
 בס"ד

 וישלח
  ויוותר יעקב לבדו עד עלות השחר.

במדרש רבה מובא בשם רבי סימון "מה הקב"ה כתוב בו ונשגב ה' לבדו, אף יעקב כתיב בו ויוותר יעקב 
  לבדו".

  יפה, השוואה בין "לבדו" של יעקב, ל"לבדו" של הקב"ה, אבל מה אנחנו צריכים ללמוד מזה?!

העצמית, וכמובן שזה גם נותן בידנו כלי רב עוצמה בארגז וכאן הניח הרבי אבן יסוד לבניית האישיות 

  הכלים לכל הורה ומחנך עבור בניית אישיות בנו ותלמידו.

אחד מהמכשולות הגדולים של האדם להעריך את עצמו ואת מעשיו, הוא ההסתכלות על חבירו והשוואת 
ת, פרנסה, אבל הוא עדיין מתהלך עצמו איליו, כלומר יכול להיות לבן אדם כל מה שהוא צריך, שלום בית, נח

בתחושה כי החוסר עצמו הוא גדול, וכך גם בעבודת השם, אדם מרגיש חוסר סיפוק, הוא מרגיש כשלון 
מהלך, וצובר טונות של עצבות והורס לעצמו את טעם החיים, והכל רק שלחבירו יש יותר, הוא לומד יותר, 

  ם... למה לשכן/אח/חבר הכל הולך כ"כ בקלות???הוא מתפלל יותר, למה לו אין כאלו נסיונות ירודי

  כלומר, במקום לחיות את "עצמו" הוא חי בתחושה כאילו הוא וחבירו חד הם, חבירו מצליח, והוא פחות.

ומה העצה לתחושות אלו? פשוט מאוד! תפסיק להסתכל על הסובבים, אל תפזול לשניה לכיון של מישהו 
לות שלך, בכוחות שהבורא הרחום העניק רק לך, הם ייחודיים אחר, תהיה ממוקד אך ורק בעצמך, ביכו

ומיוחדים אך ורק לפי הצרכים היחודייים שהבורא זיהה רק בך. הניסיונות מדודים בידי הבורא האוהב לפי 
  מידותך שלך ולא לפי מידות חברך! הכשורות שלך אינם אוניברסליים, הם פרסונליים רק עבורך ולעצמך!

  כהן, חייב אדם להאמין בעצמו כשם שמאמין בקב"ה!וכלשון רבי צדוק ה

ועם תובנה זו ביאר הרבי, "ויוותר יעקב לבדו", יעקב אבינו הבין שאין לו מה להשוות את עצמו לאף אחד 
אחר, כאילו לבדו הוא בעולם, וכך הוא יכול היה להגיע בבטחה ובשלום להתקרב ל"ונשגב השם לבדו", הוא 

  ות שמיוחדים רק לו לבדו!!!ונרים אמיתית, ולנצל את הכוחות והכשיכול היה לחוש בקרבת אלוק

כמה אנחנו צריכים זאת לעצמנו, אבל יותר מכך בשביל ילדנו, תפקיד ההורים והמחנכים לתת לילד את 
התחושה כי חשוב לנו שיצליח לא בגלל שחברים שלו מצליחים, לא בגלל שאח שלו כבר נבחן בגילו על חצי 

שהוא לבדו!!! אתה יכול, אתה גדול, אתה חזק, יש לך כשורות ויכולות שאין לאף אחד  ש"ס... אלא בגלל
  בעולם, בורא עולם לא שתל אותך כאן כדי להשלים את הפזל של החבר שלך!!!

  בקיצור: תהיה אתה!!!

אחרי הטיש הוסיף לי הרבי, כי מיד אחרי שיעקב נותר "לבדו" בא המלאך והחליף את שמו מיעקב לישראל, 
  כי שרית עם אלוקים ואנשים ותוכל!

  מה היה רע בשם "יעקב"?

אלא השם יעקב ניתן לו כי יצא "וידו אוחזת בעקב אחיו", כלומר יעקב עדיין מדד את הצלחתו לפי אחיו, אם 
הוא יצא ראשון הרי שאני כשלון מהלך, לא יוצלח שאפילו לצאת ראשון לא יודע, מישהו שתמיד מפספס 

  ומגיע רגע אחרי...

כאן אחרי שיעקב גילה את האור של ויוותר יעקב "לבדו", הכח שלי לא נמדד לפי אחי, גם אם אני יוצא שני, 
הרי שאני בסדר גמור, בדיוק כך רצה אותי בורא עולם, ובדוק מהמקום הזה אני יעבוד אותו בכל הכח ובכל 

ולהשיל מעליו את התויות של היכולות. באותו רגע שהוא הגיע למסקנא הזאת, היה צורך דחוף "להתפטר" 
"ידו אוחזת בעקב אחיו"... תן לו לצאת ראשון, בבקשה, אני ממילא לא נמדד לפי ההצלחות והכשלונות 

  אני. -שלך... אני 

 מוירעדיג!!!


