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 חברים יקרים,

 

כשיהונתן ואני נוסעים באוטו, אנחנו שומעים ביחד מוזיקה, בדרך כלל זו הבוקעת מגלגל"ץ. 

לפני כמה ימים, … כשמגיעה מהדורת החדשות אני תמיד מכבה לכמה דקות, עד יעבור זעם

לשמוע את "השיר עם הפסנתר", כי מזמן לא שמענו בהפסקת החדשות, יהונתן שאל אם אפשר 

אותו. "השיר עם הפסנתר" הוא קוד מוסכם בינינו לשיר "קטנתי", של יונתן רזאל. כמה מתאים, 

חשבתי לעצמי, שאחרי חודשים שלא שמענו אותו, יהונתן מבקש לחזור אליו דווקא בשבוע שבו 

, בעיקר כי אני לא באמת מאמין שהם המילים שבו מופיעות בפרשה. אני אוהב צירופי מקרים

 … צירופי מקרים

 

הקשבנו לשיר הזה בערך ארבע פעמים עד שהגענו לבית הספר, וכמובן שהצטרפנו לשירה בפתוס 

המתבקש. את הפעם החמישית שמענו בחנייה, כאילו מתקשים להתנתק מהקסם שהשיר הזה 

 מהלך עלינו.

 

מחשבה, שאולי לא הבנתי נכון את הפסוקים  חמש פעמים בהחלט הספיקו, כדי להציף בתוכי

 הללו כל השנים. ואולי יותר נכון היה לומר, שיש עוד דרך להבין אותם.

 

שנות גלות. הוא מבועת מהמפגש המצפה לו עם עשו בשעות  02יעקב בדרכו חזרה הביתה בתום 

מנת שאולי הקרובות. הוא שולח אליו מנחות, ואף חוצה את משפחתו העניפה לשני מחנות, על 

מישהו ישרוד את התקף הזעם והנקם של אחיו. כל הישגיו האדירים של יעקב אבינו עומדים בפני 

 סכנה קיומית.

 

ֹכל י"ג( -ואז הוא מתחיל להתפלל. וזו התפילה הראשונה בתורה: )בראשית ל"ב, י"א י מִּ ָקֹטְנתִּ

ָכל ים ּומִּ יָת ֶאת-ַהֲחָסדִּ יתִּ ַעְבֶדָך: כִּ -ָהֱאֶמת ֲאֶשר ָעשִּ ן ַהֶזה ְוַעָתה ָהיִּ י ֶאת ַהַיְרדֵּ י ָעַבְרתִּ ְשנֵּי י ְבַמְקלִּ י לִּ

ם ַעל י אֵּ ַכנִּ י ֹאתֹו, ֶפן ָיבֹוא ְוהִּ א ָאֹנכִּ י ָירֵּ ָשו, כִּ ַיד עֵּ י, מִּ ַיד ָאחִּ י ָנא מִּ נִּ ילֵּ ים. ְוַאָתה ָאַמְרתָ -ַמֲחנֹות. ַהצִּ , ָבנִּ

י ֶאת ָמְך, ְוַשְמתִּ יב עִּ יטִּ ב אֵּ יטֵּ ֹרב-הֵּ ר מֵּ ָספֵּ  ….ַזְרֲעָך ְכחֹול ַהָים ֲאֶשר ֹלא יִּ

 

על פניו התפילה היא פשוטה וישירה: תציל אותי מידי אחי!  תקיים עד הסוף את ההבטחות 

כשעזבתי את ארצי ומולדתי! הבטחת לי עתיד מזהיר. אמנם  -אז בחלום הסולם  -שהבטחת לי 

 יהפוך לעיי חורבות.  קיימת, אבל מה זה שווה? עוד כמה שעות מפעל חיי

 

אבל הפתיחה של התפילה, כמו גם הפתיחה המפורסמת של השיר, מתחילה בהכרזה תמוהה: 

ָכל ים ּומִּ ֹכל ַהֲחָסדִּ י מִּ יָת ֶאת-ָקֹטְנתִּ  ַעְבֶדָך. -ָהֱאֶמת ֲאֶשר ָעשִּ

 

". יקטונתי, רבי אבא אמר איני כדאבאסופת המדרשים העתיקה, בראשית רבא )ע"ו, ח'(, נאמר: "

שנה ואתה  02כלומר, איני ראוי לכל החסדים שהרעפת עלי! במקלי בלבד עברתי את הירדן לפני 

ואני בכלל איני ראוי לכל השפע הזה. ומשום שאיני …. הענקת לי משפחה גדולה ועושר רב ביותר

אני זקוק כעת להגנתך! ואכן, נראה  -כלומר, השפע לא הגיע אלי בזכות אלא בחסד  -באמת ראוי 

 לי שזו הפרשנות הפשוטה והישירה.

