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 ויצא
 רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדור נבנצל שליט"א

ַפגַַעיעקב אבינו יוצא מבאר שבע לכיוון חרן, וכשהוא בדרך נאמר:  ַ"ַויַַ ַ ַ ְַ ִּ ַ ַַ קַוםַַ מַַ ַבַַ ַַֹ ָּ  ַ ַ ַלןַַ  ַַויַַ ֶַ ָּ ַ ם"ַַַ ַַשַַ ָּ  ַ 

 המוריה הר הוא, אחר במקום הנזכר במקום אלא ,מקום באיזה הכתוב הזכיר לא'' יא(כח, )בראשית 

ַַַויַַַחַלםַ"סולם יעקב.  -ואז מתואר החלום המפורסם )רש"י(  ''מרחוק' המקום את 'וירא בו שנאמר ַֹ ֲַ ַ ַ ַַ

ַ ַמַיַמהַַוַהנַַהַַמַלַאַכי יַעַַהשַַַ ַַמגַַ בַַאַרַצהַַוַראַשַו םַַמצַַ ַַַוַהנַַהַַסלַַ ֵַּ ֲַ ְַ ַַ ַ ַ ֵּ ַ ִַּ ְַ ַ ַ ַָּ ְַ ַָּ ָּ   ַ ַַ ַ ַַ ַ ִּ ַ ַַ ַ ַֹ  ַ ַ ַֹ ְַ ַַ ַָּ ְַ ַַ ַַ ָּ ַ ַֻ ַ ַ ָּ  ַ ַֻ ַ ַ ֵּ ַ ִַּ ַַַאַלקיםַַעַליםַַוַיַרַדיםְַַ ַ ִַּ ְַ ַֹ ְַ ַַ ַ ִַּ ַֹ ַַ ַַ ַֹ ֱַ

ַַבַו" ַֹ  )שם יב(  ַ 

חלום זה העסיק את רוב מפרשי המקרא אשר הציעו פטרונות רבים ומגוונים, כגון שיעקב עצמו 

ַ"ַעַליםַַוַיַרַדיםַַבַו" -הוא הסולם שראשו מגיע השמימה, ובו עולים ויורדים המלאכים  ַֹ  ַ ַַ ַ ִַּ ְַ ַֹ ְַ ַַ ַ ִַּ ַֹ , ביעקב. ַ

יים מצוות בארץ, 'וראשו מגיע השמימה', ומק הרתופירוש הדבר שיעקב 'מוצב ארצה', לומד 

 את לפועל הממונים להוציא האלומשפיע בעולמות העליונים עד כדי כך ש'מלאכי אלוקים' 

בעולם 'עולים ויורדים בו', דהיינו מכוח השפעת יעקב, כשמשמעות הדבר הוא שכוח ' ה הנהגת

הוא רק דוגמה לכל שאר השפעתם משתנה לפי מעשי יעקב. אולם לפירוש זה יש להוסיף שיעקב 

באי עולם מבני עמנו, שכן היהודי הינו שליט על הבריאה ובידו לרומם אותה למדרגות גבוהות 

על ידי קיום המצוות ולימוד התורה, או ח"ו להשפיל אותה כליל על ידי התנהגות לא נאותה. כך 

 מסביר מו"ר הרב נבנצל שליט"א.

העצום של יעקב אבינו על הבריאה, לא רק לאור  טהכוח השלי את ולראות מכאן עוד ניתן לדייק

 עלי אומרת וזאת, ראשו את צדיק יניח עלי אומרת זאת'' זו עם זו העובדה שאבני המקום רבות

אל עשו אחיו, והם אכן מבצעים את שליחותם  מלאכים אלא שמסוגל לשלוח)רש"י שם(  יניח''

כראוי. מצינו עוד בחז"ל שהמלאכים שליוו אותו בחוץ לארץ עלו לשמים, וכשראו את דמות 

 שהוא הואיל בו ונתקנאו''יעקב חקוקה בכיסא הכבוד, חזרו וירדו שוב למטה לראות את דיוקנו 

ַַוַהנַַה", ולכן נאמר: )שפתי חכמים( מהם'' יותר הכבוד לכיסא קרוב ֵּ ַ ִַּ בַה'ְַַ ַַנצַַ ָּ ַ ַַַַעַליו"ִַַּ ַָּ  ''לשמרו'' )שם יג( ַָּ

 )שפתי חכמים( ''ה''הקב שמרו לכך להזיקו בדעתם והיה''    )רש"י(

והנה יעקב אבינו מקבל בחלום זה הבטחות רבות מפי הגבורה: הבטחת הארץ לזרעו ללא מצרים, 

