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 בטרם עת.   שנפטר בשנה ההיא   חברי האהוב "ל,  מיכאל גולדברגר זצ   הרב   לעילוי נשמת 

 

 

 תקציר 

האינדיווידואציה מציינת בפסיכואנליזה את תהליך ההתבגרות האנושית, מהוויה תלותית  
של  מקראי  למודל  קווים  מצייר  זה  מאמר  ורוחנית.  אינטגרטיבית  להוויה  ומפוצלת 

בתורה   שנחשב  יעקב,  של  חייו  סיפור  על  המתבסס  האנושית,  שהיא    –האינדיווידואציה 
לא רק כ"בחיר האבות" של אומה זו, אלא גם    –ל  מודע הקולקטיבי של עם ישרא-יסוד הלא

ומפורשים  -כאב במקרא  מסופרים  שהם  כפי  יעקב,  של  חייו  בכלל.  האנושי  לקיום  טיפוס 
החל ממאבקי הילדות עם אחיו עשיו, דרך בריחתו    –במדרש ובמקורות קבליים וחסידיים  

לזקנתו ומותו בניכר  לגלות, נישואיו לנשותיו ומערכת היחסים המורכבת שלו עם ילדיו, ועד  
ניתן   – מיוחד  דגש  ואמוני.  רוחני  בהקשר  המתקיים  דיאלקטי  אנושי  כמסע  לנו  מתגלים 

לחלומותיו וחזיונותיו של יעקב, המפורשים במאמר כציוני דרך בתהליך האינדיווידואציה.  
של   מרכזי  כסמל  לנו  מתגלה  בחלומו,  המופיע  המלאכים,  תנועת  עם  הסולם  דימוי 

שם  האינדיווידואצ היבוק,  במעבר  המאבק  הינה  יעקב  של  בחייו  המים  פרשת  עצמה.  יה 
הוא זוכה ל"שמו הגבוה" ישראל. וכך מתפרשת האינדיווידואציה האנושית כמסע דיאלקטי  
של   היהודית  התפיסה  על  חדש  אור  ששופך  דבר  וישראל,  יעקב  המכונים  הקצוות  בין 

 הייעוד האנושי.  
 

 

 שניות האדם הקדמה:  . 1

 )בראשיתַבַזַ(ַפחַבאפיוַנשמתַחיים.יצרַה'ַאלהיםַאתַהאדםַעפרַמןַהאדמה,ַויַ יַ וַ 

 

אלה  ב חגיגיות  המקראמילים  השניות    מתאר  את  מבטא  הפסוק  האדם.  בריאת  את 

הן "עפר מן האדמה" הן "נשמת חיים".   –של האדם, את היותו יצור גשמי ורוחני  המהותית

בשתי אותיות  , שכתוב כאן  וייצֹראת הפסוק,    זו אל תוך הפועל הפותח  השליכו שניות  חז"ל

ממ,  יו"ד אותבשונה  של  אחר  מילהופע  החייםב  ה  בעלי  ב  ,בריאת  מופיעה  היא  ו"ד  ישם 

בהקשר בריאת האדם מבטאת, לפי המדרש, את שניות ד  "היו. כפילות  שם ב, יט()  תאח

 והנשיים שבנפשוהיסודות הגבריים  ו את  צר הרע, איצר הטוב ויהיטלטלותו בין    –האדם  

ס"א( ברכות  בבלי,  תלמוד  אותיות  רש"ילדברי    .)ראה  שתי  רומז "היו,    צדדים שני  ל  ותד 
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האדםב של  הזה  ה  –  חייו  הבא.  והעולם  בספר   ,מפתיע ו,  נוסף  כיווןעולם  מוצאים  אנו 

   ":אמת-שפת"

 

ַ)...(ַַמלמטהַלמעלה.ב'ַיודין.ַיעקבַהואַתיקוןַהגוףַבבחינתַאחורַוהואַַַַ–ַַוישראלוהואַבחינתַיעקבַַ

   ,ַוהואַדרךַישר...שםַישראלַ–ואחרַכךַכשזוכיןַאלַהנשמהַ

 ( ד"ה עם לבן גרתי , אמת, פרשת וישלח תרנ"ב-)שפת

 

האדם  -השפת של  הבסיסיים  ההיבטים  שני  את  מכנה  ויאמת  כששראליעקבֹ האותיות  , 

המתפתח    מייצג דרכו של האדם  יעקב"וייצר".  פועל  , כביכול, ב ותמרומז אלה  שמות  בראש  

מצב  ה.  ( למטהראשאת הדרך מלמעלה )מה   ישראל( למעלה" ועקבהדהיינו, מ"מלמטה )

 . ישראל  והמצב הבשל עקבֹימכונה ההתחלתי, הלא בשל, י שהאנו

שבמ  לומר,  ניתן  מודרניים  פסיכולוגים  וישראלונחים  את    יעקבֹ הקצוות  מייצגים 

האינדיווידואציה הינו מושג מרכזי הן  .  האנושיתציה  אאינדיווידותהליך השביניהם מתרחש  

מהלר(    פסיכואנליזהב היונגיאנית,  )מרגרט  בתיאוריה  האדם הוהן  של  דרכו  את  מציין 

להוויה בוגרת כאינדיווידואל שעומד בעולם    האם מהוויה לא בשלה המחוברת בטבורה של  

עצמו.   הא בזכות  שהינך   היאינדיווידואציה  מטרת  מי  נדרש במהותך.    להיעשות  כך  לשם 

תהליך מפותל ולעיתים כאוב של היפרדות מהאם וממשפחת המקור ויכולת להכיר ולקבל  

בתהליך    .העצמיהן את ההיבטים החומריים והיצריים הן ההיבטים הגבוהים והרוחניים של  

  ה מודעים של אישיותו ומתוודע הן אל היבטי-האינדיווידואציה האדם נחשף לחלקים הלא

 .  היחודיותי להאוניברסליים הן 

יעקבח  של  חייו  לסיפור  ברובו  מוקדש  בראשית  ספר  של  השני  מלידתו    ,ציו  החל 

,  )וישלח, וישב(  שלו  )ויצא(, שנות הבגרות וההורות  נעוריווילדותו )פרשת תולדות(, שנות  

הדמות המורכבת  ללא ספק  משלושת האבות, יעקב הינו  ויחי(.  עד לזקנותו ומותו )מקץ,  

ניתן לזהות תהליכי התפתחות משמעותיים, שבאים לידי  הסיפור,  לאורך  והדינמית ביותר.  

היתר, בשינויים בדרך התמודדות בין  וחזיונותיו.   וביטוי,  ובאופי חלומותיו  חייו  עם אתגרי 

  הישגים הו  משבריםה,  ותחרדה  –על עליותיו ומורדותיו  ,  חייו של יעקב  המקראי של  סיפור ה

לאינדיוויהינו    – פרדיגמאטי  האנושיתסיפור  הגבוה",  .  דואציה  "שמו  פרי  ישראלקבלת   ,

ואנשים"  המאבק  אלהים  בהמשך   "עם  פירושנו  וראה  כט,  לב  אירוע ה  מהווה,  ()בראשית 

שינוי השם    ונןכמה זה,  עם  יחד  שלו.  סוף פסוק,   אינו מהווהשל תהליך האינדיווידואציה 

כביכול, מעבר   "מואר"המציין,  גם  יפלה.  סופיבאופן    למצב  שינוי השם, המקרא ך,  לאחר 

שמותיו בשני  יעקב  את  לכנות  ששמותיהן    ממשיך  ושרה,  מאברהם  למשל,  )בשונה, 

ושרי    –המקוריים   מוזכרים    –אברם  ממשיך    ,(יותר אינם  חייו  סיפור  תנודות  לכלול  וגם 

  . רוחניות משמעותיות
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אחרי    לעקוב  מבקש  אני  הנוכחי  שלבמאמר  חייו  שהוא    ,יעקב  סיפור  מתואר  כפי 

אמת", פרי עטו של  -נבחרות, ובעיקר הספר "שפת  ות יועל פרשנהישענות  מתוך  ו,  במקרא

( אלתר  לייב  יהודה  ו(,  1847-1905הרב  השני  מגור  תנועת  מגדולי  האדמו"ר  הוגי 

לייב,אמת-השפת.  החסידות יהודה  רבי  את  לכנות  שנהוג  כפי  רוחנית    ,  פרשנות  מציג 

, כאשר  אנושיים-כאלגוריות לתהליכים נפשיים ורוחניים כלללו  לסיפורי המקרא המשמשים  

מתאימה במיוחד לניתוח  הוא מתבסס על הספרות המדרשית והקבלית שלפניו. גישה זו  

להציע מבקש  שאני  יעקב  הפסיכולוגי  של  חייו  עשירה  ).  לסיפור  התורנית  הספרות 

לדרך   ועד  הפשט  מדרך  יעקב,  של  וחייו  אישיותו  של  מבקש בפירושים  לא  ואני  הסוד, 

 לסתור שום פרשנות קיימת, אלא להוסיף פן פסיכולוגי אפשרי(.

