
 בס"ד

 הפרשה ואנחנו

 חיים מלאי משמעות – וישלחפרשת 

בהתאם למאפייני  בפתח דבריו לפרשתנו, ממקם אותנו הרב חנן פורת על ציר ההתרחשויות עד כה

'וירא'.  –בפרשות 'לך לך'  –ההתמודדויות שחוו אבותינו: "כבר העפלנו עם אברהם אל ההר 

 –'תולדות'. ועתה אנו באים עם יעקב אל הבית  –שרה' -בפרשות 'חיי –חרשנו עם יצחק את השדה 

חיים, חיים  –חורשים וזורעים! ובבית  –עולים! בשדה  –'וישלח'... אל ההר  –בפרשות 'ויצא' 

פנימה,  –אכן יש בבית, לכאורה, מידה מסוימת של צמצום, שהרי חללו סגור מבית  שלמים!

מצום זה מאפשר חיים אינטימיים, חיים וקירותיו מבדילים בינו ובין הסובב אותו. אך דווקא צ

איך חיים בבית חיים שלמים ומלאי משמעות?  )מתוך: 'מעט מן האור'(.מלאים על כל ממדיהם..." 

 י הפרשה מספקים לנו כלים פרקטיים. להלן אצביע בתמציתיות על אחדים מהם. אירוע

 מאמץ ותפילה

לפיכך, השקיע בהכנות למפגש, כדברי יעקב שם פעמיו לשוב לבית אביו וחשש מהמפגש עם אחיו. 

וכי אין די בתפילה מעומק . רש"י, יעקב "התקין עצמו לשלשה דברים לדורון לתפלה ולמלחמה"

ר' יצחק כדרך התמודדות בלעדית בעת מצוקה? לשם מה יש צורך בתשורה ובהכנה למלחמה? הלב 

... אבל באלו כבר יועיל פעולותיו של יעקב: " משמעותעומד על  ,עראמה, בספרו 'עקדת יצחק'

ההשתדלות והחריצות כי העדר ההשתדלות וחסרון החריצות במקום הצורך הוא העוון אשר 

חטא. וכמו שביארו חז"ל במדרש "שוחר טוב" תהלים כג: "כי ה' אלקיך ברכך בכל מעשה ידך" 

י הוא הר –יכול אפילו יושב ובטל? תלמוד לומר: "בכל מעשה ידך": אם עשה  –)דברים ב, ז( 

עולה לכלוכך, צערך בפרנסתך".  –הילוכך  –אינו מתברך. מהו "ידע לכתך"?  –מתברך, ואם לאו 

הנחשבת לעתים בזויה בעיני  כי ההתאמצות והחריצות מבורכות, אף אם הן כוללות מלאכה

  הבריות.

בעל ממשיך ומסביר יחסי הגומלין בינה לבין יתר הפעולות?  םמהמה באשר לכוחה של התפילה? 

השתדל בכל מאודו להינצל מאויביו, זאת מאחר וידע כי ישועת ה' חלה  כי גם דוד המלך העקדה

אם לא יעשה כבר רק על מי שנוקט בכל הפעולות האנושיות האפשריות להתמודדות עם מצבו: "

וזו היא מידה שלימה,  יהיה חסרון בתוך השתדלותו ויגרום להדיח מעליו תשועת ההשגחה...

 ...".ם אל סוף מה שבידו לעשות, יבטח בה' ויישען באלוקיוכשיגיע אד

מלחמה חיצונית וכן משבר פנימי, אתגר כללי  –יעקב מלמדנו כי בכל התמודדות הניצבת לפתחנו 

ת ולהשקיע מאמצים משמעותיים. רלוונטיואו קושי פרטי, עלינו לנקוט בכל הפעולות האנושיות ה

אינו יכול לצפות כי יזכה לישועות  – ןאינו נוקט בהרצון ה' ומי ש והחריצות הןההשתדלות 

אין די בתפילות מלאות כוונה,  –זוג יזכו לשכינת ה' בביתם -גם כדי שבניולהתגשמות התפילות. 

יש צורך בעבודה קשה, השתדלות רבה ומאמצים כבירים. האם משמעות הדבר היא כי גם בביתנו 

 הדבר תלוי בנו! –שעולה מהמשך הפרשה היכן השמחה, האהבה והעונג? כפי אנו עבדים? 

 



 שמחה והתרוממות

זכה יעקב אבינו לשינוי שמו מיעקב לישראל. כידוע, שמו של אדם מעיד על משמעותו.  ,בפרשתנו

ישראל הוא -הם בעלי סמליות: "כשעם ,יעקב וישראל ,הרבי מלובביץ' מבהיר כי שני השמות

בדרגת 'עבד' בלבד, הוא נקרא 'יעקב'... וכאשר הוא מתעלה לדרגת 'בן', הוא נקרא 'ישראל'... 

בין בן לעבד ברור למדי. כשבן ממלא את רצון אביו, הוא עושה זאת בשמחה, באהבה, ההבדל 

עיתים קרובות הוא ממלא את אדונו; ל העבד לא תמיד רוצה למלא את ציווייבעונג. לעומת זה, 

ציוויו רק מתוך הכרח ובתחושת חוסר ברירה. שני המצבים הללו קיימים גם בעבודת ה'. יהודי 

יכול ללמוד תורה, להתפלל, לקיים מצוות ולעבוד את בוראו מתוך שמחה ועונג, כמו 'בן'; והוא 

 )לקוטי שיחות, כרך ג( "יכול לעשות כל זאת מתוך הכרח וחוסר ברירה, כמו 'עבד'.

)הכוללות ת היומיום והאם לבצע את עבוד –הבחירה אצורה בקרבנו  –גם בבית הפרטי שלנו 

על כתפנו או לפעול בהתלהבות תוך הכנסת הקדושה  רובץכבד בהרגשה שעול פעולות סיזיפיות( 

 כך או כך? בידנו הדבר. .והחדווה גם למעשים הגשמיים היומיומיים

 

 ,עזראלמדריכי וחניכי תנועת הנוער 

 כה והצלחה בשבת הארגון ובכל מעשיכם! חזקו חברים!בר

 בשורות טובות! !ומבורךשלום שבת 

 לעילוי נשמת מרת יפה פרץ ז"ל, אשת חיל רבת פעלים.

 


