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  : 1י בשתי מילי�"פותח רש "וישלח"את פרשת 

יו ֶאל ב ַמְלָאִכי֙ם ְלָפָנ֔ ח ַיֲעֹק֤ ַל֨ ׁשְ ה ֱאֽדֹום-ַוּיִ ֵד֥ יר ׂשְ ִע֖ יו ַאְ֥רָצה ׂשֵ ֖ו ָאִח֑   :ֵעׂשָ

  .מלאכים ממש - וישלח יעקב מלאכים

ובאמת חלק מ� הפרשני� מעדיפי� . לה� דרוש בעלמא י�נרא הדברי� האלהיש מ� הסת� מי ש
, י בחר לומר שמדובר כא� במלאכי� ממש"ובכל זאת רש. לשליחי�" מלאכי�"לומר  שהכוונה ב

י דבק בפשוטו "זו דוגמא קלאסית לדר� שבה רש. ולדעתי יש עני� גדול להתעכב על הנקודה הזו
פירושו כא� הוא , � א� הדבר נראה דרושג. )"אי� שזה נראה"(הניראות של מקרא ג� על חשבו� 

  .פשט לגמרי

מה  –שנית ? י הגיע למסקנה שמדובר במלאכי� ממש"מני� רש, ראשית: שתי שאלות נשאלות
  ?י לפרש כפי שפירש"קשה בפשט שאיל# את רש

בעבר הזכרנו שהמושגי� פשט ודרש כפי שאנו מכירי� אות� היו� איבדו את משמעות� 
, לפרוש את כל התמונה ורק אז להתבונ� בה, לשו� לפשוט את העורהוא מ" פשט. "המקורית

; 2"ודרשת וחקרת ושאלת היטב"דרש לעומתו הוא בבחינת . לראות את המכלול ומתוכו ללמוד
די� מבקשי� &כשבבית. אנו מתמקדי� בנקודה מסוימת וחוקרי� רק אותה ,כאשר אנו דורשי�

. עוצרי� את הסיפור הכללי ומתמקדי� בנקודה מסוימת ואותה דורשי� לפרטי פרטי�, דרישה
אבל ידוע שמדרשי ההלכה קודמי� למדרשי , באופ� שגוי המדרש מתקשר בעינינו ע� אגדה

בשונה מלימוד האגדה הבנוי על , או דרישת האות מדרשי ההלכה בנוי� על דרישת המילה. האגדה
  .המילה שלפני או אחרי וכדומה

עוד ועוד עד  לפשוטלפשוטלפשוטלפשוטכוונתו – 3"ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא"י בא ומצהיר "כשרש, לכ�
בראשית ועד לאחרו� בפסוק הראשו� ה לעי מפירושו "וכ� דרכו של רש. שנראה את התמונה כולה

וכא� בפרשתנו יש דוגמא , לפעמי� הפשט ילמד באופ� שנראה דרשני .טכל כולו פש, דברי�שב
�  .קלאסית לכ
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  :4"ויצא"בסו* פרשת  &נעיי� בהקשר הפסוק הפותח את הפרשה 

עוּ ְוַיעֲ  }ב{ ְפּגְ ֹו ַוּיִ ְך ְלַדְרּכ֑ ב ָהַל֣ ים-ֹק֖ ם ַמֲחֵנ֥ה  }ג{: ֖בֹו ַמְלֲאֵכ֥י ֱאלִֹהֽ ֣ר ָרָא֔ ֲאׁשֶ אֶמר ַיֲעֹק֙ב ּכַ ַוּיֹ֤
ֽם א ׁשֵ ְקָר֛ ה ַויִּ ִים-ֱאלִֹה֖ים ֶז֑ ֲחָנֽ ֥קֹום ַה֖הּוא ַמֽ  : ַהּמָ

ויפגע " –: לעומת" לוהי�&ויפגעו בו מלאכי א" :כא� &מסתיימת כתחילתה " ויצא"פרשת , אגב
  .פגיעהומי שמעוניי� יכול לחזור על שיעורנו הקוד� שעסק באותה . 5"במקו�

לוהי� והגדיר את &י אומר שברגע שיעקב ראה מלאכי א"רש. כא� מופיעי� מלאכי�, בכל אופ�
&י ממשי� ואומר שג� אצלנו "ולכ� רש, משמע שמדובר במלאכי� ממש –לוהי� &המקו� כמחנה א

  .6מדובר במלאכי� ממש & בפתיחת פרשת וישלח 

  

סול� מוצב  בחלומובחלומובחלומובחלומו� שיעקב רואה פרשת ויצא פותחת בכ: יעקב אבינו א� כ� מוק* מלאכי�
אצלנו חלו� יעקב תמיד . כבר אי� מלאכי�, כשהוא מקי#. לוהי� עול� ויורדי� בו& ארצה ומלאכי א

