
 / הרב אלישע וולפין פרשת ויצא: כי האמת מרפאת
 

 חברים יקרים,

  

 האם אפשר לקצר את זמן הכעס?

 האם אפשר לזרז את שלב המחילה?

 האם אפשר להקדים את הפיוס ואת השלום?

  

בפרשת ויצא, יעקב יוצא לגלות ארוכה של עשרים שנה. מנשק את אמו ואת אביו, ובורח 
יודע שאת אמו הוא לעולם לא ישוב לראות! מחיר בבהילות מאימת אחיו התאום. הוא עוד לא 

 כבד לברכה גנובה.

  

ובינתיים, בגלות, הוא יספיק להתחתן פעמיים, להוליד ילדים מארבע נשים שונות, ללמוד איך 
לנהל בעורמה את חותנו, לבן, ולהתעשר מאוד. אבל כל העושר שבעולם, וכל הילדים 

שהוא הותיר אחריו, ולא ימנעו ממנו את  שהוליד, וכל הערמומיות, לא יכסו על הכאב
מולדתו, להוריו הזקנים, ואפילו לאחיו התאום. ובעיקר, כל ההישגים -הגעגועים לארצו

 שהשיג, לא ירגיעו את החרדה הקיומית שלא מרפה ממנו. 

  

 ואני תוהה... האם ואיך ניתן לקצר את הסבל?

  

נֹות בשיר השירים אומר המשורר שלא! אי אפשר לקצר תהליכ ֶכם בְׁ ִתי ֶאתְׁ עְׁ בַּ ים: "ִהשְׁ
לַּ ִ  ֶדה, יְׁרּושָׁ ָָּׁׂ יַיְׁלֹות הַּ אֹות אֹו בְׁ ץים, ִבצְׁבָׁ ה ַעד ֶשֶתְחפָּ ַאֲהבָּ ִעירּו וְִאם ְתעֹוְררּו ֶאת הָּ " )שיר ִאם תָּ

 השירים ב, ז(.

שָׁ  ת הַּ חַּ כָׁל ֵחֶפץ תַּ ן, וְֵׁעת לְׁ ֹּל זְׁמָׁ כ יִם" )קהלת זהו אותו משורר, על פי המסורת, שכתב גם ש"לַּ מָׁ
 ג, א(. 

  

במילים אחרות, תבונה גבוהה ונשגבה אומרת לנו שכל דבר בא בזמנו. שלתהליכים יש חיים 
 משלהם, ולא ניתן להאיץ בתהליך. כל דבר בעתו, זהב!

  

לכל מעשה שלנו, ולו הקטן ביותר, יש תוצאה, ולכל דבר יש מחיר. אמנם, לא תמיד התוצאה 
אה שדווקא "לא קרה שום דבר". ואין הכוונה לטחנות הצדק, שתמיד גלויה לנו, ולפעמים נר

טוחנות לאט מדי לטעמנו. לגמרי לא בטוח שהן תדענה לתפוס כל עבריין ולהענישו. ובכל 
 זאת, לכל מעשה יש תוצאה. 

  

השבוע יעקב משלם את המחיר על מעשיו! בראש ובראשונה הוא משלם על עצם המחשבה 
בכורה, בין אם זה בעבור כסף רב, ובין אם זה בעבור נזיד עדשים שהוא יכול לקנות את ה

 אדום אדום. והוא כמובן משלם על כך שרימה את אביו וגנב את ברכת אחיו, עשו. 

  

חכמינו זיכרונם לברכה עמלו רבות כדי לטהר ולנקות את שמו של יעקב: החל מהגדרת עשו 
רכת אביו, והמשך בכך שהרעיון היה כרשע מרושע שהיה הכרח לגזול ממנו בכל מחיר את ב

אבל זה לא משנה! נעשו מעשים שלא ייעשו, והתירוצים אינם פוטרים בכלל של רבקה. 
. כבר סיכמנו בפרשות קודמות שהאמירה: "אבל זה לא פייר" הינה מלשלם מחיר מלא

גם הטוב וגם הפחות טוב, יש תוצאה ויש  –ילדותית וממש לא קשורה למציאות. לכל מעשה 
 מחיר. והשבוע אנחנו לומדים בדרך הכואבת והקשה כיצד המנגנון הזה עובד.

