )משלי כ״ד(
ד״א :למה שבע? אמר לו :הוי דואה את עצמך
כאילו את נתון לפנים משבעה קנקלין )=חדרים(
ויושב ודן ,ואני נדון צפביך ,ואת מתמלא רחמים
עצי .אמר ר' חנינא בר יצחק :לא זז ,משתטח
והולך ,משתטח והולך עד שהכניס מדת הדין למדת
הרחמים.״
)ב״ר ע"ח ,חי(.

*

הערה; כצ עילגי המקורות המופיעים במאמר זה בציון פסוק בלבד ,מתיתסים
לפרק ל״ב בספר בראשית.

מדרש זה מעלרר תמיהלת דבלת:
א( המדרש מתיימר לעברת על השאלה סדרע השתחררה עשר ליעקב שבע פעמי
ארלם בסרפר של דבר מרתיר ארתבר חסרי תשרבה כבתחילה .מדרע דלקא ״שנע
יפרל צדיק"? מדרע שבעה קבקליך רלא תמשה אל עשרה? אתמהה!
דרמה הדבר לארתר ילד ,שלקרשיתר מדרע איך השמש ברפלת ,בעבה:
משרם שהרא >ןשרר בחרש לשמים ,אך בכך ערד לא בעביבר :לכי מדרע איך
השמים ברפלים?
ב( כל הסיפא )ד״א( מתמיהה מאד בביסרחה רבתרכבה .יעקב משפיל
עצמר עד עפר רמתהבך בפגי עשר לרחמים ,תור צירך :אתה-דך ,אבי-בדרך ??!
ג( דבר 7רחב״י אף הם אינם מתישבים על הלב" :הכביס מדת הדיך
למדת הרחמים"  -רבי היכך מציבר ביטריים אלה ביחס לבשר לדם? הלא לאלרקים
הם מידרת אלה.
לפגי שבפבה לעברת על שאלרת אלה באספקלריא הכללית של הפרשה
רמשמערתה ,יש להקדים יסרד מרסד בדברי חז״ל ,הקרנע שאיך תז״ל מתפרשים
גכלגה אלא לאחד מיצרי פשם הפסרקים רמשמערירתיהם בהתמרדדרת חזיתית,
אבי כבגד הפסרק .רק לאחר דלירת הבעירת כרלם לכל צדדיהם רדקדרקיהם מרבבים
אמרי חזי׳ ל רתקשרם.
אף אבר בלך בדרך זר רבבסה תחילה לעמרד על הפרשיה,מחלתה רמשמערירתיר
לקלף קליפרתיה רלחשרף בעירתיה:
כבר הקדמבר רהבאבר את הרמב״ך ,הטרעך כי פרשה זר )"רישלת״( היא
רמז לדרררתיר .בעקבירת דראג הלא לפרט את מהלכי הפרשה בארר ההיסטרריה
רבכך מעצב לבר מסגרת להבבתה הכללית:

"אל עשל אחיל ארצה שיגיד' ... -רכבך תפסרהר חכמים על זה .אמרר
בב״ר )ע״ה ,בי( :י מחזיק באזבי כלב ערבר ,מתעבר על ריב לא לר' )משלי
כ"ר ,י״ז( .א״ל הקב״ה :לדרכר הי-ה מהלך )עשר( ,לחיית משלח לר רארמר
י כה אמר עבדך יעקב' ?! רעל דעתי ,גם זה ירמרז כי אגחגל התחלבר בפילתבר
ביד אדרם ,כי מלכי בית שבי באר בברית עם הררמיים רמהם שבאר בררמא ,להיא
היתה סיבת בפילתם בידם"
)רמב״ך  ,ל״ב ,ד.( ,

"רגם זה ירמרז ,כי לא יגזרר בבי עשר עליבר למחרת את שמבר ,אבל יעשר
רעלת עם קצתם בקצת ארצוח שלהם ,מלך אחד גרזר בארצר על ממרבבר אל על גלפנל
רמלך אחר מרחם במקרמר רמציל הפלטים .רכך אמרר בב״ר )ע"ר,גי(' :אס יבדא
עשר אל המחבת האחת להכהל׳׳  -אלר אתיבר שבדררם' ...לחיה המחנה הנשאר
לפליטה'  -אלר אחיגל שבגללה .ראר כי גם לדרררת תרמרז זאת הפרשה.״
)רמב״ך  ,שם ,טי(

לכמה נפצאיס למדליקיס דברים אצל צאלר האמת ההיסטורית !

