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העיסוק בו ראה בדמותו . יעקב אבינו העסיק רבות את הפרשנות המסורתית והמודרנית

, ובנו של הנעקד, שהרי מחד גיסא היה נכדו של אבי האומה, ארכימדית של מסורת ישראל' מעין נק
חושף תא , כולם, העיסוק באבות. י ישראל מהם יצא העם כולוומאידך גיסא היה אביהם של שבט

 .משפחתי מעניין וייצרי מאוד שכמו עובר בתורשה מאב ואם לילדים
כוח ממזג בין אברהם המרדן , וראתה בו לרוב, ה"המסורת ביקשה להבין את עמידתו מול הקב
לבין , (לעולל לסדום ה"בהתייחסו למה שעתיד הקב)שטען כי יש ושופט כל הארץ לא יעשה משפט 

 . יצחק שפחדו מהעקדה לא מש מפניו והיה למשל ולשנינה
מהלך זה לא . אביא ניתוח פסיכותרפי למהלכים מרכזיים בחייו של יעקב, במסה קצרה זו

רגשי -יהיה זר לפרשנות המודרנית והפוסטמודרנית הדקונסטרוקטיבית שהוסיפה מימד פסיכולוגי
וכמובן את הטקסט , והכלליתהפרשנות המסורתית היהודית  למימד הרליגיוזי שמאפיין את

אגיש ניתוח פסיכותרפי של , ות ציון משמעותיות בחייו של יעקבאתחקה אחר נקוד, במסה.עצמו
 . לך הרגשי שחווהת באך תומכת למהואתאים לו תמצי ,מצבו

 !קריאה נעימה
 

 

 ,ַויֹּאֶמר ה ָלּה" 
ֵנְך ִבטְׁ ִיים בְׁ ֵני גֹּ  ,שְׁ

ֵני  ֻאִמיםּושְׁ  ;ִמֵמַעִיְך ִיָפֵרדּו, לְׁ
ם ֶיֱאָמץ אֹּ ם ִמלְׁ אֹּ  ,ּולְׁ

ַרב ַיֲעבֹּד ָצִעיר  "וְׁ
 (96, ה"כ', בר)

 

ז נפתח צוהר דרכו ניתן להתבונן על משפחתו של "מתחילת פרשת תולדות ועד לפרק כ
שנה חיכו  96. שנה 06כאשר הוא בן , שהובאה אליו, יצחק נשא את רבקה. אביו של יעקב, יצחק

, לאמור עמים, כי שני גוייםה לרבקה "אומר הקב, בנבואה. באו זוג תאומים, לדים וכשבאו להםלי
בהם , כאשר יחסי מרות יהיו ביניהם, אלא זה לצד זה, ושני העמים הללו לא יחיו זה עם זה בבטנה

 . הבן הבכור יעבוד את הצעיר
בניהם  יינהולא תה, ריםכי בניה יהיו למתח אף אם לא תרצה לדעת. ברור כי נבואה זו קשה

איכות זו . vine -נוח לטעון כי יעקב מגיע לעולם עם איכות, מתוך דברים אלו. וחברות, הרמוניה
וגם על כמות גדולה , מספר גם על אומץ" יאמץ"המושג . משפיע ומתלהב, מתארת אדם בעל שפע

, מעט דיקטטורהעובדה שאחיו יעבוד אותו רק מקעקעת יותר את היותו כ. והולכת של השפעה
 . האיכות תבוא לידי ביטוי בחייו ביתר שאת .סמכותי שיעשה הכל כדי לבסס את כוחו

כמו צייד שאורב , הוא אורב לאחיו החוזר מן הציד. פרק יעקב זד ללאחיו מעשה זדוניהבהמשך 
הרעב והצמא , אחיו .ומחכה שאחיו הבכור יפול למלכודתהוא מצוייד בנזיד עדשים אדום . לציידו

. ומוכרה בעבור נזיד עדשים, עשו בז לבכורה. אך יעקב מתנה זאת בבכורה, מבקש ממנו מן הנזיד
 . ובביקרות קשה מהמחבר המקראי ומעם ישראל לדורותיו, יעקב זוכה בבכורה

יש . אם הבנים, מבית היוצר של רבקה, הפעם, ה מרמה נוסףבאה לידי ביטוי במעש vine-ה איכות
בעוד שעשו זוכה   1.גרמה לה לאהוב את בנה הקטן יותר מבנה הגדול הנבואה שניתנה לרבקהו

, האם. אהבה שאינה תלויה בדבר, יעקב זוכה לאהבת אימו, לאהבת אביו בגלל מה שהוא עושה
רוקמת מזימה בה יעקב מתחפש לאחיו הגדול וגונב ממנו את הברכה השמורה , באהבתה את בנה