  . תכ* נראה אי� למעשה הכל הפו�. הכי רוחני של יעקב, נתפס כחלק הכי גבוה

ג מצוות "ותריגרתי  הרשע ע� לב�. "עשרי� שנה יעקב מצוי בבית לב� ואי� לו ולו התגלות אחת
יעקב רואה לקראת סו* שהותו אצל לב�  –למרות הכל , אבל. זה חידוש עבור יעקב 7"שמרתי

עקודי�  &בהקשר של כל ההתעסקות של יעקב ע� צאנו  מסופרי� במקראהדברי� . מלא� בחלו�
. נטו גנטי&יותר כמו נושא מדעי, במיוחד לכאורה הסיפור הזה נראה לא רוחני. נקודי� וטלואי�

�  :8נאמר ש� כ

אֶמר ה }ג{ ל' ַוּיֹ֤ ּוב ֶאל-ֶאֽ ב ׁש֛ ךְ -ַיֲעֹק֔ ֽ ה ִעּמָ ֖ ְהיֶ   :ֶאֶ֥רץ ֲאבֹותֶ֖יָך ּוְלמֹוַלְדּתֶָ֑ך ְוֶאֽ

  :הפסוקי� ממשיכי�. אל יעקב בגלות עצמה כא� לראשונה יש התגלות

ה ֶאל }ד{ ֶד֖ ָ ל ּוְלֵלָא֑ה ַהׂשּ א ְלָרֵח֣ ְקָר֖ ב ַוּיִ ח ַיֲעקֹ֔ ַל֣ ׁשְ ה ָאֹנִכ֙י ֶאת  }ה{: ֹצאֽנוֹ -ַוּיִ ן ֹרֶא֤ אֶמר ָלֶה֗ י -ַוּיֹ֣ ֵנ֣ ּפְ
י ֽ ן ּכִ י-ֲאִביֶכ֔ ִדֽ ה ִעּמָ ֖ י ָהיָ י ָאִב֔ אלֵֹה֣ ם ֵוֽ ְלׁשֹ֑ ל ׁשִ ְתֹמ֣ י ּכִ ּנּו ֵאַל֖   ... :ֵאיֶנ֥

ם  }י{ ֵעת֙ ַיֵח֣ י ּבְ יַוְיִה֗ א ֵעיַנ֛ ָ֥ אן ָוֶאׂשּ ים ַעל ַהּצֹ֔ ִדי֙ם ָהֹעִל֣ ַעּתֻ ה ָהֽ ֤ ֲח֑לֹום ְוִהּנֵ ים - ָוֵאֶ֖רא ּבַ ֥ אן ֲעֻקּדִ ַהּצֹ֔
ים ֽ ים ּוְבֻרּדִ ֖   :ְנֻקּדִ
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כמו , היה כא� מאמ#, כלומר. נשי� לב כי יעקב מתאר שהוא נשא את עיניו ורק אז ראה מה שראה
ש� הסברנו שאברה� נשא את עיניו  ,9"וישא עיניו וירא את המקו� מרחוק: "שהיה אצל אברה�

). משולי� לחמורע� ה &שבו לכ� פה ע� החמור : כפי שאמר ש� לנערי�(מ� המציאות החומרית 
יעקב נושא עיניו ? ומה ע� יעקב. 10"וישא עיניו וירא והנה גמלי� באי�: "וכ� כ� היה אצל יצחק

. נקודי� וברודי� המתרבי� אלו באלו, כי א� עקודי�, לוהי�& לא מלאכי א, ורואה לא סול�
  .לא&משתמע מכ� שההתעסקות של יעקב ע� צאנו היא לא בגדר מדע ותו

ִני }יא{ ֽ ב ָוֹאַמ֖ר ִהּנֵ ֲעֹק֑ ֽ ֲח֖לֹום יַ ים ּבַ ְך ָהֱאלִֹה֛ י ַמְלַא֧   : ַוּיֹ֨אֶמר ֵאַל֜

דווקא  &" עולי� ויורדי� לוהי�& מלאכי א"לא ב, לא בסול�". הנני"זו הפע� הראשונה שיעקב אומר 
  .כא�

אַוּיֹ֗אֶמר  }יב{ יךָ -ׂשָ א ֵעיֶנ֤ ל ָנ֨ ים ַעל-ּוְרֵא֙ה ּכָ ִדי֙ם ָהֹעִל֣ ַעּתֻ י -ָהֽ ֣ ים ּכִ ֑ ים ּוְבֻרּדִ ֖ ים ְנֻקּדִ ֥ אן ֲעֻקּדִ ַהּצֹ֔
ל ת ּכָ יִתי ֵא֛ ךְ -ָרִא֔ ֽ ה ּלָ ׂשֶ ֥ר ָלָב֖ן ֹע֥   : ֲאׁשֶ

