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מבט חדש לסבך יחסי יעקב ועשו
 
סוגיית יחסי יעקב ועשו פרושה על פני שלוש פרשות )'תולדות'' ,ויצא'
1

ו'וישלח'( ,והיא מן הטעונות והמורכבות שבסיפורי האבות שבבראשית.
ראשית הסיפור ,בתחילת פרשת תולדות ,נעוצה בלידת התאומים ובהעדפות

השונות של יצחק ורבקה המובילות לסיפור הברכות .סופו ,במות יצחק זקן
ושבע ימים בסוף פרשת וישלח ,והבאתו לקבורה על ידי בניו.

 
שאלת השאלות ,המעסיקה את לומדי פרשיות אלו לאורך הדורות ,היא מי
בסופו של דבר צדק ,לדעת המקרא ,בעניין הברכות – יצחק או רבקה? מחד
גיסא ,לכאורה נראה ברור שרבקה צדקה ,בכך שעמדה נכון על טיבם של
הבנים ,לעומת יצחק שהוטעה בעיוורונו והעדיף את עשו .זהו יצחק' ,עולה
תמימה' ,בלשון חז"ל ,שחי כל ימיו בצילו הגדול של אביו ,שהחוויה המכוננת
של חייו היא ניסיון העקידה )שלא לומר טראומת העקידה( 2,והוא אינו

 1כל ציטוטי הפסוקים במאמר הם מספר בראשית אלא אם מצוין אחרת.
יצח ק כידוע בולט בפסיביות שלו לעומת אברהם ויעקב .בשלושת הסיפורים המרכזיים של
חייו הוא נפעל :נעקד בצעירותו ,נישא בבחרותו ומרומה בזקנותו .עובדה נוספת באמצעותה
רומז לנו המקרא על תלותו באביו – המילה הראשונה מפי יצחק היא "אבי" )כב ,ז( ,ומילתו
האחרונה היא "לאברהם" )כח ,ד(.
אַב ָרהָ ם הוֹלִ יד אֶ ת
אַב ָרהָ ם ְ
 2כבר בתחילת תולדות רומזת לנו התורה' :וְ אֵ לֶּה תּוֹלְ דֹת י ְִצחָ ק בֶּ ן ְ
אַב ָרהָ ם' .הביטוי 'אברהם
אַב ָרהָ ם ְ
י ְִצחָ ק' )כה ,יט( .שומעים אנו 'אֵ לֶּה תּוֹלְ דֹת יִ ְצחָ ק בֶּ ן ְ
אַב ָרהָ ם ] [...אַל
אַב ָרהָ ם ְ
אברהם'  ,מזכיר לנו מיד את לידתו המחודשת של יצחק בעקידהְ ' ,
ִתּ ְשׁלַח י ְָד* אֶ ל הַ נַּעַ ר' )כב ,יא-יב( .העקידה היא החוויה המכוננת בחייו של יצחק ,ולכאורה
אַב ָרהָ ם אֶ ל נְ עָ ָריו וַ יָּקֻ מוּ וַ יֵּלְ כוּ
הוא לא מתאושש ממנה .בסוף פרשת העקידה נאמר' :וַ יּ ָָשׁב ְ
י ְַח ָדּו אֶ ל ְבּאֵ ר ָשׁבַ ע' )כב ,יט( ,ויצחק היכן היה? כביכול יצחק נשאר שם ,אם לא בגופו,
לפחות בנפשו .כיוון זה ניתן למצוא בכמה מדרשי חז"ל ,למשל באלו התולים את סיבת
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מסוגל לראות סימני רוע בבנו הגדול עשו .לעומתו ,רבקה בת בתואל הארמי
ואחות לבן ,אינה מתקשה כנראה לזהות את הדמיון בין בנה לבין משפחתה
הארמית 3.היא ,כמי שנחשפה לנבואת 'וְ ַרב יַעֲ בֹד צָ ִעיר' 4,יודעת כי יעקב הוא
הנבחר ,ועל כן היא אוהבת את יעקב ,ובצדק.
מאידך גיסא ,קורותיו של יעקב המשתלשלות בעקבות החלפת הברכות –
הגלות אצל לבן והמרמה החוזרת אליו מידי לבן בהחלפת רחל בלאה – 5כל
אלה עשויות להביא למסקנה שרבקה היא זו שטעתה בהכרעתה
ובהתנהלותה והצדק היה עם יצחק .על פי דעה זו היטיב יצחק להבין מה
טיבו של עשו ,והוא מייחד לו את הברכה הגשמית בלבד ,בעוד את הברכה
העיקרית ,ברכת אברהם ,הוא שומר על מנת לתת ליעקב בסוף הפרשה ,לפני
הליכתו לחרן .ייתכן ונתינת הברכה הגשמית לעשו ,מטרתה דווקא לחבר בין
הבל לאביו ,המכיר את נטיותיו ואת הסכנות הטמונות בהן .הסבר אחר יכול
להניח שקיים כאן קשר טבעי של אהבה בין אב לבכורו ,איש השדה ,שכמוהו
אוהב את הארציות ,אך בניגוד לאב מלא פעילות ואקטיביות למימושה של
אהבה זו .כך או אחרת ,יצחק – על פי דעה זו – מבין היטב שהממשיך

עיוורונו בסיפור העקידה )'באותה שעה נפתחו השמים וראו מלאכי השרת והיו בוכים וירדו
דמעותיהם וירדו על עיניו ,לפיכך כהו עיניו' .רש"י ,בראשית כז ,א ,בשם המדרש(.
 3חז"ל דרשו כידוע את חילוף האותיות ארמי-רמאי ,אולם ברור שגם על פי הפשט נראה כי
הרקע בבית לבן הארמי מסביר את ערמתה ופעלתנותה של רבקה.
 4כה ,כג .נראה מלשון הכתוב שרבקה לא סיפרה ליצחק על נבואה זו' :וַ יּ ְִמלְ אוּ יָמֶ יהָ ָללֶדֶ ת
וְ ִהנֵּה תו ִֹמם ְבּ ִב ְטנָהּ' )כה ,כד(' – .והנה' משמע הפתעה ,והרי היא ידעה כי שני תומים בבטנה,
נראה איפוא ש"הנה" מציין את הפתעת יצחק .יש לתהות מדוע לא סיפרה רבקה על נבואה
זו ליצחק? מן התיאור בתחילת פרשת תולדות נראה כי הרקע השונה כל כך של 'י ְִצחָ ק בֶּ ן
אַב ָרהָ ם הוֹלִ יד אֶ ת יִ ְצחָ ק' )כה ,יט( ,לבין ' ִר ְב ָקה בַּ ת ְבּתוּאֵ ל הָ אֲ ַר ִמּי ִמפַּ ַדּן אֲ ָרם אֲ חוֹת
אַ ְב ָרהָ ם ְ
לָבָ ן הָ אֲ ַר ִמּי' )כה ,כ( מוביל לסוג של שתיקה ביניהם .בניגוד לרחל הפונה ליעקב' :הָ בָ ה לִּ י
בָ נִ ים וְ ִאם אַיִן מֵ ָתה אָנֹ כִ י' )ל ,א( ,רבקה הולכת לבדה לדרוש את ה' .הנצי"ב עומד על כך
שהצעיף ,שרבקה בצניעותה מתכסה בו בפגישתם הראשונה ,ממשיך להיות נוכח ,מסתיר
וחוצץ ביניהם לאורך כל חייהם .המסלולים הנפרדים הנפתחים ב'וַ יֶּאֱ הַ ב י ְִצחָ ק אֶ ת עֵ ָשׂו ][...
וְ ִר ְב ָקה ֹאהֶ בֶ ת אֶ ת יַעֲ קֹ ב' )כה ,כח( ,ממשיכים בהערמת רבקה על יצחק בעניין הברכות,
ומסתיימים בסוף פרשת תולדות בסיפור השילוח הכפול של יעקב לפדן ארם.
 5נחמה ליבוביץ בעיוניה על ספר בראשית )עמ'  (188 -185עמדה בהרחבה על ה'מידה כנגד
מידה' בה נענש יעקב על סיפור המרמה ,כש היא תומכת עצמה גם במדרשי חז"ל .דומה שיש
כאן ה כרעה אופיינית לנחמה ,המעדיפה תמיד את הביאור בעל היתרון המוסרי ועל כן אינה
יכולה להיות אדישה למעשה התרמית של יעקב כלפי עשו אחיו.

