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הפטרת ויצא  -מה עושה יעקב בספר הושע?
הרב אלחנן סמט
לכל השיטות מפטירים בספר הושע ,ואף על פי כן ההפטרות לא חופפות כלל .הספרדים מפטירים:
בפרק י"א פסוק ז' ועד פרק י"ב פסוק י"ב ,והאשכנזים מתחילים איפה שהספרדים מסיימים (פרק י"ב
פסוק י"ג) ומסיימים ב סוף הספר ,קטע הכולל בתוכו גם את מה שקוראים בהפטרת שבת שובה [הושע

יא ,ז-יד ,ח]:

<התחלה  -ספרדים ותימנים> (ז) וְ עַ ִּמי תְ לּואִּ ים לִּ ְמׁשּובָ תִּ י וְ אֶ ל עַ ל י ְִּק ָראֻהּו יַחַ ד ֹלא יְרוֹמֵ ם:
ימָך כִּ צְ בֹאיִּם נֶהְ פַ ְך עָ לַי לִּ בִּ י יַחַ ד
ַאדמָ ה א ֲִּש ְ
(ח) אֵ יְך אֶ תֶ נְָך אֶ פְ ַריִּם אֲמַ ֶגנְָך י ְִּש ָראֵ ל אֵ יְך אֶ תֶ ְנָך כְ ְ
נִּכְ ְמרּו נִּחּומָ י( :ט) ֹלא אֶ עֱשֶ ה חֲרוֹן אַ פִּ י ֹלא אָ ׁשּוב לְ ׁשַ חֵ ת אֶ פְ ָריִּם כִּ י אֵ ל ָאנֹ כִּ י וְ ֹלא אִּ יׁש
ַאריֵה י ְִּׁשָאג כִּ י הּוא י ְִּׁשַאג וְ יֶחֶ ְרדּו בָ נִּים
בְ ִּק ְרבְ ָך קָ דוֹׁש וְ ֹלא ָאבוֹא בְ עִּ יר( :י) ַאח ֲֵרי ה' יֵלְ כּו כְ ְ
ִּמיָם( :יא) יֶחֶ ְרדּו כְ צִּ פוֹר ִּמ ִּמצְ ַריִּם ּוכְ י ֹונָה מֵ אֶ ֶרץ אַ ּׁשּור וְ הוֹׁשַ בְ תִּ ים עַ ל בָ תֵ יהֶ ם ְנאֻם ה' :ס
יהּודה עֹ ד ָרד עִּ ם אֵ ל וְ עִּ ם ְקדו ִֹּׁשים
(י"ב ,א ) סְ בָ ֻבנִּי בְ כַחַ ׁש אֶ פְ ַריִּם ּובְ ִּמ ְרמָ ה בֵ ית י ְִּש ָראֵ ל וִּ ָ
ֶנאֱמָ ן( :ב) אֶ פְ ַריִּם רֹעֶ ה רּוחַ וְ ר ֵֹדף קָ ִּדים כָל הַ יוֹם ָכזָב ָוׁשֹד י ְַרבֶ ה ּובְ ִּרית עִּ ם אַ ּׁשּור יִּכְ רֹתּו וְ ׁשֶ מֶ ן
ְהּודה וְ לִּ פְ קֹ ד עַ ל ַיעֲקֹ ב כִּ ְד ָרכָיו כְ מַ ֲע ָללָיו י ִָּׁשיב לוֹ( :ד) בַ בֶ טֶ ן
לְ ִּמצְ ַריִּם יּובָ ל( :ג) וְ ִּריב ַלה' עִּ ם י ָ
ָאחיו ּובְ אוֹנ ֹו שָ ָרה אֶ ת אֱֹלהִּ ים( :ה) ַויָשַ ר אֶ ל מַ לְ אָ ְך ַויֻכָל בָ כָה וַיִּ תְ חַ נֶן ל ֹו בֵ ית אֵ ל
