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  )3201/נובמבר/9 ,ד"תשע כסלו 'ו ,ד"נת תשעש 7 גליו�( "ויצא"גליו� 

  ה"ב

  "סול$ של כוכבי$", "סול$ יעקב"על  � "ויצא"לפרשת  "נקודה טובה"

ע
 , מספר על פגישה של בוקר בגינת ביתו, )נורית הירש: לח�( "מלא% מסול$ יעקב"יור
 טהרלב בשירו 
 1ַָר0 )המלא�   הוא(, ִלְקָראת. ַ-ְלִ+י ֶאת ֶאְפַ+ח ְ)ֶטֶר$, כי. מלא� שהצי� ומיד נעל
. מלא� מסול
 יעקב

  ...ְל0ַָמִי$ ַה3ְָנַפִי$ ְוָע2

  ... והמיסתוריי
הרחוקי
 , העליוני
" לגעת בשמי
"שלנו מבטא את הרצו� , זה שיר 

  ".לגעת בשמי
"של מתו� שאיפה , "סול
 יעקב"ג
 אנחנו נעסוק בחלו
 של , ואכ�

והנה הוא . בגלל מעשה הברכות, נאל� יעקב לנוס על נפשו מפני עשיו אחיו, )תולדות(הפרשה הקודמת בסו# 
הוא המקו
 בו עתיד לקו
 בית , מוצא את עצמו חונה ללינת לילה במקו
 בו עקד אברה
 את יצחק בנו

  .המקדש


 הְוִה(ֵ  ַוַ'ֲחלֹ
. "נבואיזוכה יעקב לחלו
 חלו
 , במהל� שנתו במקו
 מיוחד זה-ָ ָ/ב ס.  ַמ3ִיעַ  ְורֹא12 0ְרָצה מ.
  ). יב, כח בראשית" (16 ְויְֹרִדי
 עִֹלי
 ִהי
1ֱאל ַמְלֲאֵכי ְוִהֵ(ה ַה4ָָמְיָמה

 9ָ0ה ֲא2ֶר ָה6ֶר5" :אר5 ישראלניצב עליו ומבטיח לו ולזרעו את ' עוד הוא רואה את המחזה הזה והנה ה
 ָיָ;ה :ָפַרְצ9ָ  ָה6ֶר5 3ֲַעַפר ַזְרֲע%ָ  ְוָהָיה: ")ע
 ישראל( ברכה לזרעוו )יג, ש
" (:ְלַזְרֶע�ָ  הֶאְ+ֶנ7ָ  ְל%ָ  ָעֶליהָ  2ֵֹכב

  )יד, ש
" (ָוֶנְג6ָה ְוָצפָֹנה ָוֵקְדָמה

 ְוִהֵ(ה: "שמירה והגנה  היא המיידית והאקטואלית ביותר ליעקב הנרד# והנס על נפשו , ההבטחה השלישית
  ).טו, ש
..." (ֶאֱעָזְב%ָ  לֹא 3ִי ַה=ֹאת ָהֲאָדָמה ֶאל ַוֲה0ִבִֹתי%ָ  9ֵֵלְ�  ֲא2ֶר 6ְכֹל :0ְַמְרִ+י%ָ  ִעָ;ְ�  >נִֹכי

  ?מה מסמל הסול$ ומהו תפקיד$ של המלאכי$? מה משמעותו של חלו$ הסול$

 
. אותושיעקב זכה לראות את חילו# המשמרות של המלאכי
 המלווי
 , הוא על דר� הפשטביאור הדברי
כדי , אולי? וכל כ� למה. )ש
, י"רש( ירדה ארצה, עלתה לרקיע והמשמרת הנכנסת, שסיימה" המשמרת"

: שההבטחה האלוקית, "ירגיש"וכדי שידע . יוכל להרגיש ביטחו� אישי, שיעקב הנס על נפשו מפני עשיו
  .יימתמתק, ..."9ֵֵלְ�  ֲא2ֶר 6ְכֹל :0ְַמְרִ+י%ָ  ִעָ;ְ�  >נִֹכי ְוִהֵ(ה"

