
 / הרב אלישע וולפין פרשת ויחי: ברכת השלם של יעקב
 

 חברים יקרים,

  

 יעקב. אבינו.פרשת ויחי: נפרדים מישראל. מ
  

אני לא יודע מה אתכם, אבל אני ממש חנוק כשאני כותב את המילים הללו. אני יודע שבעוד שנה 
נפגוש בו בשנית, ושוב הוא ייוולד להוריו המזדקנים, יצחק ורבקה. אבל השבוע אנחנו נפרדים 

בנימין צעיר  הוא הבן הצעיר )אם כי –ממנו, ומשום מה עצוב לי מאוד. השבוע נפרדים גם מיוסף 
שנים בלבד.  110בן  –ממנו(, אבל דווקא הוא מת ראשון. במושגים של התורה, הוא מת צעיר 

 ולמרות שזה לא נאמר, מן הסתם אנחנו נפרדים השבוע גם משאר בניו של יעקב. 
  

שנים מאוחר יותר. סביב  210בפעם הבאה שניפגש סביב מדורת השבט השבועי שלנו, זה יהיה 
 ו הצאצאים של בני יעקב. והם יהיו אבודים ועבדים. המדורה ישב

  
לפני מותו יעקב נפרד מבניו. הוא עובר בן אחרי בן, ספק מברך, ספק מנבא לו את עתידו, ספק 
סוגר אתו חשבונות. שלושת המימדים הללו מופיעים בדברי הפרידה של יעקב. מצד אחד הוא 

עתיד לקרות להם באחרית הימים. אבל כשהוא מתחיל אומר להם שהוא מתכוון לבשר להם מה 
לדבר, חלק מילדיו זוכים להיפרד מאביהם בנזיפה נוראית על מעשים שהם עשו. חלק אחר 
מקבלים דברי ברכה מקסימים. חלק אחר מסתפק בנבואה על מה שעתיד לקרות לו. מצד הברכה, 

. כיף להם! מאידך, לא הייתי יהודה ויוסף מככבים. הם זוכים בברכות נפלאות ועתיד מרשים
  רוצה להיות ראובן, או שמעון, או לוי סביב מיטתו של יעקב ברגעים טעונים אלו. 

  
כל שנה, כשאנו מגיעים אל הפרשה הזו, אני נבוך. איך ייתכן שכך נשמעים דברי הפרידה של אב 

שי גדול, יכולות מילדיו, ועוד לקרוא להם ברכה? במקרים כאלו, כשהתורה מאתגרת אותנו עם קו
לעבור שנים עד שאני מוצא לעצמי פרשנות שתניח את דעתי ותשחרר אותי מהמבוכה והמועקה. 
לפעמים, בכוחה של הפרשנות להזניק את חיי למחוזות חדשים. ולפעמים אני נאלץ להודות שעדיין 

 לא מצאתי את התשובה ונותרתי נבוך.
  

י להיפרד מספר בראשית, קצת פחות חנוק, קצת אני רוצה השנה להציע פירוש, שאולי יעזור ל
 פחות נבוך, וקצת יותר שלם. 

  
דווקא משום שאני לא מוצא טרוניה כלשהי של בני יעקב על מילות הפרידה שקיבלו )והרי, הם גם 

 ידעו לזעוק ולהתנגד(, אני נוטה לחשוב שהם ממש לא לקחו את הדברים באופן אישי. 
  

 ורנו פתח לפרשנות מופלאה: שתי מילות מפתח פותחות עב
 ". האספוכשיעקב מכנס את כל בניו, הוא אומר להם "      .1
ַרְך ֹאָתםבסוף דבריו, התורה מסכמת ואומרת: "       .2 ָכתוֹ בֵּ ִברְּ ר כְּ  ".ִאיׁש ֲאׁשֶׁ
  

. זה צירוף מילים מאוד רומנטי... האמת? אני לא חסיד תמיד מדברים על "אחדות עם ישראל"
גדול של המילה "אחדות", בעיקר משום שעל פי רוב אלה שזועקים "אחדות" בכל הכיכרות, בדרך 

 כלל מתכוונים לאחידות. 