עָ קַ ב אֶ ת ִּ
י ְִּמצָ אֶ נּו וְ ׁשָ ם י ְַדבֵ ר עִּ מָ נּו( :ו) ַוה' אֱֹלהֵ י הַ צְ בָ אוֹת ה' זִּ כְ רוֹ( :ז) וְ אַ תָ ה בֵ אֹלהֶ יָך תָ ׁשּוב חֶ סֶ ד
ּומ ְׁש פָ ט ְׁשמֹ ר וְ קַ ּוֵה אֶ ל אֱֹלהֶ יָך תָ ִּמיד( :ח) כְ נַעַ ן בְ יָד ֹו מֹ אזְ נֵי ִּמ ְרמָ ה ַל ֲעׁשֹק ָאהֵ ב( :ט) ַויֹאמֶ ר
ִּ
אֶ פְ ַריִּם אַ ְך עָ ׁשַ ְרתִּ י מָ צָ אתִּ י אוֹן לִּ י כָל יְגִּ יעַ י ֹלא י ְִּמצְ אּו לִּ י עָ וֹן אֲׁשֶ ר חֵ ְטא( :י) וְ ָאנֹ כִּ י ה' אֱֹלהֶ יָך
מֵ אֶ ֶרץ ִּמצְ ָריִּם עֹ ד או ִֹּׁשיבְ ָך בָ אֳהָ לִּ ים כִּ ימֵ י מוֹעֵ ד( :יא) וְ ִּדבַ ְרתִּ י עַ ל הַ נְבִּ יאִּ ים וְ ָאנֹ כִּ י חָ זוֹן
הִּ ְרבֵ יתִּ י ּובְ יַד הַ נְבִּ יאִּ ים א ֲַדמֶ ה( :יב) אִּ ם גִּ לְ עָ ד ָאוֶן אַ ְך ׁשָ וְ א הָ יּו בַ גִּ לְ גָל ְׁשו ִָּרים זִּ בֵ חּו גַם
ִּמזְ בְ חוֹתָ ם כְ גַלִּ ים עַ ל תַ לְ מֵ י שָ ָדי< :סיום  -ספרדים>
<התחלה  -אשכנזים> (יג) וַיִּ בְ ַרח ַיעֲקֹ ב ְש ֵדה א ֲָרם ַו ַי ֲעבֹד י ְִּש ָראֵ ל בְ אִּ ּׁשָ ה ּובְ אִּ ּׁשָ ה ׁשָ מָ ר( :יד)
ּובְ נָבִּ יא הֶ ֱעלָה ה' אֶ ת י ְִּש ָראֵ ל ִּמ ִּמצְ ָריִּם ּובְ נָבִּ יא נ ְִּׁשמָ ר< :סיום  -תימנים> (טו) הִּ כְ עִּ יס אֶ פְ ַריִּם
רּורים וְ ָדמָ יו עָ לָיו יִּּטוֹׁש וְ חֶ ְרפָ ת ֹו י ִָּׁשיב ל ֹו ֲא ֹדנָיו( :י"ג ,א) כְ ַדבֵ ר אֶ פְ ַריִּם ְרתֵ ת נָשָ א הּוא
תַ ְמ ִּ
בְ י ְִּש ָראֵ ל ַויֶאְ ׁשַ ם בַ בַ עַ ל ַויָמֹ ת( :ב) וְ עַ תָ ה יוֹסִּ פּו ַל ֲחטֹא ַויַעְ שּו לָהֶ ם מַ סֵ כָה ִּמכַסְ פָ ם כִּ תְ בּו ָנם
ָאדם ֲעגָלִּ ים יִּּׁשָ קּון( :ג) ָלכֵן יִּהְ יּו ַכ ֲענַן בֹקֶ ר
עֲצַ בִּ ים מַ ֲע שֵ ה חָ ָר ִּׁשים כֹֻּלה לָהֶ ם הֵ ם אֹ ְמ ִּרים זֹבְ חֵ י ָ
וְ כַּטַ ל מַ ְׁשכִּ ים ֹהלְֵך כְ מֹ ץ יְסֹ עֵ ר ִּמגֹ ֶרן ּוכְ עָ ׁשָ ן מֵ אֲרֻ בָ ה( :ד) וְ ָאנֹ כִּ י ה' אֱֹלהֶ יָך מֵ אֶ ֶרץ ִּמצְ ָריִּם
