
 / הרב אלישע וולפין פרשת תולדות: מרוץ הריאליטי אחר הברכה

 שלום חברים יקרים,

פרשת תולדות היא הפרשה שבה הגחתי אל העולם. יש לי חיבה גדולה אליה. בפרשת תולדות 
נולדים התאומים הראשונים בתורה, עשו ויעקב. את שניהם אני מאוד אוהב, אם כי עשו תמיד 

האולטימטיבי. וחוץ מזה, יעקב לימים ייקרא ישראל, וישראל הוא גם שמי יישאר בשבילי האחר 
 השני. 

" מופיעה לראשונה בתורה כבר בשלהי סיפור בריאת העולם. היא באה לסכם את תולדותהמילה "
ְביֹום ְבֹרא ֱאֹלִהים   ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת ָאָדם אהמפעל האדיר, שנקרא בריאת האדם: )בראשית פרק ה'( 

ְשָמם ָאָדם ְביֹום -ָזָכר ּוְנֵקָבה ְבָרָאם ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ַוִיְקָרא ֶאת ב  ם, ִבְדמּות ֱאֹלִהים ָעָשה ֹאתֹו.ָאדָ 
 ִהָבְרָאם.

הסיכום הזה מזכיר לנו באופן שלא משתמע לשתי פנים כמה דברים חשובים על האדם ועל 
 תולדותיו:

 האדם הראשון הינו יישות אחת אחדותית.   .1

 היישות האחת הזאת, אשר שמה אדם, נבראה גם זכר וגם נקבה.       .2

 רק האדם האחדותי, המאחד בתוכו את כל הניגודים, הוא בדמות )בצלם( אלוהים.      .3

הינה היישות האחת והאחדותית ההיא, זו המאחדת בתוכה את כל הניגודים,       .4
 . מבורכת

 תולדות!  ובמרוץ אחר הברכה הזאת עוסקת פרשת

 כבר מבריאת העולם ברור, שכל אדם, כל צאצא של האדם הראשון, כמהה אל הברכה. 

והרי, כל הסיפור האדיר שלנו, או, אם תרצו, התורה כלה על רגל אחת, עוסקת בברכה, ורק 
בברכה! "ואידך זיל גמור": אלוהים ברך את האדם הראשון, עשרה דורות מאוחר יותר והוא שב 

ר המבול, ועשרה דורות מאוחר יותר, הוא מברך את אברהם. בברכתו לאברהם ומברך נח לאח
אלוהים מציג חידוש גדול: "אתה, אברהם, תהיה ברכה! תפקידך לפזר את הברכה בעולם. אתה 

 תלמד את בני האדם להיות ברכה. כי זה כל האדם!

 אז מסתבר שאנחנו כולנו מבורכים!

 ת זה! אבל אבוי לנו! אנחנו הרי לא יודעים א

 כמה מכם חיים את חייכם בידיעה שאתם ברכה? 

מכיוון שאנחנו לא יודעים שאנחנו מבורכים, אנחנו משוועים לקבל את ברכת הורינו, השמיימית 
 והארצית. 

לגמרי לא במקרה, עיקר הסיפור בפרשת תולדות, הוא הדרמה של המרוץ אחר הברכה, וזה ממש 
, בנו האהוב והבכור. הוא שולח אותו לצוד לו ציד מרוץ! יצחק העיוור מבקש לברך את עשו

ולהכין לו את המטעמים האהובים עליו, ואשר בעבורם הוא יברך אותו. רבקה, שחושבת שליצחק 
יש רק ברכה אחת באמתחתו, מזעיקה את יעקב, בנה האהוב, ומזרזת אותו שיביא לה שני גדיים 

גנוב את ברכת אחיו לפני שהאח הצייד מהצאן, כדי שתמהר ותבשל אותם, כדי שיעקב יספיק ל
 חוזר ממסע הציד. 

 ומרגע גניבת הברכה חרב עולמם של כולם. 



