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להרגיש את הפחד
תמונת יעקב הנ בק על עדות השחר עם  לם ש ין דו שם הי  מן 
התמונות החילתיות ביותר במקר  —  ך גם מן החשובות ביותר. 
ִריָת ִעם ֱ ־ י ָשׂ שכן זהו ה ירוע שנתן דעמנו  ת שמו, ישר ד, "ִכּ

ים ַוּתּוָכד" )בר שית דב, כח(. ֹדִהים ְוִעם ֲ ָנִשׁ

תזכורת קצרה. יעקב השב מחרן ד רץ ישר ד שמע כי עשו 
 חיו מתכונן דהירגש עמו בר ש כוח בן  רבע מ ות  יש, והו  
ֶצר דֹו" )דב, ח(. הו  מתכונן בשדוש  יָר  ַיֲעֹקב ְמֹ ל ַוֵיּ מבוהד: "ַוִיּ
לרכים: לורון, תרידה ומדחמה )ר ו רש"י דבר שית דב, ט(. הו  
שודח דעשו שדיחים עם עלרי בקר וצ ן כמתנה. הו  מתרדד דה' 
ו" )דב, י (. והו  מחדק  ת מחנהו  ל ֵעָשׂ ל ָ ִחי ִמַיּ יֵדִני ָנ  ִמַיּ "ַהִצּ

דשניים, כלי ש ם ה חל ייסרה ייש ר השני. 

ועליין הו  חרל. ו ז, דבלו בדידה, על עדות השחר, מגיע זר 
דו  יעקב? הכתוב קור   יריבו חסר השם שד  ונ בק עימו. מי היה 
יב,  )הושע  היה מד ך  הו   הנבי  הושע,  רי  כה(. עד  )דב,  "ִ יׁש" 
ה(. חז"ד  ומרים שהיה מד כו־השומר שד עשו.1 יעקב עצמו, כך 
עודה מדשון הכתוב, סבור שזהו  דוהים בכבולו ובעצמו: הו  קור  
ֵצד  ָנּ ַוִתּ ִנים  ָרּ ֶ ד  ִנים  ָרּ ֱ ־דִֹהים  ָרִ יִתי  י  "ִכּ רני ד,  המרגש  דמקום 

י" )דב, ד (.  ַנְרִשׁ

הן  במיוחל,  מרתק  מהם  דחילה.  חל  ניתנו  רבים  רירושים 
בסגנונו הן בתוכנו. זהו רירושו שד רשב"ם, ר' שמו ד בן מ יר, נכלו 
שד רש"י. דרשב"ם הייתה גישה מקורית דהרדי  דררשנות המקר .2 
השתמעויות  מעייניה  יתור  שבר ש  חז"ד,  שררשנות  סבר  הו  
הדכתיות שד הכתוב, מחמיצה דרעמים  ת מה שהו  כינה "עומק 
לרשנית  דררשנות  דלעתו  נטה  רש"י  סבו  גם  מקר ".  שד  רשוטו 
מסרר  ורשב"ם   — לברים  שד  מרשוטם  דעיתים  המתעדמת  מלי, 
שהו  וסבו התווכחו עד כך. רש"י עצמו הולה ש ידו היה דו זמן 
היה מוסיף עד רירושו דתורה "דרי הרשטות המתחלשים בכד יום". 

מהסוג  סירור  רשב"ם  דלעת  הו   המד ך  עם  המ בק  סירור 
שבימינו כינה חוקר הסררות רוברט  ורי  דטר "סצנת לרוס":3 סצנה 
סירורית מסוגננת, שבתנ"ך מוריעות לומות דה, בעדות  ותו לרוס. 
לוגמה מתבקשת דלרוס שכזה הי  "ה יש הצעיר הרוגש  ת  שתו 
רעמים  שדוש  מוריעות  הזה  הלרוס  עד  ורי ציות  בב ר":  דעתיל 
בתורה —  דיעזר עבל  ברהם הרוגש )כנציג יצחק(  ת רבקה, יעקב 
הרוגש  ת רחד, משה הרוגש  ת צירורה. יש ביניהן הבלדים,  ך 
יש גם לי קווי למיון כלי שנבין שעניין דנו במוסכמה קבועה. עול 
על  " ישה שהייתה  הי   רבות,  רעמים  בתנ"ך  לוגמה, המתרחשת 

כה עקרה יודלת  ת גיבור הסירור". 

