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 ?מה עושה יעקב בספר הושע - הפטרת ויצא

 הרב אלחנן סמט

 

לכל השיטות מפטירים בספר הושע, ואף על פי כן ההפטרות לא חופפות כלל. הספרדים מפטירים: 

)פרק י"ב  מסיימיםוהאשכנזים מתחילים איפה שהספרדים  ,י"בפסוק  י"בועד פרק ז' פסוק  י"אבפרק 

הושע ] שובהשבת סוף הספר, קטע הכולל בתוכו גם את מה שקוראים בהפטרת ב ומסיימים פסוק י"ג(

 :יד, ח[-א, זי

ְקָרֻאהּו ַיַחד ֹלא ְירֹוֵמם:  <ותימנים ספרדים ->התחלה  י ְוֶאל ַעל יִּ ְמׁשּוָבתִּ ים לִּ י ְתלּואִּ )ז( ְוַעמִּ

ְשָרֵאל ֵאיְך ֶאֶתנְ  ם ֲאַמֶגְנָך יִּ י ַיַחד )ח( ֵאיְך ֶאֶתְנָך ֶאְפַריִּ בִּ ם ֶנְהַפְך ָעַלי לִּ ְצֹבאיִּ יְמָך כִּ ָך ְכַאְדָמה ֲאשִּ

יׁש  י ְוֹלא אִּ י ֵאל ָאֹנכִּ ם כִּ י ֹלא ָאׁשּוב ְלַׁשֵחת ֶאְפָריִּ חּוָמי: )ט( ֹלא ֶאֱעֶשה ֲחרֹון ַאפִּ ְכְמרּו נִּ נִּ

יר: )י( ַאֲחֵרי  ְרְבָך ָקדֹוׁש ְוֹלא ָאבֹוא ְבעִּ ְׁש  ה'ְבקִּ ים ֵיְלכּו ְכַאְרֵיה יִּ ְׁשַאג ְוֶיֶחְרדּו ָבנִּ י הּוא יִּ ָאג כִּ

ים ַעל ָבֵתיֶהם ְנֻאם  ם ּוְכיֹוָנה ֵמֶאֶרץ ַאּׁשּור ְוהֹוַׁשְבתִּ ְצַריִּ מִּ פֹור מִּ ָים: )יא( ֶיֶחְרדּו ְכצִּ  : סה'מִּ

ם ֵאל וְ )י"ב, א יהּוָדה ֹעד ָרד עִּ ְשָרֵאל וִּ ְרָמה ֵבית יִּ ם ּוְבמִּ י ְבַכַחׁש ֶאְפַריִּ ים ( ְסָבֻבנִּ ם ְקדֹוׁשִּ עִּ

ְכֹרתּו ְוֶׁשמֶ  ם ַאּׁשּור יִּ ית עִּ ים ָכל ַהיֹום ָכָזב ָוֹׁשד ַיְרֶבה ּוְברִּ ם ֹרֶעה רּוַח ְוֹרֵדף ָקדִּ ן ֶנֱאָמן: )ב( ֶאְפַריִּ

יב לַ  ם יּוָבל: )ג( ְורִּ ְצַריִּ יב לֹו: )ד(  ה'ְלמִּ ְדָרָכיו ְכַמֲעָלָליו ָיׁשִּ ְפֹקד ַעל ַיֲעֹקב כִּ ם ְיהּוָדה ְולִּ ַבֶבֶטן עִּ

ְתַחֶנן לֹו ֵבית ֵאל  ים: )ה( ַוָיַשר ֶאל ַמְלָאְך ַויָֻכל ָבָכה ַויִּ יו ּוְבאֹונֹו ָשָרה ֶאת ֱאֹלהִּ ָעַקב ֶאת ָאחִּ

