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  ט" התשסכסליו                                    ד"בס

 
  "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם"

  לפרשת ויצא
  

, בפרשת השבוע יעקב עוזב את ארץ כנען ופונה לחרן
  :למשפחתה של רבקה

  ח "בראשית כ .1
  ַוֵּיֵצא ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה) י(

  ? חרן יווןלכ שבע מבאר יעקב יוצא מדועונשאלת השאלה 
  

  . הקודמת הפרשה בסוף מפורטות ושתיהן, לדבר סיבות שתי
  : הראשונה הסיבה

  הסיבות ליציאת יעקב מבאר שבע, ח" כ–ז "בראשית כ. 2
ַוֻּיַּגד ְלִרְבָקה ֶאת ִּדְבֵרי ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגדֹל ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ) מב( .א

ִהֵּנה ֵעָׂשו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך ִהֵּנה ֵעָׂשו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך ִהֵּנה ֵעָׂשו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך ִהֵּנה ֵעָׂשו ָאִחיָך ִמְתַנֵחם ְלָך יו ְלַיֲעקֹב ְּבָנּה ַהָּקָטן ַוּתֹאֶמר ֵאלָ 
ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבקִֹלי ְוקּום ְּבַרח ְלָך ֶאל ָלָבן ָאִחי ) מג:(ְלָהְרֶגךָ ְלָהְרֶגךָ ְלָהְרֶגךָ ְלָהְרֶגךָ 
ְוָיַׁשְבָּת ִעּמֹו ָיִמים ֲאָחִדים ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת ) מד:(ָחָרָנה
ֶׁשר ָעִׂשיָת ּלֹו ַעד ׁשּוב ַאף ָאִחיָך ִמְּמָך ְוָׁשַכח ֵאת אֲ ) מה:(ָאִחיךָ 

  :ְוָׁשַלְחִּתי ּוְלַקְחִּתיָך ִמָּׁשם ָלָמה ֶאְׁשַּכל ַּגם ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד
  ):ח"כ- ז"כ פרקים( השנייה הסיבה מתוארת מכן לאחר מיד

ַוּתֹאֶמר ִרְבָקה ֶאל ִיְצָחק ַקְצִּתי ְבַחַּיי ִמְּפֵני ְּבנֹות ֵחת ִאם ) מו( .ב
  :נֹות ֵחת ָּכֵאֶּלה ִמְּבנֹות ָהָאֶרץ ָלָּמה ִּלי ַחִּייםלֵֹקַח ַיֲעקֹב ִאָּׁשה ִמּבְ 

לֹא לֹא לֹא לֹא ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ַוְיַצֵּוהּו ַוּיֹאֶמר לֹו ) א(
קּום ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל ) ב:(ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַעןִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַעןִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַעןִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען
ְוֵאל ַׁשַּדי ) ג:( ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמךָ ֲאִבי ִאֶּמָך ְוַקח ְלָך ִמָּׁשם

ְוִיֶּתן ְלָך ֶאת ) ד:(ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבָך ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִּמים
ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך ְלִרְׁשְּתָך ֶאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר 

ַוִּיְׁשַלח ִיְצָחק ֶאת ַיֲעקֹב ַוֵּיֶלְך ַּפֶּדָנה ) ה:(ָנַתן אלוקים ְלַאְבָרָהם
  :ֲאָרם ֶאל ָלָבן ֶּבן ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ֲאִחי ִרְבָקה ֵאם ַיֲעקֹב ְוֵעָׂשו

  
  ? שקולות הסיבות שתי האםונשאלת השאלה 

 משקל יש הראשונה שלסיבה נראה הדברים הצגת אופן לפי
 ומציאת, עשיו מפני יברח שיעקב דואגת רבקה שהרי, יותר רב

 עבור המציאה שרבקה' תירוץ 'רק היא ליעקב ראויה אישה
  .יצחק

  
  . לחרן בדרכו יעקב את מלווים אנו הסיפור בהמשך
 הארץ הבטחת את לו ומבטיח ליעקב' ה נגלה הדרך באמצע

 הארץ אל וישיבו עליו שישמור לו מבטיח הוא כן וכמו ,והזרע
  ). ו"ט -  ב"י, ח"כ(
  

  :נדר נודר יעקב, זו התגלות לאחר
  ח " בראשית כ.3
ִאם ִיְהֶיה אלוקים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי )...כ(

  :הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש
  :ִלי ֵלאלוקים' ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָאִבי ְוָהָיה ה) כא(

 להבטחות כלל מתייחס איננו קביעוראוי לשים לב לכך ש
 עליו ישמור' שה מבקש רק אלא, והזרע הארץ של הגדולות

. הזיווג במציאת הצלחה מבקש איננו גם והוא ,ארצה וישיבו

 של תחושה היא העיקרית התחושה יעקב של שמבחינתו נראה
 לחזור - וכמובן, והגנה שמירה' מה מבקש הוא ולכן, בריחה
  ; בשלום הביתה

 לעזיבתו העיקרית שהסיבה ההבנה את מחזקת זו נקודה גם
  .אישה מציאת ולא, מעשיו הבריחה היא יעקב של

  
 מתרחש ושם, הבאר יד על יושב הוא, לחרן מגיע יעקב כאשר

  . רחל לבין בינו הראשון המפגש
 כאן נאמר לא אך, רחל עם המפגש מן מתלהב אמנם יעקב

  . הליכותיה מנעם או, המיופיי התלהב שהוא
  

, נישואין על ביניהם שיחה כל שאין לכך לב נשים, כן וכמ
  :לגמרי אחרת נקודה מדגישים והפסוקים

  ט"כ פרקבראשית  .4
 ְוֶאת צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹוָלָבן ֲאִחי ִאּמֹוָלָבן ֲאִחי ִאּמֹוָלָבן ֲאִחי ִאּמֹוַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל ַּבת ) י(

ְּבֵאר ַוַּיְׁשְק  ַוִּיַּגׁש ַיֲעקֹב ַוָּיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי הַ ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹוָלָבן ֲאִחי ִאּמֹוָלָבן ֲאִחי ִאּמֹוָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו
ַוִּיַּׁשק ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ַוִּיָּׂשא ֶאת קֹלֹו ) יא(::::ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹוָלָבן ֲאִחי ִאּמֹוָלָבן ֲאִחי ִאּמֹוָלָבן ֲאִחי ִאּמֹוֶאת צֹאן 

 הּוא ֶבן ִרְבָקהֶבן ִרְבָקהֶבן ִרְבָקהֶבן ִרְבָקה הּוא ְוִכי ֲאִחי ָאִביהָ ֲאִחי ָאִביהָ ֲאִחי ָאִביהָ ֲאִחי ָאִביהָ ַוַּיֵּגד ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ִּכי ) יב:(ַוֵּיְבּךְ 
  :ַוַּתֵּגד ְלָאִביהָ ַוַּתֵּגד ְלָאִביהָ ַוַּתֵּגד ְלָאִביהָ ַוַּתֵּגד ְלָאִביהָ ַוָּתָרץ 

