
 

 
  פרשת תולדות:

 שתי ברכות לו לאדם
 

  שלום חברים,
 

  השבוע נפגשים תולדות וברכה.
 

 המילה "תולדות" מופיעה לראשונה בתורה כבר בשלהי סיפור הבריאה. היא באה לסכם את המפעל
 האדיר, שנקרא "אדם": ֶזה ֵסֶפר  ּתֹוְלדֹת  ָאָדם ְּביֹום ְּברֹא ֱאלִֹהים ָאָדם ִּבְדמּות ֱאלִֹהים ָעָׂשה אֹתֹו. ָזָכר
 ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם...  (בראשית ה, א). והמשפט הבא משמעותי במיוחד: ַוְיָבֶרךְ אָֹתם ַוִּיְקָרא ֶאת־ְׁשָמם ָאָדם

  ְּביֹום ִהָּבְרָאם.
 

 האדם הראשון – הזכר והנקבה שבו - מבורך מרגע תולדותיו, מרגע בריאתו.
 

  רק חבל שיעקב לא ידע את זה. וחבל שאנחנו לא יודעים את זה.
 

 בפרשת תולדות, כשיצחק מבקש לברך את עשו - בנו האהוב והבכור - רבקה אשתו, שחושבת שליצחק
 יש רק ברכה אחת באמתחתו, מזעיקה את יעקב - בנה האהוב - ושולחת אותו להתל באביו כדי לזכות

  בברכתו.
 הסוף ידוע: יעקב הצליח במשימה שלו וזכה בברכה שלא נועדה לו. כתוצאה מכך הוא יבלה את עשרים
 השנים הבאות בגלות, בפחד מתמיד, ובבריחה מפני זעמו של אחיו התאום. את אמו האהובה הוא לא

  יראה שוב לעולם.
 

 שלא תטעו, הסיפור הזה איננו סיפורם הפרטי של עשו ויעקב. הוא הסיפור של כולנו! התחרות על
 הברכה היא סיפור חיינו - מקין והבל, דרך יצחק וישמעאל, יעקב ועשו, רחל ולאה, יוסף ואחיו, ועד ימינו

  אנו.
 רובנו - מי יותר ומי פחות - נוטים להסתכל החוצה, מביטים אל המעטה החיצוני של האחר - בין אם הוא
 אחינו ממש, ובין אם לא - ובטוחים שהוא אהוב יותר, רצוי יותר, מוצלח יותר, חכם יותר, ובקיצור: מבורך

  יותר מאיתנו.
 



 מתולדות האדם ועד היום, רובנו כמהים אל הברכה של האחר! הנטייה להשוות את עצמנו לאחר מולידה
 קנאה,  וקנאה מולידה שנאה וכאב. אבל קנאה גם שולחת אותנו לחפש את הברכה שלנו. יש אנשים

  המבלים את רוב חייהם במרדף אחר הברכה.
 

 אבל התחרות הזו והמרדף אחר הברכה מבוססים על טעות אומללה, כי, כפי שנראה, כולנו ממילא כבר
 מבורכים, רק שאנחנו לא יודעים את זה, וגם אם מישהו יטרח לספר לנו (הנה אני מספר לכם….) לא

 באמת נאמין לו. הרי, רובנו, רוב הזמן, ממש ממש לא מרגישים מבורכים.
 

 נשוב אל סיפור הבריאה. פעמיים נאמר שהאדם מבורך. הפעם הראשונה, כשאלוהים בורא את האדם,
 נאמר: ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת־ָהָאָדם ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים ָּבָרא אֹתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָּבָרא אָֹתם׃ ַוְיָבֶרְך אָֹתם

 ֱאלִֹהים…  בפעם השנייה - כפי שציטטתי לעיל, הברכה שבה ומופיעה חמישה פרקים מאוחר יותר: ַוְיָבֶרְך
 אָֹתם ַוִּיְקָרא ֶאת־ְׁשָמם ָאָדם ְּביֹום ִהָּבְרָאם.

 
 עשרה דורות מאוחר יותר אלוהים שב ומזכיר לנח את ברכתו: ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת־נַֹח ְוֶאת־ָּבָניו...

 (בראשית ט, א).
 

 שוב חולפים עשרה דורות, ו-ה' מברך את אברהם: (בראשית כד, א - מהפרשה בשבוע שעבר) ְוַאְבָרָהם
 ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ו-ה' ֵּבַרְך ֶאת־ַאְבָרָהם ַּבּכֹל .

 
 אבל שימו לב! הברכה של האדם הראשון והברכה של נח ובניו באה מאלוהים. הברכה של אברהם
 באה מ-ה'. למרות שהאלוהות היא אחת, אלוהים ו-ה' הם פנים שונות לגמרי של האלוהות האחת. לכל

  פן הברכה הייחודית שלו!
 

 "אלוהים" נחשב לפן הטבעי של האלוהות, כלומר, אנרגיית החיים הטבעיים הזורמת בכל. זהו אלוהי
 שפינוזה ואלוהי אלברט איינשטיין. הברכה של אלוהי הטבע היא ברכת ההמשכיות. כשאלוהים מברך את
 האדם בסיפור הבריאה,  הוא ממשיך ואומר: ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת־ָהָאֶרץ. כלומר, אלוהי הבריאה כולל את

 מנגנון הרבייה וההמשכיות שיש בכל אורגניזם חי, מהאמבה, דרך עשב השדה, פרי העץ, בעלי החיים
 ובני האדם: ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר ַזְרעֹו־בֹו

 ַעל־ָהָאֶרץ ַוְיִהי־ֵכן . פוטנציאל ההמשכיות  בתוך הוא ברכתו של אלוהים. הרמב"ן מסביר זאת כך:
  "שהברכה היא המאמר שנתן בהם כח התולדה".