  

אבל השבוע אנחנו גם שואלים שאלה מאוד "יעקבית": האם יש דרך לשאת ולתת על 
התוצאה ועל המחיר? האם אפשר להמתיק את העונש? או במילים של המשורר: האם 

 אפשר בכל זאת לעורר את האהבה לפני שהיא עצמה תחפץ?

  



החלמה מפגיעה פיזית כפופה לחוקי הפיזיקה הביולוגיה והכימיה. משחה טובה עשויה לרפא 
 כווייה מהר יותר. אבל את זה אפשר למדוד ולהוכיח בכלים פשוטים. 

  

 מה לגבי החלמה מפגיעה רגשית? 

  

שונים למיצוי החיות שבהם. התהליך גם משתנה לסוגי הרגשות השונים נדרשים פרקי זמן 
מאדם לאדם. יש כאלו שקל להם לסלוח )אבל באמת לסלוח!( ולהמשיך הלאה. ויש כאלו 

 שייקחו איתם את העלבון אל הקבר, ואם זה היה תלוי בהם, גם הלאה. 

  

את אם כן, מסתבר שיש משהו מאוד סובייקטיבי בהחלמה רגשית, ולכן... ייתכן שניתן לזרז 
 התהליך!

  

מצד שני, למה לקצר??? תקופת הגלות היטיבה עם יעקב! בעשרים השנים הללו קרו שני 
הוא בנה לעצמו חיים שלמים. הוא התחתן, הוליד ילדים ובנה  -דברים עיקריים בחייו: האחד 

לעצמו תשתית כלכלית מרשימה. השני, שהאימה הגדולה שהרחיקה אותו ממולדתו 
 מספיק בכדי לשקול את האפשרות לשוב הביתה.  -י לא לגמרי אם כ -התפוגגה מעט 

  

יש אם כן ערך לזמן ההחלמה והמחילה. אולי אם היינו מנסים לדחוק באהבה ולקצר את זמן 
הפיוס, יעקב לא היה מגיע לנקודה שבה הוא יכול סוף ככל סוף להפוך מיעקב לישראל )זה 

 קורה בשבוע הבא(, ואנו לא היינו... 

  

זאת... )וזה לא שאני רוצה לזרז תהליכים...(, האם אין דרך לקצר את זמן הכעס, ובכל 
הפחד, העלבון והקנאה? האם מחויב שנבלה זמן כל כך יקר בחיינו הלא כל כך ארוכים 

 ממילא ברגשות ההרסניים הללו?

  

אני חושב שכן! אני חושב שאפשר לקצר את תהליכי ההחלמה. אני חושב שאפשר אפילו 
 את האהבה, עד שתחפץ! לעורר

  

 איך?

  

 פשוט. ממש פשוט, אבל גם כל כך קשה!

  

הדרך היחידה שאני מכיר עוברת דרך האמת. האמת מרפאת! אבל, כמו שאנחנו יודעים כל 
לא במזיד, חלילה! זה לא שאנחנו לא רוצים. כך טוב, כולנו, בהגדרה, שקרנים לא קטנים. 

אנחנו פשוט עיוורים לחלקים שלמים בהווייה שלנו. אנחנו בהכחשה לצללים המפחידים של 
לעצמנו ולזולתנו. ולכן,  –עצמנו, נמנעים מלחוות כאב, ועושים כמיטב יכולתנו להיראות טוב 
ברותא טובה! אם אנחנו בשביל האמת נדרשים שני תנאים: רצון עז לאמת בכל מחיר, וח

רוצים בעיקר ליהנות מהשקרים המנחמים, הרי שאף חבר טוב לא יוכל לעזור לנו בחקר 
האמת. אבל אם אנו כנים ברצון שלנו לאמת, הרי שחבר טוב, מטפל, מאמן, ולפעמים סתם 
עובר אורח שזורק לנו איזו מילה )בתורה הוא נקרא "איש"(, יכולים לגלות לנו היכן אנחנו 

 רמים את עצמנו, ולסייע לנו להגיע לאמת המרפאת. מ

  

את דרך העבודה של החבר הזה נכיר בשבוע הבא )מובטח לנו שיעור משמעותי!(, אבל 
 השבוע אפשר ללמוד על הכמיהה לאמת.