 



אני רוצה להציע פרשנות מעט אחרת: זה לא בדיוק שאיני ראוי, אומר יעקב, או שאיני כדאי. אלא 

שאיני יכול להכיל את כל השפע הזה. אני פשוט מוצף! איני מסוגל להגן על כל החסד שאתה 

י אֶ  ָמְך, ְוַשְמתִּ יב עִּ יטִּ ב אֵּ יטֵּ ֹרב-תמרעיף עלי. אתה אמרת, הֵּ ר מֵּ ָספֵּ אבל … ַזְרֲעָך ְכחֹול ַהָים ֲאֶשר ֹלא יִּ

 זה גדול עלי! 

 

אתם מכירים את הגעגוע המוזר והייחודי הזה, שבו אנחנו מתגעגעים אל הפשטות? אל מי שהיינו 

לפני שהתעצמנו והרבנו נכסים? "מרבה נכסים מרבה דאגה"!, אמר הלל הזקן במסכת אבות. זה 

לא נוסטלגיה. זה געגוע אחר לגמרי: זה געגוע לפשטות. מרוב נכסים ומרוב לא געגוע אל העבר ו

עומסים ומרוב הצפה, המהות הולכת לה לאיבוד. אנחנו מוצאים את עצמנו עסוקים בלדאוג 

אנחנו הופכים ל"עסקנים". פעם, כשכל … טחוניי, לביטוחים, לשקט הבלמשכנתאלניירת, לילדים, 

דאגות היו קטנות יותר, פשוטות יותר, תמימות יותר. אפשר היה רכושנו היה מקל הליכה פשוט, ה

כשאתה לבד, קל יותר לברוח, קל יותר … רק לחלום ולפנטז על העתיד המזהיר המחכה לנו

 להחליט החלטות מהירות. בכלל, כשאתה לבד אתה הרבה יותר קליל...

 

רות וקיימות, כאילו הן שני יש כאן שתי אמיתות, והן עומדות זו מול זו בסתירה, אבל שתיהן שרי

צדדיו של אותו המטבע: אמת אחת היא שעם הילדים באים הפחדים והחרדות, ועם הנכסים 

הרבה יותר פשוטים וקלים ובטוחים בלי כל זה! האמת השנייה היא,  , באות הדאגות. החיים הרבה

א את עצמנו, ליצור, להתפתח, לגדול, לבט -שזה טבענו הבלתי נמנע, לצאת מן הכוח אל הפועל 

להביא ילדים לעולם. אבל, כתוצאה מכך אנחנו נעשים "כבדים" ומרבים "דברים" ונכסים. יעקב, 

מסתבר, מתמודד לא רק עם הפחד מפני עשו, הוא מתמודד עם אימת הבגרות והאחריות של 

 האיש המצליח.

 

ות הפנימית כשם שיש שתי אמיתות, יש גם שני געגועים: האדם השבע ורב הנכסים מתגעגע למה

המקורית שהוא היה לפני שהוא גדל והתעצם, לפני שה"כוח" הנפלא שהיה עצור בתוכו יצא אל 

הפועל. הגעגוע השני, הוא יותר כמיהה: כמיהה עזה של הנער הצעיר לבטא את עצמו ואת עושרו 

 מתממש בעולם, ורצוי בגדול. -ה"כוח" שבו  -הפנימי, לראות את המהות הפנימית שלו 

 

 אנו נעים, בין הכמיהה למימוש, לבין הגעגוע אל המהות הפשוטה, התמה, והקלילה.וכך 

 

 -יעקב כעת נזכר, איך, כשהיה נער קליל בבריחה נועזת, אלוהים הבטיח לו בחלום  -ְוַאָתה ָאַמְרָת 

י ֶאת ָמְך, ְוַשְמתִּ יב עִּ יטִּ ב אֵּ יטֵּ רֹ -הֵּ ר מֵּ ָספֵּ ההבטחה הרגישה כל כך טוב …. בַזְרֲעָך ְכחֹול ַהָים ֲאֶשר ֹלא יִּ

כשהיא נשמעה לראשונה. ועכשיו, כל הטוב הזה, כל השפע וכל העושר הפכו למעמסה נוראית. 