£לרללח תשימו נד 7עדר צעדר ׳  -לסנדל בב״ר )" .ת ,י״ג( שיש
בזה רמז :אמר יעקב צפני הקב"ה :רבלנל שצ עולם ,אס יהיו ערלת באלת עצ
בני ,צא תביא אלתס זל אחר זל ,אצא הרללח צהם מערלתיהם ע"כ .עשה רמז,
שיתיר המסים להאדנלנלת שיגבל בני עשל מזרעל ,ברררת והפרש ביך זל צזל.
גרמני' , 7שס ,י" ^x

והכה כל הפסוקים הצצל מעכיך גצזת אדלס-רלמי עסקיכא .אך בתלך
מסכת רחבה זו מתבלטת פרשת מאבקו שצ יעקב במצאך ,שבא במסורת ,ששרו של עשו
הוא )ב״ר ,ע״ז ,גי( .זהו שלב המעבר הקריטי מך גלות לכאולה ,ויש להכיך את
הקרקע היטב לקראת ביצוע מעבר כה משמעותי וגורלי .איך זה דבר של מה בכך לצאת
למרחב-יה לאחר גלות של "על פכי תהום".
ואכך ,ההורה ,כבמחזה מעובד למשעי ,שוקדת על שלמות הסצכה בבמה
דימכסיות ,במספר מימדיס:
תפאורה דקע  -אורות במה" :ריקם בלילה״ )פסי כ״ג(  -אורות הבמה
מאופלים ומכובים  -חשכת עלטת ,המכשירה את השטת להתפרצות כל הרגשות של מתח
וכיעור  -הרע שולט בכפה רבבמת  -המאבק " ...עד עלות השחר" )פסי כ״ה( -
עד ולא עד בכלל" ),כי עלה השחר" )פסי כ״ז(  -עד ועד בכלל  -שולי גלימת
הרקיע הבימתי מלאריס כאור לא אור וכל זאת לאחר החשכה מקסימלית " -שאיך
לך אפלה גדולה יותר מאותה שעה הסמוכה לשחר" )שוח״ט ,י״ח( .יחד עם תבהק
אור-ראשוך זה ,מוארים גם כל כימי הכפש ,החשה בכל עוצמתה את התגברות אור
חסד על חשכת הרשע ,את היציאה מך המצר צמל־חב-יה " -וירא אלוקים את האור
כי טוב" .הפחד ,המתח והכיעור של הלילה מפכים את מקומם לבטחוך והרווחה
אצל צופה המחזה .והאור ממשיך לאיטו להסיג גבול החשך .מך האפור הכהה והעמום
של השחר ,דרך האודם הלוהט של הזריחה ועד לתום וזוק של הלובך הזוהר:
״ויזרח לו השמש"  -הזריחה החיצוכית המובילתכו להזרחה הפנימית ־ הנשמתית -
כיצלכו :הגעכו ליום.
*
מדרש החשך והאור במסורת הנביאים וחז״ל מסמלים את מושגי הגלות
והגאולה .הדוגמאות לכך רבות מאד ומקיפות את כל תספורת הכבואית והמדרשית .
אנל נביא את אותם אלה העוסקים •ישירות בעכיככו :בשחר ,בזריחה ובחילופי
לילה ליום ,ותחילה בפרשתכו שלגו:
"עד עלות השחר״  -כלוסר ,עד שיעלה שחר לישראל —
ישועת ישראל ,שהוא דומה לשחר ,כי הגלות דומה
ללילה".
)לקח טוב ,ל"ב ,כ״ה(
* עייך :ישעיהו נח' ,ח ; 1שם סק א-ב; שם ,שם י'ט-כי; וילק״ש עהפ״ר.
זכריה י״ד ,ז' וילק״ש שם" :זה אור שהוא יקר בעוה״ז ,קפוי)=חשוך( הוא
לעוה״ב; תהליס קייל ,וי; ירושלמי ,תענית פ״א מ״א )עה״פס '-שומר מה מלילת'-
ישעי כ"א,י"א(; שהש׳׳ר ג׳; ב׳־ר ב  ,ד׳ ; שם ,מ״ד ,י״ז; סכהדרים צג.

ישרעת ישראל רגארלתר נמשלר לשחד ,רכל כך למה\ על כך שלרשת
המדרשים הבאים:
"די היא הגדרל רדי שמערך בן
בבקעת ארבל רדאר איילת השחר
ח״א הגדרל לר' שמערך :ברבי,
של ישראל:בתחילה קמעא-קמעא,
רבה רהר לכת״

תלפתא היל מהלכים
שבקע ארדה .אמר ר'
כך היא גארלתם
כל מה שהיא הרלכת-

)יררשלמי,בדכרת פ"א,מ"א
רגשינריי ברסח .בשרח״ט כ״ב(.
"בלילה  -אע׳־פ שהלא לילה ,יש ארר הלבנה רהכרכבים
רהמדלרת .ראימתי הלא חשך? בעלרת השחר! הלבנה
נכנסת רהכרכביס נכנסים להמזללת הרלכים להם•אלמה
שעה איך חשך גדרל ממנר .רארתה שעה הקב״ה ע רנה
לערלם רמלראר רמרציא את השחר מתרך החשך למאיר
לערלם לכל״'.
)ע"פ ספר האגדה ע"מ תקע"ז.
רבשינרי נרסח בשרח״ט כ״ב(

