


וַ ִּי ְׁשלַ ח יַ ֲעקֹב ַמלְׁ ָאכִּ ים לְׁ ָפנָ יו ֶאל ֵע ָשו ָא ִּחיו 1.הרבה מדברים על
ההכנות של יעקב לקראת המפגש עם הרוע .הוא מתכונן בשלוש
דרכים :דוֹ רוֹ ןְׁ ,ת ִּפ ָלה ,ו ִּמלְׁ ָח ָמה 2.האם זה עזר לו? כן ולא.
מה הוא לא עשה כדי לשמור על המשפחה שלו ,על המלאכים
שלו .הוא עשה הכל ,הכל  -וזה לא המיס את לבו של עשיו .מה כן
המיס? וַ ַי ְׁרא ֶאת ַה ָנ ִּשים וְׁ ֶאת ַהיְׁ לָ ִּדים .הוא רואה את הנשים של
יעקב ,את הילדים ,ושואלִּ " :מי ֵא ֶלה ָל ְׁך?" 3והזוהר כותבִ " :מי ֵא ֶּלה"
 אותיות "א-לוהים" 4.הוא רואה ילדים אלוקיים ,ילדים-מלאכים.איך שומרים על מלאכים? מה נעשה שהמלאכים שלנו לא
ייפגעו? הם כל כך תמימים ,המלאכים שלנו .מה נעשה?
אולי נשגיח עליהם כל הזמן ונדע כל רגע מה הם עושים?
לא היה אבא משגיח יותר מיעקב ,לא היה .הוא ידע בכל רגע היכן
הם ומה מעשיהם .כשלבן חושד בו שמישהו ממשפחתו גנב את
התרפים ,הוא אומר" :מה פתאום? אני יודע בדיוק איפה כל אחד
מהם בכל שעה נתונה .וְׁ ָענְׁ ָתה ִּבי ִּצ ְׁד ָק ִּתי ְׁביוֹ ם ָמ ָחר"5.
אופס ,אומרת התורהַ .אל ִּת ְׁת ַה ֵלל ְׁביוֹ ם ָמ ָחרָ 6.מ ָחר ִּב ְׁת ָך ,דינה,
יוֹ ְׁצ ָאה ו ִּמ ְׁת ַע ָנה 7.גם אם תדעי עד מחר ,אמא ,מה עושה הבת שלך
ואיפה היא  -אם חס ושלום הרוע מגיע ,הוא מגיע.
אז אולי תפילה? נתפלל עליהם בבוקר?
 1בראשית ל"ב ,ד.
 2רש"י לבראשית ל"ב ,טְ " :ו ָהיָה ַה ַמ ֲחנֶה ַהנִּשְ ָאר ִּל ְפלֵיטָ ה" – " ִה ְתקִין ַעצְמֹו
ִלשְלֹושָׁה ְדב ִָׁרים :לְדֹורֹוןִ ,ל ְת ִפלָׁהּ ,ו ְל ִמ ְל ָׁחמָׁה .לְדֹורֹון" :וַתַ עֲבֹור ַה ִּמנְחָה עַל
ָפנָיו"ִ .ל ְת ִפלָׁה" :אֱ ֹלהֵי ָאבִּי ַאב ְָרהָם"ַ .ל ִמ ְל ָׁחמָׁהְ " :ו ָהיָה ַה ַמ ֲחנֶה ַהנִּשְ ָאר
ִּל ְפלֵיטָ ה"".
 3בראשית ל"ג ,ה.
 4תיקוני זוהר צ"ה ,ב" :ב ְֵראשִּ ית ב ָָרא א-להי''ם"  -מַאי אלהי''ם? "מִ י
ֵאלֶּה".
 5בראשית ל' ,לג.
 6משלי כ"ז ,אַ" :אל ִת ְת ַהלֵל בְיֹום ָׁמחָׁר כִי ֹלא ֵתדַע מַה יֵלֶּד יֹום".
 7מדרש בראשית רבה ע"ג ,טַ " :רבִי י ְהּודָׁה בַר סִימֹון ָאמַרְ ' :כתִיבַ" :אל
תִּ תְ ַהלֵל בְיֹום ָמחָר"ַ ,אתָׁה ָאמ ְַרתְָׁ " :ו ָענְתָ ה בִּי צִּדְ קָתִּ י בְיֹום ָמחָר"ְ ,ל ָׁמחָׁר
שנֶּ ֱאמַר" :וַתֵ צֵא דִּ ינָה בַת לֵָאה"".
ִב ְתָך יֹוצֵאת ּו ִמ ְת ַענָׁהֶּ ,