תעתועי ברכה ובכורה
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העיקרי הנושא את המסר הרוחני לדורות הוא יעקב בנו הצעיר ,עליו נאמר:
6

,וְ ַרב יַעֲ בֹד צָ ִעיר.,
האם ניתן להכריע בשאלה זו על פי פשוטי המקראות עצמם? אמנם ,ברור
מאליו שבעיסוק בפרשה זו – כמו גם בשאר פרשיות בראשית – יש להידרש,
מעבר להיבט המוסרי ,להיבטים הרעיוניים והסמליים כהמקובל בסיפורי
בראשית ,אולם בראש ובראשונה עלינו להידרש אל הקול העולה מן
הכתובים עצמם.
על מנת להציע את הבנתנו בסוגיה זו ,נבחר כנקודת מוצא לעיון דווקא
במערכה האחרונה בעלילה ,בסיפור המופיע בראש פרשת וישלח ,כאשר
יעקב חוזר מגלותו הארוכה בחרן ופוגש בעשו אחיו וארבע מאות איש עמו:
אַרצָ ה ֵשׂ ִעיר ְשׂדֵ ה אֱדוֹם :וַ יְצַ ו אֹ ָתם
אָחיו ְ
וַ יּ ְִשׁלַח יַעֲ קֹ ב מַ לְ אָכִ ים לְ פָ נָיו אֶ ל עֵ ָשׂו ִ
ֹאמרוּן לַאדֹנִ י לְ עֵ ָשׂו כֹּה אָמַ ר עַ בְ ְדּ" יַעֲ קֹ ב ִעם לָבָ ן גּ ְַר ִתּי וָ אֵ חַ ר עַ ד
לֵאמֹ ר כֹּה ת ְ
עָ ָתּה :וַ י ְִהי לִ י שׁוֹר וַ חֲ מוֹר צֹאן וְ עֶ בֶ ד וְ ִשׁפְ חָ ה וָ אֶ ְשׁלְ חָ ה לְ הַ גִּיד לַאדֹנִ י לִ ְמצֹא חֵ ן
אָחי" אֶ ל עֵ ָשׂו וְ גַם ֹהלֵ(
בְּ עֵ ינֶי" :וַ יָּשֻׁ בוּ הַ מַּ לְ אָכִ ים אֶ ל יַעֲ קֹ ב לֵאמֹ ר בָּ אנוּ אֶ ל ִ
ִירא יַעֲ קֹ ב ְמאֹ ד וַ יֵּצֶ ר ל ֹו וַ יַּחַ ץ אֶ ת הָ עָ ם
אַרבַּ ע מֵ אוֹת ִאישׁ עִ מּ ֹו :וַ יּ ָ
את" וְ ְ
לִ ְק ָר ְ
אֲ ֶשׁר ִאתּ ֹו וְ אֶ ת הַ צֹּאן וְ אֶ ת הַ בָּ ָקר וְ הַ גְּמַ לִּ ים לִ ְשׁנֵי מַ חֲ נוֹת :וַ יֹּאמֶ ר ִאם יָבוֹא עֵ ָשׂו
אֶ ל הַ מַּ חֲ נֶה הָ אַחַ ת וְ ִהכָּהוּ וְ הָ יָה הַ מַּ חֲ נֶה הַ נִּ ְשׁאָר לִ פְ לֵיטָ ה :וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹ ב אֱ ,הֵ י
יטיבָ ה
אַר ְצ" וּלְ מ ֹול ְַד ְתּ" וְ אֵ ִ
אָבִ י אַבְ ָרהָ ם וֵא,הֵ י אָבִ י י ְִצחָ ק ה' הָ אֹ מֵ ר אֵ לַי שׁוּב לְ ְ
ית אֶ ת עַ בְ דֶּ " כִּ י בְ מַ ְקלִ י
וּמכָּל הָ אֱ מֶ ת אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ָ
ִעמָּ (ָ :ק ֹט ְנ ִתּי ִמכֹּל הַ חֲ סָ ִדים ִ
אָחי ִמיַּד
ִיתי לִ ְשׁנֵי מַ חֲ נוֹת :הַ ִצּילֵנִ י נָא ִמיַּד ִ
עָ בַ ְר ִתּי אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן הַ זֶּה וְ עַ ָתּה הָ י ִ
יטיב
עֵ ָשׂו כִּ י י ֵָרא אָנֹ כִ י אֹ ת ֹו פֶּ ן יָבוֹא וְ ִה ַכּנִ י אֵ ם עַ ל בָּ נִים :וְ אַ ָתּה אָמַ ְר ָתּ הֵ יטֵ ב אֵ ִ
ִעמָּ ( וְ ַשׂ ְמ ִתּי אֶ ת ז ְַרעֲ " כְּ חוֹל הַ יָּם אֲ ֶשׁר ,א יִסָּ פֵ ר מֵ רֹב :וַ ָיּלֶן ָשׁם בַּ ַלּ ְילָה הַ הוּא
וּתי ִָשׁים עֶ ְשׂ ִרים ְרחֵ לִ ים
אתיִם ְ
אָחיוִ :עזִּ ים מָ ַ
וַ יּ ִַקּח ִמן הַ בָּ א בְ יָד ֹו ִמנְ חָ ה לְ עֵ ָשׂו ִ
אַרבָּ ִעים וּפָ ִרים
,שׁים פָּ רוֹת ְ
אתיִם וְ אֵ ילִ ים עֶ ְשׂ ִרים :גְּמַ לִּ ים מֵ ינִ יקוֹת וּבְ נֵיהֶ ם ְשׁ ִ
מָ ַ
עֲ ָשׂ ָרה אֲ תֹנֹ ת עֶ ְשׂ ִרים וַ ְעי ִָרם עֲ ָשׂ ָרה :וַ יּ ִֵתּן בְּ יַד עֲ בָ ָדיו עֵ דֶ ר עֵ דֶ ר לְ בַ דּ ֹו וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל
עֲ בָ ָדיו ִעבְ רוּ לְ פָ נַי וְ ֶרוַ ח ָתּ ִשׂימוּ בֵּ ין עֵ דֶ ר וּבֵ ין עֵ דֶ ר :וַ יְצַ ו אֶ ת הָ ִראשׁוֹן לֵאמֹ ר כִּ י
וּשׁאֵ לְ " לֵאמֹ ר לְ ִמי אַ ָתּה וְ אָנָה ֵתלֵ( וּלְ ִמי אֵ לֶּה לְ פָ נֶי" :וְ אָמַ ְר ָתּ
אָחי ְ
יִפְ ג ְָשׁ" עֵ ָשׂו ִ
לְ עַ בְ ְדּ" לְ יַעֲ קֹ ב ִמנְ חָ ה ִהוא ְשׁלוּחָ ה לַאדֹנִ י לְ עֵ ָשׂו וְ ִהנֵּה גַם הוּא אַחֲ ֵרינוּ :וַ יְצַ ו גַּם
 6יש אף שראו את חלוקת הברכות בין יעקב לעשו כמעין החלוקה של יששכר וזבולון
המשלימים זה את זה.
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ישׁי גַּם אֶ ת כָּל הַ הֹלְ כִ ים אַחֲ ֵרי הָ עֲ ָד ִרים לֵאמֹ ר כּ ַָדּבָ ר הַ זֶּה
אֶ ת הַ ֵשּׁנִ י גַּם אֶ ת הַ ְשּׁלִ ִ
ְתּ ַדבְּ רוּן אֶ ל עֵ ָשׂו בְּ מֹ צַ אֲ כֶם אֹ ת ֹו :וַ אֲ מַ ְר ֶתּם גַּם ִהנֵּה עַ בְ ְדּ -יַעֲ קֹ ב אַחֲ ֵרינוּ כִּ י אָמַ ר
אֲ כַפְּ ָרה פָ נָיו בַּ ִמּנְ חָ ה הַ ֹה ֶלכֶת לְ פָ נָי וְ אַחֲ ֵרי כֵן אֶ ְראֶ ה פָ נָיו אוּלַי ִי ָשּׂא פָ נָי :וַ ַתּעֲ בֹר
הַ ִמּנְ חָ ה עַ ל פָּ נָיו וְ הוּא לָן בַּ ַלּ ְילָה הַ הוּא בַּ מַּ חֲ נֶה:

7

ניכר ביעקב כי הוא חרד מאד לקראת הפגישה עם עשו .זהו יעקב שבסוף
הפרשה הקודמת ראינוהו עומד בזקיפות קומה ובאומץ מול לבן ומוכיחו:
אתי כִּ י ָדל ְַק ָתּ
'וַ יִּחַ ר לְ יַעֲ קֹ ב וַ יּ ֶָרב בְּ לָבָ ן וַ יַּעַ ן יַעֲ קֹ ב וַ יֹּאמֶ ר לְ לָבָ ן מַ ה פִּ ְשׁ ִעי מַ ה חַ טָּ ִ
;הים וַ יּ ֹוכַח אָמֶ שׁ' 8,והנה הוא עצמו
אַחֲ ָרי [...] :אֶ ת עָ נְ יִי וְ אֶ ת יְגִ יעַ כַּפַּ י ָראָה אֱ ִ
חרד כעלה נידף לקראת המפגש עם אחיו .חז"ל מלמדים אותנו כי התקין
עצמו לשלושה דברים :לדורון ,לתפילה ולמלחמה 9,אולם דומה כי עלינו
להודות כי בפשוטי המקראות דורון ותפילה קיימים ,אך הכנה למלחמה
)לפחות במובן המוכר לנו כששני הצדדים נלחמים זה בזה( איננו רואים.
הביטוי 'וְ הָ יָה הַ מַּ חֲ נֶה הַ נִּ ְשׁאָר לִ פְ ֵליטָ ה' ,שהוא המקור על פי חז"ל למלחמה,
מלמד יותר על מכה ותבוסה מאשר על מלחמה דו צדדית 10.החרדה הגדולה
שחרד יעקב הטרידה גם את חז"ל במיוחד לאור העובדה שבכיסו של יעקב
וּשׁמַ ְר ִתּי -בְּ כֹל אֲ ֶשׁר ֵתּלֵ@
מונחת הבטחה אלוקית מפורשת' :וְ ִהנֵּה אָנֹ כִ י ִעמָּ @ ְ
בֹתי -אֶ ל הָ אֲ ָדמָ ה הַ זֹּאת 11'...והם למדים מכאן שאין הבטחה לצדיקים
וַ הֲ ִשׁ ִ
12
בעולם הזה ,ושיעקב חשש שמא גרם החטא ונתמעטו זכויותיו ,אין זאת
אלא כי תחושת אשמה כבדה מעיקה על יעקב לקראת מפגש זה עם עשו.
בניגוד לעמידתו מול לבן בפרק הקודם ,בה הוא בטוח בצדקתו ובישרו מול

