
 ב "פתש כסלו                      ס"ד  ב

 שלח וינגיעות מפרשת השבוע 

 . שנראה שאין לו רגע דל עוד מבטן אמו יעקב"הרפתקאות " לעקוב אחר אנו ממשיכים  בפרשת השבוע 

  יות עם לבן חמואמנם הוא נאלץ לח .שנה 20שמבלי לרצות ארכה  לחו"להחפוזה קראנו על יציאתו 

בכוחות  והתבסס מאד כלכלית ' הוא הצליח בכל מעשה ידיו הקים משפחה בברכת האך מצד שני  הנוכל

  ו יפנ כעת . השבת נקרא ששהסתיים בשלום חבוויכו, לא בקלות ,בןלוי המיועד הוא עזב את בעית .עצמו

המלאה  בפרשהדרך על הו שש כבד לחייו ולחיי בני משפחתומתוך חלהשכין שלום עם אחיו עשו 

   .יות רבותפרשנווכמובן יש על כך / מלאך   ק עם איש מסתורימוזר על מאבו קצר יפורסבמעללים יש  

 

לחוויה המסתורית שאירעה  סיפור המאבק של יעקב עם המלאך, דומה,ש רשב"םמביא את דעת הרב זקס 

שב"ם, כל אלה הם מקרים של . לדברי רלסיפור יונה הנביא ו למשה בדרכו מאוהל יתרו חזרה למצרים

 .""ההולכים בדרך שלא ברצון הקדוש ברוך הוא, או ממאנים ללכת, שנענשו

 

ה' שלח מפני המפגש עם עשו, הוא מפחד כל זאת קיבל הבטחה מפורשת מה' שהוא ישוב בשלום וב יעקב

דגולים,   שלושה אישיםזהו פירוש ייחודי ומעורר מחשבה.   .חשב מסלול מחדשוללעצור ליעקב מלאך 

 .ושלושתם עברו בחייהם לא מעט ןרשב"ם, פחדו. ממה? הרי איש מהם לא היה פחד לפייעקב, משה ויונה 

בסנה הבוער: מי אני? הן לא יאמינו בי. יונה משה אומר . והם מביעים זאת במפורש חדו משליחותםהם פ

 ."אמר לה' "קטנתי מכל החסדים ומכל האמתויעקב שאולי לא יתקבל טוב חשש להעביר מסר מה' 

מי אני שאנהיג  -ו משה בצניעותפחד הבא מתוך תחושה אישית של "אינני ראוי".  ואין זה פחד פיזי. זה

איך אעמוד מול אחי עשו בידיעה שאני  -יעקב מי אני שאשא את דבר ה' לעולם?  -יונה   את בני ישראל?

לגדולים מכולנו  גםלפעמים, אנו רואים ש מתוך אשמה על מעשיו כלפיו.ואולי  ממשיך הברית ולא הוא?

שהם יודעים כמה עצומה היא האחריות ומרגישים קטנים זאת משום ו יש ביטחון עצמי קטן במיוחד,  

וא הדבר באומץ פיזי,  אלא לפֵחד ולהתגבר על הפחד. כך ה –לעומתה. להיות אמיץ, אין פירושו לא לפֵחד 

 .וכך גם באומץ מוסרי ורוחני

 

    לא משרתים את העולם.  נובוחרים לשחק בקטן, אוכשאנו ילדיו של אלוקים. הרב זקס אומר שאנו 

כל אחד מאתנו נושא את   ,י הגלום בנו. הוא לא גלום רק בחלק מאיתנוקנולדנו כדי לממש את הקסם האלו

הקסם הזה בתוכו. כאשר אנחנו נותנים לאור הפנימי שלנו לזרוח אנחנו מעניקים, בלי מודע, רשות 

 .הנוכחות שלנו משחררת אחרים לאחרים לעשות כמונו. כשאנחנו משתחררים מהפחדים שלנו,

ולא מפני שאינו  –הפחד הזה הוא שגיאה   .רובנו חווים מפעם לפעם את הפחד הזה, הפחד שאינני ראוי

תי, אלא מפני שאינו רלוונטי. מובן שאנו מרגישים לא ראויים למשימות גדולות לפני שאנחנו מקבלים  יאמ

אותן על עצמנו. האומץ לקבל על עצמנו את המשימה הוא העושה אותנו לגדולים דיינו. מנהיגים צומחים  

מתגברים על תחושת הקטנות  תוך שהם  הוהעשייאנשים מצליחים בזכות העזה  מתוך כך שהם מנהיגים.

, וקופצים למים הקרים של המשימה, אנו מגלים שהתרוממנו וגדלנו: העשייה היא והבלתי ראויות

 .""ַהרגישו את הפחד, וֲעשו את זה בכל זאת –שִהגדילה אותנו. כלשונה של כותרת ספר פופולרי 

 כך נאבק ה' עם יעקב, עם משה ועם יונה ולא נתן להם לברוח.   משום

אין זו משימה קלה; אך ממתי משימה ראויה לשמה היא משימה קלה? אנחנו גדולים כגוֶדל האתגרים שיש  

ש רע; זה קרה גם  לנו אומץ לקבל על עצמנו. ואם לפעמים אנו מרגישים רצון לברוח, איננו צריכים להרגי

 .לגדולים ביותר

גם אם  ונתן לנו כלים להתמודד ה' מאמין בנו לא.  –זה בסדר גמור. להיכנע לפחד הזה  –להרגיש פחד 

 .לפעמים אנחנו, וטובים מאתנו, איננו מאמינים בעצמנו

 

 

 

 

 

 

 ם שבת שלו 

  נתן ואטל ז"ל אברהם חנן בןלעילוי נשמת 

 