 �  .עוד יותר ממה שעשית עד כה –שא נא עיני

ית }יג{ ֽ י ָהֵאל֙ ּבֵ ה ֥קּום ֵצ֙א ִמן-ָאֹנִכ֤ ֶדר ַעּתָ֗ ֖ם ֶנ֑ י ׁשָ ֛ ְרּתָ ּלִ ר ָנַד֥ ה ֲאׁשֶ֨ ָב֔ ֙ם ַמּצֵ ָ ְ֤חּתָ ׁשּ ר ָמׁשַ ל ֲאׁשֶ֨ - ֵא֔
ּוב ֶאל את ְוׁש֖ ֶרץ ַהּזֹ֔   :ֶאֶ֥רץ מֹוַלְדּתֶֽךָ -ָהָא֣

  :ור� של רחל ולאהמגיע ת, לאחר דברי יעקב

ינוּ  }יד{ ֵב֥ית ָאִבֽ ה ּבְ ֶלק ְוַנֲחָל֖ נּו ֵח֥ ה ַוּתֹאַמְ֖רָנה ֑לֹו ַה֥עֹוד ָל֛ ֹות  }טו{: ַוּתַַ֤ען ָרֵחל֙ ְוֵלָא֔ ֲה֧לֹוא ָנְכִרּי֛
ם אַכל ּגַ נּו ַוּיֹ֥ י ְמָכָר֑ ֣ ְ֥בנּו ֖לֹו ּכִ נוּ -ָא֖כֹול ֶאת-ֶנְחׁשַ ֽ ְסּפֵ י ָכל }טז{: ּכַ ֣ יל ֱאלִֹהי֙ם -ּכִ ֤ ר ִהּצִ ר ֲאׁשֶ֨ ׁשֶ ָהעֹ֗

יָך עֲ  ים ֵאֶל֖ ר ֱאלִֹה֛ ר ָאַמ֧ ה ּכֹ֩ל ֲאׁשֶ֨ ינּו ְוַעּתָ֗ נּו ֖הּוא ּוְלָבֵנ֑ ינּו ָל֥ ָאִב֔ ֽהֵמֽ   :ׂשֵ

, של יעקב הלא היה כא� סיפור דברי�? ליעקב עונותעונותעונותעונותעל מה בדיוק רחל ולאה  &נשאלת השאלה 
ושלחתי : "אפשר להסביר זאת בכ� שרבקה הבטיחה ליעקב בשלחה אותו לחר�! לא שאלה

 שאימו טר� קראה לועד עכשיו מהסיבה הפשוטה כלומר יעקב לא חוזר להוריו , 11"ולקחתי� מש�
יעקב . לוהי� בחלו� ואומר לו לשוב לביתו&מגיע מלא� א, לאחר עשרי� שנות גלות, כעת. לשוב

', הא� לחכות לאימו שתקרא לו לשוב או להישמע אל דברי מלא� ה &לא פשוטה  נמצא בדילמה
  !לוהי� אלי� עשה& כל אשר אמר א: תשובת� אליוו. אל נשותיו ומתייע# אית� ולכ� הוא פונה

היה " ויצא"שבפתיחת פרשת " 'מלאכי� א"בסיפור : ת שחווה יעקבבואו ונסקור את ההתגלויו
לא ברור מה חלו�  –" 'מלאכי� ב"ב. לוהי� עולי� ויורדי� בו&ובחלו� סול� ומלאכי א, חלו� נטו

אבל כשהתורה , כי כשיעקב מתאר את ההתגלות לרחל ולאה הוא מתאר חלו� &ומה מציאות 
אל יעקב ' ויאמר ה: "זכר שו� חלו� כי א� התגלותלא הו &ארה זאת כמה פסוקי� קוד� לכ� תֵ 

�שבסו* " 'מלאכי� ג"ב. לכ� אולי מדובר בחלו� ומציאות בעירבוביה, 12"שוב אל אר# אבותי
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י אומר שה� עד "רש. מלאכי� ממש, המלאכי� שפוגעי� ביעקב ה� מציאותיי� לגמרי –הפרשה 
  ! ה� שלו, שמיד אחר כ� יעקב שולח אות� אל עשו –כדי כ� מציאותיי� 

יעקב שוכח פכי� , הלא בדרכו אל עשו. דעו כי יעקב טר� סיי� בעלילותיו ע� המלאכי� ,אבל
המאבק נמש� . עימו ונאבק ונאבק ונאבק ונאבק וכשהוא מחזר אחריה� הוא פוגש מלא� אמיתי לגמרי . קטני� בפניאל