וֵאֹלהִּ ים זּולָתִּ י ֹלא תֵ ָדע ּומו ִֹּׁשיעַ ַאיִּן בִּ לְ תִּ י( :ה) ֲאנִּי י ְַדעְ תִּ יָך בַ ִּמ ְדבָ ר בְ אֶ ֶרץ תַ לְ אֻבוֹת( :ו)
כְ מַ ְרעִּ יתָ ם וַיִּ ְשבָ עּו שָ בְ עּו ַוי ָָרם לִּ בָ ם עַ ל כֵן ְׁשכֵחּונִּי( :ז) ָואֱהִּ י לָהֶ ם כְ מ ֹו ׁשָ חַ ל כְ נָמֵ ר עַ ל ֶד ֶרְך
אָ ׁשּור( :ח) אֶ פְ גְ ׁשֵ ם כְ דֹב ׁשַ כּול וְ אֶ ְק ַרע סְ גוֹר לִּ בָ ם וְ אֹ כְ לֵם ׁשָ ם כְ לָבִּ יא חַ יַת הַ שָ ֶדה תְ בַ ְקעֵ ם( :ט)
ִּׁשחֶ תְ ָך י ְִּש ָראֵ ל כִּ י בִּ י בְ עֶ זְ ֶרָך( :י) אֱהִּ י מַ לְ כְ ָך אֵ פוֹא וְ יו ִֹּׁשיעֲָך בְ כָל עָ ֶריָך וְ ׁשֹפְ טֶ יָך אֲׁשֶ ר ָאמַ ְרתָ
תְ נָה לִּ י מֶ לְֶך וְ שָ ִּרים( :יא) אֶ תֶ ן לְ ָך מֶ לְֶך בְ אַ פִּ י וְ אֶ קַ ח בְ עֶ בְ ָרתִּ י :ס
(יב) צָ רּור ֲעוֹן אֶ פְ ָריִּם צְ פּונָה חַ ּטָ אתוֹ( :יג) חֶ בְ לֵי י ֹול ֵָדה ָיבֹאּו ל ֹו הּוא בֵ ן ֹלא חָ כָם כִּ י עֵ ת ֹלא
ַיעֲמֹ ד בְ ִּמ ְׁשבַ ר בָ נִּים( :יד) ִּמיַד ְׁשאוֹל אֶ פְ ֵדם ִּממָ וֶת אֶ גְ ָאלֵם אֱהִּ י ְדבָ ֶריָך מָ וֶת אֱהִּ י קָ טָ בְ ָך ְׁשאוֹל
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ַאחים יַפְ ִּריא יָבוֹא קָ ִּדים רּוחַ ה' ִּמ ִּמ ְדבָ ר עֹ לֶה וְ יֵבוֹׁש ְמקוֹר ֹו
נֹ חַ ם יִּסָ תֵ ר מֵ עֵ ינָי( :טו) כִּ י הּוא בֵ ן ִּ
וְ ֶיח ֱַרב מַ עְ יָנ ֹו הּוא י ְִּׁשסֶ ה אוֹצַ ר כָל כְ לִּ י חֶ ְמ ָדה( :י"ד ,א) תֶ אְ ׁשַ ם ׁש ְֹמרוֹן כִּ י מָ ְרתָ ה בֵ אֹלהֶ יהָ
בַ חֶ ֶרב יִּפֹ לּו עֹ לְ לֵיהֶ ם יְרֻ ּטָ ׁשּו וְ הָ ִּריוֹתָ יו ְיבֻקָ עּו :פ
(ב) ׁשּובָ ה י ְִּש ָראֵ ל עַ ד ה' אֱֹלהֶ יָך כִּ י כָׁשַ לְ תָ בַ ֲע ֹונֶָך( :ג) ְקחּו עִּ מָ כֶם ְדבָ ִּרים וְ ׁשּובּו אֶ ל ה' אִּ ְמרּו