כמיתוס מכונן זהות עבור עם סיפור חייו של יעקב/ישראל אעמוד על החשיבות של בהמשך 

 .  )כפי שהוא מכונה בספרות המדרשית( ישראל שנושא את שמו של "בחיר האבות"

 

 סיפור חייו של יעקב התבוננות ב. 2

 לידה וילדות  . א

קנאה, סימן המתנהלים בשל יעקב    וחיי  רחם אמו,מאפילו  לפי המסופר  , וקיומומראשית  

והפיצול.  ה שייקראו בהמשך  ברחם  תחרות  ו האחים התאומים,  "מתרוצצים", עשיו,  יעקב 

בין שני  בוהאם המודאגת מתבשרת על מא  נצחי שיתחולל  . כג(-ה )בראשית כה כבבניק 

 : מבטאים את השוני המהותי בין האחים ואת הקנאה השוררת ביניהםשמות הילדים 

 

בַעשו,ַַקַ עַ חזתַבַ ,ַוידוַאַ וכןַיצאַאחַי-ואחריַַו.קראוַשמוַעַשיכאדרתַשיער,ַוַַלוַ ויצאַהראשוןַאדמוני,ַכֻּ

 כו(-בראשית כה כה). ויקראַשמוַיעקב

 

ש  עקבה העובדה  את  בסימן  הק מיצג  נרקם  אינו  האחים  בין  בסימן    "פנים"השר  אלא 

משפחתו  נתפס  איננו    עשיו.  "אחור"ה ידי  אלא  כעל  שלמה,  צר בדמות  המתמקד    מבט 

, שהיה כנגד פניו של  של עשיו  ועקב.  השער שעירותו וצבע    –ותפלים    יםממנים חיצוניבס

בין שני האחים   עימות ראשוןואז מסופר לנו על    .יעקבנעשה לשמו של  יעקב בזמן הלידה,  

 : של יחסיהם בעתידקבע את הטון יש

 

בַיצחקַאתַעשוַכיַהַ אַ יַ שבַאהלים.ַוַ ד,ַאישַשדה,ַויעקבַאישַתםַיַ יַ דעַצַ ויגדלוַהנערים,ַויהיַעשיוַאישַיַ 

עשוַאלַיעקב:ַדַיעקבַנזידַויבאַעשיוַמןַהשדהַוהואַעיף.ַויאמרַַזַ הבתַאתַיעקב.ַויַ צידַבפיוַורבקהַאַ 

ַַםַהאדַ הלעיטניַנאַמןַהאדַ  כיַעיףַאנכי אַ ַַ–םַהזה,ַ כיוםַאתַדוַ עלַכןַקראַשמוַ ם.ַויאמרַיעקב:ַמכרהַ

 .ליעקבַרתוַ רַאתַבכַ רהַ)...(ַוימכַ בכרתךַלי.ַויאמרַעשיו:ַהנהַאנכיַהולךַלמות,ַולמהַזהַליַבכַ 

 לג( -)שם כז 
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ברורה:   נראית  המעשיו  החלוקה  שדה,  איש  וחובר  הוא  ידי  הוא    .לטבע ליצריו  על  נשלט 

שערו,  תאוותיו צבע  את  המזכירים  אדומים,  למאכלים  נמשך  נכסיו  ,  על  לוותר  ומוכן 

רגעי גשמי  סיפוק  תמורת  לעומתהרוחניים  יעקב  הוא    זאת  .  אוהלים",  את  מע"יושב  דיף 

עם   מהמפגש  ונמנע  של  הטבע הבית  המשמעות  מה  אולם  "איש  .  היה  שיעקב  האמירה, 

תחכום רב באופן    מגלהיעקב    , הריולא   לאתחכום?  האם הכוונה היא שלא היה בו    ?תם"

כדי    מנצלשהוא   אחיו  של  רעבו  על  את  לא .  הבכורהלהשתלט  גם  התמימות  משמעות 

,  לכן נראהנוהג כאן באחיו בחוסר אדיבות בלשון המעטה.  יכולה להיות צדיקות, הרי יעקב  

על    ולא נתפסוליצריו. אלה    חכומוהעובדה, שיעקב התכחש לתשהכינוי "תמים" מבטא את  

הצל, במשנתו הפסיכולוגית של קרל גוסטב יונג,   .צלאל ה  , אלא נדחקוידו כחלק מעצמיותו

מתכחש  ושהוא  כשליליים  תופס  שהאדם  החלקים  מכלול  את  שכולל  נפשי  מבנה  הוא 

ויצריותו  .אליהם כדי  מושא נוח  שימש כ הפזיז והאגרסיבי  אחיו  , ויעקב התכחש לגשמיותו 

עליו תכונות אלה.   תמימות    מבטאתמתו של דבר, דווקא התנהגותו של עשיו  לאלהשליך 

לווטהצעיר  שאחיו    בפח  פלוהוא נתהומית: פעמיים   נזיד העדשים, בו    –  מן  כאן, באירוע 

 ברכתו. הוא מאבד את בכורתו, ובהמשך, כשיפסיד את 

נראה חסר סיכוי? למה  התחלה כל הקשר בין שני האחים  הנשאלת השאלה, למה מ 

המוות?   ועל  על החיים  ועשיו תחרות מרה,  יעקב  בין  התשובה  במבט פסיכולוגי,  שוררת 

משחר , למד  ועשיו  של יעקב  הםטמונה ככל הנראה בהיסטוריה המשפחתית. יצחק, אבי

רק  ש  ילדותו במשפחה;  אחים  לשני  מקום  את אחד  אין  ממשיך  האחים  השושלת,   מבין 

כ יגורש.  בי נשוהאחר  קשיים  יצחק תגלעו  י  ן  נעשלבין  לא  אחיו,    לתיווך  נותניסיוו  שמעאל 

ט   אל גורש עם אמו לארץ מצריםלפישור, אלא ישמע ו גורלו המר של  כא(-)בראשית כא   .

של  ישמעאל   בנפשו  חותם  ספק  ללא  שגם  וכך    ,יצחק השאיר  בהוא  נראה  אחד  התמקד 

  :כוונה שהוא ורק הוא ימשיך את השושלת אולי מתוך  –עשיו  –מילדיו 

 

ַ)שםַכהַכח(ַ.הבתַאתַיעקבויאהבַיצחקַאתַעשוַכיַצידַבפיוַורבקהַאַ 
 

זו  היותו איש ציד, איש אקטיבי ואגרסיבי. אפשר לפרש העדפה  של  יצחק נמשך לעשיו ב

יצחק  של  רקע ההיסטוריה האישית  כפי שהיא משעל  יצחק,  של  דמותו  קפת במקרא,  ת . 

יצחק איננו מורד ואף  ,  להעלותו לעולה  עומד  אביו  . כשאברהםוכנוע הינה של איש פאסיבי  

העקדה של  האיומה  החוויה  מתווכח.  כ"ב(  לא  בראשית  בחוסר ,  )ראה  קשור  יצחק  בה 

המזבח   על  לשאונים  עומד  קשה,  חטווכשאביו  טראומה  בו  הותירה  לא   ,בוודאי  שממנה 

קשר  ה ב  דווקאהמוזכר  עיוורון    –"ל מסבירים את עיוורונו בזקנתו  התאושש כל חייו. אכן חז

כנכות שמקורה באותו מעמד של העקדה. לפי    –)ראה שם כז א(  ניו  של המתרחש בין ב

דמעותיהם של מלאכי השרת נפלו    בזמן העקדה,  )ראה פירוש רש"י שם(  המדרשי  הנרטיב
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האדם לא   "דמעות של מלאכים" הן דמעות אותןופגעו בהן. לפי הבנתי,  של יצחק  על עיניו  

לתגובה    יכול לבכות בשעת מעשה. בכי שכזה, שנתקע בפנים בשל עוצמת הפגיעה, גורם

ויתכן וזו הסיבה  דמעות אלה גרמו לעיוורונו של יצחק בקשר לילדיו שלו.  טראומטית.  -פוסט 

לב נמשך  שלו,  הפאסיביות  על  כבד  מחיר  ששילם  רגיש מובי,  והאקטיהחזק    נושיצחק, 

והתמיםבנו הצעיר יעקב,  מרתיעה   . לאור זאת, לא  שהזכיר לו את עצמו,  כביכול  , הביתי 

בענין הבכורה, שסימלה עבורו את האפשרות לזכות  פלא שיעקב פיתח סוג של אובססיה  

 . שנשללה ממנו באהבתו של אביו

  פרשת גניבת הברכה   היא האירוע המכונן בתולדות הקשר של האחים התאומיםואכן,  

שכנעת את יעקב להתחפש  מ  יעקב מבקש לברך את עשיו בכורו, אך רבקה  .כז(  בראשית)

למרות חששו שהתרמית תתגלה ושיקולל בשל כך, יעקב  לעשיו ולהשיג כך את הברכה.  

.  באמו  תלותו:  הצעיר   של יעקב  באופיופן נוסף  לנו  גלה  ן מתאכנכנע לדרישתה של רבקה.  

עולות על יכולותיו של יעקב העדין,    והכנתו העיזים  שחיטת גדי  העבודות הגסות של    אולם

בבגדי השדה טו(    )שם כז "את בנה הקטן"  היא זו שמלבישה  וכך אמו עושה זאת במקומו.  

התוצאה היא תמונה אבסורדית של בגדים אלה.  להתלבש ביעקב כלל לא יודע    –  של עשיו

גבריים   עור   מדבר בלשון עדינה ורפה, עטוף בבגדיהו ו אמילד, הרגיל להחזיק בחצאית של 

מגיעה   אינטגרציה  חוסר  של  זו  תמונה  השדה.  ריח  מהם  שנודף  מידותיו,  על  וגדולים 

 לשיאה במלים הנצחיות של יצחק, הממשש את יעקב: 

 

ַ)שםַכבַ(ַַ!םַידיַעשויַ דַ הקולַקולַיעקבַוהיַ 
 

 תוכו אינו כברו.   – צורםבין גופו ונפשו קיים פער רחוק מגיבוש זהות, הצעיר יעקב 

ו  –בפרשיות אלה    נוסף באישיותו של בטא פתמ  –גניבת הברכות  מכירת הבכורה  ן 

אחיו שמגיע רעב מהשדה,    עליכולת שלו לאמפתיה. יעקב אינו חומל  ה חוסר  יעקב הצעיר:  

אינו   הקשה  מוטרדוהוא  ל  מהאכזבה  מסב  בציפייה  ה,  עשיושהוא  לאביו  תבשיל  מכין 

ברכ מוסרית   .ותלקבלת  עצמו   תעומד זו    אדישות  המקרא  שבה  לאמפתיה  גמור  בניגוד 

 את כאבו העצום של עשיו, התמים באמת, כשהוא מגלה שברכתו נגזלה ממנו:  מתאר 

 

ַַברכניַגםַאניַאביַ!ַַ:עשוַאתַדבריַאביו,ַויצעקַצעקהַגדלהַומרהַעדַמאד,ַויאמרַלאביַוַַעַ מַ שַ כַ 
ַלח(-)שםַכזַלדַ.ךַ בַ יַ וַ ַלוַ אַעשוַקַ שַ ויַ ַ–)...(ַהברכהַאחתַהיאַלךַאבי?!ַברכניַגםַאניַאבי!ַ

 

המרומה  של עשיו  הטרגדיה  בעצמה רבה הן את    תעשיו המיוסר מבטא שבר של  הזעקת  

יש רק ברכה אחת, דרך אחת,  עומד בפני יעקב. אם  ה   הגדולת האתגר ההתפתחותי  הן א

הצלחה של  אחד  לבחור    ,דגם  נאלצים  אקטיביות    –אז  בין  לתחכום,  תמימות  בין 

המדרש.   לבית  השדה  בין  לרוחניות,  יצריות  בין  הפיתרון  לפאסיביות,  אלה  ברירות  מול 

ל כל מה שנתפס כלא מתאים. וכשיש שלצל  יעקב הוא הדחיקה    ו שלהיחיד שעומד לרשות
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, ניתן להשליך עליו את התכונות הלא רצויות, ואז במשפחה יש מבורך  חלש או תמיםח  א

וכש אחד.  ומקולל  האחד  את  מנציח  הדבר  אחר,  דגם  מעדיף  מההורים  אחד  פיצולים  כל 

 והיריבות בין הילדים. 

