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  ?האם יעקב אבינו היה בצעירותו תלמיד ישיבה
  

  דורון דנינו
  

 " ַהְּנָעִרים ַוְיִהי ֵעָׂשו ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדה ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִליםַוִּיְגְּדלּו"על הפסוק מפרשתנו 
הדעה המקובלת לפי ".  אָֹהִליםיֵֹׁשב"להבין את הביטוי נכתבו פירושים רבים בניסיון ) כז:כה(

יושב 'כוונת הביטוי היא , ריקאנטי ואחרים, י"רש, ל ומיוצגת בפירושיהם של אונקלוס"במדרשי חז
  : מיטיב לתאר זאת) פרשת וישלח סימן ט, בובר(מדרש תנחומא . 'ולומד תורה

יוצא מבית מדרשו , אלא יושב אהלים, יושב אהל אין כתיב כאן -  ויעקב איש תם יושב אהלים          
   .לבית מדרשו של אברהם, ומבית מדרשו של עבר, והולך לבית מדרשו של עבר, של שם

  : אומר רעיון דומה) פרשה סה(שמות רבה מדרש 
 תם איש ויעקב שנאמר, תלמודו בבית ויסרו תורה יצחק שלמדו ליעקב מוסר משחר יצחק היה          

  . תורה ללמוד עבר בבית ונטמן מאביו פירש כ"ואח, אביו שלמדו מה דולמ', וגו
 שנה כשברח 63י היה הוא בן "על פי רש; מן הפירושים הללו עולה אם כן תמונה של אדם לא צעיר

 הרי שהגיע לחרן ם ועבר ֵש מדרשם שלבבית  שנים בהן למד תורה 14ואם נוסיף לכך עוד , מפני עשיו
 עשרות שנים בלימוד עיוני והגיע כמעט לגיל גבורות מבלי שהתייגע יום מכאן שבילה.  שנה77בן 

  . אחד בעבודת כפיים
רבי אברהם אבן עזרא מעלה ".  אָֹהִליםיֵֹׁשב"אולם ישנם פרשנים שמסבירים אחרת את הביטוי 

חרצת השערה זו הופכת לדעה נ). כ:ד' בר" (יֵֹׁשב אֶֹהל ּוִמְקֶנה "כמו פירושו להיות ויתכן: "השערה
  ". ומקנה אהל יושב אצל שפירשתי כמו, אביו צאן רועה -  אהלים יושב: "ם"אצל רשב

מה היה , עדיין נותרת השאלה, בהנחה שיעקב אכן למד וקיבל מאבותיו את מורשתם הרוחנית
האם עסק בעיקר בלימוד או עיקר עיסוקו ? עיקר עיסוקו של יעקב בעשרות השנים הראשונות לחייו

  ?היה בעבודה
   הפרשותדי לענות על שאלה זו עלינו להתבונן במעשיו של יעקב כפי שהם מצטיירים מןכ
   כמי שתורתו כמי שבקיא בעבודת כפיים או- כיצד התנהל אז .שעה שהיה רחוק מבית אביו, הבאות
  ? אומנותו

מיד עם הגעתו לחרן נתקל יעקב ברועים מקומיים אשר רובצים יחד עם עדריהם בסמוך לבאר 
) ז:כט" (ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול לֹא ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה ַהְׁשקּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו": יעקב שאל אותם מיד. המים

  : י"וכדברי רש
אמר להם הן , כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה ולא ירעו עוד, לפי שראה אותם רובצים

ואם הבהמות שלכם אף על , םכלומר אם שכירים אתם לא שלמתם פעולת היו, עוד היום גדול
  . פי כן לא עת האסף המקנה

יעקב מתגלה כאן אם כן כאדם בעל מוסר עבודה גבוה שאינו חושש להטיף מוסר גם לאנשים הזרים 
מיד לאחר חילופי דברים . בראש ובראשונה הוא איש מעשה. יעקב אינו מסתפק בהטפת מוסר. לו
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ַוִּיַּגׁש ַיֲעקֹב ַוָּיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי : "מסופר, אביהבראותו את רחל בת דודו מגיעה עם צאן , אלה
 הן כבעל כוחות פיזיים גדולים בהרבה מן ן כאהוא מוצג". ַהְּבֵאר ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו

שהרי הרועים הצדיקו את ישיבתם שם בהמתנה לכל הרועים שיעזרו בגלילת האבן מעל פי (הממוצע 
  . הן כמיומן בהשקיית הצאן, )הבאר

