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    ( 2202 לדצמבר 3 ,ג" פתש לוכס 'ט – "ויצא"גיליון   גשנת תשפ"  - 7ליון י)ג

 רוט ז"ל  חיים ב"ר יעקב - ר' יוסףאמו"ר לע"נ  

 ה"ב

 הגדול מסע ה - "ויצאלפרשת " "נקודה טובה"

הסופר    1900בשנת   באוםכתב  פרנק  ספרו    ליימן  מ"את  עוץהקוסם  בדיוני  ." ארץ  ילדים    ספר 
 .וץהקוסם מארץ ע שלאת עזרתו ים המחפש ,ריהדורותי וחבהמסע של המספר על 

חזרה    דורותי דרכה  את  מחפש  מחפשת  הדחליל  הפאחר  לביתה,  איש  לב ה"חלול"  ח  מוח,  רוצה 
הארי הפחדן,  ואילו  לה  לאושואף  הקוסם    ב.מץ  אל  להגיע  מצליחים  מסבוקש,  המהם  זה  רב  אך 

 יו ושולח אותם לבצע משימה קשה. להפעיל את קסמ

הזמן   הוא  עם  הקוסם  כי  אתו  המסע  מתוךאולם    .ושקרןנוכל  מתברר  עם   גריההתמודדות 
 עצמו את חסרונותיו. בשלים הטמונים בו וכוחות ההכל אחד מן המשתתפים את , גילה המשימה

עשיו אחיויעקב אבינו  נאלץ    ,הפרשה הקודמתבסוף   לגלות מפחד  כ.  לצאת  לדרך  יוצא  אשר הוא 
ן: ", ככתובמלווה אותויצחק  ברכת אביו   ת  ( ה')  ְלָך  ְוִיתֶּ ְבָרָהם  אֶּ ת אַּ ְרכַּ ְךְלָך ּוְלַזְר   בִּ בראשית )  "ֲעָך ִאתָּ

 אבינו.  אברהםשל הרוחנית כו להמשיך את דר  שמשמעותהברכה  ., ד(כח

בספרשתנו   אבינועוסקת  יעקב  של  האישי  מסעו  הפ-"לךב,  יפור  שלולך"  ג.  רטי  בו  ובשה מסע 
 . קשייםהו נסיונותב"אש" ה אישיותו ונצרפה 

הנוחותאיז"צאת מל  ץנאל  יעקב ו  "ור  לבית    ומאוהלי התורהוריו  המבית    ִלְגלֹותשלו  דודו ולהגיע 
  הנצלן, הנוכל והרמאי. - לבן

  , ומוסר   ערכים  -  אוצרות הטמונים באישיותורק ה  כשברשותווש כלל וכלל  , ללא רכלדרךצא  והוא י
   ורשת בית אבא.מ

יהודי בעולם  בית  להקים    ו פותחת פרשתנו. והוא: ב  הנבואיחלום  מפגש הבדו הוא מקבל  את ייעו
מסעו את  אברההא  ולהמשיך  של  אבינומוני  להקים  ם  ה.  ומודיאת  בוראה  את  היודעת  עה אומה 

"לנטוע  ים ערכיים לפני ה'.  י, אלא בחעושררכוש ובב,  פיכוחה איננו ביואומה ש  אותו לעולם כולו.
)בראשית רבה    ,")בעולם הגשמי(  "עיקר שכינה בתחתוניםבבחינת:    ,אהלים בהם תשרה השכינה"

  .יט, יג(

וכל והרמאי, תוך  נעביר יעקב אבינו בעבודה קשה בביתו של לבן ה, מאת עשרים השנים הבאותוכך, 
של    אנושיתה  נוכלותהו  בריונותהף וגם עם  טרעם חיות  גם  מתמודד  ור ובאמונה,  שהוא עובד ביוש

 .בן וביתול

תם  עדין,  יעקב אבינו מ"אברך משי"  הפך    הבמהלכש, מעין "טירונות",  שנה  20בן  ך  מפרואישי  מסע  
אוהלו לרועיושב  מיומן  ים  צאן  רבולה  באומץ  שלו  על  לעמוד  היודע  שמאדם  תוך  וזאת  על ירה  . 

 . שבו "אלוקיםה"צלם 

וללא    מסע שבמהלכו הראה  בונים חיי משפחה ללא נחלת אבות  כולה כיצד  יעקב אבינו לאנושות 
 סד ה'.  ח' ובבברכת ה קשה ביושר ובהגינות, מלאכה נכסים שבירושה, חיים המושתתים על 
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אבינו  האישי  מסעו    את יעקב  הר"  :סיפוקמתוך    ואומרמסכם  לבן  גרתי  עם  מצות  שע  ותרי"ג 
 (. ה, לברש"י בראשית ) " ולא למדתי ממעשיו הרעיםלמרות הכל...( ) שמרתי

נפתח   שהמסע  נחתם  וכשם  הוא  הסולם,  בחלום  ליעקב  אלוקית  עם   שגבמפ  ומסתייםבהתגלות 
ַלְך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפְגעּו בֹו  "ככתוב:  ,  כיםאלהמ -ת לב, ביש" )ברא...ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים )ויפגשו אותו(  ְוַיֲעֹקב הָּ
 ג(.

 והתפעל. פגש את האלוקותהוא  -)מקום בית המקדש(  "פגע במקום"אבינו יעקב  מפגש הראשון,ב
שובו   עם  שנה,  ועתה  עשרים  של  חיים  מסע  אלהים"לאחר  מלאכי  בו  מלאכי הפעם,    ."ויפגעו 

 לים ממנו. מתפעהם אלה שופוגשים אותו אלוקים 

הגשים    ראום  ה  כאשר אבינו  האידשיעקב  שיאת  פי  טבעיים  ואנושיים  יים  ח  לאל    העקרונות על 
ב" בבחינת    האלוקיים וש  דוחי  משום מאורעזאת    בהופעתו היה  ,  ")כפי שתיארנו(  תחתוניםשכינה 

 .רש"ר הירש לפרשתנו(עפ"י ) כאשר מצאו בפעם הראשונה משפחה כזאת בארץלמלאכים, 

בהתגלות שהחל  מסע  בהתוכך,  הסתיים  של  תגלו,  מהתגלות  ו.  יישום  להתג  , עודייברית  של  לות 
 ת נפש. והצלחה, וזאת בזכות עבודה קשה ומסירו

 . עברנו לעסוק במסעו האישי של יעקבו מבית וולט דיסני בדיוני התחלנו במסע

נוכל לאסוף לנו תעכשוויותים  פיאם נקרא את הפרשה במשק רלבנטיות אל המסע האישי  ובנות  , 
 ...שלנו
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  .שמוי שה חר לא  זהינגסו ליכנלהו ן וגליה שתודק ל ע מורשל אנ

 . ךריבח ןיב ץהפ ?תבאה    .ל"נל הימילל  קבל חמאש   ?הרהא וא  רהעה ךל יש
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