  מפני אלו שעלולים להזיק לו:שמירה הבטחה לעיקר בוהבטחה שירבה זרעו כעפר הארץ, 

ַ"ַוַהנַַה ֵּ ַ ִַּ ְַ ַַאַנַכיַַ ִַּ ַֹ ךַַַַָּ ְַַַעמַַ ָּ  ַ יךִַַַַּ ַמַרתַַ ַַַָּושַַ ַ ִּ ַ ְַ ַַ ְ  ַ ַכלַַ  ַבַַ ַֹ רַַ ְ ַַאשַַ ֶ  ַ ַלךֲַַַַ ְַַתַַ ֵַּ ֵּ ַבַתיךַַַַ  ַַַָּוַהשַַ ַ ִַּ ַֹ ִּ  ַ ֲַ ַַאלַַַ ַַהַאַדַמהֶַַ ַָּ ַָּ ֲַ ַַַַהזַַאת"ַַַָּ ַ ֹ  ַ  )שם( ַַ

אומר הרב, אדם אחר השומע הבטחות כאלה, באופן טבעי הדבר היה גורם לו לזקיפות קומה, 

זכר במחזה הרגשה פנימית של חשיבות עצמית; רגשי יוהרה היו ממלאים את לבו כל אימת שנ

המרהיב ובהבטחות שנאמרו בו. לא כך פני הדברים אצל יעקב אבינו; הדבר הראשון שהוא 

ַַאַכןעושה כשמתעורר הוא לעמוד על חומרת האירוע ולהתוודות:  ַ"ַויַַאַמר ֵַּ ַָּ ַ ַ ֶַ ַ ֹ  ַ ַַ ַַיַשַַַ  ַ קַוםַה'ֵַַּ מַַ ַבַַ ַַֹ ָּ  ַ ַ  ַַ

ה ַַהזַַ ֶ ַ ַַוַאַנַכיַַַ ִַּ ַֹ ַָּ ַַלאְַַ י"ַַַֹ ַַַַיַדַעתַַ ִּ ַ ְַ ַָּ הפלא ופלא!  )רש"י( כזה'' קדוש במקום ישנתי לא ידעתי שאם'' יז(-)שם טזַָּ

 יעקב אבינו היה מוכן לוותר על הנבואה שקיבל, על כל ההבטחות שהקב"ה מסר לו, ובלבד שלא
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יַראלזלזל חלילה במורא מקדש:  בס"ד ַ"ַויַַ ַָּ ַ ִּ ַ ַַ ַַויַַאַמרַַ ַַ ַ ֹ  ַ ַַמהַַַ ַַנַוַראַַַ ַָּ ַֹ קַוםַַ  ַַהמַַ ַַֹ ָּ  ַ ַַהזַַהַַַ ֶ ַ ַַַאיןַַַ ַַזהֵַַּ יֶַַ ַכַַ ַַאםַַ ִּ יתִַַּ ַבַַ ַ ֵּ  ַַ

ַַאַלַקים ַ ִַּ ַֹ ַַוַזהֱַַ ֶַ ַערְַַ ַשַַ ַַ ַ ַמַים"ַַ  ַַַהשַַַ ִַּ ַָּ ָּ   ַ  )שם יז( ַַ

ַ"ַחַכםשלמה המלך אומר:  ַָּ ַָּ ַַַיַראַַַ ֵַּ ַַוַסרַַמַרעַ(רש"י-הפורענות )מןַָּ ַָּ ֵַּ ַַ ַָּ ַַוַכַסילַהרעה( )מןְַַ ַ ִַּ ְַ רַַ  ַַמַתַעבַַ ֵּ  ַ ַַ ְַ  )מלשוןִַַּ

ַַובַוַטַח"ַ(מצודת ציון-וכעס עברה ַַ ֵַּ ַֹ ַ ואע"פ שהחכם סר מן הרע הוא ירא שמא נכשל במשהו,  )משלי יד, טז( ַ 

או שמא יכשל; לעומתו הכסיל כועס ועקב כך עלול להיכשל בקלות, אולם הוא בוטח בעצמו 

שלא יאונה לו כל רע. נמצאנו למדים שהיראה נובעת מן החוכמה, כיון שהחכם יודע היטב שגם 

השמימה הוא עדיין סולם מוצב ארצה, הוא עפר מן האדמה וחשוף למכשול בכל אם ראשו מגיע 

עת, ולכן דווקא בגלל שראשו מגיע השמימה לפני מלך מלכי המלכים, אחריות כבדה מוטלת 

 עליו שלא לקלקל מעשיו, ולשמור על שלמות וטוהר המידות.

