
  

 ב'                                        כסלו התשע                               ד"בס

ל"ז אריה יהודה בן יצוראב מנחם נשמת לעילוי מוקדש השיעור  

  והמלאכים יעקב
 )עציון הר מישיבת וקסמן חנוך הרב של שיעור פי על (ויצא לפרשת

  
  ההקבלות בין תחילת לבין סוף הפרשה

 בשלהי. תחילתה את מזכיר הפרשה של סיומה
 סמוך מלאכים פגש יעקב כי קוראים אנו הפרשה

  )ג-ב ב"ל בראשית (מלבן לפרידתו
 ג  .בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים- ְוַיֲעקֹב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוִּיְפְּגעּוב

ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַּכֲאֶׁשר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִֹהים ֶזה ַוִּיְקָרא 
   .ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחָנִים-ֵׁשם

 הדי את לשמוע יכולים אנו המלאכים עם בפגישה
   הפרשה בתחילת המלאכים על יעקב של חלומו

 ַוִּיְפַּגע יא  . ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרָנהי
ָבא ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום - ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי

 ַוַּיֲחלֹם יב  .ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא
רֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה וְ 

 ְוִהֵּנה ְיהָוה ִנָּצב יג  .ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹו
ָעָליו ַוּיֹאַמר ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵואלֵֹהי 
ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה 

 ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת ָיָּמה יד  .ּוְלַזְרֶעךָ 
ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה -ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה ְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכל

- ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשרטו  .ּוְבַזְרֶעךָ 
 ִּכי לֹא ֶאֱעָזְבָך ַעד  ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת-ֵּתֵלְך ַוֲהִׁשבִֹתיָך ֶאל

 ַוִּייַקץ טז  .ִּדַּבְרִּתי ָלְך -ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר-ֲאֶׁשר ִאם
ַיֲעקֹב ִמְּׁשָנתֹו ַוּיֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ְיהָוה ַּבָּמקֹום ַהֶּזה 

ּנֹוָרא ַהָּמקֹום - ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר ַמהיז  .ְוָאנִֹכי לֹא ָיָדְעִּתי
  .ֵּבית ֱאלִֹהים ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים-י ִאם ֵאין ֶזה ּכִ  ַהֶּזה

ָׂשם -ָהֶאֶבן ֲאֶׁשר- ַוַּיְׁשֵּכם ַיֲעקֹב ַּבּבֶֹקר ַוִּיַּקח ֶאתיח
  .רֹאָׁשּה-ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוָּיֶׂשם אָֹתּה ַמֵּצָבה ַוִּיצֹק ֶׁשֶמן ַעל

ּוז ֵאל ְואּוָלם ל-ַהָּמקֹום ַההּוא ֵּבית- ֵׁשם-  ַוִּיְקָרא ֶאתיט
-  ִאם  ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹרכ  .ָהִעיר ָלִראׁשָֹנה-ֵׁשם

ִיְהֶיה ֱאלִֹהים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי 
 ְוַׁשְבִּתי כא  .ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש-הֹוֵלְך ְוָנַתן

 כב  .ה ִלי ֵלאלִֹהיםֵּבית ָאִבי ְוָהָיה ְיהוָ -ְבָׁשלֹום ֶאל
ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה ִיְהֶיה ֵּבית ֱאלִֹהים -ְוָהֶאֶבן ַהּזֹאת ֲאֶׁשר

  . ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָלְך -ְוכֹל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן
 וגם לשוניות ההקבלות גם שישנן נראה לב נשים אם

 שתי. הסיפורים שני בין תוכניות הקבלות
, )ג:לב, י:כח (עמס בתחילת מופיעות ההתגלויות

 ושתי) ג:לב, יא:כח" (מקום"ב מתרחשות שתיהן
 שפירושו, ע.ג.פ השורש בעזרת מתוארות הפגישות

 מסתיימים החזיונות שני, לכך בנוסף. לפגוש
 המקום של האלוקי אופיו לגבי יעקב של בהכרזתו
  )ג:לב, יט,יז-טז:כח (בשם וקריאתו
 לא סופה לבין הפרשה תחילת בין ההקבלה

 נפרד שיעקב לפני. מלאכים עם בפגישה מסתיימת
 שתשמש כדי ברית כורתים ולבן יעקב,  לבן סופית

  ד"נ-ד"מ א"ל בראשית שנאמר כפי, ביניהם כעד
 ְוַעָּתה ְלָכה ִנְכְרָתה ְבִרית ֲאִני ָוָאָּתה ְוָהָיה ְלֵעד ֵּביִני מד