זיהוי שד  ירוע כסצנת לרוס מסייע דהבנתו, בעזרת עמילה עד 
הלומה והשונה בינו דבין סצנות  חרות מ ותו לרוס. ו כן, רשב"ם 
דומל מן הלמיון בין מ בק יעקב עם המד ך דבין  ריזולות  חרות 
המסתורית  והחוויה  הנבי ,  יונה  סירור  שתיים:  ובייחול  במקר , 
ֶרְך  ַבֶלּ "ַוְיִהי  ש ירעה דמשה בלרכו מ והד יתרו חזרה דמצרים — 
הצידה  צירורה  כל(.  ל,  )שמות  ֲהִמיתֹו"  ׁש  ַוְיַבֵקּ ה'  הּו  ֵשׁ ְרְגּ ַוִיּ דֹון  ָמּ ַבּ
 ז  ת חיי משה עד ילי כך שָמָדה מיל  ת בנם )שם כה–כו(. מהו 

פרשת
וישלח
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במקר , שנבהדו מהשדיחות שה' הטיד עדיהם. ישעיהו  מר דה', 
ָרַתִים  י ִ יׁש ְטֵמ  ְשׂ בחזון התקלשותו דנבו ה, " ֹוי ִדי ִכי ִנְלֵמיִתי ִכּ
ַנַער  י  ִכּ ר  ֵבּ ַלּ י  ָיַלְעִתּ ה דֹ   ָ נִֹכי" )ישעיה ו, ה(. וכך גם ירמיהו: "ִהֵנּ

ָ נִֹכי" )ירמיה  , ו(. 

שד  תחושה  ישית  מתוך  הב   הרחל  זה  ריזי.  רחל  זה   ין 
" ינני ר וי". מי  ני ש נהיג  ת בני ישר ד? — כך תהה משה. מי 
 ני ש ש   ת לבר ה' דעודם? — חרלו הנבי ים.  יך  עמול מוד 
יעקב.  הו ? — חשש  וד   הברית  ביליעה ש ני ממשיך  עשו   חי 
דרעמים, לווק  דגלודים מכודנו יש ביטחון עצמי קטן במיוחל, מרני 
שהם יולעים כמה עצומה הי  ה חריות ומרגישים קטנים דעומתה. 
עד  ודהתגבר  דרֵחל  —  ד   דרֵחל  ד   רירושו  דהיות  מיץ,  ין 

הרחל. כך הו  הלבר ב ומץ ריזי, וכך גם ב ומץ מוסרי ורוחני. 

לבריה שד הסוררת מרי ן וידי מסון בעניין זה זכו דררסום 
רב, ובצלק. כך כתבה:

ד  שמ   נחנו חדשים  הו   ביותר שדנו  הרחל העמוק 
מלי. הרחל העמוק ביותר שדנו הו  ש נחנו בעדי עוצמה 
שמעד דכד שיעור. ה ור שבנו, ד  ה רדה שבתוכנו, הו  
עצמנו,  מכוד.  נחנו שו דים  ת  יותר  שמרחיל  ותנו 
" יזו זכות יש די דהיות מבריק, ירהרה, מוכשר ו הוב?" 
דמען ה מת,  יזו זכות יש דכם ד  דהיות?  תם ידליו שד 
 דוהים. כש תם בוחרים דשחק בקטן,  תם ד  משרתים 
 ת העודם.  ין שום לבר נ ור בצמצום ה ישיות שדנו כלי 
ש חרים ד  ירגישו חסרי ביטחון. נודלנו כלי דממש  ת 
הקסם ה דוהי הגדום בנו. הו  ד  גדום רק בחדק מ יתנו; 
כד  חל מ תנו נוש   ת הקסם הזה בתוכו. כ שר  נחנו 
בדי  מעניקים,  דזרוח  נחנו  הרנימי שדנו  ד ור  נותנים 

הלרוס החוזר כ ן? דלברי רשב"ם, כד  דה הם מקרים שד "ההודכים 
בלרך שד  ברצון הקב"ה,  ו ממ נים דדכת, שנענשו".4

בסירור יונה הלבר גדוי, והו  הנותן בילנו  ת המרתח דהבנת 
הסירורים המקבידים. כזכור, ה' ציווה עד יונה דדכת דנינווה ודהזהיר 
 ת תושביה ש ם ד  יחזרו בתשובה תיהרך עירם, ויונה ניסה דברוח 
ממשימה זו. הו  עדה עד  ונייה שנסעה דתרשיש,  ך ה' חודד סערה 
ש יימה דהטביע  ת ה ונייה. הנבי  הושדך דים, ולג גלוד בדע  ותו 

והקי ו חי. כך הבין יונה ש י  רשר דברוח מה'. 

 ותו לבר,  ומר רשב"ם, נכון גם דגבי משה ומה ש ירע דו 
במדון. קולם דכן, בהתגדות בסנה, היסס משה דקבד עד עצמו  ת 
המשימה שה' הטיד עדיו. ככד הנר ה, חששו שד משה מן השדיחות 
נמשך גם ד חר מכן, במסעו דמצרים. ודכן כעס עדיו ה' בלרך וב  

דהענישו.

כזה, כך עודה מלברי רשב"ם, הו  גם מקרהו שד יעקב במ בק 
עם המד ך. יעקב יר  מרני המרגש עם עשו,  ף עד רי שה' הבטיח 
דו שיחזור בשדום. יעקב נבהד וניסה דברוח. וה' שדח מד ך דעצור 

 ת הבריחה. 