בני אדם שמא יתפסו אותו והנה מסביר הרב, ישנם סוגים שונים של יראה; יש אדם הירא מפני 

ויטילו עליו כל מיני עונשים. רבי יוחנן סובר שזו הסיבה שהתורה החמירה בעונשו של גנב יותר 

משל גזלן; הגזלן גונב לאור היום ולעיני כולם, כיון שאינו מפחד לא מבני אדם ולא מהקב"ה, 

א יתפסוהו, נמצא ולכן משלם קרן בלבד; לעומת זאת הגנב, שגונב באישון לילה על מנת של

מפחד מבני אדם ולא מהבורא, ממילא התורה הטילה עליו עונש חמור יותר: תשלומי כפל 

 ֱ ֵ  ה ו י''ותשלומי ארבעה וחמישה. ואעפ"כ העולם זקוק ליראה כזו לקיומו, שכן אמרו חז"ל: 

ל ל פ  ת  ֵ  מ  ַּ  ְ ּה ִ  לֹומ  ש  ָ  ב  ל ִ  ְ   כּות  ֶׁ ש  ל  ְ    מ  ל א  ַּ מ  ל  א  ֵ  ש   ָ  ְ  ִ ּה  ֶׁ א  ָ  מֹור  יש,    ָ ת ִ   א  הּו  ֶׁ א  ע  ֵ   ר  ים  ֵ י  ִ   ח  ל עּו  ַּ ָ   ב  יראת שמים  )אבות פ"ג ה"ב( ''ָ 

לא מצויה במידה מספקת ברוב בני האדם כדי למנוע מהם להיכשל בעבירות כשיצרם תוקף 

 אותם, ולכן הם זקוקים ליראת בשר ודם.

דרגה אחת יותר גבוהה היא הירא מעונשו של הבורא יתברך, הן בעולם הזה והן בעולם הבא, או 

אדם כזה מראה שהוא מאמין במציאות ה', מאמין שהקב"ה משגיח על כל בהפסד קבלת השכר. 

הבריאה, מאמין שיש שכר ועונש, ובמוקדם או במאוחר האדם ישלם על מעשיו או יקבל את 

שכרו עליהם. ברור שאין להשוות בין מדרגה זו לקודמה, ולואי שהיינו מגיעים אל שלמותה; על 

 מורא שתהא רצון יהי'' לתלמידיו, כשביקשו ממנו לברכם: יראה מסוג זה אמר רבי יוחנן בן זכאי

 להם: אמר כאן? עד''התפלאו תלמידיו ואמרו לו:  )ברכות כח:(  ''ודם בשר כמורא עליכם שמים

פלא פלאים! זו הברכה שבירך  )שם( אדם'' יראני שלא אומר עבירה עובר כשאדם תדעו, ולואי!

התנא האלוקי רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו, אף הם תנאים גדולים כמו רבי אליעזר ורבי יהושע; 

  ואם כן, מה נאמר אנחנו?

ישנה דרגה נוספת, גבוהה יותר, והיא יראת חטא אך לא משיקולים של שכר ועונש. החטא 

ַ"ַוַהַייַתיפירושו חסרון, כפי שנאמר:  ִַּ ַ ִַּ ַָּ ְַ ַַאַניַַ ִַּ ַַוַבַניֲַַ ִַּ ְַ ַלַמהַַ  ַשַַ ַֹ ַֹ ְ ַאים"ַַ  ַַַחטַַ ַ ִַּ ָּ  ַ , וחסרון מצביע על )מלכ"א א, כא( ַַ

 חוסר שלמות. על כן הירא מהחטא מראה שרצונו להשיג את השלמות בעבודת ה'. 

יראת הרוממות; ההכרה הברורה בגדלותו האין סופית של הבורא,  -ומעל לכל הדרגות הקודמות 

יעד העיקרי בחיי האדם: מילוי רצונו וביטול מוחלט של עצמיות האדם, ומתוך זה הגשמת ה

 יתברך מאהבה ובשלמות.
ק"ל ומו"ר הרב שלום עלון זה מוקדש לעילוי נשמת מו"ר שר התורה הרב שמריהו יוסף חיים בן פאשה מרים זצו

 זצוק"לכהן בן תופחה 

 חלבה יצחק  שלום שבת

קלרה, ישראל בן לאה, יעקב בן מרים, יעקב בן איזה, משה בן אסתר, אלעד בן רבקה, יוסף הכהן בן , חלבה מרים בן( אלברטו) אברהם ר"אאמו נשמת לעילוי 

, מרים ספיר בת שמואל, חנה בת דורית, טובה גיטל בת שאול קלמן, שרה מרת אמי אולגה בת קלרהדוד משה בן מרדכי, כרמי בן שמחה, אנריקה בן פאני, 

 בת אסתר, יפה בת טאוס ת.נ.צ.ב.ה.

  ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe2013@gmail.com כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל: המעוניין לקבל

 השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד
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