
 
 
 
 

 חברים יקרים,
 

  השבוע יעקב הופך לישראל - ִּכי ָׂשִריָת [נאבקת] ִעם ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל  (בראשית ל"ב, כ"ט).
 

  על מה הוא נאבק? ובכלל, על מה שווה כל כך להיאבק בחיים?
 

 מכיוון שזה רגע כל כך מכונן, שבו ניתן לנו שמנו לנצח נצחים, חשוב להבין את פשר המאבק הזה.
  

 בפרשת וישלח יעקב שב הביתה. אבל הוא שב הביתה והוא אחר. כשהוא חוצה את הירדן בדרכו הביתה,
  במעבר היבוק, הוא כבר איננו רק יעקב, הוא גם ישראל.

 
 אבל בגדה המערבית של הירדן מחכה לו אחיו התאום, עשו וארבע מאות איש מאחוריו. המפגש בין האחים

  עוצמתי ומרגש, והוא, יותר מכל דבר אחר, מעיד על הטרנספורמציה שיעקב עבר.
 

 אפשר לנשום לרווחה. עשו לא הורג את יעקב כפי שפעם נשבע שיעשה. וכעת כשאימתו הגדולה של יעקב
  חלפה. הכל בודאי יהיה אחרת! אפשר סוף סוף לחיות!

 
 עמוק בתוכנו מקננת אשלייה שאם וכאשר יקרה X או Y אז סוף סוף הכל יהיה טוב ואפשר יהיה סוף כל סוף

  לחיות. And they lived happily ever after הבטיחו לנו. "ובעושר עד עצם היום הזה"...
 

 ואנחנו האמנו.
 

 אבל כפי שנראה בהמשך הפרשה, הצרות, לעולם אינן נעלמות. במקרה של יעקב הן אף מחריפות. אלה שהוא
 חווה עד עתה תתגמדנה לעומת אלה שעוד מצפות לו.

 
 מתי, לעזאזל, השתלט בתודעתנו המשפט ההוליוודי הזה של happily ever after? אפשר הרי למצוא אותה

 כבר בנביאים: "ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץ, ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא [צאן] ַיְחָּדו ...", מנבא ישעיהו
 (ישעיהו י"א, ו'). "ְוִכְּתתּו ַחְרֹבֵתיֶהם ְלִאִּתים ַוֲחִניֹתֵתיֶהם ְלַמְזֵמרֹות, ֹלא ִיְׂשאּו ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּון עֹוד

 ִמְלָחָמה. ְוָיְׁשבּו ִאיׁש ַּתַחת ַּגְפנֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹו ְוֵאין ַמֲחִריד ִּכי ִפי ה' ְצָבאֹות ִּדֵּבר “ מבטיח מיכה (מיכה ד',
 ג'–ד').

 
 אני גדלתי על אמונה חד משמעית שיבוא יום וישכון שלום בארץ הזאת. היה לנו ברור שזה רק עניין של זמן,
 השאלה היא רק המחיר שאנחנו מוכנים לשלם. אם רק נעשה X, ואם הם רק יסכימו ל - Y, הרי יתקיים בנו -

 בכולנו - חזון הנביאים. סאדאת היה הראשון שאישר את האמונה הזאת, אחריו יבואו כבר כולם. אני זוכר
 בבהירות את היום שבו הבנתי בפעם הראשונה, שיש אפשרות, שזה לא יקרה - לא בימינו ואולי גם לא בעתיד.

  זו הייתה התפכחות אכזרית ועצובה נורא.
 



 האשלייה של סוף טוב היא מן הסתם התפתחות אבולוציונית חשובה, וככזו היא כנראה ביטוי לצורך
  הישרדותי: יש בשביל מה לקום בבוקר! יש עבור מה להתאמץ! כדאי לחיות!

 
 אז אם הבנו, שהחיים הם בעצם אוסף אינסופי של אתגרים והתמודדויות, והסוף ידוע מראש, והוא לא בהכרח

 טוב - אז מה באמת הטעם? למה לטרוח? בשביל מה???
 

 הסיפור של יעקב - יציאתו לגלות, חזרתו הביתה, וכל ההתמודדויות שליוו את חייו הסוערים עד יום מותו -
  טומן בחובו את התשובה לשאלה הזאת.

 
  הסיבה לקום בבוקר איננה נעוצה בכך שמחר יהיה טוב יותר מהיום.

 
 הסיבה לקום בבוקר גם אינה נובעת מכך שהחיים טובים, או שהם יהיו טובים מתישהו.

 
  לא. ההפך הוא הנכון. הסיבה לקום בבוקר נובעת מכך שטוב לחיות ולא מפני  שהחיים טובים!

 
 כן. לפעמים החיים טובים, ולפעמים לא. לפעמים קל לחיות ולפעמים לא. לפעמים הכל זורם ולפעמים לא.

 לפעמים חלומות מתגשמים ולפעמים לא. אבל תמיד, ללא קשר לכמה טוב, קל או זורם, יכול להיות טוב
  לחיות.

 
 יכול? כן, כי זה עניין של החלטה. מותר גם להחליט שלא טוב לחיות.

