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 יעקב ירא מעשו 
 1מאיר גרוזמן 

 .יב(בר' לב:" )ִּכי־ָיֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו "

כלל גדול בהבנת המקרא גילה המלבי"ם, כאשר הבחין בין הפועל "ירא" כשהוא בא בתוספת האות מ' לפני  
משמעו יראה מעונש, פחד, אימה, ואילו השני   –עקיף, לבין זה שבא ללא תוספת אות זו. הראשון  ההמושא  

 (. 153עמ'  ,את" –מ   -הכרמל, ערך "ירא)הערצה, הערכה, כבוד  ה שהיאירא –
 . מדובריט(" )דב' ז:ָיֵרא ִמְּפֵניֶהםֹלֶהיָך ְלָכל־ָהַעִּמים ֲאֶׁשר־ַאָּתה  -ֵּכן־ַיֲעֶׂשה ה' א  להבין את הפסוק: "  כך יש

ב זרועם.  בפחד,  כאן  נחת  מפני  "וחשש  פרעה:  אל  משה  של  בדבריו  גם  ֶטֶרם כך  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַוֲעָבֶדיָך  ְוַאָּתה 
ים-א  ה'    ִּתיְראּון ִמְּפֵני כלומר, פרעה ועבדיו עדיין לא נתקפו אימה ופחד מפני ה' אלוקים. כך   .ל(שמ' ט:" )ֹלִהִֽ
היה כך  . אם  'דוד  לירא אתויאסף שאול 'א יח:כט(. לא נאמר  "" )שמוָדִוד ֵלֹרא ִמְּפֵני  ַוֹּיאֶסף ָׁשאּול גם בפסוק: "

היה  פירוש  כתוב, תוספת    הדברים  ומחבבו.  דוד  את  מעריץ  מפני   םמהאות  ששאול  חשש  ששאול  מגלה, 
הדבר בכל אותם מקראות, שבהם מופיעה   ןכ  .השתלטנימפני כוחו הפיזי  ולייתו הצפויה של דוד למלוכה,  ע

 לאחר הפועל "ירא".  םמהאות 
ובמקומה באה לפעמים המילה "את", והמושא הופך  בהם,  נעדרת    םמהאות  שלא כן באותם מקראות  
 ִּכי ִאם־ְלִיְרָאה ֶאת "   ;כד(דב' ו: ה'" ) ְלִיְרָאה ֶאתֶאת־ָּכל־ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ַלֲעׂשֹות    ַוְיַצֵּונּולהיות למושא ישיר, כמו: "

א( וכיוצא באלה רבים. בכל המקרים הללו מדובר, כאמור, תה' קיב:ה'" ) ַאְׁשֵרי־ִאיׁש ָיֵרא ֶאתיב(; "שם י:ה'" )
פיכך, כאשר ה' פחד ואימה מפני ענישה פיזית. לביראה שמשמעותה  הערכה, ולא    או  הערצהשהיא  ביראה  

נ בתום  לאברהם  "יאומר  העקדה:  ִּכי סיון  ָיַדְעִּתי  א  ַעָּתה  כב: ַאָּתה ֹלִהים  -־ְיֵרא  )בר'  לומר   ,יב("  מבקש    הוא 
אף  יח(,  " )שם מב:ֲאִני ָיֵרא  ֹלִהים-ֶאת־ָהא  "וכאשר יוסף אומר לאחיו    .אברהם השיג בכך את יראת הרוממותש

ָיֵרא ֶאת־ ְוֹעַבְדָיהּו ָהָיה  בפסוק: " הדבר  כן    .עונשהרוממות ולא יראת  ה יראתו היא יראת  ש  מבקש להדגישהוא  
)ְמֹאד  ה' יח:"  ובפסוק: "מל"א  ַההּוא  ג(,  ָהִאיׁש  ְוָיָׁשר  )איוב(  ְוָהָיה  א  ָּתם  ֵמָרע   ֹלִהים -ִויֵרא  א:ְוָסר  )איוב  א(.  " 
ניחנו ביראת    םמהאות  עדר  יבה יראה  משמע, שאישים אלה  כידוע,  של  הרוממות,  הערצה והערכה, שהיא, 

 של היראה.   ההגבוה ההדרג 
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איש מאביו ומאמו  ' ". מאחר שלא נאמר:  ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ִאיׁש  להבין את הדרישה: "  אפשרבעקבות כך  
עונש, הבאה  הרוממות ולא יראת  המשמע שיש להעריך את ההורים הערכה של הערצה, בחינת יראת    ',תיראו

 מאימת כוחם ונחת זרועם.
שלמה  עלה  פלומטי מוסווה, שהתרחש בעת שי הבחנה זו בין שני סוגי היראה מאפשרת לחשוף אירוע ד

כ ניסיעל  כידוע  אביו.  דוד  בשלמה  הסא  להתחרות  דוד  בן  חי.    ולתפוס  ,אדוניהו  אביו  בעוד  המלוכה  את 
ַוֲאֹדִנָּיהּו נתמלא אדוניהו פחד, וחשש לחייו. שם מסופר: "  ,לבסוף, כשנפלה ההכרעה ושלמה נתמנה למלך
נתו אלא יראת ואין כוו",  ירא מפני"שם (. נאמר מל"א א:נ" )ָיֵרא ִמְּפֵני ְׁשֹלֹמה ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ַוַּיֲחֵזק ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבחַ 