 ַזְרעי ַהָרב הפך כעת לשני מחנות, ואין לדעת מי ישרוד את יום המחר. 

 

כזה או וכל ננוע כל חיינו בין הכמיהה למימוש לבין הגעגוע למהות הגולמית. כל משבר הוא ביטוי 

 אחר למתח הזה בין הכמיהה לגעגוע. 

 

יש מה לעשות עם המתח הזה! אנחנו לא חייבים לנוע כמטוטלת בין לבין ולהיקרע מבפנים 

 ולסבול. המתח הזה הוא מפתח להמשך ההתפתחות שלנו.

 

המהות שהיינו, לפני שהתעצמנו וגדלנו, עודנה שם! מתחת להררי הנכסים והמעשים וההישגים 

ד לוחשת האש הזאת, אש המהות הפנימית שלנו. כמו אלוהים, גם היא לא ניתנת שלנו, עו

 להגדרה, חלילה, אבל היא שם, רוחשת, גועשת, לוחשת. בכל שלב בחיינו ניתן לשוב אליה. 



 

 נכון, זה דורש מיומנות של הקשבה, הקשבה פנימה. 

 

וא תמיד היה: ישראל! יעקב ובדיוק את זה יעקב עושה באותו לילה גורלי. הוא מתחבר למהות שה

תמיד נאבק עם אלוהים ועם אנשים. הוא רק לא ידע את זה. ובאותו לילה, שבו משפחתו וזרעו וכל 

אולי לראשונה, ואולי לא  -רכושו היו לו למעמסה נוראית, הוא נסוג חזרה אל עצמו, ושם הוא פגש 

 את המהות שהוא תמיד היה. -

 

וע בין המהות הפנימית הזאת, ישראל, לבין עולמו החיצוני, יעקב. מעתה ועד סוף ימי חייו, יעקב ינ

אבל בעיקר יעקב, כי כמונו, גם הוא נמצא לרוב  -התורה תמשיך לכנות אותו בשני השמות הללו 

 במרחב החיצוני. 

 

עצמו את עיניכם. שבו בשקט. קחו כמה נשימות עדינות. ושימו לב בעיקר לגוף. לא למחשבות. 

הגוף. תחושות הגוף הן המפתח. בהתחלה יעלו הכאבים, או שאולי תחשבו שאין  לגוף! חושו את

וזה לא נכון, תמיד יש תחושה, רק שהחוש הזה אבד לנו וצריך לאמן אותו מחדש.  -תחושה כלל 

לאט לאט הרשו לעצמכם לשים לב לתחושות העדינות ביותר, הפנימיות ביותר. אלו "הרחשים" 

סגול של הלהבה -וכנו כל העת. הם עדינים עדינים, כמו הצבע הכחולהללו, שרוחשים ולוחשים בת

רגע לפני שהיא נכבית. הקשיבו לרחש. שם תמצאו סיפור מכונן. שם רוחשת לה המהות. הקשיבו 

 קשב רב לקול או לשיחה העולה במקום הזה.

 

רבדים ואם אינכם חשים בדבר, אם לא נגלתה לכם מהות כלשהי, אל דאגה. היא שם! מעליה יש 

על גבי רבדים של "חומר ממומש". המשיכו להקשיב, בידיעה עמוקה, שלא צריכים לשוב למי 

 שנה. מי שהננו, חי ובועט בנו גם היום. גם בבגרותנו, וגם בזקנתנו.  02, או 02, 02שהיינו לפני 

 

מבוראו באותו לילה נפלא. זו ברכתו של  -וגם מקבל  -וזה החסד הגדול שיעקב מבקש 

המלאך ההוא, ועם ידיעת מהותו יעקב מגיע אל המפגש המרגש עם עשו. והדבר המופלא האיש/

ביותר הוא, שגם עשו רואה את זה! ואז שום דבר כבר לא יכול לעצור את שני התאומים, הם רצים 

 זה אל זה, מתחבקים, מתנשקים, ובוכים זה על צווארו של זה.

 

 מהות מחבקת מהות.

 שלום.ובין המהויות תמיד ישכון 

 המלחמות הן בשל ההצפה, והרעש, והעומס, שכל אחד מביא אל השני.

 

 שבת מהותית של שלום,

 

 אלישע