' הגיע זמנו לשיר לה & "!  שלחני כי עלה השחר: "זמ� רב עד שלקראת הבוקר אומר המלא� ליעקב
מוזכר ") וישלח"חלקינו קוראי� אותה ב(בהפטרת ויצא ). י"רש(ולכ� מבקש מיעקב שישחרר אותו 

�  :13ש�אמר וכ� נ, אותו מאבק ע� המלא

ב ֶאת }ד{ ֶ֖טן ָעַק֣ ּבֶ ה ֶאת-ּבַ ָר֥ יו ּוְבאֹו֖נֹו ׂשָ ים-ָאִח֑   : ֱאלִֹהֽ

ר ֶאל }ה{ ׂשַ ֤ ן-ָויָּ ְתַחּנֶ ָכ֖ה ַוּיִ ל ּבָ ית-ַמְלָאְך֙ ַוּיָֻכ֔ ֽ נוּ -֑לֹו ּבֵ ֽ ֥ר ִעּמָ ֖ם ְיַדּבֵ ּנּו ְוׁשָ   :ֵאל֙ ִיְמָצֶא֔

והלא . ויאמר לו שמעתה ישראל שמו' אל יתגלה אליו ה&כשיגיע יעקב בהמש� לבית: ל"אומרי� חז
. 14"עוד שמ� כי א� ישראל יאמרלא יעקב : "לכאורה שמו ישראל מאז שנאבק במלא� שאמר לו

ויעקב אמר לו שלא יניח לו . שהוא חייב לחזור לשליחותובתחילה המלא� אמר ליעקב , אלא מאי
, אל וית� לו את הש� ישראל& ה להתגלות אליו בבית"המלא� השיב ליעקב שעתיד הקב. עד שיברכוֹ 

טר� נקבל קוד� כל צרי� הכרה של�  –אמר לו יעקב . ובכה המלא� והתחנ� לפניו שיניח לו ללכת
  . אתערותא דלתתא לפני אתערותא דלעלאג� אצל המלאכי� צרי� '; על כ� הסכמה מה

שנפשוט את , � הכל רצה שנראה את המכלול של המהל� הזהסב" מלאכי� ממש"י באמרו "רש
  .הפרשות

  :15יעקב ממשי� בדרכו ומגיע לשכ�, לאחר שהתעמת ע� עשו

ַחן ֶאת }יח{ ֖ ם ַוּיִ ן ֲאָר֑ ֣ ּדַ ֹב֖אֹו ִמּפַ ַען ּבְ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ֙ר ּבְ ם ֲאׁשֶ ֶכ֗ יר ׁשְ ם ִע֣ ֵל֜ ב ׁשָ ֹב֩א ַיֲעקֹ֨ יר-ַויָּ י ָהִעֽ ֵנ֥   :ּפְ

 אף, כאדם האומר לחברו יצא פלוני מבין שני אריות ובא שלם. בבאו מפדן ארם: י"רש
  :מלבן ומעשו שנזדוגו לו בדרך, מפדן ארם כאן ויבא שלם

פע� הבנתי שהפשט הוא שיעקב מתואר כאד� שניצל מבי� כל שיני האריות ושרד למרות 
! אד� שעבר את שיני האריות מתו� כ� נהיה של� –י בא ללמדנו שהכל הפו� "רש. הקשיי�

תחילה כאשר הוא שלמותו של יעקב מ. זהו רק תחילת התהלי�, שלמותו של יעקב היא לא בסול�
�כשיעקב . אבל ג� ש� זה לא הכל. רואה את הצא� בעת יח� הצא� ומתו� כ� רואה את המלא

לוהי� בסו* הפרשה יעקב מגלה לנו שהמלא� עבורו &וכשפוגעי� בו מלאכי א' נאבק ע� מלא� ה
  . לוהי�&ש� מתברר בדיוק מי ֹשורה את א. אלא מציאות ממש, אינו בגדר רוחניות בעלמא

  

�  
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  :16"ויצא"כ� הוא עושה ג� ב, בפשט" וישלח"י מתחיל את "כמו שרשו

, על ידי שבשביל שרעות בנות כנען בעיני יצחק אביו הלך עשו אל ישמעאל. ויצא יעקב
ומשגמר חזר לענין , "'וגווירא עשו כי ברך : "הפסיק הענין בפרשתו של יעקב וכתב

  . הראשון

ולמה הזכיר , אלא וילך יעקב חרנהלא היה צריך לכתוב . ויצא יעקב מבאר שבע
  ...שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם אלא מגיד, יציאתו