, אביומעשה המרמה מהווה פגיעה חמורה של הבן בכבוד . שיצחק תכנן להעניק לבנו הצייד, לבכור
, ויעקב גונב לאחיו הן את הבכורה, מעשה המרמה נוחל הצלחה. ומכתימה את דמות אימו, אחיוו

 (. של ימינו הסורי)יעקב בורח לבית משפחת אימו בחרן , מפחדו מאחיו. והן את הברכה
 

                                                           

ָחק ֶאת1  ִפיו-ִכי, ֵעָשו-ַוֶיֱאַהב ִיצְׁ ָקה; ַצִיד בְׁ ִרבְׁ ֶהֶבת ֶאת, וְׁ  (92, ה"כ' בר" )ַיֲעקֹּב-אֹּ



 
 :התאמת תמצית

הקרבה . red chestnut-בל מיחסי קרבה חולים עם אימובנקודה זו בזמן ברור כי יעקב סו 
אדם עד כדי כך שלא פקפק לרגע בני לאם והיותה מגוננת עליו גרמו לו לחוסר בטחון במעשיו וב

יש והשקרים . larch -ולא יצליח לשקר לאביו, אלא חושש שיתפס, במהות מעשה המרמה שרקמה
המניפולציות . crab apple -פנימי רב שיש לנקותוהמזימות שאפיינו את יעקב גרמו לו לצבר לכלוך 

יעקב הוא הילד , בנוסף לאלו. mimulus-הללו עוררו ביעקב פחד מגורם ידוע שגרם לו לברוח
ופרטים , על סמך אירועים שונים)המניפולטור שמעורר מחלוקות ולא מתנהג כמו אחיו המרצה 

 . chicory -כי הואמבחינת תמצית שורש ברור (. שונים שחלקם יפורטו בהמשך
 vine -לאלו חשוב להוסיף את האיזון של האיכות איתה הגיע לעולם

תמצית . בבושה ובאשמה, אקרה שנייה שעוסקות בדימוי'התמצית מורכבת בעיקר מתמציות צ
תמצית הפחד אמורה . השורש ותמצית האיכות עוטפות את הטיפול מעניקות מהלך של כוליות

ניצול  ציהלמניפו יעקב מקיים מעגל פחד. אישיותו של יעקב לאזן את הרטט שיושב בבסיס
ותמצית הפחד גם היא , תמצית האיכות עוסקת בכך, תמצית השורש עוסקת בכך. לשם צבירת כוח

 . במקום אחת משתי תמציות הפחד walnutלאור המעבר המתוכנן אפשר להוסיף . עוסקת בכך
 

 
 

ִתי ִמכֹּל ַהֲחָסִדים" נְׁ  ,ָקטֹּ
ֶדָך-ֶאת, ֲאֶשר ָעִשיתָ , ָהֱאֶמת-לּוִמכָ   :ַעבְׁ

ִלי ַמקְׁ ִתי ֶאת, ִכי בְׁ ֵדן ַהֶזה-ָעַברְׁ  ,ַהַירְׁ
ַעָתה ָהִייִתי ת, וְׁ ֵני ַמֲחנוֹּ  ִלשְׁ

 "ִמַיד ֵעָשו, ַהִציֵלִני ָנא ִמַיד ָאִחי
 

ים חטיבת הפרקים הבאה בה ארצה לעסוק תייצר בעבור יעקב סדרת מפגשי פנים אל פנים עם אנש
 .שונים שהם בעצם מפגשים עם עצמו

 . אחי אימו, משפחת לבן -2המפגש הראשון
ברור כי האבן . יעקב מגיע לבאר ובה אבן גדולה שמכסה את פיה. יעקב עושה את דרכו מכנען לחרן

יעקב מצליח לגולל את . דומה לאבן הגדולה שמכסה על ליבו יעקב, הגדולה שמכסה את פי הבאר
הוא פוגש על פי הבאר את . וחסרונה הגדול של אימו, ואז נחשף כאבו הגדול ,האבן מעל פי הבאר

בכי שמזכיר בכיו של ילד בפוגשו , ובוכה על צאוורה, האישה שעתידה לשנות עת מהלך חייו, רחל
שנה בהם  96תארוך , השהות בביתה של רחל. ושל מכאובים, בכי של געגוע. את אימו לאחר זמן

כל בחינות האישיות יאופיינו בחקירת . ויאלץ לבחון עצמו שוב מולן, ד אצלויעקב יפגוש תכונות יסו
בחינות האשיות של יעקב ידגישו כמה המניפולציות . והמחוייבות המשפחתית, מושג המשפחתיות