אבל רגע ,וכי היה אבא שהתפלל על ילדיו יותר מאשר יעקב?
" ַהיְׁ לָ ִּדים ַר ִּכים וְׁ ַהצֹאן וְׁ ַה ָב ָקר ָעלוֹ ת ָעלָ י ו ְׁד ָפקום יוֹ ם ֶא ָחד" 8,הוא
אומר" .ה' ,עזור ליֶ ,פן יָ בוֹ א וְׁ ִּה ַכנִּ י ֵאם ַעל ָבנִּ ים" 9.כמה שהוא
מתפלל עליהם והנה ,זה קרה לדינה ,הבת שלו.
אולי נכלא אותם? אולי ננעל את הבנים והבנות הקטנים בבית?
גם לא .יעקב סגר את דינה במזוודה ,שעשיו לא יראה אותה 10.זה
לא עזר לו .נכון ,עשיו לא ראה אותה .אבל ברגע שהיא יצאה ,קרה
לה מה שקרה.
אולי נעשה להם כל מיני קורסים למוגנות? נרכיב להם קלסתרון
של הרוע" :הוא נראה כך"" ,הוא יעשה לָ ך כך"" .הוא יאמר ל ָך
ככה" .והאמת ,חינוך למוגנות הוא בוודאי נכון ,אבל גם זו לא הגנה
הרמטית.
כל הטקטיקות שיעקב נקט לא עזרו לדינה .למה ,למה? והתשובה:
אל"ף ,מפני שיש רשעים בעולם ואין לאף אחד הגנה מוחלטת
מפני הרוע .אבל ה-סיבה בעיני היא ,שנשים וילדים לא מבינים
את שפת הרוע (ואני לא מתביישת לכרוך יחד נשים עם ילדים ,כי
הן והם היצורים הכי טהורים בעולם) .הם לא מבינים את שפת
החושך ("הוא רע"" ,הוא לא טוב") .אני אומרת לאישה בוגרת:
"הוא לא טוב בשבילך .זה קשר לא טוב" .והיא  -לא מסוגלת
לשמוע ,כי נשים וילדים מדברים את שפת האור.
ורבי נתן מברסלב ,בחידוש מדהים לחג החנוכה ,יאמר :ברכות
השחר! אולי-אולי הן יעזרו ,בעולם של רוע ,לזהות ולהכיר את

 8בראשית ל"ג ,יג.
 9בראשית ל"ב ,יב.
 10מדרש בראשית רבה ע"ו ,טַ " :ויָקָם ַב ַליְלָה הּוא ַויִּקַח אֶ ת שְ תֵ י נָשָ יו וְאֶ ת
שְ תֵ י שִּ פְח ֹתָ יו"ְ " -ודִינָׁה הֵיכָׁן הִיא? נְ ָׁתנָּׁה ְב ֵתבָׁה ְונָׁעַל ְב ָׁפנֶּיהָָׁ ,אמַר' :ה ָָׁׁרשָׁע
ַהזֶּה עֵינֹו ָׁרמָׁה הִיא ,שֶֹּלא י ִ ְתלֶּה עֵינָׁיו ְוי ְִראֶּה אֹותָּׁה ְויִ ַקח אֹותָּׁה ִממֶּ נִי'".

