
 / הרב אלישע וולפין פרשת וישלח: להיות ישראל בעולם שכל כלו שקר
 
 חברים יקרים,

 

השבוע נולד ישראל, ולמרות שזה לא הסיפור היחידי בפרשת וישלח, הוא תמיד מושך את 
 תשומת הלב. כך גם השנה.

 

זהו בפרשה יעקב אבינו נאבק עם איזה "איש" מסתורי. זה קורה בלילה וגם נמשך כל הלילה. 
הלילה החשוך ביותר של חייו של יעקב. זה לא הלילה הראשון שבו יעקב פוגש את האימה, 

מבלה  -שברח מביתו חסר כל  -שנה קודם, בכיוון ההפוך, יעקב  02וגם לא יהיה האחרון. 
את הלילה הראשון שלו לבד במדבר, על האדמה הקשה, ובמקום כרית הוא שם את ראשו 

ה מלאכים, ולראשונה בחייו הוא "פוגש" את אלוהים. אלוהים מבטיח על אבן. בחלומו הוא רוא
 -ספק חולם, ספק ער  –שנה מאוחר יותר, בדרכו חזרה הביתה, יעקב  02לו הגנה. והנה, 

פוגש שוב את אלוהים, אבל הפעם בדמותו של "איש". חז"ל אומרים שהיה זה שר צבאו של 
 עשו. 

 

 -ש, ויש שיפרשו מטאפורה לעשרים שנות גלות יש שיפרשו לילה ממ –בתום ליל אימים 
יעקב שלנו מכניע את ה"איש" ההוא. השחר עולה ו"איש" הלילה מבקש להסתלק. יעקב לא 
משחרר כל כך מהר. הוא כנראה יודע שזה אלוהים, רק הפעם ב"לבוש" אחר. יעקב, סוחר 

רך אותו, ממולח, מבקש דבר אחד בתמורה לשחרור ה"איש": ברכה! ואכן, ה"איש" מב
 והברכה יפה כל כך. והיא תשנה את פני ההיסטוריה לעולם: 

 

ם)בראשית ל"ב, כ"ט(  י אִׁ ְמָך כִׁ ֹּב יֵָאֵמר עֹוד שִׁ ֹּאֶמר, ֹלא יֲַעק ים -"וַי ם ֱאֹלהִׁ יָת עִׁ י ָשרִׁ יְִׁשָרֵאל, כִׁ
ים וַּתּוָכל" ם ֲאָנשִׁ  .וְעִׁ

 

 מיעקב לישראל. 
 

 למילה ישראל יש שני פירושים: 

ים . כִּי 1 ם ֱאֹלהִּ יתָׂ עִּ רִּ  שרית, במובן של נאבקת עם האל. –שָׂ

כלומר, יׁשר עם האל. מאיש "עקום" לאיש ישר. "והיה העקוב למישור" )ישעיהו  -אל -. יׁשר0
 זה שהיה עקום יהיה למישור, לישר. מ', ד'(, 

 

 בשנה שעברה )מי שזוכר...( התמקדתי בפירוש הראשון. השנה נתמקד השני. 
 

נחת מאופן ההתנהלות שלו. היה -מהיום הראשון שפגשנו את יעקב חשנו איזו אי בואו נודה,
משהו "עקום" ופתלתל בדרכיו. ולא רק לנו קשה, גם לחז"ל היה קשה. הם הזיעו רבות בכדי 
להוציאו זך ונקי מהפרשות שנקשרו בשמו. אז על פניו נראה שהנה סוף כל סוף יעקב עובר 

מומיות ומניפולציה, לישירות וכנות. הן ליעקב, והן לעם את המהפך שכה ציפינו לו, מער
 ישראל, יינתן בהמשך שם נוסף: יְׁשּורּון. -ישראל, צאצאיו של יעקב

 

 אין ספק, התורה מבקשת מאתנו לעבור תהליך כלשהו, תהליך של התיישרות!
 

לים אבל האמת היא, שזה בכלל לא נכון. אם ממשיכים לקרוא את סיפור חייו של יעקב, מג
שהוא איננו משתנה כהוא זה! עד יומו האחרון הוא יהיה אותו יעקב, מפוחד קצת, מורכב 

 קצת )אולי יותר מקצת(, מחשב חישובים, ופתלתל. 
 

היה  לאאז... מה יצא לנו מכל המסע הארוך הזה, מהגלות הקשה, אם בסופה העקוב 
עלינו להבין את הברכה למישור??? מה היה ערכו של ליל האימים הזה? וחשוב מכל, איך 

 שקיבל.
 



