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 ויצא פרשת השבוע 

 

בצורה  הפרשה על פניו .ם "ספר בראשית מלא ב"סיפורי .האבות הקדושיםעל קורות עוד נקרא השבת 

עלילות  ,מקריות , רומנטיקה ,פנטסיה ,ר הרפתקאות של בריחה , שילוב של חלוםשטחית נראית כסיפו

 . הג ביום יוםכיצד להתנלמוד הלכות וול"חופרים " ומתפלפלים להבין לומדים , אולם חז"ל  והונאה

 

ק חוור ליםיש תם יושב אוהא יעקב הצטייר בעינינו. על כוחו וגבורתו של יעקבנקרא אופן חריג בבפרשה 

ך היו לו מעבר לכאך  נקהוא איש רוחני עשהסולם מחלום ההתגלויות אליו ומשה נלמד בפר .מכוחניות

ללא רה חסר כל ארץ ז ,חרןבדו לגיע לה. יעקב על דעתואיתנה מידה וע לב אומץ מפואריםכוחות פיזיים 

ֹדָלה, " שאותה מכסה אה התכנסות של רועים ליד באר ורהוא . אמונה רבהעם אבל  אנושיתבטחה א ֶאֶבן גְּ

ֵאר-ַעל י ַהבְּ ַויֹאֶמר, ֵהן עֹוד "  )גזל מעסיקים ( לעבוד ולא להתבטל צאתרועים לנזוף באינו חושש להוא "  פִּ

עּוֵעת, ֵהָאֵסף ַהמִּ -לֹא ַהיֹום ָגדֹול כּו רְּ קּו ַהצֹאן, ּולְּ ֶנה; ַהשְּ ם להרים שאין מספיק אנשילו עונים רועים " וה קְּ

פּו ָכלולהזיז את האבן המכסה את הבאר "  רּו, לֹא נּוַכל, ַעד ֲאֶשר ֵיָאסְּ לּו ֶאת-ַויֹאמְּ ָגלְּ ים, וְּ ָהֶאֶבן ֵמַעל -ָהֲעָדרִּ

ינּו, ַהצֹאן קִּ שְּ הִּ ֵאר; וְּ י ַהבְּ  לבדו את האבן העצומה מרים , ן מנוע גזל זמרז בכדי למזד" ךאבר"היעקב  " פִּ

ַגש ַיֲעֹקב, ַוָיֶגל ֶאת" דואג להשקות את הצאן ו , ֶאת-ַויִּ קְּ ֵאר, ַוַישְּ י ַהבְּ מֹו צֹאן-ָהֶאֶבן ֵמַעל פִּ י אִּ   " .ָלָבן ֲאחִּ

 

 . או כבעל נתונים פיזיים מרשימיםבריון שרירני את יעקב אבינו כצייר התורה לא באה ל

בות החשי ךמתוכי התורה מלמדת על כוחו של יעקב  י "מרדכ" ברכת  הספרמ מביאמי מאורות הדף היו

מאבקים ומלחמות זה נראה הגיוני וחכם אולם כשרואים יריבויות מכשרואים אדם חלש המתחמק , הבאה

 כוחו הרי שזה מרשים ומוערך.אינו משתמש באך " אשר יכול להכניע בכח הזרוע את יריביו  בריון" 

 .בורחהוא  אתוהוא ידע שעשיו מבקש להרוג אותו ובמקום להתעמת  בלנותותנו איפוק וסיעקב מלמד או

הציע לו את כל יעקב תקוף אותו התגונן ולתנקש בו ובמקום לעמד להיו ל עשאליפז בנו שלפי המדרש 

 .על כל מה שעשה לוומול לבן הרמאי יעקב לא השתמש בכוחו גם . רכושו

 בריון שמשתמש  .ת ייצרוהכובש א  -איזהו גיבור , מה נפשית, עוצרוחני ה וכחמיעקב מלמד שיש עוצ

למד הוא  ,ח כוחות נפשתיעקב פילמי שאינו יודע להתמודד . קל מהיר ופתרון זהו ,  הוא אדם חלשוחו כב