  
אחדות יכולה להיות מקור לברכה גדולה, אבל אחידות היא בדרך כלל מתכון לאסון, כי יש בה 

 כפייה. 
  

הם כולם נאספים לאגודה אחת.  -וגם בחייהם  - אוסף" את בניו! בפעם הראשונה בחייו יעקב "
רבי שמשון רפאל הירש )הרש"ר( מפרש שהמילה "האספו" שונה בתכלית השינוי מהמילה שתבוא 

הוא מזמין כל אחד מהם להביא כעת את תמצית הווייתו. והתמצית הזו, היא בהמשך: "הקבצו". 
התמצית אינה טובה ואינה רעה. היא פשוט היא, ולכל הווייה יש  חד מהם.היא ברכתו של כל א



מקום בשלם. אם תרצו, אפשר לראות בברכתו של יעקב המלצה כיצד למקם כל מהות ומהות 
  בתוך השלם. 

  
 שימו לב )תרתי משמע(:

  
 בראשית מט

ל א. ]הנה פתיחת המסגרת[ ָרא ַיֲעֹקב אֶׁ ָא-ַוִיקְּ ר הֵּ רָבָניו ַוֹיאמֶׁ ת ֲאׁשֶׁ ם אֵּ ַאִגיָדה ָלכֶׁ פּו וְּ ם -סְּ כֶׁ תְּ ָרא אֶׁ ִיקְּ
ל עּו אֶׁ ִׁשמְּ י ַיֲעֹקב וְּ נֵּ עּו בְּ ִׁשמְּ צּו וְּ ַאֲחִרית ַהָיִמים. ב. ִהָקבְּ ם. -בְּ ל ֲאִביכֶׁ ָראֵּ  ִישְּ

ן ג. אּובֵּ ז.  רְּ ֶיֶתר עָּ ֵאת וְּ ֵראִשית אֹוִני ֶיֶתר שְּ ה ֹכִחי וְּ ֹכִרי ַאתָּ ֵבי ת-ַפַחז ַכַמִים ַאל ד.בְּ כְּ ִליתָּ ִמשְּ ֹוַתר ִכי עָּ
לָּה.  צּוִעי עָּ תָּ יְּ הבכור, ראשית הכח והאון, עד כדי תחרות  -פרוידיאני לחלוטין האון: ]ָאִביָך ָאז ִחַללְּ

 עם אונו של אביו. אין קיום בלי כוח ואון[.

ִוי ה. לֵּ עוֹן וְּ ֵכֹרֵתיֶהם.  ִׁשמְּ ס מְּ מָּ ֵלי חָּ ם  ו.ַאִחים כְּ ֹסדָּ לָּם ַאל-ַאלבְּ הָּ ִשי ִבקְּ ֹבא ַנפְּ ֹבִדי-תָּ ם   ֵתַחד כְּ ַאפָּ ִכי בְּ

רּו ֹצנָּם ִעקְּ גּו ִאיש ּוִברְּ רְּ ַיֲעֹקב ַוֲאִפיֵצם  ז.שֹור. -הָּ ֵקם בְּ ה ֲאַחלְּ תָּ שָּ ם ִכי קָּ תָּ רָּ ֶעבְּ ז וְּ ם ִכי עָּ ָארּור ַאפָּ
ֵאל. רָּ ִישְּ א תהיה נקמה! זו איכות האיכות שבתוכנו שמתחשבנת, שלא תשקוט עד שלהנוקם: ] בְּ

 מסוכנת, וצריך לדלל אותה היטב. לכן יש לחלק אותם ולהפיץ אותם בין שאר האיכויות[.