אֵ לָיו כָל תִּ שָ א עָ וֹן וְ קַ ח טוֹב ּונְׁשַ לְ מָ ה פָ ִּרים ְשפָ תֵ ינּו( :ד) אַ ּׁשּור ֹלא יו ִֹּׁשיעֵ נּו עַ ל סּוס ֹלא נ ְִּרכָב
וְ ֹלא נֹ אמַ ר עוֹד אֱֹלהֵ ינּו לְ מַ עֲשֵ ה י ֵָדינּו אֲׁשֶ ר בְ ָך יְרֻ חַ ם יָתוֹם( :ה) אֶ ְרפָ א ְמׁשּובָ תָ ם אֹ הֲבֵ ם נ ְָדבָ ה
כִּ י ׁשָ ב אַ פִּ י ִּממֶ נּו( :ו) אֶ הְ יֶה כַּטַ ל לְ י ְִּש ָראֵ ל יִּפְ ַרח כַּׁשוֹׁשַ נָה וְ יְַך ׁשָ ָרׁשָ יו כַלְ בָ נוֹן( :ז) יֵלְ כּו
ֹינְקוֹתָ יו וִּ יהִּ י ַכ ַזיִּת הוֹד ֹו וְ ֵריחַ ל ֹו כַלְ בָ נוֹן( :ח) יָׁשֻ בּו י ְֹׁשבֵ י בְ צִּ ל ֹו יְחַ יּו ָדגָן וְ יִּפְ ְרחּו ַכגָפֶ ן זִּ כְ ר ֹו
כְ יֵין לְ בָ נוֹן :ס
ֲׁשּורנּו ֲאנִּי כִּ בְ רוֹׁש ַר ֲענָן ִּממֶ נִּי פֶ ְריְָך נ ְִּמצָ א( :י) ִּמי
(ט) אֶ פְ ַריִּם מַ ה לִּ י עוֹד ָל עֲצַ בִּ ים ֲאנִּי עָ נִּיתִּ י ַוא ֶ
חָ כָם וְ יָבֵ ן אֵ לֶה נָבוֹן וְ י ֵָדעֵ ם כִּ י יְׁשָ ִּרים ַד ְרכֵי ה' וְ צַ ִּד ִּקים יֵלְ כּו בָ ם ּופֹ ְׁשעִּ ים ִּיכ ְָׁשלּו בָ ם< :סיום -
אשכנזים>

מנהגי ההפטרה והקשר לפרשה
נתבונן בשתי ההפטרות וננסה להבין את הקשר בינם לבין הפרשה .בההפטרה הספרדית דמותו של
יעקב האיש מוזכרת באמצע ההפטרהַּ " :בבֶּטֶּ ן עָ קַּ ב אֶּ ת ָאחִ יו ּובְאֹונֹו שָ ָרה אֶּ ת אֱ ֹלהִ ים" [יב ,ד] .גם
ההפטרה האשכנזית מזכירה מאורעות שקרו ליעקב "וַּיִב ְַּרח י ַּעֲ ק ֹב שְ דֵ ה אֲ ָרם[ "...יב ,יג] .נעמיק מעט
יותר וננסה לראות אילו מאורעות הקשורים ליעקב בחרה כל אחת מהשיטות .המאורעות המוזכרות
בהפטרת הספרדים הן לידת יעקב ועשו (" ַּבבֶּטֶּ ן עָ קַּ ב אֶּ ת ָאחִ יו") ,המאבק עם המלאך ("וַּיָשַּ ר אֶּ ל מַּ לְאָ ְך
ו ַּיֻּכָל ָבכָה וַּיִתְ חַּ נֶּן לֹו") הדיבור עם ה' בבית אל ("בֵית אֵ ל י ִמְ צָאֶּ נּו ו ְשָ ם י ְדַּ בֵר עִ מָ נּו") .אגב ,גם שמו
החדש של יעקב  -ישראל  -רמוז בקטע זה" :וַיָּשַ ר אֶ ל מַּ לְאָ ְך".