ָמנּו: )ו( וַ  ְמָצֶאנּו ְוָׁשם ְיַדֵבר עִּ ְכרֹו: )ז( ְוַאָתה ֵבאֹלֶהיָך ָתׁשּוב ֶחֶסד  ה'ֱאֹלֵהי ַהְצָבאֹות  ה'יִּ זִּ

ְׁש  ְרָמה ַלֲעֹׁשק ָאֵהב: )ט( ַוֹיאֶמר ּומִּ יד: )ח( ְכַנַען ְבָידֹו ֹמאְזֵני מִּ ָפט ְׁשֹמר ְוַקֵּוה ֶאל ֱאֹלֶהיָך ָתמִּ

י  י ָעֹון ֲאֶׁשר ֵחְטא: )י( ְוָאֹנכִּ ְמְצאּו לִּ יַעי ֹלא יִּ י ָכל ְיגִּ י אֹון לִּ י ָמָצאתִּ ם ַאְך ָעַׁשְרתִּ ֱאֹלֶהיָך  ה'ֶאְפַריִּ

ם עֹ  ְצָריִּ י ָחזֹון ֵמֶאֶרץ מִּ ים ְוָאֹנכִּ יאִּ י ַעל ַהְנבִּ ַבְרתִּ יֵמי מֹוֵעד: )יא( ְודִּ ים כִּ יְבָך ָבֳאָהלִּ ד אֹוׁשִּ

ֵבחּו ַגם  ים זִּ ְלָגל ְׁשָורִּ ְלָעד ָאֶון ַאְך ָׁשְוא ָהיּו ַבגִּ ם גִּ ים ֲאַדֶמה: )יב( אִּ יאִּ י ּוְבַיד ַהְנבִּ ְרֵביתִּ הִּ

ים ַעל ַתְלֵמי שָ  ְזְבחֹוָתם ְכַגלִּ  ספרדים<  ->סיום  ָדי:מִּ

ָּׁשה ָׁשָמר: )יד(  אשכנזים< ->התחלה  ָּׁשה ּוְבאִּ ְשָרֵאל ְבאִּ ְבַרח ַיֲעֹקב ְשֵדה ֲאָרם ַוַיֲעֹבד יִּ )יג( ַויִּ

יא ֶהֱעָלה  ְׁשָמר: ה'ּוְבָנבִּ יא נִּ ם ּוְבָנבִּ ְצָריִּ מִּ ְשָרֵאל מִּ ם  תימנים< - >סיום ֶאת יִּ יס ֶאְפַריִּ ְכעִּ )טו( הִּ

יב לֹו ֲאֹדָניו:ַתְמ  ּטֹוׁש ְוֶחְרָפתֹו ָיׁשִּ ים ְוָדָמיו ָעָליו יִּ ם ְרֵתת ָנָשא הּוא י"ג, ) רּורִּ א( ְכַדֵבר ֶאְפַריִּ

ְתבּונָ  ַכְסָפם כִּ פּו ַלֲחֹטא ַוַיְעשּו ָלֶהם ַמֵסָכה מִּ ְשָרֵאל ַוֶיְאַׁשם ַבַבַעל ַוָיֹמת: )ב( ְוַעָתה יֹוסִּ ם ְביִּ

ים ַמעֲ  ְהיּו ַכֲעַנן ֹבֶקר ֲעַצבִּ ָּׁשקּון: )ג( ָלֵכן יִּ ים יִּ ים ֹזְבֵחי ָאָדם ֲעָגלִּ ים ֻכֹּלה ָלֶהם ֵהם ֹאְמרִּ ֵשה ָחָרׁשִּ

י  ֹגֶרן ּוְכָעָׁשן ֵמֲאֻרָבה: )ד( ְוָאֹנכִּ ים ֹהֵלְך ְכֹמץ ְיֹסֵער מִּ ם  ה'ְוַכַּטל ַמְׁשכִּ ְצָריִּ ֱאֹלֶהיָך ֵמֶאֶרץ מִּ