"כתרב אחד ארמר 'מגדיל)ישרערת מלכר('
)תהלים ,י"ח,נ"א( רכתרב אחד ארמר:ימגדרל
)משרערת מלכר(' )שמ״ב,כ״ב,נ״א( ??!
א"ר ירדן :לפי שאין הגאללה של ארמה דר
באה בבת אחת אלא ,קמעא-קמעא .למהל 'מגדילי?
שהיא מתגדלת רהרלכת לפני ישראל .לפי שהן
עכשיר שררייס בצררת גדרלרת ,ראם תברא
הגארלה בבת אתת ,אינן יכרליך לסברל ישרעה
גדרלה שהיא באה מתרך ערלת גדרלרת ,לכן היא
באה קמעא-קמעא רמתגדלת רהרלכת .רלכן היא
משללה הגארלה לשחר ,שנאי ; ׳אז יבקע כשחר
אררך' )ישעי נ״ח,ח'( .רלמה נמשלה כשחר? שאין
לך אפלה גדרלה מארתה שעה הסטרכה לבקר .ראם
יעלה גלגל חמה בארתה שעה ,כל הברירת נלכדין.
אלא עמרד השחר ערלה למאיר לערלם תחילה ,ראח״ב
גלגל חסה ערלה למאיר ראין בריה נלכדת ,שנאי:
'ראררת צדיקים כארר נגה ,הרלך רארר עד נכרן
הי רם' )משלי ,ד' ,י״ח(.
) מדרש שרח״ט י״ח(

א״ב דאינו שני מאפיינים לשחר המייצגים מבחינה סימבולית מקבילות
בתהליך התקדמות גאולתם של ישראל .ראשית :אפלוליתה העמוקה של אותה שעה,
אותו רגע הקודם לעלות השחר ,תשר המביע הבל:צרות ,גזרות ,שמד ,שואה...
לי אר אור מעט ,איר לבנה ,לא ,נסתפק אפילו באור כוכבים ,לא ,אפילו
אור מזלות ,אך איך" :וימש חשך" .ומתוך מאפיין זה נובע הצורר באחר:
הארה של קמעא-קמעא ,הזרחה מתונה ומודרגת ,שכך איך נפשו שבעת המרורים
של היהודי ,הנזונית שלחם צר ומים לחץ ,המקובעת במעמקי גיא צלמות
אשר ביך המיצרים,יכולה לסגל עצמה בפתע פתאום לסנוורי אור הגאולה השלמה
המכה בעיניו החשוכות ,בנפשו הכהה ,וחובה שתתקפהו עוויתות שגעוך .קמעא-
קמעא זה משתלב יפה במישורים אחרים של הסצנה ,רפואתו הפיסית של יעקב
ומעבר היוזמה ,כפי שנראה בהמשך ) .על דרכים נוספות שבהם באים מאפיינים
אלה לידי ביסוי פרסי במאבק יעקב ובגאולת בנים צעייייל -ראה נספח בסוף המאמר(
ונחזור עתה לבדוק דימנסיות נוספות בסצנה■ הנטווית והולכת:
ועדייך בתפאורוז רקע  -מקום הסצנה" :ויעבור את מעבר יבק...ויעבירם
את הנחל ויעבר את אשר לו)"...פסי כיב-כיג( .כבר תמהו המפרשים כולם על
ייתורים אלו בתיאור תהליך ההעברה ובחזרה המודגשת של הפעל "עבר" בהופעותיו
השונות .מבלי להתייחס לפרטי ההופעות השונות :הרי בולם רצוך הכותב להרגיש
מעבר תכוף הלוך וחזור של יעקב ,כאשר הנחל בתווך מצייך תיחום של מציאות
או מהות מסוימת.
ואכך  ,נחל יבק הוא גבולו של א״י עם חו״ל )אלשייך( .יעקב נוגע ,לא
נוגע "כנשר י על ר קנו" במציאות א״י .את הנפשות ורב רובו של הממוך מספיק
הוא להעביר .מציאות הרע מתקשרת עמו )"ויאבק"( ונטפלת אליו בקשר האחרוך
שלו בחו״ל ,בסקור רע זה ,המהווה ניגוד גמור למהות א״י .רק פכים קטנים עוד
חי׳נ׳גיס בינו לפי! הארץ )חוליך צא( ,ל״מנוחה ונחלה״ ל״ואהיה-עמך״ )ראה
רש״י בראשית ל"א,ג'( .המאבק המתנהל בחשכת וטומאת תו״ל ,סיומה בזריחת
השמש כאשר עבר את פניאצ )פסי ל״ב( לתחומי א״י ,למקום שם השאיר את משפחתו
ורכושו מעבר מזה של מעבר יבק ,והתפאורה הבימתית המשתנית חליפות אף כאך
מנגנת על נימי הנפש והרגש.
ועתה ,למהלך המחזה עצמו ולבחינותיו הספרותיות:
מצבו הפיסי של הגיבור  -הבמאי עשה כאך מלאכת אומך  ,בהמחישו את
עליותיו וירידותיו של גיבור המחזה דרך השינויים החלים במצבו הפיסי.
תחילה  -המעברים התכופים אל מעבר ליבק מזה וחזרה .הארעיות ,הטלטולים,
תוסר הקביעות ששיאם ב-״ויאבק" )פסי כ״ה( בנסיוך להשמיט את הקרקע ,את
האחיזה בעולם ,מתחת רגלי היריב ,ושיאי שיאם ב-״ויגע בכף ירכו ,ותקע
בף ירק יעקב" )פסי כ״ו(  -השמטת הבסיס  -כך העמידה ,המקום המעמיד והמייצב
מחד ,ויסוד המשכיות הדורות מאידך:

״...לאמרי בב״ר )ע״ד,יד׳( :נגע בכל הצדיקים
שעתידים לצאת ססבו  -זהר דירי של שסד...
שיהיה דיר בזרעי של יעקב ,יתגבר עשר עליהם
עד שלחיה קדיב לקעקע ביצתך".