י משיב "רש. י נוטה לכיוו� המדרש ואי� זה פשוטו של מקרא"ג� כא� היינו יכולי� לחשוב שרש
שכ� כבר , לכאורה אי� צור� להזכיר את יציאת יעקב כא� &בדבריו על הקושי העולה מ� הפסוקי� 

על כ� מביא . רשת תולדות סיפרה לנו התורה שיעקב יוצא לכיוו� חר� בציווי אביו ואימובסו* פ
. כעת הוא חוזר ועוסק ביעקב, הואיל הכתוב הפסיק ועסק בעשו –הראשונה : י שתי תשובות"רש

ג� דברי� אלו . ולכ� יש צור� לחזור עליה בהדגשה, יציאת צדיק מ� העיר עושה רוש� –השניה 
  .ונברר זאת בואו, ה� פשט

  

  : 17כתוב במשלי

ֹוף }כג{ א ִתּגֽ ַרְגְלָך֗ לֹ֣ ָ֑ך ְו֝ ְרּכֶ ַטח ּדַ ְך ָלֶב֣ ֵל֣ ז ּתֵ א-ִאם }כד{: ָא֤ ֥ב לֹֽ ּכַ ׁשְ ָעְרָב֥ה -ּתִ ַכְבּתָ֗ ְוֽ ׁשָ ד ְו֝ ִתְפָח֑
ָנתֶֽךָ  א-ַאל }כה{: ׁשְ י ָתֹבֽ ֣ ים ּכִ ִע֗ ׁשָ ַֹא֥ת ְר֝ ם ּוִמׁשּ ְתֹא֑ ַחד ּפִ ֣ ֭יָרא ִמּפַ   :ּתִ

  : 18ל במדרש"דורשי� חז

 .מעשו ומלבן -  "אם תשכב לא תפחד" ."ויצא יעקב" :דכתיב ,זה יעקב - "אז תלך לבטח"
  ."וישכב במקום ההוא" - "ושכבת וערבה שנתך"

  

וי באותה שעה הלא לכאורה יעקב היה מצ! ?זה יעקב &אז תל� לבטח דרכ� : "שפת אמת"שואל ה
ועד כדי כ� נראה שיעקב . 20"חרנה... ברח ל� ...ועתה", 19"הוא וכל אשר לוויברח : "שנאמר, בפחד
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ויעקב בתגובה חוזר , 21"והנה אנוכי עמ� ושמרתי�: "ה צרי� להבטיח לו"לא הול� לבטח שהקב
  . 23"וייצר לו ויירא יעקב מאוד" –וג� בפרשתנו . 22"...לוהי� עמדי ושמרני&א� יהיה א: "ואומר ש�

עד לגיל זה אנו לא יודעי� עליו דבר מלבד שהוא . יעקב מקבל את הברכות בגיל שישי� ושלוש
עד . ברגע אחד יש לו שונא המבקש להרגו. ברגע אחד כל חייו השתנו. איש ת� יושב אהלי�

. באמת" של�"אבל עוד יעבור זמ� רב עד שיהיה . היה של� לכאורה, לאותו רגע הוא היה איש ת�
ואז כל . מבחינה רוחנית הוא היה במקו� עליו� ;אוהלי ש� ועבר & יושב אהלי�יושב אהלי�יושב אהלי�יושב אהלי�ש ת� יעקב היה אי

שכ� רבקה אמו  –והאמת שהדבר היה בעל כרחו . העול� התהפ� עליו ברצונו או שלא ברצונו
, מתו� האוהלי� הוא בורח אל לב�. ומאותו רגע הוא הופ� לאיש נרד*. ציותה עליו לגנוב הברכות

עשרי� שנה עד ". איש ת�"הוא עדיי� בגדר  &הוא שותק ולא מתעמת ע� לב� ובמש� עשרי� שנה 
 לבטחלבטחלבטחלבטחאז תל� " :לכ� קשה. שיעקב מתעשת בסיוע נשותיו ומבי� שג� מלב� הוא צרי� לברוח

�  ?איפה הביטחו�? "דרכ

יעקב . """"ויצאויצאויצאויצא""""מציאות של מציאות של מציאות של מציאות של לללל" " " " ויברחויברחויברחויברח""""להפו� מציאות של להפו� מציאות של להפו� מציאות של להפו� מציאות של כל תפקידו של יעקב בעול� היא , אלא
  .למציאות של יציאה מעשיו, להפו� מציאות של בריחה מעשומברר כיצד 

  

חזרה גנרלית לגלות זרעו  מעי�, ומי שיעיי� בפסוקי� יראה הקבלה גדולה לסיפור יציאת מצרי�
  :24לאבר�' בברית בי� הבתרי� אומר ה. של יעקב