י ֹלא תֵ  ים זּוָלתִּ ְדָבר ְבֶאֶרץ ַתְלֻאבֹות: )ו( ֵואֹלהִּ יָך ַבמִּ י ְיַדְעתִּ י: )ה( ֲאנִּ ְלתִּ ן בִּ יַע ַאיִּ ָדע ּומֹוׁשִּ

י ָלֶהם ְכמֹו ָׁשַחל ְכָנֵמר ַעל ֶדרֶ  י: )ז( ָוֱאהִּ ָבם ַעל ֵכן ְׁשֵכחּונִּ ְשָבעּו ָשְבעּו ַוָיָרם לִּ יָתם ַויִּ ְך ְכַמְרעִּ

יא ַחַית ַהָשֶדה ְתַבְקֵעם: )ט( ָאׁשּור: )ח( ֶאְפְגֵׁשם ְכֹדב  ָבם ְוֹאְכֵלם ָׁשם ְכָלבִּ ַׁשכּול ְוֶאְקַרע ְסגֹור לִּ

יֲעָך ְבָכל ָעֶריָך ְוֹׁשְפֶטיָך ֲאֶׁשר ָאַמְרתָ  י ַמְלְכָך ֵאפֹוא ְויֹוׁשִּ י ְבֶעְזֶרָך: )י( ֱאהִּ י בִּ ְשָרֵאל כִּ ֶחְתָך יִּ  ׁשִּ

ים: )יא( אֶ  י ֶמֶלְך ְוָשרִּ י: ס ְתָנה לִּ י ְוֶאַקח ְבֶעְבָרתִּ  ֶתן ְלָך ֶמֶלְך ְבַאפִּ

י ֵעת ֹלא  ם ְצפּוָנה ַחָּטאתֹו: )יג( ֶחְבֵלי יֹוֵלָדה ָיֹבאּו לֹו הּוא ֵבן ֹלא ָחָכם כִּ )יב( ָצרּור ֲעֹון ֶאְפָריִּ

י ְדבָ  ָמֶות ֶאְגָאֵלם ֱאהִּ ַיד ְׁשאֹול ֶאְפֵדם מִּ ים: )יד( מִּ ְׁשַבר ָבנִּ י ָקָטְבָך ְׁשאֹול ַיֲעֹמד ְבמִּ ֶריָך ָמֶות ֱאהִּ
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ים רּוַח  יא ָיבֹוא ָקדִּ ים ַיְפרִּ י הּוא ֵבן ַאחִּ ָסֵתר ֵמֵעיָני: )טו( כִּ ְדָבר ֹעֶלה ְוֵיבֹוׁש ְמקֹורֹו  ה'ֹנַחם יִּ מִּ מִּ

י ֶחְמָדה: ְׁשֶסה אֹוַצר ָכל ְכלִּ י ָמְר י"ד, ) ְוֶיֱחַרב ַמְעָינֹו הּוא יִּ ָתה ֵבאֹלֶהיָה א( ֶתְאַׁשם ֹׁשְמרֹון כִּ

יֹוָתיו ְיֻבָקעּו: פ  ֹפלּו ֹעְלֵליֶהם ְיֻרָּטׁשּו ְוָהרִּ  ַבֶחֶרב יִּ

ְשָרֵאל ַעד  ים ְוׁשּובּו ֶאל  ה')ב( ׁשּוָבה יִּ ָמֶכם ְדָברִּ י ָכַׁשְלָת ַבֲעֹוֶנָך: )ג( ְקחּו עִּ ְמרּו  ה'ֱאֹלֶהיָך כִּ אִּ

ָשא ָעֹון ְוַקח טֹוב ּוְנׁשַ  ְרָכב ֵאָליו ָכל תִּ יֵענּו ַעל סּוס ֹלא נִּ ים ְשָפֵתינּו: )ד( ַאּׁשּור ֹלא יֹוׁשִּ ְלָמה ָפרִּ