 מו  .ֵּצָבה ַוִּיַּקח ַיֲעקֹב ָאֶבן ַוְיִריֶמָה מַ מה  .ּוֵביֶנךָ 
ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ְלֶאָחיו ִלְקטּו ֲאָבִנים ַוִּיְקחּו ֲאָבִנים 

לֹו ָלָבן ְיַגר - ַוִּיְקָראמז  .ַהָּגל-ָגל ַוּיֹאְכלּו ָׁשם ַעל- ַוַּיֲעׂשּו
 ַוּיֹאֶמר ָלָבן ַהַּגל מח  .ָׂשֲהדּוָתא ְוַיֲעקֹב ָקָרא לֹו ַּגְלֵעד

 מט  .ְׁשמֹו ַּגְלֵעד- ֵּכן ָקָרא- ַהֶּזה ֵעד ֵּביִני ּוֵביְנָך ַהּיֹום ַעל
 ִּכי ִנָּסֵתר  ְוַהִּמְצָּפה ֲאֶׁשר ָאַמר ִיֶצף ְיהָוה ֵּביִני ּוֵביֶנךָ 

ִּתַּקח ָנִׁשים -ְּבנַֹתי ְוִאם-ְּתַעֶּנה ֶאת-  ִאםנ  .ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו
  .ַתי ֵאין ִאיׁש ִעָּמנּו ְרֵאה ֱאלִֹהים ֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנךָ ְּבנֹ-ַעל
 ִהֵּנה ַהַּגל ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַהַּמֵּצָבה   ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעקֹבנא

 ֵעד ַהַּגל ַהֶּזה ְוֵעָדה נב  .ֲאֶׁשר ָיִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנךָ 
-ַּגל ַהֶּזה ְוִאםהַ -ֶאֱעבֹר ֵאֶליָך ֶאת-ָאִני לֹא- ִאם ַהַּמֵּצָבה

ַהַּמֵּצָבה -ַהַּגל ַהֶּזה ְוֶאת-ַתֲעבֹר ֵאַלי ֶאת- ַאָּתה לֹא
 ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֵואלֵֹהי ָנחֹור ִיְׁשְּפטּו נג  .ַהּזֹאת ְלָרָעה

  .ֵביֵנינּו ֱאלֵֹהי ֲאִביֶהם ַוִּיָּׁשַבע ַיֲעקֹב ְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק
ָלֶחם -ח ָּבָהר ַוִּיְקָרא ְלֶאָחיו ֶלֱאָכל ַוִּיְזַּבח ַיֲעקֹב ֶזבַ נד

 . ַוּיֹאְכלּו ֶלֶחם ַוָּיִלינּו ָּבָהר
 ממנה ועושה אותה זוקף, אבן לוקח יעקב כלומר
 ונקרא נערם אבנים גל, בהמשך; )מה-מד:לא (מצבה

 לגבי במיוחד ברור לא שהכתוב למרות. עד- גל
 שהיו נראה, )נב-מח:לא (המצבות מספר שאלת
 וגל, יעקב בידי שהוקמה מצבה - כאלו שתיים
 המצבות שתי כאשר, ואחיו לבן בידי שנערם אבנים

 לבן עם הברית סיפור. הצדדים שני את מייצגות
 הצדדים שני שנקטו והשבועה החוזה את חותם

  ). נג-נא:לא (העד-הגל בפני
 יעקב שהציב המצבה את לנו מזכיר הזה הסיפור

' ה. הפרשה בתחילת מחלומו התעורר הוא כאשר
 שוכב שהוא הארץ את ולזרעו ליעקב בחלום הבטיח

 לאורך הגנה, הארץ לכל דרכו וברכה רב זרע, עליה
 כתגובה). טו- יג:כח (הביתה בטוחה וחזרה המסע



 שם "אשר מהאבן מצבה מקים יעקב, לכך
 מספר מראשותיו היו אך, )יח:כח" (מראשותיו

 בהירות בחוסר נתקלים אנו שוב; )יא:כח (אבנים
  .הגיבורים בשימוש האבנים כמות לגבי

 בתמורה; המצבה להקמת בנוסף נשבע גם יעקב
 מזון בתוספת, הבטוחה והחזרה ההגנה להבטחת

' לה בית המצבה במקום להקים נודר יעקב, ומלבוש
 כללי באופן). כב-כ:כח (מרכושו מעשר לו ולתת
 מנסה שיעקב רושם עושה, לפרטים להכנס ומבלי
 ביעקב אברהם ברכות קיום של ההבטחה את להפוך
  . כעד לה תשמש שהמצבה, צדדי דו חוזה למעין
 תחילת בין הקבלה נקודות מספר, כן אם, מצאנו

 הקמת, מלאכים עם פגישה: סופה לבין הפרשה
 במצבה האבנים כמות לגבי הבהירות חוסר, מצבה