 7לב ,ד-כב.
 8לא ,לו-מב.
 9רש"י ,בראשית לב ,ט ,ומקורו ב וישלח ,ו )מהד' בובר עמ' פג(.
 10כפי שמעירים אבן עזרא ורמב"ן על אתר .בהקשר זה יש לרב מרדכי ברויאר בספרו 
) עמודים  ( 554 -552הצעה מקורית הטוענת כי המלחמה שחז"ל כיוונו לה הוא
המאבק עם האיש המסתורי המסופר להלן )לב ,כג-לג( .אולם מן המקראות ברור כי מאבק זה
לא בא כתוצאה מתכנון של יעקב כמו התפילה והדורון ,אלא ניחת עליו בהפתעה גמורה.
 11כח ,טו.
 ,12רש"י ,בראשית לב ,יא ,ד"ה" :קטונתי מכל החסדים" ,ומקורו  עו ,א )מהד'
תיאודור-אלבק עמ' .(898
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מעשי הרמאות של לבן 13,כאן בעומדו מול עשו נראה כי מצפונו מעיק עליו,
על כן הוא פותח בתפילה.
כשמשווים אנו את דברי יעקב כאן עם התגלויות ה' אליו בעבר ,נוכחים
יטיבָ ה
אַר ְצ #וּלְ מ ֹול ְַד ְתּ #וְ אֵ ִ
אנו בעובדה מעוניינת .דבריו' :ה' הָ אֹ מֵ ר אֵ לַי שׁוּב לְ ְ
ִעמָּ &' )פס' י( מתייחסים לדברי ה' ליעקב' :וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל יַעֲ קֹ ב שׁוּב אֶ ל אֶ ֶרץ
אֲ בו ֶֹתי #וּלְ מ ֹול ְַד ֶתּ #וְ אֶ ְהיֶה ִעמָּ &' )לא ,ג( .ואלו דבריו' :וְ אַ ָתּה אָמַ ְר ָתּ הֵ יטֵ ב
יטיב ִעמָּ & וְ ַשׂ ְמ ִתּי אֶ ת ז ְַרעֲ  #כְּ חוֹל הַ יָּם אֲ ֶשׁר 3א יִסָּ פֵ ר מֵ רֹב' ,מכוונים בוודאי
אֵ ִ
אָרץ וּפָ ַר ְצ ָתּ יָמָּ ה
להבטחת ה' אליו בצאתו מבאר שבע' :וְ הָ יָה ז ְַרעֲ  #כַּעֲ פַ ר הָ ֶ
וָ ֵק ְדמָ ה וְ צָ פֹ נָה וָ נֶגְ בָּ ה וְ נִ בְ רֲ כוּ בְ  #כָּל ִמ ְשׁפְּ חֹת הָ אֲ ָדמָ ה וּבְ ז ְַרעֶ  :#וְ ִהנֵּה אָנֹ כִ י ִעמָּ &
בֹתי #אֶ ל הָ אֲ ָדמָ ה הַ זֹּאת כִּ י 3א אֶ ֱעזָבְ  #עַ ד אֲ ֶשׁר
וּשׁמַ ְר ִתּי #בְּ כֹל אֲ ֶשׁר ֵתּלֵ& וַ הֲ ִשׁ ִ
ְ
יתי אֵ ת אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ִתּי לָ&' )כח ,יד-טו( .פעמיים 'מתרגם' יעקב את דברי
ִאם עָ ִשׂ ִ
יטיב
יטיבָ ה ִעמָּ &' ול'הֵ יטֵ ב אֵ ִ
ה' אליו – 'וְ אֶ ְהיֶה ִעמָּ &' ו'וְ ִהנֵּה אָנֹ כִ י ִעמָּ &' ,ל'וְ אֵ ִ
14
ִעמָּ &' .מה פשר הדברים?
מן התפילה פונה יעקב אל הדורון' :וַ ָיּלֶן ָשׁם בַּ ַלּ ְילָה הַ הוּא וַ יּ ִַקּח ִמן הַ בָּ א
אָחיו' 15,זוהי מנחה מכובדת לכל הדעות ,ומסתכמת בחמש
 לְ עֵ ָשׂו ִ

בְ יָד ֹו 
מאות וחמישים ראש .אולם הדיבור הנלווה ל המנחה' :וְ אָמַ ְר ָתּ לְ עַ בְ ְדּ #לְ יַעֲ קֹ ב
ִמנְ חָ ה ִהוא ְשׁלוּחָ ה לַאדֹנִ י לְ עֵ ָשׂו' ,מותיר בנו תחושה לא נעימה .האין כאן
הגזמה במידת ההשפלה העצמית והחנופה שנוקט יעקב? יתרה מזו ,דברי
יעקב' :אֲ כַפְּ ָרה פָ נָיו בַּ ִמּנְ חָ ה הַ הֹ ֶלכֶת לְ פָ נָי וְ אַחֲ ֵרי כֵן אֶ ְראֶ ה פָ נָיו אוּלַי י ִָשּׂא פָ נָי',
מעלים מיד קשרים מן התחום הדתי של עמידת האדם מול אלוקים .ואכן
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶי #וְ ל ַָק ְח ָתּ ִמנְ חָ ִתי ִמיּ ִָדי כִּ י עַ ל
'אם נָא מָ צָ ִ
מאוחר יותר אומר יעקב ִ
 13אך אינו יודע כי גם במחנהו דבק רבב' :וַ ִתּגְ נֹ ב ָרחֵ ל אֶ ת הַ ְתּ ָר ִפים ] [...וַ יִּגְ נֹ ב יַעֲ קֹב אֶ ת לֵב
לָבָ ן ] [...וַ ִתּגְ נֹ ב אֶ ת לְ בָ ִבי ] [...וַ ִתּגְ נֹ ב א ִֹתי ] [...לָמָּ ה ָגנ ְַב ָתּ אֶ ת אֱ 3הָ י ] [...וְ 3א י ַָדע יַעֲ קֹ ב כִּ י ָרחֵ ל
גְּ נָבָ ַתם' )לא ,יט-לג(.
 14יש לציין עוד כי דברי יעקב" :וְ ַשׂ ְמ ִתּי אֶ ת ז ְַרעֲ  #כְּ חוֹל הַ יָּם אֲ ֶשׁר 3א יִסָּ פֵ ר מֵ רֹב" ודאי רומזים
אַרבֶּ ה אֶ ת ז ְַרעֲ  #כְּ כוֹכְ בֵ י
גם להתגלות שלישית – זו שניתנה לאברהם לאחר העקידה" :וְ הַ ְרבָּ ה ְ
הַ ָשּׁמַ יִם וְ כַחוֹל אֲ ֶשׁר עַ ל ְשׂפַ ת הַ יָּם" )כב ,יז(.
 15הביטוי מנחה חוזר בהקשר ז ה חמש פעמים בפי יעקב .בפי עשו היא מכונה 'מחנה' )לג,
ח( ,ובפעם האחרונה מכנה אותה יעקב 'ברכה'ַ ' :קח נָא אֶ ת ִבּ ְרכ ִָתי' )לג ,יא( .במקרא המונח
'מנחה' בא כמעט תמיד ביחס למנחה לה' אך לעתים גם תשורה למלך מכונה כך .למשל
הוּדה ִמנְ חָ ה לִ יהו ָֹשׁפָ ט' )דברי הימים ב
' ִמנְ חָ ה לְ עֶ גְ לוֹן מֶ לֶ& מוֹאָב' )שופטים ג ,טו(; 'וַ יּ ְִתּנוּ כָל ְי ָ
יז ,ה(.
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•הים וַ ִתּ ְרצֵ נִ י' )לג ,י( ,ודומה כאילו אף הדורון
יתי פָ נֶי• כִּ ְראֹ ת פְּ נֵי אֱ ִ
כֵּן ָר ִא ִ
16

לעשו הופך למעין תפילה .עד כדי כך?
נעיין בהמשך הפסוקים שהבאנו לעיל ,במאבק הלילי של יעקב:
וַ יּ ָָקם בַּ ַלּ ְילָה הוּא וַ יּ ִַקּח אֶ ת ְשׁ ֵתּי נ ָָשׁיו וְ אֶ ת ְשׁ ֵתּי ִשׁפְ ח ָֹתיו וְ אֶ ת אַחַ ד עָ ָשׂר ְיל ָָדיו
וַ יַּעֲ בֹר אֵ ת מַ עֲ בַ ר ַיבֹּק :וַ יּ ִָקּחֵ ם וַ יַּעֲ בִ ֵרם אֶ ת הַ נָּחַ ל וַ יַּעֲ בֵ ר אֶ ת אֲ ֶשׁר ל ֹו :וַ יִּוָּ ֵתר
יַעֲ קֹ ב לְ בַ דּ ֹו וַ יֵּאָבֵ ק ִאישׁ ִעמּ ֹו עַ ד עֲ לוֹת הַ ָשּׁחַ ר :וַ יּ ְַרא כִּ י •א ָיכֹל ל ֹו וַ ִיּגַּע בְּ כַף
י ְֵרכ ֹו וַ ֵתּ ַקע כַּף י ֶֶר 4יַעֲ קֹ ב בְּ הֵ אָבְ ק ֹו ִעמּ ֹו :וַ יֹּאמֶ ר ַשׁלְּ חֵ נִ י כִּ י עָ לָה הַ ָשּׁחַ ר וַ יֹּאמֶ ר
•א אֲ ַשׁלֵּחֲ • כִּ י ִאם בֵּ ַרכְ ָתּנִ י :וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו מַ ה ְשּׁמֶ • וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹ ב :וַ יֹּאמֶ ר •א
•הים וְ ִעם אֲ נ ִָשׁים וַ תּוּכָל:
ית עִ ם אֱ ִ
יַעֲ קֹ ב יֵאָמֵ ר עוֹד ִשׁ ְמ• כִּ י ִאם י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י ָשׂ ִר ָ
ִידה נָּא ְשׁמֶ • וַ יֹּאמֶ ר לָמָּ ה זֶּה ִתּ ְשׁאַל לִ ְשׁ ִמי וַ יְבָ ֶר 4אֹ ת ֹו
וַ יּ ְִשׁאַל יַעֲ קֹ ב וַ יֹּאמֶ ר הַ גּ ָ
•הים פָּ נִ ים אֶ ל פָּ נִ ים וַ ִתּנָּצֵ ל
יתי אֱ ִ
ָשׁם :וַ יּ ְִק ָרא יַעֲ קֹ ב ֵשׁם הַ מָּ קוֹם פְּ נִ יאֵ ל כִּ י ָר ִא ִ
נַפְ ִשׁי :וַ יִּזְ ַרח ל ֹו הַ ֶשּׁמֶ שׁ כַּאֲ ֶשׁר עָ בַ ר אֶ ת פְּ נוּאֵ ל וְ הוּא ֹצלֵעַ עַ ל י ְֵרכ ֹו :עַ ל כֵּן •א
יֹאכְ לוּ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֶ ת גִּיד הַ נּ ֶָשׁה אֲ ֶשׁר עַ ל כַּף הַ יּ ֵָר 4עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה כִּ י ָנגַע בְּ ַכף
י ֶֶר 4יַעֲ קֹ ב בְּ גִיד הַ נּ ֶָשׁה:

17

חז"ל לימדונו כי המדובר במלאך שהוא 'שרו של עשו' .ואכן כל ההתרחשות
•הים
ית ִעם אֱ ִ
המסתורית ששם אלוקים נסוב עליה ,הן בדברי האיש "כִּ י ָשׂ ִר ָ
•הים פָּ נִ ים אֶ ל פָּ נִ ים',
יתי אֱ ִ
וְ ִעם אֲ נ ִָשׁים וַ תּוּכָל" והן בדברי יעקב 'כִּ י ָר ִא ִ
מעבירה את הרושם כי יש כאן משהו פלאי החורג מעבר למאבק אנושי רגיל.
גם העובדה שהאירוע מתרחש בלילה שבין ההכנות למפגש עם עשו לבין יום
המפגש עצמו ,מחזקת את ההנחה כי יש כאן מעין הכנה למפגש הגורלי
האמור להתרחש למחרת .אך משבאים אנו לנסות להבין את משמעותה של
הכנה זו ,עומדת בפנינו תמיהה .מקריאת הכתובים נראה די ברור שבמאבק
מול האיש יצא יעקב וידו על העליונה – הוא אמנם נפגע בכף ירכו אך בסופו
 16בחז"ל כידוע נמצאות דעות חלוקות בדבר שפלות זו שנוקט יעקב כלפי עשו .מחד יש
שביקרוהו' :רב הונא פתח" :מחזיק באזני כלב עובר מתעבר על ריב לא לו" )משלי כו ,יז( ][...
אמר לו הקב"ה לדרכו היה מהלך והייתה משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב' .ומאידך
יש שראו בו מודל להתנהגות כלפי הגוי שהשעה משחקת לו' :אמר ר' יהונתן :כל מי שרוצה
לרצות מלך או שלטון ואינו יודע דרכם וטכסיסיהם – יניח פרשה זו לפניו וילמד הימנה
טכסיסי פיוסים וריצויים' )) לקח טוב( לב ,ד ,ד"ה 'וישלח יעקב'(.
 17לב ,כג-לג.
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,שׁלְּ חֵ נִ י כִּ י עָ לָה הַ ָשּׁחַ ר' ,ויעקב מחלץ
של המאבק נאלץ האיש להפציר ביעקב ַ
ממנו בתמורה את שם ישראל שיש בו ברכה מופלאה ,מלאת עז והשראה.
אם אכן כך הם פני הדברים ,היינו מצפים שעתה ,לאחר שקיבל יעקב-ישראל
מתת אל זו ,יזקוף את גוו ויעמוד בביטחון ובאמונה מול אחיו ,שהרי יודע
הוא כי אלוקים עמו! מכאן ואילך תסתיים מסכת ההשפלה והחנופה שנהג
בה יעקב אתמול ,שהרי מי ששרה עם אלוקים ועם אנשים ויכל להם ,מי
שניצח את המלאך – שרו של עשו – מה לו לירא מבשר ודם?
אך למרבה ההפתעה לא כך הם פני הדברים ,שהרי מקרא מלא אנו
קוראים:
וַ יֹּאמֶ ר ִמי לְ ( כָּל הַ מַּ חֲ נֶה הַ זֶּה אֲ ֶשׁר פָּ ג ְָשׁ ִתּי וַ יֹּאמֶ ר לִ ְמצֹא חֵ ן בְּ עֵ ינֵי אֲ דֹנִ י :וַ יֹּאמֶ ר
אתי חֵ ן
אָחי י ְִהי לְ ( אֲ ֶשׁר לָ :5וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹ ב אַל נָא ִאם נָא מָ צָ ִ
עֵ ָשׂו יֶשׁ לִ י ָרב ִ
8הים וַ ִתּ ְרצֵ נִ י:
יתי פָ נֶי( כִּ ְראֹ ת פְּ נֵי אֱ ִ
בְּ עֵ ינֶי( וְ ל ַָק ְח ָתּ ִמנְחָ ִתי ִמיּ ִָדי כִּ י עַ ל כֵּן ָר ִא ִ
8הים וְ כִ י יֶשׁ לִ י כֹל וַ יִּפְ צַ ר בּ ֹו
ַקח נָא אֶ ת בִּ ְר ָכ ִתי אֲ ֶשׁר הֻ בָ את לָ 5כִּ י חַ נַּנִ י אֱ ִ
וַ יּ ִָקּח :וַ יֹּאמֶ ר נִ ְסעָ ה וְ ֵנ ֵלכָה וְ אֵ לְ כָה לְ ֶנגְדֶּ ( :וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו אֲ דֹנִ י יֹדֵ עַ כִּ י הַ ְיל ִָדים
וּדפָ קוּם יוֹם אֶ חָ ד וָ מֵ תוּ כָּל הַ צֹּאן :יַעֲ בָ ר נָא
ַרכִּ ים וְ הַ צֹּאן וְ הַ בָּ ָקר עָ לוֹת עָ לָי ְ
אֲ דֹנִ י לִ פְ נֵי עַ בְ דּ ֹו וַ אֲ נִ י אֶ ְתנָהֲ לָה לְ ִא ִטּי לְ ֶרגֶל הַ ְמּלָאכָה אֲ ֶשׁר לְ פָ נַי וּלְ ֶרגֶל הַ ְיל ִָדים
עַ ד אֲ ֶשׁר אָבֹא אֶ ל אֲ דֹנִ י ֵשׂ ִע ָירה :וַ יֹּאמֶ ר עֵ ָשׂו אַ ִצּיגָה נָּא ִע ְמּ( ִמן הָ עָ ם אֲ ֶשׁר ִא ִתּי
וַ יֹּאמֶ ר לָמָּ ה זֶּה אֶ ְמצָ א חֵ ן בְּ עֵ ינֵי אֲ דֹנִ י :וַ יּ ָָשׁב בַּ יּוֹם הַ הוּא עֵ ָשׂו לְ ַד ְרכּ ֹו ֵשׂ ִע ָירה:
וְ יַעֲ קֹ ב נָסַ ע סֻ כּ ָֹתה וַ יִּבֶ ן ל ֹו בָּ יִת וּלְ ִמ ְקנֵהוּ עָ ָשׂה סֻ כֹּת עַ ל כֵּן ָק ָרא ֵשׁם הַ מָּ קוֹם
סֻ כּוֹת :וַ ָיּבֹא יַעֲ קֹ ב ָשׁלֵם ִעיר ְשׁכֶם אֲ ֶשׁר בְּ אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן בְּ בֹא ֹו ִמפַּ ַדּן אֲ ָרם וַ יִּחַ ן אֶ ת
פְּ נֵי הָ ִעיר:

18

הרושם המתקבל הוא שלא רק שלא חל שינוי לטובה ביחסו הנכנע של יעקב
כלפי עשו אחיו ,אדרבה ,ביטויי העבדות רבים וחריפים עוד יותר! רואים אנו
בעיני רוחנו את עשו הצועד זקוף קומה בראש ארבע מאות איש שעמו ,אל
מול יעקב אבינו הצולע ומשתחווה שבע פעמים בגשתו עד אחיו .יתר על כן,
יתי
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶי( וְ ל ַָק ְח ָתּ ִמנְ חָ ִתי ִמיּ ִָדי כִּ י עַ ל כֵּן ָר ִא ִ
דברי יעקב ' ִאם נָא מָ צָ ִ
8הים וַ ִתּ ְרצֵ נִ י' )פס' י( ,המזכירים מאד את דבריו לאחר
פָ נֶי( כִּ ְראֹ ת פְּ נֵי אֱ ִ
 18לג ,ח-יח.
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וַתּנָּצֵ ל נַפְ ִשׁי' )לב ,לא(
!הים פָּ נִ ים אֶ ל פָּ נִ ים ִ
יתי אֱ ִ
המאבק עם האישָ ' :ר ִא ִ
משווים את ראות פני עשו לראות פני אלוקים!
וכאן אפוא ,לאחר אירועי הלילה המופלאים ,תמיהתנו בדבר כניעותו
והשפלתו העצמית של יעקב כפולה ומכופלת – מהו פשרם של דברים?
כשלב אחרון לפני שנציע את שיטתנו בהבנת הסוגיה ,נפנה את מבטינו
לפרשה החותמת את מסעו של יעקב ,פרשת חזרתו לבית אל וההתגלויות
הנלוות לה:
!הים אֶ ל יַעֲ קֹ ב קוּם עֲ לֵה בֵ ית אֵ ל וְ ֶשׁב ָשׁם וַ עֲ ֵשׂה ָשׁם ִמזְ בֵּ חַ לָאֵ ל
וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִ
אָחי :/וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹ ב אֶ ל בֵּ ית ֹו וְ אֶ ל כָּל אֲ ֶשׁר ִעמּ ֹו
הַ נִּ ְראֶ ה אֵ לֶי /בְּ בָ ְרחֲ ִ /מפְּ נֵי עֵ ָשׂו ִ
!תיכֶם :וְ נָקוּמָ ה
הָ ִסרוּ אֶ ת אֱ !הֵ י הַ ֵנּכָר אֲ ֶשׁר בְּ תֹכְ כֶם וְ ִהטַּ הֲ רוּ וְ הַ חֲ לִ יפוּ ִשׂ ְמ ֵ
וְ ַנעֲ לֶה בֵּ ית אֵ ל וְ אֶ ֱע ֶשׂה ָשּׁם ִמזְ בֵּ חַ לָאֵ ל הָ ֹענֶה אֹ ִתי ְבּיוֹם צָ ָר ִתי וַ י ְִהי ִעמָּ ִדי בַּ דֶּ ֶר7
אֲ ֶשׁר הָ לָכְ ִתּי :וַ יּ ְִתּנוּ אֶ ל יַעֲ קֹ ב אֵ ת כָּל אֱ !הֵ י הַ ֵנּכָר אֲ ֶשׁר בְּ י ָָדם וְ אֶ ת הַ נְּ ז ִָמים אֲ ֶשׁר
בְּ אָזְ נֵיהֶ ם וַ יּ ְִטמֹ ן אֹ ָתם יַעֲ קֹ ב ַתּחַ ת הָ אֵ לָה אֲ ֶשׁר עִ ם ְשׁכֶם :וַ יִּסָּ עוּ וַ י ְִהי ִח ַתּת
!הים עַ ל הֶ עָ ִרים אֲ ֶשׁר ְסבִ י ֹב ֵתיהֶ ם וְ !א ָר ְדפוּ אַחֲ ֵרי בְּ נֵי יַעֲ קֹ ב :וַ ָיּבֹא יַעֲ קֹ ב
אֱ ִ
לוּזָה אֲ ֶשׁר בְּ אֶ ֶרץ כְּ נַעַ ן ִהוא בֵּ ית אֵ ל הוּא וְ כָל הָ עָ ם אֲ ֶשׁר ִעמּ ֹו :וַ יִּבֶ ן ָשׁם ִמזְ בֵּ חַ
אָחיו:
!הים בְּ בָ ְרח ֹו ִמפְּ נֵי ִ
וַ יּ ְִק ָרא לַמָּ קוֹם אֵ ל בֵּ ית אֵ ל כִּ י ָשׁם ִנגְלוּ אֵ לָיו הָ אֱ ִ
וַ ָתּמָ ת ְדּב ָֹרה מֵ ינ ֶֶקת ִרבְ ָקה וַ ִתּ ָקּבֵ ר ִמ ַתּחַ ת לְ בֵ ית אֵ ל ַתּחַ ת הָ אַ לּוֹן וַ יּ ְִק ָרא ְשׁמ ֹו
אַ לּוֹן בָּ כוּת:
!הים
!הים אֶ ל יַעֲ קֹ ב עוֹד בְּ בֹא ֹו ִמפַּ ַדּן אֲ ָרם וַ יְבָ ֶרֹ 7את ֹו :וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו אֱ ִ
וַ יּ ֵָרא אֱ ִ
ִשׁ ְמ /יַעֲ קֹ ב !א י ִָקּ ֵרא ִשׁ ְמ /עוֹד יַעֲ קֹ ב כִּ י ִאם י ְִשׂ ָראֵ ל י ְִהיֶה ְשׁמֶ  /וַ יּ ְִק ָרא אֶ ת ְשׁמ ֹו
וּקהַ ל גּ ֹויִם י ְִהיֶה ִממֶּ ָךּ
!הים אֲ נִ י אֵ ל ַשׁ ַדּי פְּ ֵרה ְוּרבֵ ה גּוֹי ְ
י ְִשׂ ָראֵ ל :וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו אֱ ִ
אָרץ אֲ ֶשׁר נ ַָת ִתּי לְ אַבְ ָרהָ ם וּלְ יִצְ חָ ק לְ  /אֶ ְתּ ֶננָּה
וּמלָכִ ים מֵ חֲ לָצֶ י /יֵצֵ אוּ :וְ אֶ ת הָ ֶ
ְ
!הים בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ִאתּ ֹו:
אָרץ :וַ יַּעַ ל מֵ עָ לָיו אֱ ִ
וּלְ ז ְַרעֲ  /אַחֲ ֶרי /אֶ ֵתּן אֶ ת הָ ֶ
וַ יַּצֵּ ב יַעֲ קֹ ב מַ צֵּ בָ ה בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ִאתּ ֹו מַ צֶּ בֶ ת אָבֶ ן וַ יַּסֵּ  7עָ לֶיהָ נֶסֶ  7וַ ִיּצֹק
!הים בֵּ ית אֵ ל:
עָ לֶיהָ ָשׁמֶ ן :וַ יּ ְִק ָרא יַעֲ קֹ ב אֶ ת ֵשׁם הַ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ִאתּ ֹו ָשׁם אֱ ִ
אָרץ לָבוֹא אֶ פְ ָר ָתה וַ ֵתּלֶד ָרחֵ ל וַ ְתּ ַקשׁ בְּ לִ ְד ָתּהּ:
וַ יּ ְִסעוּ ִמבֵּ ית אֵ ל וַ י ְִהי עוֹד כִּ בְ ַרת הָ ֶ
וַ י ְִהי בְ הַ ְקשׁ ָֹתהּ בְּ לִ ְד ָתּהּ וַ תֹּאמֶ ר לָהּ הַ ְמ ַילֶּדֶ ת אַל ִתּ ְיר ִאי כִּ י גַם זֶה לָ 7בֵּ ן :וַ י ְִהי
בְּ צֵ את נַפְ ָשׁהּ כִּ י מֵ ָתה וַ ִתּ ְק ָרא ְשׁמ ֹו בֶּ ן אוֹנִ י וְ אָבִ יו ָק ָרא ל ֹו בִ נְ י ִָמין :וַ ָתּמָ ת ָרחֵ ל
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וַ ִתּ ָקּבֵ ר בְּ דֶ ֶר• אֶ פְ ָר ָתה ִהוא בֵּ ית לָחֶ ם :וַ יַּצֵּ ב יַעֲ קֹ ב מַ צֵּ בָ ה עַ ל ְקב ָֻר ָתהּ ִהוא מַ צֶּ בֶ ת
ְקב ַֻרת ָרחֵ ל עַ ד הַ יּוֹם:

19

כשמעיינים אנו בפרק זה קל להבחין בשני סיפורים המקבילים זה לזה
במאפיינים רבים.
 .1חלק א :פסוקים א-ח.
 .2חלק ב :פסוקים ט-כ.
שני הסיפורים נפתחים בהתגלות אלוקית ליעקב ,בשניהם בונה יעקב מבנה
לשם אלוקים )בחלק הראשון מזבח ובחלק השני מצבה( ,בשני החלקים יעקב
קורא למקום בית אל ושני הסיפורים מסתיימים במותה של אישה ובתיאור
מקום קבורתה .קריאת הסיפורים הכתובים כרצף מעלה כמה שאלות בדבר
היחס ביניהם .מה טעם קורא יעקב למקום בית אל בפס' טו לאחר ששמענו
על כך כבר בפס' ז? 20ובעיקר ,מהי משמעותה של פרשה כפולה זו?

 
נראה אפוא כי יש להציע מבט שונה בקריאת הסיפור כולו ,מראשית ועד
אחרית.
נציב תחילה את השלד הכללי של העלילה על פי הצעתנו ,ובאמצעותו
ננסה להציג את הבנתנו את הסיפור .השגת הברכה במרמה על ידי רבקה
ויעקב )בפרק כז( היא  ,תקופת גלותו של יעקב אצל לבן והאירועים
המתרחשים בה )כח ,א-לב ,ג( היא  .בתחילת פרשת וישלח ,בהכנות
של יעקב למפגש הגורלי עם עשו ,אנו נחשפים להרהורי  והפחד
הנלווה אליהם )לב ,ד-כג( ,ובלילה במאבק המסתורי עם האיש מתחולל