 

 לום הסולם  ח. ב

שבע מבארַ יעקבַ חרנהַַויצאַ המקוםַַוילךַ מאבניַ ויקחַ באַהשמש,ַ כיַ שםַ וילןַ במקוםַ ויפגעַ ַ.
לםַמוצבַארצהַוראשוַמגיעַהשמימה,ַוהנהַַוישםַמראשותיוַוישכבַבמקוםַההוא.ַויחלוםַוהנהַסַֻּ

בו ויורדיםַ עוליםַ אלהיםַ ַַמלאכיַ נַ . ה'ַ ויאמַ צַ והנהַ עליוַ ואלהיַַבַ אביךַ אברהםַ אלהיַ ה'ַ אניַ ר:ַ
,ַופרצתַימהַוקדמהַַהַולזרעך.ַוהיהַזרעךַכעפרַהארץכבַעליהַלךַאתנַניצחק,ַהארץַאשרַאתהַשַ 

.ַוהנהַאנכיַעמךַושמרתיךַבכלַאשרַתלךַנהַונגבה,ַונברכוַבךַכלַמשפחותַהאדמהַובזרעךוצפַ 
קץַיעקבַַיתיךַאלַהאדמהַהזאת,ַכיַלאַאעזבךַעדַאשרַאםַעשיתיַאתַאשרַדברתיַלך.ַויוהשיבַ 

ר:ַמהַנוראַהמקוםַהזה,ַאיןַתי!ַוייראַויאמַ משנתו,ַויאמר:ַאכןַישַה'ַבמקוםַהזהַואנכיַלאַידע
כיַאםַביתַאלהיםַוזהַשערַהשמים! וישכםַיעקבַבבקרַויקחַאתַהאבןַאשרַשםַמראשתיוַַַַזהַ

ַַַַ.ַויקראַאתַשםַהמקוםַההואַביתַאל...ראשהוישםַאתהַמצבה,ַויצקַשמןַעלַ
ַיטַ(-)שםַכחַי

 

עשיו,   של  וזעמו  הברכה  גניבת  לברוח  בעקבות  נאלץ  מאז  יעקב  וישב  גדל  בו  מהבית 

שאומרת אמא  אין  עבורו.  בקלות  מתנהלים  לא  הדברים  בחייו,  לראשונה  מה    לו  שנולד. 

מקום    –יעקב "פוגע" כעת  זה "המקום" בו  .  ולהשליך עליו את הצל  לעשות, ואין אח לתמרן

, והוא נאלץ לשכב על הקרקע,  תופסת אותו בלתי מוכן. ירידת החשיכה  חרדהוה  הבדידות

ע, שנראה לו  גם פגישתו הקרובה הראשונה עם הטב   זוקשות משמשות לו ככרית.    אבנים

צפוי.  זר   מרגיש  ובלתי  יעקב  זה  המשפחתיים    מאוים,בודד,  במצב  משורשיו  ומנותק 

הסולםוהרוחניים של  התמונה  בחלומו  מופיעה  ואז  הוא  .  הסולם  חיבור .  של  והוא  סמל   ,

החומר.מ לבין  הרוח  בין  וארץ,  שמים  בין  ישנה    חבר  הסולם  של  תנועהועל  תנועה   ,

הפסיכולוגימלאכים.   בפרוידיאני-בפן  לראות  ניתן  לשמים  סולם  ,  עד  ,  פאליסמל  שעולה 

בנקודת  דווקא  .  ים עליו מייצגת את התעוררות האנרגיה הגברית של יעקבותנועת המלאכ

התעוררות זו לא יכלה  השפל הזו, בבדידות הנוראה ביותר, מתעורר ביעקב כוח הארוס.  

. עזיבת  היפרדותמצב של  ששהה בקשר סימביוטי עם אמו, אלא רק בלהתרחש כל כמה  

מציינת את התחלת חייו  היא  אובדן החיים, אך לאמתו של דבר  כ  יעקבנראית להמשפחה  

.  נורצולהארוס הינה  של    התעוררות ה אשר שכאילו בא ל ,  בראש הסולם מופיע האלכגבר.  

יעקב    חלום של  חרדתו  על  מעיד  רבים    –זה  מתבגרים  של  לחרדתם   –בדומה 

יוביל אותו  ש  יעקבליצר בחטא יסודו. אולם האל מבטיח  ה של    התעוררותהש כוח הארוס 

כעפ  יהיה  עצומה, שזרעו  יביאו    ר לפוריות  כוחותיו הגבריים  הכיוונים.  לכל  ושיפרוץ  הארץ 

ו  –  ברכה לזרעו  מתבשסביבתו.  ללו,  הזאת"יעקב  ל"אדמה  לטבע,  קשרו  על  גם  הוא  ר   .

.  כך בעיניו-כל  אדם המאיים-, הפראיושל אחהבלעדית  טריטוריה  איננה הלומד שהאדמה  

, הן הפנימי הן  יעקב מגלה שהטבע ,  הכוזבתאת תמימותו    מעצמומתחיל להשיל  כשהוא  
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האל של  מבריאתו  חלק  אלא  אויב,  אינו  מהחיצוני  חלק  שלוה,  בו.  עצמי  מכה  זו   ,תובנה 

יוצק שמן על אותה אבן קשה שעליה הניח את הוא רואה ב"מקום" הזה בית אלהים, וכעת ו

 ראשו כדי לישון.  

,  יעקב הרגיש שהוא עומד לאבד ארבעה דברים: זהותו  שבבריחתו לארץ נכר   ראה,נ 

אדמתו   בדבריו  ומשפחתו,  מתהמנחמיםאלוהיו.  האל  האלה   לארבעתיחס  י,    האלמנטים 

מקום גיאוגרפי, אלא היא  בשל אדם אינה תלויה  ו  יעקב את כוח ההפנמה: זהותומלמד את  

פנימה. הקשר עם הדורות הקודמים ועם האל דווקא    שמציג את  –  מעוגנת בנפשו  עצמו 

, לא  רוחני  הוא  –  דורית-כאלוהי אבותיו, ומדגיש בזאת את ההמשכיות המשפחתית והבין

אה לגלות, מלמדת את האדם את כוחו  רק ההיפרדות הכואבת מהמולדת, היצי.  קונקרטי

מגורים  ו ואף לא  הורי  ם שלחיצתה דורשת את מאינו  זהותש  יעקב מתחיל להבין,הפנימי.  

ילדותוב הרוחנייםנבנית    וזהות.  ארץ  שורשיו  והרוחמתוך  ,  מתוך  הגוף  של    , אינטגרציה 

, תומחצב  כור אל ה"אדמה הזאת", אל    ואז שוב.  יםוהפיזי  יםהרוחני  לכוחותיוחיבור מלא  ו

,  וימאווי  את כלגד  המא  ,עם האלהיםחיים מלאים  פניו האפשרות לוכך נפתחת ל.  תמובטח

 .  לכדי צרור החיים כוחותיו הגבוהים והנמוכים

  
 אמת מוסיף מימד נוסף להבנת חלום הסולם: -השפת

 

מֹל מתקןַ כאשרַ להעמידוַ האדםַ צריךַ זהַ סולםַ ַַכיַ קומתו. הוַאאַ למטהַהסַַַֻּוהואַ שגופוַ לםַ
אלקיםַעוליםַויורדיםַבוַ)...(.ַלכןַאדםַנקראַמַ  ךַבכלַאלהַַלַ הַ ונשמתוַמגיעַהשמימהַומלאכיַ

ַד"הַבפסוקַוהנהַ(ַ,תרל"טויצאַאמת,ַפרשתַ-)שפַתַהמדרגותַשלַהסולם.
 

א מהלך", "נקר בה' הידיעה. האדם  , ויעקב מייצג את האדם  עצמוֹֹיעקבלֹֹהינו סמלהסולם  

דינמי,   יצור  הוא  ויורדים  מתפתח.  דהיינו,  הדו  יםממחישהמלאכים שעולים  -את המסלול 

וחרי  אכיווני של האינדיווידואציה.   ירידה,  יש  עליה  ירידה  כל  מה  עליה חדשה.  מכינה  כל 

החרדה,    –כירידה  ליעקב  שנראה   נסיגה   –  הבדידותהגלות,  לא  ואף  תקלה  איננו 

חלק  התפתחותית אלא  תהליך    מהותי,  של  י אופ.  ידואציהוהאינדיושל  הדיאלקטי  יה 

 הברזל של החשיבה החסידית: צאן ההתפתחות האנושית היא מנכסי 

 

מזומ ַַנישַהארותַ טוב" כיַ אתַהאורַ "ויראַ דכתיב:ַ ושנה.ַ יוםַ לכלַ ומיוחדיםַ דַ(יםַ אַ ַ)בראשיתַ
לצדיקים ו(()ַַוגנזוַ יבַ רבהַ בראשיתַ ובוקר.ַראהַ ערבַ יוםַ בכלַ שישַ ההסתרַ ידיַ עלַ פירוש,ַ ַ.

ידיַהערב,ַלכןַכתיבַמקודםַַ רקַעלַ כךַ-ואחרַַערבפירוש,ַשאיןַהעולםַהזהַיכולהַלקבלַהאורַ
ַַ–ַַ"גוללַאורַמפניַחשךַוחשךַמפניַאוַר":ַַ)תלמודַבבליַברכותַיאַע"ב(ַַַ)...(.ַדאיתַאַַויהיַבוקר

אחר יוםַמתגלהַהארהַהמיוחדת.ַ בכלַ ב-פירוש:ַ אורַכךַ להתחדשַ וצריךַ חושךַונגללַהאור.ַ אַ
 ַ(במדרשד"הַ,ַחייַשרהַתרמ"זַ,ַפרשַתאמת-)שפתַַאחרַלהעבירַהחשךַשלַיוםַזה,ַוכןַלעולם.

