
 

 
 

 חברים שלום,
 

 פרשת תולדות היא פרשת הלידה שלי. אני מאוד אוהב אותה - אבל לא משום שהיא ריחפה באוויר העולם
  כשאני נשמתי את נשימתי הראשונה.

 
 אני אוהב את העובדה שיעקב ועשו הם תאומים - זה מושלם בעיני! אני אוהב את המורכבות של יעקב. אני

 אוהב את האנושיות של עשו. אני אוהב את האקטיביזם של רבקה, ואני אוהב את האהבה של יצחק לבנו
  הבכור, עשו.

 
 אני גם אוהב את הפרשה בגלל ההזדהות שלי עם גיבוריה. סליחה על המיקוד האישי, אבל גם אנחנו, אשתי

 ואני, חיכינו עשרים שנה של נישואים - כמו יצחק ורבקה - עד שזכינו להיות הורים. וגם אני, כמו יצחק,
  התפללתי לילד, וגם אצלנו, כמו אצל יצחק ורבקה, התפילה בסוף נענתה.

 
 נפלאות דרכי ה'!

 
 השבוע, הבן הזה שלי, זה שחיכיתי לו, חווה חוויה חברית קשה משהו. כשהשכבתי אותו לישון באותו לילה,

 לחשתי לו באוזן שהכל יהיה בסדר. ואז הוא הפתיע אותי בשאלה: "אתה מבטיח?". "כן, אני מבטיח", אמרתי
  לו.

 
 אבל בליבי תהיתי, האם מה שאמרתי לו באמת נכון. האם אין זו הבטחת שווא? שהרי אנחנו יודעים שלא הכל

  יהיה בסדר.
 

 אבל משום מה, בעודנו משוחחים, התמלאתי בביטחון גדול ובוודאות גדולה, שכן, הכל יהיה בסדר.
 

  אני מאמין באמונה שלימה לא רק שיהיה בסדר, אלא שהכל כבר בסדר.
 

 כשאנחנו משתמשים במילים "בסדר" ו"לא בסדר" אנחנו מספרים לעצמנו ולאחרים שישנו סדר בעולם, שאנחנו
 יודעים מהו, ואנחנו גם יודעים מתי הסדר מופר והדברים "לא בסדר" הנכון.

 
 סדר נכון הפרת הסדר הנכון - או, איך דברים צריכים להיות - הם מחשבות שיש לנו, בני האדם. נראה לנו

 "בסדר" כשהדברים מסתדרים לשביעות רצוננו. "לא בסדר", לעומת זאת, הוא ביטוי אנושי, שיפוטי, כשדברים
  מתרחשים אחרת.

  
 אני לא נגד המחשבה הזאת! זה בסדר להאמין שדברים שונים הם "לא בסדר". זה גם בסדר לפעול ואפילו

  להילחם שדברים יהיו אחרת ממה שהם.
 

  תחושת ה"לא בסדר" מניעה אותנו לפעולה, ליצירה, לעשייה מבורכת בעולם.



 
 זאת ועוד. יהיה קשה לקיים סדר חברתי כלשהו - משפחה, קהילה, מושבה, עיר, מדינה - בלי המחשבה שיש

 סדר נכון ושאותו צריך לקיים. מאוד הרגיז אותי, למשל, כשהמועצה דרשה (בצדק…) שאזגום את העץ
 האהוב עלי, כי הוא הפריע לסדר הציבורי (הענפים שלו חרגו מהגדר של החצר אל המרחב הציבורי, והפריעו
 להולכי הרגל). איימו עלי בקנס גדול אם לא "אטפל במפגע" הזה. להבדיל, מאוד מרגיז אותי כשהמדינה שלי

 מכירה בטקסי נישואין של זרם יהודי אחד, שרוב אזרחי המדינה בכלל לא שייכים אליו, ושוללים טקסים של
 זרמים אחרים. מקומם אותי שיש רמות שונות של שירות רפואי בארץ, ושמי שאין לו את האמצעים מחכה

 חודשים לבדיקות וטיפולים וסיכוייו למצוא את עצמו במסדרון בית החולים גבוהים יותר ממי שידו משגת ויכול
 ליהנות מרפואה פרטית מהירה, מתקדמת ומעולה. מטריד אותי מאוד שמי שיש לו אמצעים יוכל לקבל הגנה

 משפטית טובה יותר ממי שאין לו אמצעים. זה נראה לי ממש לא בסדר.
 

  תחושת קיפוח וחוסר צדק מניעה אותנו לפעולה מבורכת, וטוב שכך! גם זה חלק מהסדר.
 

 הבעיה מתחילה כשהמחשבה שמשהו "לא בסדר" מאמללת אותנו, כשהיא מטריפה אותנו או מכאיבה לנו
  נורא, כשתחושת ה"לא בסדר" מציפה אותנו בצער, אימה, זעם, שנאה, ואולי אפילו שיתוק.