 - המשפחתי רהקש סביב נסב לרחל יעקב בין המפגשכלומר 
 כאן נאמרה ולא, אימו ממשפחת מישהו לפגוש מתלהב יעקב

  . נישואין על מילה אף
  

 כל אין שהרי, נישואין לבקשת רמז כל אין לבן עם בשיחה גם
  :זה בנושא ביניהם דיון

  4המשך מקור 
ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ָלָבן ֶאת ֵׁשַמע ַיֲעקֹב ֶּבן ֲאחֹתֹו ַוָּיָרץ ִלְקָראתֹו ) יג(

ַחֶּבק לֹו ַוְיַנֶּׁשק לֹו ַוְיִביֵאהּו ֶאל ֵּביתֹו ַוְיַסֵּפר ְלָלָבן ֵאת ָּכל ַויְ 
  :ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלהַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלהַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלהַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

  
  ?ביניהם הראשון במפגש ללבן יעקב שסיפר" הדברים "מהם

  :כך פירש י"רש
  י"רש. 5
ושנטלו ממונו ,  שלא בא אלא מתוך אונס אחיו-יספר ללבן ו

  :ממנו
  

  :אחרת מפרש ם"רשב
  ם"רשב. 6

 שאביו ואמו שלחוהו אל אנשי -את כל הדברים האלה 
  :משפחתו

  
 בת עם להתחתן בא שהוא כך על מספר איננו יעקב, כלומר

 אותו הנחו ושהוריו ברח שהוא כך על מספר הוא אלא, לבן
  . בחרן המשפחה אל ללכת
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 על מילה לומר בלי חודש שם יושב הוא אלא, זאת רק לא

  :הנישואין
   ט" בראשית כ.7
  :ַוּיֹאֶמר לֹו ָלָבן ַאְך ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ָאָּתה ַוֵּיֶׁשב ִעּמֹו חֶֹדׁש ָיִמים) יד(

 שיחה יוזם איננו אז וגם, ימים חודש לבן עם יושב יעקב
  .האישה בנושא
 שאיננה שיחה, יעקב עם בשיחה לבן פותח, שלם חודש לאחר

  :לנישואין כלל קשורה
ֲהִכי ָאִחי ַאָּתה ַוֲעַבְדַּתִני ִחָּנם ַהִּגיָדה ִּלי ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעקֹב ) טו(

 :ַמה ַּמְׂשֻּכְרֶּתךָ 
 רחל את לקחת יעקב מבקש לבן של זו הצעה בעקבות רק

  : לאישה
) יז:(ּוְלָלָבן ְׁשֵּתי ָבנֹות ֵׁשם ַהְּגדָֹלה ֵלָאה ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה ָרֵחל) טז(

ַוֶּיֱאַהב ) יח:(ַפת ּתַֹאר ִויַפת ַמְרֶאהְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה יְ 
  :ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֶאֱעָבְדָך ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבָרֵחל ִּבְּתָך ַהְּקַטָּנה

  
 הוא, עבודתו על התשלום עניין את מעלה לבן כאשר רק

 עם הנישואין את ומציע אישה לקחת אביו בציווי" נזכר"
 הוא, רחל את לשאת מבקש כשיעקב, עכשיו ואפילו, רחל

 כדי לבן לבית אותו שלח שיצחק העובדה את מזכיר איננו
  .אישה שם למצוא

  
 גם - סיבות משתי לחרן הולך שיעקב שלמרות נראה, כן אם
 ההליכה עיקר - אישה לקחת כדי וגם עשיו מפני לברוח כדי

 על כלל חשב לא והוא, מעשיו לברוח כדי היא מבחינתו
  . נישואין

  
  . הגיונית אינה זה באופן הדברים הצגת, אולם

 לחרן והולך שבע מבאר יוצא יעקב כאשרכפי שראינו לעיל 
 לשאת צווי מאביו מקבל הוא אך, עשיו מפני בורח אמנם הוא

 הברכה את ממנו מקבל הוא הזה הציווי עם וביחד, אישה
  :והזרע הארץ הבטחת - אברהם ברכת, המשמעותית

   ח" בראשית כ.8
  : ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִּמיםְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבךָ ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבךָ ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבךָ ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבךָ י ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוֵאל ַׁשּדַ ) ג(
    ֶאֶרץֶאֶרץֶאֶרץֶאֶרץ ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך ְלִרְׁשְּתָך ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהםִּבְרַּכת ַאְבָרָהםִּבְרַּכת ַאְבָרָהםִּבְרַּכת ַאְבָרָהםְוִיֶּתן ְלָך ֶאת ) ד(

  : ֲאֶׁשר ָנַתן אלוקים ְלַאְבָרָהםְמֻגֶריךָ ְמֻגֶריךָ ְמֻגֶריךָ ְמֻגֶריךָ 
  

 ,ט"כ -ח"כ פסוקים ז"כ בפרק (ברכה מיצחק קיבל כבר יעקב
 הברכה את מקבל הוא כאן אך) הברכות לקיחת בסיפור

  ; והזרע הארץ הבטחת שהיא, אברהם ברכת - המשמעותית
  

 הוא ולכן, ויצחק אברהם בית של הממשיך להיות עתיד הוא
  . כנענית אישה לשאת יכול איננו
 המשתמעת המחויבותועמה את  ברכהקבל את המ יעקב

 אברהם של רכםד ממשיך להיות הראוי זרע הקמת - ממנה
  . בעולם ויצחק

 אישה לנשיאת ממחויבותו" יתעלם "שיעקב יתכן לא, כן אם
 היה הוא, עשיו מפני בורח היה לא יעקב אם גם ולכן, ראויה

   .כנענית אישה ולא מחרן אישה למצוא צריך
  

  :יעקב של הליכתו את מתאר הבא הפסוק
  ז"בראשית פרק כ. 9
  ...קֹב ַוֵּיֶלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרםַוִּיְׁשַלח ִיְצָחק ֶאת ַיעֲ ) ה(

 לחרן הולך ויעקב, לחרן יעקב את השולח הוא יצחק - כלומר
 לשאת והציווי הברכה עם אותו שולח שיצחק אחרי רק

  :'ז בפסוק שוב מתוארת יעקב של הליכתו - כן על יתר. אישה
  :םַוִּיְׁשַמע ַיֲעקֹב ֶאל ָאִביו ְוֶאל ִאּמֹו ַוֵּיֶלְך ַּפֶּדָנה ֲארָ )ז(

, אביו י"ע גם מונעת לחרן יעקב של הליכתו אמנם - כלומר
 לברוח לו הממליצה, אמו י"ע וגם, אישה לקחת עליו המצווה

 להבין וניתן, קודמים אביו דברי זה פסוק לפי אך, עשיו מפני
  . בעיניו יותר חשובים שהם
 רק איננה אישה מציאת לצורך שההליכה, כן אם, ברור

  . העיקר היא הפנימי באופן אלא, "תירוץ"
  