ְוֹלא ֹנאַמר עֹוד ֱאֹלֵהינּו ְלַמֲעֵשה ָיֵדינּו ֲאֶׁשר ְבָך ְיֻרַחם ָיתֹום: )ה( ֶאְרָפא ְמׁשּוָבָתם ֹאֲהֵבם ְנָדָבה 

ְשָראֵ  ֶמנּו: )ו( ֶאְהֶיה ַכַּטל ְליִּ י מִּ י ָׁשב ַאפִּ ְפַרח ַכּׁשֹוַׁשָנה ְוַיְך ָׁשָרָׁשיו ַכְלָבנֹון: )ז( ֵיְלכּו כִּ ל יִּ

ְפְרחּו ַכָגפֶ  לֹו ְיַחיּו ָדָגן ְויִּ ת הֹודֹו ְוֵריַח לֹו ַכְלָבנֹון: )ח( ָיֻׁשבּו ֹיְׁשֵבי ְבצִּ י ַכַזיִּ יהִּ ְכרֹו ֹיְנקֹוָתיו וִּ ן זִּ

 ְכֵיין ְלָבנֹון: ס 

י עֹוד לָ  ם ַמה לִּ י )ט( ֶאְפַריִּ ְמָצא: )י( מִּ י ֶפְרְיָך נִּ ֶמנִּ ְברֹוׁש ַרֲעָנן מִּ י כִּ י ַוֲאׁשּוֶרנּו ֲאנִּ יתִּ י ָענִּ ים ֲאנִּ ֲעַצבִּ

ים ַדְרֵכי  י ְיָׁשרִּ ָכְׁשלּו ָבם: ה'ָחָכם ְוָיֵבן ֵאֶלה ָנבֹון ְוֵיָדֵעם כִּ ים יִּ ים ֵיְלכּו ָבם ּוֹפְׁשעִּ קִּ  ->סיום  ְוַצדִּ

 אשכנזים<

 שר לפרשהוהק ההפטרה מנהגי

מותו של דההפטרה הספרדית בנתבונן בשתי ההפטרות וננסה להבין את הקשר בינם לבין הפרשה. 

ת ָאִחיובאמצע ההפטרה: "יעקב האיש מוזכרת  ב אֶּ ן ָעקַּ טֶּ בֶּ ת ֱאֹלִהים בַּ גם . ]יב, ד[" ּוְבאֹונֹו ָשָרה אֶּ

ח יֲַּעקֹב יעקב "ל הפטרה האשכנזית מזכירה מאורעות שקרוה . נעמיק מעט ]יב, יג[..." ְשֵדה ֲאָרםוַּיְִברַּ

המאורעות המוזכרות . שיטותיותר וננסה לראות אילו מאורעות הקשורים ליעקב בחרה כל אחת מה

ת ָאִחיוהן לידת יעקב ועשו )" בהפטרת הספרדים ב אֶּ ן ָעקַּ טֶּ בֶּ ְלָאְך "(, המאבק עם המלאך )"בַּ ל מַּ ר אֶּ וַּיָשַּ

נֶּן לוַּ  ֵבר ִעָמנּו"( הדיבור עם ה' בבית אל )"ֹויָֻּכל ָבָכה וַּיְִתחַּ נּו וְָשם יְדַּ אגב, גם שמו  "(.ֵבית ֵאל יְִמָצאֶּ

ְלאָ  וַיַָּשר ֶאלרמוז בקטע זה: " -ישראל  -החדש של יעקב   ."ְךמַּ

שייכת לפרשת תולדות ואילו  ראשית, נגלה שלידת יעקב ועשואם נחפש את המאורעות הללו בספר ב

ויעקב בבית אל שייכים לפרשת וישלח, אולם, אף אחד מהם לא שייך לפרשת  המפגש עם המלאך

ח יֲַּעקֹב ְשֵדה לחרן )"מתוארת בריחתו של יעקב אצל האשכנזים ויצא. מנגד פרשת השבוע שלנו,  וַּיְִברַּ