)רסב״ך עפ״ס כ"ר(
ביצתן  -מקים קייס הסין  ,קירר  -אבר קרבת בשרין ,בסיס
עמידתי הפיסית של האדם .בבקעי את כף הירך ,סנסה שרר שצ עשי צעקיר כל
עירם לבית ישראל :קילס בהר רה להמשכיות לעתיד.
"יהלא עלצע עצ ירכי" ;פס' צ״ב - (,אלתי קייס סעררער של הרלך -
לא היצר מסתיים בכי-סרב ב־״ויזרח ל? השמש" ;שס( "צי׳-לרפראתר" )רש״י,
ב״ר ע"ח,ה'(; סיף דבר "ריברא יעקב שלם) ,ל״ג ,י״ה(  -שלם בגרפר ,שנתדפז
סצליעתר" )רש״י עהפס' ; ב״ר ע״ט ,הי; שבת לג(.

מעבד הי לזמר;  -נשיסה נא לב ,כי גם בדיסנסיה זי מומחשת בעירה ילע:
מ 7הכצצ מחלר ההתקדמות שצ המחזה,
בכצ עת המאבק עד עלרת השחר יעקב הלא פאסיבי .המצאך הלא הליזס
והמקרא דראג להדגיש זאת בשני דרכים :ייהרס הפערלרת צמצאך יהשימיש בבגי
נפעל אצל יעקב" :ריררתף..,ייאבק איש עמי ...לירא כי לא יבל' ל  2ייגע...
יתקע...בהאבקי עמי עמציס אצה טייתרית לכאררה רהרפעתס רק מחזקת את הסס
הנ״ל  -פס ,כ"ה-כ"ר_( .עס עצות השחר משתפר מה מעבי שצ יעקב ,והיא היפר
צהיית המחזיק ביוזמה המעשית ,אס כי הסלאך עדיין ייזס רוחבית בשליטה בד
שיח" :ייאמר ;המצאך :£שלחני ...ייאמר ) יעקב הלא המשיב :(,לא אשלחך...
ייאמר אציל :מה שמר ,ייאמר :יעקב .ייאמר :צא יעקב יאמר ...כי שרית...
רתרכל)".פסי ב״ז-כ״ש( .הסלאך הלא עד,ד 7המחזיק ברסן השיחה בהייתי השי*
בחינת קליפה זל״הילזמה היא עדיין בידיר.
אמנס מעשית יעקב מלג׳ג מ 7המלאך סלילך רבכך ססתסן מעבר ירזסה תלי
אך גם אז רק בשלילת פערלה חילבית ,בטביעה ,לא בראשרנירת אקטיבית חילב׳
משחק כהרת זה נסשך רהרלך עד להכרעה הסלפלת להביעחת ,עד להחלפת שסר של
יעקב לישראל ,שבל מידה הסלאך בעלירנרתר של יעקב רבכך מעביר צידיל את
זכרת הירזסה" :כי שרית ...רתרבל" ־ ל שי 7פעיצ צעלמת לשי 7סביצ משך המז
עשי־ה חילבית צעלסת מביעת הפערלה בשלב בי.
הפסרק התרתם סשלים סרפית את התהליך הססתסן הזה :״ ר ישאל יעקב לי1
;פסי צ'( .י^קב פלהח בשאצה זל פעם ראשלבה ,לדבר זה מקבצ־ביעלי כפרל:
״רישאל...ריאסר" .סת סקרסר של "ריאסך״ זה כאן? בכך סרדגש מי מחזיק ברי
בחינת :אס תרעה  -אבי שלאצ אלתך ,לאס צאל  -אבי אלמד רדרדש.