 
 אבל מה פירוש "טוב לחיות"? ומה ההבדל בין "טוב לחיות" לבין "לחיות טוב".

 
 התורה מאוד ברורה ביחסה שלה לחיים: חיים = טוב = טהרה = קדושה. (דברים ל', י"ט) ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶניָך

 ַהּיֹום ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטֹוב, ְוֶאת ַהָּמֶות ְוֶאת ָהָרע… ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה, ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים!   בספר ויקרא יש צמד
 מילים המבטאים גם הם את הבחירה בחיים ואת חיוב החיים (חיוב, גם במובן חובה וגם במובן חיובי): טומאה

 וטהרה. טומאה היא ההיפוך של טהרה. הטומאה האולטימטיבית, על פי התורה, היא מוות ("טומאת מת").
  הטהרה האולטימטיבית היא החיים.

 
 החיים והמוות הם שני קצוות על גבי ספקטרום, ואנחנו תמיד במקום כלשהו על הספקטרום הזה. אם הגוף חי

 אבל הנפש תשושה, מדוכדכת או כבויה, הרי שאנו נמצאים קרוב יותר לצד של המוות, גם אם,קלינית, הגוף חי
 לחלוטין. לעומת זאת, אם הגוף בדעיכה - אולי על ערש דווי - אבל הנפש חיה, ערה ו"בועטת", הרי שאנחנו

  מאוד חיים, גם אם המוות הפיזי קרב.
 

 ברגעי משבר קשים במיוחד זה מאוד מאתגר לבחור בחיים. הבחירה בחיים היא סוג של מאבק. ואני מבקש
  להציע, שזהו אולי המאבק של יעקב שמזכה אותו בשם ישראל.

 
  רוב חייו יעקב נאבק. הוא בחר בחיים גם כשהיה מאוד קשה והעתיד לא האיר לו פנים.

 
 אבל גם אצל יעקב יש רגע משברי אחד, רגע נורא, שבו הוא מרים ידיים. ברגע שבניו מראים לו את כתונת

 הפסים הקרועה והמדממת של יוסף, בחירתו בחיים דועכת. אבל למזלנו, גם כשאנו מואסים בחיים, החיים לא
 מואסים בנו. מסתבר שהחיים הרבה יותר חזקים מהמשברים שלנו. וטוב שכך, שהרי יעקב זוכה להתאחד שוב
 עם בנו האובד ולהתחבר מחדש לחיים: (בראשית מ"ה, כ"ו-כ"ז) ַוַּיִּגדּו לֹו [הבנים ליעקב] ֵלאֹמר, עֹוד יֹוֵסף ַחי

 ְוִכי־הּוא ֹמֵׁשל ְּבָכל־ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַוָּיָפג ִלּבֹו ִּכי ֹלא־ֶהֱאִמין ָלֶהם. ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֵאת ָּכל־ִּדְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר
  ֲאֵלֶהם ַוַּיְרא ֶאת־ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר־ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵׂשאת ֹאתֹו  ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם .

 



 המאבק על החיים, אומרת לנו תורת ישראל, הוא מאבק טוב, מאבק טהור. אהבת החיים, הבחירה בחיים,
 ההכרה ש"טוב לחיות" - גם כשהחיים ממש לא טובים - הם מאבני היסוד של מורשת ישראל. קשה היה להיות

 יהודי, ולפעמים אפילו די נורא. אבל להיות יהודי זה לבחור בחיים גם כשקשה. להיות יהודי זה להרים כוס יין
  באויר, גבוה גבוה, ולהכריז בקול ניחר, "לחיים!".

 
 ההכרה ש"טוב לחיות" הינה החלטה פנימית. זו בחירה ולפעמים זה ממש מאבק - מאבק בכוחות המושכים

  אותנו מטה מטה, אל עבר הייאוש, אל עבר הפסימיות, אל חוסר התוחלת.
 

 אפשר לתרגל את ההכרה ש"טוב לחיות". להזכיר, "טוב לחיות" איננה קשורה בהבטחה עתידית מובטחת
 (ואם יש כזו והיא גם משמחת אז אחלה! אל תתנו לי לקלקל). ה"טוב לחיות" שאני מכוון אליו איננה עיקרון

 שכלי, אלא תחושה גופנית! ואת התחושה הזו אפשר למצוא ואף לעורר ולטפח. כמו כל תחושה, היא קורית
 אך ורק בכאן ועכשיו. תחושה לא מכירה את העתיד, רק את הווה - את ההוויה.

 
 לכן, שחקו עם הביטוי, "טוב לחיות", גלגלו אותו על הלשון. הציעו אותו לגוף, לחוויה. ושימו לב לתחושה

 שעולה (בגוף, לא במחשבה)! ייתכן ותופיע התנגדות, בין אם תחושתית, רגשית, או מחשבתית. הכירו בה. זה
 הרי מאבק! השכל ייתן פייט. אבל אתם תמשיכו לחפש ולעורר את התחושה הזו, ש"טוב לחיות", עד שהיא

  תופיע, עד שהיא תהיה נוכחת, חיה.
 

 וזכרו, אפשר להתחבר אליה, בכל מצב, בכל קונסטלציה של החיים.
 

 "לחיים!", ושבת שלום.
 

 אלישע