 בואו נחזור לאותה ברכה שנתן ה"איש" המסתורי ליעקב אבינו. אולי לא הבנו אותה נכון:
 

ים וַּתּוָכל".  ם ֲאָנשִׁ ים וְעִׁ ם ֱאֹלהִׁ יָת עִׁ י ָשרִׁ  "כִׁ
 

נהוג להבין את ברכת ה"איש" באופן הבא: "ברכותיי! הלילה הוכחת שאינך פחדן כפי 
שחשבת וכפי שחשבו כולם! הלילה הראית לעצמך, לאחיך, ולעולם שאתה מוכן להיאבק גם 
עם אנשים )שהרי נאבקת איתי ואני "איש"( וגם עם אלוהים )שהרי אני בעצם אלוהים 

 בתחפושת של "איש"( וניצחת!". 
 

ל אולי הברכה של ה"איש" כלל איננה קשורה למאבק הלילי שהיה? אולי היא נוגעת סוג אב
 של סיכום של כל מסכת חייו המורכבת של יעקב, מיום לידתו ועד היום הזה?

 

זוכרים את הסצנה החזקה ההיא, מהסרט "בחורים טובים" שבו השוטר הצבאי )טום קרוז( 
ללות הקשה שארעה ביחידה שלו? השוטר הצעיר חוקר את הגנרל )ג'ק ניקולסון( על ההתע

והזחוח ניצב מול שועל הקרבות הוותיק ההוא, ודורש ממנו את האמת. הגנרל מביט בו 
בזלזול קיומי )נו, זה המבט המפורסם הזה של ג'ק ניקולסון( ושואל: "אתה רוצה את האמת? 

ק לעברו את האמת אתה באמת רוצה את האמת?" והשוטר עונה לו, "כן!". ואז הגנרל זור
לאמיתה: "ובכן, אתה לא יכול לקבל את האמת"! או במילים אחרות, "אתה לא מסוגל להכיל 

 את האמת". 
 

אבל לא רק בהוליווד האמת איננה בהישג ידו של האדם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הקדוש 
איננו מסוגל ברוך הוא אומר למשה על הר סיני, "לא יראני האדם וחי", כלומר, בן אנוש חי 

לראות את האמת הטהורה, האלוהית, המוחלטת! אתם, בני האדם, חיים הרי בעולם שכל 
 כלו שקר ותעתוע. אתם אינכם יכולים לעמוד מול עוצמת האמת! 

 

אכן, כשאנו מלמדים את ילדינו איך להתנהג ומקנים להם כללי נימוס בסיסיים, קודים 
, במובן מסוים, אנחנו משרישים בהם מנגנוני תרבותיים, ותבניות התנהגות כאלו ואחרות

שקר. אל תיבהלו, אני לא חושב שבאמת היינו רוצים לחיות בעולם נטול מנגנוני תרבות 
ְברּות. אנחנו רק חושבים שאנחנו רוצים כנות, יושר ואמת, אבל בפועל אנחנו רוצים את  וחִּ

מה שרוחש לו בפנים  –ההפך. רק על קברו של אדם נעז להלל תכונה כמו "תוכו כברו" 
)בתוכו( יתבטא גם בחוץ )כברו(... אבל כל עוד הוא היה חי, לא סבלנו אותו ואת הכנות 
האכזרית שלו. הרצון באמת הוא מסתבר השקר הגדול ביותר שאנחנו מספרים לעצמנו. 
אנחנו לא באמת רוצים שילדנו יהיה "תוכו כברו". אנחנו לא רוצים שיגידו לנו מה באמת 

עלינו, שהרי לא נוכל לעמוד בזה, כי אנחנו כל כך פגיעים ורגישים. וגם אם זה לא  חושבים
ואין  –נוגע ישירות לנו, עדיין לא נרצה שכל אחד ישפוך לפנינו את קופת השרצים שבתוכו 

 אדם שאין לו קופת שרצים! אין! 
 

ראשון של חז"ל היו מאוד כנים בעניין. במדרש שמנתח מדוע שאול נכשל בתפקידו כמלך ה
 ישראל, הם אומרים שהוא היה צדיק מדי:

 

"אמר רב יהודה אמר שמואל: מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? מפני שלא היה בו 
שום דופי. כפי שאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוצדק: אין מעמידין פרנס ]מנהיג[ 

זוח דעתו עליו ]אם על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו, שאם ת
  יתגאה יתר על המידה, "יתייהר" על אחרים[, אומרין לו: 'חזור לאחוריך'!".

