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 בשביל לחיות? מה צריך בסך הכל בן אדם
מה צריך בסך הכל בן 'וכו':  כד ייןר אחת של לחם וככ ושירבתחילת חיים חפר מבקש 

 ואוטו... מטה כדי לישון בה... ן,וכד אחד של יי ם,ככר אחת של לח ?אדם בשביל לחיות
 . 'ואהבה להיות מליונר......וגג

ִאם־: 'יעקבנודר בפרשתנו מגלה לנו יעקב אבינו מה באמת צריך בן אדם בשביל לחיות. 
ה א   הַ֙ -ִיְהי ֶ֨ ז  ְך הַּ ר  ֶּ֤ ד  ִניַ֙ בַּ ַ֙ רַּ י ּוְשמָּ ִדִ֗ ים ִעמָּ ן ...ֹלִהִ֜ ָֽתַּ ש ְונָּ ד ִלְלב ָֽ ג  ִ֥ ל ּוב  כ ֹ֖ א  ם ל  ח  ֶ֛ י ל  ָ֧ה ' ' אזִלִ֥ יָּ י  ה'ְוהָּ ִלֹ֖

ים-ֵלא לומר ניתן  לחם לאכול ובגד ללבוש?בקשת ברק יעקב אבינו מסתפק האם  '.ֹלִהָֽ
שיעקב אבינו חושש מחוסר איזון בין 'הלחם לאכול ובגד ללבוש' לבין ענייני הרוח של 

ול להפיל את האדם האדם. המתח בין שאיפות גשמיות לבין שאיפות רוחניות יכ
ישנה סכנה שאדם  .לתורה.. נסיון גדול הוא לאדם לאזן בין 'הקמח' ,למדרגות נמוכות

יטשטש בין משימתו הרוחנית לבין צרכיו ורצונותיו הגשמיים. לכן בקשת יעקב אבינו 
 'ללחם לאכול ובגד ללבוש' עם השמירה הרוחנית, בקשה גדולה היא.

ל בין יהבדכשרון והיכולת ללחיינו, ה החשובהינה בקשה  'הלחם לאכול ובגד ללבוש'
כים הופ והעושרההון  לפעמים .ת של אדם היא לרכושנותהנטייה הטבעי .עיקר לטפל

יפה אחר המותרות דהר. למילוי משימותיו רק אמצעי םאו שמא ה למטרה בחיים,
ת חיינו בעולם להבחין בין העיקר לטפל, בין משימ .ה את האדם מתוכן חייוטמסי

האמצעי למטרה. בסה"כ הרכוש והממון הם 'ארגז כלים' להפוך להיות בן אדם טוב 
  המיטיב לאחרים וגורם תיקון ושמחה לעצמו, למשפחתו, לעמו ולעולם כולו. 

ללבוש!  –לאכול! בגד  –יעקב אבינו מבקש בקשה ענקית: לחם בפשטות ניתן להסביר ש
שמוח איזה אושר לדעת ליהנות מהלחם וללשמוח מלבישת בגד! יהנות מאכילת לחם, ל

ליהנות הוא לדעת ויותר מכך למדנו שהרבה פעמים האושר הגדול   בגד...מלבישת 
 מהדברים הקטנים כלחם וכבגד...

 
 
 


