
 פסוק השבוע –לשמוע קול תורה 

 וישלחפרשת 

 ַוּתּוָכל

ם א  " יָת עִׁ י ָשרִׁ ְשָרֵאל כִׁ ם יִׁ י אִׁ ְמָך כִׁ ב ֵיָאֵמר עֹוד שִׁ ֹּא ַיֲעקֹּ ֹּאֶמר ל ים ַוּתּוָכל-ַוי ם ֲאָנשִׁ ים ְועִׁ )בראשית לב,  "ֹלהִׁ

 כט(.

 חיים של בריחה. נראים כ אבינו יעקב חיי

אך לא מצא שם את  – לבןוהגיע לבית מפני עשו את הברכה נאלץ יעקב לברוח אביו קיבל מאחרי ש

מגיעה העת עד ש ,מנוצל עד תוםאצל לבן הוא . אריותגוב הל הוא ברח היישר זאבהפיו של מ מנוחתו.

 ארץ ישראל. עברבחזרה ל –לברוח גם משם 

של ארבע מאות איש, עם צבא לקראתו הולך  אחיו עשו .ה סוגה בשושניםנדרכו אל הארץ אינגם 

ים אל פנים עם אחיו. בסוף למנוע עימות פנ כדימתחבולות שונות תחבולות ב להשתמשנדרש יעקב ו

 בגלות. חייו ויסיים את  –ד אותה ופקישהרעב בשל מארץ ישראל יעקב שוב יברח ימיו 

אבינו  . בפרשתנו מסופר על יעקבשל יעקבחיי הבריחה אינם מעידים כלל וכלל על מהותו אולם ו

ּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָשַחר" –לילה שלם  במשך נאבקה יש עִׁ ב ְלַבּדֹו ַוֵיָאֵבק אִׁ ָּוֵתר ַיֲעקֹּ עד  – ()שם כה "ַויִׁ

י" :של יעקב ומתחנן אליו נובניצחויריבו  מודהשבבוקר   ".ַשְלֵחנִׁ

מקבל את  בזכות גבורתויעקב ש, נלחם בעוז ובגבורהשיעקב אחר, יעקב ל אנו נחשפיםבסיפור זה 

ְמָךהברכה " ב ֵיָאֵמר עֹוד שִׁ ֹּא ַיֲעקֹּ הנדרש לתחבולות כדי לשרוד האיש  עוד את אפייןשמך לא י – "ל

ְשָרֵאל" בעולם, ם יִׁ י אִׁ י ". שם זה יינתן לך שם הנגזר משורש יש"ר, שם המבטא ישרות, יהיה שמך "כִׁ כִׁ

יתָ    .וניצחת –" ַוּתּוָכל" ,והוכחת את שררתך בגלוינלחמת כי  – "ָשרִׁ

כשהמציאות דורשת זאת  דע להילחםוהוא גם האב שיובד בבד את עמו לגלות, הוא האב שמכין יעקב 

יָת " ניצחון כפול: אניצחונו של יעקב הומכין את עמו לגאולה.  כךו – י ָשרִׁ . "ֹלִהים ְוִעם ֲאָנִשים-ִעם א  כִׁ

ים" בדמות –תוקפיו  הוא מנצח את לצאת מההגדרה  ומצליח עצמו מנצח את הואולמעלה מזו  ,"ֲאָנשִׁ

  .להים-שלו שנקבעה על ידי א

על הגדרתך כיושב להתגבר  ,הטבעיותלמגבלות נאמר ליעקב, הצלחת להתעלות מעל  – ַוּתּוָכל""

 יהפך למנצח בשדה הקרב.האוהלים ול

 שאול דוד בוצ'קו