הּוָדה ח. ֵני ָאִביָך.  יְּ ָך בְּ ַתֲחוּו לְּ ֶביָך ִישְּ ֹעֶרף ֹאיְּ ָך בְּ דְּ ה יֹודּוָך ַאֶחיָך יָּ ִני  ט.ַאתָּ ה ִמֶטֶרף בְּ הּודָּ ֵיה יְּ ּגּור ַארְּ

ַרע רָּ  , כָּ ִליתָּ ִקיֶמּנּו. עָּ ִביא ִמי יְּ לָּ ֵיה ּוכְּ ַארְּ יו ַעד ִכי-ֹלא י.ַבץ כְּ לָּ ֹחֵקק ִמֵבין ַרגְּ ה ּומְּ יָֹּבא -יָּסּור ֵשֶבט ִמיהּודָּ

ַהת ַעִמים.  לֹו ִיקְּ ַדם יא.ִשיֹלה וְּ ֻבשֹו ּובְּ ִני ֲאֹתנֹו ִכֵבס ַבַיִין לְּ ה בְּ ַלשֵֹרקָּ ִרי ַלֶּגֶפן ִעיֹרה וְּ . ֲענִָּבים סּוֹתה-ֹאסְּ

ֶבן יב. ִין ּולְּ ִליִלי ֵעיַנִים ִמיָּ ב. -ַחכְּ לָּ המנהיג אשר תפקידו להוביל  –הנה איכות המלך המלך: ]ִשַּנִים ֵמחָּ
 את השלם, על כל המורכבות שבו, אל הייעוד המשותף[.

בּוֻלן יג תֹו ַעל זְּ כָּ ַירְּ חֹוף ֳאִנֹית וְּ הּוא לְּ ֹכן וְּ חֹוף ַיִמים ִישְּ האיכות/החלק ם: הסוחר למרחקי]ִציֹדן. -לְּ
 שמפליג את המרחקים[. 

ִים.  ִיָששָכר יד תָּ פְּ ֶרם ֹרֵבץ ֵבין ַהִמשְּ ֶאת טו.ֲחֹמר ּגָּ ה ִכי טֹוב וְּ נֻחָּ א מְּ מֹו -ַוַירְּ ה ַוֵיט ִשכְּ ָאֶרץ ִכי נֵָּעמָּ הָּ
ַמס ִהי לְּ ֹבל ַויְּ  הכלל[.האיכות הפנימית שיודעת לעבוד קשה, יום יום, בשירות כוח סוס: ]ֹעֵבד. -ִלסְּ

ֵאל.  ָדן טז. רָּ ֵטי ִישְּ ַאַחד ִשבְּ ִדין ַעמֹו כְּ ִהי יז.יָּ ש ֲעֵלי-יְּ ן נָּחָּ ִפיֹפן ֲעֵלי-דָּ ֵבי-ֶדֶרְך שְּ סּוס -ֹאַרח ַהֹּנֵשְך ִעקְּ

בֹו ָאחֹור ה.  יח  .ַוִיֹפל ֹרכְּ הוָּ ָך ִקִּויִתי יְּ תְּ  –איכות הדין! איכות נחשית, נמוכה, שופטת הדיין: ]ִלישּועָּ
  אבל חשובה, כשהיא עושה את תפקידה יש תקווה לישועה[ 

ֵקב. ָגד יט. ֻגד עָּ הּוא יָּ גּוֶדּנּו וְּ דּוד יְּ הּוא ִיֵתן ַמֲעַדֵּני כ. ּגְּ מֹו וְּ ֵמנָּה ַלחְּ ֵשר שְּ הנה הם הגדודים: ]ֶמֶלְך. -ֵמאָּ
  רים, שעליהם הוא יכול לסמוך[.הגדודים של המלך, חייליו הפשוטים והמסו

ָתִלי כא. ֵרי ַנפְּ ה ַהֹּנֵתן ִאמְּ ֻלחָּ לָּה שְּ ֶפר. -ַאיָּ שלוחה קדימה,  –הנה האיכות של האיילה האלגנטי: ]שָּ
 שנונה כאימרי שפר![.  –ספורטיבית, אלגנטית, יפה 