והשליטה הכמעט דיקטטורית שלו באנשים מאפילות על יכולת התבוננות שלו על , שמאפיינות אותו
 .עצמו

הן היא חיתון יעקב בהראשונה ש. יעקב ולבן תאופיין במסכת רמאויות הדדיות מערכת היחסים של
בדאגתו לכבוד ביתו , לבן. ביתו הצעירה של לבן, יעקב ביקש להתחתן עם רחל. עם לאה במרמה

-ֹלא :"הנימוק לביצוע מעשה המרמה הוא. במרמה, בכורתו, מחתן את יעקב עם לאה, הבכורה
ֵמנּו קוֹּ ִעיָרה--ֵיָעֶשה ֵכן ִבמְׁ ִכיָרה, ָלֵתת ַהצְׁ ֵני ַהבְׁ , לבן מלמד את יעקב יחס הגון ומכבד לבכורה 3."ִלפְׁ

ידון עוד , מעמד שהתקופה המתוארת במקרא החשיבה, יחס יעקב לבכורה. עניין שהוריו כשלו בו
עניין , ויגמול לו במעשה מרמה ברכוש, לא יישאר חייב ללבן, יעקב. הרבה עד ליומו האחרון

 . עד כמה יעקב מסרב להבין את המסר שמציאות חייו מזמן לו שוב ושובשמדיגש 
 מפגש פנים אל פנים עם אחיו-מפגש שני

הפחד הגדול מנקמת אחיו . לאחר מעשה המרמה שעשה ללבן יעקב מבין שעליו לברוח חזרה לארצו
ת הנחה כי יעקב יוצא מנקוד. וחמוש בפחד זה וברכוש גדול שגנב מחליט לחזור לארץ, לא מש ממנו

מתוך עניין זה נוח . ולכן מכין את משפחתו לקרב, יתפתח ביניהם קרב, כאשר יפגוש את אחיו

                                                           
ה מבטיח לו ברכה "הקב, בחלום. ה"ואת הקב, בחלומו מלאכים" פוגש"חשוב לציין כי עוד לפני צאתו לדרך יעקב  2

ויש כי , פירוש חלומות פסיכולוגי יעלה שעניין הברכה העסיק את יעקב מאוד. ה לברכה שברך אותו אביושמאוד דומ
 . ומחזקת את האשמה והלכלך הפנימי שחש, vineמחזקת על היותו , הוא ולא מלאך, ה"מתן הברכה מהקב

 . 90, ט"כ' בר 3



מניח ו, יעקב עדיין מסרב להבין מהי חשיבותו של תא משפחתי, האחד. על יעקב שני ענייניםללמוד 
יעקב יטעה טעות מרה בהנחה זו שהרי . ויבקש להרוגו, אח לא יחשיב את היותו, כמוהו, כי אחיו

יעקב מחלק את . השני הוא אופן ההתכוננות לקרב. יחבקו וינשקו, בפגישה עשו יפול על צווארו
בני לאה , משפחתו ומכינם לקרב כאשר ילדי השפחות והשפחות ראשונים ופניהם למלחמה החזקה

חלוקה זו מכווצת את הבטן שהרי ברור יעקב . בעורף אחרונים, אהובתו ובניה, ורחל, ולאה בתווך
שיצא למסע בגלל מעשיה של אם , יעקב. מראה לבניו ולנשותיו מי הם החשובים לו מכל ומי לא

עושה בדיוק אותו דבר ומסרב להבין שאין זו דרך לנהוג , שאהבה ילד אחד על חשבון אחיו
 . ותוצאות מעשה זה יכולות להיות הרות גורל, במשפחה

 מאבק עם המלאך -מפגש אחרון
. יפגע בו בדרך מלאך שיאבק עימו, כאשר יעקב ערוך לקרב עם אחיו, רגע לפני המפגש

אחרים טענו כי . אך הוא בעצם מאבק של יעקב עם עצמולפרשנויות רבות טענו כי המאבק עם המ
יעקב . טיבואני ארצה לטעון כי תוצאות המאבק יכולות לספר על . כו של עשו הוא מלאך זהלאמ

ל נוקשות ע, עניין שיכול להצביע על לכלוך פנימי הולך וגובר, מסיים את המאבק עם רגל נקועה
המלאך משנה את שמו של  4בסיום המאבק. אקרת השורש'לאמור צ, גוברת ועל חוסר איזון בשלד

