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 ויבין יעקב לעש

 

יו" ָפָניו ֶאל ֵעָשו ָאחִּ ים לְׁ ָאכִּ ַלח ַיֲעֹקב ַמלְׁ שְׁ ֵעָשו ֹכה ... ַויִּ י לְׁ רּון ַלאֹדנִּ ַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ֹכה תֹאמְׁ ַויְׁ

ָך ַיֲעֹקב דְׁ עשו. בפירושו ראה להמפגש המחודש שבין יעקב ..." כך מתחיל תיאור ָאַמר ַעבְׁ

ניתן ואכן,  .זה כרמז לדורותהמפגש האת  קבות רמזים מסוימים בתורת חז"ל,בע ,הרמב"ן

ובמידה לא מועטת אף  ,ודיות בגולהקהילות היהות לפוליטיפירושיו כהערות לקרוא את 

 מדינה יהודית. ל

 

 אוזני כלב

בעקבות חז"ל מבקר   .לעשו המלאכיםעצם שליחת של הרמב"ן קשורה בהראשונה  תוהער

ג(  ,עה בראשית רבהדברי חז"ל ). ("החכמים על זה"וכבר תפסוהו עקב )הרמב"ן את י

ֵני ָכֶלב ֹעֵברבנויים על פסוק במשלי )כו, יז(: " ָאזְׁ יק בְׁ יב לֹא לֹו - - ַמֲחזִּ ַעֵבר ַעל רִּ תְׁ ". מִּ

, לבין מי ללא צורךעובר,  כלבב תגרהבאמצעות משחק מלים משווה הכתוב בין מי שמ

ַעֵברו'שמתערב  תְׁ  [ליעקב] אמר לו הקב"החז"ל מוסיפים: " בכעס ובעברה, בריב לא לו.' מִּ

ָך ַיֲעֹקב'ואף חותם  ]דורון[? משלח אצלו ... ]ואתה[מהלך]עשו[ לדרכו היה  דְׁ במילים . "'ַעבְׁ

הרמב"ן רואה במדרש זה רמז ליחסים עם אחרות, אף ללטף אוזני כלב עובר לא כדאי. 

כי אנחנו התחלנו נפילתנו ביד אדום, כי מלכי בית ועל דעתי גם זה ירמוז ": אדום-ארומ

והיא היתה סבת נפילתם בידם, וזה  ,ומהם שבאו ברומה, שני באו בברית עם הרומיים

לפנינו נסיון לשמור על מעין עצמאות פוליטית ". מוזכר בדברי רבותינו ומפורסם בספרים

פקים. הרמב"ן ם כמפוקבינלאומית ללא בריתות וחוזים הנתפסים על ידי הנביאים והחכמי

ֵעיֵני רומז לכך )לג, טו( כשמפרש את דברי יעקב הנפרד מעשו )לג, טו(: " ָצא ֵחן בְׁ ָלָמה ֶזה ֶאמְׁ

י היה מקבל רבי ינאי ש"לא כך עשה בדברי ענווה אלה שומר יעקב על עצמאותו. ". ֲאֹדנִּ

". ירין ממונואלא להנאת עצמן ומפק]אדם[ מקרבין ]שאינם[  ...חברת אנשי רומי ללותו

ומעורבות  לבריתות פוליטיות נראה לרמב"ן דבר המבטיח אובדן העצמאותכניסה עצם ה

יב לֹא לֹוב  . רִּ

 מערבולתב אאת רומ ערבוכאשר  יהודי הבית השני, לפי החכמים,ם של חטאזה היה 

רש"י קרא את שיר השירים   !רש"י עמד על כך בפירושו לשיר השיריםיהודים. מלחמות ה

, על ימי לתולדותינומתייחס לבין הקב"ה, דושיח ה ,העם היהודי, יח בין כנסת ישראלכדוש

י " :הקלאסיוודאי את הפסוק  זוכרים רוגינוימי השקיעה. הזוהר ו תִּ ַנת ֱאגֹוז ָיַרדְׁ ֶאל גִּ

ֵבי ַהָנַחל  אִּ אֹות בְׁ רְׁ ים - -לִּ ֹמנִּ ָחה ַהֶגֶפן ֵהֵנצּו ָהרִּ אֹות ֲהָפרְׁ רְׁ רש"י לפי , יא(. ושיר השירים ) "לִּ