ע ְבקִֹלי וְ שאמרה ליעקב לברוח: " זו היארבקה מוזכר שאכן בפרשתינו "( וֲאָרם ָתה ְבנִי ְשמַּ ח קּום ְברַּ וְעַּ

ל ָלָבן ָאִחי ָחָרנָה ", מקביל לנאמר ִאָשהוַּיֲַּעבֹד יְִשָרֵאל בְ בנוסף, בהפטרה כתוב: " .[בראשית כז, מג]" ְלָך אֶּ

שמופיע בהפטרה, מקביל  "ּוְבִאָשה ָשָמר, וכן: "[בראשית כט, כ] "יֲַּעקֹב ְבָרֵחל וַּיֲַּעבֹד" בפרשתינו:

ה צֹאנְָך ָאשּוָבהל" ְרעֶּ ְשמֹר אֶּ  .[בראשית ל, לא] "אֶּ

 הרוקשהפטרת האשכנזים לפרשה חזק יותר מהפטרת הספרדים, שאינה  הקשר שליוצא לנו איפוא ש

מנהג תמוה ומנהג מובן, מה מהם הוא המנהג המקורי? יש לנו . נשאלת השאלה, אם כלל לפרשתינו

כדי אחר,  אותו למשהותמוה הוא הנכון ומישהו תיקן הבמחקר מקובל להגיד שבדרך כלל המנהג 

 נגלה -האשכול, האבודרהם והרמב"ם  - מעיון ברשימות הראשונים, ואכן .יותרמובן שהדבר יהיה 

 םבהם, ידבר זה נובע מהעובדה שבתקופת ימי הביני כולם כתבו להפטיר את הפטרת הספרדים.ש

הם פרשו ממנהג כן שולכן ית האשכנזים היו קבוצה קטנה מאודלנהוג את מנהג ההפטרות,  התחילו

 ישראל והזיזו את ההפטרה.

ר לחיספוס הבעייתי במנהג הספרדים, שאין כל קשר בין ההפטרה לפרשת הסב אולם עדיין עלינו לתת

 הוסיף להפטרה שני פסוקים ולסיימהצריך ל עולה שלשיטתו אכן השבוע. מעיון ברשימות של הרמב"ם

דווקא בהפטרה זו כי היא כן לפי הרמב"ם מפטירים  ד וכך נוהגים התימנים. אם"יפסוק  ב"יפרק ב

. ההפטרה סוקרת את תולדות יעקב ובין היתר מציינת מאורעות של יעקב הקשורים לפרשתינו
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. 'ויצא'פרשת בדברים המופיעים ב ומסיימת 'וישלחפרשות 'תולדות' ו'המופיעים במתחילה במאורעות 

הספרדים קיצרו את ההפטרה והפסידו את  לא ברור למהלפי זה הקושיה עומדת בעינה ובאמת 

 הקשר לפרשה.

פרק מגדיל לעשות ומאריך אותה עד  אפילו הואוגם האבודרהם כותב שצריך להאריך את ההפטרה, 

נוהגים האשכנזים  יעקב נמצאים במרכז ההפטרה, וכךל . לפי שיטתו הפסוקים הקשורים'הפסוק  ג"י

 אבודרהם.ן הם נוהגים כבהההפטרות יתר בכל כמו  היקים באמסטרדם,

ּופְֹשִעים במילים: " מסתייםשהספר ספר הושע, אולם כיון סוף עד ממשיכים את ההפטרה האשכנזים 

על אף , (ז"כ-ו", כ'יואל ב)כדי שלא לסיים בדבר רע  נוספים שני פסוקים , נוהגים להוסיף"יִָכְשלּו ָבם

רק  שני פסוקים אלו רוב הקהילות לא חוששות ומוסיפים דבר רע שיקרה לפושעים. אולם, שמדובר על

 בשבת שובה.