עשו השבור שואל את אביו שאלה כואבת: האם יש לך רק ברכה אחת בלבבך??? והאמת היא 
אחת לכל בן! אבל את זו שנועדה לו הוא נתן לבן הלא נכון. יעקב גנב את  –שלא, יש לו שתיים 

 שנועדה לעשו! הברכה 

יעקב, המבורך בברכה הלא נכונה, יבלה את עשרים השנים הבאות בבריחה, לא רק מהאח הזועם, 
 אלא גם מהברכה הלא נכונה. 

...ורבקה, היא תיענש יותר מכולם: היא, אם התאומים, לעולם לא תראה שוב את בנה האהוב, ומן 
 הסתם גם עשו ניתק עמה כל מגע. 

תו הרחם. אחד שעיר ואחד חלק. אחד ציד ואחד יושב אוהלים. אחד הוא עשו ויעקב הגיחו מאו
 "הבן של אבא" ואחד "הבן של אימא". אחד פרא ואחד תם.

בית, האות -תאומים... מילה מושלמת, כי השורש שלה מושלם: ת.א.מ: האות האחרונה באלף
 הראשונה והאות האמצעית. 

ד הפכים: בבריאת העולם קיבלנו את האור ואת כידוע התורה כלה באה בזוגות, והזוגות הם תמי
החושך, את השמים ואת הארץ, את הים ואת היבשה, את היום והלילה, את הזכר ואת הנקבה, 
את קין ואת הבל, וכמובן, את עץ הדעת טוב ורע. יתרה מכך, יש לנו אפילו שני סיפורי בריאה, 

י לה'. בראשון האדם נברא זכר כשכל סיפור בריאה מיוחס לבורא אחר: האחד לאלוהים והשנ
 ונקבה, בצלם אלוהים, ובשני הוא נברא עפר מן האדמה. 

בהמשך התורה יבואו הדרמות האנושיות הגדולות של ישמעאל ויצחק, עשו ויעקב, לאה ורחל, 
יעקב  –יוסף ואחיו, שני בניו של יוסף, אפרים ומנשה, משה ואהרון. ליעקב עצמו יהיו שני שמות 

 שם אחד שנתנו לו הוריו, ושם שני שנתנה לו.... ברכתו האמתית! וישראל, 

ואז, במעמד הר סיני, בעת מתן תורה, מסתבר שגם היא עצמה מופיעה זוגות זוגות: שני לוחות 
הראשונה שמימית והשנייה ארצית. שני סוגי מצוות עליהן  –אבן, שתי גרסאות של לוחות הברית 

ובין אדם למקום. עד הגיעם לארץ כנען בני ישראל יישאו על  עשה ולא תעשה, ובין אדם לחברו –
 ארון של חיים וארון של מתים: ארון הברית וארונו של יוסף.  –כתפיהם שני ארונות 

 הבריאה כלה נסבה סביב עיקרון הדואליות. כל היש, כל הנברא, בא בשניים. 

 הנה הכלל: יש תמיד "אני" ויש את כל מה שלא "אני".

בפרשת תולדות שלנו, אנחנו מתוודעים לכאב האנושי השורשי: כאב ההפרדה בין האני ללא אני. 
כשהאדם הראשון נחצה לשניים, אלוהים הפיל עליו/ה תרדמת, והפריד אותו לחלקיו השונים. מי 

 שקורא את הפינה הזאת בעקביות, בוודאי זוכר שמהתרדמת הזאת האדם מעולם לא התעורר.

                              זה!עד עצם היום ה

 דואליות היא מצב של שינה, אחדות היא מצב של ערות. 

לא במקרה, מרגע לידת יעקב מתחילים להופיע חלומות בתורה. גם הוא וגם בנו האהוב יוסף, 
חולמים את החלומות הגדולים בתורה. והנה הפלא הגדול, כל החלומות תמיד באים גם הם זוגות 

ב הבורח מאחיו התאום יחלום על הסולם האחד המחבר בין שני הקטבים, השמים זוגות: יעק
והארץ, ועליו יש מלאכים שעולים ומלאכים שיורדים. יוסף בילדותו המפונקת יחלום שני חלומות 

שיתארו איך אחיו עתידים להשתחוות לו, ושנים מאוחר יותר, בבית הכלא במצרים, הוא יפרש 
ים שונים. מהכלא הוא יצא בזכות שני חלומותיו של פרעה. יוסף יאמר שני חלומות של שני אסיר

שוב  –לפרעה שהפירוש לשני החלומות חד הוא, שתבאנה שבע שנים טובות ושבע שנים רעות 
 דואליות. 

