
 

 

 בס"ד, כסלו תש"ף

 

 ארי לנדאד"ר הרב  - וישלחדבר תורה לפרשת  

 

 אין סומכים על הנס

 
ָפנָיו ֶאל ֵעָשו  ( "פרק לב)בתחילת הפרשה יעקב  אבינו נערך לפגישתו עם עשו.  ַלח יֲַעקֹב ַמלְָׁאכִּים לְׁ )ד( ַויִּשְׁ

ֵדה ֱאדֹום יר שְׁ ָצה ֵשעִּ יו ַארְׁ ים ֶאל יֲַעקֹב ֵלאמֹר ָבאנּו אֶ " המלאכים חוזרים ומדווחים לו " ָאחִּ בּו ַהַמלְָׁאכִּ ל )ז( ַויָשֻׁ

אֹד ַויֵֶצר לֹו ַויַַחץ מֹו: )ח( ַויִּיָרא יֲַעקֹב מְׁ יש עִּ ַבע ֵמאֹות אִּ ָך וְַׁארְׁ ָראתְׁ יָך ֶאל ֵעָשו וְׁגַם הֵֹלְך לִּקְׁ ּתֹו וְֶׁאת  ָאחִּ ֶאת ָהָעם ֲאֶשר אִּ

ם יָבֹוא ֵעָשו ֶאל ַהמַ  נֵי ַמֲחנֹות: )ט( ַויֹאֶמר אִּ ים לִּשְׁ ָאר ַהצֹאן וְֶׁאת ַהָבָקר וְַׁהגְַׁמלִּ ָכהּו וְָׁהיָה ַהַמֲחנֶה ַהנִּשְׁ ֲחנֶה ָהַאַחת וְׁהִּ

ֵליָטה פְׁ עולה כאן ". ויירא שמא יהרג, ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים -ויירא ויצר "מסביר רש"י במקום  ".לִּ

 (טו',כח) הרי הוא זכה להבטחה אלוקית עם צאתו לדרך בתחילת פר' ויצא ?כמובן השאלה מדוע יעקב ירא

נֵ " י הוְׁהִּ ָמְך ָאנֹכִּ יָך עִּ ּתִּ ַמרְׁ יָך ֵּתֵלְך ֲאֶשר בְׁכֹל ּושְׁ בֹתִּ י ַהזֹאת ָהֲאָדָמה ֶאל ַוֲהשִּ ם ֲאֶשר ַעד ֶאֱעזָבְָׁך ֹלא כִּ י אִּ יתִּ  ֲאֶשר ֵאת ָעשִּ

י ּתִּ ַברְׁ אחר הבטחה כזו מדוע יעקב אבינו חושש בכלל, איך יתכן שאם ה' הבטיח לסייעו הוא ח"ו יפגע  ".ָלְך דִּ

 פגע באחרים?או י

והנה אנכי  (בראשית כ"ח), כתיב: (הקשה) רבי יעקב בר אידי רמי" '(א '/ד)מסכת ברכות ב עונה על כך  הגמרא

תשובתו של רב  ".ויירא יעקב מאד! אמר: שמא יגרום החטא (בראשית ל"ב)עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וכתיב: 

. ניתן לענות תשובה ה  המובטחת ע"י ה'אידי בר אבין שיעקב חשש שמא עשה חטא ואינו ראוי לשמיר

בספר שמואל א' שמקורה רחבה יותר על שאלה זו )שאינה סותרת את דברי הגמרא אלא מרחיבה אותם( 

ָרֵאל ַמֵלא " )פר' טז'( ֹלְך ַעל יִּשְׁ מְׁ יו מִּ ּתִּ ַאסְׁ ַאֵבל ֶאל ָשאּול ַוֲאנִּי מְׁ תְׁ מּוֵאל ַעד ָמַתי ַאָּתה מִּ נְָׁך ֶשֶמן )א( ַויֹאֶמר ה' ֶאל שְׁ ַקרְׁ

מּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך וְׁשָ  י ֶמֶלְך: )ב( ַויֹאֶמר שְׁ ָבנָיו לִּ י בְׁ יתִּ י ָראִּ י כִּ מִּ ָלֲחָך ֶאל יִַּשי ֵבית ַהַלחְׁ ַמע ָשאּול ַוֲהָרגָנִּי ַויֹאֶמר ה' וְֵׁלְך ֶאשְׁ

י: )ג( זְׁבַֹח ַלה' ָבאתִּ ָּת לִּ יֶָדָך וְָׁאַמרְׁ ַקח בְׁ י ֵאת  ֶעגְַׁלת ָבָקר ּתִּ ָּת לִּ יֲעָך ֵאת ֲאֶשר ַּתֲעֶשה ּוָמַשחְׁ י אֹודִּ יִַּשי ַבזַָבח וְָׁאנֹכִּ וְָׁקָראָת לְׁ

ִני"?  "ֲאֶשר אַֹמר ֵאֶליָך גָׁ אּול ַוֲהרָׁ ַמע שָׁ פסוקים אלו מעוררים מספר קשיים. מה טיב חששו של שמואל "ְושָׁ

של נראה כי יש כאן פגם באמונתו  האם לא !, האם אינו סומך עליווהלוא שמואל נצטווה מפי הגבורה

הוא אף ממשיך באותו קו ומציע פתרון  –לא רק שהקב"ה אינו מוכיחו על דבריו  ? אךבה'שמואל הנביא 

ֶדך"! ר ִתַקח ְביָׁ קָׁ   בנוסח "ֶעְגַלת בָׁ

 היכא -והאמר רבי אלעזר: שלוחי מצוה אינן ניזוקין!  ( "'ב '/ח) מסכת פסחיםלומדת מדיון זה ב הגמרא 

שהיכן  - ועונה ?וה אינם ניזוקים פועל תמידוהגמרא מבררת האם הכלל של שלוחי מצ" דשכיח היזיקא שאני

 (שמואל א, טז) שנאמר הוכחת הגמרא היא  ,שתהיה שמירה שמצוי היזק בדרך הטבע זה שונה ולא מחייב

 רד"ק בעקבות חז"להביר סומויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני ויאמר ה' עגלת בקר תקח בידך וגו'. 



 

 

מצאנו כי אף על פי שהיה מבטיח הקב"ה הנביא או הצדיק, אף על פי כן הוא נשמר מלכת במקום סכנה, " :במקום

... והטעם, כי אף על פי שהקב"ה עושה ניסים ונפלאות עם יראיו, ברוב הם על מנהג שראינו ביעקב אבינוכמו 

ה מז )יבמות סה ע"ב(לו הקב"ה: 'עגלת בקר תקח בידך'... ולמדו רז"ל העולם... וזו היתה שאלתו 'איך אלך', ואמר 

 "הפסוק שמצוה לשנות בדברי שלום

מתגובת יעקב ושמואל, שהיו נביאים וקבלו הבטחה ישירה מה', ולמרות זאת חששו כי כמסקנת חז"ל 

ם סכנה נפנים חשוב מאד שנשליך רעיון זה בחיינו. בכל פעם שאנו עומדים במקו אין סומכים על הנס""

ערך זה, לדוגמא, הכביש הוא אחד ממקומות הסכנה העיקריים בחיינו. על כל אחד  החובה ליסוע בצורה 

כזו שאינה מסכנת אותו )לדג' חגורת בטיחות, לא ל"לגנוב" רמזור אדום ועוד( ולא את האחרים )לדג' 

רק בדרכים אלא בכל מעשינו לפקוח עיניים כשעוברים ליד מעבר חצייה שמא מישהו ירד לכביש(. ולא 

 בחיים, אנו מצווים להשתדל בכל כוחנו לאחוז בכל כללי הבטיחות וה' הטוב בעיניו יעשה.

 

 