  : לחרן בדרכו אליו' ה מדברי גם מתחזקת זו נקודה
  ח"ברשית פרק כ. 10

אלוקי ַאְבָרָהם ָאִביָך ' ה ִנָּצב ָעָליו ַוּיֹאַמר ֲאִני 'הְוִהֵּנה ) יג(
  :ֵואלוקי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעךָ 

 ְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבהְוָהָיה זַ ) יד(
  :ְוִנְבֲרכּו ְבָך ָּכל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה ּוְבַזְרֶעךָ 

ַוֲהִׁשבִֹתיָך ֶאל  ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלךְ ) טו(
 ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ִּכי לֹא ֶאֱעָזְבךָ 

  :ִּדַּבְרִּתי ָלךְ 
 ההבטחה זו אך, אותו שישמור ליעקב מבטיח' ה אמנם

  .והזרע הארץ בהבטחת פותחים יעקב אל' ה ודברי, האחרונה
  
, השמירה להבטחת בעיקר מתייחס יעקב, לעיל שראינו כפי 

, העיקרית מההבטחה לגמרי מתעלם שהוא יתכן לא אך
  . הזרע והבטחת הארץ הבטחת שהיא, עותיתהמשמ

  
 בריחה של אנושית בתחושה לחרן הולך יעקב אמנם כלומר
 כל אותו מלווה ופנימי עמוק באופן אך, עשיו מפני פחד מתוך
  .'ה ברכת שהיא, אביו ברכת הזמן

  
  בחירה ורמאות  -המציאות והחזון 

. 1לבן מבנות אישה לשאת שעליו בידיעה לחרן מגיע יעקב
 לבן בת שהיא לו ונודע הבאר על רחל את פוגש הוא שרכא

 היא הנראה שככל לו ברור כי, אותה לבדוק צריך לא הוא
  . בה יתאהב לא הוא אם גם, אשתו תהיה

  
 הוא -  במקרה שפגש באישה סתמי באופן מתאהב איננו הוא
 מה אכן וזה, מבנותיו אישה לקחת כדי לבן בית אל הלך

  . שקרה
  

 בנותיו, לאה לבין רחל בין היא לו הייתהש היחידה הבחירה
 על רחל את מעדיף ויעקב, אישית להעדפה מקום יש כאן. לבן
  . לאה פני

  ? רחל את יעקב מעדיף מדוע
 אצל כמו, אופי מבחן על תתבסס שהעדפתו מצפים היינו אולי

 כבחירה ברחל הבחירה את מתארת התורה אולם, רבקה
  : לגמרי שונה

  ט "בראשית כ. 11
  :ְיַפת ּתַֹאר ִויַפת ַמְרֶאהְיַפת ּתַֹאר ִויַפת ַמְרֶאהְיַפת ּתַֹאר ִויַפת ַמְרֶאהְיַפת ּתַֹאר ִויַפת ַמְרֶאהְוָרֵחל ָהְיָתה )...יז(
 ֶאת ָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֶאֱעָבְדָך ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבָרֵחל ַוֶּיֱאַהב ַיֲעקֹבַוֶּיֱאַהב ַיֲעקֹבַוֶּיֱאַהב ַיֲעקֹבַוֶּיֱאַהב ַיֲעקֹב) יח(

  ...:ִּבְּתָך ַהְּקַטָּנה
ַוַּיֲעבֹד ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל ֶׁשַבע ָׁשִנים ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו ְּכָיִמים ֲאָחִדים ) כ(

  :ּהְּבַאֲהָבתֹו אֹתָ 
  ". רגילה "אנושית אהבה בסיס על בחירה היא ברחל הבחירה

  

                                                 
 אישהלעומת אליעזר שהצטווה לקחת ,  מבנות לבןאישהיעקב הצטווה במפורש לקחת    1

ואולי אפילו אין לו , הבחירה של יעקב הרבה יותר מצומצמת. מבנות ארצו של אברהם
 .לא יודע אם ללבן יש רק בת אחת או כמה בנותסביר להניח שהוא  -בחירה כלל 
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 ההתנהלות את מדגישה הזו הפשוטה האנושית ההעדפה
 שנישואי להרגיש חוזרים ואנו, שהזכרנו הראשונית הטבעית

, עשיו מפני בבריחה שראשיתו, וטבעי אנושי מהלך הם יעקב
ו ובחירה בה מבין שתי בנותי(, ברחל" התאהבות"ב והמשכו
  ).של לבן

  
 ולבן, רחל את תמורתן ולקבל שנים שבע לעבוד מציע יעקב

  :יעקב של להצעתו מסכים
  ט"בראשית כ. 12

ַוּיֹאֶמר ָלָבן טֹוב ִּתִּתי אָֹתּה ָלְך ִמִּתִּתי אָֹתּה ְלִאיׁש ַאֵחר ) יט(
  :ְׁשָבה ִעָּמִדי

  :התחייבותו את ממלא יעקב, ואכן
ֶׁשַבע ָׁשִנים ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו ְּכָיִמים ֲאָחִדים ַוַּיֲעבֹד ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל ) כ(

ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ָלָבן ָהָבה ֶאת ִאְׁשִּתי ִּכי ) כא: (ְּבַאֲהָבתֹו אָֹתּה
    :ָמְלאּו ָיָמי ְוָאבֹוָאה ֵאֶליהָ 

 המחיר את משלם שיעקב ולאחר, ניכרת לרחל יעקב אהבת
   .לו שמגיע כפי, רחל את לשאת מבקש הוא

  
 לבן מתערב כאן אך, יעקב של בשליטתו מתנהל הכל כאן דע

  . התקין העניינים למהלך ומפריע
  . רחל את במקום לאה את ליעקב ומשיא, יעקב את מרמה לבן

  
 הוא שמפתיע מה -  כך כל מפתיעה איננה לבן של רמאותו

  : שלו ההצלחה
  ? דבר אומרות ולא שותקות ורחל לאה כיצד

  
  ? ברמאות מבחין איננו יעקב כיצד

  
  ? אותה מגרש ואיננו ללאה נשוי להיות יעקב ממשיך מדוע

  
 יתכן כיצד, יעקב נישואי של התקין המהלך את שיבש לבן אם

 נשארה לאה, התקבעה לבן של הרמאות דבר של שבסופו
 ממנה, העיקרית האם להיות הופכת היא ובהמשך יעקב אשת
   ?והכהונה המלכות יצאו וממנה יעקב בני רוב נולדו

  
 בסיס על יבנה, ישראל עם של ראשיתו, יעקב שבית יתכן כיצד

  ?רמאות ושל" טעות "של
  

  המהלך האנושי והמהלך האלוקי  
 של אחרת להבנה מביאה כה עד שהצגנו במהלך התבוננות

  :במקביל מהלכים שני כאן שמתרחשים והוא, המהלך
  

   :בו האנושי, הטבעי המהלך הוא הראשון המהלך
  , ברחל ומתאהב לבן לבית מגיע יומעש בורח יעקב

