
 בס"ד

 הגיגים, ד"ר חזות גבריאל  -,  המדור שלחוי

 אנחנו רמאים?

ֹ ֹּ֖: הצעה מעניינת עבור יעקביש לאחר המפגש המרגש, לעשיו  ךָֹֹּּ֖֖הְוֵאְלָכ ָֹֹּּ֖֖כהְוֵנֵל ֹֹּּ֖֖הִנְסָע ֹֹּּ֖֖אֶמרַוי  ֶּֽ ְֹּ֖לֶנְגד ֶ ֹּ֖בנדיבות.
הוא  להרחיקו מארץ ישראל!? באמת אחיו. מה הוא מבקש חסותו על מבקש לפרוש אתהוא ֹּ֖שאין כמותה

מוכן לתת לו אזרחות של כבוד בשעיר תוך שמירה על 'אוטונומיה' דתית יעקובית. הוא מוכן גם להתערבב 
ֹ ֹּ֖מעט עם היעקוביזם:  יָגה־נ ָ ֹֹּּ֖֖וֵעש ָ ֹֹּּ֖֖אֶמרַוי  ֶּֽ ָך ֹֹּּ֖֖אַאצ ִ ִ ֹֹּּ֖֖רֲאש ֶ ֹּ֖םִמן־ָהָע ִֹֹּּ֖֖עמ ְ ֹּ֖יִלְפֵנ ֹֹּּ֖֖יֲאֹדִנ ֹֹּּ֖֖אַיֲעָבר־ָנ ֹּ֖יעקב משיב בנימוס: . יִאת 

ְתָנֲהָל ֹֹּּ֖֖יַוֲאִנ ֹֹּּ֖֖וַֹֹּ֖עְבד  ֹּ֖ ָלאָכ ֶֹֹּּ֖֖גלְלֶר ֹֹּּ֖֖יְלִאט ִ ֹֹּּ֖֖הֶאֶּֽ ר־ְלָפַני ֹֹּּ֖֖הַהמ ְ ְלֶר ֲֹֹּּ֖֖אש ֶ ר־ָאֹב ֹֹּּ֖֖דַע ֹֹּּ֖֖יםַהְיָלִד ֶֹֹּּ֖֖גלו  יָרהֹּ֖יֲאֹדִנ ֶֹֹּּ֖֖אל־ֹּ֖אֲאש ֶ ִעֶּֽ  בשלֹּ֖:ש ֵ
 אבל לעולם לא התכוונו להגיע לשם, דור העתיד, אין לנו כל דרך להגיע לשעיר, אנחנו 'בדרך לשם',ל הדאגה

ו ֹּ֖בסופו של דבר הכוון יהי הפוך: עשיו ממתין עדיין.  ִעים ְֹֹּּ֖֖וָעל  ֹוש ִ רֹּ֖מֶּֽ ַה  ֹוןֹּ֖ב ְ טִֹּ֖צי    ֹ פ  רִֹּ֖לש ְ קְֹּ֖וָהְיתָ הֵֹּ֖עש ָ וֶֹּ֖את־ַה  יֹקָו  ַֹּ֖לֶּֽ
ה ָכֶּֽ לו  ֹּ֖.כא( , א )עובדיה,ַֹּ֖המ ְ

עצמו. זהו המאבק בו  אותו ענייןב 'שרו של עשיו'יש להסביר גם את מאבק יעקב עם  ,אם זהו הקונטקסט
מאבק תמידי ומתמשך המחליף צורות במשך  המאבק על ארץ ישראל,אנו שרויים גם בהאי עידנא, 

 כוכבים כעובד: אמר נחמני בר שמואל רבי"  הדורות. על השאלה, מיהו מלאך זה? משיבים שני אמוראים:
 . )חולין צא, א(" ...לו נדמה כתלמיד חכם: אמר ... אחא בר שמואל רב...... לו נדמה

בנטילת  'הרמייה''ויעקבני זה פעמיים' ואת  -לנו את תכונות ה דאג להזכירמי ש, תמיד היה מבית ומחוץ
בעיניהם, היהודי היה מאז ומעולם  הברכות. בשל כך, זיקתנו לארץ הקודש מוטלת בספק בעיני המלעיזים.

 בשל כך,  .כמעט משוכנעים בקיומהמנו רמאי. זה מחלחל והופך להיות ברבות הימים 'עובדה' שאנו בעצ
זה לא  -טוען 'עובד כוכבים'הכוח הפנימי המכונה   מאבק פנימי. גם המאבק על ארץ ישראל הופך להיות

זה שלנו, אבל..., ה'אבל' הזה, מנומק הלכתית ל'עילא  -טוען תלמיד חכם''כוח הפנימי הקרוי השלכם. 
 ולעילא' כדרכם של תלמידי חכמים. 

בכל ימות  לסירוגין , שתי תכונות להם הזדקקנו ומזדקקיםיעקבלשם  ישראלשל תוספת השם ה זהו פשר
אנו מתמודדים ויה כבר הוכרעה יהרמ תמבחינת הבורא שאלכי  לדעת שומה עלינוברם,  .דברי ימי עולם
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 ". פנים ובגלוי בשררה

  hazutg@gmail.comלהערות: 


