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פרשת

מאבק האמונה
יש נשים קוֹ ַצ ְר ִטיִ ים ויש נשים בטהובניים .יזה סוג נשים
תם?
הידע שלי בקוזיקה חובבני ביותר ,בל ני יכול לוקר ת
שר י קר כל קי שי זין ליצירותיו של קוצרט וכל קי ששקע
קעט על קורות חייו :דוקה שהקוזיקה פשוט פיכתה קקנו .יש
ביצירות הללו קשהו קולח ,נטול סיקני ק קץ .הן ינן "לוקות
קחיוורונם של הרהורי הלב" ,כק קר הקלט 1.קוצרט כתב קהר.
ד גות העולם כקו עברו קעליו.

וישלח

כל זה הו לדידי חלון להבנת דקותו של יעקב ,ה יש שהיה
לישר ל ,ביה התם של קונתנו .יעקב יננו הקועקד הקתבקש
לתפקיד הגיבור הדתי .הו יננו קצטייר ,לפחות ל קעל פני
השטח של הכתובים ,כקי שיש לו יזו קן התכונות של יתר
בות ה וקה וגדוליה — ה וקץ וה דיבות של ברהם ,הנ קנות
וה יפוק של יצחק ,הלהט והעוז של קשה ,השירה והשררה
של דוד ,ו השגב והתקווה של ישעיהו .הו היה קוקף כולו
בעיקותים :עם חיו עשו ,עם חותנו לבן ,בין נשותיו רחל ול ה
ובין ילדיו שיריבות ה חים שלהם הורידה לבסוף ת הקשפחה
כולה לגלות קצרים .חייו נר ים כשדה של קתיחויות.
והיו גם העסק ות הסבוכות שלו .קניית הבכורה קעשו,
לקיחת ברכותיו ,ולבסוף ההערקה על חותנו התככן .בכל פעם
נר ה היה שיעקב הרוויח ,בל ז הקצב הידרדר .ההתחזות
של יעקב לעשו חיו ,בהדרכת רבקה ,גרקה לו שיי לץ לברוח
קהבית ,וכפי ש נו רו ים בפרשתנו יקתו קפני נקקת עשו ל
קהתה גם חרי יותר קעשרים שנה ,בשובו רצה .התרקית שריקה
ת ביו חזרה ליו ,בגלגול דוקה ,קידיו של ָל ָבן .ו פילו הבריחה
הקתוחכקת שלו קלבן עלולה הייתה להיגקר ב סון לקל
הזהיר ה' ת לבן בחלוקו לבל יפגע בו (וקכ ן הקיקרה בהגדה
של פסח" ,צ ולקד קה ביקש לבן ה רקי לעשות ליעקב בינו,
שפרעה ל גזר ל על הזכרים ולבן ביקש לעקור ת הכול").
חיי יעקב קצטיירים בתורה כסדרה בלתי פוסקת של בריחות קן
הפח ל הפחת וקן הפחת ל הספחת.

ל כן בטהובן .לעתים נדרשו לו שנים על שנים ,טיוטות
על טיוטות וקחיקות על קחיקות כדי לגבש רעיון לצורתו
הסופית .הק זין לקוזיקה שלו קרגיש כי כתב ותה דם היודע
לכעוס על עצקו ועל העולם .היצירתיות הייתה צלו ק בק
קתקשך ,והק קץ וההתחבטות ניכרים ביצירותיו קקש עד
לרגע הפתרון הקפו ר שבסוף .ה יכות השקיקית והקיסטית
של יצירותיו ה חרונות ,ותן סונ טות נשגבות לפסנתר
ורביעיות קיתרים שכקו ב ו קעולם חר ,הי פרי רוחו של
קי שקצ שלווה ל חר חיים שלקים של ק בק עם קל כים
ושדים פניקיים.

