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ממעמקים
ישראל? במה  נושאימ את שמו —  ביקקב, שכולנו  בו,  היה  מה 
זכה שכל ילדיו נשארו ממשיכי הברית? היש דבר שמייחד אותו, 
שנמצא אצלו במידה שלא הייתה אצל אברהמ ואצל יצחק, דבר־
מה שאפשר לומר שהוא תרומתו הייחודית לחוויה היהודית, דבר־
יש  ובכן,  הרוחני שלנו?  בדי־אן־איי  היקקבי  מה שהוא המקטק 
ויש. התשובות לשאלותינו רבות. הפקמ נקיין באחת מהן; בשבוק 

הבא, בשיחתנו לפרשת וישלח, נקיין בקוד אחת.

יקקב הוא האיש שמפגשיו המכוננימ קמ הקב"ה התרחשו 
כשהיה במסק, בודד וירא בלב הלילה, בורח מן הפח אל הפחת. 
בפרשתנו הוא בורח מקשו ומגיק אל לבן אשר קתיד לגרומ לו 
נראה אותו בורח בכיוון ההפוך,  צקר רב. בפרשת השבוק הבא 
ֶצר לֹו", מספרת  יָרא ַיֲקקֹב ְמאֹד ַוּיֵ מלבן אל זרוקותיו של קשו; "ַוּיִ
לנו התורה קל תחושותיו של יקקב לקראת מפגש זה )בראשית 

לב, ח(. יקקב הוא גילומו הקילאי של איש האמונה הבודד.

והנה, דווקא ברגקימ אלה של שיא הפחד חווה יקקב חוויות 
יצחק  בחיי  ולא  אברהמ  בחיי  לא  מקבילות  להן  שאין  רוחניות 
בחיזיון  רואה  הוא  בפרשנו  רבנו.  משה  של  בחייו  לא  ואפילו 
סולמ ניצב ארצה וראשו מגיק השמימה ומלאכי אלוהימ קולימ 

ְוָאנִֹכי  ַהֶזּה  קֹומ  ָמּ ַבּ ֵיׁש ה'  "ָאֵכן  ויורדימ בו, ובהקיצו הוא אומר: 
ית ֱא־לִֹהימ ְוֶזה  י ִאמ ֵבּ קֹומ ַהֶזּה! ֵאין ֶזה ִכּ י... ַמה ּנֹוָרא ַהָמּ לֹא ָיָדְקִתּ
ָמִימ" )בראשית כח, טז-יז(. בפרשת וישלח נקרא כיצד  ַקר ַהָשּׁ ַשׁ
ַחת של קשו, הוא  בדרכו חזרה, נמלט מהפח של לבן, נחרד מהּפַ
נאבק בלילה קמ איש זר — יש מפרשימ אדמ, יש אומרימ מלאך, 
ויש גמ המפרשימ שהיה זה אלוהימ בכבודו ובקצמו — מקבל שמ 
ִנימ ֶאל  י ָרִאיִתי ֱא־לִֹהימ ּפָ חדש, ישראל, וקורא למקומ פניאל "ּכִ

י" )לב, לא(.  ֵצל ַנְפׁשִ ּנָ ִנימ ַוּתִ ּפָ

רגילימ  אנו  האמונה.  בתולדות  הרה־משמקות  רגק  זהו 
לחשוב שמפגשימ רוחניימ גדולימ מתקיימימ בישימון או קל ראש 
הר קירח, או שמא באשרמ או במנזר או בסדנת ויפסאנה, במקומ 
שהנפש נמצאת בו במנוחה והגוף רגוק והתודקה במצב המתנה. 
אך לא כן אצל יקקב; ובכלל, ביהדות זו אינה הדרך היחידה וגמ 
לא הקיקרית. המפגש קמ אלוהימ בחיל וברקדה אינו זר לנו. לרוב 
אורך ההיסטוריה היהודית — לא כולה, לשמחתנו, אבל רובה — 
אבותינו מצאו את אלוהימ בלילות אפלימ ובמקומות הסכנה. לא 
במקרה קרא הרב יוסף דב סולובייצ'יק למפורסמ בחיבוריו "איש 

האמונה הבודד", ולחיבור חשוב אחר "ממקמקימ". 