 יעקב נושא כך ואחר, ללאה להנשא לו וגורם אותו מרמה לבן
  . אהובתו, רחל את גם

  
  : בו, האלוקי המהלך הוא השני המהלך

 הבאר על רחל את פוגש, לבן מבנות אישה לקחת יוצא יעקב
 הוא עמה נישואין שלשם, לו הראויה האישה שהיא וחושב
  .לחרן נשלח
 אך, טבעית אנושית בחירה מתוך רחל את לשאת בקשמ יעקב

  ; רחל עם וגם לאה עם גם להנשא לו מסובבים משמים
  

 רצון אלא לאה עם יעקב לנישואי גרמה לבן של רמאותו לא
 אל להגיע כלי רק הייתה לבן של ורמאותו, לכך גרם' ה

  .'ה בעיני הראויים הנישואין

  גםיעקב ום ג, ירוש השפת אמת והרב קוקפ, לפי מדרשים

, עשיו היו אמורים לקבל את הברכה ולעבוד בשיתוף פעולה
  ; פועל במישור הפנימי ועשיו במישור החיצוניכאשר יעקב 

ו לאה הייתה אמורה להנשא לעשיו ולסייע לו בעבודת
 ורחל הייתה אמורה להנשא ליעקב ולסייעו בעבודה החיצונית
 והפך וקנה את חלקו של עשיאך מכיוון שיעקב , הפנימית

צריך לשאת הוא היה , להיות אחראי גם על העבודה החיצונית
  :גם את לאה

  פרשת ויצא, שפת אמת. 31

... זכה לקחת חלקו של עשיו אבינו עליו השלום כי הנה יעקב
וכשזכה לאותו חלק זכה ליקח את לאה שהייתה מיוחדת 

לכך רחל הייתה האהובה לו כי היא הייתה . לאותו הארה
  ....ולאה הייתה מיוחדת לחלקו של עשיו. ממשמיוחדת אליו 

  
 בתוך החי אדם של היא זה מסיפור העולה יעקב של דמותו

 המורכבויות כל עם ומתמודד, האנושית, הקיומית המציאות
  . ועצמאי אנושי באופן שלה והקשיים

  
  : חזון נטול איננו יעקב, שני מצד
 מובעצ' וה, אברהם ברכת שהיא, יצחק ברכת את קיבל הוא
 משמעותית בברכה שוב אותו ומברך דרכו בראשית אליו נגלה

  ; זו
 ההתמודדות אל, הגלות אל בצאתו יעקב הולך הזה החזון עם
  . והמורכבת הקשה האנושית המציאות עם

  
 ודברים, חייו בסיפור שלב בכל ניכרת יעקב של המורכבות

-אנושי מהלך - כפולה סיבתיות בעלי היו בחייו שעשה רבים
  :אלוקי ומהלך ,טבעי

 יעוד עם אלא, מעשיו כבריחה רק איננה לחרן היציאה. א
  .'ה בברכת ומלווה, אישה למציאת

 היא אלא, לבן מפני מפחד רק איננה ישראל לארץ החזרה. ב
  .אליו' ה בהתגלות מלווה

, יהרגוהו שכם שאנשי מחשש רק איננה אל לבית ההגעה. ג
  .אל לבית לחזור' ה צו מתוך גם אלא

אלא גם , יוסף את לראות כדי רק איננה למצרים ירידתו םג. ד
  .תחילתה של גלות בית יעקב

  
  קב לצאת מארץ ישראלעה לי"מדוע מאפשר הקב

, מעבר לשאלה מה הסיבה האמיתית להליכתו של יעקב לחרן
משפחת שהרי , הפתעה גדולהלמעשה זוהי יש להדגיש ש

  . אברהם מקפידה שלא לעזוב את הארץ
 שלא ישיב את בנו בשום פנים ,רהם את עבדוכך משביע אב

  :לחרן
  ד " בראשית כ.41
 זזזז  .ְּבִני ָׁשָּמה-ָּתִׁשיב ֶאת-ֶּפן  ִהָּׁשֶמר ְלךָ  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם וווו

ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי  ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני ִמֵּבית ָאִבי
ָהָאֶרץ -ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ִלי ֵלאמֹר-ַּבעִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁש -ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר

 חחחח  .ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם ַהּזֹאת הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניךָ 
ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת ַרק  לֹא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך ְוִנִּקיתָ -ְוִאם
  .ְּבִני לֹא ָתֵׁשב ָׁשָּמה-ֶאת

  
ה ליצחק בשעה שזה חושב לרדת באופן " וכך מדגיש הקב

  : זמני למצרים
  ו"בראשית כ. 51
ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהָיה ִּביֵמי ַאְבָרָהם  ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ִמְּלַבד ָהָרָעב אאאא

ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה  בבבב  .ְּפִלְׁשִּתים ְּגָרָרה-ֶמֶלךְ  ֲאִביֶמֶלךְ -ַוֵּיֶלְך ִיְצָחק ֶאל
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ּגּור  גגגג  .ְׁשכֹן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליךָ   ד ִמְצָרְיָמהד ִמְצָרְיָמהד ִמְצָרְיָמהד ִמְצָרְיָמהֵּתרֵ ֵּתרֵ ֵּתרֵ ֵּתרֵ ----ַאלַאלַאלַאלַוּיֹאֶמר 

-ָּכל-ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת-ִּכי  ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמָך ַוֲאָבְרֶכּךָ 
ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם -ֶאת ָהֲאָרצֹת ָהֵאל ַוֲהִקמִֹתי

ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנַתִּתי ְלַזְרֲעָך ֵאת  ַזְרֲעךָ -תְוִהְרֵּביִתי אֶ  דדדד  .ָאִביךָ 
-ֵעֶקב ֲאֶׁשר הההה  .ְוִהְתָּבְרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ָהֲאָרצֹת ָהֵאל-ָּכל

 וווו  .ַֹתי ֻחּקֹוַתי ְותֹורָֹתי ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצו ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבקִֹלי ַוִּיְׁשמֹר
   .ְגָררַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ּבִ 

כך , ממש כשם שנאסר על יצחק לצאת מן הארץ, לכאורה
אסור ,  ויצחק אברהםכם שלממשיך דר, אף ליעקבשלכאורה 

החלה להתממש עם זרע  'שהרי ברכת ה, לצאת מן הארץ
  .אברהם הנבחר

  
  : ונשאלת השאלה

חלום  (מעודד אותוואף ,  ליעקב'מאפשר ה, אם כן, מדוע
  10מקור –? ח חרנהלעזוב את הארץ ולברו) הסולם

-ֵּתֵלְך ַוֲהִׁשבִֹתיָך ֶאל-ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ִעָּמְך ּוְׁשַמְרִּתיךָ  טוטוטוטו
-ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר-ַעד ֲאֶׁשר ִאם  ִּכי לֹא ֶאֱעָזְבךָ  ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת

   .ִּדַּבְרִּתי ָלךְ 
ויצא יעקב : "הכתוב כמו מבקש להדגיש הפתעה זו מתבטא(

 אלא הולך לחרן לא רק - שים לב ". וילך חרנהמבאר שבע 
  ).!עוזב את באר שבע

  
  

