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  שני לילות .1

� ַוִ	ְפַ�ע ַ�ָ�ק� ַוָ	ֶל� ָ� "...: בחלומו הנפלא של יעקב" ויצא"לפני שבוע פתחנו את פרשת 

(ָ : ַהֶ'ֶמ� ַוִ	ַ&ח ֵמ$ְבֵני ַהָ�ק� ַוָ	ֶ!� ְמַרֲא�ָֹתיו ַוִ	ְ�ַ�ב ַ�ָ�ק� ַהה�אִ�י ָבא  ָ+� מ* ב ַוַ	ֲחלֹ� ְוִהֵ-ה ס*

בחלו� הלילה ומקבל ' יעקב פוגש את ה. )11�12, בראשית כח( ..."$ְרָצה ְורֹא� ַמִ�יַע ַהָ'ָמְיָמה

ר 4ִַ�ְר3ִי ִ�י לֹא ֶאֱעָזְב0ָ ַעד ֲאֶ�ר ִא� ָעִ!יִתי ֵאת ֲאֶ� "טחה חופ  של ברכות המסתימות בהב

  .)15, כח( "ָל0ְ 

יעקב הת� . שני יעקובי� מתעוררי� ש� במקו� הנפלא ההוא – "ַוִ	יַק5 ַיֲעקֹב ִמְ'ָנתו"

ויעקב . "ָדְע3ִי7ֵכ� ֵי� ְיהָֹוה ַ�ָ�ק� ַה8ֶה ְו7נִֹכי לֹא יָ ": ויושב האהלי� שאינו מטיל ספק

: יעקב המטיל ספק, החשד  שמתחיל את מסעו בשביל ההתבגרות, הבורח מביתו

ֵל0ְ ְוָנַת� ִלי ֶלֶח� ַוִ	4ַר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹר ִא� ִיְהֶיה ֱאלִֹהי� ִעָ�ִדי �ְ�ָמַרִני 4ֶ�ֶַר0ְ ַה8ֶה ֲאֶ�ר 7נִֹכי ה"

  .)20�21ש� (" ְבָ�ל� ֶאל ֵ�ית 7ִבי ְוָהָיה ְיהָֹוה ִלי ֵלאלִֹהי� ְוַ�ְב3ִי: ֶלֱאכֹל �ֶבֶגד ִלְל�ֹ�

ב  . יעקב מעמיד במבח  את האלוהי�: פשוטו של מקרא"... יהיה אלוהי�א� "

, ר היה אולי נפגע מיחס שכזהאלוהי� אחֵ . התמותה הקט  מאתגר את הכל יכול

� בגיל ההתבגרות ואינו יודע שצרי) להבי  ילדי, כמו אבא טוב, אבל אלוהי� שלנו

  .מגיב

�והמבחני� שבה� צרי) עוד , אלוהי� שלנו יודע שלמבח  הזה ישנ� שני שותפי

  .אינ� כה פשוטי�, לעמוד יעקב אבינו הקט 

, מתחת , עובד, מתאהב, הוא הול) לחר . למחרת מתחיל מסעו הגדול של יעקב

, רב ע� הסבא שלה� ,עוד פע� מוליד ילדי�, עוד פע� מתחת , מוליד ילדי�, עובד

  .מתפייס ע� הסבא שלה� ועומד להכנס חזרה לאר(

בעל משפחה ורכוש , יעקב כבר בעל בעמיו". וישלח"פרשת , כא  מתחילה לה פרשתנו

: מפחיד אותו ומדיר שינה מעיניו, א) המפגש הצפוי ע� אחיו עשו המרומה, גדול

הוא . )11, לב( ..."ָיֵרא 7נִֹכי אֹת ֶ:� ָיבא ְוִהַ�ִני ֵא� ַעל ָ�ִני�ַהִ(יֵלִני ָנא ִמַ	ד 7ִחי ִמַ	ד ֵעָ!ו ִ�י "...

�ֹה ": הוא מתיחס אליו כמו עבד לאדונו, הוא שולח לו מתנות, שולח מלאכי� לעשו

  .)4, ש�( ..."תֹאְמר�� ַלאדִֹני ְלֵעָ!ו �ֹה 7ַמר ַעְב0ָ4ְ ַיֲעקֹב

�הוא מעביר את . יפגע השני יינצלשא� האחד י, הוא מפצל את מחנהו לשני

הלילה שסוגר את סיפור , ואז מגיע הלילה השני, משפחתו אל מעבר לנחל היבוק

  .העלילה שהחל בלילה ההוא של הסולמות
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ַו	ֹאֶמר ... ֵרכ ַוַ	ְרא ִ�י לֹא ָיכֹל ל ַוִ	ַ�ע ְ�ַכ; יְ : ַוִ	ָ�ֵתר ַיֲעקֹב ְלַב4 ַוֵ	7ֵבק ִאי� ִע� ַעד ֲעלת ַהָ'ַחר"