  . שבועה ונקיטת ברית כריתת וכן
 מסגרת בעצם שהוא, כיאסטי מבנה יוצרת ההקבלה
  : ויצא פרשת את התוחמת

  ).יב- י:כח (לחרן בדרך המלאכים פגיעת. 1א
  ).כב-יג:כח(' ה עם המצבה ברית כריתת. 1ב
  ).הפרשה רוב (לבן ובבית בחרן יעקב. ג
  ).מב-מד:לא (לבן עם המצבה ברית כריתת. 2ב
  ).ג-א:לב (מחרן חזרה בדרך המלאכים פגיעת. 2א

 לתוכן בוודאי קשור ומבנה תקבולת של זה סוג
 הקשר את למצוא יש אך, ויצא פרשת של ולנושאים
". תמונה"ה לבין" מסגרת"ה שבין המסתורי

 העיצוב כמה עד, איפוא, היא הנשאלת השאלה
 של דמותו את יותר טוב להבין לנו מאפשר הספרותי

  .לבן בבית שהותו ואת יעקב
  

  מטרת המסגרת
. המלאכים עם המפגש -  המוצא לנקודת נחזור כעת

. ביניהם הדמיון על רב הסיפורים בין השוני, למעשה
, במלאכים" פוגע "יעקב המקרים שבשני למרות
 הן בו הנבואי המצב כלומר, הפגישות איכות

 המלאכים הפרשה בתחילת. מאוד שונה, מתרחשות
 סולם רואה שהוא חולם יעקב - בחלום מתגלים
 עולים אלקים ומלאכי, לארץ שמים בין המגשר

, מחלום חלק הם המלאכים). יב:כח (בו ויורדים
, יעקב של לשלומו האלוקית ההבטחה את גם הכולל

 כמעט בניגוד. לשמוע כך כל רצה שהוא הבטחה
 הפרשה בסוף המלאכים עם הפגישה, לכך מוחלט

 גבוהה דרגה שהיא – מציאות אלא, חלום אינה
 ויעקב, המקובלות האבחנות לפי, נבואה של יותר
  .הדרך באמצע כך סתם אותם פוגש
 בפעלי גם הבדלים לאתר יכולים אנו, כן כמו

 הסצנה, החלום בסיפור. הפגישות שתי של הפתיחה
' פגיעה; ')יא:כח" (במקום ויפגע "במילים פותחת
 כמו, ומקריות טעות של משמעות גם בחובה נושאת

 מזדמן יעקב". למקום ויקלע "או" למקום ויזדמן"
 חיפוש זהו אך, מחפש אמנם הוא, קדוש למקום
 יוזמה אינו במחניים המפגש, לכך בניגוד. אקראי

; ה"הקב של שליחיו, המלאכים של אלא יעקב של
, "אלקים מלאכי בו ויפגעו "בלשון נוקט הכתוב
). שולחם ביוזמת או (ביוזמתם בו פגשו הם כלומר

; ותכליתית יזומה נראית הפגישה, לכך בנוסף
  .יעקב את מחפש משהו או מישהו

 באיכות רק לא שונות נראות הפגישות: ועוד זאת
 בסיפור. הפגישה במשך גם אלא היוזם ובזהות
 עם נשאר ויעקב, לבסוף מתעורר הרי יעקב החלום

 המוחשית, השנייה בפגישה. חלומו לתוכן זכרון
 ע"שראב כפי; סתם כך נעלמים לא המלאכים, יותר

 מציין - מחנות שני - מחניים השם, )ב:לב (מדגיש
 המלאכים מחנה ואת יעקב משפחת מחנה את

 גם. מקביל במסע, מולו, קצר לזמן ולו, שחונה
. הזו הנקודה את לחזק יכולה וישלח פרשת תחילת
 האלקים מלאכי עם הפגישה לאחר מיד כמעט

, לעשיו עצמו משל מלאכים שולח יעקב) ב:לב(
 לכך גבוהה די סבירות יש). ד:לב (בשעיר שנמצא

 המלאכים ממחנה יוצאים הללו שהמלאכים
). אתר על י"ורש ן"רמב ראו (יעקב את המלווה
  .נוסף זמן עוד נמשכת, כן אם, השנייה הפגישה
 - הפרשה של שסופה, איפוא, היא הכוללת התמונה
; ה"הקב שיוזם פגישה מתאר - במחניים הפגישה

 והוא, יחד נוסעים אף ואולי חונים והמלאכים יעקב
 וליציאתם המלאכים של לליווי ראוייה דמות

 שונה הפרשה בתחילת העניינים מצב. לקראתו
 התיאור למרות (ליווי מקבל לא יעקב: לחלוטין