במעשי כי אנו נזכרים דומני , בבואנו לבחון עזיבה זו של יעקב
  :שתי השוואות בסיסיותהדבר עולה מתוך ו,  אברהם–סבו 

  
  :ה לאברהם גוררת צו ברור "  התגלותו הראשונה של הקב.1
  י, ב"יבראשית  .61

ך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר  מארצל ך  ל ך " 
  " אראך

כלומר מארצו , כאן מתבקש אברהם להתנתק מעברו
  . וממשפחתו

  
בעקבות המריבה עם אחיו (אף יעקב נפרד מארצו וממשפחתו 

  .  כאב האומהואף הוא עושה זאת בראשית דרכו, ) עשו-
  

אנו , יו לנטוש את ארצוכשיעקב מצטווה מפי אמו ואב
  :לנו את נטישתו של אברהם קוראים ביטויים המזכירים

  - 2 מקור -  : )מג, ז"כבראשית ( 
  , " אל לבןלךלךלךלךועתה בני שמע בקלי וקום ברח "

  )ב, ח"כבראשית (  –ומיד שוב 
  " ו ק ח  ל ך  משם אשה...   פדנה ארםל ךל ךל ךל ךק ו ם  " 
   
מופיעה הן אצל ה" לך"כי מילת השייכות , ראוי להדגיש[

אינה מופיעה בצמוד , )ברח לך(והן אצל יעקב ) לך לך(אברהם 
דבר שבמבט ראשון נראה , אלא לתיאור פעולה, לתיאור עצם

  ].ק במקום"ן ורד"רמב, י"כך רש-ראה על. תמוה ודורש הסבר
  
אנו קוראים על ביטוי , שנאמרת כרמז,  מעבר להשוואה זו. 2

  . אחר המקשר את שתי הפרדות
  . ברכהמוד לציווי על הניתוק נאמרת לשני האבות בצ

  :הוא אף המברך, ה"אצל אברהם שהמצווה הוא הקב
  ב "בראשית י .71
ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך  ְלךָ -ַאְבָרם ֶלךְ -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל אאאא

ָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ַואֲ  ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול בבבב  .ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ -ֶאל
ְוִנְבְרכּו ְבָך ְוִנְבְרכּו ְבָך ְוִנְבְרכּו ְבָך ְוִנְבְרכּו ְבָך  ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאאֹר גגגג  .ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה

        ....ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמהּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמהּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמהּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה

-ח א"בראשית כ (יצחק –מעבר לברכת המצווה ,  יעקבאצל
  -2 מקור - :)ד
ִתַּקח -ַצֵּוהּו ַוּיֹאֶמר לֹו לֹאאֹתֹו ַויְ  ַיֲעקֹב ַוְיָבֶרךְ -ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל אאאא

ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי  קּום ֵלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם בבבב  .ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען
 ְוֵאל ַׁשַּדי גגגג  .ִאֶּמךָ  ְלָך ִמָּׁשם ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי-ִאֶּמָך ְוַקח

-ְלָך ֶאת-ְוִיֶּתן דדדד  .ִּמיםְיָבֵרְך אְֹתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבָך ְוָהִייָת ִלְקַהל עַ 
-ֲאֶׁשר ֶאֶרץ ְמֻגֶריךָ -ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך ְלִרְׁשְּתָך ֶאת ִּבְרַּכת

   .ָנַתן ֱאלִֹהים ְלַאְבָרָהם
  

  :בהתגלות הסולם, ה" מאת הקבמקבל יעקב ברכה מיוחדת
  ח " בראשית כ.81

רֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשָמְיָמה ְוִהֵּנה ַאְרָצה וְ  ַוַּיֲחלֹם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב יביביביב
ְוִהֵּנה ְיהָוה ִנָּצב ָעָליו  יגיגיגיג  .ְויְֹרִדים ּבֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עִֹלים

ֵואלֵֹהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  ַוּיֹאַמר ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביךָ 
ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ  ָהָיהוְ  ידידידיד  .ּוְלַזְרֶעךָ  ַאָּתה ׁשֵֹכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה

ִמְׁשְּפחֹת ִמְׁשְּפחֹת ִמְׁשְּפחֹת ִמְׁשְּפחֹת ----ְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכלְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכלְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכלְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכל ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה
ֵּתֵלְך -ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְוִהֵּנה ָאנִֹכי ִעָּמךְ  טוטוטוטו  . ּוְבַזְרֶעךָ ָהֲאָדָמהָהֲאָדָמהָהֲאָדָמהָהֲאָדָמה

-ֱעָזְבָך ַעד ֲאֶׁשר ִאםלֹא אֶ   ִּכי ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת-ַוֲהִׁשבִֹתיָך ֶאל
  .ִּדַּבְרִּתי ָלךְ -ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר

, ליעקב'  של ההראשונההתגלותו ראוי להדגיש כי זוהי 
  . לאברהם' ה כהתגלותו הראשונה של

  
הנמצא רק בשני , בשתי הברכות קיים ביטוי יחידאיכמו כן 

  . מקומות אלו
ב ך  כ ל  מ ש פ ו נ ב ר כ ו  ... ואעשך לגוי גדול: "אצל אברהם

  , )ג, ב"י " (ח ת  ה א ד מ ה
ו נ ב ר כ ו  ב ך  כ ל  מ ... והיה זרעך כעפר הארץ: "ואצל יעקב

  ). יד, ח"כ" (ש פ ח ת  ה א ד מ ה  ובזרעך
  

לקורא את   רומזרק בשני מקומות אלוהנאמר , ביטוי זהה
שייזכר בפרדתו של אברהם , פרשת פרדת יעקב מארצו

  .מארצו
  

בר להשוואת ניתוק יעקב מבית אביו להשוואת מע, והנה
, ממשיך הכתוב ומשווה בין שני אבות אלו, ניתוקו של אברהם

   :בשיבתו של יעקב ארצהאף 
לך לך  מ א ר צ ך  ו מ מ ו ל ד ת  "-ציווה על אברהם ' כשם שה

  :כך הוא מצווה את יעקב, )י,ב"י" (ך  ו מ ב י ת  א ב י ך 
  א"ל בראשית. 91
ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיָך ּוְלמֹוַלְדֶּתָך -ֶאל ַיֲעקֹב ׁשּוב-ר ְיהָוה ֶאלַוּיֹאמֶ  גגגג

    .ְוֶאְהֶיה ִעָּמךְ 
  

של יעקב ואברהם לארץ  געתםהבבואנו לבחון את , ואמנם
  : אנו מוצאים דגם זהה באופן מפתיע, כנען

  : אברהם נכנס לארץ בשלושה מסעות
  . שם בונה אברהם מזבח, שכםראשון עד ל �
  , שם שוב בונה אברהם מזבח, לבית אלשני  �
ובונה שם את , לחברוןובשלישי מדרים אברהם  �

  . מזבחו השלישי
אלו הם כל המזבחות שבונה אברהם שמטרתם קריאה בשם 

תכלית המזבח הנוסף שנבנה בספור העקידה שונה (' ה
  ).מענייננו כעת לחלוטין ואינו

  
  :יעקב עושה דרך זהה לחלוטין

  , ונה שם מזבח לה ובשכםהוא קונה חלקת אדמה ב �
  ,  ובונה מזבח נוסףלבית אלכ הולך "אח �
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  . חברוןומשם ממשיך דרומה ומגיע ל �
. אלו הם כל המזבחות שמקים יעקב וזהו מסע חזרתו ארצה

כנראה בחברון יעקב אינו מקים מזבח משום שהוא מצטרף (
  ).ליצחק אביו והמזבח שבחברון עודנו פעיל

  
', הוא מקבל אז מפי העזיבתו של יעקב והברכה ש: לסיכום

ואף חזרת , מוצגת על רקע עזיבתו של אברהם את בית הוריו
ה מזכירה עד מאד את הגעתו הראשונית של ציעקב אר

  .אברהם לארץ
  

 בין שתי השוואות חשובותלהציג עוד ראוי לשם הדיון הכולל 
  :למרות שהשוואות אלו חורגות מפרשתנו, שני האבות הללו

  
, 'בל מלכתחילה את שמו מאת השמק  בניגוד ליצחק .1

  :שנאמר
  ז " בראשית י.20
----ְוָקָראָת ֶאתְוָקָראָת ֶאתְוָקָראָת ֶאתְוָקָראָת ֶאתִאְׁשְּתָך יֶֹלֶדת ְלָך ֵּבן  ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֲאָבל ָׂשָרה יטיטיטיט

  .ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו-ֶאת  ַוֲהִקמִֹתיְׁשמֹו ִיְצָחקְׁשמֹו ִיְצָחקְׁשמֹו ִיְצָחקְׁשמֹו ִיְצָחק
  

  :'  בדבר הל א ב ר ה ם משתנה שמו של  א ב ר ם  
  ז " בראשית י.12
- ִּכי ַאבְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהםְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהםְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהםְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהם ִׁשְמָך ַאְבָרם-ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת-ְולֹא הההה

  .ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיךָ 
  

  . 'וכך גם שמו של  י ע ק ב  משתנה ל י ש ר א ל  בדבר ה
  ב"בראשית ל. 22

-ֵּלֲחָך ִּכי ִאםַהָּׁשַחר ַוּיֹאֶמר לֹא ֲאַׁש  ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה כזכזכזכז
ַוּיֹאֶמר  כטכטכטכט  .ְּׁשֶמָך ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב-ַמה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו כחכחכחכח  .ֵּבַרְכָּתִני

ֱאלִֹהים -ָׂשִריָת ִעם- ִּכי ִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאל----ִאםִאםִאםִאם    ִּכיִּכיִּכיִּכילֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמָך 
  .ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל-ְוִעם

  
  ; יתשינוי השם גורר בעקבותיו פציעה גופנבשני המקומות 

  ברית המילהאברהם מצטווה על  �
 "צולע על ירכו"ויעקב הוא ישראל  �
  

 חורגת מסיפורי האבות הפרטיים אל עבר האומה פציעה זו
: ציווי על זרע האבותובשני המקומות אנו מוצאים , כולה
  .לא לאכול את גיד הנשהומאידך , לעשות ברית מילהמחד 

  
 בצורה הברכה הנאמרת לאבות בשני המקומות נאמרתגם 
  :זהה

  הברכות לארהם ויעקב. 32
  ):יא-י, ה"ל(ליעקב   ):ז-א, ז"י(לאברהם 

אל אברם ויאמר ' וירא ה
  די-ל ש-אליו אני א

ו ל א  י ק ר א  ע ו ד  את  
  ש מ ך  אברם

  ...ו ה י ה  ש מ ך  אברהם
ו ה פ ר ת י אתך במאד 

  מאד  ונתתיך לגוים
  א וו מ ל כ י ם  מ מ ך  י צ

-ל ש-ים  אנ י אויאמר לו אלה
  די

ל א  י ק ר א  ש מ ך  ע ו ד  
  יעקב

  כי אם ישראל  י ה י ה  ש מ ך
פ ר ה  ורבה גוי וקהל גוים 

  יהיה ממך
  צא וו מ ל כ י ם  מ ח ל צ יך  י

  
, אשר נולד לו, לעקוד את בנו את יצחק  אברהם מצטווה .2

  . מאשתו העקרה, לאחר סבל ארוך
לאחר , אשר נולד לו, יוסףנפרד אף הוא מבנו האהוב יעקב 

   .רחלהאהובה מאשתו , שנים של ציפייה

 ביטוייםהקבלה בין העקדה לפרדה מיוסף באה לידי ביטוי ב
  מקשרים בין הרבים 

עלייתו של יצחק במעלה הר  להורדתו של יוסף מצרימה
  , המורייה

  .כמעט פרדה של יצחק מאברהם לפרדת יוסף מיעקבבין 
  

  :לאברהם ובתגובתו' ית הסיפור העקדה מתחיל בפני
  הפניה .  42
  )א, ב"כבראשית (" הנניהנניהנניהנניויאמר אליו אברהם ויאמר "

   :כך אף סיפור מכירתו של יוסף
        )יג, ז"לבראשית ( " הנניהנניהנניהנניו לויאמר ... ויאמר ישראל אל יוסף"
  

  : לאחר מכן מופיע הציווי עצמו
  הציווי. 52

  :אצל אברהם
  )ב, ב"כת בראשי( "ו ל ך  לך...קח  נ א  את בנך "

   :ואצל יעקב
  )יד,ז"לבראשית (" ויאמר לו  ל ך  נ א "
  

  :אברהם עושה כאשר נצטווה וביום השלישי
  ראיה מרחוק. 62
  )'ד, ב"כבראשית (". ו י ר א  א ת  המקום  מ ר ח ק " 

  :וכשהוא מגיע לדותן כתוב, אף יוסף מבצע את שליחות יעקב
  )יח, ז"לבראשית (" ו י ר א ו  א ת ו  מ ר ח ק " 
  

יצחק פונה אל אברהם מלאך מן השמים שחיטת רגע לפני 
  : ואומר לו

  "שליחת היד"מניעת . 72
  )יב, ב"כבראשית (" א ל  ת ש ל ח  י ד ך  אל הנער" 

ורגע לפני שמבצעים האחים את זממם והורגים אתיוסף פונה 
  : אליהם ראובן ואומר

  )כב, ז"לבראשית (" ו י ד  א ל  ת ש ל ח ו  בו" 
  

   ,אילבמקום יצחק נשחט בסופו של דבר 
  . שעיר עזיםובמקום יוסף שוחטים האחים 

  
   :בסיום סיפור העקדה נאמר

  השיבה מהמעשה. 82
  )יט, ב"כבראשית ( "ו י ש ב  אברהם אל  נ ע ר י ו" 