י": אל עם ישראל בימי הבית השני מדברת כאן שכינהה תִּ ַנת ֱאגֹוז ָיַרדְׁ הנה באתי אל  ...ֶאל גִּ

ֵבי ַהָנַחל... מקדש שני אִּ אֹות בְׁ רְׁ ָחה מעשים טובים אראה בך.  ... ]רעננות של[לִּ אֹות ֲהָפרְׁ רְׁ לִּ

יםֵהֵנצּו ָהרִּ  - ...וסופרים ... תלמידי חכמים -ַהֶגֶפן  ..." מקיימי מצות מליאי זכיות - ֹמנִּ



עונה לשכינה כנסת ישראל  מהווה קונטרסט לפסוק זה. פסוק הבא, הפחות מוכר,ה

ימתוודה: "ו תִּ יב - - לֹא ָיַדעְׁ י ָנדִּ בֹות ַעמִּ כְׁ י ַמרְׁ נִּ י ָשַמתְׁ שִּ י  ורש"י מפרש "". ַנפְׁ תִּ כנסת  -לֹא ָיַדעְׁ

ונכשלתי בשנאת חנם ומחלוקת שגבר ... אלא ידעתי להזהר מן החט :ישראל מתאוננת

 ]רומא[ במלכי בית חשמונאי הורקנוס ואריסתובלוס עד שהיה מביא אחד מהם את מלכות

י -ומאז  ;עבד]לרומא[ ונעשה לו  הוקבל מידו המלוכ נִּ י ָשַמתְׁ שִּ להרכיב עלי נדיבות ... ַנפְׁ

שלפי  ,(, כא)ירמיה יג וקפס מוסיףורש"י ". אני בעצמי מניתים עלי.. שאר אומות.]שלטון[ 

תְׁ ֹאָתם : "את טעותו של יעקבגם , מבטא בבראשית רבהרבי יהודה ברבי סימון  ַמדְׁ ַאתְׁ לִּ וְׁ

ְך רֹאש, ָעַליִּ ים לְׁ  מעשה אחזפסוק זה רומז לרד"ק למשל, , המפרשים הקלאסיים". לפי ַאלֻּפִּ

ָךוחתם ' ששלח גם הוא מלאכים, מלך יהודה דְׁ ים , ז(: "מלכים ב טז) 'ַעבְׁ ָאכִּ ַלח ָאָחז ַמלְׁ שְׁ ַויִּ

י ָך ָאנִּ נְׁ ָך ּובִּ דְׁ ֶלֶסר ֶמֶלְך ַאּׁשּור ֵלאֹמר ַעבְׁ ַלת פְׁ גְׁ ַכף ֶמֶלְך  - - ֶאל תִּ ַכף ֶמֶלְך ֲאָרם ּומִּ י מִּ ֵענִּ הֹושִּ ֲעֵלה וְׁ

ים ָעָלי ָרֵאל ַהּקֹומִּ שְׁ ַאתְׁ אל כנסת ישראל 'ברור עכשיו. השכינה פונה הפסוק בירמיהו ". יִּ  וְׁ

תְׁ ֹאָתם ַמדְׁ ְך [להיותומתוך כך , בעניינךלהתערב ]' לִּ ים ָעַליִּ רֹאש ]שליטים[ ַאלֻּפִּ כדברי ו', לְׁ

 כבר באו ]הרי[ כי ,כשיבאו להחריבך]ותתאונני[ מה תאמרי  ,רחוקים היו מארצך: "הרד"ק

 ".להושיעך [להם]כשקראת 

הזהיר אותו עיהו יש. בעקבות פלישת מלכי הצפון עמדה בפני אחז דילמה קשה אכן,

ים : "מלפנות אל אשור )ז, ד( בֹות ָהאּודִּ ֵני ַזנְׁ ּׁשְׁ ָך ַאל ֵיַרְך מִּ ָבבְׁ יָרא ּולְׁ ֵקט ַאל תִּ ַהשְׁ ָּׁשֵמר וְׁ הִּ

ים ָהֵאֶלה ָיהּו'', "ָהֲעֵשנִּ ַמלְׁ ין ַוֲאָרם ּוֶבן רְׁ צִּ אף ו נביאשמע ללא פחד, אחז . שפלשו לארצו "רְׁ

יף לשעבוד הוסוהשתעבד לאשור,  אחז. מן השמים מרגיעים לא רצה לקבל אותות

הייתה  אחזהדילמה של  שינויים שעשה בבית המקדש. שהתבטאו הפוליטי, שעבוד רוחני

תוצאה של מלחמת אחים בין ישראל ליהודה. ברוך השם אנו לא במצב זה, ואני תקווה 

 זריםלערב  אל לנוכאן רמז ולקח. יש אבל גם עבורנו שלא נכשל שוב במלכודות אלו. 