 19לה ,א-כ.
 20יש לציין שיעקב קרא למקום בית אל לראשונה בפרק כח ,בתחילת דרכו מבאר שבע,
לאחר התגלות הסולם .אולם אירוע זה התרחש לפני שנים רבות ועל כן ניתן להבין את
נתינת השם השנייה בחזרתו לארץ כקיום הנדר שנדר זה מכבר.
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אירוע ) לב ,כד-לג( ,אשר לאחריו מושלם תהליך  הכולל את
טקס השבת הברכה לבעליה )לג ,א-יז(.
ראשית כל ,נניח כאן ,בטענה שתובהר בהמשך ,כי הברכות שייעד יצחק
לעשו אכן נועדו לו באמת .לקיחת הברכות במרמה על ידי יעקב הייתה חטא,
לא רק באשר לאמצעי המרמה הפסול ,אלא גם באופן מהותי באשר ברכה זו
אכן הייתה 'שייכת' לעשו.
ראיית גלותו ותלאותיו של יעקב בחרן ,ודרכי המרמה והעורמה שנוקטים
כנגדו לבן ורחל ,כעונש ליעקב בדרך של מידה כנגד מידה ,היא דעה ידועה
ומקובלת 21.אולם דומה כי יעקב עצמו ,גם אם נקפו ליבו על הדרך שנקט בה
להשגת הברכה ,עדיין סבור היה בשלב זה כי עצם הברכה אכן ראויה לו,
והעונש שהוטל עליו הוא בשל האמצעים שנקט להשגתה .האימה האוחזת בו
לקראת הפגישה עם אחיו ,המתוארת בתחילת פרשת וישלח ,ואמצעי
ההשפלה העצמית והחנופה שהוא נוקט מעידים על עומק החרדה והחרטה
שהוא נתון בהם ,ועל מוכנותו לשאת בעונש ההכנעה כתוצאה מכך .אולם
בשלב זה עדיין מאמין יעקב כי הברכה במהותה נועדה לו ,גם אם שגה באשר
לאמצעי השגתה ,כשמעין ראיה לכך ניתן למצוא בתפילתו בשלב זה.
כאשר הוא מצטט את ההבטחות האלוקיות שניתנו לו הוא משנה אותן
במעט ,כפי שהזכרנו לעיל .מהו ההבדל המשמעותי בין 'ואיטיבה' לבין
יטיבָ ה ִעמָּ !' מסמן את הטוב האלוקי הממשי ,המורגש
'ואהיה'? נראה כי 'וְ אֵ ִ
והמיידי ,ולעומת זאת 'וְ אֶ ְהיֶה ִעמָּ !' מבטא את הנוכחות והליווי האלוקי.
ברכת יצחק שיועדה לעשו היא כידוע ברכה גשמית מאד )דומה שאין גשמית
ממנה במקרא( ,כולה דגן ,תירוש ויצהר ,שררה וכוח ,לעומת הברכה שמברך
22
יצחק את יעקב לפני צאתו לחרן הכוללת את ברכת אברהם והבטחת הארץ.
יעקב ,בצטטו את הברכות האלוקיות בשינוי קל ,מראה כי הוא עדיין מאמין
כי שתי הברכות מגיעות לו ,הן הרוחנית שכבר קיבל והן הגשמית ,אליה הוא
מכוון בשינוי ,וזאת עד האירוע הלילי המפתיע.
) 'כט ,כו( .וראה
   
 ל ֵָתת 

 21למשל האמירה#' :א יֵעָ ֶשׂה כֵן 
בהרחבה בדברי נחמה ליבוביץ בעיוניה לספר בראשית )עמ'  185ואילך( בעקבות חז"ל
ופרשנים שונים.
 22נקל להתרשם מכך כשמציבים זו מול זו את שתי הברכות )כז ,כח-כט ,לעומת כח ,ג-ד(.

תעתועי ברכה ובכורה

131

מה בעצם התרחש באותו מאבק מסתורי? ברגע המכריע ,בעלות השחר,
בסופו של לילה קשה בו יכל יעקב לאיש ,לאחר שהאיש מפציר בו לשלחו,
משיב יעקב•' :א אֲ ַשׁלֵּחֲ • כִּ י ִאם בֵּ ַרכְ ָתּנִ י' .הרגע הזה חושף את הצורך המשווע
של יעקב בברכה ,ומחזיר אותנו למעלה מעשרים שנה לאחור .כאן יעקב
עומד בחשכת לילה ו'סוחט' ברכה מהאיש הפלאי ,ושם הוא עמד בחשכת
עיוורונו של יצחק אביו הזקן ולקח ממנו את הברכה אותה ייעד לעשו .כאז
כן עתה שואל אותו האיש לזהותו ,אלא שבעוד אז השיב במרמה' :אָנֹ כִ י עֵ ָשׂו
בְּ כ ֶֹר•' )כז ,יט( ,כאן משיב הוא ביושר' :וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹ ב' )לב ,כח( .כאן מתחולל
המפנה בתודעתו של יעקב ועתה הוא רואה באור חדש את סיפור חייו ואת
שאלת זהותו .יעקב חש כל ימיו כי משהו מהותי חסר בזהותו .כבר 'בַּ בֶּ טֶ ן
אָחיו' )הושע יב ,ד( ,ומשבגר הוא מנסה להשיב לעצמו את החסר
עָ ַקב אֶ ת ִ
בכל דרך:
וַ ָיּזֶד יַעֲ קֹ ב נָזִ יד וַ ָיּ ֹבא עֵ ָשׂו ִמן הַ ָשּׂדֶ ה וְ הוּא עָ יֵף :וַ יֹּאמֶ ר עֵ ָשׂו אֶ ל יַעֲ קֹ ב הַ לְ ִעיטֵ נִ י
נָא ִמן הָ אָדֹם הָ אָדֹם הַ זֶּה כִּ י עָ יֵף אָנֹ כִ י עַ ל כֵּן ָק ָרא ְשׁמ ֹו אֱ דוֹם :וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹ ב
ִמכְ ָרה כַיּוֹם אֶ ת בְּ כ ָֹר ְת• לִ י :וַ יֹּאמֶ ר עֵ ָשׂו ִהנֵּה אָנֹ כִ י ה ֹולֵ -לָמוּת וְ לָמָּ ה זֶּה לִ י
בְּ כ ָֹרה :וַ יֹּאמֶ ר יַעֲ קֹ ב ִה ָשּׁבְ עָ ה לִּ י כַּיּוֹם וַ יּ ִָשּׁבַ ע ל ֹו וַ יּ ְִמכֹּר אֶ ת בְּ כ ָֹרת ֹו לְ יַעֲ קֹ ב:
וְ יַעֲ קֹ ב נ ַָתן לְ עֵ ָשׂו לֶחֶ ם וּנְ זִ יד עֲ ָד ִשׁים וַ יֹּאכַל וַ יּ ְֵשׁ ְתּ וַ יּ ָָקם וַ ֵיּלַ -וַ יִּבֶ ז עֵ ָשׂו אֶ ת
הַ בְּ כ ָֹרה:

23

האם זו רוח השדה שמביא עשו עמו בשובו מהציד? האם זו הישירות
)'הַ לְ ִעיטֵ נִ י נָא'( ,ההחלטיות ,הנמרצות והביטחון שמקרין איש השדה )'וַ יֹּאכַל
וַ יּ ְֵשׁ ְתּ וַ יּ ָָקם וַ ֵיּלַ -וַ יִּבֶ ז'(? האם חש יעקב שלכשישלים את החוסר הזה מעשו,
יזכה באהבת אביו יצחק? זאת לא נדע .נדע רק זאת ,האחיזה בעקב עשו,
קניית הבכורה ולקיחת הברכה שיועדה לאחיו ,מעידות כי יעקב האמין
שהחלק החסר בזהותו ה'יעקבית' נמצא אצל אחיו עשו ,ובמפגש עם המלאך
מתרחש המהפך התודעתי של יעקב .נראה כי המלאך פוקח את עיני יעקב
ואומר לו :בוא ואראך את שאתה מבקש כל ימיך .יעקב מבין כי התחושה
המקננת בו עוד מבטן אמו ,כי זהותו אינה שלמה ,אכן נכונה .יש באישיותו
 23כה ,כט-לד.
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צד נוסף האמור לבוא לידי ביטוי .ראוי הוא לייעוד מרומם מזה המקופל בשם
י עקב ,אולם בעוכרו עומדת הטעות המגולמת במחשבה כי החלק הנוסף הזה,
נמצא אצל עשו אחיו .אמונה שגויה זו ,לה הייתה שותפה כנראה גם אמו,
היא זו שסיבכה את חייו והובילה אותם במסלולם הטראגי עד עכשיו .מכוחה
שגה ,וחטא בכך שלקח במרמה את ברכת אחיו שאכן לא לו נועדה 24.עתה,
משנאבק ו עם אלוקים ,ומשהשיב ב על שאלת 'מַ ה ְשּׁמֶ !' ,הגיע
הזמן שיוענק לו את שביקש כל ימיו ,את שהוא ראוי לו באמת' – 25,וַ יֹּאמֶ ר
$קים וְ ִעם אֲ נ ִָשׁים
ית ִעם אֱ ִ
$א יַעֲ קֹ ב יֵאָמֵ ר עוֹד ִשׁ ְמ! כִּ י ִאם ִי ְשׂ ָראֵ ל כִּ י ָשׂ ִר ָ
וַ תּוּכָל' )לב ,כט(.
עיני יעקב נפקחות ,וכבר בבוקרו של יום המחרת הוא ניגש אל התיקון –
טקס השבת הברכה אל בעליה .מה היה בה באותה ברכה? שפע גשמי )טל
השמים ,משמני הארץ ,דגן ,תירוש ויצהר( ושררה המתבטאת בפסוק' :יַעַ בְ דוּ!
עַ ִמּים וְ י ְִשׁ ַתּחֲ ווּ לְ ! לְ אֻ ִמּים ֱהוֵה גְ בִ יר לְ אַחֶ י! וְ ִי ְשׁ ַתּחֲ ווּ לְ ! בְּ נֵי ִאמֶּ !) '...כז ,כט(.
שני יסודות אלו של ברכה נועדו לעשו ,ואותם משיב יעקב בעת פגישתם.
שפע גשמי של דגן תירוש ויצהר אין לו ,שהרי אינו חקלאי ,אך ברכה גשמית
של רועה יושב אוהלים – יש ויש .זו הסיבה שחשוב כל כך ליעקב שעשו
יקבל את מתנתו ,והוא דוחה בתוקף את סירובו המנומס של עשו' :יֶשׁ לִ י ָרב
אָחי י ְִהי לְ ! אֲ ֶשׁר לָ) '6לג ,ט(.
ִ
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶי! וְ ל ַָק ְח ָתּ ִמנְ חָ ִתי
בנוסף ,כשאומר יעקב' :אַל נָא ִאם נָא מָ צָ ִ
$הים וַ ִתּ ְרצֵ נִ י' )לג ,י( ,אנו נזכרים מיד,
יתי פָ נֶי! כִּ ְראֹ ת ְפּנֵי אֱ ִ
ִמיּ ִָדי כִּ י עַ ל כֵּן ָר ִא ִ
יתי
כפי שציינו לעיל ,בפסוק דומה שנאמר לאחר המפגש עם האיש' :כִּ י ָר ִא ִ
$הים פָּ נִ ים אֶ ל פָּ נִ ים וַ ִתּנָּצֵ ל נַפְ ִשׁי' )לב ,לא( .נראה כאילו אומר כאן יעקב
אֱ ִ
לעשו :המפגש שלנו כאן עכשיו הואהמשכו של מפגש אחר שהיה לי בלילה
 24ברכה גשמית זו עוסקת ברווחה ובשררה בטווח הקצר ,ויעקב נועד ליותר מכך ,ברכתו
היא בעלת אופקים גבוהים ורמים יותר .בשפתה של ההגות היהודית ,ברכת עשו מבטאת את
העליונות הגשמית של עשו על יעקב בעולם הזה של טרום גאולה ,לעומת הישראליות
המסמלת את עידן הגאולה ,בו רמה דרכם של ישראל בעולם.
 25גם בימי גלותו של י עקב בחרן פוגשים אנו בעיקר בלילה את הפן הגבוה של אישיותו:
חלום הסולם וההתגלות האלוקית שעמו והתגלויות המלאכים בחרן ובדרכו חזרה .בחיי
היום פוגשים אנו את 'יעקביותו' ,בלילה ,בו מתבטא לפעמים העולם הפנימי יותר ,נגלים
ניצני 'ישראליותו'.
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האחרון .באותו מפגש עם אלוקים הסתבר לי כי אכן טעיתי ,חטאתי כלפיך
בלוקחי את הברכה שהייתה מיועדת לך .אין לי בה חפץ עוד ,אני הוא זה
שצריך לומר' :י ְִהי לְ ! אֲ ֶשׁר לָ) '#לג ,ט( .וכעתַ ' ,קח נָא אֶ ת בִּ ְרכ ִָתי אֲ ֶשׁר הֻ בָ את
*הים וְ כִ י יֶשׁ לִ י כֹל' )לג ,יא(.
לָ #כִּ י חַ נַּנִ י אֱ ִ
מעתה מובן מדוע רק כאן הופכת בפי יעקב המנחה לברכה .האמירה ' ַקח
נָא אֶ ת ִבּ ְרכ ִָתי' היא דו משמעית .ברובד הראשון ברור שהכוונה היא לברכת
העיזים ,התיישים ,הרחלים ושאר בעלי החיים שנשלחו לעשו כתשורה ,אך
ברובד השני אין ספק כי היא מכוונת לאותה ברכה שנלקחה ממנו לפני
למעלה מעשרים שנה.
המרכיב השני בברכה שיועדה לעשו היה השררה והאדנות ,וגם אותם
משיב כאן יעקב לעשו באופן מופגן .זהו פשר התנהגותו הכנועה והמשופעת
אַרצָ ה ֶשׁבַ ע פְּ עָ ִמים עַ ד גִּ ְשׁתּ ֹו עַ ד
כל כך בביטויי השפלה ועבדות – 'וַ יּ ְִשׁ ַתּחוּ ְ
אָחיו' )לג ,ג( – הנה נתקיימו כאן באופן מובהק דברי אבינו יצחק 'וְ י ְִשׁ ַתּחֲ ווּ
ִ
לְ ! בְּ נֵי ִאמֶּ !'.
עלינו לשוב אפוא ולברר מה היו שורשי הויכוח בין יצחק ורבקה ,והאם
ניתן להכריע בשאלה מי צדק על פי פשוטי המקראות .נראה כי יצחק הבחין
היטב בהבדלים שבין יעקב ועשו בניו .כשמשווים אנו את ברכתו הגשמית
שיועדה לעשו ,לעומת ברכתו הייעודית ליעקב לפני שילוחו לחרן ,נראה ברור
שיצחק ידע כי הייעוד הרוחני ההיסטורי הגדול הגלום בברכת אברהם
ובירושת הארץ מיועד ליעקב .את זאת יודעת כמובן גם רבקה ,והויכוח ,אם
כן ,נסב על זמנה ומקומה של הברכה הגשמית .האם ידע יצחק שיעקב יקבל
בעתיד ברכה נוספת מאלוקים ,ברכה שתוסיף לו שם ותשלים בכך את הצד
החסר באישיותו? את זאת אין לדעת ,אולם נראה כי סבור היה יצחק שבמצב
הזמני הנוכחי העליונות הגשמית צריכה להינתן לעשו .נזכור כי יצחק לא ידע
על נבואת 'וְ ַרב יַעֲ בֹד צָ ִעיר' 26,ואפילו ידע עליה ,אין היא חד משמעית,
ובוודאי שקשה לקבוע לאיזה זמן ולאיזו תקופה היא מתייחסת .על כן האמין
יצחק כי בעולם הזה העכשווי )עולם של לפני גאולה( ,הברכה )כמו הבכורה(
הגשמית צריכה להינתן לעשו.
 26עיין לעיל הערה .4
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לא כך חשבה והאמינה רבקה אשתו .יש הסבורים כי טעתה רבקה לחשוב
שיצחק עומד לתת את הברכה הייעודית לעשו 27,ואם כך ,השתלשלות
האירועים כולה אינה אלא תולדה של אי הבנה טראגית ,אך ניתן גם לומר כי
רבקה ידעה שמדובר בברכה גשמית ופעלה על מנת שגם ברכה זו ,הגשמית,
תינתן לבנה אהובה ,יעקב.
את דעתה של התורה על מעשה זה של רבקה ניתן אולי ללמוד מכך
שבאופן מפתיע למדי' ,מעלימה' התורה מכאן ואילך את רבקה מעינינו
לחלוטין .כאשר רבקה שולחת את יעקב בסוף פרשת תולדות לחרן ,היא
ית לּ ֹו
אָחיִ $מ ְמּ $וְ ָשׁכַח אֵ ת אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ָ
אומרת לו מפורשות' :עַ ד שׁוּב אַף ִ
) 'כז ,מה( .והנה ,חזרנו אל המקראות ,ולא מצאנו

   

  



ששלחה רבקה לקרוא ליעקב .וכשחוזר יעקב ,מצפים היינו למפגש נרגש בינו
ובין אמו האוהבת ,אך התורה מדגישה' :וַ יָּבֹא יַעֲ קֹ ב אֶ ל י ְִצחָ ק אָבִ יו מַ ְמ ֵרא
) 'לה ,כז( .אפילו סיפור
 

אַרבַּ ע ִהוא חֶ בְ רוֹן אֲ ֶשׁר גָּר ָשׁם 
ִק ְריַת הָ ְ
פטירתה של רבקה אינו מוזכר ,בניגוד לזה של שרה ורחל .מה שמחריף
ומבליט את עובדת 'העלמתה' של רבקה מסוף פרשת תולדות ואילך ,הוא
האזכור המפתיע של דמות חדשה ואלמונית עד כה בעת שובו של יעקב לבית
בֹרה מֵ ינ ֶֶקת ִר ְב ָקה וַ ִתּ ָקּבֵ ר ִמ ַתּחַ ת לְ בֵ ית אֵ ל ַתּחַ ת הָ אַ לּוֹן וַ יּ ְִק ָרא
אל' :וַ ָתּמָ ת ְדּ ָ
28
ְשׁמ ֹו אַ לּוֹן בָּ כוּת' )לה ,ח( .נראים הדברים כאילו העלמה מכוונת זו היא
דרכה של תורה לומר לנו את דעתה על חלקה של רבקה במעשה הברכות .לא
רק שתוכניתה להביא ברכה גשמית זו ליעקב לא עלתה יפה 29,ובעקבותיה
נגזרו על יעקב ימי גלות ומכאוב 30,גם תוכניתה האישית להשיב אליה את

