
 
 
 

 חברים יקרים,
 

 הציוניות הייתה - ועבור רבים עודנה - מודל רב-השראה לכל מי שמאמין בהגשמת חלומות. מרעיון משיחי,
 עתיק, אוטופי ורחוק, קמה לה, נגד כל הסיכוים, מדינה עברית, חיה, בועטת, תוססת ומצליחה. אין בעולם אח

  ורע להגשמה הזו, לנס הזה, להצלחה הזו!
 

 יעקב, השבוע, עובר מהפכה ציונית בחייו. הוא חוזר הביתה. הוא שב מגלות ארוכה. הוא הצליח הצלחה
 חומרית גדולה מאוד בנכר, אבל מעולם לא מצא לו שם מנוח ולא הרגיש באמת בבית. אלא שהאימה מעצם

  המחשבה על האויב המר המחכה לו בעברו השני של נהר הירדן, הרחיקה אותו מהגשמת החלום.
 

  בדרכו הביתה מארץ רחוקה, יעקב עבר מהפך תודעתי בלתי רגיל: הוא הפך לישראל!
 

  יעקב הוא הישראלי הראשון בעולם!
 

 ההוגים הגדולים של המפעל הציוני - ובמיוחד אנשי העלייה השנייה והשלישית - חשבו שהציונות היא תנועה
 חילונית ואתאיסטית: "נס לא קרה לנו, פך שמן לא מצאנו…", הם שרו, ו"שחקי שחקי על החלומות…. כי

  באדם אאמין… רוחו ישליך כבלי הבל…", ועוד.
 

 אני רוצה להציע שעמוק בתוך המהפכה הציונית-החילונית-האתיאיסטית הסתתר אלוהים תנ"כי עתיק,
  אלוהיהם של אבות ואמהות האומה העברית. קוראים לו "אל שדי".

 
 אל-שדי הוא אחד משמותיו של אלוהים, והשבוע למדנו עליו בבית המדרש שלנו בקהילת ואהבת, בקורס "אוי,

 אלוהים!" (מוזמנים להצטרף).
 

 רגע לפני שיעקב בורח ויוצא לגלות, אביו מברך אותו בברכתו של אל-שדי: (בראשית כ"ח, א-ד) ְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵרְך
 ֹאְתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבָך ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִּמים. ְוִיֶּתן־ְלָך ֶאת־ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם, ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך, ְלִרְׁשְּתָך ֶאת־ֶאֶרץ

 ְמֻגֶריָך ֲאֶׁשר־ָנַתן ֱאֹלִהים ְלַאְבָרָהם.
 

 שני חלקים יש בברכתו של אל שדי, והם תמיד באים ביחד: הברכה הראשונה, ברכת האמהות - פריון ושפע,
  והשנייה, ברכת האבות - ירושת הארץ המובטחת.

 
  אל שדי היה האל של שרה. הוא נגלה לאברהם לנוכח עקרותה של שרה:

 
 (בראשית פרק י״ז פסוקים א-ח) ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן־ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים ַוֵּיָרא ה' ֶאל־ַאְבָרם ַוֹּיאֶמר ֵאָליו:

 'ֲאִני־ֵאל ַׁשַּדי! ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים. ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמֹאד ְמֹאד… ְוִהְפֵרִתי ֹאְתָך
  ִּבְמֹאד ְמֹאד… ְוָנַתִּתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת ָּכל־ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם…

 



 לכן כשיעקב, הנער המבוהל, בורח במצוות אמו, אלו בדיוק שתי ההבטחות שהוא צריך לשמוע: יהיה לך שפע -
 משפחתי וחומרי, ותשוב חזרה הביתה, אל הארץ הזאת, אל הארץ שיום אחד תיקרא על שמך.

 
 בגלות הארוכה התגשמה הברכה הראשונה מתוך השתיים: יעקב מתחתן ומוליד ילדים לרוב. כשרחל נגאלת
 מעקרותה ויולדת את יוסף, יעקב מבין שברכתו הראשונה של אל-שדי - ברכת הפריון - התממשה במלואה.

 הוא ידע שהגיעה זמנה של ברכתו השניה של אל-שדי להתממש: לשוב הביתה, אל ארץ אביו ואמו, וסבו
  וסבתו.

 
 אבל בינו לבין מימוש הברכה השנייה ניצב מכשול ענק, שעיר ואדמוני: עשו, אחיו התאום של יעקב.

 
 יעקב עושה את כל מה שאל-שדי לא אוהב שעושים. כמו אברהם סבו, הוא מנסה להתחנף ולמצוא חן. הוא

 שולח לעשו מתנות יקרות ערך, והוא מתפלל לאלוהים ומתוודה בפניו עד כמה הוא קטן: (בראשית ל"ב, י-י"ב)
 ֱאֹלֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָאִבי ִיְצָחק - ה' ָהֹאֵמר ֵאַלי ׁשּוב ְלַאְרְצָך ּוְלמֹוַלְדְּתָך ְוֵאיִטיָבה ִעָּמְך - ָקטְֹנִּתי ִמֹּכל

 ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל־ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת־ַעְבֶּדָך ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת־ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות.
 ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו ִּכי־ָיֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו ֶּפן־ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל־ָּבִנים.