יעקב הוא אבינו! יעקב הוא אנחנו. כולנו ישנים שינה עמוקה וחולמים חלומות בלהות על 
פרעה לפני מותו, הוא יספר למלך מצרים שחייו היו רעים! הוא המציאות. בפגישה של יעקב עם 

 חי בחלום בלהות. ער ורע הן כמובן אותן אותיות במהופך.



יעקב אם כן, הוא האדם הישן. הוא האדם החולם. וכל חלומותיו בלהות! לא סתם יוסף ישאל את 
: "העוד אבינו חי?". אחיו ההמומים, כשהם ייפגשו במצרים, והוא יסיר מעליו את המסכה המצרית

או במילים אחרות: האם אבא עדיין חולם את חלומות הבלהות שלו, או שהוא כבר התעורר 
 והתחיל לחיות?

חלום הבלהות של יעקב הוא מה שאנחנו מכנים "המציאות": במציאות שלנו יש אני ויש את 
וזה לא פייר. ואחי  ההוא... את אחינו. ואבא אוהב את אחי יותר, ומקבל את מנחתו ואת שלי לא,

הוא הבכור, והוא הגדול, והוא החזק, והוא צייד והוא מסוכן, ואני הקטן והחלש. וזה לא פייר! 
אבל אני החכם מבין שנינו ואני מכיר היטב את חולשותיו. אז אני אנצל את חוזקותיי ואשכנע 

בכורתו בעבור  אותו ברגע של חולשה למכור לי את בכורתו. אבל, הי! אם אני קניתי ממנו את
נזיד עדשים, למה אבא מתעקש להוריש לו את הברכה ולא לי? זה לא פייר! היא שלי! ולכן גם 

הברכה אמורה להיות שלי. אני גנבתי את ברכתו? מה פתאום!?! הוא מכר לי את הבכורה, ולכן 
 ר. ברכת הבכורה מגיעה לי. אז למה הוא רוצה לפגוע בי? ולמה אני צריך לברוח? זה לא פיי

   ובכלל... זה הכל הרי היה רעיון של אימא. וזה ממש, אבל ממש לא פייר!

 וכך, באמצע חלום הבלהות הזה מסתיימת הפרשה. וגם זה לא פייר!

ואנחנו, בניו של יעקב, בני ישראל, מביטים על ההיסטוריה שלנו ואומרים לכל מי שטורח לשאול, 
 שימי עמנו היו מפוארים, אבל גם רעים וקשים!

רק השבוע, נכנסו בני ישמעאל לתוך אוהלה של תורה, אוהלו של יעקב, וטבחו בבניו. והעולם 
 שותק. וזה לא פייר!

 מאיזה חלום בלהות אנחנו אמורים להתעורר?

 בעוד שבועיים תגיע התשובה! 

סליחה שאני קוטע כאן את הדרשה, אבל זה מה שקורה בפרשה שלנו. היא נקטעת באמצע 
ים... כל יום נגמר באמצע הדרמה. אבל בעוד שבועיים יבוא המהפך הגדול שקרה הדרמה. כמו בחי

ליעקב אבינו. בעוד שבועיים התאומים ישובו אל הרחם, אל מידת הרחמים, ויתקנו את כל מה 
 שהתקלקל.

אבל... ראו הוזהרתם: אין תיקון חד פעמי. כל יום צריך לתקן מחדש. כל יום צריך לשוב אל מידת 
 כל יום השביל הוא אחר, או שהשער משתנה או שמחליפים את המנעול.הרחמים. ו

כמו סולם יעקב שאיחד את הניגודים, כמו פרשנות יוסף לשני  -אבל... המפתח הוא תמיד אחד 
הדבר היחידי שאנחנו יודעים על המפתח למנעול הוא, שהוא  -חלומות פרעה, שאמר שחד הם 

 הכמיהה שלנו לברכה. 

 היו ברכה!

 לום,שבת ש

 אלישע

 
 