  ). הפרשה לסוף ההקבלה על מתבסס שאולי י"ברש
, הפרשה של הספרותי העיצוב ממטרת שחלק ייתכן

 הוא, מלאכים עם במפגש ונעילתה פתיחתה של
 יעקב; ביעקב שחל השינוי את אחת רגל על להמחיש

 מסגרת. לחרן שיצא יעקב אותו אינו מחרן שיוצא
 שינו בחרן השנים כי, איפוא, אותנו מלמדת הסיפור

 באיזה השאלה ונשאלת. מסויימת בצורה יעקב את
 היעקב מן שונה הוא כיצד? השתנה יעקב אופן

 לחזון עתה זכאי הוא מדוע? שנה עשרים שלפני
  .מלאכים וללווית

  
  הברית עם לבן

 לבין לבן שבין הברית תוכן את בעיון נקרא אם
. אופיינית ברית אינה שהיא לראות נוכל, יעקב

 הכרזה והיא, ידידות יחסי יוצרת ברית, כללי באופן
 שבין בברית, למשל. תקינים יחסים על פורמלית
 מבקש אבימלך, )לג-כב:כא (אבימלך לבין אברהם

 לחסד בתמורה חלציו ומיוצאי מאברהם" חסד"
 הברית, כן כמו). כג:כא (אברהם עם עשה שהוא

 אבימלך של בארצו נשאר שאברהם בכך מסתיימת
  ). לג:כא" (רבים ימים"

ְצָבאֹו -  ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשרכב
ַאָּתה -  ֱאלִֹהים ִעְּמָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַאְבָרָהם ֵלאמֹר- ֶאל

ִּתְׁשקֹר - ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבאלִֹהים ֵהָּנה ִאםכג  .עֶֹׂשה
ָעִׂשיִתי ִעְּמָך ַּתֲעֶׂשה -ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר

 ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם כד  .ַּגְרָּתה ָּבּה-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ִעָּמִדי ְוִעם
    .ָאנִֹכי ִאָּׁשֵבעַ 

ם צֹאן ּוָבָקר ַוִּיֵּתן ַלֲאִביֶמֶלְך ַוִּיְכְרתּו  ַוִּיַּקח ַאְבָרהָ כז
ֶׁשַבע ִּכְבׂשֹת - ַוַּיֵּצב ַאְבָרָהם ֶאתכח  .ְׁשֵניֶהם ְּבִרית
 ָמה  ַאְבָרָהם- ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאלכט  .ַהּצֹאן ְלַבְּדֶהן

  ַוּיֹאֶמרל  .ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנה



ִּלי ְלֵעָדה - ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת ִּתַּקח ִמָּיִדי- ִּכי ֶאת
ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום - ַעללא  .ַהְּבֵאר ַהּזֹאת-ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת

 ַוִּיְכְרתּו לב  . ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע
ְצָבאֹו - ע ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשרְבִרית ִּבְבֵאר ָׁשבַ 

 ַוִּיַּטע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע לג  .ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים- ַוָּיֻׁשבּו ֶאל
 ַוָּיָגר ַאְבָרָהם לד  .ָׁשם ְּבֵׁשם ְיהָוה ֵאל עֹוָלם-ַוִּיְקָרא

    .ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּבים
 הכרה היא ואבימלך צחקי ברית גם, דומה באופן

 חושד שיצחק למרות. ידידותיים ביחסים פורמלית
 כלפיו בשנאה אותו ומאשים באבימלך תחילה

 אותו לשכנע מצליח, כנראה, אבימלך, )כז:כו(
 לשני קורא צד כל הסיפור בסוף: כוונותיו בטהרת

 ו"כ בראשית. בשלום נפרדים והם) לא שם" (אחי"
  א"ל-ו"כ

 ַוֲאִביֶמֶלְך ָהַלְך ֵאָליו ִמְּגָרר ַוֲאֻחַּזת ֵמֵרֵעהּו ּוִפיכֹל כו
 ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצָחק ַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאָלי כז  .ְצָבאֹו-ַׂשר

 ַוּיֹאְמרּו כח  .ְוַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם אִֹתי ַוְּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם
ָהָיה ְיהָוה ִעָּמְך ַוּנֹאֶמר ְּתִהי ָנא ָאָלה -ָראֹו ָרִאינּו ִּכי

-  ִאםכט  .ֵּבינֹוֵתינּו ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנָך ְוִנְכְרָתה ְבִרית ִעָּמְך 
ַּתֲעֵׂשה ִעָּמנּו ָרָעה ַּכֲאֶׁשר לֹא ְנַגֲענּוָך ְוַכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו 

