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אור בימי אפלה
יצחק, ו   – ו   ברהם, ו   יעקב  מהו הדבר שעשה  ת 
משה – ו ביו ה מיתי שו עם ישר ו?  נחנו נוש ים  ת שמו: 
ו   יעקב/ישר ו  ישר ו".  בו  "בני  יעקב",  "קהיות   נחנו 
התחיו  ת המסע היהודי;  ברהם הו  שהתניע  ותו. יעקב ו  
עמד ברני ניסיון כמו יצחק בעקדה. הו  גם ו  הוצי   ת בני 
ישר ו ממצרים וו  הוריד והם  ת התורה מהר סיני. נכון, כו 
שונה  הו   ובכך  ה מונית,  דרכו  המשיכו  ת  יעקב  שו  יודיו 
מ ברהם ומיצחק.  ך זו  יננה תשובה,  ו  רק העברת הש וה 
ויצחק  ש ברהם  היכן  יעקב  הצויח  מדוע  שוב  חד  חורה: 

נכשוו?

ובב ה  חריה,  ויצ   בררשת  כמדומה  טמונה  התשובה 
ב ו  ויו  הגדווים  ה יש שחזיונותיו  היה  יעקב  וישוח.  ררשת 
כשהיה ובדו, בויוה, רחוק מהבית, נס מהרח  ו הרחת. בררשת 
גבי  עו  וישון  ובשוכבו  מעשו,  במנוסתו  ונוח  עוצר  הו   ויצ  

 בנים הו  זוכה והתגוּות:

ָמְיָמה  ַהָשּׁ יַע  ַמִגּ ְורֹ ׁשֹו  ַ ְרָצה  ב  ֻמָצּ ם  ֻסָוּ ה  ְוִהֵנּ ֲחוֹם  ַוַיּ
ב  ִנָצּ ה'  ה  ְוִהֵנּ ּבֹו.  ְויְֹרִדים  עִֹוים  ֱ -וִֹהים  ַמְוֲ ֵכי  ה  ְוִהֵנּ
קֹום  ָמּ ָנתֹו ַוֹיּ ֶמר, "ָ ֵכן ֵיׁש ה' ַבּ יַקץ ַיֲעקֹב ִמְשּׁ ָעָויו... ַוִיּ
קֹום  יָר  ַוֹיּ ַמר, "ַמה ּנֹוָר  ַהָמּ י!" ַוִיּ ַהֶזּה ְוָ נִֹכי וֹ  ָיָדְעִתּ

ָמִים"  ַהָשּׁ ַער  ַשׁ ְוֶזה  ֱ -וִֹהים  ית  ֵבּ ִ ם  י  ִכּ ֶזה  ֵ ין  ַהֶזּה! 
)בר שית כח, יב-יז(.

בררשה הב ה, ררשת וישוח, שוב במנוסה וברחד, הרעם 
במנוסה מרני ובן וברחד מרני המרגש הצרוי עם עשו, הו  נ בק 

ובדו בויוה עם זר ש ין וו ֵשם. ובתום המ בק –

י  ָרֵ ו, ִכּ י ִ ם ִיְשׂ ְמָך, ִכּ ַוֹיּ ֶמר, "וֹ  ַיֲעקֹב ֵיָ ֵמר עֹוד ִשׁ
ְקָר  ַיֲעקֹב  ים ַוּתּוָכו"... ַוִיּ ִריָת ִעם ֱ -וִֹהים ְוִעם ֲ ָנִשׁ ָשׂ
ִנים  ִנים ֶ ו ָרּ י ָרִ יִתי ֱ -וִֹהים ָרּ ִניֵ ו, "ִכּ קֹום ְרּ ם ַהָמּ ֵשׁ

י" )וב, כט-ו (. ֵצו ַנְרִשׁ ָנּ ַוִתּ

 וה הם מרגשים רוחניים מכריעים בחייו שו יעקב, והם 
נקודת  ש יננו  ובין,  שבין  )המרחב  וימינוי  במרחב  מתרחשים 
זו  סכנות,  שתי  בין  וכוד  שיעקב  בזמן  יעד(,  וגם  יננו  מוצ  
במקום מוצ ו וזו במחוז חרצו. דווק  בנקודות הרגיעּות המַרּבית 
רוגש יעקב  ת  ווהים ומוצ   ת העוז והמשיך בדרכו ומרות 

כו הרורענויות העוווות והתרגש עויו במסע.