עוד, ספרדים, תימנים, איטלקים, חב"ד, רשימות הרמב"ם, אשכול, אבודרהם ועד כה ראינו שלמנהג ה

ִמי ְתלּוִאים ִלְמשּוָבִתינוהגים להפטיר מ" נעבור למנהג ארץ  " והם חלוקים היכן בדיוק יש לסיים.וְעַּ

שראל השתמר אצל יהודי יץ ישראל ונראה מה נהגו שם. כפי שציינו בשיעורים הקודים, מנהג אר

ישראלית אמורה לפתוח באותם מילים בהם -ן נראה מה היה מנהגם. ההפטרה הארץרומניה ולכ

א שמונה לקרופותחת הפרשה. מעיון ברשימות ההפטרות של רומניה עולה נתון מפתיע, שהם נוהגים 

ח יֲַּעקֹב ְשֵדה ֲאָרם"פסוקים החל מ הושפעו יותר  9-אשכנזים במאה השה סיקניתן להזה . מנתון "וַּיְִברַּ

ניתן לראות דיונים של חכמים אשכנזים שלא ידעו מאיפה  ממנהג ארץ ישראל מאשר מהמנהג הבבלי.

 .מנהג ארץ ישראל וחוקרים יודעים שזהכיום אולם  ,הגיעו להם מנהגים אלו

הנצרך  פסוקים שזהו בדיוק האורך 12את ספר עובדיה, שאורכו בפרשת וישלח כולם מפטירים 

 גם בהפטרה זויעקב ועשו. של מאבק העומד  . אולם הסיבה המרכזית היא שבמרכז הספרלהפטרה

ִמי ְתלּוִאים ִלְמשּוָבִתי" את ולפיו קוראיםיוצא דופן  מנהג אשכנז בגולה הפטרת הג הספרדים בכמנ ",וְעַּ

הגר"א התנגד ש '. נצייןוישלחשהפטרה זו מדברת על מה שמתואר בפרשת ' , וזאת מהסיבה'ויצא'

הם ראו את את ההיבדלות של האשכנזים בהפטרות אלו צריך כנראה להסביר, שיתכן ו למנהג זה.

ִמי ְתלּוִאים ִלְמשּוָבִתי" ההפטרת את  'ויצא'שמו בקומה במו שלח',וי" כמתאימה יותר לפרשת 'וְעַּ

ח יֲַּעקֹב"הפטרת   " שמתאימה יותר.וַּיְִברַּ

 ביאור ההפטרה

ע שבהפטרתנו, נגלה להוכיח את בני עמם. אולם אם נתבונן בנבואת הושהוא של הנביאים תפקידם 

רלוונטי לנבואותיו ולנסיונותיו הדבר סיפור חייו של יעקב אבינו. נשאלת השאלה, כיצד שהוא סוקר את 

 להוכיח את ישראל. ננסה להעמיק בנבואה ומתוך כך להבין את הקשר בין הדברים.

יִם "הקשות בהפטרה.  ראשית נתחיל מביאור המילים ְפרַּ נְָך אֶּ תֶּ את  – ]יא, ח[" יְִשָרֵאל ֲאַמֶגְנָךֵאיְך אֶּ

גֶּנְָך" פירוש המילה ר " :מהן ללמוד מפסוק אחר עם מילה דונית "ֲאמַּ ןֲאשֶּ ָך ִמגֵּ יָך ְביָדֶּ בראשית יד, ]" ָצרֶּ

דוִיהּוָדה עֹד " .[כ ָךלך, כמו "פירושו  ָרד - ]יב, א[ "ִעם ֵאל רָּ ּוָארֶּ ל צַּ ּלֹו ֵמעַּ ְקָת עֻּ ר ָתִריד ּוָפרַּ " וְָהיָה כֲַּאשֶּ