  . ְּבָׁשלֹום ַאָּתה ַעָּתה ְּברּוְך ְיהָוהטֹוב ַוְּנַׁשֵּלֲחךָ -ִעְּמָך ַרק
 ַוַּיְׁשִּכימּו לא  . ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּול

ַבּבֶֹקר ַוִּיָּׁשְבעּו ִאיׁש ְלָאִחיו ַוְיַׁשְּלֵחם ִיְצָחק ַוֵּיְלכּו 
   .ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹום

 - ושלום אחווה, בחסד עוסקות, כן אם, בריתות
 של אווירה חדור הסיפור. שלנו הברית לא לאב

 מבקש לבן: והפרדה אמון חוסר, )נד-מד:כא (עוינות
 בבנותיו יתעלל לא שיעקב לכך, בטחונות כלומר, עד

 מעיניו הרחק נמצא הוא כאשר אחרות נשים וייקח
 התייחסויות יש השיחה לאורך; )נ,מד:לא (הבוחנות

 ולבן יעקב; הצדדים בין הפיזית להפרדה רבות
 למכשול לקרוא כיצד להסכים מצליחים לא אפילו

 יגר או, יעקב כלשון, בעברית, גלעד - ההפרדה
 מי בשם או - ) מז:לא (הארמי לבן כלשון, שהדותא
 אך, ונחור אברהם אלוקי בשם נשבע לבן - להקימו

. נג:לא -  אביו יצחק פחד לשון את נוקט יעקב
 - ללבן יעקב בין אחווה או שלום, חסד אין בסיפור

, )נד, מו:לא (בסיפור ולבן ליעקב" אחים "אמנם יש
 אחד אחים אינם ולבן יעקב ואופן פנים בשום אך
 סיפור וזהו, מזה זה סופית מנותקים הם; השני של
  .ניתוק של

 יעקב בין מעתה לשרור שאמור הקר השלום שורשי
 השנים עשרים של בהסטוריה טמונים, לבן לבין

 של המתמשכת הרמאות את הכוללת, לו שקדמו
, למעשה. יעקב של המהירה התעשרותו ואת לבן

 לפני מיד הבמה לקדמת מובאים הללו הנושאים
 חפציו את אורז שיעקב אחרי. ההפרדה הסכם

 פותח לבן, )יח-א:לא (לנצח מחרן ונעלם ומשפחתו
 בגנבה אותו מאשים, הבורח יעקב את תופס, במרדף
 לפני מיד, זו בנקודה). לו-יט:לא (למחנהו ופולש
 יעקב בו, חשוב דיאלוג מתרחש, ההפרדה הסכם
 א"ל בראשית (בגנבה אותו ומאשים לבן על קובל

  ):ז"ל-ו"ל

ַמה , ַוַּיַען ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ְלָלָבן. ַוִּיַחר ְלַיֲעקֹב ַוָּיֶרב ְּבָלָבן
ִּכי ִמַּׁשְׁשָּת ֶאת ָּכל . ִּפְׁשִעי ַמה ַחָּטאִתי ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי

ֵּכַלי ַמה ָּמָצאָת ִמּכֹל ְּכֵלי ֵביֶתָך ִׂשים ּכֹה ֶנֶגד ַאַחי 
  . ְויֹוִכיחּו ֵּבין ְׁשֵנינּו, ְוַאֶחיךָ 
 את מבטו מנקודת לספר ממשיך יעקב מכן לאחר

 שנים היו אלה; האחרונות השנה בעשרים קורותיו
 ונאמנות יושר מתוך, בהגינות, קשה עבד יעקב בהם

  :וקמצנות ברמאות תמורתם שילם ולבן -
ְרֵחֶליָך ְוִעֶּזיָך לֹא ִׁשֵּכלּו , ֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאנִֹכי ִעָּמְך 

, ְטֵרָפה לֹא ֵהֵבאִתי ֵאֶליךָ . ְוֵאיֵלי צֹאְנָך לֹא ָאָכְלִּתי
ְּגֻנְבִתי יֹום ּוְגֻנְבִתי . ָאנִֹכי ֲאַחֶּטָּנה ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשָּנה

ַוִּתַּדד , ח ַּבָּלְיָלהָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקרַ . ָלְיָלה
ֲעַבְדִּתיָך , ֶזה ִּלי ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְּבֵביֶתךָ . ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני

, ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִּבְׁשֵּתי ְבנֶֹתיָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבצֹאֶנךָ 
  . ַוַּתֲחֵלף ֶאת ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת מִֹנים

, ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִליֱאלֹקי ַאְבָרָהם , לּוֵלי ֱאלֹקי ָאִבי
ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת ְיִגיַע ַּכַּפי ָרָאה . ִּכי ַעָּתה ֵריָקם ִׁשַּלְחָּתִני