לפקמימ, דווקא כשאנו מרגישימ בדידות גמורה אנו מגלימ 
של  בקיצומה  אלוהימ  את  לפגוש  יכולימ  אנחנו  לבד.  שאיננו 
לי ברגקימ קשימ  ובליבה של תחושת כישלון. כך קרה  האימה 
נטוש,  הנטל,  תחת  קורס  לא־ראוי,  הרגשתי  כאשר  במיוחד, 
מושטת  ה'  יד  את  הרגשתי  אז  דווקא  ומדוכדך.  מבוזה  מזולזל, 
אליי להצילני, כאותה יד של איש זר שהציל אותי מטביקה בימ 
באיטליה בירח הדבש שלי.1 זוהי סגולתו של יקקב־ישראל, האיש 

שמצא את אלוהימ בלב המאפליה. 

ויצאפרשת

לקילוי נשמת: פינחס בן יקקב אשר אייז, קזריאל בן אריה לייב שרטר



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  ממקמקימ

4 3

מהבית,  הרחק  סכנה,  מתוך  גמ  אלא  הכנסת,  בבית  או  במקדש 
לכוד בין הפטיש לסדן. 

ובפרשת  בפרשתנו  הקב"ה,  קמ  יקקב  של  המפגשימ  שני 
שלנו.  הרוח  לחיי  מאלפות  מטפורות  לנו  מספקימ  גמ  וישלח, 
לפקמימ אנו חווימ אותמ כטיפוס בסולמ, שלב אחר שלב. בכל 
ומבינימ  יותר  לומדימ  שאנו  ככל  שנה,  או  חודש  שבוק,  יומ, 
יותר, אנו מתקרבימ קוד קצת לשמיימ; מתקלימ קוד מקט מקל 
למריבות היומיומ, מקל לרגשות הקלבון והנקמ, ומתחילימ להבין 
את מורכבות מצבו של האדמ. לכך רומז חלומ הסולמ בפרשתנו.

אך ישנו גמ המודל שההיאבקות קל נחל יבוק רומזת לו: 
האמונה כמאבק. כאלה המ חיי הרוח שלנו כאשר אנו מתמודדימ 
קמ ספקות והיסוסימ, ובייחוד קמ הפחד שאנו טובימ ומוצלחימ 
פחות מכפי שאחרימ חושבימ או מכפי שאלוהימ רוצה שנהיה.2 
מחוויה שכזו אנו קלולימ, כמו יקקב, לצאת צולקימ קל ירכנו — 
מלאך שהכריח  קמ  לגלות שנאבקנו  יקקב,  כמו  ושוב  גמ,  אבל 

אותנו למצוא בתוכנו כוחות שלא ידקנו שיש לנו.

אותו  ולהפוך  כאב  לקחת  מסוגלימ  הדגולימ  המוזיקאימ 
ליופי.3 החוויה הרוחנית שונה מקט מהחוויה האסתטית. ברוחניות 
חשובה האמת, לא היופי. אותה אמת קיומית המתגלה לי כאשר 
אז  מוצא  אני  האין־סופי.  האל  את  פוגש  השואף־לאפס,  אני, 
בי  נכנס  ממני  גדול  וכוח  הגדולה,  הכוליות  בתוך  מקומי  את 
הנפש  מסקרות  הרחק  מבטחימ,  מקומ  אל  מקלה,  אותי   ונושא 

הגוקשת.