י ע ּכִ ַד֜ ַע ּתֵ ם ָיֹד֨ אֶמר ְלַאְבָר֗ ר -ַוּיֹ֣ רֶ | ֵג֣ ֶא֙ ה ַזְרֲעָך֗ ּבְ ֣ ֥ע ִיְהיֶ ּו ֹאתָ֑ם ַאְרּבַ ם ַוֲעָב֖דּום ְוִעּנ֣ א ָלֶה֔ ֙ץ לֹ֣
ה ָנֽ ֽדֹול-ְוַאֲחֵרי ... :ֵמ֖אֹות ׁשָ ְרֻכׁ֥ש ּגָ י לֹא... : ֵכ֥ן ֵיְצ֖אּו ּבִ ֧ ה ּכִ ּובּו ֵהּ֑נָ י ָיׁש֣ ן -ְו֥דֹור ְרִביִע֖ ם ֲעֹו֥ ֵל֛ ׁשָ
י ַעד ה-ָהֱאֹמִר֖ ּנָ   :ֵהֽ

ויש שיבה לאר# בדור רביעי כששל� עוו� , רכוש גדוליש , יש עינוי, יש עבדות, בגזירה הזו יש גרות
  . 25האמורי

מתי יוצא לראשונה זרעו של אברה�  :נראה כי חמשת האלמנטי� האלו מצויי� ג� אצל יעקב
יעקב הוא דור שלישי . לחר� & יעקב הוא הראשו� שיוצא לגלות . יצחק לא יוצא מ� האר#? לגלות

ואחר עד  גרתיגרתיגרתיגרתיע� לב� " &אצל לב� " ֵגר"ב היה בגדר יעק. וילדיו ה� דור רביעי, ביחס לאברה�
יעקב . 27"ושש שני� בצאנ�, בשתי בנותי� ארבע עשרה שנה עבדתי�עבדתי�עבדתי�עבדתי�    " –יעקב היה עבד . 26"עתה

ויהי לי שור " &ויעקב יצא מבית לב� ברכוש גדול . 28"...ואת יגיע כפי ענייענייענייענייאת : "נה בבית לב�ג� ע5
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  .טו, ח"כ, ש� 
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  .לכ� אי� זה בגדר אלמנט הכרחי בגזירה. מקו� לתשובה

26
 .ה, ב"בראשית ל 

27
 .מא, א"ל, ש� 
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ויל� אל ... ויקח עשו: "שהרי נאמר', של�'האמורי לכאורה וג� עו� . 29"צא� ועבד ושפחה ,וחמור
  .עשו יוצא מ� האר# & " אר# מפני יעקב אחיו

? 30"ביקש יעקב לישב בשלוה –וישב יעקב : "עכשיו את� מביני� מדוע לאחר כל זאת נאמר
, הגיעה העת לגאולה –לכאורה יעקב צודק . ההבנה של יעקב היתה שגזירת הגלות היתה ותמה

  ".שלוה בארמנותי�"ול" ישליו אוהבי�"ל, אמיתיתלשלוה 

  

ובשביל יהודי אחד . בנימי� –ע� ישראל כולו חווה גלות מלבד ליהודי אחד ? מה היה חסר, אלא
התהלי� כאילו ולא , ועד שהוא לא יעבור את התהלי�. שלא עבר את הגלות שווה להגיע למצרי�

וזהו בנימי� שלימי� יבקשו . א� לא כול� כא�אי� כא� מציאות , אי� כא� תהלי�. עבר על א* אחד
  .אבל לא נכנס לנושא זה כעת, להוציא אותו מ� הקהל בשל מעשה פילגש בגבעה

  

ולכ�  –מעשה אבות סימ� לבני� . הוא הפיכת הבריחה ליציאה" וישלח"ו" ויצא"כל סיפור פרשות 
מתו� הֵמצרי� שיש  כיצד יוצאי�, ממצרי� שלנו כיו� לצאתלצאתלצאתלצאתג� אנחנו מחויבי� ללמוד כיצד 

  .לכולנו

ויוגד ללב� ביו� : "יציאת יעקב מבית לב�ל� ביציאת מצרי� עצמה נוכל למצוא הקבלות ג, אגב
וירדו* : "וכ� על לב� נאמר, 32"ויוגד למל� מצרי� כי ברח הע�: "לעומת 31"השלישי כי ברח יעקב

וג� ש�  .ביו� השביעיוכ� רד* פרעה אחרי ישראל עד שהשיג� על הי� " אחריו דר� שבעת ימי�
השאלה היא אי� לקחת את מצרי� שרודפת ? הא� יצאנו ממצרי� או ברחנו ממנה & אפשר לשאול 