אף כאשר , הם חוטאיםהיום. אף חוטאים רבים זה חטא הפנימיות שלנו. ובבמחלוקות 

 כוונות טובות. ותם מדריכים א

 

 כלב הקדרים

הרמב"ן, חז"ל סיכמו את האסטרטגיה של יעקב בשלוש מלים: תפילה, דורון ומלחמה. 

תהיה מלווה שתקומתה של מדינת ישראל את המלחמה כפשוטה. הוא הבין הבין 

דיבר , אחרת בתקופה קשה ,עלה ארצהכרמב"ן ש)השל"ה(  ר' ישעיהו הורוביץלחמות. במ

ין המלחמה יענ" :()שני לוחות הברית, וישלח בצורה שונהגם הוא על מלחמה, אך הבינה 

עמהם, תוקף השתדלות שמחויבין השתדלנים מישראל להעיז פניהם נגד מלך והשרים 

אכן,  ..."ים להם פנים זועפות ודוחים אותםאף שמרא ,ולהשתדל עבור ישראל בכל כחם

, אידיאולוגית, רטורית , מתקיימת מלחמה נוספתהעקובה מדםבנוסף למלחמה 

ומהוללות, אוניברסיטאות רבות . והדמיםמילה מתווספים גם ה ולדם לחרב. ותעמולתית

כמובן, לא צריך לשחד ובהן מסיתים נגדנו.  פותחות מחלקות בדורון הפטרודולרים

דבר זה מחייב בשכר מפתה, כדי לשנות את עמדתו.  להרצאה פסור. ניתן להזמין אותופרו



הפרופסורים שפנו אל עמיתיהם מעשה לא להיכנע. כדברי השל"ה, אותנו לאחריות, ו

בזמן בו ביותר  ם על האוניברסיטאות הישראליות הוא מעשה שפלבחו"ל, כדי להביא חר

 נטושה.המלחמה 

ֵני ָכֶלב ֹעֵברפסוק במשלי "יון הגלום ברעהחכמים שפיתחו את ה ָאזְׁ יק בְׁ ... " ַמֲחזִּ

אייר אותו. בתיאור נפלא של האימפריאליזם על דורותיו, השתמשו בשני משלים כדי ל

אורח מעיר -ליסטים הישן על פרשת דרכים ועובר-בבראשית רבה, על ארכימסופר לנו 

יש מי שרצה להיטיב עמו. את שודד ו מתעוררליסטים -ארכיהאותו להזהירו מסכנה. 

משל למה הדבר דומה לזאב (: "חתשס, כב ילקוט שמעוני במדבר) נוסףמשל גם במדרש 

יצא והיה מנבח בו ומריב עמו, אמר לו  .שבא וחטף גדי מן הצאן והיה שם כלב של קדרים

לא נטלתי אלא ? שמא נטלתי משלכם .הזאב אתה כלב של קדרים למה אתה מריב עמי

 נגדכלב זה, שמוכן לנבוח גם דווקא ל הנתונשלי הסימפטיה מה אעשה ו". המעדרו של רוע

להיות עצמאיים. אנו חייבים  לכךחובתנו. אך גם עוולות שלא נוגעות ישירות אליו. זוהי 

לא מבחינה כלכלית, כשאנו ממשכנים את מבחינה פוליטית, ו לא ,זכינו לכךעדיין לא 

או מאות. צונזכה פעם לע ןייתמי  שאנו מקבלים.בהלוואות ובדורון הכלכלית,  נועצמאות

, קדריםכלב להצביע אוטומטית באו"ם, ונזכה להיות 'עבדך' ואז לא נצטרך לכתוב 

 אחרים.הגם בעדר  בכנות המתעניין


