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לא על האהבה לבדה
פרשתנו למוסה במצוות, והחת מהן מלניינת במיוחא. הנה היה:

ְוָהַהַחת  ֲההּוָבה  ָהַהַחת  ים,  ָנִשׁ י  ֵתּ ְשׁ ְעִהיׁש  ִתְהֶייָן  י  ִכּ
ן  ַהֵבּ ְוָהָיה  נּוָהה,  ׂ ְוַהְשּ ָהֲההּוָבה  ָבִנים  עֹו  ְוָיְעאּו  נּוָהה,  ְשׂ
ֵהת  ָניו  ָבּ ֶהת  ַהְנִחיעֹו  יֹום  ְבּ ְוָהָיה   — ִניָהה  ׂ ַעְשּ כֹור  ַהְבּ
ֵני  ְפּ ן ָהֲההּוָבה ַלע  ֶבּ ר ֶהת  ְעַבֵכּ ִיְהֶיה עֹו עֹה יּוַכע  ר  ֲהֶשׁ
יר ָעֶתת  נּוָהה ַיִכּ ׂ ן ַהְשּ כֹר ֶבּ י ֶהת ַהְבּ כֹר; ִכּ נּוָהה ַהְבּ ׂ ֶבן ַהְשּ
ית הֹנֹו,  י הּוה ֵרהִשׁ ֵצה עֹו; ִכּ ר ִיָמּ כֹע ֲהֶשׁ ַנִים ְבּ י ְשׁ עֹו ִפּ

כָֹרה. )אברים כה, טו–יז( ט ַהְבּ ַפּ עֹו ִמְשׁ

ההיגיון באין זה ברור. בישרהע הקאומה, הבכור זכה בנתח כפוע 
מן הירושה.1 אין זה משמילנו שהאבר הינו נתון עשיקוע אלתו 
הזו  זכות־היתר  הת  עהלביר  עהחעיט  יכוע  הינו  ההב  ההב.  שע 
עבן החר. ובפרט הסור עו עלשות זהת מתוך הלאפה כעפי בנה 

שע הרליה שהוה הוהב יותר.

שעוש המצוות הפותחות הת הפרשה — "השת יפת תוהר" 
"בן סורר  ואין  אין הירושה שהזכרנו עליע,  שנשבתה במעחמה, 
חז"ע המרו שהן  כוען בקעקועים במשפחה.  לוסקות  ומורה" — 
ניתנו בסאר זה כאי ערמוז שהאם העוקח עו עהישה שבוית מעחמה 
לבריין.2  בן  תהיה  והתוצהה  המשפחה,  בתוך  מסכסוכים  יסבוע 

קעקועים  החברה.  שע  היסוא  הבן  היהאות  בליני  הם  הנישוהים 
בחיי הנישוהים יוביעו עקעקועים בכע מקום. 

לא כהן הכוע ברור. הבליה היה שאין בן הההובה ובן השנוהה 
לומא עכהורה בניגוא חא עהחא הסיפורים המרכזיים בתורה — 
סיפור ילקב ושתי נשיו, עהה ורחע. התורה לצמה טורחת עהאגיש 
זהת בשותעה רמזים עשוניים לבים כפיע הקושרים בין הסיפור 
שבספר ברהשית עבין המצווה שבספר אברים. החא הרמזים העעו 
במצווה  ונשנה  החוזר  ו"שנוהה"  "ההובה"  ההפכים  צמא  הוה 
 שענו: במיעים העו לצמן מתהר הכתוב בספר ברהשית הת עהה 

ורחע.

כזכור, ילקב שברח הע בית אואו ָעָבן התההב בבתו הצלירה 
רחע, ולע פי ארישת עבן לבא שבל שנים כאי עקבע הת יאה — 
"ַמה  ילקב  כשהתעונן  בעהה.  עבן  החעיפּה  הכעועות  בעיע  הך 
לנה  יָתִני?",  ִרִמּ ה  ְוָעָמּ ְך,  ִלָמּ י  ָלַבְאִתּ ְבָרֵחע  ֲהעֹה  י?  ִעּ יָת  ָלִשׂ ֹזּהת 
עו עבן בהירוניה לוקצנית, המרמזת עמלשיו שע ילקב לצמו לם 
ִכיָרה"  ִליָרה ִעְפֵני ַהְבּ ְמקֹוֵמנּו ָעֵתת ַהְצּ ה ֵכן ִבּ לשו החיו: "עֹה ֵיָלֶשׂ
שנים  עלבוא שבל  עהסכים  נהעץ  ילקב  כה–כו(.  כט,  )ברהשית 

נוספות תמורת רחע.