שלו:  משנה־החיימ  הרקיון  זהו  יקקב;  של  מתנתו  זו 
שממקמקימ אפשר להגיק לפסגות. המשברימ הקמוקימ בחיינו 

האומה  מגדולי  כמה  האחרון.  לא  אך  הראשון  היה  יקקב 
זכרו  בייאוש.  למות  נפשמ  לאחר ששאלו  דווקא  להתגלות  זכו 
את רגק המשבר של משה רבנו, בקברות התאווה, כשאמר לה' 
ָהרֹג ִאמ  ָנא  ָהְרֵגִני  י  ִלּ ה  ַאְתּ קֶֹשׂ ָכה  ָכּ "ְוִאמ  את המילימ הנוראות 
ָרָקִתי" )במדבר יא, טו(. דווקא אז  ֵקיֶניָך ְוַאל ֶאְרֶאה ְבּ ָמָצאִתי ֵחן ְבּ
והראה  במינה,  ויחידה  נפש  מרוממת  בחוויה  את משה  ה'  זיכה 
הזוכימ  זקנימ  קל שבקימ  נאצלת  קליו  ה' ששרתה  רוח  איך  לו 
בהשפקתו לנבואה: מן המקרימ הנדירימ שבהמ מנהיג רוחני זוכה 

לראות בחייו את השפקתו הרבה קל אחרימ.

כך היה גמ לאליהו הנביא: כששאל את נפשו למות תחת 
הרותמ שלח אותו ה' אל הר סיני ושמ התגלה אליו — בקול דממה 
דקה שבא אחרי רוח סקרה, אש ורקש )מלכימ א', פרק יט(. ושוב 
י  ְדִתּ ר ֻיַלּ אצל הנביא ירמיהו. בתסכולו הנורא קרא, "ָארּור ַהּיֹומ ֲאֶשׁ
ָיָצאִתי  ֵמֶרֶחמ  ֶזּה  ה  ָלָמּ ְיִהי ָברּוְך...  י ַאל  ִאִמּ ְיָלַדְתִני  ר  ֲאֶשׁ ּבֹו, יֹומ 
ת ָיָמי?" )ירמיה כ, יד-יח(. והנה סמוך  בֶֹשׁ ְכלּו ְבּ ִלְראֹות ָקָמל ְוָיגֹון ַוִיּ
לאחר מכן זכה לנבואות של תפארת ותקווה קל שיבה מהגלות 
וקל אהבת נצח של ה' לקמו אשר יחיה כל קוד זורחימ השמש, 

הירח והכוכבימ )בפרק לא(. 

ביטוי מרגש במיוחד ניתן לכך במזמוריו של דוד בתהלימ. 
ְמצּוָלה  יֵון  ִבּ י  ָטַבְקִתּ ָנֶפׁש.  ַקד  ַמִימ  ָבאּו  י  ִכּ ֱא־לִֹהימ,  יֵקִני,  "הֹוִשׁ
ֵא־ִלי  "ֵא־ִלי  ב–ג(;  סט,  )תהלימ  כטובק  זוקק  הוא  ָמֳקָמד",  ְוֵאין 
כולו  בקולמ  להדהד  קריאה שקתידה  קורא  הוא  ִני",  ֲקַזְבּתָ ָלָמה 
ה'"  ְקָראִתיָך  ימ  ֲקַמּקִ "ִמּמַ פחות:  לא  מפורסמת  ושורה  ב(;  )כב, 

)תהלימ קל, א(.

את  למצוא  יכול  אדמ  כי  שגילה  יקקב,  של  מורשתו  זוהי 
אלוהימ לא רק כשהוא רוקה את צאנו בשלווה או מצטרף לתפילה 
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הקמוקות  את  בהמ  פוגשימ  שאנו  כזמנימ  לפקמימ  מתגלימ 
שבאמיתות ורוכשימ את הגדולות שבנקודות החוזק שלנו. 

סיפרתי קל כך בסרטון Understanding Prayer: Thanking and Thinking, וכן בספרי   .1
 .Celebrating Life

אנשימ  של  הפוכה,  תופקה  גמ  כמובן  ישנה  המתחזה".  "תסמונת  הקרויה  תופקה   .2
שחושבימ שאמונת אבותיהמ, היהדות, קטנה קליהמ. נראה שזיגמונד פרויד, למשל, 

לקה בה.
הדוגמה הקילאית לכך היא, לטקמי, פרק האדאג'ו בחמישייה לכלי מיתר בדו מז'ור   .3

של שוברט )אופוס 163(, שהוא כתב חודשיימ בלבד לפני מותו. 


