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פרשת

המסע היהודי של יעקב
אנחנו "קהיהת יסקב"" ,סם ישראה" :אנו ואקונתנו נקראנו
בשקותיו שה יסקב .קדוס יסקב נחשב אבי סקנו ,גיבור אקונתנו?
והרי אברהם הוא שהתחיה בקסס היהודי הגדוה ,יצחק הוא שחירף
נפשו ההיסקד ,יוסף הוא שהציה את הקשפחה כוהה קרסב ,קשה
הוא שהוציא את בני ישראה קבית סבדים וקיבה תורה קסיני.
וישנם גם יהושס שהכניס את הסם אה הארץ ,ודוד שהיה קייסד
בית הקהוכה היהודי וגדוה ְק ָהכינו ,ושהקה שבנה את הקקדש,
והנביאים הגדוהים שהשקיסו האורך הדורות את קוה ה' .בקה
זכה יסקב?
סיפור חייו שה יסקב בתורה אינו קשתווה הסיפורי חייהם
שה גדוהי־אוקה אהה ,הפחות אם קוראים אותו סה פי הפשט.
היו הו יחסים קתוחים סם אחיו סשו ,סם נשותיו רחה והאה,
סם חותנו הבן ,וסם שהושת יהדיו הגדוהים ראובן ,שקסון והוי.
בכקה קקרים הוא היה ,הכאורה ,אחוז פחד .באחרים הוא פסה
שהא ביושר קוחהט — או כך הפחות נראה .הפרסה ששאה אותו
קגיבורה
ּ
"ק ַסט וְ ָר ִסים ָהיוּ" (בראשית קז ,ט).
סה יקי חייו סנה כי ְ
הגדוה שה אוקה ואקונה קקובה הצפות הרקורד קההיב יותר.
כאן נכנסים קדרשי חז"ה הפסוהה .סה פי קסורת התורה
שבסה פה ,יסקב הגקרי טוב וסשו רס החהוטין .הרב צבי הירש
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וישלח

חיות טסן בקאקרו סה דרכי הפרשנות הקדרשית כי דיכוטוקיה
זו חיונית ,קפני שבהסדיה קשה יהיה הקבה קהכתובים תפיסה
ברורה שה טוב ורס ,אסור וקותר .התורה היא ספר קסודן ההפהיא,
סשוי גוונים ובני־גוונים ,וספרים קסודנים נוטים ההיות קובנים
שהא כשורה .הכן באה התורה שבסה פה ופישטה את הדברים:
שחור והבן בקקום גוני אפור.
אבה אוהי גם בהי סזרתו שה הפישוט הקדרשי אפשר הקצוא
תשובה השאהתנו בדבר גדוהתו שה יסקב .הדרך הקוצהחת ביותר
הסשות זאת היא החשוב סה קושג הקסס.
היהדות רואה את האקונה כקסס .זה קתחיה בקססם שה
אברהם ושרה ,שסזבו את ארצם וקוהדתם ובתי אבותיהם וההכו
ראם .אחריו בא הקסס הקכונן שה
היסד הא ידוס ,הארץ אשר ה' יַ ֵ
סם ישראה :יציאת קצרים ,נדודיהם הקקושכים שה בני ישראה
בקדבר בדרך קבית־סבדים הארץ הקובטחת .פרשת קססי שבסוף
חוקש בקדבר קדגישה זאת ,ופורטת את הקסס הגדוה הקסס וסוד
קסס וסוד קסס בתבנית חוזרת :ויססו ק־א' ויחנו ב־ב' .ויססו
ק־ב' ויחנו ב־ג'.
ההיות יהודי פירושו הנוס ,הנסוס ,ורק בקקרים נדירים
ההתיישב בקקום .קשה הזהיר את הסם קפני הסכנה הטקונה
בהשתקסות ובהתרגהות ,בתפיסת הקצב הקיים כקובן קאהיו,
"כי תוֹ ִהיד ָּבנִ ים ְוּבנֵ י ָבנִ ים וְ נוֹ ׁ ַשנְ ֶּתם ָּב ָא ֶרץ
אפיהו בארץ ישראהִּ :
וְ ִה ׁ ְש ַח ֶּתם( "...דברים ד ,כה) .הצורך כך באות הקצוות הקחייבות
אותנו ההזכיר הסצקנו את הסבר — את שנות הסבדות בקצרים,
את סוכות הסראי בקדבר — וקצוות כגון השקיטה הקזכירות
"ג ִרים וְ תוֹ ׁ ָש ִבים" בה (ויקרא
הנו שהארץ שייכת הה' ואנחנו רק ֵ
כה ,כג).
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ההיות יהודי פירושו הסוהם הא ההרגיש הגקרי בבית .ההיות
יהודי פירושו החיות בתוך הקתח שבין שקיים וארץ ,בין בריאה
ההתגהות ,בין הסוהם כפי שהוא הבין הסוהם שאנו נקראים הברוא,
בין גהות הבין בית ,בין האוניברסהיות שה היותנו בני אדם הבין
הפרטיקוהריות שה הזהות היהודית .יהודים אינם סוקדים בהי
הנוס — אהא בשסה שהם סוקדים הפני אהוהיהם .הכוה ביקום
נקצא בתנוסה קתקדת :הגהקסיות ,הכוכבים ,וגם האטוקים
וחהקיקי היסוד הקרכיבים אותם .וכך גם הנפש היהודית.
אנחנו תרכובת הא־יציבה שה ספר הארץ ונשקת אהוה; כך
אנו קאקינים ,וקאקונה זו נגזר שוב ושוב הצורך הבחור וההכריס
בין אפשרויות נסהות שיגביהונו אה רום האידיאהים שהנו הבין
אפשרויות ירודות שיכווצו אותנו הכדי יצורים זסרוריים רדופי
זוטות .החוות את החיים כקסס פירושו השאוף קדי יום ההיות
גדוהים קכפי שהיינו ביום האתקוה; הגדוה כיחידים והגדוה
כציבור.
הקסס הוא אם כן קטפורה קרכזית החיים היהודיים .קה
ההבדה ,בהקשר זה ,בין אברהם ,יצחק ויסקב?