מעוררת כבוד ועלה בצורה  יו )הרבות ( בעיותהתגבר על כל הוא  .האנושיים יצריוהתגבר על להתאפק ול

 .במדרגות הרוחניות 

אמורה לפטור , הוא חולם את חלומו הידוע מקבל ברכה שלמעשה רח מעשיווב יעקבבתחילת הפרשה 

ֶעָך ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ַאָתה ֹשֵכב ָעֶליהָ  אותו מכל דאגותיו "  ַזרְּ ֶנָנה, ּולְּ ָך ֶאתְּ ָת  .לְּ ֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ, ּוָפַרצְּ ָהָיה ַזרְּ וְּ

ָך ָכל כּו בְּ רְּ בְּ נִּ ָבה; וְּ ָצֹפָנה ָוֶנגְּ ָמה וְּ ֶעָך-ָיָמה ָוֵקדְּ ַזרְּ ֹחת ָהֲאָדָמה, ּובְּ פְּ שְּ ֵנה  .מִּ הִּ ֹכל ֲאֶשרוְּ יָך בְּ תִּ ַמרְּ ָמְך, ּושְּ י עִּ -ָאֹנכִּ

יָך, ֶאל ֹבתִּ ם  ָהֲאָדָמה ַהזֹאת:-ֵתֵלְך, ַוֲהשִּ ָך, ַעד ֲאֶשר אִּ י, לֹא ֶאֱעָזבְּ י, ֵאת ֲאֶשר-כִּ יתִּ י ָלְך-ָעשִּ תִּ ַברְּ   . "דִּ

בקש בקשה מהוא לפגוע בעשיו או לבטל את גזירת הבריחה בקש ואינו מנצל את המעמד יעקב אינו מ

ַדר ַיֲעֹקב, ֶנֶדר ֵלאֹמר:  צנועה ביותר ונודר נדר " ם ַויִּ ֶיה ֱאֹל-אִּ הְּ י בַ קִּ יִּ ָמַרנִּ י, ּושְּ ָמדִּ י ים עִּ ֶדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר ָאֹנכִּ

ָנַתן ֹבש-הֹוֵלְך, וְּ לְּ י ֶלֶחם ֶלֱאֹכל, ּוֶבֶגד לִּ ָשלֹום, ֶאל .לִּ י בְּ תִּ ַשבְּ י-וְּ ָהָיה ֵבית ָאבִּ י, ֵלאֹלה'  וְּ  "  יםקִּ לִּ

הוא מבקש  .ולשוב בשלום הביתה בגד ללבושהיא לחם לאכול יעקב של בקשתו , במעמד כזהמדהים , 

 .בשביל לחיות אנושיים בסיסייםוצרכים רצונות למלא חוסרים 

 הכולליםחיים לחיות  אלא להתנזר מאתנו לא נדרש .גשמייםרוחניים בשילוב עם חיים חיים היהדות בעד 

ובכך , חיים מלאים הקמת משפחה  ,נישואים ,, שתיהאכילהבשילוב חיים גשמיים של עשיית רצון ה' 

 ן ה' .מתקיים למעשה רצו

חה ועושר הצל ,גדולה ופעילהשפחה הקמת מ ,חיי עבודה קשהים יחד עם שקדו םרוחניי םיעקב משלב חיי

במקום לשמוח בהצלחת בנותיו  אשרלבן של  וחיילהבדיל  לעומתבדרך ישרה מבלי לפגוע באיש ברכוש 

בע"ה "סבא " שלנו אולם אנו  אי אפשר לשכוח שאמנם לבן הוא ה. שקר והונאההוא עסוק בעצמו ובחיי 

ָך ָכל"  ...יעקב נתברכנו מהצד של כּו בְּ רְּ בְּ נִּ ֶעָך-וְּ ַזרְּ ֹחת ָהֲאָדָמה, ּובְּ פְּ שְּ  נסות ללכת בדרכו .ועלינו ל " מִּ

 

 שבת שלום

 איתן שלר     

       

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