אם נחפש את המאורעות הללו בספר בראשית ,נגלה שלידת יעקב ועשו שייכת לפרשת תולדות ואילו
המפגש עם המלאך ויעקב בבית אל שייכים לפרשת וישלח ,אולם ,אף אחד מהם לא שייך לפרשת
השבוע שלנו ,פרשת ויצא .מנגד אצל האשכנזים מתוארת בריחתו של יעקב לחרן ("וַּיִב ְַּרח י ַּעֲ ק ֹב שְ דֵ ה
אֲ ָרם") ואכן בפרשתינו מוזכר שרבקה היא זו שאמרה ליעקב לברוח" :ו ְעַּ תָ ה ְבנִי שְ מַּ ע בְקֹלִי ו ְקּום ב ְַּרח
לְָך אֶּ ל ָלבָן ָאחִ י חָ ָרנָה" [בראשית כז ,מג] .בנוסף ,בהפטרה כתוב" :וַּיַּעֲ ב ֹד י ִשְ ָראֵ ל ְבאִ שָ ה" ,מקביל לנאמר
בפרשתינו" :וַּיַּעֲ ב ֹד י ַּעֲ ק ֹב ב ְָרחֵ ל" [בראשית כט ,כ] ,וכןּ" :ובְאִ שָ ה שָ מָ ר" שמופיע בהפטרה ,מקביל
ל"אָ שּובָה אֶּ ְרעֶּ ה צ ֹאנְָך אֶּ שְ מ ֹר" [בראשית ל ,לא].
יוצא לנו איפוא שהקשר של הפטרת האשכנזים לפרשה חזק יותר מהפטרת הספרדים ,שאינה קשורה
כלל לפרשתינו .נשאלת השאלה ,אם יש לנו מנהג תמוה ומנהג מובן ,מה מהם הוא המנהג המקורי?
במחקר מקובל להגיד שבדרך כלל המנהג התמוה הוא הנכון ומישהו תיקן אותו למשהו אחר ,כדי
שהדבר יהיה מובן יותר .ואכן ,מעיון ברשימות הראשונים  -האשכול ,האבודרהם והרמב"ם  -נגלה
שכולם כתבו להפטיר את הפטרת הספרדים .דבר זה נובע מהעובדה שבתקופת ימי הביניים ,בהם
התחילו לנהוג את מנהג ההפטרות ,האשכנזים היו קבוצה קטנה מאוד ולכן יתכן שהם פרשו ממנהג
ישראל והזיזו את ההפטרה.
אולם עדיין עלינו לתת הסב ר לחיספוס הבעייתי במנהג הספרדים ,שאין כל קשר בין ההפטרה לפרשת
השבוע .מעיון ברשימות של הרמב"ם עולה שלשיטתו אכן צריך להוסיף להפטרה שני פסוקים ולסיימה
בפרק י"ב פסוק י"ד וכך נוהגים התימנים .אם כן לפי הרמב"ם מפטירים דווקא בהפטרה זו כי היא
סוקרת את תולדות יעקב ובין היתר מציינת מאורעות של יעקב הקשורים לפרשתינו .ההפטרה
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מתחילה במאורעות המופיעים בפרשות 'תולדות' ו'וישלח' ומסיימת בדברים המופיעים בפרשת 'ויצא'.
לפי זה הקושיה עומדת בעינה ובאמת לא ברור למה הספרדים קיצרו את ההפטרה והפסידו את
הקשר לפרשה.
גם האבודרהם כותב שצריך להאריך את ההפטרה ,והוא אפילו מגדיל לעשות ומאריך אותה עד פרק
י"ג פסוק ה' .לפי שיטתו הפסוקים הקשורים ליעקב נמצאים במרכז ההפטרה ,וכך נוהגים האשכנזים
היקים באמסטרדם ,כמו בכל יתר ההפטרות בהן הם נוהגים כאבודרהם.
האשכנזים ממשיכים את ההפטרה עד סוף ספר הושע ,אולם כיון שהספר מסתיים במיליםּ" :ופ ֹשְ עִ ים
יִכָשְ לּו בָם" ,נוהגים להוסיף שני פסוקים נוספים כדי שלא לסיים בדבר רע (יואל ב' ,כ"ו-כ"ז) ,על אף
שמדובר על דבר רע שיקרה לפושעים .אולם ,רוב הקהילות לא חוששות ומוסיפים שני פסוקים אלו רק
בשבת שובה.