 
 במילים אחרות, היותו של האדם מבורך מעצם בריאתו, אומרת שיש בו את כל מה שהוא צריך בכדי

 להיות מי שהוא נועד להיות בעולם! לא חסר בו כלום! בכל אדם נמצאים זרעי ההתפתחות שלו מרגע
  הגעתו לעולם. כל שעליו לעשות זה להוציא לאור את מה שטמון בתוכו.

 
 שפינוזה גרס שבברכתו של אלוהים אין כל חופש בחירה. כל דבר חייב להיות מה שהוא נברא להיות.

 אקליפטוס, למשל, לא יכול לבחור להיות ברוש! יעקב לא יוכל להיות הבכור, ולכן הניסיון שלו לזכות
 בבכורה ולקבל את ברכתו של עשו הייתה כל כך אומללה. לא רק שיעקב לעולם לא ירוויח מברכתו

  הגנובה של עשו, יעקב ממילא כבר היה מבורך! הוא היה מבורך מיום לידתו.



 
 בעוד "אלוהים" הוא אלוהי הטבע והיקום, ה' - או כפי שאנו מכנים אותו, "שם ה.ו.י.ה" - הוא אלוהי

  ישראל, והוא הוא החידוש הגדול של התורה.
 

 "שם ה.ו.י.ה" הינו אלוהי החירות והבחירה החופשית. הוא האלוהות אשר הוציאה את בני ישראל
 ממצרים, מבית עבדים. הברכה של "שם ה.ו.י.ה" היא הברכה המאתגרת ביותר. לעץ האקליפטוס אין

  חירות להפוך לברוש, וגם האדם איננו יכול להיות כל מה שבא לו!
 

  אז היכן טמונה ברכת החירות?
 

 ניתן לרמב"ן להמשיך בפרשנותו: "לא דיבור אחד שיהיו בו מבורכים. ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ… לפי דעתי
 יברך אותם שימלאו כל הארץ ויפרדו הגוים למשפחותם בקצוי תבל לרובם, ולא יהיו במקום אחד

  כמחשבת אנשי דור הפלגה…".
 

 אסביר: דור הפלגה הינו הדור של מגדל בבל. הבחירה שלהם הייתה להתאחד לשפה אחת ו"לדברים
 אחדים". אבל "שם ה.ו.י.ה" - ולא "אלוהים" - ממש לא אהב את זה. על פי הרמב"ן, ה' רצה שהם יפרדו!

 הוא רצה שכל אחד יהיה שונה מחברו ויהיה לגמרי הוא עצמו, על ידי כך שיביא את עצמו לידי מימוש
  מלא בעולם.

 
 וכאן טמונה החירות של האדם וחופש הבחירה שלו. הוא אמנם לא יכול להפוך למה שאיננו כבר
 טמון בתוכו, אבל הוא לא מחויב לממש את מה שכן טמון בתוכו! מימוש הפוטנציאל הוא הברכה

  השנייה.
 

 וכך יוצא שלפנינו שתי הברכות שכולנו מבקשים: ברכת "האלוהים" וברכת "שם ה.ו.י.ה": הראשונה,
 לקבל אישור עמוק למי שהננו - לזרעים שכבר טמונים בתוכנו - והשנייה, אישור מלא להוציא אותם לאור,

 או, במילים אחרות, לממש את מי שנועדנו להיות. למרות ששתי הברכות כרוכות זו בזו, אבל יש כאן
 אבחנה ביניהן, ממש כמו שבתורה מופיע קודם "אלוהים" (בראשית פרק א') ורק אחריו מופיע "שם

  ה.ו.י.ה" (בראשית פרק ב').
 

 המאבק הראשון בין יעקב ועשו - עוד בבטן אמם - היה על הבכורה ("אלוהים"). עשו זכה במאבק הזה
 ויצא ראשון, אבל יעקב, שסרב להשלים עם הברכה של היותו מספר שניים ניסה לקנות בעורמה את
 בכורתו של אחיו. המאבק השני היה על ברכתו של אבא - האישור שבא מלמעלה - של מי הם נועדו

  להיות. יעקב, שלא ידע שלאביו יש ברכה גם בשבילו, גנב את הברכה - או האישור - שנועד לעשו.
 

 יעקב היה מבורך אבל הוא לא ידע את זה. עם ישראל שעתיד לצאת מחלציו היה טמון בתוכו מקדמת
 דנא. אבל יעברו עוד עשרים שנה עד שהוא יקבל את האישור שהוא כל כך רצה - זה יקרה בעוד שבועיים

  - והוא יגלה שהברכה מגיעה בדרך הכי לא צפויה, כדרכן של כל הברכות!
 



 כולנו מבורכים. כולנו! אולי אף אחד עוד לא אמר לנו את זה - אף אחד לא נתן לנו אישור מלא למי שהננו
 כבר ולמי שאנו יכולים להיות - אז בואו נהיה אנו הראשונים לברך ולאשר - את עצמנו ואת זולתנו.

 
  שבת שלום,

 
 אלישע

 