  . ֱאלֹקים ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש
 של ישירה תוצאה הוא רכושו שכל טוען יעקב

 להתמודד יכול היה לא הוא בלעדיה שכן', ה השגחת
 ביעק של שגשוגו; לבן של ונכלוליו רמאויותיו עם

 ההתעללות, העסיקו לבן בהם העבדות תנאי חרף
 המיוחדת התערבותו פרי הוא, שלו והשחיתות שלו
  . 'ה של
 לא ההסטוריה; יעקב של מנאומו מתרשם לא לבן

 במקום. יעקב של טענותיו לא וגם אותו מעניינת
  :עמדתו את מציג הוא, יעקב של טיעוניו על לענות

ַהָּבנֹות ְּבנַֹתי ְוַהָּבִנים ָּבַני , ַוַּיַען ָלָבן ַוּיֹאֶמר ֶאל ַיֲעקֹב
  ... הּוא- ְוכֹל ֲאֶׁשר ַאָּתה רֶֹאה ִלי, ְוַהּצֹאן צֹאִני

 הסכם 'אלא אינה" ברית"שה, איפוא, פלא אין
  . מרים אויבים בין הסכם זהו'; הפרדה

  
  השתנות היחסים בין יעקב ללבן

 קרא הוא, רחל את ופגש לבאר הגיע יעקב כאשר
 את סובב הסיפור כל). יב:כט" (אביה אחי "לעצמו

) י:כא" (אמו אחי לבן "אחרי יעקב של החיפוש
 והטיותיה אח המילה) יז-א:כט (הכללית ובפרשה
). טו,יג,יה,י,ד:כט (פעמים שבע מופיעות השונות

 הקלה של דמעות אלא אלו אין, בוכה יעקב כאשר
 וזוהי, אמו אחי ואת אחיו את מצא הוא): יא:כט(

  .עשיו, הביולוגי מאחיו הבריחה סוף
 כפי: לחלוטין הפוך המצב מלבן נפרד יעקב כאשר
 ליעקב לקרוא שלא מקפידה התורה, לעיל שציינו
 השבט לבני בניגוד - הגלעד בסיפור" אחים "וללבן

 לבן ואחי יעקב אחי הנקראים, מהם אחד כל של
 אחי, יעקב אחי לא - בלבד לבן הוא לבן, )נד,מו:לא(

 לבין הבאר סיפור בין הניגוד. שבטו בן או אמו
 העובדה ידי על יותר עוד מתבלט הגלעד סיפור

 השונות והטיותיה אח המילה האחרון שבסיפור
, )נד,מו,לז,לב,כה,כג:לא (פעמים שבע מופיעות

 איננה מהן אחת אף אך, הבאר בסיפור כמו בדיוק
  . לבן לבין יעקב שבין הקשר את מתארת

 ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעקֹב ַאַחי ֵמַאִין ַאֶּתם ַוּיֹאְמרּו ֵמָחָרן ד
 ָנחֹור- ָלָבן ֶּבן- ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאתה  .ֲאָנְחנּו



 ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֲהָׁשלֹום לֹו ַוּיֹאְמרּו ו  .ַוּיֹאְמרּו ָיָדְענּו
 ַוּיֹאֶמר ֵהן ז  .ַהּצֹאן-ָׁשלֹום ְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתֹו ָּבָאה ִעם

ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה ַהְׁשקּו ַהּצֹאן -עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול לֹא
- ַוּיֹאְמרּו לֹא נּוַכל ַעד ֲאֶׁשר ֵיָאְספּו ָּכלח  .ּוְלכּו ְרעּו

ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשִקינּו - ם ְוָגְללּו ֶאתָהֲעָדִרי
ַהּצֹאן - עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ִעָּמם ְוָרֵחל ָּבָאה ִעםט  .ַהּצֹאן

 ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעקֹב י  .ֲאֶׁשר ְלָאִביָה ִּכי רָֹעה ִהוא
ּמֹו צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִא -ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ְוֶאת-ָרֵחל ַּבת-ֶאת

- ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ַוַּיְׁשְק ֶאת- ַוִּיַּגׁש ַיֲעקֹב ַוָּיֶגל ֶאת
- ַוִּיַּׁשק ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ַוִּיָּׂשא ֶאתיא  .צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו

 ַוַּיֵּגד ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ִּכי ֲאִחי ָאִביָה הּוא ְוִכי יב  .קֹלֹו ַוֵּיְבּךְ 
 ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ָלָבן יג  .ַוַּתֵּגד ְלָאִביהָ ִרְבָקה הּוא ַוָּתָרץ - ֶבן