  .ליציאת מצרי�ליציאת מצרי�ליציאת מצרי�ליציאת מצרי� – נואחרי

כי ע� אברה� ויצחק אנו מרגישי� שזו מציאות שאנו לא  ,יעקבמזה דבר שאנו יכולי� ללמוד רק 
אי אפשר בכלל להבי� . של עוקד ונעקד אי אפשר בכלל להבי� מציאות ;יכולי� בכלל להבי� אותה

, יעקב פוגש אותנו בפכי� הקטני�, לעומת�. ה על סדו�"את המשא ומת� של אברה� ע� הקב
הביטוי  –ביעקב לראשונה אנו פוגשי� תיאור של תגובות כל כ� אנושיות . במציאות היו� יומית

השלמות של יעקב . על שמעו� ולוי, על רחל, על לב� –חוזר על עצמו שוב ושוב " ויחר יעקב"
. מתבטאת דווקא בכ� שהוא התחכ� ע� המציאות עד ששיני האריות ה� אלו שעשו אותו של�

אבל השלמות , כמה יפה היה כשיעקב היה איש ת� יושב אהלי� &העול� כאילו התאכזב מאוד 
  . של יעקב היתה עוד בוסרית

. 34"ושמרני לוהי� עמדי&יהיה א א�א�א�א�"יעקב אומר , 33"� ושמרתי�והנה אנוכי עימ:"אומר לו' כשה
 & יעקב מבי� שע� כל גדולתו ! יעקב מציאותי". שמא יגרו� החטא"ל אומרי� שיעקב חשש "חז
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ליעקב יש אמונה . 35"חכמתו מתקיימת &כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו . "הוא עלול לחטוא
והוא , הוא חי ע� מלאכי� ממש. רה בי� השני�ואי� סתי, א� ג� יראת חטא עצומה, ובטחו� עזי�

כל פתיחת פרשת וישלח היא  –יש לו יראה גמורה שמא יגרו� החטא . ירא שמא יגרו� החטא
במדרש  ל"חזוכ� דרשו . יש אפילו תוכנית צבאית ותוכנית מילוט, ביטוי של היראה הגמורה הזו

   :על יראת משה מעוג תנחומא

  .סומכים על ההבטחה ואינם פורקים את היראה כך היא דרכם של חסידים שאינם

  

�  

  

  :36נחזור לפסוק שמתאר לנו את שלמות יעקב

ם  }יח{ ֶכ֗ יר ׁשְ ם ִע֣ ֵל֜ ב ׁשָ ֹב֩א ַיֲעקֹ֨ ַחן ֶאתַויָּ ֖ ם ַוּיִ ן ֲאָר֑ ֣ ּדַ ֹב֖אֹו ִמּפַ ַען ּבְ ַנ֔ ֶרץ ּכְ ֶא֣ ֙ר ּבְ יר-ֲאׁשֶ י ָהִעֽ ֵנ֥   :ּפְ

  ! הלא עכשיו נקעה רגלו? כיצד אפשרית לומר שהיה של�

שלא חסר כלום מכל אותו , שלם בממונו. שנתרפא מצליעתו, שלם בגופו. שלם: י"רש
  :שלא שכח תלמודו בבית לבן, שלם בתורתו. דורון

כי הוא חי את המציאות בשיא  –דוקא עכשיו הוא של� בתורתו . דוקא עכשיו הוא של� בגופו
קל  והלא: "י ש� אומר"ורש! 37"ויאמר הבה את אשתי ואבוא אליה: "יעקב אומר ללב�. פשטותה
כי פע� הוא , שיעקב צרי� את רחל ולאה כי הוא יעקב ועשו ג� יחד, אלא!" אומר כ� אינושבקלי� 

, הוא רצה להשאר יעקב, וזה נכפה עליו. ולאחר הברכה הוא יעקב ועשו ג� יחד, קבהיה רק יע
. כעת יעקב צרי� להתמודד ג� ע� העשויות שבתוכו. ורבקה היא זו שהביאה עליו את ברכות עשו

עכשיו הוא לוקח את הדברי� הכי נמוכי� והופ�  –" הבה את אשתי ואבואה אליה: "לכ� הוא אומר
  .38"אמר כ�להביא תולדות " & אות� לעליוני� 

? כיצד יעקב יוצא של� א� כ�. הלא יעקב הרגע נת� ונת� לעשו ממו� רב? הכיצד & " של� בממונו"
בממונו  רברברברבהוא היה  & בממונו של�של�של�של�הוא לא היה , אילו הוא היה מקבל אגורה אחת מעשוש, אלא