עד כה ראינו שלמנהג ה ספרדים ,תימנים ,איטלקים ,חב"ד ,רשימות הרמב"ם ,אשכול ,אבודרהם ועוד,
נוהגים להפטיר מ"ו ְעַּ מִ י תְ לּואִ ים לִמְ שּובָתִ י" והם חלוקים היכן בדיוק יש לסיים .נעבור למנהג ארץ
ישראל ונראה מה נהגו שם .כפי שציינו בשיעורים הקודים ,מנהג ארץ ישראל השתמר אצל יהודי
רומניה ולכן נראה מה היה מנהגם .ההפטרה הארץ-ישראלית אמורה לפתוח באותם מילים בהם
פותחת הפרשה .מעיון ברשימות ההפטרות של רומניה עולה נתון מפתיע ,שהם נוהגים לקרוא שמונה
פסוקים החל מ"וַּיִב ְַּרח י ַּעֲ ק ֹב שְ דֵ ה אֲ ָרם" .מנתון זה ניתן להסיק שהאשכנזים במאה ה 9-הושפעו יותר
ממנהג ארץ ישראל מאשר מהמנהג הבבלי .ניתן לראות דיונים של חכמים אשכנזים שלא ידעו מאיפה
הגיעו להם מנהגים אלו ,אולם כיום חוקרים יודעים שזהו מנהג ארץ ישראל.
בפרשת וישלח כולם מפטירים את ספר עובדיה ,שאורכו  12פסוקים שזהו בדיוק האורך הנצרך
להפטרה .אולם הסיבה המרכזית היא שבמרכז הספר עומד המאבק של יעקב ועשו .גם בהפטרה זו
מנהג אשכנז בגולה יוצא דופן ולפיו קוראים את "ו ְעַּ מִ י תְ לּואִ ים לִמְ שּובָתִ י" ,כמנהג הספרדים בהפטרת
'ויצא' ,וזאת מהסיבה שהפטרה זו מדברת על מה שמתואר בפרשת 'וישלח' .נציין שהגר"א התנגד
למנהג זה .את ההיבדלות של האשכנזים בהפטרות אלו צריך כנראה להסביר ,שיתכן והם ראו את
ההפטרת "ו ְעַּ מִ י תְ לּואִ ים לִמְ שּובָתִ י" כמתאימה יותר לפרשת 'וישלח' ,ובמקומה שמו ב'ויצא' את
הפטרת "וַּיִב ְַּרח י ַּעֲ ק ֹב" שמתאימה יותר.

ביאור ההפטרה
תפקידם של הנביאים הוא להוכיח את בני עמם .אולם אם נתבונן בנבואת הושע שבהפטרתנו ,נגלה
שהוא סוקר את סיפור חייו של יעקב אבינו .נשאלת השאלה ,כיצד הדבר רלוונטי לנבואותיו ולנסיונותיו
להוכיח את ישראל .ננסה להעמיק בנבואה ומתוך כך להבין את הקשר בין הדברים.
ראשית נתחיל מביאור המילים הקשות בהפטרה" .אֵ יְך אֶּ תֶּ נְָך אֶּ פְ ַּרי ִם אֲ מַ ֶגנְָך י ִשְ ָראֵ ל" [יא ,ח] – את
בי ָדֶּ ָך" [בראשית יד,
פירוש המילה "אֲ מַּ ֶּגנְָך" ניתן ללמוד מפסוק אחר עם מילה דומה" :אֲ שֶּ ר מִ גֵּן צ ֶָּריָך ְ

ָארָך"
כ]" .ו ִיהּודָ ה ע ֹד ָּרד עִ ם אֵ ל" [יב ,א] ָ -רד פירושו לך ,כמו "ו ְהָ י ָה כַּאֲ שֶּ ר תָ ִריד ּופָ ַּרקְ תָ עֻּ ּלֹו מֵ עַּ ל ַּצּו ֶּ
[בראשית כז ,מ] ,כשתהיה בארצו תסבול ורק כאשר תלך תהיה חופשי.
