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 ,חברים יקרים
  

השבוע נפרדים מספר בראשית, מיעקב, מיוסף, ומכל הדור המסוכסך והמופלא ההוא. יעקב מברך 
מילה שאם נתעכב עליה, אולי עוד נצליח למצוא את   את בניו, אבל על הדרך זורק לנו איזו

 שייסגרו השערים בשבוע הבא.  המפתח שיוציא אותנו ממצרים, רגע לפני
  

נָׁה, ַוְיִהי ְיֵמי ִנים -)בראשית מ"ז, כ"ח(: "ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְשַבע ֶעְשֵרה שָׁ יו ֶשַבע שָׁ ַיֲעֹקב ְשֵני ַחיָׁ
נָׁה". ִעים ּוְמַאת שָׁ  ְוַאְרבָׁ

  
ה הזו מופיעה בסיכום חייו הכוונה ב"שני חייו" כמובן ל"שנות חייו". אבל כרגיל, כל פעם שהצור

של אדם בתורה, אומרים לנו חז"ל, שמדובר בשני פרקי חיים. ובמקרה של יעקב, עד המפגש 
 המחודש עם יוסף, ואחרי האיחוד עם בנו האהוב. 

  
הפרק הראשון של חייו של יעקב כלל שנים של ציפייה ארוכה לילד מאשתו האהובה, העקרה, 

ים ונולד לרחל בן, היא נפטרה בלידת בנה השני. לא עוברות וכשסוף כל סוף נפתחו שערי שמ
שנים רבות וגם הבן האהוב כל כך נטרף על ידי חיה רעה, וכל מה שנשאר ממנו היה כותונת 

הפסים, שנתפרה באהבה גדולה של האב לבנו, וכעת היא קרועה ומגואלת בדם, כמו ליבו של 
  הורד מצריימה. בדיוק כאשר נקרע מאביו ו 71האב. יוסף היה בן 

  
שנים בדיוק של איחוד,  71הפרק השני, פרק האיחוד, מתרחש על אדמת ניכר, אדמת מצרים. 

 סליחה, ברכה, שפע, ובעיקר, הרבה הרבה נחמה. 
  

שנים זכה יעקב לבלות שוב עם בנו האהוב עד  71 –שנים היה יוסף עד שנטרף על ידי אחיו, ו  71
 שנפטר בשיבה טובה. 

  
 יעקב.  שני חיי

  
 אבל יש דרכים אחרות לחלק את חייו של יעקב לשני פרקי חיים:

 לפני גניבת הברכה ואחריה.
 לפני שהפך מיעקב לישראל ואחרי המהפך הלילי.

 לפני השכנת השלום עם עשו, ואחרי האיחוד המרגש.
  

ני רבדים ויש עוד אפשרות, שדווקא עליה אני רוצה לכתוב הפעם: אלה לא שני פרקי חיים. אלה ש
 של אותם החיים עצמם. 

  
 לכל אדם יש שני חיים. שניים לפחות. לאו דווקא מחולקים לפי פרקי חיים.

  
 הנה שלוש אפשרויות, שהן בעצם כולן אחת: 

 העולם הפנימי )הכאוטי( של האדם, והעולם שכולם רואים מבחוץ )שנראה סביר למדי(.
 מה שהאדם עצמו חושב על חייו, ומה שהם באמת.

 שכל האדם וליבו.
  

 חיינו הם חידה. הם חידה עבור אחרים, אבל לא פחות מזה עבור עצמנו.
אנחנו חיים את חיינו, עם תפיסות עצמיות כאלו ואחרות, ובפועל, האם יש קשר בין התפיסות 

 הללו לאמת העמוקה והפנימית על חיינו?
  

 ממש לא במזיד. זה לא שאנחנו שקרנים. כלומר כן, קצת, ולפעמים הרבה, אבל 
  



אנחנו בעיקר עוורים )והמתורגמן לשפת הסימנים נוכל...(. אנחנו בהכחשה. ובעיקר בעיקר... 
אנחנו באמת חושבים שאנחנו יודעים דבר או שניים על עצמנו, וכמו שאמר סוקרטס, רק לעת 

 זקנה )וגם, לא תמיד(, חלקנו מגלים שאנחנו יודעים שאנחנו בעצם לא יודעים כלום. 
  

ברגע של כנות מצמררת במפגש בין יעקב הזקן לפרעה, אומר אבי האומה למלך מצרים: )בראשית, 
יּו ְיֵמי ְשֵני ַחַיי. שני חיי... הנה הם שוב. מ"ז, ט( ִעים הָׁ  "ְמַעט ְורָׁ

  
לא ארחיב בעניין ה"מעט והרעים", שמא אחטא בשיפוט לא הוגן. אבל אם יש משהו שאפשר לומר 

 את כל חייו הוא חי באפילה גדולה, אפילה במובן של הסתר:על יעקב, זה ש

 אמא שידעה משהו שהוא לא ידע, וגרמה לו לגנוב את ברכת אביו.      .1

 אח שרצה להורגו והוא לא ידע אם ומתי יוכל לשוב לביתו.      .2

 כלה אהובה שהוחלפה בהסתר באחותה מתחת לחופה.      .3

 לבן, שמא לא ייתן לו לשוב לארצו עם כל משפחתו ורכושו. פחד שהתבדה.הפחד מחמו,       .4

קללת המוות שהוא קלל כל מי שגנב את הטרפים של לבן, והוא לא ידע שאשתו האהובה       .5
 היא זו שגנבה אותם, ולכן מתה בלדתה את בנם השני, בנימין.