ראובן רואה שהנער איננו בבור ואז , ולאחר מכירתו של יוסף
  : כתיב

   ". ו י ש ב  א ל  א ח י ו" 
  

  :כתוצאה ממעשה העקדה פונה המלאךלאברהם ואומר לו
  עמידה בנסיון. 92
אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו  מ א ו מ ה  כ י  עתה "

ל ה י ם  אתה ולא  ח ש כ ת  את בנך את -ידעתי כי ירא  א 
  )יב, ב"כ( " יחידך  מ מ נ י

ביטויים אלו עתידים להופיע בתוצאת מכירתו של יוסף 
  : רי עת יוסף נענה בשלילה להצעת אשת פוטיפרלפוטיפר המצ

וחטאתי  ל ... ולא  ח ש ך  מ מ נ י  מ א ו מ ה  כ י  אם אותך"
  )ט, ט"ל(" ל ה י ם-א 

: שתי פרדות בן מאביוביטויים דומים אלו מקשרים בין 
שכמעט והתקיימה בפועל אך , פרדתו של יצחק מאברהם

  , בסופו של דבר נמנעה
אך ,  שאמנם התגשמה במציאותקבופרדתו של יוסף מיע

  .את בנוראות חזר האב לובסופה , היתה זמנית
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ההשוואות בין יעקב לאברהם שסקרנו עד כאן דורשות הסבר 

להסביר את התמיהה הבסיסית יש לנסות ובעיקר . ופשר
עזיבת יעקב את ארץ כנען וחזרתו לעיר הולדת , שבפרשה שלנו

  .אברהם
  

יעקב חוזר ר את העובדה ש מציע להסביהרב יונתן גרוסמן
  . מעין אברהם נוסףיעקב שבכך , על כל מעשי סבו) כמעט(
  

בעיקר (אמנם ישנם הבדלים משמעותיים בין השניים 
  , אברהם המאפיינים את האקטיביות והמודעות

  , )יעקב המאפיינים את הפאסיביות והכניעה למציאותמול 
  . אך בסיס המאורעות קיים אצל שני האבות

  
  . יציאתו של יעקב חרנהמשמעותי ביותר הוא הדבר ה

, לארם נהריים ,שב יעקב אל מולדתו של אברהם, בזה כאמור
  . פותח מחדש את מהלך יציאת האבות לארץ כנעןוכאילו 

  
מקומות החנייה בארץ , הליכתו מחרן לארץ ישראל, כאמור

חוזרים במדויק על הגעתו של אברהם , ובניית המזבחות בה
   .לארץ
התחלה מחודשת של תהליך כי יעקב מהווה מעין , נראה

  . כינונו של עם ישראל
, כפותח שוב את הדרך החדשהיעקב ניצב במקביל לאברהם 

  .ולא רק כממשיכה
  

עלינו לבחון את תהליך בחירת הזרע , לשם הסבר העניין
  . ודחייתו במשפחת אברהם

  
  . ובוחר לו את סדום כמקום מגוריונפרד לוט תחילה 
אלא החלטה של לוט כי הוא איננו , חייה במובן הרגילאין זו ד

ומעדיף את הישיבה , מעוניין להמשיך לנדוד עם אברהם
  ).יב-ח, ג"י" (כארץ מצרים' כגן ה"בסדום שהיא 

  
אך אין זו דחייה ,  אמנם מפני אחיו יצחקישמעאל נדחה

  . במובן הנוקב של המילה
י יזכה יצחק וישמעאל אינם עומדים זה לצד זה בתחרות מ

  . ויירש את אברהם מבחינה תרבותית ורוחנית
  

 -שלא ישמעאל , לאברהם' עוד לפני לידתו של יצחק אומר ה
כי אם בן משותף של , יהיה היורש וממשיך הדרך, בן השפחה

  :  שרה–' אשתו הראשונה'אברהם ו
  ז "בראשית י. 30
- ֵּבן ְוָקָראָת ֶאתָׂשָרה ִאְׁשְּתָך יֶֹלֶדת ְלךָ  ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֲאָבל יטיטיטיט

ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו -ֶאת ְׁשמֹו ִיְצָחק ַוֲהִקמִֹתי
ִהֵּנה ֵּבַרְכִּתי אֹתֹו ְוִהְפֵריִתי אֹתֹו  ּוְלִיְׁשָמֵעאל ְׁשַמְעִּתיךָ  ככככ  .ַאֲחָריו

ִּתיו ָעָׂשר ְנִׂשיִאם יֹוִליד ּוְנתַ -ְׁשֵנים  ְוִהְרֵּביִתי אֹתֹו ִּבְמאֹד ְמאֹד
 ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ְלָך ָׂשָרה ִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחק----ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְּבִריִתי ָאִקיםְּבִריִתי ָאִקיםְּבִריִתי ָאִקיםְּבִריִתי ָאִקים----ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת כאכאכאכא  .ְלגֹוי ָּגדֹול

   .ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת
ואף , ה עתיד להמשיך את הברית הוא יצחק"הבן שעמו הקב

  . "זרעו אחריו"עם 
  

איננו פוגשים אם כן מאבק על המשכיותו של אברהם בין 
מלכתחילה ברור כי אין בן השפחה ניצב שן מכיוו, בניו

ישמעאל אינו מהווה אלטרנטיבה , כמתמודד עם בן הגבירה
  ).למעט בתודעתו של אברהם(לזרע בשום שלב 

  

רק בין יעקב מתקיימת , במובן העמוק והנוקב, דחיית בן
  . ועשו

  
  . תאומים הםואפילו , שניהם בנים של יצחק ורבקה

וכמובן אין סיבה , ה ולא בזהאין סיבה ראשונית לבחור בז
  . ראשונית לבחור כלל

  
  ; זרעו של אברהם כולל את יצחק ובניו

ובפשטות , ה ובין יצחק וזרעו"ברית עולם הוקמה בין הקב
  . הכוונה לכל זרעו

  
 ממש כשם שכל בני יעקב בונים יחדיו את משפחת אברהם

כך היינו מצפים שכל , )למרות המאבקים הפנימיים ביניהם(
,  יצחק ייכללו בברכת הארץ והזרע שקיבלו אברהם ויצחקבני

   .להם ולזרעם
  

  :נחמיה במדרש' שלזה רומז רויתכן 
  ב"ג כ"בראשית רבה תולדות פרשה ס. 13
ר א ו י ה  ה י ת ה  ר ב ק ה  ש י ע מ ד :  נחמיה' תני בשם ר"

לה שני גוים ' ד ויאמר ה"הה. ב  ש ב ט י ם " ו  מ מ נ ה  י 
,  הא ארבעה-ושני לאומים ,  הא תרין-שני גוים . 'בבטנך וגו

,  הא תמניא-ורב יעבד צעיר ,  הא שיתא-ולאום מלאום יאמץ 
 הא -ויצא הראשון אדמוני ,  הא עשרה-וימלאו ימיה ללדת 

  ...". הא תרין עשר-ואחרי כן יצא אחיו , חד עשר
  . רבקה אמורה הייתה להעמיד את עם אברהם