מעיון בנבואה זו עולה כי זו נבואת תוכחה לאפרים שמפגינים חוסר נאמנות הן בבין אדם לחבירו וההן
בבין אדם למקוםְ " .כנַעַ ן ְבי ָדֹו מ ֹא ְזנֵי מִ ְרמָ ה לַּעֲ ש ֹק ָאהֵ ב" [יב ,ח]  -כנען פירושו סוחר ,כמו" :סָ דִ ין עָ שְ תָ ה
ו ַּתִ מְ כ ֹר ו ַּחֲ גֹור נָתְ נָה ַּל ְכנַּעֲ נִי" [משלי לא ,כד] .אפרים הוא סוחר שבידו מאוזני מרמה ,ואף על פי כן:
"ו ַּי ֹאמֶּ ר אֶּ פְ ַּרי ִם אַּ ְך עָ שַּ ְרתִ י מָ צָאתִ י אֹון לִי כָל יְגִיעַּ י ֹלא י ִמְ צְאּו לִי עָ ֹון אֲ שֶּ ר חֵ טְ א" [יב ,ט]  -הוא מתמם
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וטוען שהתעשר כדין ולא באמצעות עושק .כיון שאפרים משקר ,העונש שלו יהיה" :ע ֹד אֹושִ יבְָך
בָאֳ הָ לִים כִימֵ י מֹועֵ ד" [יב ,י]  -שה' יחזיר אותו לאוהלים כמו אבותיו ,דהיינו עונש גלות.
המילה און היא מילה נדירה במקרא והיא מופיעה אצלנו פעמיים .פירוש המילה און הוא כוח ,אולם
לעיתים היא מופיעה גם במשמעות של אבל ,כפי שקראה רחל לבנימין" :וַּי ְהִ י ְבצֵאת נַּפְ שָ ּה כִי מֵ תָ ה
ו ַּתִ קְ ָרא שְ מֹו בֶּן אֹונִי" [בראשית לה ,יח].
הפרשנים הראשונים רואים בהזכרת שמו של יעקב חלק מתוכחת הנביא לישראל .רש"י ורד"ק
מסבירים שכוונת הנביא לומר שכל החסדים שעשה הקב"ה עם יעקב ,בעצם נועדו לבניו ,ולמרות כל
החסדים הללו בניו אינם נאמנים לה' .יעקב זכה להיות בכור ולנצח את המלאך כדי שבניו יעבדו את
ה' ,ובמקום להודות לה' אתם מתנהגים בכפיות טובה ,ומנסים ,כביכול ,לרמות את ה'.
מנגד ,מציע המלבי"ם פירוש שונה [יב ,יג]:

ויברח יעקב וכו'  -שי עורו ,אפרים הכעיס תמרורים היינו שעל התוכחה שמוכיחים אותו
על הדברים הנאמרים למעלה שהוא על הכחש והכפירה מה שעובד את העגלים ,ועל
המרמה שיש לו מאזני מרמה ,על שני אלה משיב תשובה דרך לצנות ולעג להכעיס את
המוכיחים בדברי תמרורים ,שעל מה שמוכיחים אותו על המרמה ,הוא מכעיס ומשיב ,הלא
ויברח יעקב שדה ארם ,הלא מפני רמאות ומרמה ברח יעקב מפני עשו לשדה ארם ,כי רמה
את עשו בדבר הבכורה והברכה וא"כ הלא גם יעקב עשה מרמה ,והלא ויעבוד ישראל
באשה ובאשה שמר ,שאח"כ בהיותו בבית לבן עבד בעבור אשה שהיא רחל ולבן רמה
אותו ונתן לו את לאה ונתקיים המרמה בידו כי אח"כ שמר את הצאן שנית באשה אחרת,
והוצרך לשמור בעד שתי נשים ,וא"כ כבר היה הרמאות נהוג מימי אבותינו:
המלבי"ם טוען שאפרים הוא זה שמזכיר את שמו של יעקב .כנגד דברי הנביא לבני אפרים שהם
רמאים ,עונים עשרת השבטים שהם בסך הכל רוצים להידמות ליעקב .יעקב בבטן רימה את אחיו וכך
גם את אפרים את עשו .הנביא אינו יכול להאשים אותם בכחש ומרמה ,כי הם באו מיעקב שעקב
ורימה את אחיו ואת לבן ,מנהג אבותיהם בידיהם.