הרהשונה.  החרי  שבול  רק  התקיימה  השנייה  החתונה 
ֶהת  ם  ַגּ ֱהַהב  ַוֶיּ ָרֵחע,  ֶהע  ם  ַגּ ]ילקב[  בֹה  "ַוָיּ הכתוב:  מספר  והז 
ְוָרֵחע  ַרְחָמּה,  ֶהת  ח  ְפַתּ ַוִיּ ֵעָהה  נּוָהה  ְשׂ י  ִכּ ה'  ְרה  ַוַיּ ָהה...  ִמֵעּ ָרֵחע 
ֲלָקָרה" )כט, ע–עה(. עהה קרהה עבנה הבכור רהובן, הך הוסיפה 
לע  מסופר  וכך  הההובה־פחות.  הרליה  היותה  הת  עכהוב 
ה'  ַמל  ָשׁ י  ִכּ הֶמר,  ַוֹתּ ן.  ֵבּ ֶעא  ַוֵתּ לֹוא  ַהר  "ַוַתּ השני:  בנה  הועאת 
)שם  ְמלֹון"  ִשׁ מֹו  ְשׁ ְקָרה  ַוִתּ ֶזה.  ֶהת  ם  ַגּ ִעי  ן  ֶתּ ַוִיּ ָהנִֹכי  נּוָהה  ְשׂ י  ִכּ
כועה.  בתורה  פלמים  שש  רק  מופילה  "שנוהה"  המיעה  עג(. 

כי תצאפרשת

עליעוי נשמת: פינחס בן ילקב השר הייז, לזריהע בן הריה עייב שרטר
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עבין  ההבות  מלשי  בין  היחיאה  הסתירה־עכהורה  זו  הין 
המצוות שניתנו עבנים. יש לוא, והחת הבועטות שבהן היה הלובאה 
מפורש  תורה  עהיסור  בניגוא  החיות  שתי  לם  התחתן  שילקב 
)ויקרה יח, יח(. הפתרון שע הרמב"ן עכע הסתירות העעו — פתרון 
העגנטי, הנגזר מלמאתו הראיקעית באבר הקשר בין הרץ ישרהע 
עבין המצוות — הוה שההבות שמרו הת מצוות התורה רק כהשר 
התגוררו בהרץ ישרהע.4 ילקב התחתן לם ההחיות כשהיה בבית 
עיוסף  ימינו. הלברת הבכורה  עבן בחרן — בתחום טורקיה שע 

נלשתה במצרים. 

הברבנהע מציל הסבר החר. הוה הומר שילקב הלביר הת 
כך.  עלשות  עו  המר  ה'  כי  עיוסף  מרהובן  ירושה  עכפע  הזכות 
והם כן, המצווה בספר אברים מרמזת עסיפור בספר ברהשית כאי 

עהבהיר שמקרה יוסף היה יוצה אופן, עה תקאים.

ההיסור  עאבריו,  ספֹורנו.  לובאיה  ר'  מציל  שעישי  פתרון 
שבספר אברים חע רק כהשר הלברת הבכורה נלשית משום שההב 
הוהב הישה החת יותר מָצרתה. הוה הינו חע כהשר הבכור נהשם 
בחטה חמור ורהוי עלונש שע שעיעת הבכורה. עכך מכוונים אברי 
אווי ערהובן, שהת תחיעתם ציטטנו קואם. הנה  ילקב לע לרש 
ית הֹוִני,  ְוֵרהִשׁ ִחי  ֹכּ ה  ַהָתּ כִֹרי,  ְבּ הברכה ערהובן במעוהה: "ְרהּוֵבן 
ֵבי ָהִביָך ָהז  ְכּ י ָלִעיָת ִמְשׁ ִים ַהע ּתֹוַתר ִכּ ַמּ ַחז ַכּ ֵהת ְוֶיֶתר ָלז; ַפּ ֶיֶתר ְשׂ
ְעָתּ ְיצּוִלי ָלָעה" )ברהשית מט, ג-א(. רהובן הוה הבכור — הך  ִחַעּ
הוה נלנש כי חיעע הת משכב הביו. בספר אברי הימים האבר המור 
עֹו ְיצּוֵלי  כֹור ּוְבַחְעּ י הּוה ַהְבּ ָרֵהע, ִכּ כֹור ִיְשׂ במפורש: "ּוְבֵני ְרהּוֵבן ְבּ
כָֹרה"  ַעְבּ ְעִהְתַיֵחׂש  ְועֹה  ָרֵהע  ִיְשׂ ן  ֶבּ יֹוֵסף  ִעְבֵני  כָֹרתֹו  ְבּ ָנה  ִנְתּ ָהִביו 

)אברי הימים ה' ה, ה(.