 

 שלמה המלך, כהרגלו, אמר את זה יפה: 
 

יק ָבָאֶרץ ֲאֶשר יֲַעֶשה ּטֹוב וְ]לעולם[ ֹלא יֱֶחָטא")קהלת ז כ(  י ָאָדם ֵאין ַצדִׁ  ."כִׁ
 



כעת נשוב אל יעקב ואל הברכה. מה, אם כן, יעקב למד עם עלות השחר? מה מהות הברכה 
 שר צבאו של עשו. -שהוא מקבל מה"איש" המסתורי 

 

אני רוצה להציע שה"איש" בעצם אומר לו משהו כמו: "יעקב, די לשפוט את עצמך. די להכות 
, יעקב, 'שרית עם אלוהים על חטא. אינך אשם. אין אשמים במשחק הזה של החיים. כל חייך

כל חייך נאבקת והתמודדת עם הציפייה שלך לעמוד באמת האלוהית, וכל חייך  –ועם אנשים' 
והנה ניצחת! הבט בעצמך  –נאבקת והתמודדת עם עולם השקרים של בני האדם, 'ותוכל' 

איש שנה עזבת בית והורים, כשרק מקל נדודים בידך. וכעת אתה גבר רציני,  02יעקב: לפני 
משפחה, עובד קשה למחייתך, מכלכל ארבע נשים ושניים עשר ילדים )ועוד אחד בדרך(. לא 
ביקשת לחיות על חשבון איש. תמיד לקחת אחריות. ואני רוצה לומר לך שאני גאה בך, יעקב! 
הצלחת! נכון, תלויה לך על הגב קופה של שרצים. שא אותה בכבוד. אין היא אות קלון. אינך 

אדם גדול וראוי. רק אדם קטן לא טועה. רק הפחדן אינו עושה טעויות, וזו  אדם רע. אתה
טעותו הגדולה. ועכשיו, יעקב, עם קופת השרצים שלך תמשיך הלאה, תעבור את הירדן 
ותפגוש את אחיך. שא את גדולתך. ועוד דבר יעקב, דע לך, שתמיד תנוע בין הציפייה לאמת 

כמיטב יכולתך להימנע מלפגוע באחרים, אבל זכור, האלוהית לבין השקרים האנושיים. עשה 
ְפגע, וכן, אתה גם תשלם את המחיר".   כל עוד נשמת חיים באפך, אתה תטעה, אתה תִּ

 

הברכה שיעקב מקבל היא בעת ובעונה אחת ברכת החמלה שבקבלת האנושיות 
והשבריריות של עצמנו, אבל היא גם הכרה בכך שבעולם הזה, בעולם כפי שהוא, אין 
תוכו של אף אדם ושל שום דבר כברו. לא קיים ביקום מאומה שמהותו הפנימית זהה 
לקליפתו החיצונית. לא אדם, לא חתול, לא עץ ולא אבן. כל עוד יש פנים וחוץ, יהיה פער 

 בין שניהם. קוראים לזה עומק, קוראים לזה מציאות.
 

הן כלפי עצמנו והן כלפי זולתנו.  –התורה מלמדת אותנו השבוע שיעור בסליחה ובקבלה 
היא גם מזמינה אותנו לוותר על הציפייה המופרכת לאיזו אמת גדולה... לזכור שכל אדם 
תמיד מנסה לקנות את עולמו בעבור נזיד עדשים... ושכל אדם יעשה הכל בכדי לזכות 

גדי החמודות של אחיו, אם זה יביא לו את הברכה בברכת אביו, אפילו להתלבש בב
המיוחלת. שהרי, כל בגד הוא קצת שקר, כל בגד הוא בקשה לברכה. כי האמת העירומה 

היא בלתי  -האלוהית  –מעולם לא זיכתה איש בברכה, בעיקר משום שהאמת העירומה 
סה בכסות נראית ולכן לא ניתן לברך אותה. בשביל לקבל ברכה האמת חייבת להיות מכו

כלשהי, במעטה שקרי כלשהו. לכן אנחנו מתלבשים. ככה אלוהים רוצה אותנו. הוא תפר 
את הבגדים הראשונים לאדם וחוה: "ויעש ה' אלוהים לאדם ולאשתו כתנות עור 

 וילבישם" )בראשית ג', כ"א(.
 

 שבת שלום, שבת של פיוס.
 

 אלישע
 