 תהיה חופשי. תסבול ורק כאשר תלך בארצו כשתהיה, [בראשית כז, מ]

הן בבין אדם לחבירו וההן  מפגינים חוסר נאמנותנבואת תוכחה לאפרים ש וזמעיון בנבואה זו עולה כי 

ֲעשֹק ָאֵהב ְכַנַען" למקום.בבין אדם  ָסִדין ָעְשָתה כנען פירושו סוחר, כמו: " - ]יב, ח[" ְביָדֹו מֹאְזנֵי ִמְרָמה לַּ

ְכנֲַּענִי אוזני מרמה, ואף על פי כן: . אפרים הוא סוחר שבידו מ[משלי לא, כד]" וִַּתְמכֹר וֲַּחגֹור נְָתנָה לַּ

ְרִתי מָ " ְך ָעשַּ יִם אַּ ְפרַּ ר אֶּ י ֹלא וַּיֹאמֶּ ר ֵחטְ ָצאִתי אֹון ִלי ָכל יְִגיעַּ הוא מתמם  - ]יב, ט[א" יְִמְצאּו ִלי ָעֹון ֲאשֶּ
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עֹד אֹוִשיְבָך , העונש שלו יהיה: "משקר כיון שאפרים. עושקבאמצעות התעשר כדין ולא ש וטוען

 דהיינו עונש גלות., אבותיויחזיר אותו לאוהלים כמו  שה' - ]יב, י[ "ָבֳאָהִלים ִכיֵמי מֹוֵעד

, אולם כוח והיא מופיעה אצלנו פעמיים. פירוש המילה און הואנדירה במקרא היא מילה המילה און 

וַּיְִהי ְבֵצאת נְַּפָשּה ִכי ֵמָתה " :שקראה רחל לבנימין כפי ,של אבל לעיתים היא מופיעה גם במשמעות

ן אֹונִי  .[לה, יחבראשית ] "וִַּתְקָרא ְשמֹו בֶּ

רש"י ורד"ק לישראל.  חלק מתוכחת הנביאשמו של יעקב  הפרשנים הראשונים רואים בהזכרת

, ולמרות כל בניול נועדו בעצם יעקב,החסדים שעשה הקב"ה עם ונת הנביא לומר שכל כומסבירים ש

יעקב זכה להיות בכור ולנצח את המלאך כדי שבניו יעבדו את נאמנים לה'.  בניו אינםהחסדים הללו 

 .לרמות את ה' טובה, ומנסים, כביכול, בכפיות במקום להודות לה' אתם מתנהגיםו ,ה'

  :[, יגיב] שונהם פירוש המלבי"מנגד, מציע 

עורו, אפרים הכעיס תמרורים היינו שעל התוכחה שמוכיחים אותו יש - ויברח יעקב וכו'

ה שעובד את העגלים, ועל על הדברים הנאמרים למעלה שהוא על הכחש והכפירה מ

מאזני מרמה, על שני אלה משיב תשובה דרך לצנות ולעג להכעיס את  ולש המרמה שי

תמרורים, שעל מה שמוכיחים אותו על המרמה, הוא מכעיס ומשיב, הלא  המוכיחים בדברי

מה ויברח יעקב שדה ארם, הלא מפני רמאות ומרמה ברח יעקב מפני עשו לשדה ארם, כי ר

כ הלא גם יעקב עשה מרמה, והלא ויעבוד ישראל "את עשו בדבר הבכורה והברכה וא

אשה שהיא רחל ולבן רמה  באשה ובאשה שמר, שאח"כ בהיותו בבית לבן עבד בעבור

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:

כנגד דברי הנביא לבני אפרים שהם המלבי"ם טוען שאפרים הוא זה שמזכיר את שמו של יעקב. 

