
 תשע"ט כסלו                     ס"ד ב

   על רקע האקטואליה אויצפרשת השבוע נגיעות מ
 

עשו מצד  לנוכח האיום -ואקטואליות ותות עצומיובעלי משמע ושונים עים רביםאירו השבוע בפרשה
 אביושל  אישורסוג של שהיא  לא לפני שהוא זוכה בברכה נוספת אך עזוב את ביתוליעקב  אלץנ

  ,בבית הורי הכלות נשים 4חיים עם ביא למעל רקע באר מפגש רומנטי , חלום יעקב ,למרות מעשהו
  .התארגנות לחזרהו תוך שמירה על ערכים למרות הסביבה הקשה גדולה ורחבההקמת משפחה 

 
ִלים"  ב ֹאהָּ ם, ֹיׁשֵׁ   בעלי הרכושו את ביתו המפנק , את הוריו המכובדים נאלץ לנטוש  " ַיֲעֹקב ִאיׁש תָּ

                      אהל.ללא כל הכשרה להתמודדות עם העולם שמחוץ ל ,ויוצא לדרך חדשה מאפס
אינו הוא  איש חזקהיותו למרות חזיתי עם עשיו  נמנע מעימותהוא  במדיניות הבלגהנוקט  יעקב

הרי  תהדיאה , רגיעה"  הסדרהלהגיע ל "אף אחד לא ניסה מצד שני  .מוכן לרדת לרמות של עשו
כדי ב לעיתים צריך לברוח מעימותכאן שמ. ולהשיג תוצאות יווך ההורים הקדושיםיכלו לפנות לת

וההבדלים בין יש לזכור גם את האופי  מבלי לפגוע ומבלי להיפגע .ולהשיג תוצאות טובות בהרבה 
יעקב צריך לעבור  .לא אליםאיש האהל ויעקב סטודנט מיומן , יש ציד ושטח ו אשע - הצדדים

הבחירות  .להיות מנותק מהעםלא להיות מחובר למציאות ולהרגיש את השטח, , ותמנהיגכשרה לה
                                  ובה יותר . ודח למען תקווה טהולשטח  ציבוראינו מחובר למי שהוכיחו כי  לרשויות המקומיות

 
 מגיעה הוא קדוש שלמבית  .להכרת העולם שבחוץ)טירונות ( עובר תהליך שקדן וההתם  תלמידה

ממולח  רועה צאן מוצלחל הופךמלימוד בבית המדרש של שם ועבר הוא  ,עבודת אלילים שללבית 
עבודתו בענייני קדושה למרות המפרשים אומרים שלא נגרע מדרגתו ויחד עם זאת  .ןמקצועו

בסופו של  , יעקב מתמודד עם קשיי העולם הזה שנאה , קנאה , רשעיםחולין . בענייניהעיסוק 
י ַמֲחנֹות" –תהליך הוא הופך לאבי האומה  ִייִתי, ִלְׁשנֵׁ ה הָּ שנים ארוכת לאחר שהות דווקא " וזאת  ְוַעתָּ

לא מסופר שהוא שהה עם "  שלמד ב" כויללכושיעקב גר עם הוריו כ . עם לבן הרמאי ורודף הבצע
ומה  ור של השכינהקלבי מיד כשהוא עוזב את הרוחניות ופונה לתלאות העולם הוא זוכה .מלאכים

שילוב של  .שמייםאל העבודה הרוחנית העבודה הגשמית בארץ ליותר סמלי מסולם המחבר את 
תורתו אומנתו " מקבל שיעור משמיים שמלאכים יש ב "התחיל האיש ש .גשמיותוות רוחני

על , ניתן להפשיל שרוולים ולגול אבן מנדרש לקיים תורתו לצד אומנתו האדם  ,במציאות .מותולבח
י " לעבוד ביום ובערב , הבאר ינָּ עֵׁ ִתי, מֵׁ ה; ַוִתַדד ְׁשנָּ ְילָּ ַלִני ֹחֶרב, ְוֶקַרח ַבלָּ הרב בני לאו אומר  ".ַבּיֹום ֲאכָּ

להיות על  כהצריוהעבודה  המימוש , באים מהשמייםוההנחיות הרעיונות  ,מסמל שילובשהסולם 
של עליה וירידה אין מצב תנועה נהיה בתמיד  .בין שמיים לארץקשר יות צריך לה .הקרקע בארץ

 .מהמציאותבניתוק  " ראשו בשמיים" אסור להרגיש ש ההעלייבזמן , ות ללא ירידות שיש רק עלי
סולם  תקווהסולם להחלום זורק לו ,  כל במנוסה חסרהוא יעקב נמצא בנקודת השפל של חייו 

יו הוא יעבור עליות וירידות בחילבד ובודד  ,יושן על הארץ , יעקב שוכב. ראשו בשמייםצב ארצה וושמ
בסוף התהליך הוא ברח כאדם בודד ונפחד ו .ויסיים במעמד שהוא יהיה בראש הסולם בשלב הגבוה

בשבוע הבא נקרא  .כשרונו ועמלואמונתו שהרוויח בזכות חוזר כראש שבט עצום בעל רכוש רב הוא 
בדרכו שלו ללא כל  , הוא מתייצב כנגד אחיו ומכניע אותומשפיכות דמיםלמרות שהוא חושש ש

כוחו הפיזי ,  דושהקב"ה לצעליונותו כ" למרות  הסדרה"יעקב בוחר באפשרות של  פגיעה בנפש .
היישר  ךהוא הול. הדבק באמונה ובערכיםאיש נשאר הוא  .לא מסנוור אותו ניצחונו על מלאך אפילוו

 .תעהרלאבדן כשר ההואינו חושש על כבוד ואגו הוא מוותר  .לקראת אחיו לשלום או למלחמה
שני הצדדים ו רכושו ועוצמתוהוא נותר עם לא נפגע איש  - אד ברורהבמבחן התוצאה ההצלחה מ

כין את עצמו לפגישה עם אחיו )אויבו ( הרש"י בפרשה הבאה מסביר שיעקב . לדרכם לשלוםנפרדו 
היתה  אופציית המלחמה .לה ולמלחמהימתנות , העברת כספים מקטאר ...( לתפתשלום לדורון ) 

כפי שגם חזקיהו  , זו לדורותהטקטיקה נקוט ברבינו בחיי טוען שצריך ל. ונלקחה בחשבון ןעל השולח
ה ֶאתַוִּיתֵׁ  " פעל  ל-ן ִחְזִקּיָּ ן שָּ  ..... ַהֶכֶסף-כָּ מֹות ַעלַוִּיתֵׁ י ִמְלחָּ ם-רֵׁ עָּ י ....הָּ הּו ִלְפנֵׁ ל ִחְזִקּיָּ גישה "  ה' ַוִּיְתַפלֵׁ
  . שפיכות דמיםללא בדרכים אחרות ו וןרפתהגיע לאם ניתן למלחמה רוץ ללא לשל 

 ם שבת שלו

 שלר איתן

  ואטל ז"ללעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן 