 

אור זה   רוחני.אור  אלא חיצוני -שון של הבריאה איננו אלקטרומגנטיהאור שנברא ביום הרא

גילויו.  ונסתר גנוז   לשם  עצמית  עבודה  נדרשת  ומהאדם  אור  ,  בתוכה  טומנת  יממה  כל 
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בזכותמיוחד,   מתאפשר  אינ  שגילויו  הלילה  היום.  התחלת  שלפני  ,  תקלהבגדר    נוהערב 

הבוקר.   גילוי האור של  של  חושף את    תוכשהאדם בעבודאלא תנאי לאפשרות  העצמית 

בחייו, מסוים  ב"יום"  מסוימת,  בסיטואציה  הטמון  נדרש    האור  מכן  הוא    ו לשחרר לאחר 

ע   להכיןעשוי  ללילה הבא, ש  ולהתמסר  כבר  ולה לשמים ואת האור של היום הבא. מלאך 

אתגר   איתו  המביא  אחר,  מלאך  לרדת  כשהוא  .  חדשצריך  יעקב,  של  גילויו    מקיץ זה 

: ה"מקומות" בחיים אינם מחולקים בין קודש לחול, בין טהור וטמא, אלא כל מקום  משנתו

 . , שטמון בו אור ייחודי המחכה לגילויבכוח "בית אלהים"שרוי הינו בו אדם 

 

 הבאר . ג

ם.ַויראַוהנהַבארַבשדהַוהנהַשםַשלשהַעדריַצאןַרובציםַדַ קַ -שאַיעקבַרגליוַוילךַארצהַבניויַ 
ַַ כיַמן כאשרַראהַיעקבַַַ]...[.ַויהיַַהבארַההיאַישקוַהעדרים,ַוהאבןַגדולהַעלַפיַהבארעליה,ַ

ַַק ַשַ אתַרחלַבתַלבןַאחיַאמוַואתַצאןַלבןַאחיַאמו,ַויגשַיעקבַויגלַאתַהאבןַמעלַפיַהבאר,ַויַ 
ַַקַיעקבַלרחל,ַוישאַאתַקלוַויבך.שַ אתַצאןַלבןַאחיַאמו.ַויַ 

ַיאַ(-)בראשיתַכטַַא
 

פניאם הסולם   אל    מחבר את  חיבור  יוצר  אז הבאר  אם  האדמה.    עומק הקרקע לשמים, 

-לאו  הבאר הינו סמל אוניברסאלי לנשיותהסולם הוא סמל פאלי וסמל לחיבור עם הרוח,  

ש  בתורהמודע.   הבאר  את  פוגשים  ישראל  תליוואנו  בני  את  במדבר  הבנדודי ה  בזכות  ם 

של   כך תלמוד בבלי מסכת    דווקא  מריםדמותה  על  ע"א()ראה  ט  שוכ.  תענית   נתהבאר 

של בינה. מקור  כו,  נשית  של אנרגיהמאגר  כמים חיים,  ת  מלא  יאעמוק בבטן האדמה, וה 

על צד הן  ,  הארוס במלוא תפארתומביאה עמה התעוררות  ,  של יעקב מבית הוריו  תויציא

ו הסולם,  ידי  על  המיוצג  הבאר.  הן  הגברי,  ידי  על  המסומל  הנשי,  הצד  "האבן   אמנםעל 

הבאר",   פי  על  מחסוגדולה  לזרום,    יםהמונע   מיםיש  הבאר  עם  בזכות  אך  ממי  המפגש 

הכוח  עקב  י  ,רחל את  האבןמוצא  את  לזרום    .לגולל  מתחילים  ומי    –המים  הבאר,  מי 

קְׁ את צאן לבן אחי אמו, וִיַשק :  דמעותה , וִיַשק  ".  "יעקב לרחל, וִיָשא את קלו ויבך   "ויַשְׁ קְׁ ויַשְׁ

שחרור    –וִיָשא"   את  המציינים  דומים  פועלים  כאן  .  החסימהשלושה  מודגשת גם 

שיההשתי המשפחתית,  לכות  חשובה  אחי    :וכה  לבן  צאן  ואת  אמו  אחי  לבן  בת  "רחל 

הוא  מתאהב  יעקב  ..."  אמו ובהמשך  דודתו,  עבורה  בבת  שניםעובד  צאן    שבע  כרועה 

, שלא ראינו אצל יעקב  הנחישותהתמדה וההתחברות אל הטבע מושלמת, וה.  דודובשרות  

 .   להבשלתו והתבגרותועד כה, הן בוודאי עדות נוספת 

זה  ש  בשלב  רק  יעקב,  של  לחייו  חוזרת  הואהמרמה  בתפקיד    עצמו  הפעם  משמש 

יעקב לאה.  נישא ל. במקום לקבל את רחל כרעיה, כפי שסוכם, יעקב מגלה שהוא  הקרבן

   מזדעק נוכח העוול שנעשה לו:
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אלַלבן:ַמהַזאתַעשיתַלי,ַהלאַברחלַעבדתיַעמךַולמהַרמיתני!ַויאמרַלבן:ַלאַַ)יעקב(ַַויאמרַַ
ַַַ.יעשהַכןַבמקומנוַלתתַהצעירהַלפניַהבכירה

ַכוַ(-)בראשיתַכטַכה
 

רמז שני  כאן  לסגירת המעגל  יש  עבים  מילותיו    שנפתחים  יעקב בעשיו.  של  עם הפגיעה 

  במרמֹה" מהדהדות את דברי אביו לעשיו "בא אחיך  רמיתניהכואבות של יעקב ללבן "למה  

יותר מצדק פואטי. יעקב )כז,לה(. יש כאן  בו  נעשה קרבן של אופן פעולה    ויקח ברכתיך" 

שני טמון  . הרמז הע באופן חוויתי לכאב שהוא הסב לובעשיו, ועל ידי כך הוא מתווד   נהג

: אתה  ליעקב את חטאיו שבאו על חשבון אחיו הבכור   המזכיריםבדבריו הציניים של לבן  

האחות    אמנם של  הבכורה  זכות  על  שומרים  אנו  "במקומנו"  אך  הבכור,  באחיך  פגעת 

תיקון זה  .  עבור רחלשבע שנים נוספות  לעבוד  מו  בעקבות זה יעקב לוקח על עצהגדולה.  

 .  של העוול שהוא גרם לאחיו מזכה את יעקב בסופו של דבר להתחתן עם אהובת לבו

המשפחתיים. נשותיו חיות  ו  ללוות את יעקב בחיי  קללת הפיצול ממשיכה  ,יחד עם זה 

ביריבות קשה ביניהן, וקנאת האחים בין בניו מביאה לתוצאות טראגיות. מסתבר שהדרך  

הבאר,    –הקושי מתחיל מיד עם נישואיו לרחל: רחל הינה עקרה  לאינדיווידואציה ארוכה.  

 שוב. רחל המיוסרת פותחת את כאבה בפני יעקב:   המה הנשית, נסתמקור האנרגי

 

הבהַליַבניםַ)רש"י:ַוכיַכךַַַַ:ה,ַותאמרַאלַיעקבתרחלַכיַלאַילדהַליעקבַותקנאַרחלַבאחַ ַַותרַא
אףַַַויחרַַ!,ַוהלאַהתפללַעליה!(,ַואםַאיןַמתהַאנכי]דהיינוַיצחקַעבורַרבקה[ַעשהַאביךַלאמך

שאעשהַַ אומרתַ אתַ )רש"י:ַ בטן!ַ פריַ ממךַ מנעַ אשרַ אנכיַ אלהיםַ התחתַ ואמר:ַ ברחלַ יעקבַ
 ַכאבא,ַאניַאיניַכאבא!ַאבאַלאַהיוַלוַבנים,ַאניַישַליַבנים.ַממךַמנע,ַולאַממני!(

ַ)בראשיתַלַאַורש"יַבמקוםַ(
 

ול בצערה  להשתתף  ובמקום  רחל,  של  כאבה  את  להבין  מסוגל  אינו  בכל יעקב  לה  סייע 

ועוסק  וחוכ עליה  כעס  מתמלא  הוא  שזכה  באפולוגטיקה.  ,  יעקב,  רש"י,  של  פירושו  לפי 

בתחינה ואפילו לא פונה    ,לבנים מאת לאה, כלל לא מסוגל להזדהות עם כאבה של רחל

עולם  ל זוולדברי המדרש, כנגד  .  שיפתח את רחמהבורא  הקב"ה מזדעק    חוסר אמפתיה 

 בכבודו ובעצמו:  

 
ַַ!חייך,ַשבניךַעתידיםַלעמודַלפניַבנהַכך,ַעוניםַאתַהמעיקות?!אמרַלוַהקב"ה:ַ

ַלַזַ()בראשיתַרבהַ

 
לא מעובדות  טראומות  ופגיעות  דורית של  -ההעברה הביןשוב המנגנונים הלא מודעים של  

לפי  זר עתידה להשתח  רעייתוכלפי  אבינו    יעקב  של  אטימות הלב :  פועלים את פעולתם  ,

  – הלא הוא יוסף בן רחל –יכול -של שליט מצרים הכלהקשוח המתנכר ויחס הבנת חז"ל, ב

 .  הגדולים יעקב בניכלפי 
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   מחניים. מלאכי ד 

עושה  . אמנם הוא  יעקב מחליט להביא לסוף ניצולו על ידי לבןלאחר עשרים שנות עבודה,  

אך לעומת גניבת   –  מג( -)שם לאמין מניפולציה גנטית של הצאן     –זאת שוב בעזרת תרמית  

שני שינויים משמעותיים: אחת, יעקב משיב לעצמו מה ששייך  אנו עדים ל  ,מעשיו  הברכה

על   השכר  דהיינו,  בדין,  שנות  לו  יוזמה מפרכתעבודה  עשרים  מתוך  פועל  הוא  שנית,   .  

