
 

 

 

 

 

 

 

 

 306גליון  

 

 

 'קטנותי מכל החסדים'- פרשת וישלח  

 ' שדרות'ישיבת ההסדר - הרב חגי לונדון 

 

 . הנראים לכאורה כסותרים זה את זה, בפרשתנו פרשת וישלח אנו פוגשים בשני שמות של יעקב אבינו

שהרי עקב הרגל הוא ביטוי לאבר הנמוך ביותר . סוג של קבלת הדין. שם המבטא שפלות וענווה- ' יעקב' האחד

. בגוף האדם

 ובלשון .כביטוי וזיכרון להתמודדות ולמאבקישראל  והוא –לעומת זאת מקבל יעקב אבינו בפרשתנו שם נוסף 

 1'.ותוכל- כי שרית עם אלוהים ואנשים :"הכתוב

אין הכוונה לתיאור ' הענווה והשפלות'שהרי בכינויי . בעומק הדברים נראה כי שני השמות משלימים זה את זה

משמעותה של . אפסותו של האדם אלא דווקא את הפתיחות שלו מול גודל אינסופי העומד בבסיס החיים שלו

להבין היכן ; זו היא היכולת להיות מחובר לקרקע, היא היכולת להבין שבסיס כל הגוף נשען על העקב' עקב'המילה 

שרית עם 'באופן טבעי מאפשר העקב את מציאות ה. אנחנו מצויים ומתוך כך לאן לאיזה כיוון ניתן עוד להתקדם

מתאפשרת רק מתוך - וזו , הפיסית והרוחנית, היינו את יכולת ההתמודדות עם המציאות–2' אנשים ואלוהים ותוכל

. ענווה

שנים רבות אחר שנקראנו בשם " ישראל" את השם –השם הלאומי שלנו בפרשתנו אנו מקבלים סופ סוף את 

'.  ישראל 'אנו מתפתחים אל השם' יעקב'

העקב הוא אמנם האבר הנמוך ביותר בגוף האדם . שהדרך להגיע לישראל עוברת דווקא דרך השם יעקב, מסתבר

דווקא בגלל כך הרי העקב הוא איבר רגיש מאד . הרואה בו משענת, אולם הוא הבסיס עליו מצויה האישיות כולה

רק כאשר נקנית מידת הענווה מגיעה היכולת להגיע .  את כל האישיות- אשר נגיעה בו יכולה למוטט את כל האדם 

, יכולת ההתמודדות עם קשיים. 'התמודדת': פירושו–שרית. 3'שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. 'לשם ישראל

קטונתי מכל החסדים אשר עשית  - 'נובעת רק מתוך הענווה של יעקב'(, אנשים )'והאנושיים'( אלוהים )'הרוחניים

רק כאשר אדם מלא ענווה מסוגל הוא להתמודד מול הכישלונות והקשיים שנתקל בהם :  לאמור–4'.את עבדך

 .בחייו

                                                           
1

 כט, ספר בראשית פרק לב
2

 שם
3

שם 
4

יא ,ספר בראשית פרק לב 