קב מפגש זה אמור לשנות את מהותו של יע. ישר עם האל=לישראל, לשון עקב עקולה, עקוב=יעקב
 .תכף

 
 :התאמת תמצית

וטיבה של , ל עולה כי מסרב להבין את טיבו של תא משפחתי"מביקורו של יעקב בחו
 larchעם תמצית זו ניתן להוסיף . יכולה לעזור להבנה chestnut bud -מערכת יחסים מטיבה בו

ות יעקב מרבה בחלומ. crab appleהלכלוך הפנימי שמתבטא בגוף . על פחד מכשלון או מהצלחה
, chicoryתמצית השורש . יכולה להרגיע מעט את הרעש בראש white chestnutוהתגלויות 

 . עדיין יכולות לעשות עבודה חשובה vineותמצית האיכות 
תמצית של שעת חירום של . תמצית רסקיולהעניק ליעקב תחילה ת היא אפשרות נוספ

-נחיתה רכה, רוקרוז -פחד קיצוני, יןאימפשי-בסבלנות לשינוי:  תטפל. מצבים בשוק נפשי או פיזי
. שרי פלם -תחושת איבוד השליטה, סטאר אוף בית לחם-טאומת המפגש עם המלאך, קלמאטיס

בסיום תקופת הרסקיו ניתן להעניק את . הרסקיו יכולה לטפל גם בשוק של הגוף מהמכה והנקע
 . התמצית שלעיל

 

חּו ֶאת"  ַשלְׁ ֶנת ַהַפִסים-ַויְׁ תֹּ  ,ֲאִביֶהם-יאּו ֶאלַוָיבִ , כְׁ
רּו את ָמָצאנּו, ַויֹּאמְׁ ָך ִהוא, ָנא-ַהֶכר  :זֹּ ֶנת ִבנְׁ תֹּ  ֹלא-ִאם--ַהכְׁ

ִני ֶנת בְׁ תֹּ הּו, ַוַיִכיָרּה ַויֹּאֶמר כְׁ ַרף; ַחָיה ָרָעה ֲאָכָלתְׁ ֵסף, ָטרֹּף טֹּ  יוֹּ
ֹלָתיו ב ִשמְׁ ַרע ַיֲעקֹּ ָניו, ַוִיקְׁ ָמתְׁ ַאֵבל עַ ; ַוָיֶשם ַשק בְׁ נוֹּ -לַוִיתְׁ  .ָיִמים ַרִבים, בְׁ

ָכל-ַוָיֻקמּו ָכל ַנֲחמוֹּ -ָבָניו וְׁ ָתיו לְׁ נֹּ ַנֵחם, בְׁ ִהתְׁ ָמֵאן לְׁ  ,ַויְׁ
ָלה-ֵאֵרד ֶאל-ִכי, ַויֹּאֶמר אֹּ ִני ָאֵבל שְׁ תוֹּ ; בְׁ ךְׁ אֹּ  5"ָאִביו, ַוֵיבְׁ

 

 סיפורי'חטיבת הפרקים שחושפת את יחסי המשפחה שיעקב הצליח לבנות בתוך ביתו היא חטיבת 
והאפליות , את חוסר הצדק, באהבת אביו אליו, בנו הקטן והאהוב של יעקב חושף, יוסף. 'יוסף

מוציא את יוסף למסע חיפושים אחר , יעקב. בחטיבת הפרקים הקודמתכבר באהבת בניו שהכרנו 
הסתלקותו . ויעקב בחיק ילדיו שדחה, ף במצריםיוס -למסע חייהם של שניהםמסע שיהפוך , אחיו

לאורך . בכור ינוהבכור שא -וליהודה, האח הבכור -לראובן, מהווה שיעור מתגלגל ליעקבשל יוסף 
הוא . ולהיבנות, ומסרב לקבל נחמה מבניו, יעקב מתאבל על בנו, כל תקופת הסתלקותו של יוסף

, יחסו השונה לבניו מתבטא גם בעת היציאה למצרים בעבור שבר. ומנותק, עצוב, מתואר כמתבודד
נראה כי אם יקרה . וזאת כדי לשמור עליו מהדרך המסוכנת, פרט לבנימין, ת כל ילדיואליה שולח א

                                                           
. מבקש להפוך את האויב לאבק, ת בבסיסוה וקרב שהתקרבות או התקרבנושורשב םשלח ,בניגוד למלחמה, מאבק 4

 . קלאסי Vine. המאבק הוא חוסר יכולות לסבול קוימו של האחר שממול. למוחקו
 .69-63, ז"ל', בר 5