לֹו -ֲאחֹתֹו ַוָּיָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחֶּבק-ֵׁשַמע ַיֲעקֹב ֶּבן-ֶאת
- ֵּביתֹו ַוְיַסֵּפר ְלָלָבן ֵאת ָּכל-לֹו ַוְיִביֵאהּו ֶאל-ַוְיַנֶּׁשק

 ַוּיֹאֶמר לֹו ָלָבן ַאְך ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי יד  .ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
 ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעקֹב טו  .ָּתה ַוֵּיֶׁשב ִעּמֹו חֶֹדׁש ָיִמיםָא

-ָאִחי ַאָּתה ַוֲעַבְדַּתִני ִחָּנם ַהִּגיָדה ִּלי ַמה-ֲהִכי
  .ַּמְׂשֻּכְרֶּתךָ 

 התרת של סיפור הוא הגלעד סיפור, כן אם
 בתחילת' אחיו 'לבן את שחיפש, יעקב: האחווה
 כאשר, הפרשה בסוף מלבן ונפרד בורח, הפרשה

 לתיאור המתאימה האחרונה המילה היא' אחים'
  . ביניהם היחסים

  
  ' לבניות'ניתוקו של יעקב מן ה

 לעיסוק ללבן יעקב שבין ביחס מדיון נעבור כעת
 אחי 'שהוא יעקב דברי את מסביר י"רש. באופיים

 אני אחיו): "יב:כט (מאוד מעניינת בצורה' לבן
 יש, הגוזמה מן כאן שתהיה למרות". ברמאות

 קיבל הוא בה עסקה השיג הוא: ללבן דמיון ביעקב
 מנזיד יותר לא עבור, והארץ הברכה, הבכורה את

 גם הוא, האפשריות הפרצות לכל ער; )מד-כט:כה(
 הוא; )לג-לב:כה" (למות שהולך "אחיו את משביע

 רק וחשש, הברכות את לקבל כדי בהתחזות בחל לא
 יעקב כאשר וגם). כד- טו, יב- יא:כז (מלהתפס
 די באופן מתנהג הוא, הסולם מחלום מתעורר

 חד הבטחה לו לתת כדי בחלום אליו נגלה' ה: מוזר
 להבטחה שלה המרכיבים בכל הדומה, צדדית

 ובנוסף, )יד-יג:כח(' וכו ארץ, זרע - לאברהם שניתנה
 שיחזור וידאג איתו שיהיה ליעקב מבטיח' ה לכך

 הבטחת על חוזר הוא, מתעורר יעקב כאשר. לביתו
 תנאים רשימת מפרט, משלו הבטחות מוסיף', ה

 ונשבע' ברית 'לכך קורא, הצדדים לשני נוספת
 מעשרות בנתינת חשיבות שיש וודאי). כב- יז:כח(

 יעקב שהוסיף התנאים אך, אלוקים לבית ובחזרה
 זאת לתרץ ניסו והפרשנים (נוחות-אי מעוררים
  .שונות בדרכים

  
  חזרתו בתשובה של יעקב

 התורה. יותר שונה להיות יכול לא המאוחר יעקב
 פגישתו לפני בלילה שלו ארוך נאום לנו מצטטת

  ) ב"י-א"י ב"ל בראשית (עשיו עם ההיסטורית
 ֶאת ָעִׂשיתָ  ֲאֶׁשר ָהֱאֶמת ּוִמָּכל ַהֲחָסִדים ִמּכֹל ָקטְֹנִּתי

 ָהִייִתי ְוַעָּתה ַהֶּזה ַהַּיְרֵּדן ֶאת ָעַבְרִּתי ְבַמְקִלי ִּכי, ַעְבֶּדךָ 

 ָיֵרא ִּכי, ֵעָׂשו ִמַּיד, ָאִחי ִמַּיד ָנא ַהִּציֵלִני. ַמֲחנֹות ִלְׁשֵני
  .ָּבִנים ַעל ֵאם ְוִהַּכִני ָיבֹוא ֶּפן, אֹתֹו ָאנִֹכי
 הוא: שלו הקדומים המאפיינים כל את מאבד יעקב

 את לייחס מסרב הוא, הדדיות ליצור מנסה לא
 לו שיש הרכוש כל - לתבנותו או לכישוריו הצלחותיו

 ואמת חסד, ה"הקב של ואמיתו חסדו בזכות קיים
 כאן מתגלה יעקב. להם ראוי הוא שאין מבין שיעקב

 התלות את המבין, אמיתי' ה וכדורש תשובה כבעל
  . 'בה שלו המוחלטת

 יעקב משתנה והיכן מתי? הזה השינוי התרחש איך
. התשובה את יודעים כבר אנו? כך כל קיצוני באופן

 נאומו את מסיים יעקב, הגלעד ברית לפני בדיאלוג
  ): ב"מ-ח"ל ב"ל בראשית (באומרו הארוך