רוצים להידמות ליעקב. יעקב בבטן רימה את אחיו וכך שהם בסך הכל עשרת השבטים ם רמאים, עוני

מיעקב שעקב  אינו יכול להאשים אותם בכחש ומרמה, כי הם באו עשו. הנביאאת אפרים גם את 

 .םיהיהם בידמנהג אבות ,ורימה את אחיו ואת לבן

צר תחליף לירושלים כדי למנוע אחרי שמלכות דוד התפצלה בין ירובעם ורחבעם, ירובעם רצה ליי

. ירובעם מהעם להיזכר בחשיבות של ירושלים ולמנוע איחוד מחדש של המלכות תחת שלטון רחבעם

ר מבצע מספר פעולות לשם כך, ואחת מהן קשורה לנבואה בה אנו עוסקים: " ת ְשכֶּם ְבהַּ ן יָָרְבָעם אֶּ וַּיִבֶּ

ב ָבּה וַּיֵֵצא יִם וַּיֵשֶּ ְפרַּ ת ְפנּוֵאלִמָשם וַּ  אֶּ ן אֶּ . ירובעם בוחר לבנות שתי ערים בעלות [יב, כה מלכים א]" יִבֶּ

 בשכםשבנה מזבח  קבות יעקב,עליעקב. כשחיפש ירובעם תחליף לירושלים הוא הלך ב שם שקשור

 בפנואל.וראה שם את המלאך 

פרים א. לשיטתו של המלבי"ם, הזכרת שמו של יעקב על ידי אפרים נועדה להסיר את האחריות מהם

הבנים אנחנו, ישראל,  מיעקב. והגיע אומרים שאין מה להאשים אותם כי הן הרמאות והן העבודה זרה

סבר לפי , מושל הנביא מה שראו הפרשנים הראשונים כתוכחה .את דרכו ממשיכיםשל יעקב ואנו 

 .אותה קוראים הספרדיםיעקב בהפטרה  המלבי"ם כתשובה לנביא. אלו הסיבות לפיהן מופיע

יעקב בנבואה האשכנזית. בהפטרה האשכנזית יעקב מופיע אך ורק  משמעות הופעתו של ימה עייןנ

עבודה ה בפסוק הראשון. גם פסוק זה מוסבר על ידי הראשונים כנבואת תוכחה, על כפיות הטובה,

 . של אפרים רמאותהזרה ו

יות טובה. הראשון, ובתמורה הם השיבו בכפ הנביא מתאר לנו שני חסדים שעשה ה' עם בני ישראל

 הוא נאלץ ולכןלתת עבור בנותיו של לבן עם מקל בלבד ולא היה לו מוהר שיעקב ברח לשדה ארם 
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שתי מחנות. וד שנים רבות עבור נשותיו ובתום השנים הללו הוא חזר עם משפחה בסדר גודל של עבל

 ה' העלה אותנו ממצרים על ידי נביא וכן שמר עלינו במדבר. השני, ש

ְמרּוִרים" אלו שהעלה אפרים, מביא הנביא את תגובת ה': לטענות יִם תַּ ְפרַּ  , דהיינו,]יב, טו[" ִהְכִעיס אֶּ

עבדו את העגל כי הם  בני ישראל אחרי מעמד הר סינימכעיסות. אפרים הם תשובות התשובות שענה 

א הם . בתחילה היה להם את משה וכאשר בושש משה לבו'הבין שיקשר בינם להיו צריכים אמצעי 

, הם רצו את העגל שהיה פעם על כיון שבדורם לא היה את משהאפרים טענו ששהו אחר. ביקשו מ

ם השטותיים שתלו הכל קשר בינם לבין ה'. אם כן כל הפסוקים הללו הם ציטוט דברי אפרימנת שי

 ביעקב ובאבותיהם.

ם נצמדו לשיטה הבבלית ראינו את מנהגי העדות השונות בקריאת הפטרה זו והסברנו שהספרדי

פטרה בקשר רעיוני ואילו האשכנזים, באופן נדיר ביותר, הושפעו דווקא שמקשרת בין הפרשה לה

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.