 27תמיכה להבנה זו ניתן להביא מההשוואה בין דברי יצחק" :בַּ עֲ בוּר ְתּבָ ֶרכְ  $נ ְַפ ִשׁי ְבּטֶ ֶרם
אָמוּת" )כז ,ד( ,ל דבריה של רבקה המצטטת את יצחק בפני יעקב בשינוי קל" :וַ אֲ בָ ֶרכְ כָה לִ ְפנֵי
ה' לִ ְפנֵי מו ִֹתי" )כז ,ז( .רבקה רומזת שהברכה טעונה משמעות דתית באומרה "לִ ְפנֵי ה'".
 28וראה רש"י ורמב"ן על אתר אשר מבארים ,בעקבות חז"ל ,שהכתוב רומז כאן על מות
רבקה .הרמב"ן מתייחס באריכות לשאלה מדוע לא הוזכר בפירוש מות רבקה וקבורתה ,ע"ש.
 29ובכלל ,אף לא פעם אחת בהיסטוריה קרה מקרה בו נתקיימה ברכת האדנות ביעקב
ובזרעו.
 30וכידוע עונשו של יעקב ממשיך ומתגלגל על פי חז"ל מידה כנגד מידה ,במרמה שרימוהו
בניו לאחר מכירת יוסף.
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יעקב בבוא היום לא יצאה אל הפועל כפי שתכננה ,והתורה עוטפת את
דמותה בשתיקה רועמת.
רעיון זה עולה גם מן העיון בפרשת שובו של יעקב לבית אל )לה ,א-כ(.
שאלנו מהו פשר כפילות הסיפור של קריאת שם המקום בית אל ,בניין
המזבח והמצבה והסיום הדומה העוסק במות אישה .אולם עלינו לשים לב כי
גם כשנשלח יעקב לחרן בסוף פרשת תולדות מספרת לנו התורה פעמיים על
עזיבתו את ביתו:
וַ יּ ְִשׂ ֹטם עֵ ָשׂו אֶ ת יַעֲ קֹ ב עַ ל הַ בְּ ָרכָה אֲ ֶשׁר בֵּ ֲרכ ֹו אָבִ יו וַ יֹּאמֶ ר עֵ ָשׂו בְּ לִ בּ ֹו י ְִק ְרבוּ יְמֵ י
אָחי :וַ יֻּגַּד לְ ִרבְ ָקה אֶ ת ִדּבְ ֵרי עֵ ָשׂו בְּ נָהּ הַ ָגּדֹל
אֵ בֶ ל אָבִ י וְ אַהַ ְרגָה אֶ ת יַעֲ קֹ ב ִ
אָחיִ 6מ ְתנַחֵ ם לְ 6
וַ ִתּ ְשׁלַח וַ ִתּ ְק ָרא לְ יַעֲ קֹ ב בְּ נָהּ הַ ָקּטָ ן וַ תֹּאמֶ ר אֵ לָיו ִהנֵּה עֵ ָשׂו ִ
אָחי חָ ָרנָה :וְ י ַָשׁבְ ָתּ ִעמּ ֹו
לְ הָ ְרגֶ :6וְ עַ ָתּה בְ נִ י ְשׁמַ ע בְּ קֹ לִ י וְ קוּם בְּ ַרח לְ  6אֶ ל לָבָ ן ִ
אָחיִ 6מ ְמּ 6וְ ָשׁכַח אֵ ת
אָחי:6עַ ד שׁוּב אַף ִ
י ִָמים אֲ חָ ִדים עַ ד אֲ ֶשׁר ָתּשׁוּב חֲ מַ ת ִ
ית לּ ֹו וְ ָשׁל ְַח ִתּי וּלְ ַק ְח ִתּיִ 6מ ָשּׁם לָמָ ה אֶ ְשׁכַּל גַּם ְשׁנֵיכֶם יוֹם אֶ חָ ד:
אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ָ
=קחַ יַעֲ קֹ ב ִא ָשּׁה
תּאמֶ ר ִרבְ ָקה אֶ ל י ְִצחָ ק ַק ְצ ִתּי בְ חַ יַּי ִמפְּ נֵי בְּ נוֹת חֵ ת ִאם ֵ
וַ ֹ
אָרץ לָמָּ ה לִּ י חַ יִּים :וַ יּ ְִק ָרא י ְִצחָ ק אֶ ל יַעֲ קֹ ב וַ יְבָ ֶר>
ִמבְּ נוֹת חֵ ת כָּאֵ לֶּה ִמבְּ נוֹת הָ ֶ
יתה
אֹ ת ֹו וַ יְצַ וֵּהוּ וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו =א ִת ַקּח ִא ָשּׁה ִמבְּ נ ֹות כְּ נָעַ ן :קוּם לֵ> פַּ דֶּ נָה אֲ ָרם בֵּ ָ
בְ תוּאֵ ל אֲ בִ י ִאמֶּ  6וְ ַקח לְ ִ 6מ ָשּׁם ִא ָשּׁה ִמבְּ נוֹת לָבָ ן אֲ ִחי ִאמֶּ  :6וְ אֵ ל ַשׁ ַדּי יְבָ ֵר>
ִית לִ ְקהַ ל עַ ִמּים :וְ י ִֶתּן לְ  6אֶ ת בִּ ְר ַכּת אַבְ ָרהָ ם לְ  6וּלְ ַז ְרעֲ 6
אֹ ְת 6וְ יַפְ ְר 6וְ י ְַרבֶּ  6וְ הָ י ָ
=הים לְ אַבְ ָרהָ ם :וַ יּ ְִשׁלַח י ְִצחָ ק אֶ ת
ִא ָתּ> לְ ִר ְשׁ ְתּ 6אֶ ת אֶ ֶרץ ְמג ֶֻרי 6אֲ ֶשׁר נ ַָתן אֱ ִ
יַעֲ קֹ ב וַ ֵיּלֶ> פַּ דֶּ נָה אֲ ָרם אֶ ל לָבָ ן בֶּ ן בְּ תוּאֵ ל הָ אֲ ַר ִמּי אֲ ִחי ִרבְ ָקה אֵ ם יַעֲ קֹ ב וְ עֵ ָשׂו:
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בפרק כז פסוקים מב-מה נשלח יעקב לחרן על ידי רבקה אמו ,ובפרק כח ,פס'
א-ה ,נשלח יעקב לפדן ארם על ידי אביו .אולם מה רב ההבדל בין שתי
שליחויות אלו! אצל רבקה סיבת הליכתו של יעקב חרנה היא בריחה מחמת
אחיו ,ואילו אצל יצחק ,נשלח יעקב לשאת אישה ולממש את ייעודו כבן
למשפחת אברהם ,ועל כן לשילוח זה מצורפת ,מעבר לברכת הזרע ,גם ברכת
אברהם וירושת הארץ.
לכשנשווה את סיפורי חזרת יעקב עם סיפורי שילוחו נגלה הקבלה
מפתיעה .כביכול נשלח יעקב פעמיים – על ידי אימו ועל ידי אביו ,ועל כן גם
 31כז ,מא-כח ,ה.

מעגלים ו

136

סגירת המעגל בשיבתו לבית אל מסופרת פעמיים – בפעם הראשונה )לה ,א-
ח( הוא שב מן השילוח של אימו ולכן מוזכרת כאן לשון בריחה )"בְּ בָ ְרחֲ ! ִמפְּ נֵי
אָחי!" כנגד "וְ קוּם בְּ ַרח לְ !"( והאווירה היא ברוח של צרה )"לָאֵ ל הָ ֹענֶה
עֵ ָשׂו ִ
אֹ ִתי בְּ יוֹם צָ ָר ִתי"( .על-פי זה מובן גם סיום הסיפור במות דבורה מינקת רבקה,
בכך נחתם באופן טרגי מעגל הסיפור מבחינתה של רבקה .בפעם השנייה שב
יעקב מן הגלות אליה נשלח על-ידי אביו )לה ,ט-כ( ,תחושת החזרה שונה
לחלוטין ,ובהתגלות הפותחת הוא מקבל מאלוקים עצמו את שמו ,ישראל
)לאחר שקיבלו כבר מן המלאך( .המשכה של אותה התגלות מקביל באופן
מפתיע לברכת יצחק ליעקב בעת שילוחו:
בעת חזרתו של יעקב

בעת שליחת יעקב על ידי יצחק

  
 
)הים אֲ נִ י 
ִית וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו אֱ ִ
 יְבָ ֵר" אֹ ְת!    וְ הָ י ָ
  

וּמלָכִ ים מֵ חֲ לָצֶ י!
 י ְִהיֶה ִממֶּ ָךּ ְ
 :וְ י ִֶתּן לְ ! אֶ ת בִּ ְרכַּת אַבְ ָרהָ ם גּוֹי 
 



 
 
 

  

 
  יֵצֵ אוּ :
  
  
  לְ ִר ְשׁ ְתּ! 

   

 









   אַחֲ ֶרי! אֶ ֵתּן

וּלְ י ְִצחָ ק   
אָרץ:
אֶ ת הָ ֶ
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נראה כאילו יצחק ידע בעמקי לבו שיעקב יקבל את השלמת שמו ומהותו על
ידי האלוקים ,ולפי זה מובן אפוא שכיוון שמטרת השילוח על ידי יצחק
הייתה נשיאת אישה ובניין ביתו של יעקב ,מסתיים סיפור שיבתו זה במות
רחל ,האשה אותה אהב ,ובלידת בנו האחרון ,בנימין.


על פי הצעתנו זו נראה כי טעתה רבקה בעניין הברכות ,ויצחק הוא זה שצדק
בתכניתו להעניק את הברכה הגשמית לעשו ואת ברכת הייעוד ליעקב .אגב
כך נחשפנו גם לכפל הזהויות שבדמות אבינו השלישי ,יעקב-ישראל ,ולדרך
הסבוכה שעבר עד שמצא והשלים עם כפל זהות זה .המסרים המוסריים
 32כג ,כ-ד.
 33לה ,יא-יב.
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העולים מניתוח זה של האירועים בעניין מקומו של הסיפוק המיידי לעומת
הייעוד ,המרוחק יותר ,ובעניין האמצעים הפסולים הננקטים למען מטרת
הנראית כשרה וראויה ,הרי הם ברורים וגלויים.
אולם ,בלומדי התורה לדורותיהם מפעמת ההכרה העמוקה כי סיפורי
בראשית אינם סיפור היסטוריה גרידא ,ואף לא לשם לקח מוסרי בלבד באו.
אוצרות של משמעות היסטורית ולאומית טמונים בהם באופן גולמי בבחינת
'מעשה אבות סימן לבנים' .ברוח זו עולה אפוא כי גם השמות יעקב וישראל
פותחים בפנינו מניפת משמעויות רחבה באשר לזהותנו הלאומית .יעקב
כמייצג הגלות והגלותיות העקובה ,הכנועה ופתלתלה ,לעומת ישראל המייצג
גאולה ישרת דרך וזקופת קומה השורה עם אלוהים ואנשים ויכולה להם.
בתקופה בה זכינו לצאת מעומק לראשיתה של גאולה 'המעולפת במטמוני
מסתרים' 34,רוחשת בנו לעיתים ההרגשה כי שני השמות הללו על מטעניהם,
משמשים לחילופין בכתר אחד – 'כִּ י יַעֲ קֹב בָּ חַ ר ל ֹו יָהּ י ְִשׂ ָראֵ ל לִ ְסגֻלָּת ֹו'.
)תהלים קלה ,ד(.

 34הראי"ה קוק , ,אגרת שעח.