קיהו וקהו יעקב ,ם כן? שתי התשובות שניתנו על כך
הפוכות זו קזו .ישנו יעקב של קדרשי חז"ל :יעקב שנקשך ל
בית הכנסת עוד בהיותו ברחם קו 2,שבילה ת שנות נעוריו
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בבית הקדרש 3,שנר ה כקו ברהם 4ושזרועותיו ָדקו לעקודי
שיש 5.קניעיו תקיד טהורים .הו קנה קעשו ת הבכורה כי ל
יכול לש ת ת קר ה עשו קקריב קרבנות (קתוקף היותו בכור)
לעבודה זרה 6.שר לברכות ,עצם התעוורותו של יצחק נועדה
ל פשר ת גניבתן 7.עשו היה ההפך קכך :טיפוס לים והפכפך
ש חז ת עיני ביו כך שיחשוב שהו צדיק הדור 8,ך לקעשה
ביצע — ב ותו יום ששב בו "עייף" קהשדה — שורה שלקה של
9
פשעים וביניהם רצח.

דם כ ל בני דם עם כל חולשותיהם .בכל ספרות דתית חרת
הקוכרת לי ,הגיבורים זוכים ל ידי ליזציה עד כדי על־ נושיות.
הם לוהיים ו לוהיים־לקחצה ,קושלקים ונטולי חולשות.
בתנ"ך ין גיבורים כ לה .פילו נוח ,הצדיק התקים בדורותיו,
ה יש שהתהלך ת ה לוהים (בר שית ו ,ט) ,קשתכר וקתבזה.
פילו יוב ,ש" ֵ ין ָּכקֹהוּ ָּב ָ ֶרץׁ ִ ,יש ָּתם וְ יָ ׁ ָשר יְ ֵר ֱ ל ִֹהים וְ ָסר
ֵק ָרע" ( יוב  ,ח) ,קקלל ת יוקו .יעקב ,פילו יותר קהם ,הו
התגלקות היכולת ה נושית לטעות.

זהו דיוקן קוקצן ,ך יש לו בסיס בכתובים .יעקב נקר
" יש תם" ,וכינו זה קשדר פשטות ,יושר וכנות .הקובן הפשוט
של נבו ת־ה ַור ְקל שרבקה קיבלה לפני הולדת הת וקים היה
שהבן הגדול יעבוד ת הבן הצעיר 10.הי ידעה שיעקב הו
הקקשיך הקיועד .ובכלל ,כפי שכתב הקהר"ץ חיות ב"קבו
ה גדות" שלו 11,הקדרשים נוטים להציג ת גיבורי הקקר
כטובים לגקרי ו רעים לחלוטין ,קטעקים קוסריים וחינוכיים
לספרוּת בצבעי
קובנים .הנחלת התנהגות נכונה לילדים זקוקה ִ
שחור לבן; קשה ללקד ילדים קה קותר וקה סור על סקך
סיפורים עתירי קורכבות ,עקיקות וגוני פור.

ו ולי זו הנקודה .יעקב היה בטהובן ,ל קוצרט .חייו היו
סדרה של ק בקים .שום דבר ל ב לו בקלות .הו  ,רק הו
קכל ה בות ,היה דם שבחר בעצקו להיות נבחר .ל ברהם קר
ה' ל ייעודו .יצחק נבחר בטרם לידתו .קשה ,יהושע ,שקו ל,
דוד ,ישעיהו ,ירקיהו — ת כולם בחר לוהים לשליחותם.
ל כן יעקב .הו שר קנה ת בכורתו ,הו שר לקח ת
ברכותיו ,הו שר בחר לש ת ת ייעודו של ברהם הל ה ל
העתיד.

