
 בס"ד

 הפרשה ואנחנו

  עומקה של אחריות – ויצאפרשת 

מהפירושים  .אותו ובעזיבתו הארמי לבן עם בחייו, לחרן בדרכו יעקב קורותפרשתנו מתארת את 

שיעור על גודלה  –שיעור חשוב  , בין היתר,הרבים שניתנו להתרחשויות אלו, ניתן ללמוד

 ומשמעותה של האחריות.

 אחריות לחיות בקדושה .א

המכונה  חרן, – מהעולם הרוחני והקדוש בו שהה אל גשמיות העולם בורח מפני אחיו ויוצאיעקב 

אף של עולם". הרבי מלובביץ' מבהיר כי "הקב"ה ברא את האדם בעולם גשמי -בפי חז"ל: "חרון

וחומרי לא כדי שיברח מן העולם ויהיה בבחינת מלאך, שאין לו קשר עם העולם. התכלית היא 

וך מציאות העולם, בתוך כל קשייו והניסיונות שהוא מזמן, ומתוך כך לזככו לחיות דווקא בת

 שמכונה) ברזובסקי נח שלום הרבגם  .)לקוטי שיחות, כרך א( מחומריותו ולהחדיר בו קדושה אלוקית"

בהתייחסותו לחלומו של יעקב בפתח מדגיש רעיון זה  (כך שנקרא ספרו שם על" שלום נתיבות"ה

, והנה סולם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה, דהמכוון בזה הראו לו מן השמיםפרשתנו: "ועל זה 

להראות לו שתכלית רצון ה' היא שיהודי יעסוק בעניני עולם הזה ובתוך זה ימצא דרך איך להיות 

קדוש לה'... שענין הסולם מורה על קביעות העבודה של יהודי בעולמו... גם בירידתו יראה 

איננו נדרשים  הנה כי כן, שה שלא יפול החוצה מן המסגרת של קדושה".להישאר בתוך גבול הקדו

האתגר הניצב לפתחנו הוא  נהפוך הוא.ומעניינים גשמיים.  להתנזר ולהתנתק מחיי העולם הזה

 להשתלב בעולם החומרי בצורה אינטגרלית ולקדש את החול.

והקדושה נדרשות לצאת אנו נמצאים עתה בחודש כסלו, המסמל את הגבורה היהודית. הגבורה 

ולא רק בעת שאנו עוסקים בעניינים רוחניים  מן הכוח אל הפועל, לא רק בעתות משבר ומצוקה

כך -. כלבכל מעגל אליו אנו שייכיםו , אלא בכל עניין בו אנו עוסקיםומצויים באוהלה של תורה

הם המגוונות כיצד אנשים "פשוטים", המבצעים במסירות ובהצטיינות את מלאכותימרגש לראות 

ן רב סרבהקשר זה, יפים הדברים שנהג לומר והחומריות )כביכול(, תורמים לקידוש שם שמיים. 

"עשו לכם כלל שלאורו תלכו באשר תפנו! היו מצוינים לחייליו:  ,הי"ד, מ"פ בצנחנים נדב מילוא

וטב תשאפו לבצע את המים נסו לבצע בצורה הטובה ביותר. בכל דבר. כל פעולה שאתם מבצע

בצורה שבה תוכלו להביט בדמותכם במראה ולומר לעצמכם בכנות: עשינו את המקסימום. 

עמידה זו מול המרָאה היא המבחן האמיתי, רק אתה לבדך תוכל לדעת אם עשית את המוטב. לא 

 המפקדים ולא חבריך יוכלו לדעת, אם המצוינות אינה רק חלק ממך אלא אתה עצמך".

 אחריות אישית .ב

בהמשך הפרשה, לאחר שיעקב מגלה כי לבן רימה אותו ונתן לו את לאה לאישה במקום את רחל, 

א" :לבן מציע ליעקב ֻבעַ  ַמלֵּ ָנה זֹאת שְׁ ִנתְׁ ָך וְׁ  ָשִנים-ֶשַבע עֹוד ִעָמִדי ַתֲעֹבד ֲאֶשר ַבֲעֹבָדה זֹאת-ֶאת-ַגם לְׁ

רֹות ָנה" –תהו מה פשר השימוש בלשון רבים חכמים  ".ֲאחֵּ ִנתְׁ "?  הרמב"ן מלמדנו כי לבן דיבר וְׁ

בעורמה: "אבל תמלא שבוע זאת וניתן לך אני וכל אנשי המקום גם את זאת, שכולנו נסכים בדבר 

המחנכת הדגולה, פרופ' נחמה ליבוביץ', מחדדת  ונעשה לך כבוד ומשתה כאשר עשינו בראשונה".