ַוּיֹאֶמר לֹו ָלָבן ַאְך ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי : "מציין הכתוב, לאחר המפגש עם רחל ועם יתר קרובי משפחתו
? מה עשה יעקב במשך החודש הראשון לשהותו בבית דודו לבן). יד:כט" (ה ַוֵּיֶׁשב ִעּמֹו חֶֹדׁש ָיִמיםָאּתָ 

ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעקֹב ֲהִכי ָאִחי ַאָּתה : "הפסוק הבא עונה על כך בבהירות? האם ישב ולמד תורה
הוא רועה את צאן לבן בחריצות , אינו מתבטל לרגעיעקב ". ַוֲעַבְדַּתִני ִחָּנם ַהִּגיָדה ִּלי ַמה ַּמְׂשֻּכְרֶּתךָ 

  :ן"וכדברי הרמב. וללא תמורה
 וכאשר ראה שהיה ...לא יצא הצאן מידו, "וישק את צאן לבן אחי אמו"ויתכן כי מעת שאמר           

 כי ידעתי כי, "ָאִחי ַאָּתה ַוֲעַבְדַּתִני ִחָּנם- ֲהִכי"אמר לו , יעקב מתעכב שם מתפרנס מאשר ללבן
  . מעתה תעבוד אותי כי איש מוסר אתה ולא תתפרנס משל אחרים

העבודה הגבוה שאינו האיש בעל  מוסר  - לבן מגלה את הפוטנציאל הכלכלי הטמון באחיינו יעקב
  .ורותם אותו לתועלתו האישית, רוצה ליהנות מהכנסת אורחים ללא תמורה

בשנים אלו רימה לבן . רים שנה תמימותיעקב נותר לעבוד בנאמנות את לבן במשך עש, כזכור       
הוא , כעבור שבע השנים הראשונות בהן עבד בתמורה לנישואיו עם רחל: את יעקב מספר פעמים

אחרי זה עבד יעקב שש שנים . ונאלץ לעבוד שבע שנים נוספות כדי לקבל את רחל, קיבל את לאה
  . פוקת הצאןבהתאם לת, נוספות בהסדרי שכר ששונו על ידי לבן חדשות לבקרים

לא הרשה יעקב לעצמו להוריד את הרף הגבוה של מוסר העבודה , למרות רמאותו של לבן
  : מספר) קכה, תורה(המדרש בילקוט שמעוני . שלפיו נהג

 בנוהג שבעולם פועל עושה מלאכה עם בעל הבית שתים .ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות          
 ברם הכא מה הראשונות שלמות אף האחרונות ,לושלש שנים באמונה ולבסוף הוא מתעצ

   .שלמות מה הראשונות באמונה אף האחרונות באמונה
היה נאמן למלאכתו גם כשתנאי האקלים היו קשים , יעקב רעה את צאן לבן בחריצות ובהתמדה

  ): מ-לח:לא(והוא מעיד על כך בדיאלוג הקשה שניהל עם לבן , מנשוא
ְטֵרָפה לֹא ֵהֵבאִתי ,  ִעָּמְך ְרֵחֶליָך ְוִעֶּזיָך לֹא ִׁשֵּכלּו ְוֵאיֵלי צֹאְנָך לֹא ָאָכְלִּתיֶזה ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאנִֹכי

ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני חֶֹרב ְוֶקַרח ַּבָּלְיָלה , ֵאֶליָך ָאנִֹכי ֲאַחֶּטָּנה ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשָּנה ְּגֻנְבִתי יֹום ּוְגֻנְבִתי ָלְיָלה
  .י ֵמֵעיָניַוִּתַּדד ְׁשָנִת 

 - ל שהגן עליו במשך שנים אלו -יעקב מציין בפני לבן ובפני יתר הנוכחים כי הוא ניצל בזכות הא
מדרש       ". ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת ְיִגיַע ַּכַּפי ָרָאה ֱאלִֹהים ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש: "הגנה לה זכה בזכות מוסר העבודה שלו

  : שרצוי לאמצו בכל זמן,  יעקב לקח מוסרי חשובלומד מדבריו אלו של) סימן יג, ויצא(תנחומא 
שנאמר לולי , מכאן אנו למדין שזכות מלאכה עומדת במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד          
ָעְנִיי - ֶאת" .כ לא עמדה לו זכות אבותיו אלא לשמירת ממונו"א' להי אברהם וגו-להי אבי א-א

 למד שלא יאמר . שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו"ּיֹוַכח ָאֶמׁשלִֹהים וַ -ְיִגיַע ַּכַּפי ָרָאה אֱ -ְוֶאת
 ָיָדיו ַמֲעֵׂשה"לכך נאמר , אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו

  . ה שולח את ברכתו"צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב, )י:איוב א( "ֵּבַרְכּתָ 
  

  

  