  ?מכירי� את התחושה שרק לאחר שאנו נותני� אנו מרגישי� שלמי�. עוד גרוש

היתה לו תורה תמימה אבל לא , א� לא היתה נודדת שנתו מעיניו עשרי� שנה בבית לב�, וכ�
  .שלמה
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ג� אנחנו לפעמי� פתאו� עוברי� . מעשה אבות סימ� לבני� ממש. ממש –וישלח יעקב מלאכי� 
וכשאנו . ליעקב שפתאו� הכל רוד* אחריו –מאיש ת� יושב אהלי� –מיעקב של פרשת תולדות 

ואז קופ# עלינו רוגזו , של הרדיפה נדמה לנו שאנו יכולי� לישב בשלוה' עמי� משלב איוצאי� לפ
אנו ויעקב מגלי� שהכל היה חזרה גנרלית לפני הירידה  מאה ושלושי� ורק בגיל. של יוס*
  .למצרי�

. 39"אל תירא מרדה מצרימה –אבי�  לוהי& א ל& אנוכי הא: "ליעקב' לפני הירידה למצרי� אומר ה
ואנכי אעל� ג�  אנוכי ארד עימ�: "מוסי* ואומר לו' ואז ה. שלנו ביטוי כזה נשמע מחרידבעול� 

שאד� של� הוא מי שבכל , אלא? אי� זה אמור להרגיע את יעקב. ג� השכינה תגלה – 40"עלה
כשאתה ! ג� השכינה תעלה עימו, כשהוא יעלה –ויותר מכ� . השכינה עימו, מקו� שהוא נמצא

' ח הקדוש שה"הזכרנו פע� את אוה. אתה לא של� באמת" יעקב איש ת�"בתור  41צדיק לרבי�
. יהיה עמו וע� זרעו כדי לקב# את כל הניצוצות שצרי�' כי ה, אומר כא� ליעקב שאי� לו מה לפחד

יעקב : ויאמר. במראות הלילהבמראות הלילהבמראות הלילהבמראות הלילהלוהי� אל ישראל & וירא א: "מתגלה אליו באופ� מיוחד מאוד' ה
את הקורס במראות הלילה התחיל יעקב עוד ? אות הלילהאת� שמעת� פע� על מר – 42"יעקב

ש� המקו� הגיע עד , אבל ש� היתה זו רק ההתחלה". ויפגע במקו�"בתקנו את תפילת ערבית ב
ש� הוא הבי� טוב מאוד מה� מראות , לאחר מכ� יעקב עבר השתלמות מלאה בבית לב�. אליו

הוא ראה שמה שמתרחש פה , א עיניוכשיעקב מנהל את הצא� ומתו� כל הגנטיקה הזו נש. הלילה
הוא ראה ! ראה את שניה� יחד, הוא ראה מלאכי� וצא�. באר# מתרחש ג� ש� למעלה בשמי�

  .בכ� הוא של�. את המלאכי� מעבירי� שיקתות וידע לתרג� זאת למציאות

אל "לכל אחד משלושת האבות נאמר . בית ישראל ולא בית אברה� או יצחק. בית יעקב נחנו, ואנו
כולנו  –אבל כשמסתיימי� הרגעי� האחרוני� של שבת קודש ונכנסי� לעול� המעשה , "יראת

זה הזמ� שהוא בי� , אלו הרגעי� שבה� שבת מסתיימת". אל תירא, אל תירא עבדי יעקב: "אומרי�
לכל  –אבל אפשר לקרוא את בניגו� אחר , "לכל שבת יש מוצאי שבת"אומרי� ש. מציאות לדמיו�

  . ביציאה הזו שהיא היא המשלימה אותנו, רק בכ� אנו שלמי�! שבתשבתשבתשבתיש מוצאי יש מוצאי יש מוצאי יש מוצאי שבת 

התקי� , ל אומרי� שהוא התקי� מטבע"חז. הוא קנה ש� חלקת שדה, כשיעקב חנה ש� בשכ�
אבל . אבל הוא קנה חלקת קבר –ג� אברה� קנה חלקת אדמה ? ל הגיעו לכ�"אי� חז. שווקי�

וקנה יעקב את , היה ערב שבת ע� דמדומי� כשנכנס יעקב אבינו: "אצל יעקב מתואר מצב אחר
וש� הוא מחבר מציאות , יעקב נכנס בערב ש� ע� דמדומי�. 43"וקנה נחלה ללא מצרי�, פני העיר

זה , זו מציאות" אל תירא עבדי יעקב" .ש� הוא מגלה שהמציאות היא בעצ� השבת, ע� דימיו�
  . חטא באופ� תמידי& ות יראלהצליח כל הזמ� להחזיק את המקלות ולראות את המלאכי� ולהי

  .צדיק מ� העיר עושה רוש� יציאתיציאתיציאתיציאת, , , , אכ�

�  
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