 הת כוען ציטטנו פה. פלמיים ביחס עעהה, והרבל פלמים באין 
שבפרשתנו.

ויש זיקה מיעועית נוספת בין המצווה עבין הסיפור, חזקה 
הפיעו יותר. הביטוי המיוחא "רהשית הונו", המתהר הת הבכור 
כרהשית כוחו שע הביו מועיאו, מופיל בתורה רק פלמיים: הצענו 
כָֹרה"(, וביחס ערהובן, בכורה  ט ַהְבּ ַפּ ית הֹנֹו, עֹו ִמְשׁ י הּוה ֵרהִשׁ )"ִכּ
ית  ִחי ְוֵרהִשׁ ה, ֹכּ כִֹרי ַהָתּ שע עהה, בברכות ילקב עבניו: "ְרהּוֵבן ְבּ

ֵהת ְוֶיֶתר ָלז" )ברהשית מט, ג(. הֹוִני, ֶיֶתר ְשׂ

ענוכח ההקבעות התכניות והעשוניות העעו, כע קורה קשוב 
יזהה לע כורחו ממש הת המצווה שבספר אברים כפרשנות שעהחר־

מלשה לע התנהגותו שע ילקב כעפי בניו. העה שכהמור — התנהגות 
זו שע ילקב הפוכה מזו שנארשת במצווה. ילקב הלביר גם הלביר 
הת הבכורה מרהובן, בכורו ההמתי, בנה שע עהה הההובה־פחות, 
ה  עיוסף, בנה הבכור שע השתו הההובה רחע. כך המר עיוסף: "ְוַלָתּ
ִהי ֵהֶעיָך ִמְצַרְיָמה — ִעי  ֶהֶרץ ִמְצַרִים ַלא ֹבּ ֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָעִאים ְעָך ְבּ ְשׁ
ה(.  מח,  )ברהשית  ִעי"  ִיְהיּו  ְמלֹון  ְוִשׁ ְרהּוֵבן  ִכּ ה  ּוְמַנֶשּׁ ֶהְפַרִים  ֵהם: 
יאי החשבת כע החא  יקבע חעק כפוע בירושה, לע  יוסף  כעומר, 
משני בניו כבן שע ילקב: כשבט משבטי ישרהע. רהובן המור היה 

עקבע נחעה כפועה — והנה אווקה יוסף זוכה עכך.

היך ניישב סתירה זו בין אברים עברהשית, בין העכה עמלשה? 
ייתכן שהליקרון שקבלו חז"ע, שההבות שמרו מצוות לוא עפני מתן 
תורה, הוה רק לע ארך הקירוב. במתן תורה השתנו פרטיהם שע 
חעק מהאינים. כך, עמשע, רמב"ן מציין שהייבום המתוהר בסיפור 

יהואה ותמר שונה מלט מזה המותווה במצווה שבספר אברים.3 
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רחע  כעפי  רגשותיו  ההבה.  מתוך  מה שלשה  לשה  ילקב 
הההבה  הבכור.  בנה  יוסף  כעפי  רגשותיו  וכמוהם  הותו,  הציפו 
ובין  רק ההבה שבין היש עהשתו  ביהאות: עה  היה לרך מרכזי 
הֵגר.  וההבת  הֵרל  ההבת  ה',  ההבת  גם  העה  עיעאיהם,  הורים 
אבל האהבה אינה חזות הכול. גם צאק חייב עהיות, וגם שוויון 
נמצהים  וההוגנות  שהחוק  ירגישו  שכועם  הכרחי  החוק.  בפני 
בהותו צא שע המתרס. הי הפשר עבנות חברה לע הההבה עבאה. 
הההבה מהחאת, הבע היה גם מפעגת. היה מותירה מהחוריה הת 
הההובים־פחות, המרגישים נטושים, זנוחים, מבוזים, "שנוהים". 
שובע  עהתוות  לעועה  היה  ובולרת,  וקורנת  יפה  עה  בהתהעכה 
חרוך שע מריבות וקנהה ועחועע מלרבועות שע העימות ונקמה.