הטוב ומתוך הכרת הטוב ,אולי ,הבנות שלנו והילדים ידעו להיזהר
מהרע11.
לדוגמא  -ברכות השחר:
ָברו ְׁך ַא ָתה ה'ַ ...הנוֹ ֵתן לַ ֶשכְׁ וִּ י ִּבינָ ה לְׁ ַה ְׁב ִּחין – שידעו :זה טוב ,וזה -
לא טוב.
ואם " ַמלְׁ ִּביש ֲע ֻר ִּמים" זו ברכה ,אז "מפשיט" זו קללה.
אם " ַמ ִּתיר ֲאסו ִּרים" זו ברכה ,אז מישהו שכולא אותך – זו קללה.
אם " ֶשל ֹא ָע ַשנִּ י ִּש ְׁפ ָחה" זו ברכה ,אז מי שמכריח אותנו ,זו קללה.
ואם " ֶש ָע ַשנִּ י ִּכ ְׁרצוֹ נוֹ " זו ברכה ,זאת אומרת שאם הרצון שלי הוא
"לא" – אז זה קדוש .כי מברכים על זה ישר על הבוקר12.
ברכות השחר לא ידברו על השחור ,כי ילדים לא מבינים שחור.
אני זוכרת שאמרתי פעם לבן שלי הקטן" :אל תלך עם אף פעם
עם אף אחד" .ופעם אחת הוא נעלם עם חבר שלו מהשכונה
וכשהם יזרו שאלתי אותו" :איפה הייתם??"
והוא אמר" :היינו אצל שכן ,זקן כזה נחמד ,נתן לנו סוכריות".
התעלפתי" .השתגעת?! ואם הוא איש לא טוב?"
"אמא ,אל תדאגי" ,הוא אמר" .אני שאלתי אותו' :אתה איש
טוב?'" 😊
הם לא יבינו ,הם לא .עד מחר ,הם לא יבינו את שפת הרוע .ואולי,
אולי ,כשמסבירים מה "טוב" ,כשמסבירים מה "נכון" ,כשהבית
מלא מילים מוארות והכרה של הטוב ,של הנכון ,של פנייה נכונה
למישהו ,של חרות על הגוף ועל הנפש ...במילים אחרות ,אומר
רבי נתן ,כנגד הרוע ,נסו את הסגולה המופלאה של ברכות השחר.
אולי רק כך יוכלו המלאכים הקטנים שלנו להגיד למלאך רע
שתופס אותם בחושך כשהם נותרים לבדםַ " :ש ְׁל ֵחנִּ יִּ ,כי ָעלָ ה
ַה ָש ַחר 13.אני מרגיש שזה דבר לא טוב .תן לי עכשיו ללכת ,ומיד".
יהי רצון שהקב"ה ישמור על המלאכים הקטנים שלנו שלא ינזקו
לעולם ,שיכירו בטוב ויתרחקו מהרע.
ורק בשורות טובות.
בצוות העריכה :הדסה סאסי

 11רבי נתן מברסל" ,ליקוטי הלכות"" ,אורח חיים" ,הלכות ברכות השחר א',
שְך
ש ְמ ַה ְפכִין אֹור לְח ֹ ֶּ
אְ " :וזֶּהּוְ " ,ל ַה ְבחִּין בֵין יֹום ּובֵין ַליְלָה"ֵ ,הפְֶּך ַה ַה ְסתָׁרֹות ֶּ
שְך
שְך לְאֹורֲ ,אבָׁל עַל-יְדֵי ִה ְתגַלּות ַה ַדעַת ַמ ְבחִין בֵין יֹום ְל ַליְלָׁה ,בֵין ח ֹ ֶּ
וְח ֹ ֶּ
לְאֹור ,בֵין ַרע לְטֹוב".
" 12ברכות השחר" מתוך נוסח תפילת שחרית.
 13בראשית ל"ב ,כז.

