
 
 
 

 חברים יקרים,
 

  השבוע נפרדים מספר בראשית, מיעקב, מיוסף, ומכל הדור המסוכסך והמורכב ההוא.
 

 הפרשה נפתחת בפסוק: "ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ַוְיִהי ְיֵמי־ַיֲעֹקב ְׁשֵני ַחָּייו ֶׁשַבע ָׁשִנים
  ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשָנה " (בבראשית מ"ז, כ"ח).

 
 הכוונה ב"שני חייו" היא כמובן ל"שנות חייו". זהו ביטוי מאוד נפוץ בתורה כשאדם נפטר ובאים לסכם את שנות

 חייו. אבל כל הדרשנים, מחז"ל ועד היום, דורשים את הביטוי, "שני חייו", כרמז לכך שחייו של אותו אדם
 נחלקו לשניים: לפני ואחרי אירוע מכונן. הביוגרפיה של יעקב מלאה באירועים שמסמנים אצלו לפני ואחרי: לפני

 ואחרי שגנב את ברכת אביו לעשו; לפני ואחרי שהפך מיעקב לישראל; לפני ואחרי האיחוד המרגש עם עשו,
 לפני ואחרי שנולד יוסף; לפני ואחרי שנפטרה רחל; לפני ואחרי שבנו האהוב "נטרף"; ולפני ואחרי שהשניים

  התאחדו.
 

 אצל כולנו יש הרבה נקודות ציון מכוננות, שאפשר לדבר עליהם במושגים של לפני ואחרי. אבל יש עוד דרכים
 להבין את "שני חייו". השבוע אני מבקש להציג שניות (דואליות) אחת מאוד משמעותית ואפשר שגם שימושית,

  שצפה ועלתה בהשראת הקורס השבועי שלנו בקהילה - "אוי, אלוהים".
 

 עד עתה למדנו בקורס בעיקר על "אלוהים" ועל "אל שדי". השבוע הגענו סוף סוף לדיון של משמעותי ראשון
  על  "ה.ו.י.ה" (ה', או "השם", או "אדני").

 
 אני מבקש להציע, שקיימים שני רבדים עיקריים בחייו של אדם: הרובד של "אלוהים" (שכולל בתוכו גם את "אל

  שדי", אם כי, עליו לא ארחיב בדרשה זו) והרובד של "ה.ו.י.ה".
 

  הראשון - "אלוהים" - הוא הרובד הנגלה, בעוד השני - "ה.ו.י.ה" - הוא הסמוי.
 

 "אלוהים", מסכימים פרשנים רבים, הוא הטבע, הפן החומרי והפיזי של הקיום, ובעיקר, "אלוהים" הוא
  המימד הנגלה. ככזה הוא נחשב למידת הדין.

 
 "ה.ו.י.ה", לעומת זאת, הוא הרובד הסמוי, מידת החסד, ה"מימד" - או הכח - שמקיים, מחייה, ולמעשה

  מהווה את הבריאה כולה, כל רגע מחדש ("המחדש בכל יום מעשה בראשית").
 

 הביטוי "מידת הדין" נשמע חמור ומפחיד. אבל זה הרבה יותר פשוט. הדין הינו ביטוי לגבולות בחיינו. בעולם
 החומרי לכל דבר יש התחלה, אמצע וסוף - הן במימד הזמן (קהלת, ג', א-ב "ַלֹּכל ְזָמן, ְוֵעת ְלָכל־ֵחֶפץ ַּתַחת

 ַהָּׁשָמִים׃ ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמּות, ֵעת ָלַטַעת ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּוַע…" ) והן במימד המרחב (הנפח הפיזי שהוא
  ממלא).

 



 הטבע הוא כל כלו מידת הדין, שכן הוא מתקיים בממדי הזמן והמרחב. בטבע אין הרי חופש בחירה - לכל
 תופעה יש גורם הכרחי (גם אם אנחנו עוד לא גילינו אותו). בספר התניא, הספר המייסד של חסידות חב"ד,
 בשער היחוד והאמונה, פרק ו', כותב "האדמו"ר הזקן", רבי שניאור זלמן מליאדי: "והנה שם "אלוהים" הוא

  שם מדת הגבורה [=הדין] והצמצום, ולכן הוא גם כן בגימטריא  = 'הטבע'".
 

 דווקא את האיכות האלוהית הזאת - הטבעית, החומרית - קל לרוב האנשים להבין ולקבל. רבים, בהתבוננם
  ביפי-הטבע ובעוצמותיו, עשויים לחוות חוויה אמונית עמוקה.

 
 הרובד השני, "ה.ו.י.ה" - מידת החסד - הוא הרובד המאתגר, והוא מאתגר משכילים, מאמינים ואתאיסטים

 כאחד, והסיבה לכך, היותו סמוי מן העין. הוא לגמרי בלתי נראה. ניתן רק לראות את תוצאותיו (במימד הפיזי,
  החומרי, הטבעי), אבל אותו עצמו לא ניתן לראות, לשמוע, להריח או לטעום.

