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  ישלחופרשת השבוע נגיעות מ

 

לעבור במסלול נו החופשי מרצו הוא בוחר ." חו"למ"שובו ביעקב " עלילות"עוסקת בפרשת השבוע 

ולהסתכן במלחמת אחים ושפיכות  כבד וגבוה לעשו אחיו "מכס"שלם ל ( ...דורול) שהופך  ה"אדום "

  .אהבת אחים התעוררה ושג וההשלום כאשר הוא פעל נכון מסתבר שבסופו של התהליך . דמים

 

  מסכסוכיקי " "נ כעת הוא מוכן לחזור הביתה"מהפך "  , תהליך משמעותיבר ועמאז מנוסתו יעקב 

 .בהשומההשפעות השליליות  המשפחה

ו שה של עשניצל רגע של חולעקב נולד כשהוא אוחז בעקב עשו אחיו , הוא י ...ודמיםפרקים הקתקציר ה

את רימה הוא . ללא תמורהכבד את אחיו כמובן במקום לוזאת זיד עדשים נממנו את הבכורה בעד נה קו

 ...ו (אחימ)  ומעשיו ) המעשים שלו ( מעשיונאלץ בשל הוא . ת אחיווב את ברכוגנ הצדיק והעיוור אביו

במקום  " ִמן ַהַפח ֶאל ַהַפַחת "עובר הוא למעשה ו חבילת נופש טובהלא כתייר וגם ללא  לחו"ללברוח 

  .טיפוס מפוקפק בפני עצמו ,נשותיואבי , חמולבן  את ""בונוסמקבל הוא עשו 

אולי כי אביו  .עצמאיחזק , צייד , ו אולי מפני שהיה עשניסה לחקות את הרב זקס טוען שמראשיתו יעקב 

  ַבֲעֵקב " בקטנה"שהתחילה  מתיחות .םגדולה בין האחימתיחות ישנה לאור זאת . ו יותראהב אות

 . להרוג את יעקבוהמתיחות הזו שאולי הוזנחה צמחה לממדי שנאה ושאיפה של עשו 

 

רדף אחריו מתוך כוונה שלבסוף גם הוא  עם לבן יםלעימותיעקב  תהבריחה מהעימות עם עשו הביאה א

          . קראתו עם צבא של ארבע מאות אישללה שעשו הולך הוא מגנפטר מלבן הוא . כשלפגוע בו

 " ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד, ַוֵיֶצר לֹויעקב " חששות של –תיאור רגשות אפילו התורה חורגת מהרגלה ומוסיפה 

 י יש בסיס לשנאת עשו .מפני תוצאות המפגש ובמיוחד כ

 

ה ויעקב חש חש מרומ ועש .ם יריבות ומתחלטענת הרב זקס כל עוד יעקב ניסה להיות עשו היתה ביניה

את חזות הוריד ממנו ל , הוא גם נלחם עם עצמויתכן ש .יעקב נלחם עם " איש " םביניההמפגש פני ל. פחד

 .שלוהמקורי  יעודיל ,לעצמו יעקב חוזר .רגע ההכרעהכאן קות אותו ועשו ואת הרצון לח

" כמו החזיר את יעקב ,ֶיֶרְך ַיֲעֹקב-ְיֵרכֹו; ַוֵתַקע ַכף-ַוַיְרא, ִכי לֹא ָיֹכל לֹו, ַוִיַגע, ְבַכףמגעו של הזר בכף ירכו " 

משתחווה הוא  לעשוהרוחנית והגשמית חזיר את הברכה היעקב  .עשיו בלנקודה שבה אחז בעק .להתחלה

 .היא פרידה באהבה ובשלום  פעמים לעשו וקורא לו אדני והתוצאה 7

 ל על כבודוומחלאגו ו תבעייאין לו כל  .אופיו הטוב והנוחת יעקב מנע מאבק ומלחמה עם אחיו באמצעו

קבלת תובסופו של דבר מ יריבו - ת כבוד אחיורומם אהוא מ(  ...מדושמנהיגינו יל)לעיני כל משפחתו 

  .היתה סצנת אהבה משפחתיתדם מבמקום זירת מלחמה עקובה  .התוצאה הרצויה

   . ההעדיפהדרך ה רברוורוגים ופצועים כבוד מנע מאבק חיצוני עם הבאגו ומאבק פנימי ב

 .שלויים המשפחת "פלונטרים"הוא סוגר את ה ישראל, -קרא על שמוכנען שתטרם כניסתו ל

 שמו נקראעשו   ֲַּעֵקב חיבורו לבשל הרי  הופך לישראלומתנתק מלבן ומעשו הוא , חוזר לייעודועקב י

 .ת בדרך להיות עםעצמאימתחיל דרך הוא  .בחמו לבןאינו תלוי ושו עמשוחרר מפחד מכעת הוא ו יעקב

נצח השהפכה לעם משפחה גדולה  .הללו הביאו אותו להישגים עצומיםבמבחן התוצאה כל ה"גילגולים " 

ים, קלֹו ֱאֹל-ַויֹאֶמר"  - ומתחיל להיות ישראלתחומי החיים והרוחניות  בכלהוא מלא ברכוש כבד ומסודר 

 " ִיְשָרֵאל  ,ְשמֹו-ַוִיְקָרא ֶאת  ִיְשָרֵאל ִיְהֶיה ְשֶמָך-ִיָקֵרא ִשְמָך עֹוד ַיֲעֹקב, ִכי ִאם-לֹא ִשְמָך ַיֲעֹקב:

 

אירועים ירידות ועליות , לחוות ימשיך הוא גורל עם ישראל מו וכיעקב צערנו לא הסתיימו הצרות של ל

ים ֲאִני ֵאל קַויֹאֶמר לֹו ֱאֹל..." לו וגם לנו תקיים האנו רואים שובע"ה  .חהשלאחריהם שגשוג והצל שיםק

 ַתִתי ְלַאְבָרָהם ּוְלִיְצָחקָהָאֶרץ, ֲאֶשר נָ -ֵמֲחָלֶציָך ֵיֵצאּו ְוֶאת ,ַהל גֹוִים, ִיְהֶיה ִמֶמָך; ּוְמָלִכיםגֹוי ּוקְ  ּוְרֵבהַשַדי, ְפֵרה 

 ".ָהָאֶרץ-ְלָך ֶאְתֶנָנה; ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך, ֶאֵתן ֶאת

 

 שבת שלום

 איתן שלר     

       

   .לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