 
 אל שדי לא אוהב אנשים שמקטינים את עצמם. ההפך. הוא אוהב פייטרים!  הוא לא אלוהי החסד (אותו נפגוש

 בצמתים אחרים בתורה), והוא לא מתכוון לעשות ליעקב חיים קלים ("כן, יקירי, אארגן לעשו איזו תאונת
 עבודה מצערת למענך…").

 
 אל-שדי אוהב אמיצים, כאלה שמוכנים לקחת אחריות. כשאומרים "אלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו" מתכוונים

 לאל-שדי.
 

 תפילתו של יעקב נענתה. התוצאה הייתה עוד יותר טובה ממה שיעקב יכול היה לדמיין. אבל במקום שאל-שדי
 "יטפל" בעשו בעצמו, הוא "טיפל" דווקא ביעקב. הוא זימן ליעקב איש מסתורי (חז"ל מציעים מספר חלופות

 מאוד מעניינות לזהותו של אותו איש, אבל הטקסט אומר בפשטות "איש"), שנאבק עם יעקב כל אותו הלילה.
 זו הייתה הפעם הראשונה שיעקב נאבק. עד עתה הוא תמיד השיג את מבוקשו בדרכים עקלקלות - העיקר,

  להימנע מעימות.
 

 עד לאותו רגע בחייו של יעקב הדרכים העקלקלות עבדו היטב עבורו. כמו עם ישראל עד תחילת המאה ה-19,
 יעקב הצליח להגשים בעזרתן את ברכתו הראשונה של אל-שדי - את ברכת הפריון והשפע. אבל על מנת

 לזכות בברכתו השנייה של אל-שדי - השיבה ארצה - גם עם ישראל וגם יעקב, אבי העם הזה, נזקקו לתודעה
  חדשה, תודעה של גבורה, עימות, מאבק, ומלחמה.

 
 כשעלה השחר וידו של יעקב הייתה על העליונה, הוא דרש מהאיש המסתורי שיעניק לו את ברכתו השנייה של

 אל-שדי: (בראשית ל"ב, כ"ז-כ"ט) ַוֹּיאֶמר [האיש אל יעקב], 'ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר'. ַוֹּיאֶמר [יעקב], 'ֹלא
 ֲאַׁשֵּלֲחָך ִּכי ִאם־ֵּבַרְכָּתִני'! ַוֹּיאֶמר ֵאָליו [האיש], 'ַמה־ְּׁשֶמָך?', ַוֹּיאֶמר, 'ַיֲעֹקב'. ַוֹּיאֶמר, 'ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד

  ִׁשְמָך ִּכי ִאם־ִיְׂשָרֵאל ִּכי־ָׂשִריָת ִעם־ֱאֹלִהים ְוִעם־ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל'.
 

 על פניו, לאל-שדי יש איכות מאוד גברית, לוחמנית, נאבקת. אבל בסיפורי האבות והאמהות, אלה הנשים,
 שנלחמות בחירוף נפש על הקיום, על ההמשכיות, על עם ישראל. בברכתו של האיש, הוא מזכיר ליעקב דווקא
 את סבתו, את שרה: "ִּכי־ָׂשִריָת"!  שרה היא זו שהביאה לאברהם את השפע במצרים ובגרר, והיא זו ששלחה
 את שפחתה, הגר, אל חיקו של אברהם, והיא זו שגם שילחה את הגר ואת ישמעאל מהאוהל כשהגיעה העת,
 למורת רוחו של אברהם, ובכך היא סללה את הדרך להגעתו העתידית של יעקב. לא בכדי, כשהגיעו המלאכים

 אל אוהלו של אברהם לבשר לו שיוולד לו בן, הם שאלו אותו "איה שרה אשתך?". כי שרה היא זו שתבטיח
 את ההמשכיות. וכך היה גם עם רבקה: יצחק אהב את עשו, כי ציד בפיו, והיא הייתה זאת שטיפחה וגידלה את



 יעקב והגנה עליו מאחיו הסוער. היא זאת שבישלה את המסע המכונן של יעקב לחרן, המסע שיביא אל העולם
  את 12 שבטי ישראל וישיב את יעקב הביתה כאבי האומה.

 
 עידן ראשית הציונות תם. כמו דור הפלמ"ח, גם אל-שדי הולך ונחלש בתודעה שלנו. על פניו, נראה שהגשמנו

  את כל ברכותיו: עם ישראל שב לארצו, התבסס בה, ופרה ורבה במאוד מאוד.
 

 אבל ברמה האישית אל-שדי חי ובועט, והוא זמין לנו כל פעם שאנחנו מתכווצים, מפחדים, חוששים.
 

 כדאי להכיר אותו! הוא לא נעים, דרכי הפעולה שלו מפחידות לפעמים, והמחיר שהוא גובה גבוה. אבל הוא
 מחזיק את המפתח למימוש מאוויינו וחלומותינו.

 
 שבת שלום,

 
 אלישע