 
 דווקא הרובד הזה הוא החידוש הגדול של תורת ישראל, ודווקא הוא שווה שנכתוב עליו, נחקור אותו ונגלה
 אותו, כי הוא, כאמור, הרובד המחייה והמהווה את הבריאה כלה. הוא הרובד שנותן לחיים את  משמעותם.

 
 באחד מרגעי השיא בתורה, יעקב הופך לישראל. אבל בהמשך, התורה ממשיכה לדבר עליו בשני שמותיו.
 נראה שהדואליות בחייו של יעקב ("שני חייו") - יעקב וישראל - עוסקת בשני הרבדים בחייו. יעקב, כשהוא
 מחובר לצד הגשמי בחייו - בעיקר מצד פחדיו.  ישראל,  כשהוא מחובר לצד ההווייתי - מהותי - בחייו,  זה

  שנותן לו את הכוחות הפנימיים להתגבר על פחדיו.
  

 בפרשה הקודמת, כשיעקב ניצב לפני פרעה - אותו  מפגש מכונן בין האבא של יוסף והבוס שלו - התקיים
 הדיאלוג הקצר הבא: ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל־ַיֲעֹקב ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּייָך? ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל־ַּפְרֹעה, ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי

  ְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה, ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי...
 

 ברובד הטבעי, החומרי, הגשמי, חייו של יעקב היו רעים! יעקב חי בחרדה קיומית מתמדת: אחיו התאום, חמיו,
 יושבי הארץ, ואפילו בניו - כולם הדירו שינה מעיניו. רק בערוב ימיו, בפרשה שלנו, זו הסוגרת את ספר

 בראשית, יעקב זוכה למעט נחת. הוא מבלה את שבע עשרה השנים האחרונות של חייו קרוב לבנו האובד, ואף
 זוכה לברך אותו ואת נכדיו, שאותם מעולם לא פגש עד עתה. הוא גם זוכה שכל בניו מתכנסים סביב מיטתו,

  מצפים לברכתו האחרונה. מי שמברך כאן - שמחובר לעולמות הגבוהים - זה ישראל!
 

 ברכה - ובכלל, היכולת האנושית לברך - הינה דבר מופלא. היא שייכת בהכרח לרובד השני, הרובד של
 "ה.ו.י.ה", רובד החסד. במימד הגשמי, הגלוי, הטבעי, אין הרי מקום לברכה - מה שאמור לקרות יקרה. ברובד

 של ה.ו.י.ה - הרובד שמהווה את הדברים - בכוחה של הברכה להעצים, להעניק חיות, וממש לייצר שינוי
  בעולם הנגלה. האדם,  כשהוא מברך,  מושך חסד אלוהי אל העולם הגשמי,  ומטעין אותו בחיות.

 
 בסוף הפרשה הולכים לעולמם גם יעקב וגם יוסף. המצרים מתעקשים לחנוט את גופותיהם. זו לא דרכם של

 בני ישראל. .הגוף שב אל האלוהים, אל הטבע,  ממנו בא - "ְּבֵזַעת ַאֶּפיָך ֹּתאַכל ֶלֶחם ַעד ׁשּוְבָך ֶאל ָהֲאָדָמה ִּכי
 ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת, ִּכי ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב"  - והנשמה שבה אל הה.ו.י.ה, ממנה היא באה - "ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו

  ִנְׁשַמת ַחִּיים ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה ").
 

 כמו יעקב-ישראל, גם אנחנו, שני-ימי חיינו - מורכבים משני הרבדים הללו. הרובד הטבעי, הגשמי, הגנטי -
  אלוהים - והרובד המהווה, המחייה, המקיים את כל היש בחיינו - ה.ו.י.ה.

 
 בבואנו לברך מישהו, "יהיה ה' עמך" (מוכר יותר באנגלית: May God be with you), אנחנו מזכירים זה לזה
 את קיומו של הרובד הסמוי בחיינו, את כוחו המחייה. למעשה,  זהו הרובד שעושה את כל ההבדל, כי הסמוי

  הוא אשר מקיים את הגלוי, מהווה אותו,  מחדש אותו כל רגע מחדש.



 
 כמה מתאים, אם כן, לסיים בברכת הכהנים, שמתלווה כיום לברכת יעקב לנכדיו - ילדיו של יוסף -  כשמברכים

 את הילדים בערב שבת: ְיָבֶרְכָך ה.ו.י.ה ְוִיְׁשְמֶרָך, ָיֵאר ה.ו.י.ה ָּפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶּנָך, ִיָּׂשא ה.ו.י.ה ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם
 ְלָך ָׁשלֹום.

 
 כן יהי רצון!

 
 שבת שלום,

 
 אלישע