 לשדה. החטיפה והאונס של בתו היחידה, דינה, שיצאה לתומה       .6

התרגיל המחריד שעשו לו שני בניו, לוי ושמעון, בעקבות האונס של דינה, שטבחו בבני       .7
 שכם לאחר שיעקב כרת עמם ברית, ושבעקבותיו יעקב עוקר משם להרי יהודה. 

ההעדפה העיוורת שלו לבנו יוסף על פני כל שאר האחים, שהובילה לשנאה הגדולה       .8
 ולטרגדיה של חייו. 

 השליחות הקטלנית שאליה הוא שלח את יוסף בתום לב, שליחות שממנה לא שב.      .9

והאפילה הגדולה מכולם הייתה כמובן, שהוא חשב שבנו האהוב מת, ומיאן להתנחם שנים    .11
רבות. כשכל השנים הללו, לא רק שהוא לא מת, הוא עלה לגדולה וזכה להציל את המשפחה כלה 

 ממוות ברעב. 

  
אנו חיים את חיינו בשני מישורים: בנגלה ובסמוי. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים. שאנחנו 

 מבינים. שאנחנו חכמים. שיש לנו מושג למה קורה מה שקורה ומה מוביל למה.
  

והאמת היא )האמת? מי יודע...(, שאין לנו מושג. כל ידיעה שהיא, היא במקרה הטוב השערה 
וכוח המשיכה, שעליהם אין עוררים, הצלחנו "להוכיח" ולהסביר על סבירה. גם את כוח הכבידה 

ידי תצפיות בלבד. המדע כלו בנוי על ממצאים שחוזרים על עצמם פעם אחר פעם בעקביות רבה. 
הדבר היחידי שאנחנו יכולים לומר על ניסוי מסוים, ששוב קרה מה שקרה גם בניסוי הקודם. זהו. 

. אפילו לא Xקורה  Y, גם אם כל פעם שעושים Yקרה בגלל  X אנחנו לא יכולים לומר בודאות ש

קרה  X. למיטב ידיעתנו, כל פעם שאנחנו צפינו בניסוי Yתמיד יקרה אחרי  Xניתן לומר בודאות ש 

 . זהו! כל מסקנה מעבר לכך היא בבחינת השערה בלבד.Yאחרי 
  

חית, ויפה שכך. ידיעות חזאי מזג האוויר לא היו תמימי דעים לגבי עוצמתה של הסופה הנוכ
אחרונות )העיתון האמין של המדינה...( יודע לספר על חזאי אחד מאוד מפורסם שהתעקש עוד 

יום לפני הסופה שצפוי לנו שבוע סתוי טיפוסי. בכתבה רואים תמונה של החזאי, כשהוא מדווח 
 על השלגים העזים של השבוע הסתוי הטיפוסי... פאדיחה. 

  
זה? מה המשמעות של "שני חיינו"? ו... היכן כאן הגאולה )ואני הרי תמיד  אז מה עושים עם כל

 מחפש את הגאולה...(? 
  

ספר בראשית מגיע אל סיומו. הגענו בשעה טובה למצרים לשבור לחם ולאחד את המשפחה. טוב 
שאר שם כנראה זמן רב. אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, בקרוב ילנו שם, ואנחנו הולכים לה

רעה ימות, ויקום מלך חדש שלא יזכור את יוסף. ויש סיכוי סביר ביותר שההגירה ההמונית שלנו פ
 למצרים תהפוך לשעבוד גדול. ואז אולי נרצה לזכור איך יוצאים מהעבדות ואיך שבים הביתה. 

  



העבדות היחידה שאני מכיר )יכול להיות שיש עוד(, זה השעבוד לידיעה, במיוחד השעבוד 

 . Xהוא הגורם ל  Yובעקבותיו, מן הסתם  Yקרה אחרי  Xלמיניהן, שמתעקשות שאם להוכחות 
  

זה בסדר גמור לחיות את חיינו לאור הנחות כאלו ואחרות, אחרת נשתגע. אבל חירות מאוד גדולה 
מתאפשרת כשאין לנו מושג למה ואיך דברים קורים. כי אז הכל יכול לקרות. הכל פתוח. הכל 

 אפשרי. 
  

 הגדול, יעקב רומז לנו על הדרך לחירות, לגאולה. השעבודני רגע לפ
  

רובינו חיים )לפחות( שני חיים מקבילים: הגלויים והסמויים. על הסמויים אנחנו לא יודעים כלום. 
על הגלויים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים. אבל נראה שהגלויים הם לא פחות סמויים מחיינו 

ההוכחות שלנו מבוססות על תצפיות. אולי הן קשורות למציאות הסמויים... כי רוב המסקנות ו
 ואולי לא... 

  
 שלא נדע! 

 שנישאר פתוחים לרווחה. 
 לאין סוף האפשרויות.

  
 למה לצמצם?

  
 שבת שלום, 

  
 אלישע

 