, ֱאלֹקי ַאְבָרָהם ּוַפַחד ִיְצָחק ָהָיה ִלי, לּוֵלי ֱאלֹקי ָאִבי
ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת ְיִגיַע ַּכַּפי ָרָאה . ִּכי ַעָּתה ֵריָקם ִׁשַּלְחָּתִני

  . ֱאלֹקים ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש
 יעקב עם שלנו הראשונה הפגישה מתרחשת כאן

 הצלחתו את לייחס יכול היה יעקב. המאוחר
 שנה עשרה ארבע עבד הרי הוא - הקשה לעבודתו

 עשרו את לייחס יכול היה הוא; משפחתו עבור
 קיבל הוא בזכותם, שלו ומתן המשא לכישורי

 או, והברודים הנקודים הכבשים את כמשכורת
 במקום). מג-כז:ל (כאלו כבשים להנדס ליכולותיו

  .השמימה עיניו נושא יעקב, זאת
  

, הרמאות את רואה הוא. לבן את מבין יעקב
 של והתככנות הרכושנות, הטובה כפיות, הגניבה

 לבן וכיצד, באחים לנהוג אסור כיצד מבין הוא; לבן
 לקדם כדי אחרים ומנצל מניפולטיבי באופן מתנהג

, מכך כתוצאה. עצמו של הכלכליים האינטרסים את
, בלבן להלחם ביכולתו שאין הבין גם יעקב

 לא נפרד, כן אם, יעקב. 'ה מרצון נובעת והצלחתו
. שבעצמו" לבן"ה מן גם אלא, "אמיתי"ה מלבן רק

, מוותר יעקב', לבניות'וב בלבן הדוחה את בהכירו
  . שלו האישיות מן חלק על, למעשה

 בהפרדות חשוב שלב מסמן שלנו הסיפור, כן אם
. יעקב של הסופית הדמות ובעיצוב לבן של מדמותו

 היה הוא אך, הדרגתי היה ביעקב שהשינוי ייתכן
 במהירות שהתרחש, מהפכני תהליך גם להיות יכול
 ההפרדות ברית - סיפורנו, מקרה בכל. משבר בעת

 הוא - ומפגש מרדף של וההקשר הגלעד ברית, מלבן
 לא האחווה ניתוק של סיפור זהו. קריטית נקודה

 ברמת אלא, לבן לבין יעקב שבין היחס ברמת רק
  .יעקב של האופי

  
  עיון חוזר במסגרת הפרשה

 במסגרת לעיין כעת נחזור, הפתיחה מעין לסיים כדי
  :הפרשה של הכיאסטית

  ).יב- י:כח (לחרן בדרך המלאכים פגיעת. 1א
  ).כב-יג:כח(' ה עם המצבה ברית. 1ב
  ).הפרשה רוב (לבן בבית בחרן יעקב. ג
  ).מב-מד:לא (לבן עם המצבה ברית. 2ב
  ).ג-א:לב (מחרן חזזרה בדרך המלאכים פגיעת. 2א



 של החיצונית המסגרת כי הראנו נודבר בתחילת
 שחל לנו להבהיר עדהונ המלאכים עם הפגישות שתי

 ראוי הוא הפרשה סוף לקראת ורק, ביעקב שינוי
 אופי שראינו כפי. מלאכי ולליווי נבואית להתגלות

 בהקשרו הגלעד סיפור ניתוח מתוך מתבאר השינוי
 ניתוק, האחווה נתוק של כסיפור) נד-יט:לא (הרחב
 - יעקב, הראשונה המצבה בברית. ונכלוליו מלבן

 למצוא כדי אל מבית יוצא -' לבן אחי 'היה שעדיין
 אחיו שהראנו כפי יתכן, )יז-א:כט (לבן אחיו את

 השנייה המצבה ברית. המילה של העמוק במובן
, המאוחר ביעקב פוגשים אנו - הגמור ההיפך היא

 ברובד הן מלבן ונפרד, ה"בקב בתלותו שמכיר
 המסגרת לסיכום. הפנימי ברובד והן החיצוני

 מאלמנט יותר הרבה היא, הפרשה של הכיאסטית
 החצי. וסגירה שינוי, ניגוד מסמלת היא; סיפרותי

 רק לא משמעותי פרק מסיים המסגרת של השני
 של האישיות בהתפתחות גם אלא, הזמן במימד

 יעקב. לבן אחי איננו כבר הוא והלאה מעתה; יעקב
 אחיו לקראת והולך, "אחיו "לבן את מאחור משאיר
 שהוא מה ואת לבן את בהשאירו. בעשיו, האחר
  .לישראל להפוך בדרך הוא, מאחור מייצג

  