עליהםמשלו ולוקח אחראיות  לבן  הואלבסוף,  .  , מצדיק את מעשיו  עם    ומשאיר  מתעמת 

,  כנען  ארץעל הגבול של    בצעירותו,כמו  ואז,    מב(.-)ראה בראשית לא לו  אחריו שולחן נקי

  :יש לו חזיון של מלאכים

 

ויקראַַַַ–מחנהַאלהיםַזה!ַַכיַאלהים.ַויאמרַיעקבַכאשרַראם:ַַויעקבַהלךַלדרכו,ַויפגעוַבוַמלַא
ַד(-)שםַלבַבַַ....ַוישלחַיעקבַמלאכיםַלפניוַאלַעשוַאחיווםַההואַ'מחנים'קשםַהמ

 

סתומה. מה היא באה להוסיף במקום הזה, בין פרידתו    הפסקה מקראית זו נראית על פני

 כך נאמר על כך במדרש:  מלבן לבין המפגש המחודש עם אחיו? של יעקב 

 

מהוַ"מחניים"?ַשתיַמחנות.ַשבשעהַשהלךַיעקבַלארםַנהריםַהיוַמלאכיַארץַישראלַמשמריםַַ
ַַ ארץ עדַ אותוַ ומלויןַ לקראתוַַאותוַ יצאוַ בא,ַ שיעקבַ ישראלַ ארץַ מלאכיַ כשהרגישוַ ישראל.ַ

אלהים. מלאכיַ בוַ "ויפגעוַ שנאמר:ַ לו,ַ עומדַַ"להתלוותַ מחנותַ שתיַ יעקב,ַַיהתחילוַ אצלַ םַ
ַַ.ַמהַעשה?ַשלחַמהןַבשליחותו...'םיַ מחנַ 'שנאמרַ

ַ)מדרשַתנחומאַוישלחַג'ַ(
 

 :  אמת-שפתה זה מעיר בהקשר 

 

ַַַַ–וזוהרַהקדוש:ַ"מלאכיוַיצוהַלךַלשמרך"ַַ כיַכלַרצוןַפנימיַפירוש:ַעלַיצרַהטובַויצרַהרע.
נקראַמלאך.ַוישַמלאכיַחוץַַשנשתלחַבעולםַהזהַלכוונהַמיוחדתַוהואַנקודהַחיותַמה'ַיתברךַַ

ַַַץַוארץַישראל,ַכמוַשכתבוַחז"ל...לאר
ַד"הַשםַישראלַ(,ַוישלחַתרל"ב,ַפרשתַאמת-)שפַת

 

 :  עצמו  הזוהר ספר של  הנפלאיםבריו והנה ד

דרכיך" בכלַ לשמרךַ יצוהַלךַ "כיַמלאכיוַ יהודהַפתח:ַ יא(ַַרביַ צא,ַ ביארוַַ)תהיליםַ זהַ .ַמקראַ
ויצרַהרעַהזהַאינוַסרַַַַמידַנזדמןַעמוַיצרַהרעַ)...(ַַ,שהריַבשעהַשהאדםַבאַלעולםַַ:החברים

טהר,ַַיומתיַבאַהאדםַלהַַ.טהרימןַהאדםַמיוםַשנולדַלעולם,ַויצרַהטובַבאַלאדםַביוםַשבאַלה
אל,ַיצרַטובַלימיןַויצרַַכאשרַהואַבןַי"גַשנים,ַאזַנזדווגַהאדםַבשניהם,ַאחדַמימיןַואחדַמשמ

לשמאל. ממונַַרעַ מלאכיםַ שניַ הםַ האדם.ואלוַ עםַ תמידַ נמצאיםַ והםַ ממש,ַ האדםַַַַיםַ כשבאַ
םַלשמורַלוַלאדםַיצרַהרעַההואַנכנעַלפניוַושולטַהימיןַעלַהשמאל,ַושניהםַמזדווגיַַ,טהרהיל

ַַַַ.בכלַדרכיוַמהַשהואַעושה,ַזהַשכתוב:ַ"כיַמלאכיוַיצוהַלךַלשמרךַבכלַדרכיך"..
ַַ(זוהרַוישלח,ַח"אַקסהַע"ב,ַבתרגוםַלעברית)
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השפת כלשון  הם,  נשלח-המלאכים  ואלה  פנימיים,  רצונות  האל    לאדם  יםאמת,  ידי  על 

לדברי    בלשון פסיכולוגית אפשר לומר, שמלאכים הם ביטויים של העצמי.  לכוונה מיוחדת.

"מלאכי ארץ ישראל" את יצר הטוב,  והזוהר, "מלאכי חוץ לארץ" מייצגים את היצר הרע,  

את כוחותיו    , אם כן,יםמסמלי מחנות המלאכים  נשועל כוחות אלה "להזדווג" ולפעול יחד.  

של   והנמוכים  יעקב  האדםהגבוהים  אלא    אינו.  אלה,  לכוחות  עורף  אותם מזהה  מפנה 

  שני מזהה שיש כאן  הוא  אמנם  כמלאכים, כשליחי האל, המקדמים אותו במסעו הרוחני.  

אף : "מחנה אלהים זה!"  תופס את האחדות הבסיסית של כל כוחות הנפשמחנות, אך הוא  

כחלק נתפס  מושלך אל קרן זווית )הצל( או על הזולת, אלא הכל יחד  ,  כוח לא נשאר בחוץ

לאלהים.  מתנת  כמהעצמי,   השונים הפועלים  ויעקב  בכוחות  להכיר  החיבור    –  בקרבומד 

ויכולתולטבע   לצדק  שאיפה  עצמית,  ואהבה  אישה  אהבת  ברמייה  ולאלוהים,   –  לפעול 

עליהם יחד נאמר בפרק תהילים: "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך  .  מנשמתוכחלק    יחד  ולקבלם

דרכיך."   באינטג בכל  העמדה  אלה  כוחות  רציה,  כשהם  בדרכו.  האדם  על  שומרים 

מאפיינת,   הזאת  וה  פי-עלהאינטגרטיבית  הזוהר  מעשה   אמת-שפתספר  את  בעקבותיו, 

ורוחנית  ממחנייםמלאכים  השליחת   נפשית  נוכחות  עשיו מתוך  לפגוש את  יעקב מתכונן   .

יעקב לא רק  מלאה, מתוך התמודדות הן עם האהבה הן עם השנאה שהוא רוחש לאחיו.  

של האינטגרציה אישי. -לשלחם, לנתבם אל המרחב הביןיודע גם  במגע עם "מלאכיו", אלא

א"מחניים"   יעקב  מכינה  הלמפגש  ת  המפגש  עבורו,  מכולם  אחיוהקשה  עם  ,  מחודש 

בפניו האמיתיות של אחיו,  הוא יצטרך להביט    חרדה עצומה. לראשונה בחייוהמעורר בו  

 "מלאכיו".  את  לוהוא שולח לשם כך  ללא עיוותים וללא רמייה.

 איש,  400יעקב שומע שעשיו מתקרב אליו עם .  אולם בכך לא נסתיימו התלאות 

 והוא נסוג לאחור:  –ת החשבון של גניבת הברכה חושש שמא אחיו בא לסגור איתו או

 

ַ)בראשיתַלבַחַ(ַ.רַלו,ַויחץַאתַהעםַאשרַאיתוַ]...[ַלשניַמחנותצַ ראַיעקבַמאדַויַ יוי
 

ונסוג אחורה. מ"מחנה אלהים"   נבהל  ליעקב  נסוג  הוא  ל"שני מחנות".  אחד  במצב  פיצול 

  דפוסים הישנים, והאינטגרציה נשברת. שוב ללשל בהלה, הנפש נוטה 

 

ַ)רש"יַשםַ(ַ.אםַהואַיהרוגַאתַאחריםַ–שמאַייהרג,ַויצרַלוַַ–יראַיעקבַיו
 

שלו לבין זו של אחיו. דמותו של עשיו, אותו    ותוקפנותוב אנו עדים לבלבול של יעקב בין  ש

כבבואה של יצריו ופחדיו. בלילה הפחד שוב  שנה, מצטיירת לו    עשריםכבר לא פגש מזה  

יעקב   את  מחליט סופית  מכריע  אחיו.    והוא  עם  מהפגישה  ולהימנע  הפעם  לברוח  אולם 

 הבריחה כבר איננה אפשרית. 
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 "ישראל"קבלת השם וביבוק . המאבק  ה

םַבלילהַהואַויקחַאתַשתיַנשיוַואתַשתיַשפחותיוַואתַאחדַעשרַילדיו,ַויעבורַאתַמעברַַקַ ויַ 
ויקחַ יבַ  ויעבַ ק.ַ ויעבַ רַ םַ אתַהנחל,ַ ַַםַ לו. אשרַ אתַ ויַ תַ וַ ויַ רַ לבדוַ יעקבַ עלותַבַ ָארַ עדַ עמוַ אישַ קַ

.ַויאמר:ַשלחני,ַכיַעַכףַירךַיעקבַבהאבקוַעמוקַ השחר.ַויראַכיַלאַיכולַלו,ַויגעַבכףַירכוַותַ 
ַַ יעקב. ויאמר:ַ שמך?ַ מהַ ויאמר:ַ ברכתני.ַ אםַ כיַ אשלחךַ לאַ ויאמר:ַ לאַַַ:ויאמרעלהַהשחר!ַ

ַַַכל.עםַאלהיםַועםַאנשיםַותּוַריתַ יעקבַיאמרַעודַשמךַכיַאםַישראל,ַכיַשַ 
 כט(-)בראשיתַלבַכג

 

האירוע מתרחש  .  לדורותיו עם ישראלעבור  אירוע מכונן לא רק בחייו של יעקב, אלא  זהו  

קונוטציות של   מעבר, טרנספורמציה,  מאבק,  במקום מסתורי, "מעבר יבוק", שם המעורר 

"  מוותו ויקֵחם    מעבֹראת    ויעבור)שימו לב לשימוש החוזר בשורש עבר:  ק.  את    ויעִבֵרםיבֹּ

ר את אשר לו,  בהתרחשות זו יעקב נמצא לבד לגמרי. "ויעבֵ   .(את אשר לו..."  ויעֵבֹרהנחל,  

 .  והאדם צריך לעבור לבדים המכריעים הקיומי המעבריםאת ויוותר יעקב לבדו". 

)בראשית רבה   מי הוא האיש שנאבק עם יעקב? ידועים דברי רש"י, בשם המדרש

  ו יצוגאפשר לתרגם זאת כיפסיכולוגית  בלשון  של עשיו".  )או מלאכו( "שרו  ב  שמדובר ,  עז ג(

את   פוגש  יעקב  אחיו,  עם  החיצוני  המפגש  לקראת  יעקב.  של  בנפשו  עשיו  העשיו  "של 

חז"ל "שבתוכו בפחד.  בגעגוע,  בקנאה,  שוב  מתנסה  הוא  בכך.  הכרוכה  האימה  כל  עם   ,

ש את  "זה    מאבֹקהסבירו  הכבוד  אבֹקהעלה  לכסא  עד  צא(  "מרגלותם  חולין   .)תלמוד 

.  נמוך ועד לגבוה ביותר בדי הסולם, מהוכולל את כל ר החומר והרוח והעימות נוגע לעסקי  

ולהימנע מהעימות   לדברי הרשב"ם, נכדו של רש"י, יעקב התכוון לברוח יחד עם משפחתו

במילים אחרות, משהו בתוך נפשו לא  מלאכו של עשיו בא למנוע זאת ממנו.  עם אחיו, אך  

יעקב  הגדולה עם אחיו ועם מה שהוא מייצג עבורו.  דדות  ההתמו מרשה ליעקב להימנע מ

אם    –יעקב מנצח במאבק    לבסוף,ביותר.    ות לילה שלם, עם חרדותיו הקש  יאבק,נאלץ לה

 כי הוא נפגע. וכך מסביר הרשב"ם:

 

והואַהיהַבורח.ַוכןַמצינוַבכלַההולכיםַבדרךַַַַלפיַשהקב"הַהבטיחוַ ַַ,ומהַשלקהַיעקבַונצלע
ַבראשיתַלבַכטַ(עלַ)רשב"םַַשנענשו.ַ–ןַהקב"הַאוַממאניםַללכתַשלאַברצו

 

ואם הוא מנסה לברוח, יש  כששעת ההתמודדות מגיעה, האדם כבר אינו רשאי להתחמק,  

ואין לכך מחיר.   עוצמה, שבו אין מנצח    במאבק זה מדובר שוב ב"בפגיעה", במפגש בעל 

 מפסיד, אך ישנם פצועים. 