 
אלא  ,המשתלשל ארצה, עליו� סול$ שמיימיכלא הוצג שהסול
 שהתמקדו בעובדה יש מ� המפרשי
מטרתו ש, )ברובד עמוק יותר מ� הפשט( ומכ� למדו. מוצב באר� וראשו בשמי
ה, דווקא כסול
 גשמי

 .ולא הירידה יהיעלה קאודוהיא  ,של הסול
 העיקרית

 ,האר�� מ תעלותלצור� ה אלא, ארצה משמי
 ירידה 
 לצור�אינ ,של הסול
העיקרית ומטרתו  כיוונו

רק בעול
   ולא להישאר לרגלי הסול
  אל עול
 הרוח, "גבוה"לשאו# ולכוו� שעל האד
 , ללמד�. לשמי
  ).ש
, ר הירש"על פי הרש( .הארצי

יה להיות על. אי ש
 בחלל "מרחפת"ת זו איננה התעל:. תלאנושות כולה להתעל1" הזמנה"הסול
 מהווה 
 �, יומיי
  בחיי המעשה היו
 , התעלות הבאה לידי ביטוי והגשמה. ע
 הרגלי
 על הקרקע   מוצבת באר

  .במסחר ובתעשיה, בחקלאות

המוביל את  "כוח החלו�"אמורי
 להיות , )ע
 ישראל(כי הוא וזרעו ? ומדוע דווקא יעקב זוכה לחלו
 הזה
נועדו לעורר ביעקב , ע
 הנבואה שבצידו, והחלו
 ".יי$אור לגו"בבחינת , האנושות כולה בדר� הזאת

  .מחשבות על תפקידו זה
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כל אחד עולה . לשיפור עצמי) ינג'קואוצ" (אימו�"סול$ של  הוא בעצ
, מימושו הרוחני של רעיו� זה
  .את התנהגותו החברתית ועוד ועוד, בקצב המתאי
 לו ומשפר את יכולותיו האישיות ,"שלו"בסול$ 

כותב את ) רב ומקובל שחי באיטליה במאה השמונה עשרה( רבי משה חיי
 לוצאטו  ל "הרמח כאשר, ואכ�
של עיקרו�   הוא בונה אותו על פי עיקרו� הסול
 , )דר�   מסילה ( "מסילת ישרי$"  ספר ההדרכה שלו 

  . השלבי
 הקודמי
דרישות הקד
 של בנוי על  ,כאשר כל שלב, שיפור ההדרגתי

סול$ "  מספרת כיצד האד
 בונה לעצמו את הסול
 שלו , )מילי
 ולח�" (גחליליות"אסתר שמיר בשירה 
  :"של כוכבי$

  ַגְחִליִלי.ת ְלַלֵ@ט ַהַ<ַער ֶאל ח.ֶזֶרת ֲאִני

  ְ)ע.ְזִבי ִהA0ְְרִ+י ְקַט7ִי$ א.ר.ת

  ָלע.2 ָיְכל: B0ֶֹא, ִמCַַער 3ְֵבד:ת ִמBִי$

  ְ)ֶלְכִ+י ִ+י6ַסְפ  B0ֶֹא 0ִיִרי$

 

  ַגְחִליִלי.ת ְלַלֵ@ט ֶלָעָבר ח.ֶזֶרת ֲאִני

Bָ$ ֵמֶה� ִלְבנ.ת D3.ָכִבי$ 0ֶל ס  

  ִלְהי.ת ָיְכל: לֹא 3ִי ָהַלְכִ+י B0ֶֹא 0ְִביִלי$

  ...ִ)0ְִביִלי $0ָ ְמַח3ִי$ ע.ד א:ַלי

אורות שאות
 לא . מהרבה שלבי
, "ְקַט7ִי$ א.ר.ת"מהרבה הסול
 הגדול נבנה ש, מלמד אותנוהשיר 