  
בניה מקבילים לשנים עשר בניו של שני , מבחינה מהותית

למרות מאבקים , את עם ישראלבהמשך אשר הקימו , יעקב
  .ומתחים שהיו ביניהם

  
, שבין יעקב ועשו בוקע ועולה שבר משמעותי ומהותי, אלא

למרות שהן עשו והן יעקב אמורים היו לבנות את בית ישראל 
חל משבר וטרף את אלא ש, )בית יצחקשבשלב זה יש לקוראו (

    . המהלך
  

וההיאחזות במובן קיום הברכה  (בעשו המשך טבעי ליצחקיש 
ישב "שממשיך להיות  (ביעקבממש כשם שיש , )בארץ

יוכל להגשים , שילוב בין שניהםודווקא , )כאבותיו" אהלים
, היאחזות בחלקת הארץ -את הברכות שקיבל אברהם 

  ".כל משפחות האדמה"ומימושה של ברכה ל
  

 במעשיו ובאופיו של עשור נעוצה בין אם סיבת המשב
 -וממילא בחרה ההשגחה העליונה בממשיך אחד (שריחקוהו 

 קניית הבכורה וגנבת -דווקא מעשי יעקב ובין אם , )יעקב
ושוב לא ניתן , הם ששיבשו את המהלך התקין, הברכות

שבר  - בין כך ובין כך , לקיים שותפות אמתית בין שני האחים
  . הוא

  
המהלך הפשוט . יא פרדה קשה ומכאיבההפרדה בין אלו ה

  ! להתחיל שוב" אבות"על ה ובלית ברירה, קרס
  

יעקב עוזב את ארץ כנען למרות פחדו הגדול , על פי הבנה זאת
מפני , ממשיכי דרכו, של אברהם שדבר זה יקרה לאחד מבניו

  . שהמהלך המתוכנן קרס
  

ה עם "אחד מבני אברהם ויצחק איננו נכלל בבריתו של הקב
  . ברהם וזרעוא



 7 
דבר זה מזקיק את יעקב לצאת שוב לחרן ולהתחיל בהליכה 

  . מחודשת אל ארץ כנען
ולעבור על בשרו , יעקב עתיד לחזור על הליכתו של אברהם

, מפני שגם יעקב, שעבר סבו ועל נפשו את ייסורי הלידה
מהווה אב ראשון לאומה הישראלית שעתידה , כאברהם

  .לקום
  

ר ק  ל א ח ר  פ ט י ר ת ו  ש ל  א ב   ,התורה מתמקדת ביצחק
מבחינה (שכינה עמו , שהרי כל עוד אברהם בחיים , ר ה ם

  ). ולאו דווקא הסטורית, ספרותית
  :יצחק עולה לבימה רק לאחר מותו

  יא, ה"כ בראשית. 23
  ". ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו"
  

  . עוד יצחק בחייםב, עולה יעקב על בימת הסיפור, לעומת זאת
  

 ובהליכתו לקראת ההתחלה, בעזיבתו של יעקב את הארץ
התורה את יצחק ומוליכה אותנו עם " עוזבת", המחודשת

  . יעקב ונדודיו
ה "הקבומעתה ,  התמקדות השכינה היא-התמקדות התורה 

  !ולא עוד ליצחק, יתגלה ליעקב
  

אמורים היו יעקב ועשו להוות המשך , אם אמנם מלכתחילה
החל יעקב , אך בשל שינוי שנכפה על התכנון המקורי. יצחקל

ברור מדוע , שיירש את ארץ כנען, במלאכת הקמת הזרע
ויצחק עוזב את , התחלה חדשה זו קוטעת את הרצף הצפוי

  . הבימה בטרם עת
  

  :י"כפי שמביא רשל "כשיוצא יעקב לחרן מעירים חז
  ב"ח י"רבה ויצא פרשה ס בראשית .33
פינה משם . הוא הדרה הוא שבחה, הוא זיוההצדיק שבעיר "

  " ושבחה, הדרה, פינה זיוה
   !הרי נשאר בבאר שבע יצחקלכאורה 

הרי , בבאר שבעצדיק יצחק הלמרות הישארותו של אלא ש
  .השכינה גולה עם יעקב אל עבר ייסודו של עם ישראל

מיעוט הספורים על יצחק  הבנה זאת יכולה גם להסביר את
  . בין האבות

  
  

, לא מעיד על חיסרון חלילהעוט סיפורי הכתוב על יצחק מי
  ". נורמלי"יצחק הוא האב ה: אלא אדרבא

כשאין סיבה מיוחדת לבחירה , הבן הממשיך את דרך אבותיו
  . נוספת

  
זהו תורף . וזהו תורף תפקידו, עמו' וה, יצחק חי את חייו

וגם אמור היה להיות של יעקב , תפקידו של כל זרע אברהם
  .בין האחים שבר הטרגילולא ה

  
ך "מספר פסוקים בתנציע הרב יונתן לבחון מ, בהקשר זה

אשר מביאים את אבות האומה הישראלית ומשום מה 
  :משמיטים את יצחק

  ט-ד, א"ישעיה מ(. 43
ראשון ואת אחרנים ' מי פעל ועשה קרא הדרות מראש אני ה"

זרע אברהם זרע אברהם זרע אברהם זרע אברהם  אשר בחרתיך ישראל עבדי יעקבישראל עבדי יעקבישראל עבדי יעקבישראל עבדי יעקבואתה ... אני הוא
אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאציליה קראתיך ואמר . אהביאהביאהביאהבי

  " לך עבדי אתה בחרתיך ולא מאסתיך
        
   כ-יד', ז מיכה. 53
... רעה עמך בשבטך צאן נחלתך שכני לבדד יער בתוך כרמל"

יראו גוים ויבשו . כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות
 אשר נשבעת אמת ליעקב חסד לאברהםאמת ליעקב חסד לאברהםאמת ליעקב חסד לאברהםאמת ליעקב חסד לאברהםתתן ... מכל גבורתם

  " בתינו מימי קדםלא
  

מדוע פסוקים הסברו של הרב יונתן גרוסמן ניתן להבין לאור 
אברהם ויעקב מביאים ברשימת האבות את ) ואחרים(אלו 
  . בלבד

  
אכן ניצבים אברהם ויעקב זה בצד זה כמתחיליה של האומה 

, אף יעקב חידש את תהליך כינונה של האומה. הישראלית
  . לצורך תיקון המהלך הראשוני

  
של מייסדים האבות השני על פי דברינו למעשה , לסיכום

יצחק , בניגוד אליהםו, אברהם ויעקבהאומה הישראלית הם 
  . הוא ממשיכו של אברהם

  
  . אך הוא גם בנו של אברהם, אבינוכמובן יצחק הוא 

המשך לדרך מכוח היותו , מכוח היותו בןגם הוא אבינו ולכן 
 שסלל מחדש את יעקבבניגוד ל, כאמור, זאת. שסלל אביו

  .הדרך
  
  
   

  


