
 
  1.4..621 ה"כסליו תשע 'ד רביעיד יום "בס

 
 פרשת ויצא

 
ם עשיו העימות ע1 אל לבן אחי אמו ב את הבית הטוב בארץ ויוצא לחרןעוז, יעקב אבינו בעצת אמו

 1בדרך יעקב חלם את חלום הסולם המפורסם1 גלות זו בנושא הברכות  כפה עליו

' והנה ד1 י אלוקים עולים ויורדים בווהנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכ"

והיה זרעך כעפר 1 ולזרעך, לך אתננה , הארץ אשר אתה שוכב עליה111111 'ניצב עליו ויאמר אני ד

בראשית ) "האדמה הזאת ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אלוהנה אנוכי עימך 11111111 הארץ

  (1ו "ט – ב"י, ח"כ

 כדי לחזק ולעודד את ,הארץ שהוא עתיד לחזור אליה את ה  מבטיח ליעקב"הקב, בדרך לגלות

שהסולם שמוצב ארצה ושראשו מגיע  סביררש מהי ר"שהר ?ה פשרו של חלום הסולם מ 1יעקב

ה "הקב1 שחיי האדם אינם אופקיים אלא אנכייםאת הידיעה  מטרתו לחזק בלב יעקב, השמימה 

ל המכשולים ים היא להתגבר עירידות והמטרה בחייש עליות ורוצה ללמד את יעקב שבחיים 

מעין הכוונה כללית ליעקב לקראת  חלום הסולם הואכלומר 1 שבדרך ולטפס מעלה בסולם

 1שיצטרך להתמודד איתם ולהתגבר עליהם, לגלותבדרך לו  צפוייםהמכשולים ש

אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה " :' ד –יעקב התעורר מחלום הסולם ואז מתפלל ל 

" לי לאלוקים' בשלום לבית אבי והיה ד ילחם לאכול ובגד ללבוש ושבתונתן לי   ,י הולךאשר אנוכ

האם לא היו ליעקב שאיפות קצת ?  וק ביקש יעקב בתפילה זו על עתיד חייוימה בד (1'כ, ח"כ)

האם יש ? מדוע תפילה זו מופיעה מיד לאחר חלום הסולם? "לחם לאכול ובגד ללבוש"מעבר ל

  ?לחלום הסולם קשר בין בקשה זו

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

לעולם לא יסתפקו במה שיש ן אך מווהרבה מ, ים שיש להם הרבה נכסים יש אנש1בחיים  שמחהול

א הם לעולם ל1 אחרים ולשם כך יעשו הכל גם על חשבוןנכסים מטרתם להשיג עוד ועוד 1 להם

כל מרצם וכוחותיהם בהשגת נכסים  יקנאו תמיד באחרים וישקיעו את ,להם ישמחו במה שיש

עיקר אך אינם ה, חשובים "יםיכסים גשמנ"ן וצבירת ושממינים יש כאלה שמב ,לעומתם 1נוספים

 "נכסים רוחניים"רצם וכוחם בצבירת וישקיעו את מ "יםינכסים גשמ"בחיים ולכן יסתפקו במעט 

נתינת , זרה לחלשיםהתנדבות וע ,התחשבות בזולת, עצמית על התנהגות טובה יותר עבודה 'לדוג

" ההסתפקות במועט"אותו בברכת  כהזיה ש"יעקב בתפילתו מבקש מהקב1 'וכו צדקה לנזקקים

נכסים "בצבירת  רכדי שיוכל להשקיע את כוחותיו בעיק ,"לחם לאכול ובגד ללבוש"ל רק ויזכה

יעקב מבין שכדי שיוכל לעלות ולטפס 1 האמיתית בחיים שמחהלשהינם המפתח ,  "רוחניים

 1'ד–וא מבקש מהההסתפקות במועט ולכן זה מה ש הסולם שעליו חלם הוא יזדקק לברכת במעלה

 1יתכן שזו הסיבה שתפילה זו של יעקב מופיעה מיד לאחר חלום הסולם

 

 יחסי רחל ויעקב

אמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה ות"