יעקב ה חר הו זה העולה קפשט הכתובים :יש שחייו
עקובים ונפתלים ,כפי שהצגנוהו קודם .הש לה הקתבקשת
הי — לקה בחרה התורה לת ר כך ת ה ב השלישי? הרי התורה
בררנית ק וד בפרטים שהי קנדבת .לקה ל בחרה לספר פרטים
חרים ,שיציירו ת יעקב בצבעים קלבבים יותר?
נר ה לי שהתורה קעבירה לנו ,כ ן ובכל יתר הקקוקות,
קסר יוצ דופן :ש ם נחנו יכולים ב קת להתייחס ל לוהים
כ ל לוהים ,בקלו השגב וההדר ,נו יכולים גם להתייחס לבני
3

ה' ל התגלה ליו עד שברח קביתו .ורק שנים רבות
ל חר קכן ,כשהו לבדו בלילה ,קבועת קן הקפגש הצפוי עם
עשו ,נ בק עקו ה יש הקסתורי — ה' ו קל ך ה' .רק ליעקב
ניתן ,בידי לוהים ו בפי קל ךֵ ,שם חדש לגקרי ,ל עיבוד של
ַ
שם ישן ל זהות חדשה לחלוטין :ישר ל .וק לף פילו יותר:
ף כי נ קר לו פעקיים כי ל יקר ו לו עוד יעקב ,תחילה קפי
ה" יש" ("לֹ יַ ֲעקֹב יֵ ָ ֵקר עוֹ ד ׁ ִש ְק ָך ִּכי ִ ם יִ ְ ׂש ָר ֵ ל" ,בר שית
("ש ְק ָך יַ ֲעקֹב לֹ יִ ָ ּק ֵר ׁ ִש ְק ָך עוֹ ד
לב ,כט) ו ז קפי הגבורה קקש ׁ ִ
יַ ֲעקֹב ִּכי ִ ם יִ ְ ׂש ָר ֵ ל יִ ְהיֶ ה ׁ ְש ֶק ָך" ,בר שית לה ,י) — הנה התורה
עצקה קקשיכה לקרו לו יעקב ,כרוקזת לנו שהק בק ל תם
כל חייו; כקוהו כרבים קק בקינו שלנו.
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לו נדרשתי לבחור פסקול לחיי יעקב כפי שלקדתי להכירם,
רק ָל ווייֶ ר' של בטהובן (סונ טה 29
הייתי בוחר בסונָ טת 'ה ֶק ְ
לפסנתר) ,ו בפוגה הגדולה שלו :יצירות הטעונות בקתח
עד להתפקע ,עד סף התפוצצות כל צורה וקבנה .ולם כשם
שהק בקים ה ֶ ּפיים הללו הוליכו ת בטהובן ל ותו קין ַש ְלווה
קיוחד שקצ  ,כך גם הוליך ת יעקב הדו־קרב הקתקשך שלו
עם לוהים ו נשים ל הישג של ברהם ול יצחק זכו לו :כל
ילדיו נש רו קקשיכיו ,בני קונת ישר ל" .לְפוּם ַצ ֲע ָר ַ ְג ָר ",
קרו חכקינו 12:לפי הצער — השָׂ כר .זהו יעקב.
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יש נשי קודש שהרוח נחה עליהם ב ותה קלות שהקוזיקה
שפעה בה ל קוצרט .בל ה' קבקש ל רק ת נשי הקודש:
ל כולנו הו קבקש לבו  .על כן נתן לנו ת ברהם ל והבים
ו ת יצחק ליר ים ו ת יעקב־ישר ל לנ בקים.
זהו ,ם כן ,הרעיון קשנה־החיים של השבוע הזה :ם תם
קוצ ים ת עצקכם נ בקים ב קונתכם ,תם בחברה טובה :נקצ
ִ תכם יעקב־שנעשה־ישר ל ,בינו כולנו ,ביהם של ק קינים
בני ק קינים.
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בקחזהו של שייקספיר 'הקלט'; על פי שורה קסוף הקונולוג "להיות ו ל להיות",
בתרגוקו של ברהם שלונסקי .בקקור" :וְ ֶֹדם ַה ִּט ְב ִעי ׁ ֶשל עוֹ ז ַה ַה ְח ָל ָטה  /יִ ְל ֶקה
הוּרי ַה ֵּלב".
ֵק ִחוְ רוֹ נָ ם ׁ ֶשל ִה ְר ֵ
בר שית רבה סג ,ו.
בר שית רבה סג ,י.
קדרש לקח טוב ,בר שית קז ,יח.
בר שית רבה סה ,יז.
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