של  ו  אדוניההעונש.   סנגוריו  למיניהם,  המתווכים  אולם  ולהמיתו.  בו  להתנקם  שלמה  יבקש  שמא  חשש 
. )שם:נא(  "ְוִהֵּנה ָאַחז ְּבַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבחַ   ָיֵרא ֶאת־ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה ִהֵּנה ֲאֹדִנָּיהּו  אדוניהו, פנו אל שלמה ואמרו לו: " 

, שמעריצו ומעריכו. מובן מאליו  ךשירא את המל  מתווכים אלה העלימו את האמת, והציגו את אדוניהו כאדם
את אדוניהו בעיני שלמה ולהצילו מעונש, ואכן שלמה נלכד ברשת זו והשיב:    לרומםששינוי מסולף זה נועד  

ָאְרָצה" ִמַּׂשֲעָרתֹו  ֹלא־ִיֹּפל  ְלֶבן־ַחִיל  ִיְהֶיה  עטופ  ".ִאם  החנפנית,  הדיפלומטיה  פעלה  בימים  ב  הכך  כבר  שקר, 
 ההם... 

ַהִּציֵלִני  תפלל: "ההמופיעה בפרשתנו. יעקב    ,הבחנה זו יש מקום לעיין בתפילתו של יעקבעתה, לאחר  
  היה מקום יב(. לאור ההבחנה דלעיל  " )לב:ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו ִּכי־ָיֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו ֶּפן־ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל־ָּבִנים

תו", שהרי יעקב אינו מעריץ את עשו ומעריכו. אֹ    ָאֹנִכי ָיֵרא, ולא "כי  'ממנוכי ירא אנכי  'לצפות לנוסח מעין:  
 כיצד הוא כולל בתפילתו משפט מסוג זה?ו יראת רוממות אלא יראת העונש,  לא הייתהיראתו מפניו 

היותו איש חזק,    בשלחששו של יעקב מפני עשו לא היה  שואמרו    ,כי חכמינו הבחינו בשאלה זו  דומה
כל השנים הללו    :מצוות שעמדו לזכותו. וכך אמרו חכמים: "אמר )יעקב(  בור, אלא מכוח קיום שתייאלים וג

הוא יושב בארץ ישראל, תאמר, שהוא בא עלי מכוח ישיבת ארץ ישראל? כל השנים הללו הוא יושב ומכבד  
ישיבת   –, ב(. שתי מצוות אלו  " )בראשית רבה פע"ו?את הוריו; תאמר, שהוא בא עלי מכוח כיבוד אב ואם

העניקו לעשו עליונות על פני יעקב, ומפני עליונות זו חשש יעקב וזעק: "הצילני   –ארץ ישראל וכיבוד הורים  
עשו   .את יראתו ליראה של הערצה והערכה  שעמדו לו לעשו הפךשתי המצוות    מהזכות שלחשש זה    .נא"

  ו במחיצת לבן בחוץ לארץ, נאלץ לוותר עליהן.יכול היה לקיים אותן, בשעה שיעקב עצמו, ביושב
בני ישראל לארץ ישראל דרך הבשן, יצא לקראתם עוג עלו  מקרה דומה מצוי בפרשת "חוקת". כאשר  

" הבשן  ֶאְדֶרִעימלך  ַלִּמְלָחָמה  ְוָכל־ַעּמֹו  כא: הּוא  )במ'  ונתמלא "  זה  אדיר  מלך  מול  לעמוד  חשש  משה  לג(. 
ֶאל־ֹמֶׁשה ַאיראה: " ה'  ָעִׂשיָת  ַוֹּיאֶמר  ַּכֲאֶׁשר  ּלֹו  ְוָעִׂשיָת  ְוֶאת־ַאְרצֹו  ְוֶאת־ָּכל־ַעּמֹו  ֹאתֹו  ָנַתִּתי  ְבָיְדָך  ִּכי  ֹאתֹו  ל־ִּתיָרא 

ְּבֶחְׁשּבֹון יֹוֵׁשב  ֲאֶׁשר  ֹמִרי  ָהא  ֶמֶלְך  "ְלִסיֹחן  המשפט:  נוסח  על  ולשאול  לבוא  מקום  יש  כאן  אף  תירא  ".  אל 
תה, כפי שניתן לשער,  י משה את עוג לא הי, שהרי יראת  'אל תירא מפניו'": כלום לא היה ראוי להיכתב  אותו
 ?! הערצה, אלא יראת העונש ה שלירא

הערצה ולא יראת העונש. כך    ביטוי שלתה  ילהבין, שיראתו אכן היאפשר  אולם מן הסוגיה התלמודית  
? אמר רבי (לא חשש), ומאי שנא מסיחון דלא קמסתפי  (שחשש)שאל התלמוד: "מאי שנא מעוג דקמסתפי  

י שמעון בן יוחאי: מתשובתו של אותו צדיק )מן התשובה שהשיב ה' לצדיק( אתה יודע מה  יוחנן, אמר רב
אמר,   בליבו.  שנאמר:    אשמהיה  אבינו,  אברהם  של  זכות  לו  ַהָּפִליט'תעמוד  עוג(  ַוָּיֹבא  ְלַאְבָרם    )זה  ַוַּיֵּגד 

ע"א(. עוג, לדידה של סוגיה זו, היטיב עם אברהם אבינו: הוא היה המודיע שהביא לו את    )נדה סא'"  ָהִעְבִרי
חשש שמא לא יוכל לו.    ,ביודעו על זכות זו  ,לוט בן אחיו נשבה. זכות זו שמורה עדיין לעוג, ומשהש הידיעה  

 לפיכך נאמר שמשה היה "ירא אותו" ולא "ירא מפניו".  
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