  .)24�26, ש�( "ַ�ְ+ֵחִני ִ�י ָעָלה ַהָ'ַחר ַו	ֹאֶמר לֹא ֲאַ�ֵ+ֲח0ָ ִ�י ִא� ֵ�ַרְכ3ִָני
  

  

  שני שמות .2

�שמו של אד� לא נית  לו רק כדי שיענה על צרכי . שמו של אד� איננו דבר של סת

�שמו . אותו עכשיואו כדי שהמורה ידע להסביר לתלמידי� מי מרגיז , משרד הפני

, שמו של אד� הוא עצמיותו, של אד� נושא איתו את משמעותו הייחודית של בעליו

נותני . י  סמל שמאחוריו מסתתר אד� של� על כל פניו הגלויי� והחבויי�הוא מעֵ 

מה באמצעות הש� שאותו ה� � השמות המקראיי� מצטייני� ברצונ� לבטא דבר

�כאשר האלוהות . סתמיות בשמו של אד�וה� מחזקי� את דעתנו שאי  , נותני

�כ) הוא . מעניקה שמות לאד� היא כבר אומרת הרבה יותר מזה על נושאי הש

  .אברה� המקבל בשמו את ההבטחה להיות אב המו  גויי� וכ) הוא ג� יעקב שלנו

מרמה את אבא כשהיא אומרת , נשאר על ידה באוהל, יעקב הקט  הוא ילד של אמא

,  יעקב המתבגר נתו  להחלטותיו של סבא לבָ . חוששת לגורלו לו ובורח לחר  כשהיא

אפילו ע� מי  �אי) לימד אותנו עמי . ע� מי להתחת  ומתי, הוא אומר לו כמה לעבוד

�  .הוא ייש  בלילה החליטו בשבילו הנשי

  .הלילה ההוא במעבר היבוק הוא ליל התבגרותו ועיצובו האחרו  של יעקב

' יש אומרי� שהוא מלא) ה. בק ש� איננו יודעי�שאיתו הוא נא" האיש"מי הוא 

מעי  גלית כזה (יש אומרי� שהוא שליחו של עשו . המעמיד אותו במבח  אחרו 

אני אוהב לטעו  שזהו מאבקו של יעקב . שבא לבחו  את כוחו) י הפלשתי�"שנשלח ע

הפחד הגדול של מי , הפחד הגדול מפני השיבה לאר(, בפחד הגדול שמטיל עליו עשו

דע מה צופ  לו השחר שמעבר לוקח את גורלו ואת גורל משפחתו בידו מבלי שיֵ ש

  .למעבר היבוק

יעקב מסיי� את מסע התבגרותו . יעקב עומד במבח  ויכול לו, יהיה האיש אשר יהיה

  .ישראל �יעקב יהיה מ  הלילה ההוא , יעקב יהיה מחר איש אחר, ועיצובו

  

  שחר אחד ואבן אחת .3

ַו	ֹאֶמר לֹא ַיֲעקֹב ֵי7ֵמר : ַו	ֹאֶמר ֵאָליו ַמה ְ'ֶמ0ָ ַו	ֹאֶמר ַיֲעקֹב... � ַעד ֲעלת ַהָ'ַחרַוֵ	7ֵבק ִאי� ִע "

  .)24�28, ש�( "עד ִ�ְמ0ָ ִ�י ִא� ִיְ!ָרֵאל ִ�י ָ!ִריָת ִע� ֱאלִֹהי� ְוִע� ֲאָנִ�י� ַו�3ָכל

הוא , במבח ' מעמיד את ה כאשר יעקב, )ליל הסולמות(אחרי הלילה הראשו  ההוא 

עושה אותה מצבה ומסיי� את התנאי� אשר , לוקח את האב  שהיתה למראשותיו

 �ֶיה ֵ�ית ְוָהֶאֶב� ַה8ֹאת ֲאֶ�ר ַ!ְמ3ִי ַמֵ(ָבה ִיְה "): "ִא� ִיְהֶיה ֱאלִֹהי� ִעָ�ִדי"(הוא מציב לאלוהי

  .)22, כח( "ֱאלִֹהי�
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, ופכת למקדש סת� מפני שמישהו יש  עליהה, ותהיה יפה ככל שתהיה, אי  שו� אב 

. מקדש הוא סופו של מבח , מקדש הוא סופו של תהלי). או מישהו מקדש אותה

קודש הוא , מתלהמי�" אנשי קדושה") ו"קודש איננו אוס. של מילי� יפות מ  התנ

אותה משמעות אמיתית שאנחנו יודעי� למצוא לעצמנו ע� שחר חדש הבא לממש 

 .ילה ארוכי� בדר) אל עצמנוחלומות ומסעות ל