מוסיקת רקע  -כהשלסה לדיסנסיות השונות טל הצדדים התיאתרליים,
היורים בולם חץ מגמה לנקודה אחת משותפת ,משתלבת גם המנגינה המלווה את
הסצנה ומותאמת לרצון הבמאי להוסיף מימרים רגשייס-חוויתיים שונים.
לאורך כצ צלל המאבק הארוך תופס השהם המתוח את מלוא חלל הבמה
ומותיר אתריו מרחבי ריקנות איך-סוף ,המאפיינים בל-בך מציאות לילית
שוממת ,חסרת גבולות חזותיים  -אין סופיות נעדרת בטחון ומלאת עצבנות.
בלי התזמורת פוסקים לחלוטין מנגינתם עם ׳׳ריקם בלילה הוא" ,לאתר שעות
קצביות ,טרופות פעילות ושוקקות אקטיביזם בהם עוסק יעקב במלחמה ,תפילה
ודורון ללא רגע מנוחה ,פוסקת לפתע קול הלמות הפטישים ושקט עצבני מנסר
בחלל האדיר ,העקור מילים ומנגינה ,המלוות דו-שיח ,תפילה או ציווי למשל.
דברים אמנם מתרחשים ,יעקב מעביר את בל אשר לו .יעקב נאבק ,אך הבל ללא
הוצאת הגה אחד.
אך כשעולה השחר ואיתה זמרת נשמת תבל והאורקסטרה הבימתית ,א נו
עדים לדו-שיח ער וחותך ,בנוי משפטים קצרצרים המסיגים זה גבולו של רעהו,
דו-שיח הממלא את חלל היקום בולו במלל וסותם את חורי האין-סופיות הלילית.
התקשורת הלזו היא נשמת אפו של יקום חי במוות בלבד שולטת הדממה.
שינויי שמות וכינויים  -גם זהו מוטיב סיפורי-תיאתרלי
בתוכו מסר רועם המבטא שינוי פרצוף ,מגמה ,דעה ,תחושה או מהות.
שמו של גבור ספוךנו מתחלף בשיאה של הסצנה .ברגע הדרמאטי ביותר
י־ יעקב״ מתחלף ״לישראל:׳ הפחיתות והתחתוניות הפיסיים ,המתבטאים בשם הראשון
נהפכים לעליונות של "שרית עם אלקים ואנשים ותובל" )פסי ב״ט(  -ישראל:
שר-אל .העקבה והרמאות המתגלים ב״הבי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים"
)בראי ב״ז ,ל״ו( מוסבים לישרות שבשם החדש  -ביושר באו לך הברכות,
"לא יאחר עוד שהברכות באו לך בעקבה ורמי-ה ,בי אם בשררה וגילוי פנים
)רש" י עפ" ס ב" ט(.
״וי אסר:
 ,צא י עקב יאמר עוד שסך'
. ..לא בחבימו ולאו בעלי;בא  7ילך רו וחת
)שם(  -ישראל )=הקב"ה( ודאי אודי עצר
מה אסר לו? ,...צא בערמה ולא בעקבה שצר
הודה לך וסמנו■ יצאו הברכות(

)פסי ב״ט(  -מאי קאמר ליה?
לאינון ברבאן' ...בי אם ישראלי
ומיני-ה נפקא ברבאן) "...תרגום:
הרווחת לברכות אלת ...ישראל ודאי
הר ,תולדות קמ״ד(.

גם חילוף שמות זה ,בכל קורות פרשתנו יתרחש לעת בוא גואל צדק ,ועד
אז ,בחשכת ליל הגלות ,אנו נרמסים ונחשלים בעקב זה באדם .בל עוד המציאות
הגשמית העבה והגסה של אפלת-נשף שולטת בעולם  -היתרון ביד שרו של עשו -
"לפי שהי-ה נעשה לנגמר בשערו בבן שנים הרבה" )רש״י ,בראי ב״ה ,ב״ה(
עשו  -מלשון עשוי )=ג0ור( לעומת העקביות והפחיתות שביעקב .בל עוד
שולטים הצדדים הפיסיים ,עשו הוא השולט ,שבן בכך כוחו וגבורתו ,בהיותו
עשוי .אך בזרוח האור העדין ,המגרש את חשכת עבדי החסר ומאיר באור הרות
והשכל הדק סן הדק ,אד אז מתגלה כי היוצרות התהפכו ובי ״ישראל עושה חיל״
;במדבר ,כ"ד,י"ח(" :ועסדו זרים וראו צאנכם ,ובני נכר-אכריכם וכורסיהס,
ואתם כהני ה' תקראו )"סודה על הברכות"( ,משרתי אלוקינו יאמר צכס,
חיל גויים תאכלו ובכבודם תתיסרו ...ונודע בגויים זרעם וצאצאיהם בתוך
העסיס ,כל רואיהם יכירום ,בי הם זרע ברך הי " )ישעי ס״א ,ת'-טי(.

״ילקראל צד,ס עס ר,קדש ,גאולי ר",׳  -ובססוך ממש ־
בגדים סבצרת לכל׳ )שם ס״ב ,י״ב• ,ס״ג ,א'־(.