ברכתו.    את  מבקש  יעקב  אך  להשתחרר,  מבקש  המלאך  נשאלת,  לבסוף  והשאלה 

אלא ,  חיצוניבשעה שמבינים שהאויב אינו    ! והתשובה היא:ברכה מהאויב?מבקשים  ממתי  

יכול להיות מקור של ברכבבואה של החרדות הפנימיות,   ה. ואם ושלאמתו של דבר הוא 

, מקור  , אז היכולת לראות בצל חלק אינטגראלי של עצמך מייצג את הצל"שרו של עשיו"  

וציון דרך הינה    יצירה ו   לאנרגיה באינדיווידואציה  אכן ברכה  גם  מכריע  כוחות הנפש,  כל   :
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 גבוהמקבל יעקב את שמו ה,  המאבק סוף  נעשים למקור של ברכה. וכך, ב,  האפלים שבהם

  –לאדם או למקום    –לשמות, ונתינת שם  . כידוע, התורה מייחסת משמעות רבה  ישראל  –

 זה –מציין אירוע מכונן בחיי המעורבים. "כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל!" "ישראל" 

אלה הכוחות הפנימיים   –"אלהים"  ;  והמחפש להתעלות ולחבור לעצמי הגבוה שלהאדם  

"אנשים"   ה"שדים";  אימים,  עלינו  ה  –המהלכים  בואחר זה  בנו  המעורר  כמיהה זמנ-,  ית 

השם  ורתיעה את  לקרוא  ניתן  כ"ישר הגבוה  .  האל  -גם  אל  החיבור  כלומר  ולעצמי  אל", 

   נעשה ישר, ולא עקיף ופתלתל.

סוף את -יעקב מסוגל לפגוש סוף  ,של נפשו  אליחלק אינטגר   נעשה"שרו של עשיו"  כש 

מתנות, אותן    לעשיו  להעניק מתעקש    לקראת המפגש, הוא.  עיוותים והשלכות  ללאאחיו,  

מכנה לא(  הברכ  הוא  לג  כאילו  )בראשית  בילדותם.  גזילת  על    לכפר כדי  ,  וכך  הברכה 

 מתואר רגע המפגש ביניהם:  

 

ַ)שםַד(ַַוירץַעשוַלקראתו,ַויחבקהו,ַויפלַעלַצוארוַוישקהו,ַויבכו.
 

כך    –אולם גם כעת  יעקב כל כך פחד מנקמתו של עשיו, והנה זה בא ומרעיף עליו אהבה!  

אחיו  נו בא בלב שלםנאייעקב    –  ברור בכולו  מהתיאור המקראי  עולה   עם  הוא להיפגש   .

תכסיסיםבחר גיע  מ והפעלת  התלבטויות  שאפיינה דות,  בתמימותו  נותר  עשיו  לעומתו,   .

בצעירותו,   אחיו  אותו  את  אמיתי  פוגש  כרצון  שנראה  ומה  אחים  אהבת  סלחנות,  מתוך 

א  לפיוס לג  גם  .  יח(-)שם  יעעשיו  אך  שעיר,  להר  אליו  לחבור  ביעקב  מסרב  מפציר  קב 

 יז(. -ובוחר להתפצל שוב מאחיו )שם יב

 

 ו. פרשת דינה 

מתחיל והלאה  של    המכאן  כתקופה  שנראה  של בחיי  טגנציהס מה  בתו  .  יעקב  ו  דינה, 

נאנסת ונשבית על ידי חמור בן שכם. חוסר המעש של יעקב פותח דלת לפעולה  היחידה,  

לאחר שאלה הורגים את כל בני שכם ובוזזים את העיר, יעקב  שמעון ולוי.    בניואלימה של  

 :  מסתפק בתגובה לקונית, המעוררת את מחאת בניו

 

אלַשויאמ יעקבַ נירַ באיש  לה  אתיַ לוי:ַעכרתםַ ואלַ מַ שַ ביַ ַַמעוןַ ואניַ ובפרזי,ַ בכנעניַ יַַתַ בַהארץַ
ַַַהַאתַאחותנו?!שַ עַ י.ַויאמרו:ַהכזונהַיַ ניַונשמדתיַאניַוביתכּומספר,ַונאספוַעליַוהַ 

ַלא(-)שםַלדַל
 

חושש   באזור.  יעקב  שום    גערתו בבניומתגובתם של השבטים האחרים  ללא  תועלתנית, 

.  חסימתיכלל לא  ם "הכזונה יעשה את אחותנו", הוא  לזעקתמוסרית למעשיהם.  יחסות  יהת

של אשתו האהובה רחל תוך כדי    הטראגי  סטגנציה מתחזקת לאחר מותההשל  זו  מגמה  
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יעקב כלל לא מגיב למעשה של בנו בכורו ראובן המחליף את    ,כן-מו. כ)שם לה, יט(  לידה

כב(  מצעיו שם  מביאה  .  )ראה  יעקב  של  זו  גורללתוצאות  פאסיביות  חייו    הרות  בפרשת 

 הבאה, הלוא היא פרשת מכירת יוסף.  הגדולה 

 

 ז. מכירת יוסף 

כיַבןַזקַֻּ יוסףַמכלַבניוַ כַ וישראלַאהבַאתַ לוַ לו,ַועשהַ אַ נַ תַ ניםַהואַ כיַ ַתוַ תַפסים.ַויראוַאחיוַ
ַַַם.לשֹלַולאַיכלוַדברוַ ַתוַ אַ ַאהבַאביהםַמכלַאחיו,ַוישנאּו

ַדַ(-)שםַלזַג
 

ביחסיו    .לעימות עם אחיו וליציאתו לגלותמה שהוביל    ,אמושל  היה הילד המועדף    יעקב

בגלוי  זאת  מפגין הוא לא רק מעדיף את יוסף בלבו, אלא  . זה דפוסעם צאצאיו הוא משחזר 

, שסימלו את גדי גדי העיזים של עשיוכותונת הפסים גם הד לבביש    אולי.  ובחוסר רגישות

יצחק.   בעיני  והעדפתו  מקרהגבריותו  את למעשה  גוזר    יעקבבהתנהגותו    ,בכל  יוסף  על 

יודע כמה  יעקב  . למרות ששנאת אחים וגירוש מהביתשממנו הוא סבל:  המר  אותו הגורל  

)שם לז    ןרועים את הצאשלומם כשהם  דרוש בל  אותוהוא שולח  שבניו שונאים את יוסף,  

זויד( מניחים  של יעקב  . קשה להבין התנהגות  -כוחות לאשל    את פעולתם, אלא אם כן 

 .  את עברושחזר מודעים עוצמתיים שדוחפים אותו ל

אחי יוסף מוכרים את אחיהם למצרים, ויעקב  מכאן והלאה היוזמה עוברת לדור הבא.   

בסיפור    –בני יעקב  להתמקד בהעדשה עוברת  .  לה(-)שם לז לד  שוקע אל תוך אבל עמוק 

אנו שפעם הבאה  ה.  )פרק לט(  ותיו של יוסף במצריםובעיקר בקור )פרק לח(  יהודה ותמר  

יוסף,  .  רת הפוקדת את האזור ובצבזמן ה  לאחר מכן,שנה    כעשריםהיא    שומעים על יעקב

למת,   חושב  יעקב  למלך.  אותו  משנה  ונעשה  במצרים  לגדולה  הובזכות  עלה  א  תושייתו 

גם   אלא  מצרים,  תושבי  את  רק  לא  כולו.  את  מכלכל  האזור  מבניו מבקש  יעקב  תושבי 

על בנימין   בן זקוניו, היחיד שנשאר לו    –שירדו למצרים לשבור אוכל. הוא מנסה לשמור 

)בראשית    "כי אמר פן יקראנו אסון"מאשתו האהובה רחל. אותו הוא לא שולח עם האחים,  

האחים יורדים למצרים, ויוסף, המזהה את אחיו, מאשים אותם בריגול, אוסר את  .  מב ד(

ה אובן מוסר ליעקב את דרישודורש מהם לחזור אליו עם בנימין. כשר שמעון בבית הסוהר,  

 :  מזדעק  יעקבזו, 

 

וקרַ ַַ:ויאמר נשאר,ַ לבדוַ והואַ מתַ אחיוַ כיַ עמכם,ַ בניַ ירדַ בה,ַַַהּוָאלאַ תלכוַ אשרַ בדרךַ אסוןַ
ַַַ!וןַשאולהיבתיַביַגוהורדתםַאתַשַ 

ַלחַ(ַשםַמב)
 

שרוי   בהם  והייאוש  הדיכאון  את  מבטאים  אלה  אלה.    יעקבדברים  האחרון בשנים  החוט 

א הבןהמקשר  בנימין,  הינו  לחיים  רחל.    ותו  האהובה  מאשתו  לו  הדרמה  שנשאר  אולם 
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וימ הלאה,  בנימיןתגלגלת  את  גם  לשלוח  נאלץ  כך   עקב  בעקבות  מתבשר  הוא    למצרים. 