לה דקדוקית, הנראית מינורית, ומפרטת כיצד בהכרעת שא את הדברים במילותיה המופלאות

והוא הדבר  –: "ודבר גדול מלמדנו הרמב"ן בזה. אחד מביטויו של הרשע כרוך רעיון מוסרי אדיר

היא הבריחה מן האחריות האישית למעשה שעשה האדם והטלתה  –המעכב ביותר את התשובה 

חוץ אלא גם כלפי  מפני שכאמור לא רק כלפי –המסוכנת כל כך  –... התנהגות זו על שכם הזולת

 עצמו 'הסתדר' האדם... באשר האחראי הוא תמיד איזה גוף אנונימי מופשט שאין לתובעו לדין...

גם בחברה העתיקה הבלתי מורכבת, בחברה של לבן ועירו, יודע יצר הרע ללמד את האדם כיצד 

ן שליח לדבר להסתתר מאחורי גבו של הכלל, ולברוח מן האחריות... וכנגד זה לימדונו חז"ל: אי

עבירה לחייב שולחו. אתה אחראי למעשיך, לא הארגון ולא הציבור ולא מישהו מאחוריך ולא חלק 

אחר ממך המשתייך לאותו כלל הם האחראים, אלא אתה כל כולך, אתה בעצמך ובכל ישותך, 

 )עיונים בספר בראשית(.אתה במעשיך הטובים ואתה במעשיך הרעים" 

 אחריות על תחושת הזמן .ג

מבחינת יעקב, שנים אלו  אכן, יעקב עבד שבע שנים נוספות כדי לזכות ברחל. הכתוב מציין כי

יּו" -חלפו במהרה  יָניו ַוִיהְׁ עֵּ ָיִמים בְׁ ַאֲהָבתֹו ֲאָחִדים כְׁ הכיצד שנים ארוכות הכוללות עבודה . "ֹאָתּה בְׁ

יעקב מצפה רק  מייגעת יכולות להיחשב כ'ימים אחדים'? הרב חנן פורת מסביר: "אילו היה

לחתונה, ולחיי האישות הבאים בעקבותיה אכן היתה כאן 'תוחלת ממושכה מחלה לב' המותחת 

את תחושת הזמן, ויוצרת מועקה קשה. אבל יעקב הינו 'חולה אהבה' בשכבו ובקומו, בשבתו 

. בביתו ובלכתו עם הצאן, ואהבה זו ממלאת את כל בתי נפשו ונוסכת בו עונג בכל עת ובכל שעה..

לכל  –נקודה עמוקה זו המתגלה באהבת יעקב לרחל הינה יסוד לכל האוהבים באמת ועמם 

גם בעתות משבר ומצוקה ניתן להסב את תחושת הזמן מארוכה המצפים לישועה באמת ובאמונה. 

לקצרה, אם יודעים להפוך את הציפייה והכיסופים לחוויה רוחנית הפועמת ומחייה את הדבק בה 

, שכן אופן כל המתנה למתנה הפוךיעקב מלמדנו כי ניתן ל )מתוך: 'מעט מן האור'(.כאן ועכשיו..." 

כולנו נמצאים בהמתנה: המתנה ההתמודדות עם קשיים בתקופות מורכבות בחיינו תלוי בנו. 

לגאולה, המתנה לרפואה, המתנה לשיפור המצב הביטחוני, המתנה לכך שהקרובים לנו יזכו 

 ,אולם ., המתנה לסיום התואר ועוד. כל אחד וההמתנה שלולעולם להקים בית ולהביא צאצאים

והבעיות הרבות שמטרידות אותנו ניתן לנתב לאפיק אחר ולראות אותן גם את הסערות הגדולות 

 זו האחריות שלנו! ., החולפות כ'ימים אחדים'כחוויות רוחניות, מעצימות ומחשלות

 ,למדריכי וחניכי תנועת הנוער בני עקיבא

 והצלחה בשבת הארגון ובכל מעשיכם! חזקו חברים!ברכה 

 !שלום והמון אורשבת 

 לבתנו הבכורה והיקרה, צהלה חנה, לרגל יום הולדתה השמיני.מוקדש באהבת עולם 

 