מי זד ,נא מאדלס הפוץ

לבאמת כבר אמרל חז״צ" :צא שיעקר שס יעקב ממקלמל,
אצא שיהא ישראל עקד ליעקב טפל לו״ )ברבות יגי(.
שלא בסו אצל אברר,ס לשדה ,אשר אצלם חילוף ר,שמלת ושינויים הלא
סוחלט לשם קודם נמת? )ראה ברבות שס(  ,הרי שאעצ יעקב יש חיום לשני
ר,שמלת :זאת  -בסציאות עלה"ז וזאת  -בסציאות "והיה ביום ההוא".
אף חליפות השם פניאל ופנואל סשתלב בתוך התהליכים הסובבים .כשם
שבעבודה זרה מעלה ״ואבדתם את שסם״ )דברים י״ב,גיז ־ היל קורין אותה
בית גציא ,קורין אלתה בית גדיא )ע״ז , 0 0 ,בך מעדה להנציח את הנס,
את החיובי על החיובי .לפנים נקרא המקדם פנואל ;לראה שופטים ח' ,הי( =
פנה אל  -הסתר פנים ,יתכן משלם שזוהי עיירת ספר עצ גבלצי איי אך עדיין
בחו״ל ,כפי שמעיד מקלם המאבק )וראה לעיל בי׳מקלם הסצנה״( ,ובן הביטוי
"ויזרח צל השמש באשך עב1־א) 7פנואל" )פסי ל״א(  -משם דר,צאר,,מעבר מעבר ל.
המרמז על הגאולה ;״ליזרח"( המתעדררת במעבר לא״י .ולבן ,בל היוצא לשם
מא״י באילו פנה אל בעליו :״כצ הדד בחל״צ דלמה כמי שאין צל אצדק ")כתובו
אר המאבק והנצחון של ישראל הסתגלסים ב״פנים אל פנים" ;פס' צי (,תמלרת
"פנה-אל" :כי עין בעין יראל בשוב ה' ציון" סוצאים ביטויים בשם המתחדש:
פגי-אל " -בצאתו מידלשצים" הנרמז בפנואל ,מפנה מקלמל בעת הגאולה "בשובי
לציון"  ,לפני-אל.
לסכום פרק זה נוסיף ,ביי הדבר הנעלה ביותר ב״סחזה״ זה ,הדבר ההופו
ממחזה מידחד ,מילחד מאד ,לסחזה אלוקי ,שאין לפעלה ססנו ,היא עובדת קיפו
בל הצדדים המרלביס הצצל ,כצ המימדיס ,כצ המישלריס ,כצ הדימנסילת במספר
פסוקים פועט ביותר תוך יצירת הדמלניה מצאה וסושלסת בין בולם.

לא ארחיב את היריעה ידהר" ,קער המדע פהשתרע״ ,אך להשלפת עניני
גלות וגאולת בפי שבאים לידי ביטוי במאבקי יעקב לעשל ,אביא מדברי חז״ל
עצ הפרשה קב סן האיפה ,דברים הנשזרים צכדי מסכת שצמר ,ר,מר,לדה את הלבוש
שעצ גבי השצד;
"דילתד יעקב לבדו')פס' ב״ה(  -פה הקב״ה כתלב בל?
לנשגב ה* לבדו ביום ההוא' )ישעי בי( ,אף יעקב -
;ב״ר ע"ז,א(.
לילתר יעקב צבדל״
"ויאפר שלחני בי עלה השחר׳ )פסי ב״ז( ־ א״ר
אצכסגדרי; מטה שאתה טהדשנד בבלקרן של פלביות,
;שם ,ע׳׳ח ,א.(,,
אנל יודעים שאפונתך רבה צגאצנד.י׳
"דיזלח צל השמש' ;פסי צ״ב( ־ א״ר ברכיה :ולפי צא
זרחה ??  7אצא; צל־צרפלאתו  ,אבל לאחרים -אדרה .ר״ה
בשם ךב אחא אפר :בך היתד ,השמש מרפא באבינו יעקב
ופלהטת בעשל לבאצלפיל .א״צ הקב"ה :את סימן לבניך.
מה את השמש מרפא בך ופלהטת בעשו ובאלופיו ,בך
בניך ,תהא השמש מרפא בהן ופלהטת בעכל״ס לכלי.
;שם ,שם ,הי(.

"עד אשד אבוא אל אדוני שעירה' )בראי ,ל"ג,י"ד(
א״ר אבהו :חזרנו על בל המקרא ולא מצאנו שהלך יעקב
אצל עשו להר שעיר מימיו .אפשר יעקב אמיתי היה
ומרמה בו ? אלא אימתי הוא בא אצלו? לעתיד לבוא'.
הה״ד :יועלו מושיעים בהר ציוך לשפוט את הר עשוי
)עובדיה א'  ,ב"א(",
)שם ,שם ,י״ד(