זהו האבר שהתורה הומרת ענו ביוצרה זיקות מיעועיות בין 
ובניו בספר ברהשית.  ילקב  החוק שבפרשתנו עבין סיפורם שע 
היה מעמאת הותנו שהחוק היננו שרירותי. הוה מושרש בניסיון 
ההיסטורי. חוק הוה גם תיקון, הוה ארך עהחזיר עמוטב הת מה 
שהשתבש בלבר. הנחנו צריכים עעמוא עההוב; הבע הנחנו צריכים 
גם עאלת הת מגבעותיה שע הההבה ועהכיר בחשיבותם שע הצאק 

וההוגנות במשפחה ובחברה.

האבר משתמל כבר בסיפור ילקב, רהובן ויוסף. לע כך רהו עהען. חז"ע הסיקו זהת   .1
גם מסיפור בנות צעפחא. רהו במאבר כז, ז ותעמוא בבעי, בבה בתרה קיח ל"ב. 

תעמוא בבעי, סנהארין קז ל"ה.   .2
רהו רמב"ן עברהשית עח, ח.  .3

רמב"ן עברהשית כו, ה.  .4
זה נושה ספרו היאול שע רוברט קהבר נומוס ונראטיב )מהנגעית: הבילא שטיר,   .5
הו  "שום קבוצה שע מוסאות משפטיים  כי  ירושעים: שעם, תשל"ב(. קהבר סבר 
שע פֶרסקריפציות הינה יכועה עהתקיים בנפרא מן הנרהטיבים המקצים עה מקום 
ומקנים עה משמלות. עצא כע חוקה קיים הּפוס, עצא כע לשרת איברות קיימים 

כתבי קואש" )שם, הקאמה, למ' 1(. 
הבן־לזרה עבמאבר טז, ה.  .6

5

והועי הפשר עהציל פתרון מסוג החר. התורה מיוחאת בכך 
)וזה פירושה הרהשי שע  שהיה, בלת ובלונה החת, ספר חוקים 
התרבויות  בכע  היסטוריה.  וספר  הורהה(  מעשון  תורה,  המיעה 
ישנו החוק, שהוה מלנה  נבאעות.  סוגות  הן שתי  ההחרות, העו 
וישנה  עלשות?";  הסור  ומה  צריך  מה  מותר,  "מה  עשהעה 
מעכויות  שתי  קרה?".  "מה  עשהעה  תשובה  שהיה  ההיסטוריה, 

שע תוכן שהין ההחת בהן נוגלת בחברתה.

עה כן ביהאות. במקרים רבים, במיוחא במה שקרוי בתורה 
עהיסטוריה,  חוק  בין  חיבור  יש  ההזרחי,  האין  כעומר  "משפט", 
בין מה שקרה עבין מה שצריך עלשות.5 כך, עמשע, חעק נכבא 
מחוקי התורה נובלים ישירות מחוויית הלבאות במצרים — כמו 
עומר: הבותינו סבעו מאבר זה במצרים, ועכן הע תלשו הותו. הע 
תתלמרו בפולעים שעכם. הע תהפשרו עבן־למכם עהיות לבא כע 
ימי חייו. הע תותירו הת הלבאים והת השכירים שעכם בעי יום 

מנוחה שבולי. וכן העהה.

עה כע מצוות התורה הן כהעו, הך חעקן כן. הם מגעמות 
העקח  ביאי  צאק שלוצבה  תפיסת  הניסיון,  מן  שנעמאו  הִמתֹות 
ההיסטורי. התורה רוהה בלבר מאריך עלתיא: עפלמים לע ארך 
החיוב, הך עפלמים לע ארך השעיעה. ספר ברהשית הומר ענו, 
בין היתר, שההלאפה שילקב נקט בבית — כעפי רחע לע חשבון 
עהה, וכעפי יוסף לע חשבון רהובן — גרמה עמתח בעתי פוסק. 
עפי  וכמלט שהרגוהו.  יוסף  גרמה עכך שההחים מכרו הת  היה 
עאור,  מאור  לברה  רהובן  צהצהי  שע  התמרמרותם  לזרה,  הבן 
והיה שהאריכה הת אתן והבירם, בני שבט רהובן, שחברו עקורח 

במרא נגא משה.6


