
 "אפתש כסלו                      ס"ד  ב

 שלח וינגיעות מפרשת השבוע 

ִלים" בתורה הוגדר יעקב  .עקבממשיכים עם קורות י אנובפרשת השבוע  ב ֹאהָּ ם ֹיׁשֵׁ כך הוא "   ִאיׁש תָּ

דברים  גם למד הוא מסתבר שו ה צאןעבד כרוע ,הוא נע ונד .התחיל את חייו אך ההמשך היה רחוק מזה

הכירה את שקה  מאמו רבשו אחיו עמ .יוד שפחות אוהבים לדבר עלמהצהמשפחתית שלו  נוספים במסגרת

הנוכל  לבןעם  שנים רבות הוא התגורר ו את אבי הצליח לרמות יעקב  .בתואלאביה מובן ל מעשי אחיה

  .ישר צדיק וונותר  עם רכוש כבדבשלום  מלבןאת צליח לצההוא  .ביקשהצליח להשיג את כל אשר ו

קש  עשו אשר מברגע לפני המפגש המסוכן עם  ,חזרתו לארץחו"ל בחייו ולפני כעת לקראת סיום פרק 

סיפור תמוה ומסתורי  התורה מביאה  .מת רחובתבר שהוא גם טוב ב"לוח מסלרצוח אותו ואת משפחתו  

 . עם איש או מלאך האבקותעל  אינו קשור לכלוםשלכאורה 

כ"  ַחר: ַוַיְרא ִכי לֹא יָֹּכל לֹו ַוִיַגע ְבַכף ְירֵׁ ק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהשָּ בֵׁ ר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו ַויֵׁאָּ ַקע ַכף ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ַוִיוָּתֵׁ ֹו ַותֵׁ

ְבקֹו ִעּמֹו אָּ  "  ְבהֵׁ

בו   שישהוא שרו של עשו, ערב הכניסה לארץ, שעם המלאך  מאבק עלום זהעל הרב רונן נויברט כותב 

כל הגנה.  ברגעי המעבר מגלות אדום לארץ ישראל, נותר יעקב לבדו. בודד, חשוף ללא .רמז לעתיד

 עולהיקלברגעי שיא החשיכה, לפני עלות השחר, לפני שמתחילה הגאולה, עתיד עם ישראל להשאר לבדו 

ַקע ַכף ֶיֶרְך ַיֲעֹקב " –למאבק איום עם שרו של עשו. ממאבק זה הוא יצא פצוע קשות  כֹו ַותֵׁ ַוִיַגע ְבַכף ְירֵׁ

ְבקֹו ִעּמו אָּ ַעל " –יא ההריגה של המאבק שלא לשכוח את ג וציווי ולעם ישראל נותרה תזכורתליעקב .  "ְבהֵׁ

ְך ַעד ַהיֹום ַהֶזה ִכי נַָּגע ְבַכף ֶיֶרְך  ל ֶאת ִגיד ַהנֶָּׁשה ֲאֶׁשר ַעל ַכף ַהיָּרֵׁ אֵׁ ן לֹא יֹאְכלו ְבנֵׁי ִיְשרָּ  " ַיֲעֹקב ְבִגיד ַהנֶָּׁשהכֵׁ

 ."זכור את אשר עשה לך עמלקין " כע

ר עֹוד ִׁשְמָך ִכי ". ונענה תקדם לארצובכדי שי את ברכת המלאךדורש  לאחר המאבקיעקב  מֵׁ לֹא ַיֲעֹקב יֵׁאָּ

ל ִריתָּ ִעם אלקים ְוִעם ֲאנִָּׁשים ַותוכָּ ל ִכי שָּ אֵׁ . לאחר המלחמה האיומה , יקבל יעקב הכרה בין "ִאם ִיְשרָּ

 הכרה בשם ישראל , במדינת ישראל. היהודי לא יקרא –לם המאוחדות ולאומית משרם של אומות הע

. לא עוד הדמות של היהודי הנודד, הנרדף , הבזוי, כי אם ישראל. מעכשיו "  עקב" יותר יעקב מלשון 

ל"לעם ישראל תהיה שררה, מדינה , צבא ומשטרה.  ִריתָּ ִעם אלקים ְוִעם ֲאנִָּׁשים ַותוכָּ  "ִכי שָּ

ק"תמצית המאבק מתוארת בביטוי קשה שאומר יעקב :  ם ַהּמָּ א ַיֲעֹקב ׁשֵׁ ִאיִתי אלקים ַוִיְקרָּ ל ִכי רָּ ֹום ְפִניאֵׁ

ל ַנְפִׁשי”  ִנים ַוִתנָּצֵׁ ִנים ֶאל פָּ  ללהינצמה הוא המושג של ראיית אלקים פנים אל פנים. מדוע צריך  –פָּ