שדושה  ישים  דרנינו  מחשבה.  ומעורר  ייחולי  רירוש  זהו 
לגודים — יעקב, משה ויונה — והנה שדושתם, עד רי רשב"ם, רחלו. 

ממה? הרי  יש מהם ד  היה רחלן.

הם רחלו משדיחותם. משה חזר ו מר בסנה הבוער: מי  ני? 
הן ד  י מינו בי. ד   יש לברים  נכי. יונה חשש דהעביר מסר מה' 
ד  ד ַהֲחָסִלים ּוִמָכּ י ִמֹכּ ד ויבי ישר ד. ויעקב  ך זה  מר דה' "ָקטְֹנִתּ
כמותם  עול  והיו  י(.  דב,  )בר שית  ָך"  ַעְבֶלּ ֶ ת  יָת  ָעִשׂ ר  ֲ ֶשׁ ָהֱ ֶמת 
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דעשות: ד זור  ומץ דהיות שונים; דערער עד  דידי הזמן; דהיות 
נ מנים ד מונתנו ובו בזמן דש וף דהיות ברכה דבני כד ה מונות.

הי   דשמה  ר ויה  משימה  ממתי  קדה;  ך  משימה  זו   ין 
משימה קדה?  נחנו גלודים כגוֶלד ה תגרים שיש דנו  ומץ דקבד 
עד עצמנו. ו ם דרעמים  נו מרגישים רצון דברוח,  יננו צריכים 

דהרגיש רע; זה קרה גם דגלודים ביותר. 

דהרגיש רחל — זה בסלר גמור. דהיכנע דרחל הזה — ד . כי 
ה' מ מין בנו גם  ם דרעמים  נחנו, וטובים מ תנו,  יננו מ מינים 

בעצמנו.

ש דות דשודחן השבת

יש המכנים  ת הרחל ש יננו ר ויים "תסמונת המתחזה". 	 
ה ם חוויתם רחל כזה?

עצר 	  מישהו  ממשהו,  בד  דברוח  רעם  ניסיתם  ה ם 
בעלכם?

דמה חשוב דהקשיב ד נשים סביבנו המ מינים בנו?	 

5

מולע, רשות ד חרים דעשות כמונו. כש נחנו משתחררים 
מהרחלים שדנו, הנוכחות שדנו משחררת  חרים."5

כתב  כך  מכודם.  ירה  ז ת  רעם, שקסריר  ומר  ד   שקורה  וכמו 
ב"הדידה השנים־עשר": " ד ִתרַחל מן הגלּודה. יש שנודלים גלודים, 

יש שמשיגים גלּודה, ויש שהגלּודה נורדת עדיהם".6 

דרעמים  ני מרגיש שחדק מן הבורחים מיהלותם עושים ז ת, 
 ם במולע ו ם ב ורן תת־מולע, מן הסיבה הז ת ממש. מי  ני ש היה 
ֵעלֹו שד ה' בעודם,  ור דגויים, מורת דעמים?  ם  רידו ענקי רוח 
כיעקב, משה ויונה ניסו דברוח, מי  ני ומה  ני שד   ברח? רובנו 

חווים מרעם דרעם  ת הרחל הזה, הרחל ש ינני ר וי. 

הרחל הזה הו  שגי ה — וד  מרני ש ינו  מיתי,  ד  מרני 
גלודות  ר ויים דמשימות  ד   מובן ש נו מרגישים  רדבנטי.  ש ינו 
דרני ש נחנו מקבדים  ותן עד עצמנו. ה ומץ דקבד עד עצמנו  ת 
המשימה הו  העושה  ותנו דגלודים ליינו. מנהיגים צומחים מתוך 
כך שהם מנהיגים. סוררים צומחים ב מצעות הכתיבה. מורים צומחים 
עד ילי כך שהם מדמלים. רק מש נו מתגברים עד תחושת הַקטנּות 
מגדים  הקרים שד המשימה,  נו  דמים  וקורצים  והבדתי־ר ויּות, 
שהתרוממנו וגלדנו: העשייה הי  שִהגלידה  ותנו. כדשונה שד כותרת 

סרר רורודרי, עדינו "דהרגיש  ת הרחל, ובכד ז ת דעשות".7 

 ד תרחלו מן הגלּודה. משום כך נ בק ה' עם יעקב, עם משה 
ועם יונה וד  נתן דהם דברוח.  ודי  יננו נודלים גלודים,  בד מתוך 
כך שנודלנו יהולים ) ו בחרנו דהתגייר( הגלודה נורדת עדינו. וכמו 
ש מרה בצלק מרי ן וידי מסון, ההשתחררות שדנו מרחלינו עוזרת 
ד חרים דהשתחרר מרחליהם שדהם. זה הלבר ש נו, בני ישר ד, 
רה עם  דוהים ועם  נשים ויכוד דהם, נועלנו  בניו שד ה יש שׂשָ
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