"ויבוא יעקב שלם' )בראי ,ל"ג,י"ח (  -שלם בגופו,
לפי שכתוב :״והוא צולע על ירבו' )פסי ל״א( ,ברם
הבא שלם בגופו .שלם בבניו ,לפי שכתוב בו :י אם
יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה׳ )פסי ,ט' (
ברם הבא שלם בבניו .שלם בתלמודו ,אע"  3דא״ר אבין
בשם ר' אחא :תשע שנים היה מכבד אבלבל יעקב את עשו
באותו הדורון ,ברם הבא-שלם בממונו .ר' יוחנן אומר:
שלם בתלמודו )שלא שבח תלמודו בבית לבן  -רש״י
עהפ״ס(״
)שם ,ע"ט ,הי(
ארבעת הדברים הללו מקיפים את מכלול צדדי החיים השלמים :קנינים
עצמיס-גופביים)=גופו( ירוחניים)=תלמודו(  ,קנינים נספחיס-חיצוניים
)=ממונו( והבטחת המשכיות ונצחיות לאותם קנינים )=בניו( .נמצא יעקב
שלם בבל ,וזוהי שיאה של גאולה.
מטיבים לסכם פרשיה זו שנים מגדולי ישראל :הרמב״ן דר׳ אהרון הלוי
מברצלונה ,בעל ספר החינוך:
"...לא יכל המלאך להזיקו )ליעקב( ,בי לא הורשה,
רק במה שעשה עמו להקע בף ירבו...והענין  ,כל
המאורע בולי רמז לדורותיו ,שיהי-ה דור בזרעו של
יעקב ,יתגבר עשו עליהם עד שיהיה קרוב לקעקע
ביצתך ,והיה זה דדר אחד בימי חכמי המשנה ,בדור
מל ר' יהודה בן בבא וחבריו . ...ש ה י ו מביאין
כדוריות של ברזל ומלבנין אותן באור ,ונותנין
אותן תחת שיחיהן וטשיאין נפשותיהן מהן.
ויש דירות אחרים שעשו עמנו בזה ויותר רע והבל
סבלנו ועבר עלינו )נשים לב :הרמב״ן אומר משפט
זה בלשון עבר ,במדבר בודאות על קץ הגלות(
במו שרמז ' :ויבוא יעקב שלם' )בראי ל"ג,י"ת("
)רמב״ן עפס' ב"ז(

"משרשי מעלה זו)שלא לאכול גיד הגשה(,
כדי שתהיה דמז לישראל ,שאע״פ שיסבלו ערלת
רבות בגליות מיד העמיס למיד בבי עשו ,יהיו
בטוחים מלא ייאבדו ,אלא לעולם יעמוד זרעם ושמה,
ויבוא להם גואל ויגאלם מיד צר .ובזברם תמיד
ענין זה ע״י המצווה שתהי-ה לזברוך ,יעמדו
באמוגתם ובצדקתם לעולם.
ורמז זה הוא ,לפי שאותו מצאך שבלחם ביעקב
אבינו ,שבא בקבלה שהי-ה שרו של עשו ,רצה לעקרו
ליעקב מך העולם הוא וזרעו ולא יבול לו ,וצערו
בנגיעת הידר ,ובך זרע עשו מצער לזרע יעקב ולבסוף
תהיה להם ישועה מהם ,במו שמצינו באב ,שזרחה לו
השמש לרפאתו ונושע מך הצער ,בך יזרח לנו השמש
של המשיח ,וירפאנו מצערנו ויגאלנו אמך במהרה
בימינו.״
)החינוך ,מצות גי(
)חלק אי.

המשך המאסר בעזרת הנותך ליעף בה  -בעלוך הבא איהי״ת(.
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אחד ה מ י י ח ד י ם והמאפיינים של איילת השחר ,הוא הסגתו אחור את גבול
הלילה ,ה ל א חודר לתוכו ומתוכו .איך זה גדר ״ויבדל אלוקים ביך האור ובי
החושך״ )בראי א' ,ד*( .מבחינת הרגשתו הסוביקטיבית של הצופה נובעת אייל
השחר דוקא מתוך שחור אפלת הליל )ראה בגוף המאמר ציטוט מדרש שוח״ט י״ח
ו -ב״ב בנדוך ד י ד ן ( .
אצל יעקב היתה הסגת גבול זו מודגשת פי במה:
"ויזרח לו השמש״ -ובי לו לבדו זרחה תשמש,
והלא לבל העולם זרחה ? 7א"ך יצחק :שמש הבאה
בעבורו )בצאתו מחרך( ,היא זרחה בעבורו"
)חוליך צא :סנהדרין ,צה(
"אותך שתי שעות שהשקיע לו הקב״ה חסה בצאתו
מבית אבי ל...החזירן בחזרתו לבית אביו .הה״ד:
'ויזרח לו השמש״
)ב״ר ,ס״ח ,יי(