  

לעניות דעתי )וכרגיל, רק לעניות דעתי(, האמת נמצאת במקום שבו נגמרות ההאשמות! 
סוג של בריחה מהאמת. אשמה מחפשת צדק, לא אמת! בין  היא תמיד –כל אשמה  –אשמה 

אם אנו מאשימים את האחר או את עצמנו, אין כל קשר בין אשמה לאמת! האמת היחידה 
שרגשות אשמה מגלים לנו, זה שאנו טובעים ברגשות אשמה... אין בינם קשר למה שבאמת 

 היה או לא היה.



  

לרצות את עשו ויישלח לו מתנות לשחד את ואת זה יעקב יבין רק בשבוע הבא. הוא ינסה 
ברגע שעשו יראה שיעקב  –ליבו. עשו ידחה את המתנות. לעשו אין עניין במתנות. "עובדה" 

שנות זעם ינשרו ממנו באחת! לא  02עבר תהליך עמוק של גילוי האמת הפנימית שבו, 
 הפיצוי ישנה, אלא האמת.

  

לות את האמת. והאמת היא שאתה לא יכול יעקב השבוע יוצא לעשרים שנות גלות, כדי לג
לקנות את הבכורה. והאמת היא שאתה לא יכול לגנוב ברכה. והאמת היא שגם המניפולציות 
מתישהו מתנפצות למניפולטור בפרצוף. והאמת היא, שלכל מעשה יש מחיר ותוצאה. והאמת 

כלומר, גם היא גם... שלכל אמת יש אמת עמוקה יותר שמסתתרת מתחתיה. לנצח נצחים. 
לאחר שיעקב ילמד את השיעור הגדול של חייו בשבוע הבא, יבואו שיעורים קשים חדשים 

 בכדי ללמד אותו מספר דברים נוספים בהלכות אמת. 

  

אני כל כך אוהב את יעקב. הוא נוגע לליבי! אני אוהב את אשליית החלש המאוים שמלווה 
דווקא החזק בסיפור! אני אוהב את האופן שבו הוא אותו כל חייו, למרות שהאמת היא שהוא 

שעליו לשלם את מחיר מעשיו. אני אוהב את האופן שבו הוא נושא על  -באמת מבין  –מבין 
גבו את מציאות חייו. אני אוהב את חוסר האונים שלו מול לבן, מול רחל העקרה, מול לוי 

מר: "אבל זה לא פייר!". דווקא ושמעון האלימים, ובעיקר, מול עשו. לרגע אחד יעקב לא או
עשו הוא זה שידע לזעוק בכאב: "אבא!!! זה לא פייר!!! אני שונא אותו, את אחי, אני אהרוג 

 אותו!!!!!!!!!". ליבי ליבי עם עשו, אבל... 

  

יעקב, ולא עשו, הוא האיש שראוי להיקרא ישראל, כשם שבהמשך, יהודה, ולא ראובן, ולא 
 אבי האומה היהודית. יוסף, יהיה ראוי להיות 

  

השבוע אנחנו יוצאים עם יעקב לגלות. השבוע אנחנו מסכימים לשלם את מחיר מעשינו. 
או את עצמנו.  –מפסיקים להתווכח עם האמת ועם המציאות. חדלים להאשים מישהו אחר 

משלמים "כמו גברים" )וזה לא באמת עניין מגדרי...(, שותקים וממשיכים לבנות בעמל רב 
 למנו. ודווקא בכך אנחנו מקצרים את משך הסבל ומקרבים את הפיוס.את עו

  

מי שמחפש אשמים, אולי יזכה בנקמה, אולי יזכה לראות מעט צדק ויתנחם. אבל כנראה לא 
 ייהנה מפיוס.

  

 גברים ונשים כאחד! –שבת שלום 

  

 אלישע
 

 