 : ליו החיותאע יעקב את הבשורה, חוזרת ובשמ יוסף חי.ש

 

ַַַ!תבטרםַאמַּוַרבַעודַיוסףַבניַחי,ַאלכהַואראנּוַ:ותחיַרוחַיעקבַאביהם,ַויאמרַישראל
ַכחַ(-)שםַמהַכז

 
מכנה   התורה   , יוסף  של  היעלמותו  מאז  שובלראשונה  יעקב  סמל ישראלשם  ב  את   ,

האלוה  הרוח  וכך,  להחייאת  בקרבו.  לו  ית  מתגלה  הקודש,  ארץ  את  עזיבתו  גבול  על 

אז  האלהים במראה הלילה, עשיו,  בצעירותו,    כמו  מאחיו  יעזוב  וכשברח  לו שלא  מבטיח 

. אולם המקרא לא משאיר לנו ספק לגבי עייפותו  ד(  )שם מו  אותו ברדתו אל גלות מצרים

 של יעקב מהחיים. כשהוא פוגש את יוסף, הוא אומר:  

 

ַַַ!הפעם,ַאחריַראותיַאתַפניך,ַכיַעודךַחיַאמותה
ַלַ(ַ)שםַמו,

 

המחודש  שמחת המפגש  כעת, לאחר    היה חי במוות רוחני.  יעקבבעשרים שנה האחרונות  

 פרעה:   בפוגשו אתדברים קשים עוד יותר הוא אומר .  פיזיתגם מות הוא מוכן לעם יוסף, 

 

ַַבַ ויַ  פרעה, לפניַ ויעמדהוַ אביוַ יעקבַ אתַ יוסףַ ויאמאַ פרעה.ַ אתַ יעקבַ יעקב:ַַַַרויברךַ אלַ פרעהַ
יַשלשיםַומאתַשנה,ַמעטַורעיםַהיוַרַ כמהַימיַשניַחייך?ַויאמרַיעקבַאלַפרעה:ַימיַשניַמגּו

ַַַתיַבימיַמגורהם..."ימיַשניַחייַולאַהשיגוַאתַימיַשניַחייַאבַ 
ַטַ(-מזַחַשם)

 
"מביא יוסף  וחלש,  זקן  "ומעמידויעקב  לפני המלך.  ו"  סיכום   אל  בדיווחו"  נותן  הוא  פרעה 

לחייו אך    "ומגורֹי"שני  אמנם  .  עגום  רבים,  היו  שני  עלי אדמות  הימים שהיו    –  "וחיי"ימי 

ורוחניים רגשיים  בחיים  ורעים  –  מלאים  מעטים  חייו  היו  סיכום  זהו  יעקב  .  מנקודת  של 

ב שדווקא  נראה  פסוק.  סוף  זה  אין  אולם  הסובייקטיבית.  בשנותיו  ראותו  ארץ  האחרונות 

 יעקב משלים מעגל וחיותו שבה אליו.  ,נכר 

 

 ח. השנים האחרונות 

חותמת של הפרשה האחרונה של ספר בראשית,  את שמה אחיותו של יעקב בגלות נותנת  

 .  ויחיפרשת   – את חייו של יעקב בעולם הזה

 

חי שניַ יעקבַ ימיַ ויהיַ שנה,ַ עשרהַ שבעַ מצריםַ בארץַ יעקבַ ַַיויחיַ שנים שבעַ ומאתַַוַ וארבעיםַ
ַַַַשנה.ַויקרבוַימיַישראלַלמות...

ַכטַ(-)שםַכח
ַ
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שהפרשה המספרת לנו על מותו הפיזי של יעקב מתחילה  המפרשים שמו לב לפרדוקס,  

"ויחי". אך    במילה  למות,  קרבים  ימיו  רוח אלהיםא ה  בשאמנם  מותו  ,  ליו  ודווקא לקראת 

שנה האלה,   17-. התורה לא מספרת לנו מה אירע ליעקב בישראלמכונה שוב    הפיזי הוא

 שנמכר למצרים:  כ 17מזכיר לנו שיוסף היה בן אך נראה שמשהו בו קם לתחייה. הרד"ק 

 

ַיעקבַ]בחיקַיוסף[ַשבעַעשרהַשנה.ַכמוַשהיהַיוסףַבחיקַיעקבַשבעַעשרהַשנה,ַכןַהיה
ַבראשיתַמזַכחַ(עלַ)רד"קַ

 

 מתפתח. גדל ושכקטן שנולד,    האהוב, יעקב נעשה כביכולל בנו  אבשנים האלה, בקרבתו  

במצרים היו שנים טובות של השראת השכינה על   השנים,  )בראשית רטז(לדברי הזוהר  

על כך, שדווקא בשנים אלה  -השפתגם  יעקב.   עומד  וכך,  , יעקב חזר לחיים.  בגלותאמת 

למותכ מתקרב  ושליו.  ושיעקב  שלם  במקום  נראה  הוא  ניכ,  בשהדבר  בהם ר  מעמדים  ני 

 כל יעקב מברך את נכדיו, בניו של יוסף:   -ראשיתיו.  הוא מברך את צאצא

 

ת לַַַַ–והואַהצעירַַַַ–עלַראשַאפריםַַַַוישלחַישראלַאתַימינוַוי ש  כ  ואתַשמאלוַעלַראשַמנשה,ַש 
)...(.ַויברכםַביוםַההואַלאמור:ַבךַיברךַישראלַלאמר:ַישמךַאלהיםַַַאתַידיו,ַכיַמנשהַהבכור

ַכ(-)בראשיתַמחַידכאפריםַוכמנשה...ַ
 

שיעקב   לחשוב  ניתן  ראשון  קריאה  בן  העדפת  במסתבך  ושב  במבט  אך  השני.  על  אחד 

זה  רואה שגם במקרה  הוא  בדרך האינטגרציה. אמנם  בוחר  הוא  קרובה מגלה שהפעם 

הבכור  האח  על  הרוחניות  בסגולותיו  עולה  הקטן  יט(  האח  את  )שם  מזיז  אינו  הוא  אך   ,

מ מנשה,  לבכור   –  ימינוהבכור,  ששמור  אלא  המקום  יד,  את  שילוב  משכל  בתנוחת  יו 

, את חכמת החיים  )ראה רש"י שם(  לֹואת ִשכְׁ המייצגת את האינטגרציה. ִשּכּול זה מבטא  

אותה רכש לאורך תלאות חייו. בתנוחת ידיים זו הוא כביכול מחבק את שני נכדיו, שניהם 

ברכת "ישמך אלהים כאפרים וכמנשה" נעשתה    בדיןאהובים ומקרובים על אף ההבדלים.  

את היכולת לאב טיפוס של ברכת הבנים בעם ישראל עד לעצם היום הזה. היא מבטאת  

אופיו   לפי  ילד  כל  משפחתית וסגולותיולראות  אחדות  לכדי  הכוחות  שילוב  כדי  תוך   ,  

 י היקר, הרב מיכאל גולדברגר זצ"ל(.מחבר)פרשנות זו לשיכול ידיו של יעקב שמעתי 

 
 מזכיר את התפקיד המרכזי של המלאכים בחייו:  ברכה ליוסף ובניו, יעקב מודה לאלוהיו וב

 

הַאתיַמעודיַ ע  אשרַהתהלכוַלפניוַאברהםַויצחק,ַהאלהיםַהר  יוסףַויאמר:ַהאלהיםַ ויברךַאתַ
ַַ אַ אַ המלאךַהגַ עדַהיוםַהזה. תיַאברהםַַתיַמכלַרעַיברךַאתַהנעריםַויקראַבהםַשמיַושםַאבַ לַ

 טזַ(-ידַמחַשם)ַַ.בַהארץרַ בַבקַ לרַ ַדגּוויצחקַויַ 
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לריק.  נ חיים  בזבוז  של  ההרגשה  הפסימית,  לאלהים,  עלמה  אינטימי  חיבור  מבטא  יעקב 

נחה אותו משחר ילדותו ועד לזקנתו כמו רועה נאמן ששומר ומגלה במבט לאחור, שהאל ה

בנשמתו  ה עצמית. כל החיים נראים לו כעת כתהליך הדרגתי ודיאלקטי של הגשמ על צאנו.

ויצחק.מחובר לכעת  רגיש  הוא מ ע   הוא   אבותיו אברהם  הטוב    םמבטא השלמה עם חייו, 

)הו "המלאך"  "גואל  סך  רע שבהם.  הוא  וסבל, אך  כאב  מנע ממנו  לא  כוחותיו הרוחניים( 

. נעלם הפיצולאותו מכל רע", סייע לו בהתמודדות והציל אותו ממוות רוחני בעודו בחיים.  

כל כוחותיו הרוחניים מסתכמים במלאך  שני מחנות, אלא  , ואף לא  מלאכיםריבוי  אין כאן  

  .אחד

לש  יעקב  של  בברכתו  רואים  אנו  דומה  יעקב,  מגמה  בניו.  "כבדו  אר  הפיזיות  שעיניו 

קן רוחנית,    ,י(  )שם מח  "מזֹּ ראייה  חדות  פנים    לעומק שחודרת  ראייה  מגלה  משוא  וללא 

, ד(  )שם מט   נוזף בראובן על שהחליף את מצעיו  הואכעת  לנפשו של כל אחד ואחד מבניו.  

 תער: חד כבאנשי שכם שניים מבניו  שערכו  הטבח שיפוטו המוסרי שלוהפעם 

 

ול מַ ושמעוןַ חמסַ כליַ אחיםַ בסַ יהַ תַ רַ כַ יַ בַ ם.ַ נפשי,ַ תבאַ אלַ תַ דםַ אלַ כחַ קהלםַ באפםַבַ דַ כיַ די,ַ
נםַעקרוַשורַ)רש"י:ַרצוַלעקורַאתַיוסףַשנקראַַהרגוַאישַ)רש"י:ַאלוַחמורַואנשיַשכם(ַוברצַ 

ַַ.בישראלםַםַביעקבַואפיצַ רתםַכיַקשתה,ַאחלקַ באפםַכיַעזַועַ דבריםַלג,יז(.ַארורַַַ–שורַ
ַזַ(-)שםַמטַו

 

לו   ונותן  אישי  באופן  מבניו  אחד  כל  רואה  הוא  לברכות.  מעבר  הרבה  הולך  יעקב  הפעם 

 :נרגשותמסתיימת במילים  . ברכתו של יעקבמדויק משוב 

  

כלַאלהַשבטיַישראל,ַשניםַעשר,ַוזאתַאשרַדברַלהםַאביהם,ַויברךַאותם,ַאישַכברכתוַברךַ
ַכח(ַ)שםַמטַ!אותם

 

אין    כלֹאלה ישראל.  בניו של  לוותר.   כבר הם  מי  על  אין  לגרש,  מי  אין  ושנואים,  אהובים 

מבטאים את השלמות הרוחנית של יעקב בסוף חייו, לאחר כל הטלטלות,  ו המסכמים  דברי 

הכ והאבדנים.  הפחדים  והאהבות,  היריבויות  והכישלונות,  ההצלחות  נכלל המאבקים,  ל 

ל  שלו  וחיביכולת  פנימית  מציאות  מורכבת,  ראות  מתועלות  צונית  כוחותיו  למערכת  כל 