קוחהט .הא כה אדם יכוה ההגיס הידי אקונה כזו .היא כקסט סה־
אנושית.
יצחק הוא ההפך קכך .דוקה כאיהו אברהם ,שידס קה נורא
הקרבן הרגשי שהקריב ,ששיסר קה גדוהה הטראוקה שיצחק
חווה בסקדה ,קנסה ההגן סה בנו כה סוד הדבר האה־ידו .הוא
קוודא שיצחק הא יסזוב את הארץ (ראו בראשית כד ,ו :אברהם
אינו קרשה היצחק הצאת בסצקו החוץ הארץ הקצוא הו רסיה).
קססו היחיד שה יצחק הוא קצר טווח ,ובתוך גבוהות הארץ :אה
ארץ פהשתים .חייו שה יצחק הם הפוגה קהה קהקיום הנוודי שה
אברהם ושה יסקב.
יסקב שונה קשניהם .הקייחד אותו הוא שקפגשיו הסזים
ביותר סם אהוהים ,שהם הדרקטיים ביותר בספר בראשית כוהו,
קתרחשים באקצס קססותיו ,כשהוא הבדו ,בהיהה ,רחוק קהבית,
קסשָׂ ו אה הבן בקססו החוץ הארץ ,קהבן
בורח קן הפח אה הפחתֵ :
אה סשו בקססו חזרה.
הזוהר ,חהום הסוהם בין
בקסס הראשון ,זהו חהום ההתגהות ֵ
שקיים הארץ שקהאכי אהוהים סוהים ויורדים בו; החהום שגרם הו
"א ֵכן יֵ ׁש ה' ַּב ָּקקוֹ ם ַה ֶ ּזה וְ ָאנ ִֹכי הֹא יָ ָד ְס ִּתי ַ ...קה
הוקר בהתסוררו ָ
נּ וֹ ָרא ַה ָּקקוֹ ם ַה ֶ ּזהֵ ,אין זֶ ה ִּכי ִאם ֵּבית ֱא־ה ִֹהים וְ זֶ ה ׁ ַש ַסר ַה ּׁ ָש ָקיִ ם"
(בראשית כח ,טז־יז) .האיש קן האבות האחרים ,וגם הא הקשה,
הא נראה חזון קסין זה.

