
 תשע"ט כסלו                      ס"ד ב

   וישלח פרשת השבוע נגיעות מ

 

 של היאבקות, ות של יעקב לקראת המפגש עם עשוההכנ – םוביניהרבים אירועים וישלח  פרשת השבועב

הקשה של  םתמ, אונס דינה ונקעשועם המוצלח  מפגשהשם מיעקב לישראל , הנגד מלאך , שינוי יעקב 

 .ועודבארץ של יעקב מסעות ונדודים , מות יצחק ,בלידת בנימין בני יעקב , מות רחל

 

בברכה זוכה הוא מנצח ו מאבק קשה שבסופומסתורי , / מלאך  איש ""עקב נאבק בעוז ובעקשנות בי

 ניצחון.הכרעה ו מאבק קשהוזאת בעקבות  ישראלמופיע השם לראשונה בתורה  .ישראלל שינוי שמולו

 . ישראל רוחוניצחון ,  פרעההפעם , מאבקבהקשר של שוב ו עם ישראל לראשונה עיופמבספר שמות 

 נאבק יעקב  .יותר מכל גיבורי בראשיתזאת ו מכל עברומאבקים יעקב מוקף בסכסוכים שהרב זקס כותב 

 , יש סכסוכים ביןלבןלצד בסביבה קשה לחיות וא נאלץ לברוח מבית הוריו ,ה, מבטן ומלידה עם אחיו 

הם קורות עם ישראל  –קורות חייו של יעקב  .ומכירת יוסף שנאהי דשמגיעים עד כבין ילדיו וורחל לאה 

ת תקופות טובו , , נדודים , פיוסים ותחיבררדיפות ,  פנימיים וחיצוניים ישראל לאורך הדורות סכסוכים

שכל עוד יש סכסוך בתוכנו יהיה גם מסר התורה מעבירה עושה רושם ש ,יחד עם זאת .ותקופות רעות

           בר . וגבר ככל שהסכסוך הפנימי וגאויבי ישראל עם  הסכסוך, מאויבנו מסביב ,  סביבנומסכסוך 

 

ללכת ללא פחד לעימות מול כעת , הוא אמור ה' את רכה מבוגיבוי לו יש , וניצחאך מלנגד יעקב נאבק 

למרות כוחו ועוצמתו הוא  .במצב מרגיש אשםיתכן שהוא  ,שלוםדרכי בר חובחושש ו הואאולם עשו 

מעניק לעשו הוא  .וורא לו אדני ולעצמו עבדק , משתחווה שבע פעמיםהוא ,  עשומתרפס לעיני כולם ל

שהוא ברכה את הלו מחזיר כביכול ובנוסף צאן בקר חמורים וגמלים  -ש עצום רכוברכה חומרית בצורת 

י-ָנא ֶאת-ַקח  " ברורה בצורה הוא אומר  ,"לקח" ממנו ְרָכתִּ .במבחן התוצאה הוא הצליח והשיג את  ." בִּ

מפגש מתוח הופך למפגש לבבי  .ואין פצועים אבדותאין מלחמת אחים , מנע הוא  שביקש התוצאה 

  אוהבים. כשני אחיםואולי לראשונה בחייהם האחים נפגשים בשלום ונפרדים לשלום  .ומשמח

 

בני יעקב שגדלו . אלים בצורה בלתי רגילהאירוע מיד עולה איפוק ודרכי השלום של יעקב בניגוד גמור ל

אונס בתגובה על  קשה ואכזריתהפוכה נוקטים בפעולה  את אופיו ומעשיוהיטב כירים מ,בביתו  והתחנכו

כאילו לא  , ,בסבלנות של ציידים ולא בני תורה בצורה קרה ומתוכננת.בני יעקב , שכם ע"י  דינהותם חא

ואז  ימים המשך שלושלעינוי וסבל להם גורמים ם תומרמים א דבר מנהלים מו"מ עם בני העוולהקרה 

שמעון , אחיםהשני של  רבהוהאומץ ה מעוצעל האנו לומדים מצד אחד  .טבח איום ונוראבהם מבצעים 

       .ריםזשים חורתעה מפני מעצעדי הבניית המשפחה וללשמירת כבוד  , נחלצים לטובת אחותם דינהולוי 

מצד שני . עומדים לבדם ומחסלים עיר שלמה. הם מסכנים את חייהם ועתםמאוחדים ומגובשים בד הם

אף אחד . אולם אין לו תשובה מה היה צריך לעשותמעשה על ה זועםיעקב מבועת ומעשה נורא , נעשה 

 ובפועל מעשים כאלושלימים עם , משפחתו ובני העיר שמבסיפור הזה לא יוצא טוב האנס , אביו 

שמטיף נגד המעשה יעקב  זה,יהשתתפו בבהאחים שמעשה הנורא, שביצעו את ההאחים , פעולה פיםשתמ

התגובה בדבר  בקרב הפרשנים יש מחלוקת. הנהיג לתגובהפעל ולא לא לא מנע  הואאך נשאר פסיבי 

 ובזאת הרתיעו אחרים  שתפי הפעולהאת הפושע ואת משהענישו  תגובת האחים. הרמב"ם תומך בהראויה

 ם הקשה שלויוצא נגד תגובתהרמב"ם ל חולק עמב"ן רה .זה לזה כל ישראל ערביםוזאת מתוך עקרון 

 4מותיר פעיל ודומיננטי בסביבה הרי שהוא כאשר יש כח אלים שההיסטוריה ממד ולהרב זקס . האחים

 מצוימיומו הראשון . עם ישראל התנגדות ומלחמהאו בריחה -, נסיגה, שיעבודחורבן  :אפשרויות

יש שאין ברירה אולם כ , ויתורים כואבים כוללעם אויבנו  שלום שקט ושלווה פים עדיאנו מ . רכותבמע

לפני המפגש של יעקב עם עשו התורה בצורה חריגה ה .הרתעכח הגנה ולהגיב ולהכות בחוזקה ליצירת 

יָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד, ַויֵֶּצר לֹו  רגשותיו של יעקב "כותבת על  יָרא " חז"ל דרשו בשתי צורות הפוכות  ;ַויִּ  –ַויִּ

. התורה מלמדת אחריםבפחד שיצטרך להרוג או לפגוע  " ַויֵֶּצר לֹו " שהוא ומשפחתו יפגעו מהמפגש פחד 

פעולתו האלימה של שכם כנגד דינה גררה את בני יעקב  .אך בנחישותיש לפעול ברגישות קרה מבכל ש

עם ישראל מתקיים לצד אתגרים קיומיים  .לשלום ללא נפגעים וקב הביאעשיו של יעמ .לנקמה אלימה

 . לווהקט שלום ושובע"ה שנזכה לש עוזאומץ ובנלחם באך גם גלות  ,שיעבוד ,חורבן , עליות וירידות

 

 םשבת שלו 

 שלר איתן

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


