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  פרשת ויצא
  

� עשיו העימות ע. אל לב� אחי אמו ב את הבית הטוב באר� ויוצא לחר�עוז, יעקב אבינו בעצת אמו

  .בדר! יעקב חל� את חלו� הסול� המפורס�. גלות זו בנושא הברכות  כפה עליו

' והנה ד. אלוקי� עולי� ויורדי� בו והנה סול� מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי"

והיה זרע! כעפר . ולזרע!, ל! אתננה , האר� אשר אתה שוכב עליה...... 'ניצב עליו ויאמר אני ד

�בראשית ( "והנה אנוכי עימ! ושמרתי! בכל אשר תל! והשיבותי! את האדמה הזאת........ האר

  ).ו "ט – ב"י, ח"כ

 כדי לחזק ולעודד את ,אר� שהוא עתיד לחזור אליהאת ה ה  מבטיח ליעקב"הקב, בדר! לגלות

שהסול� שמוצב ארצה ושראשו מגיע  סביררש מהי ר"שהר ?ה פשרו של חלו� הסול� מ .יעקב

ה "הקב. שחיי האד� אינ� אופקיי� אלא אנכיי�את הידיעה  מטרתו לחזק בלב יעקב, השמימה 

ל המכשולי� היא להתגבר ע ירידות והמטרה בחיי�יש עליות ורוצה ללמד את יעקב שבחיי� 

מעי� הכוונה כללית ליעקב לקראת  חלו� הסול� הואכלומר . שבדר! ולטפס מעלה בסול�

  .שיצטר! להתמודד אית� ולהתגבר עליה�, לגלותבדר! לו  צפויי�המכשולי� ש

א� יהיה אלוקי� עמדי ושמרני בדר! הזה " :' ד –יעקב התעורר מחלו� הסול� ואז מתפלל ל 

" לי לאלוקי�' בשלו� לבית אבי והיה ד ילח� לאכול ובגד ללבוש ושבתונת� לי   ,הול!אשר אנוכי 

הא� לא היו ליעקב שאיפות קצת ?  וק ביקש יעקב בתפילה זו על עתיד חייוימה בד ).'כ, ח"כ(

הא� יש ? מדוע תפילה זו מופיעה מיד לאחר חלו� הסול�? "לח� לאכול ובגד ללבוש"מעבר ל

  ?קשר בי� בקשה זו לחלו� הסול�

ומהו המפתח האמיתי להצלחה ? מה העיקר ומה הטפל ,יעקב בתפילה זו מלמד אותנו מסר לחיי�

לעול� לא יסתפקו במה שיש � א! מווהרבה מ, י� שיש לה� הרבה נכסי� יש אנש.בחיי�  שמחהול

ה� לעול� לא . אחרי� ולש� כ! יעשו הכל ג� על חשבו�נכסי� ג עוד ועוד מטרת� להשי. לה�

כל מרצ� וכוחותיה� בהשגת נכסי�  יקנאו תמיד באחרי� וישקיעו את ,לה� ישמחו במה שיש

עיקר א! אינ� ה, חשובי� "י�יכסי� גשמנ"� וצבירת ושממיני� יש כאלה שמב ,לעומת� .נוספי�

 "נכסי� רוחניי�"רצ� וכוח� בצבירת וישקיעו את מ "י�ישמנכסי� ג"בחיי� ולכ� יסתפקו במעט 

נתינת , זרה לחלשי�התנדבות וע ,התחשבות בזולת, עבודה עצמית על התנהגות טובה יותר 'לדוג

" ההסתפקות במועט"אותו בברכת  כהזיה ש"יעקב בתפילתו מבקש מהקב. 'וכו צדקה לנזקקי�

נכסי� "בצבירת  רלהשקיע את כוחותיו בעיק כדי שיוכל ,"לח� לאכול ובגד ללבוש"ל רק ויזכה

יעקב מבי� שכדי שיוכל לעלות ולטפס . האמיתית בחיי� לשמחהשהינ� המפתח ,  "רוחניי�

 .'ד–וא מבקש מהההסתפקות במועט ולכ� זה מה ש הסול� שעליו חל� הוא יזדקק לברכת במעלה

  .יתכ� שזו הסיבה שתפילה זו של יעקב מופיעה מיד לאחר חלו� הסול�

  

" הנכסי� הרוחניי�"שנדע ג� אנו להבחי� בי� עיקר לטפל ושנשכיל להשקיע בצבירת יהי רצו� 

  .שה� המפתח לשמחה האמיתית בחיי�
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