מבאן ,שגס במאבקך של יעקב ,אדתל מאבק המסמל בל-בולו את המעבר
מך הגלות לגאולה והתקדמות הגאולה עצמה ,גם בר מקדמת הזרחת הגאולה
וחודרת את תחומי■ הלילה.
דבר זה יעזור לגו לפתור תימה גדולה :ע"פ בל האמור לעיל ,הייתה
נגיעת הירך עוד בחשכת ליל הגלות ,המקדימה בחוט השערה את זריחת הישועה.
גם השחר שבפסוק "ויאבק איש עמו עד עלות השחר" )פסי ,ב״ה( המקדים את
"ויגע בבף ירבו ותקע וברי )פסי ב״ו( הסברנו לפיכך ב" :עד עלות השחר" -
עד ולא עד בכלל בהביאנו ראי-ה מהופעת ביטוי זה פעם שני-ה מיד בסמיכות
בצורת עבר פשוט )"בי עלה"(י המביעה מציאות שהתרחשה בבר )ראה פס" ב״ז(.
אך למרות בל זאת עדיין נותר להקשות מדוע בבל זאת בחר הכתוב להקדים בסדר
הפסוקים את "ער עלות השחר״ ל-״ריגע בבף ירבו ותקע" ולא כתב בסדר התרחשות
המאורעות ?/
ע"פ היסוד דלעיל ,מוסבר הדבר היטב ובתוך בך חושף עוד פן נפלא של
דרבי הסיפור המקראי .עלות השחר ,הפורץ וחודר את תחומי המאבק ,עד בדי בך
שמקדים ומדגדג אפילו את הקשה והקריטי שברגעי הגלות  -הנגיעה בירך ונקיעתו
מעביר את המסר במלואל :הפצע אור הגאולה בה סמוך ומידי לשיא חשבת הגלות,
עד שנראה בעליל ,שהוא נובע מתוכו ואפילו מקדימו ובנ״ל.
במקביל ממש למדרשים שהובאו מ״שוחר טוב" )י״ח ,ב״ב( בך גם אצל
יעקב ,רגע שיא האהלה  -ת״וימש חשך" ,מקדים ממש ,נוגע לא נוגע ,חופף עליו,
על הנץ הגאולה .נגיעת הירך המהוות שיא שיאה של הגלות ,השואה הנוראה ביותר
)וראה  -רמב״ך שהובא בגוף המאסר בעמי  - 9רמב״ך עפ״ס ב״ו( ,בחינת ביטול
הבה המעמיד ההווי והעתידי ,בדמות הבטחת המשכיות המין,רגע זה מקדים במשהו
שבמשהו בלבד את רגע הישועה ,עד שאין הדבר ניכר במעט לעין בהבדלת יום
ולילה ,ונראה לעין הרואה בי אור היום הקדים ובא מתוך הלילה.
"...ר"ע הי-ה דורש':דרך בובב מיעקב' )במדי ב״ד(
 אל ת?רי כדכב אלא כוזב )=בך כזיבא־בד בובבא(.ר״ע בד הוה המי ליה להדין בר-בוזיבא׳ הוה אמר:
היינו מלכא משיהא) "...תרגום :ר״ע כשהיה רואה
לו לבד-בובבא זהיהי-ה אומר :זהו תמלר-המשיח(
)איב״ר ,בי ,די (
ונפלא הוא ותמוה מאד ביעד זה טעה גדול ישראל שבאותו דור ,רבי
עקיבא ,בדבר זה .על סמך מה קבע בהחלטיות ובנחישות דעה בזו מה שקבע.
קשה הדבר שבעתיים לרמב״ס שכותב:״ ...ודימה הוא )ר״ע( ובל חכמי דורו
שהוא המלך המשיח 1 ",..הלבות מלבים פי״א ,הלי ג'^ ??!
אבן ,רבי עקיבא שחי בדודו של שמד ,שהי-ה בן דודו של ר' יהודה
בן בבא ,שביחס אליו מביא הרמב״ן )פסי ב״ו( את דברי ר' חייא בר אבא
"אס יאמר לי אדם תן נפשך על קידוש השם ,אני נותן ,ובלבד שיהרגוני מיד,
אבל בדורו של שמר איני יבול ולו! )שהש״ר ,ב' ,י״ןן( ושאת עיניניו ועניני

7דר 7תייחס הרטב"ך לנגיעת הירך ונטיעתו  -פסגת הגלותי:
הישראלית ,לבי עקיבא זית תטיב לקרלא ביך שיטי פרשת זר של אביגל יעקב
למאבקו ,והבין בי בסמיכות ממש ,בתוך בדי דיבור לשיאי הצרות ,הרדיפות
והגזרות חייבת לבוא הגאולה ,חייב להופיע משיח צדה בן דוד ,לא ויתכן
אחרת ,הרי את זאת  -התורה סלסדתבו ,ואם הגענו עד הלום ,עד אמירי עיבל
חשבת הגלות ,יופיע בהכרח בסמוך לו ומתוכו חזרח והפצע אוד הישועה.
בימי ר״ע וחכמי דורו לא זכינו להתגשמות נבואה זו ,שבן החטא
גרם )איב״ר שם ,רמב״ם שסי( .אך דורנו שלנו זבה לראות בהתיישמות הדבריו
בסמיכות השואה להתקלמה ,שראה שכדוגמתה לא חווה אף עם על בשרו ,אשר
הולידה והצמיחה מתוכה את ראשית צמיחת ישועתנו .לבבמאבקל של יעקב עם מ
של יעקב ,כך גם כאן ,הקדימה תחילת תהליך הגאולה את השואה הזו והסיגה
גבולו בכינוס הקרגגרסיס היהודיים ובהצהרת בלפור.

"והיה ביום ההוא ,לא יהיה אור יקרות וקיפאון .והיה יום
אחד ,הוא יוודע ל-ה׳ לא יום ולא לילה2 ,ה2ה_לעת_ער_2
)זכרי י"ד ,ו'-זי(.
ויהי כן .כן יזכנו מצמיח ישועות לחזות בשוב שכינתו לציון
בכל הודה והדרה בבי׳א.