בתוודות  המרוי   ישר ו.  ועם  הוריש  שיעקב  העוז  זהו 
שכו  ב סונות  שרד  זה  זערורי  העובדה שעם  רק  ישר ו  יננו 
המקדשים,  שני  חורבן  גמור:  וכיויון  בהם  נגזר  היה  עם  חר 
גוויות בבו ורומ , הגירושים והרדירות והּררעות בימי הביניים, 
הרוגרומים ועויית ה נטישמיות ב ירורה במ ה התשע-עשרה, 
והשו ה; כי  ם העובדה ש חרי כו קטסטרורה כזו, היהדות עצמה 

התחדשה ונסקה וגבהים חדשים שו הישגים.

התורה  וימוד  היהדות  ת  העמיקה  בבו  גוות  בימי 
המונומנט  העמידה  ת  הי   שני  בית  חורבן  ושמירתה.  חרי 

ויצא פרשת

ועיווי נשמת: רינחס בן יעקב  שר  ייז, עזרי ו בן  ריה וייב שרטר
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וגם מרטין וותר קינג הבן, ניסו והת בד בנעוריהם וחוו דיכ ון 
ביניהם  דגווים,  ו ומנים  ב שר  גם  הו   כך  בבגרותם.  קויני 

מיכו נג'וו, בטהובן וו ן-גוך. 

רגעי  שמ   היי וש,  ו  רגעי  מווידה  ת  הגדּווה  ַהִ ם 
היי וש הם המצמיחים  ת הגדּווה? ה ם המנהיגים מרנימים  ת 
–  ו  וחווים  ותם בגורם  והעקה שו מצי ות תקורתם,  המתח 
 ווי והרך,  וה הנוטים ועקה בחייהם הרגשיים מוצ ים מרוט 
בניהוו חיים יוצ י דורן, חיי מנהיג? נכון ועכשיו, סררות המחקר 
 ינה מציעה תשובות משכנעות. עו כו רנים, מן התורה ברור 
שיעקב היה  דם סוער יותר מ ברהם, שהרגין ו  רעם שווות 
נרש ונוכח מסות גדווות, ויותר מיצחק, המצטייר כ דם מורנם 
ומכונס. יעקב רחד; יעקב  הב; יעקב שהה בגוות יותר מ בותיו. 
 – ו נשים  ׂשרה עם  ווהים  יעקב  והתעקש;  יעקב התמיד   בו 

ַוּיּוַכו. מכו  נשי בר שית, יעקב היה השורד הגדוו. 

הכרחי  תנ י  הי   ווהת ושש  מעמד  והחזיק  היכוות 
העושה  נשים  הי   סיכון  שו  חיים  וחיות  הנכונות  ומנהיגות. 
ת ודור  ה מריקני  הנשי   כך  מר  מ חרים.  שונים  זה  מסוג 
רוזוווט בנ ום שהו  מן המרשימים שניש ו בעניין זה  י רעם:

עו  המצביע  ה יש  וו   החשובה,  הי   הביקורת  ו  
ה יש החזק שכושו,  ו עו המעשים שמי שעושה יכוו 
היה ועשות טוב יותר. חוֵבנו מסּור ומי שנכח בגורו 
ובזעה  ב בק  מרוחות  שרניו  ההתרחשויות,  בזירת 
ושוב  שוב  ומחמיץ  השֹוֶגה  בעוז,  החותר  וזה  ובדם; 
– שכן  ין מ ָמץ ש ין בו שגי ות והחמצות –  וום 
היודע  ת  ו יש  ועשות  ת המעשה;  וחותר  מוסיף 

הסררותי העצום שו התורה שבעו רה: המדרש, המשנה והגמר . 
ו ורך ימי הביניים יצרה יצירות מורת בתחומי ההוכה וררשנות 
השו ה  בובד  חרי  שנים  שווש  והריווסוריה.  השירה  התורה, 
הי  הכריזה עו מדינת ישר ו, השיבה היהודית  ו ההיסטוריה 

היישר משרו ה רוה שו הגוות.