אחרי שמלכות דוד התפצלה בין ירובעם ורחבעם ,ירובעם רצה לייצר תחליף לירושלים כדי למנוע
מהעם להיזכר בחשיבות של ירושלים ולמנוע איחוד מחדש של המלכות תחת שלטון רחבעם .ירובעם
מבצע מספר פעולות לשם כך ,ואחת מהן קשורה לנבואה בה אנו עוסקים" :וַּיִבֶּן י ָָרבְעָ ם אֶּ ת שְ כֶּם בְהַּ ר
אֶּ פְ ַּרי ִם וַּיֵשֶּ ב בָּה וַּיֵצֵא מִ שָ ם ו ַּיִבֶּן אֶּ ת פְ נּואֵ ל" [מלכים א יב ,כה] .ירובעם בוחר לבנות שתי ערים בעלות
שם שקשור ליעקב .כשחיפש ירובעם תחליף לירושלים הוא הלך בעקבות יעקב ,שבנה מזבח בשכם
וראה שם את המלאך בפנואל.
לשיטתו של המלבי"ם ,הזכרת שמו של יעקב על ידי אפרים נועדה להסיר את האחריות מהם .אפרים
אומרים שאין מה להאשים אותם כי הן הרמאות והן העבודה זרה הגיעו מיעקב .אנחנו ,ישראל ,הבנים
של יעקב ואנו ממשיכים את דרכו .מה שראו הפרשנים הראשונים כתוכחה של הנביא ,מוסבר לפי
המלבי"ם כתשובה לנביא .אלו הסיבות לפיהן מופיע יעקב בהפטרה אותה קוראים הספרדים.
נעיין מהי משמעות הופעתו של יעקב בנבואה האשכנזית .בהפטרה האשכנזית יעקב מופיע אך ורק
בפסוק הראשון .גם פסוק זה מוסבר על ידי הראשונים כנבואת תוכחה ,על כפיות הטובה ,העבודה
זרה והרמאות של אפרים.
הנביא מתאר לנו שני חסדים שעשה ה' עם בני ישראל ובתמורה הם השיבו בכפיות טובה .הראשון,
שיעקב ברח לשדה ארם עם מקל בלבד ולא היה לו מוהר לתת עבור בנותיו של לבן ולכן הוא נאלץ
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לעב וד שנים רבות עבור נשותיו ובתום השנים הללו הוא חזר עם משפחה בסדר גודל של שתי מחנות.
השני ,שה' העלה אותנו ממצרים על ידי נביא וכן שמר עלינו במדבר.
לטענות אלו שהעלה אפרים ,מביא הנביא את תגובת ה'" :הִ כְעִ יס אֶּ פְ ַּרי ִם תַּ מְ ִ
רּורים" [יב ,טו] ,דהיינו,
התשובות שענה אפרים הם תשובות מכעיסות .בני ישראל אחרי מעמד הר סיני עבדו את העגל כי הם
היו צריכים אמצעי שיקשר בינם לבין ה' .בתחילה היה להם את משה וכאשר בושש משה לבוא הם
ביקשו משהו אחר .אפרים טענו שכיון שבדורם לא היה את משה ,הם רצו את העגל שהיה פעם על
מנת שי קשר בינם לבין ה' .אם כן כל הפסוקים הללו הם ציטוט דברי אפרים השטותיים שתלו הכל
ביעקב ובאבותיהם.
ראינו את מנהגי העדות השונות בקריאת הפטרה זו והסברנו שהספרדים נצמדו לשיטה הבבלית
שמקשרת בין הפרשה לה פטרה בקשר רעיוני ואילו האשכנזים ,באופן נדיר ביותר ,הושפעו דווקא
ממנהג ארץ ישראל ובחרו חלק שמקשר מילולית בין תחילת הפרשה לתחילת ההפטרה .בהמשך
הסברנו את מחלוקת המפרשים לגבי השאלה מי מעלה את הטיעונים הקשים כנגד אפרים.
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