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 שלום חברים,

 

 נגישות מלאהקודם כל, אם מישהו יודע על בית להשכרה בזכרון יעקב, לחצי שנה, בית שיש לו 

לכיסא גלגלים )כולל שירותים ומקלחת! כלומר, מעלית ודלת כניסה רחבים ממש לא נחשבים 

יידעו אותנו. זה עבור משפחה שביתה נשרף בשרפה האחרונה, וייקח כחצי שנה עד לנגישים!(, אנא 

 שיוכלו לשוב אל ביתם.

 

פרשת תולדות היא פרשת הלידה שלי. היא לא פרשת בר המצווה שלי, כי בקיבוץ נהגו לערוך בר 

ליתי ושבעה חודשים. רק שנים מאוחר יותר גי 21מצווה משותפת לכל ילדי הכיתה. אני הייתי בן 

שתולדות היא "הפרשה שלי", ולא היה מאושר ממני. אני נוהג להזכיר לכל מי שמוכן לשמוע, 

 שהפרשה שלנו מספרת לנו שיעור משמעותי על חיינו, ובעיקר על התיקון שלנו.

 

כל חיי עסקתי במתח שבין האחדות לדואליות, בין המציאות הפיזית, שבה הכל "מפורק" וסותר, 

טחה הרוחנית, שבה לא יהיו יותר ניגודים, סתירות, מתח וקושי, כי הכל יהיה ומותח, וקשה,  להב

אחד. שנים תפסתי את הדואליות כסוג של בית כלא תודעתי, ושהעבודה הרוחנית שלנו היא 

 להשתחרר מהאשליה התודעתית הזו.

 

והבל, יצחק הדואליות מלווה אותנו מתחילת סיפור הבריאה: שמים וארץ, חשך ואור, ים ויבשה, קין 

אם עד עכשיו זה היה סיפור רקע, הרי שבפרשת תולדות זה הסיפור המרכזי: ליצחק … וישמעאל

 ולרבקה נולדים תאומים: יעקב ועשו. והתאומים הללו הם כמו שמים וארץ, חושך ואור, ים ויבשה. 

 

יצחק  המפתח לסיפור שלנו הוא דווקא יצחק, האב המשותף של שני הילדים, של שני הניגודים.

מצטייר כמו איש זקן, עיוור, שאפשר לעבוד עליו בקלות, ש"כבר אין לו את זה". אבל זהו, שיש! ועוד 

 איך יש! הוא היחיד שרואה, אנחנו העיוורים. 

 

אף אחד לא אוהב את עשו! לא רבקה, לא חז"ל, ולא הפרשנים המודרניים. כולם מתחרים ביניהם מי 

 לטהר ולהלבין את מעשיו של יעקב, ולהוציאו צח כשלג.  יוציא את עשו רע יותר, מי יצליח

 

כך נראית דואליות! טובים ורעים, הם ואנחנו. כדי שמישהו יהיה טוב, מישהו אחר צריך להיות רע. כדי 

 שמישהו יהיה צדיק, מישהו חייב לשבת במשבצת של הרשע.   

 

ות שאחרים שנאו אותו: כי ציד היחיד שאהב את עשו היה יצחק. והוא אהב אותו בדיוק מאותן הסיב

בפיו! יצחק אהב את הפראי שבו, את השובבות, את ההרפתקנות. עשו היה מחובר לחיים ולחיּות. גם 

 קין, וגם ישמעאל היו מחוברים, כמו עשו, לצד הזה של הקיום, וגם אותם לא אוהבים.

 

ך אותו, הוא שלח אותו אבל יצחק אהב את עשו! יצחק אהב את הציד שהוא הביא, וכשהוא ביקש לבר

להכין לו סעודה מהציד שבפיו, למען תיטיב הברכה אשר בפיו! והברכה שציפתה לעשו הייתה ברכת 

 החיים והשפע. 

 



גם יעקב רצה את החיות של עשו! הוא חשב שאם יקנה ממנו את הבכורה, הוא יזכה בחיּות שלו. הוא 

נסות לקנות תואר בשוק האפור, אבל חשב שאם יגנוב את הברכה, הוא יבורך בחיּות. אפשר ל

 מאחורי התואר הגנוב אין לא חיּות ולא ברכה. 

 

יצחק הוא מורה גדול למי שמבקש אחדות. יצחק איננו עיוור. הוא רואה את מה שרואים לפני 

שנפקחות העיניים. הוא רואה את השלם והוא יודע לאהוב את כל חלקיו. במסע הרוחני אין קיצורי 

להגיע לתודעה אחדותית בלי לאהוב את כל חלקי הבריאה, בלי לאהוב את עשו, בלי דרך. אי אפשר 

 לאהוב את ישמעאל, ובלי לאהוב את קין. 

 

רבקה לא תזכה לראות את הסולחה הגדולה בין שני בניה. אבל יצחק הזקן והעיוור עוד יזכה! הוא 

ממנו על ערש דווי, וביחד  הרי ראה את האחדות מלכתחילה. והוא זכה שגם עשו וגם יעקב ייפרדו

 יקברו אותו בקבר אביו ואמו.

 

אם קשה לנו לאהוב את עשו, אז צריך לעבוד! מי שחושב שמספיק לאהוב את יעקב אבינו, לימים 

 ישראל, יישאר לנצח חצוי, קרוע ומיוסר.

 

תקראו השבוע את הפרשה, אבל הפעם דרך עיניו הרואות של יצחק. תאהבו את עשו, כמו שיצחק 

עצמו את עיניכם, …ואז -ואגב, זה לא קשה בכלל!  -אהב אותו. תתעקשו לאהוב אותו גם אם קשה 

ותאהבו אותו!  -כי הוא שם  -כמו ה"עיוורון" של יצחק, תנו למבט לפנות פנימה, ראו בתוככם את עשו 

 הוא המפתח לחיּות, המפתח לאחדות, והמפתח לגאולת ישראל. 

 

 שלום אחר.זהו השלום, שאינו דומה לאף 

 

 שבת שלום,

 

 אלישע