כשנעשיתי רב ר שי נשוחתי ובדיקה ררו ית. הרור  הורה 
וי ורסוע במהירות רבה עו הויכון. "מה  תה בודק", ש ותי 
 ותו, "כמה מהר  ני יכוו ווכת,  ו כמה זמן?" – "ו  זה וו  
וך  יידרש  זמן  כמה  מההויכון  בדוק  " חרי שתרד  ענה.  זה", 
גיויתי שברי ות  והחזיר  ת הדורק שוך וקצב הנורמוי". כך 
וכו  דם,  ך  נכון  הדבר  ההת וששות.  יכוות  רי  עו  נמדדת 
נכון כרו כרויים ומנהיגים – ווכו עם ישר ו, עם שו מנהיגים 
)זהו ודעתי רירוש הביטוי "ַמְמֶוֶכת ּכֲֹהִנים" שבסרר שמות יט, ו(. 

מנהיגים חווים משברים. זה טבעה שו מנהיגות. כשש וו 
 ת הרווד מקמיון, ר ש ממשות בריטניה בשנים 1957–1963, 
" ירועים,  ענה  הו   כהונתו,  בימי  ביותר  היה הדבר הקשה  מה 
יקירי.  ירועים". דברים רעים קורים, וכ שר הם קורים המנהיג 
בשקט  וישון  יוכוו  ש חרים  כדי  ושקוט  וו   ונוח  ו   צריך 

במיטותיהם. 

יוצ ת  רוחנית  ינה  ומנהיגות  ווחץ,  עניין  הי   מנהיגות 
מכוו זה.  רבעה  ישים בתנ"ך – משה,  ויהו, ירמיהו ויונה – 
התקשו כו כך והמשיך הו ה, שש וו נרשם ומות. כך הו  גם 
בעידן המודרני, ובררט, שוב,  צו מנהיגים בעוי ש ר רוח בווט. 
 ברהם וינקוון סבו מהתקרים שו דיכ ון קשה. כך גם וינסטון 
צ'רצ'יו, שכינה  ת דיכ ונו "הכוב השחור שוי". מהטמה גנדי, 
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ש וות ושווחן השבת

ה ם ודעתכם גדּווה שו  דם יוצרת  צוו רגעי יי וש? 	 
ה ם ודעתכם רגעי יי וש ש דם חוֶֹוה יכווים ויצור 

 צוו גדּווה?
 יך נוכו ויישם  ת הרעיון הזה בחיינו כיום?	 
מה מייחד  ת סירורו שו יעקב מכו סירורי התורה?	 

5

הוהט הגדוו ו ת הדבקות הגמורה, המקדיש  ת כו 
כווו ומען מטרה ר ויה, זה שבמקרה הטוב טועם טעם 
ניצחון והישג, ובמקרה הגרוע,  ם נכשו, נכשו ו חר 
שהעז וניסה; ו יש שמקומו ו  יכירנו עם  ותן נרשות 

קרות ומבוישות שו  ידעו ו  ניצחון וו  תבוסה.1 

יעקב החזיק מעמד ביריבות עם עשו, בהתגרויות שו ובן, 
במתחים בין נשיו ובין יודיו, ברטירתה החטורה שו  הובתו רחו, 
"ְמַעט  שנה.  ושתיים  עשרים  יוסף ומשך  המועדף  בנו  וב ובדן 
ט(.  בו  מז,  )בר שית  וררעה  י",  מר  ַחַיּ ֵני  ְשׁ ְיֵמי  ָהיּו  ְוָרִעים 
בדרך הו  רגש מו כים, ובין  ם הם עוו וירדו בסוום שר שו 
בשמיים  ו נ בקו עמו, הם ה ירו וו  ת הויוה בהיוה שו שגב.

ונסות, וירוו, ורחד, וומרות הכוו והמשיך ווכת: זוהי 
סגוותו שו מנהיג. זה היה יעקב, ה יש שדווק  בצרים שבנקיקי 

חייו חזה במר ות השמיים הרחבים. 

1.  ת ודור רוזוווט, נ ום בסורבון, 23.4.1910.