, בראשית ל" )לוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן-ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת א1 אנוכי

יעקב 1 היא מקנאה ומבקשת מיעקב שיתן לה בנים, בנים מלאה 4ואחרי , רחל לא יולדת(1 ב-א

על  –!(ממך מנע ולא ממני)בטן פרי  ממךלוקים אנוכי אשר מנע -בתגובה כועס ואומר לה התחת א

מה בדברי רחל גרם לו  ?לוקים אנוכי-מה פשר תגובתו של יעקב התחת א? מה בדיוק יעקב כועס

כלומר הבעיה אצלך  -"מנע ממך פרי בטן"מדוע עקץ ובייש את רחל ואמר לה אשר  ?לומר זאת

 ?ל יעקבמה פשר התנהגותו ותגובתו ש ?למעיקות ועונים האם כך מתנהגים? ולא אצלי

 



 

ל מלמדים אותנו שיעקב כעס על עצם הפניה והגישה המסוכנת של רחל שמעמידה את הצדיק "חז

 כאילו יעקב הוא " הבה לי בנים"רחל פנתה ליעקב וביקשה 1 במקום שיהיה רק צינור' ד-כתחליף ל

ה לי הב"מה פירוש : יעקב ניסה להעמיד את רחל על טעותה 1בעל הכוחות שיעזור לה ויושיע אותה

האם את לא שמה לב שאני "( לוקים אנוכי-התחת א)"'? ד-אני תחליף לאת חושבת שהאם " בנים

ולא סתם מנע ממך ! ישירות הוא מנע ממך פרי בטן ולא אני' תתפללי אל ד! רק צינור ולא תחליף

כיוון שתביני שאת צרכה להתפלל ישירות ולא לחפש תחליפים ולהיתלות באחרים שיעשו את אלא 

צדיק יכול להתפלל ולעזור אך אינו תחליף לתפילה 1 " (אשר מנע ממך פרי בטן1 )"ודה במקומךהעב

הפוך )יעקב שם לב שקרבתו לרחל גורמת לה להתנער מאחריות ולהיתלות בתפילתו 1 'ד-ישירה ל

ולכן כועס על רחל וגורם לה להבין שיש לקחת אחריות ואין תחליף לפניה ישירה 111( על הפוך

נראה שרחל , מיד לאחר חרון אפו של יעקב1 א מאחרת לבאהתוצאה ל1 א מתווכיםה לל"לקב

"  ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה1  " מבינה את המסר

רואים שרחל דבר ראשון עושה השתדלות ונותנת את אמתה ליעקב בתקווה  - ( 'ג', בראשית  ל)

 1שגם היא תבנה מצעד זה

לאחר שנגמרים להם  ,מבית אברהםעם הגר וישמעאל המגורשים שקראנו בפרשת וירא פור בסי

1 מתרחקת כיוון שלא יכלה לראות במותומשליכה את בנה תחת אחד השיחים והגר , המים במדבר

מעניין לראות 1 גם ישמעאל מתפלל 1 אנו יכולים רק לדמיין את התפילות שנשאה בליבה להצלתו

 -(ז"א י"בראשית כ" )לוקים את קול הנער-וישמע א" -אל תפילת הנער ה שומע דווקא"שהקב

דווקא את תפילת שמע ' ה-שהתורה מדגישה מדוע ? ה לא שמע את תפילת הגר"האם הקב

כלומר ככל " לכל אשר יקראוהו באמת לכל קוראיו' קרוב ה" ש ל רוצים ללמד אותנו"חז ?הנער

  1ה שמאזין לה"ך היא קרובה יותר לקבאישית ומעומק הלב כ, שהתפילה יותר אמיתית

אינה תחליף לתפילתו של ישמעאל שהיה על סף  ה של הגר להצלת בנה יכלה לעזור אךתפילת

שמע ' ה-לכן התורה מדגישה שהתפלל מעומק הלב ו,יה זקוק לישועה מיידית כיוון שה1 מוות

 1 דווקא לתפילתו

 

 !ה הסולםשנדע להסתפק במועט כדי שנוכל לטפס במעליהי רצון 

 

 ,שבת שלום

  