 
 זו הנקודה שבה, לעניות דעתי, יש ערך לאמונה -ואני מודה, זו אמונה בלבד - שבעצם הכל כבר בסדר, שישנו

 מימד קיומי, אולי אפילו אמת גבוהה - מעבר למחשבות, לתפיסות ולאמונות האנושיות המוגבלות שלנו. אני
 מאמין שישנו מימד תודעתי שבו לא קיימות בכלל הקטגוריות של "בסדר" ו"לא בסדר", שבו השיפוטיות שלנו

 על איך דברים "צריכים" להיות או "אמורים" להיות לא קיימת עוד . בתודעה הזאת יש קבלה רדיקלית של היש.
 

 למימד האמוני הזה יש רציונל עמוק. זו לא סתם איזו הכחשה פוליאנית. תקצר כאן היריעה להסביר לעומק את
 הרציונל, אבל מספיק אם נזכיר לעצמנו שה"בסדר" וה"לא בסדר" הם, כפי שהזכרתי לעיל, מחשבות אנושיות
 שיפוטיות וסובייקטיביות לחלוטין. אנחנו לא יודעים, ולעולם לא נדע, מהו הסדר "הנכון" וכיצד הדברים צריכים

 להיות, אם בכלל.
 

 האם אפשר לחיות בעת ובעונה אחת בשני המימדים הללו - המימד האנושי, שבו אנחנו כביכול יודעים מה
 בסדר ומה לא ואיך דברים צריכים להיות, ונלחמים את מלחמות הצדק שלנו - ובמימד ה"אלוהי", זה שיודע

  שבעומק הדברים הכל בסדר. לגמרי בסדר.
 

 בפרשה שלנו נולדים התאומים הראשונים, עשו ויעקב. חז"ל לא אהבו את עשו. הוא ביזה את הבכורה ועל כך
 לא יכלו לסלוח לו. לעומת זאת, הם היללו ושבחו את יעקב, ותרצו את כל תחבולותיו כמעשה של צדק: הוא
 בעצם היה "צריך" לצאת ראשון, אבל עשו הרשע משך אותו לאחור - עיקב בעדו - וזינק החוצה ראשון. לכן
 קניית הבכורה בעבור נזיד עדשים וגניבת ברכת יצחק לעשו היו הדבר הנכון לעשות. יעקב פשוט תיקן את

  הקלקול.
 

 פרשנות זו קשה לי. וגם התורה, בתבונתה הרבה, לא מסכימה עם הגישה הזאת. לא בכדי נאמר בפרשה
 שיצחק אהב את עשו. אם יצחק אהב את עשו - הן את עשו הילד והן את עשו הבוגר - לא ייתכן שהיה רשע

  מרושע.
 

 כפי שהצעתי בשבוע שעבר, עיוורונו של יצחק היה עיוורון מיוחד, עיוורון שיפוטי. הוא לא שפט את העולם כפי
 שאנחנו שופטים אותו - ל"בסדר" ול"לא בסדר". יצחק ראה מעבר לאמות המוסר שלנו, ולהעדפות שלנו,

  ובעיקר לשיפוטיות שלנו. ולכן הוא יכל לאהוב את שני בניו.
 

 אני רוצה להציע לסיום, שתפילתו של יצחק בעבור פריונה של רבקה, נענתה במלואה, דווקא משום שהוא היה
 מוכן לקבל את כל האפשרויות. הוא התפלל עבור רבקה: "ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַל-ה' ְלֹנַכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא,



 ַוֵּיָעֶתר לֹו ה', ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו"  (בראשית כ"ה, כ"א). ייתכן וזו גם הייתה הסיבה שאברהם שלח את העבד
 לחפש כלה ליצחק, שכן החוש השיפוטי של יצחק היה "פגום". יצחק לא ראה "נכון" ו"לא נכון", "בסדר" ו"לא

 בסדר". אברהם יכל היה לסמוך רק על העבד, שכבר ידע להביא אישה "ראויה"  ליצחק - אישה פעלתנית
 ומלאת מרץ. אולי אם רבקה הייתה קצת פחות פעלתנית, קצת פחות שיפוטית, וקצת פחות נחרצת, היא לא

 הייתה שולחת את יעקב לרמות את אביו ולגנוב מאחיו את הברכה, ומי יודע, אולי אז הסיפור שלנו היה נראה
  אחרת לגמרי.

 
 כשחיכיתי לילד, היה רגע מאוד מכונן, אותו לא אשכח לעולם! רגע, שבו וויתרתי. אמרתי שאני לא יודע מה

 אמור לקרות ומה צריך להיות. ידעתי אמנם שאני רוצה ילד - והתפללתי לכך - אבל שחררתי את האחיזה שלי
 ברצון הזה ובתוצאותיו. הבנתי שזה לא בידיי. אני אתפלל ואעשה את ההשתדלות שלי, ואת השאר אשאיר

  לבורא עולם. כי יש מימד גבוה יותר שבו אין בסדר ולא בסדר, נכון ולא נכון.
 

 זמן קצר אחרי זה הגיע יהונתן (וכשמו כן הוא) אל חיינו.
 

 שבת שלום וחודש טוב,
 

  אלישע