יֹו " : כמופיע במקום נוסף, בנבואת יחזקאל פרק  "פנים אל פנים"הביטוי  ? ממפגש זה ה ַעל רוֲחֶכם הָּ ֹעלָּ ְוהָּ

ֶבן:לֹא ִתְהֶיה ֲאׁשֶ  אָּ ץ וָּ ת עֵׁ רֵׁ צֹות ְלׁשָּ ֲארָּ רצונכם להיות כגויים לא  "ר ַאֶתם ֹאְמִרים ִנְהֶיה ַכגֹוִים ְכִמְׁשְפחֹות הָּ

יֶכם:  "יצלח אומר יחזקאל. ה ֱאְמלֹוְך ֲעלֵׁ ה ְׁשפוכָּ מָּ ה וִבְזרֹוַע ְנטויָּה וְבחֵׁ ִני ְנֻאם ֲאֹדנָּי ה’ ִאם לֹא ְביָּד ֲחזָּקָּ ַחי אָּ

אִתי ֶאְתֶכם ה   ְוהֹוצֵׁ מָּ ה וִבְזרֹוַע ְנטויָּה וְבחֵׁ ם ְביָּד ֲחזָּקָּ צֹות ֲאֶׁשר ְנפֹוצֹוֶתם בָּ ֲארָּ ַעִּמים ְוִקַבְצִתי ֶאְתֶכם ִמן הָּ ִמן הָּ

ִנים ִנים ֶאל פָּ ם פָּ ַעִּמים ְוִנְׁשַפְטִתי ִאְתֶכם ׁשָּ אִתי ֶאְתֶכם ֶאל ִמְדַבר הָּ בֵׁ ה: ְוהֵׁ  "ְׁשפוכָּ

לא קיבוץ אל ארץ ישראל, כי אם למדבר העמים. שם במדבר  קבוץ גלויות. ישראל הקב”ה מבטיח לעם 

פנים אל פנים. מדבר זהו מקום חשוף ללא הגנה, ללא אוכל ומים. יהיה קיבוץ   –העמים יהיה משפט איום 

–מקדים לכניסה לארץ, מנבא יחזקאל. קיבוץ בחמה שפוכה, אל גטאות, מחנות ריכוז, מחנות השמדה 

ט ִאְתֶכם ְנֻאם  ְוִנְׁשַפְטִתי ִאְתֶכם" פֵׁ ן ִאשָּ ִים כֵׁ יֶכם ְבִמְדַבר ֶאֶרץ ִמְצרָּ ִנים ַכֲאֶׁשר ִנְׁשַפְטִתי ֶאת ֲאבֹותֵׁ ִנים ֶאל פָּ ם פָּ ׁשָּ

ֹסֶרת ַהְבִרית אִתי ֶאְתֶכם ְבמָּ בֵׁ ֶבט ְוהֵׁ . יהיה זה משפט איום, מעין השואה "ֲאֹדנָּי ה’: ְוַהֲעַבְרִתי ֶאְתֶכם ַתַחת ַהשָּ

יַח ִניֹחַח ֶאְרֶצה ֶאְתֶכם " –ל אדמת מצרים. רק לאחר מכן, מבטיח הקב”ה קיבוץ לארץ ישראל שהיתה ע ְברֵׁ

ם…ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ה’ ַבהֲ  צֹות ֲאֶׁשר ְנֹפֹצֶתם בָּ ֲארָּ ַעִּמים ְוִקַבְצִתי ֶאְתֶכם ִמן הָּ ִביִאי ֶאְתֶכם  ְבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ִמן הָּ

ל אֵׁ  "…ֶאל ַאְדַמת ִיְשרָּ

כי הנבואה הזו עצומה היא ורובה קרתנו בגלות המר והנמהר שאנו בו : " אברבנאל את הנבואהוכך מפרש 

ור”ל שאע”פ שישתדלו הם ובניהם להיות כגויים גמורים וכמשפחות האדמה הנה לא יעלה בידם כי המלך  

 .”ה’ צבאות ימלוך עליהם בעל כרחם…ועל זה נאמר : ובחמה שפוכה אמלוך עליכם

בגודל נס   הבזריחת הגאולה, בראיית פני אלקים והכר –בק קשה ואיום, אך סופו “בעלות השחר” המא

ל ַנְפִׁשי”. יעקב ישוב לארצו לאחר הגלות הארוכה, ויוכר  –ההצלה  ִנים ַוִתנָּצֵׁ ִנים ֶאל פָּ ִאיִתי אלקים פָּ “ִכי רָּ

ר עֹוד ִׁשְמָך ִכי אִ  –מני אז כעם ישראל  מֵׁ ל“לֹא ַיֲעֹקב יֵׁאָּ אֵׁ  …ועינינו הרואות  .”ם ִיְשרָּ

 

 

 
 ם שבת שלו

 שלר איתן    

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