"מלאך" עם באינטגרציה נפשית ורוחנית, . יעקב מסיים את חייו  יחסים אישית עם כל בן ובן

, והוא נקבר בסופו של דבר  חונטים את גופוהרופאים המצריים . והוא מת בהשלמה – אחד

עליו, לצד אבותיו ואימותיו.  במערת המכפלה שבחברון "יעקב אבינו    :אולם חז"ל מעידים 

 . "מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים": )תלמוד תענית ה, ב( עירים על כך גמרא מבולא מת", 
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 אציה ומקראי של אינדיוויד מיתוס . 3

עליו.  באשר הואאת האדם    , כאמור, במסורת היהודית יעקב מייצג )זוהר ח"א    כך נאמר 

עולה   חייו  . מסיפור בעליונים  כנציגו של המין האנושיחקוק בכיסא הכבוד,  , שדיוקנו  ע"ב.(

אינדיווידואציה   תהפוכותודיאלקטי  תהליך  חייורב  כל  לאורך  שמו  לאחר    וגם  ,.  קבלת 

כדוגמת תנועת המלאכים מעלה ומטה קשיים, חרדות ומשברים.  מתנסה ב  יעקב,  הגבוה

עליות    בחלום יש  האינדיווידואציה  בתהליך  כך  דרכו .  ומורדותהסולם,  את  מתחיל  יעקב 

, על  אמת-ספר הזוהר והשפתבהמכונים    –  יצריו.  וססת בעיקר על הכחשהות, המב בתמימ

במחניים ההתרחשות  לארץ",  סמך  חוץ  עומדים    –  "מלאכי  יצירה    לרשותואינם  לצורך 

אחיו  את  יעקב מרמה את אביו ו,  עצמי זה-ניכור מתוך  .  צלייה, אלא מוכחשים וחבויים בופר 

בדברי  של יעקב בשלב זה מבוטא היטב טגרציה נובראשונה את עצמו. חוסר האיובראש  –

  על אחיו התאום ואף מעודד   צלואת  יעקב משליך    "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו".אביו:  

בהת לנהוג  השלכתית",  "הזדהות  בפסיכואנליזה  שמכונה  בהליך  לציפיותאותו,  יו  אם 

זה   נראה, שהשליליות. בשלב  ובחייו  קנאה  ידי  על  מונע  נרקיעקב  על    לגבור סיסטי  ירצון 

לנגד עיניו  .  אותויצריותו של עשיו מרתיעה  סיו הגשמיים והרוחניים.  השתלט על נכלואחיו  

תפיסה  מייצג  . העקב  בדה המרגיזה שאחיו נולד לפניווהע את  המזכיר לו  של עשיו,    עקבה

ו הואהזולתשל    חלקיתצרה  ביותר    ,  הרחוקה  פנימיותו   המייצגות,  מהפניםהנקודה   את 

האדם של  מאפשר   מצומצמתתפיסה  .  ושלמותו  לא  חמלה  ליעקב    תזו  אחיולחוש  , כלפי 

השנואה.    –נשותיו  כלפי  לא  גם  בהמשך  ו ולאה  העקרה  בחייו,  רחל  יותר  יעקב  מאוחר 

דפוסמ הילדות  שחזר  כשהוא  כהורהשלו  י  אחיו במופגן  מעדיף  ,  שאר  על  יוסף  בנו  את 

לשינוי הדרגתי. ומצית את אש הקנאה גם בדור הבא.     אולם כמה חוויות מפתח מביאות 

הפרידה   היא  עליו הראשונה  שנכפית  מהוריו  בבדידות  כשהוא  .  החפוזה  עצמו  את  מוצא 

עם עצמו, בלי הישענות על בני  לראשונה  להתמודד  הוא נאלץ  ,  בטבע הפראי והלא מוכר 

רחל  .  משפחתו עם  והמפגש  הסולם  החלום  אותו  ליד  המחברות  מפתח  חוויות  הם  באר 

  מצמיחות   קשות אצל לבןה   שנות הגלותגם  לכוח הארוס שבו, על צדדיו הגבריים והנשיים.  

והוא לחצים,  עם  ויכולת התמודדות  רגשית  יעקב התרחבות  עצמו    אצל  מול  לעמוד  לומד 

כאחד לבן  הפנימיים  .  ומול  כוחותיו  את  "המלאכים",  כל  את  לקבל  לומד  הוא  בהדרגה 

במעבר    ומבעיתבודד  ובשובו לארץ, באותו לילה  הגבוהים והנמוכים, כחלק מהעצמי שלו.  

צלו  יעקב  היבוק,   עם  להיאבק  המלאך    –נאלץ  "האיש",  ידי  על  של המיוצג  כשרו  שידוע 

אותו ב זה מזכה  סמלישראלשמו הגבוה,  עשיו. מאבק  אולם  .  לזהות הרוחנית השלמה  , 

זו   , באות שנים של סטגנציה ודיכאון.  בעקבותיה   והמפגש המחודש עם אחיולאחר חוויה 

יוסף  הכואבותשנות האבל   סוף  יתר שאת בבהדרגה ובבגדר לילה לפני השחר.    הינן  על 

.  והנשייםנימיים, הגבוהים והנמוכים, הגבריים  הפעם כוחותיו  מחודש  יוצר מגע  יעקב  חייו,  

לאהוב  עקב  י צאצאיםזוכה  שה  ולהעמיד  כפי  החלוםב  תבשר רבים,  במראה  .  צעירותו 
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ומתאחדים  ,  מחנות  לכדי שניבמחניים  צטמצמים  שהוא פוגש בחייו מ  רבים ה"מלאכים"  ה

. ככל שזירת המאבקים עוברת יותר פנימה, כך יחסיו עם  אחד  ך גואל""מלאלכדי  לבסוף  

יותר.   ורגועים  בוגרים  נעשים  מותוהסביבה  להת  לפני  מסוגל  מילדיו  יהוא  אחד  לכל  יחס 

אישי לו.    באופן  המיוחדת  בברכה  ולעשיו,  ולברכו  לו  שנגרם  העוול  את  מתקן  הוא  בכך 

אחת.  ש ברכה  על  להתחרות  אדם  נאלצו  של  צאצאיו  על  להסתכל  אפשר  מכך.  יתרה 

שונות פנים  מודעות,כהתגלמויות של  ולא  מודעות  אישיותו  ,  לקבל  של  הורה  . הקושי של 

שלו שילד -פן מסוים באישיותו  יכולת לקבל-את האיאת אחד מילדיו מבטא במקרים רבים  

מייצג שעבורו  זה  לומר  יתכן  כך  יעק ע .  התחרותי הילד הצד  את  מייצג  יוסף  ב,  בור  ותי, 

החזק   הצד  יהודה  התוקפניכריזמטיהווהנרקיסיסטי,  הצד  ולוי  שמעון  ראובן  -,  פעיל, 

בניו, הדבר מעיד שהוא כבר    כלפאסיבי וכן הלאה. כשבסוף חייו יעקב מחבק את  -התוקפני

 . שלו עצמיהנעשה חלק אינטגראלי של  צלמקבל את עצמו על כל צדדיו, שה

עוד שנים .  כל חייואותו    מלוויםהמאבקים    ."הארהיעקב אינו מגיע למצב סטטי של " 

מותו לפני  עצמו  ,מספר  ככישלון.    הוא  חייו  את  אדם    ו זהמסכם  של  מחמיר  שיפוט 

את לראות  וכוח    שמתקשה  אולם  העמידה  צמיחתו  אובייקטיבי.  יותר  באופן  ו, לנשלו 

מתאפשר מבט יותר חומל על דרך האינדיווידואציה  ,  מה-שקוראים את סיפור חייו ממרחק 

 .  עבר עקב יש

 

  ה, מודע הקולקטיבי של-כטקסט הקנוני של האומה היהודית מעצב את הלאהמקרא   

כמכלול של מקרא, תלמוד,    –חומר גלם. ה"תורה"  לו  כשהסיפורים המקראיים משמשים  

אנו   לימנו  עד  היהודית  והיצירה הספרותית  והחסידות  ספרות הסוד  סמל    –מדרש,  הינה 

, מושג זהבמרכז התורה עומד המיתוס. משמעות  מודע הקולקטיבי של עם ישראל.  -ללא

זהות, המבטא   ןנרטיב מכומיתוס הוא נ ., איננו סיפור שלא אירע במציאותתיאולוגיבהקשר 

הכלל   לחיי  הקשורות  הקיומיות  השאלות  לגבי  אומה  של  הבסיסיות  האינטואיציות  את 

החירות"והפרט.   אל  "מסע  מיתוס  (2004)שטרנגר,    בספרי  של  החשיבות  את  הראיתי 

ו המרכזי של האדם דעויהיסוד של היהדות, סיפור יציאת מצרים, הממקם את החירות כ

ו דיוק אני  ור חייו של יעקב  בסיפ בפרט.  עם ישראל  בכלל  )או, ליתר  :  רואה מיתוס מקראי 

של   המכונים    תמתרחשההאינדיווידואציה,  תורני(  קצוות,  שני  בין  דיאלקטי  יעקבֹֹבאופן 

קנאה,  פיצול של כוחות הנפשיים, שקיעה ב   –חוסר בשלות    מצב שלמבטא    יעקב.  וישראל

תפיסה   –מסמל את הבשלות    ישראל; ו צרות אופקים, חוסר חמלה ודרך פעולה פתלתלה

הרחבה,   של  אינטגרציה  ונפש,  גוף  של  שילוב  האוטנטיות,  והגבוהים, כוחות  נמוכים 

הנושא את ישראל,    םע ודרך פעולה ישרה.  אמפתיה כלפי הזולת, התמודדות עם המציאות  

האבות",   "בחיר  של  התורה  שמו  ידי  על  את  נקרא  האינדיוויד להמשיך  של  ותהליך  אציה 

, וגם כאן, ישראל/צאצאיו של יעקבקדשים לתיאור תולדות  מקרא מוקדום. ספרי ההאב ה
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בסיפור  כלל  לא מדובר  אנד".    לינארי  כידוע,  "הפי  בחלומו של    בדומה לשלבי הסולםעם 

המעטר   ישראלהשם  קיצורי דרך.והלאומית איננה מכירה  ציה האנושית  אאינדיווידוה ,  יעקב

מ  תהיהודיאומה  האת   תכונה  מציין  אלוהית  איננו  קריאה  אלא  נבחר",  "עם  של  וגמרת 

 כל חייו.  אינדיווידואציה לאדם לעמול על תהליך ה
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