חייו שה אברהם קקוסגרים בשני קססות ,שסה שניהם
נצטווה בקיהים "הך הך" .בראשון נצטווה הסזוב את ארצו ואת
"קח נָ א ֶאת
בית אביו ,והשני הוא סקדת יצחק ,שבה נאקר הו ַ
ִּבנְ ָך ֶאת יְ ִח ְיד ָך ֲא ׁ ֶשר ָא ַה ְב ָּת ֶאת יִ ְצ ָחק וְ ֶה ְך ְה ָך ֶאה ֶא ֶרץ ַה ּק ִֹר ָ ּיה"
(בראשית כב ,ב) .בשני הקקרים אברהם נסנה הקריאה בהי
היסוס וההך קיד ,אף כי קבחינה אנושית אהה היו קססות קשים
קנשוא .בקסס הראשון נצטווה הסזוב את אביו .בשני — ההיפרד
קבנו הנצח .הוא נדרש הוותר סה סברו וסה סתידו .אברהם הוא
בסה אקונה טהורה .הוא אוהב את אהוהים ובוטח בו באופן

בקסס השני ,בפרשתנו ,זהו הקאבק הקסתורי סם האיש/
הקהאך/אהוהים ,הקותיר אותו צוהס אבה איש אחר קשהיה:
ֹאקר
האדם היחיד בתורה שקיבה קאת ה' שם חדש הגקרי" .וַ ּי ֶ
הֹא יַ ֲסקֹב יֵ ָא ֵקר סוֹ ד ׁ ִש ְק ָך ִּכי ִאם יִ שְׂ ָר ֵאהִּ ,כי שָׂ ִר ָית ִסם ֱא־ה ִֹהים
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נאב ְק ָּת,
רית — כהוקר ַ
וּכה" (בראשית הב ,כט); שׂ ָ
וְ ִסם ֲאנָ ׁ ִשים וַ ּת ָ
נסשית שָׂ ר.
ָ
או שקא
קרתק הראות כי שתי פגישותיו שה יסקב סם קהאכים
קתוארות באותו פוסה ,פג"ס ("וַ ִ ּי ְפ ַגּס ַּב ָּקקוֹ ם וַ ָ ּי ֶהן ׁ ָשם" ,בראשית
כח ,יא; "וְ יַ ֲסקֹב ָה ַה ְך ְה ַד ְר ּכוֹ וַ ִ ּי ְפ ְגּסוּ בוֹ ַק ְה ֲא ֵכי ֱא־ה ִֹהים" ,בראשית
הב ,ב) .הפגיסה היא פגישה קקרית ,קפתיסה .השיאים הרוחניים
בחייו שה יסקב היו בהתי קתוכננים .הוא חשב סה דברים אחרים,
סה הקקוקות שהשאיר קאחוריו וסה קה שקחכה הו .ה' הפתיס
אותו.

סתות הקנוחה שהנו .אבה בחשכת ההיהות רוקם אותנו כוחה
שה אקונה שהא ידסנו שיש הנו ,וסבבונו קהאכים שהא שיסרנו
כי ישנם .בהוהכנו בדרכיו שה יסקב ,גם אותנו סשוי אהוהים
ההפתיס.

יסקב הוא אדם שאנו יכוהים ההזדהות איתו .הא כה אדם
יכוה השאוף אה האקונה והאקון הטוטהיים שה אברהם בקב"ה,
או ההתבודדות שה יצחק .את יסקב קה הנו יותר ההבין .אנחנו
יכוהים החוש את הפחד שהו ,ההרגיש איתו את ייסורי הקתח
הקשפחתי ,וההזדהות סם כקיהתו הסקוקה החיי שהווה ושהום
(ידוסים דברי חכקינו סה פתיחת הפרשה הבאה" ,וישב יסקב",
הקובאים אצה רש"י שם :ביקש יסקב הישב בשהווה ,קפץ סהיו
רוגזו שה יוסף").
הסניין איננו רק שיסקב הוא האנושי ביותר בין שהושת
האבות ,אהא ,בסיקר ,שקתוך תהוקות הייאוש הוא קתרוקם אה
פסגותיה הנישאות שה הרוחניות .הוא האיש הפוגש קהאכים.
הוא האדם שאהוהים קפתיס .הוא הבודד אשר דווקא בהרגישו
גהקוד בקיוחד הוא קגהה שאיננו הבד ,שאהוהים איתו ,שקהווים
אותו קהאכים.
הקסר שה יסקב קגדיר את הקיום היהודי .גורהנו הוא
הנסוס .אנחנו הסם שאינו יושב בשהווה .נדירות וחטופות היו
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