ת  כב. ףֵבן ֹפרָּ ת ֲעֵלי יוֹסֵּ ה ֲעֵלי-ֵבן ֹפרָּ ֲעדָּ נֹות צָּ ִין בָּ ֻמהּו ַבֲעֵלי ִחִצים.  כג. שּור.-עָּ טְּ ֹרבּו ַוִישְּ ֻרהּו וָּ רְּ מָּ ַויְּ

ֵאל.  כד. רָּ ם ֹרֶעה ֶאֶבן ִישְּ יו ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעֹקב ִמשָּ דָּ ֹרֵעי יָּ ֹפּזּו זְּ תֹו ַויָּ ן ַקשְּ ֵאיתָּ ֵמֵאל ָאִביָך  כה.ַוֵתֶשב בְּ

ַמִים מֵ  ֹכת שָּ ֶכךָּ ִברְּ רְּ ֵאת ַשַדי ִויבָּ ֶרךָּ וְּ זְּ ַיעְּ ַחם. וְּ רָּ ַדִים וָּ ֹכת שָּ ַחת ִברְּ הֹום ֹרֶבֶצת תָּ ֹכת תְּ ל ִברְּ ֹכת  כו.עָּ ִברְּ
רּו ַעל בְּ ֹכת הֹוַרי ַעד-ָאִביָך ּגָּ יו.-ִברְּ ִזיר ֶאחָּ ֹקד נְּ דְּ קָּ ֹראש יֹוֵסף ּולְּ ֶייןָּ לְּ ֹעת עֹולָּם ִתהְּ המשביר: ] ַתֲאַות ִּגבְּ

מקור כל הריבים, כל המלחמות, כל  זה שמוסיף ומוסיף, ומוסיף. הוא גם –איכות השפע החומרי 
 השנאות. אבל היא המחייה את הגוף השלם[.

ָיִמין כז. ל.  ִבנְּ לָּ ַחֵלק שָּ ֶעֶרב יְּ לָּ ף ַבֹבֶקר ֹיאַכל ַעד וְּ רָּ ֵאב ִיטְּ טורף כל יום רק את מנת  הטורף היומי:]זְּ
  לא אוגר לעתיד כמו יוסף, רק סומך על ההווה, כאן ועכשיו[.  –יומו 

ר-ָכל כח. ֹזאת ֲאׁשֶׁ נֵּים ָעָשר, וְּ ל ׁשְּ ָראֵּ י ִישְּ טֵּ לֶׁה ִׁשבְּ ר -אֵּ ְך אוָֹתם ִאיׁש ֲאׁשֶׁ ָברֶׁ ם ַויְּ ם ֲאִביהֶׁ ר ָלהֶׁ ִדבֶׁ

ַרְך ֹאָתם ָכתוֹ בֵּ ִברְּ   .כְּ
  

ספר בראשית מגיע אל סיומו רק כשיעקב דואג להשאיר אחריו את כל האיכויות הנדרשות לקיומו 
אותם אחד אחד, אוסף ויוצר שלם, רגע לפני שהוא עצמו נאסף אל ולאחדותו של העם. הוא אוסף 

 אבותיו.

  



אלה איכויותיו של השלם. של העם השלם, של האדם השלם. כל איכות מבורכת. לכל איכות 
ֵעת  ַלֹכלתפקיד. וכמו שאמר קהלת:  ן, וְּ מָּ ָכלזְּ ִים". -לְּ מָּ  ֵחֶפץ ַתַחת ַהשָּ

  
לא פחות ולא  –יכויותינו, להכיר בהם. לברך אותם כברכתם א כלמי ייתן, ונדע כולנו לאסוף את 

 רק כברכתם.  –יותר 
 מי ייתן, ונדע לאסוף גם את האיכויות המביכות, ה"נמוכות" וה"בזויות".

  
כי כשייאספו כל האיכויות הללו, נוכל לקרוא בקול גדול, כפי שנעשה מחר בבית הכנסת בסיום 

 "."חזק חזק ונתחזקספר בראשית: 
  

 בת שלום, שבת של שלם, שבת שבו תסבנה כל איכויותינו אל השלחן המבורך, האחד.ש
  

 אלישע

 