  .במשעולי חיינו, בעצמנו, שעלינו ללקט ולמצוא לבדנואורות . נקבל מאחרי

) 1744  1670(מתלמידיו של רבי יונת� אייבשי� , )רבי מאיר אייזנשטט(ש "
 א"ענה המהר, ברוח רעיו� זה
', ברו� אתה ה: "אנו אומרי
, מידההברכה הפותחת את תפילת ע', אבות'בברכת . על שאלה מעניינת

מדוע לא נקצר ונאמר אלוקי אברה$ ". אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אלוקי אברה
, אלוקינו ואלוקי אבותינו
  )לט, חלק א פני
 מאירות( !?יצחק ויעקב

   !?עבור כל אחד מ� האבות בנפרד, פעמיי
 נוספות ומיותרות" אלוֵקי"מדוע חוזרת ומוזכרת המילה 

ויצר הרוחני והייחודי שלו בעצמו , בנה את סול
 ההתקדמות האישי, שכל אחד מ� האבות, היא תשובתו
מערכת יחסי
 המושפעת מ� הגווני
 האישיי
 . שונה וייחודית ע
 אלוקיו, לעצמו מערכת יחסי
 אישית

 
  .לורק המיוחדי

היתה דמותו של , וחניעליה הוא הציב את סולמו הר" קרקע"ה  של יצחק אבינו והבסיס נקודת המוצא 
כנקודת מוצא  על דמות
 ואישיות
 של אבותיו האישיאת סולמו יעקב הציב , ובהמש�. אברה
 אביו

  .ומש
 הוא המשי� הלאה

   ".אלוקינו ואלוקי אבותינו": ולכ� אנו אומרי
 ומדגישי
 בתפילה את שני העקרונות ג
 יחד

נקודת הבסיס  ה
, והדוגמה האישית שהנחילו לנו ואנושי של אבותינ דיוקנ
 הרוחני    "אבותינו אלוקי"
   .שלנו" סול
"עליו נציב את ה, והמוצא שלנו

את מערכת , אנוונבנה " נעלה"בעזרתו , לסול
 הפרטי שלנו מתייחס   "אלוקינו" הביטוי, ובמקביל
  .ה"היחסי
 הפרטית שלנו ע
 הקב
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Bָ$ ֵמֶה� ִלְבנ.ת"ו" ַגְחִליִלי.ת ְלַלֵ@ט"זה , וכל שנותר לנו D3.ָכִבי$ 0ֶל ס..." "
-ָ ָ/ב ס.  ַמ3ִיעַ  ְורֹא12 0ְרָצה מ.
 כאשר רגלינו מוצבות על קרקע, שלנויו
   לחיות את חיי היו
 אנחנו סול
 בעזרתו נוכל , "ַה4ָָמְיָמה
 ְורֹא12" תבבחינ   רוחניי
 העומדי
 ברומו של עול
 ולרעיונות  מחובר לאידיאלי
 ראשינובעוד ש, העשייה

  "...ַהFָָמְיָמה ַמ3ִיעַ 

דווקא , "לגעת בשמי
"לעלות בסול
 יעקב בעצמו ולשאו# כי כל אחד מאיתנו יכול וצרי� , והנה התברר לנו

  ...אלא בני אד
 בעלי רצו� ובחירה חופשית, בגלל שאנחנו לא מלאכי

  

 בברכת שבת שלוםבברכת שבת שלוםבברכת שבת שלוםבברכת שבת שלום

        משה רוטמשה רוטמשה רוטמשה רוט    

  com.roth@gmail.nekudatova: מייל  

  http://www.pirsuma.com/nekuda_tova   :"נקודה טובה"ארכיו� 

   .נא לשמור על קדושת הגליו� ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש

    .ל"אשמח לקבל למייל הנ ?יש ל% הערה או הארה

  הפ5 בי� חברי% ?אהבת