היא גזירה שלא , בנה של רחל, אך פגיעה בבנו הקטן, אין זו גזירה קשה, דבר מה לבניו האחרים
 . 6רבים יעידו כי בטנם מתהפכת לנוכח יחסו של יעקב לילדיו. יוכל לשאת אותה

 

 :התאמת תמצית

רסקיו להתמודדות עם  -בשלב הראשון: צית מתחלקת לשני שלביםהתאמת התמ 
 . הטראומה של הסתלקות בנו

 chestnutהתמצית המשמעותית ביותר בעבור יעקב היא . נכון להרכיב תמצית נוספת, מאוחר יותר
bud ,הוא מסרב , נראה כי חרף מאמציה של מציאות חייו לעמת אותו עם ההבנה של ערך המשפחה

. ולהשתחרר מכבליו, יכולה מאוד לעזור לו להשאיר את העבר שלו מאחור  Honey suckle. להבין
Willed rose ,התחושה של הויתור על הכל ואווירת החי . והאפטיה, תוכל לסייע בתחושת הכניעה

נראה כי . יעזור קצת לרומם אותו והרמיו מהאשפתות mustard  -וGorse  .מת שהותיר מסביבו
והוא , מתה, רחל, אשתו האהובה, בנו אהובו נטרף. שיעקב חש היא בדידותהתחושה הכי כבדה 

יכול לעשות  walnut -נראה כי כי חיבוק מ. מוקף באנשים שהוא לא חפ בעיקרם, נותר לבד בעולמו
 . לו טוב

ֶרךָ "  זְׁ ַיעְׁ ֶכךָ , ֵמֵאל ָאִביָך וְׁ ֵאת ַשַדי ִויָברְׁ כֹּת ָשַמִים ֵמָעל, וְׁ  ,ִברְׁ
כֹּת תְׁ  ֶבֶצת ָתַחתִברְׁ כֹּת ָשַדִים; הוֹּם רֹּ  .ָוָרַחם, ִברְׁ

כֹּת ָאִביָך רּו ַעל, ִברְׁ ַרי-ָגבְׁ כֹּת הוֹּ ָלם, ַתֲאַות-ַעד, ִברְׁ עֹּת עוֹּ  ;ִגבְׁ
ֵסף רֹּאש יוֹּ ֶייןָ לְׁ ד , ִתהְׁ קֹּ ָקדְׁ  7"ְנִזיר ֶאָחיוּולְׁ

 
 
 

בסוף חייו חוזרת . כי חי הוא וההבנה, אהובו, תו עם בנועת פגיש, יעקב הופך לאדם אחר בזקנתו
בעל הלשון , יעקב השתלטן, בהיותו על ערש דווי. יעקב לילדיו" ברכות"איכותו ומגיחה לעולם בעת 

, מבקש להנכיח בברכות לילדיו את האיכותיות שמעוניין שיבלטו בהן, חסר הגמישות, החריפה
שעם  נראה כי הוא לא מוכן לקבל את העובדה. וגורלם לעד, וכמו נוסך עליהם את טבעם

 . ומבקש קיום עד באמצעות שליטה על גורל ילדיו, שליטתו תבוא לקיצה, הסתלקותו
באה לידי ביטוי בהקדשה לכל ילד וילד שמתאפיינת לעיתים  ,וכמעט נקמנותו בילדיו, שליטתו

האפליות שעשה כל חייו . ולעיתים ברשעות, לעיתים בקורקטיות שהופכת את הבטן, בנוקשות
הנכדים היחידים שמברך טרם , והברכה לילדיו, אופיה השונה של הברכה ליוסףבאות לידי ביטוי ב

  . הסתלקותו
 

 :התאמת תמצית
הייתי  ,vineלצד ה ,שיקוי קסם טרם מותו, אם יכולתי להתאים ליעקב אבינו תמצית אחרונה

זון נראה כי בטרם יחזיר את נשמתו לבורא יש לנקותה משאריות חוסר האי. chicory -מוסיפה לו ו
מציות תלמרות ש וזאת, שתים אלו בלבדש. ושייתכן וכשל לבהבנת עוצמתה, באיכות שהוענקה לו
אולי גם תמצית . לחושת השליטה cherry plumו, red chestnutכמו גם , מנקות יכלו להתאים

כמה . מעניין לראות כמה תמצית סוף חייו דומה לתמצית הראשונה.  mimulusפחד ממקור נודע 
 . בהיקשר זה chestnut budשיבותה של בולטת ח

 
 ):תודה 

 
 
  

                                                           
 . בחלק זה לא התייחסתי לאונס דינה ולאדישות של יעקב לנוכח הפגיעה בבתו היחידה 6
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