
 השראה מפרשת וישלח, תשע"ד / הרב אלישע וולפין
 
 

 חברים יקרים,
  

 במסגרת הלימודים שלי למדתי שיעור מאוד חשוב: 
  

 יחסים קודמים לתפוקות
 יחסים קודמים לחפצים

 יחסים קודמים להישגים 
  

 זה לא שתפוקות לא חשובות. הן כן. אבל יחסים חשובים יותר. 
  

 בחברה המערבית )אולי האנושית בכלל(, התבלבלו היוצרות. מזמן. 
  

כל. וכעת, שנה מאז שהוא ברח מהאוהל של אימא בחוסר  02יעקב אבינו כבר התברך בכל. עברו 
הכל: שתי נשים )אחיות, אחת אהובה מאוד ואחת קצת פחות(,  כמעטמבחינת תפוקות, יש לו 

שתי שפחות )שניתנו ליעקב כחלק ממאבק הקנאה הנוראי בין נשותיו האחיות על אהבת הגבר 
בנים )ועוד אחד בדרך, בנימין(, בת אחת )דינה(, ושפע כלכלי שהדהים את כל מי שראה  11האחד(, 

 ת המחנה הזה נע במרחב. א
  

הכל. הוא כבר השיג את ברכת  כמעטכפי שהובטח לו שוב ושוב, הוא היה לאדם מבורך! היה לו 
ֶדה ֲאֶשר ֵבְרכֹו ה'. ֱאֹלִהים ִמַטל -ְוִיֶתן כח  אביו, יצחק )אמנם במרמה(: "ְרֵאה ֵריַח ְבִני ְכֵריַח שָׂ ְלָך הָׂ

ָארֶ  ַמִים ּוִמְשַמֵני הָׂ ן ְוִתיֹרש" ַהשָׂ גָׂ . והוא גם זכה כבר בברכתו של כ"ח(-)בראשית, פרק כ"ז, פסוקים כ"זץ ְוֹרב דָׂ
ֶליהָׂ ְלָך ֶאְתֶננָׂה ּוְלַזְרֶעָך. ה ֹשֵכב עָׂ ָאֶרץ ֲאֶשר ַאתָׂ יָׂה ַזְרֲעָך  יד  אלוהים בליל הבריחה שלו מעשו: "הָׂ ְוהָׂ

ה ְוצָׂ  ֵקְדמָׂ ה וָׂ ַרְצתָׂ יָׂמָׂ ָאֶרץ ּופָׂ לַכֲעַפר הָׂ ה ְוִנְבְרכּו ְבָך כָׂ ֶנְגבָׂ ה ּוְבַזְרֶעָך.-ֹפנָׂה וָׂ מָׂ ֲאדָׂ ְוִהֵנה ָאֹנִכי  טו  ִמְשְפֹחת הָׂ
ְך ּוְשַמְרִתיָך ְבֹכל ֲאֶשר ה ַהֹזאת-ֵתֵלְך ַוֲהִשֹבִתיָך ֶאל-ִעמָׂ מָׂ ֲאדָׂ ְבָך ַעד ֲאֶשר ִאם  הָׂ ִשיִתי ֵאת -ִכי ֹלא ֶאֱעזָׂ עָׂ

ְך" -ֲאֶשר  .ט"ו(-בראשית, פרק כ"ח, פסוקים י"ג)ִדַבְרִתי לָׂ
  

כל אלה לא שוות לו כלום,  --כל התפוקות, כל הברכות, כל ההבטחות  --אבל יעקב יודע, שכל זה 
 כל עוד אחיו התאום, עשו, שונא אותו כל כך. כי זה מה שקורה כשתפוקות באות לפני יחסים.

  
טוב באמריקה. הוא ישב שם לבטח  יעקב יכול היה ליהנות מהשפע שלו ולהסתפק בכך. היה לו

ושום דבר לא עמד בדרכו. אבל יעקב ידע שאתה לא יכול ליהנות מהשפע כשכל מערכות היחסים 
 שלך מעורערות ומורעלות. 

  
יעקב רצה לשוב הביתה. "הביתה", במובן העמוק ביותר של המילה. לשוב הביתה זה לא עניין של 

ית. "הביתה" זה אמנם גם נופים, אבל, מלמד אותנו יעקב, אוהל מסוים או של נקודת ציון גיאוגרפ
ש"הביתה" זה קודם כל אנשים. ובמקרה הזה, האנשים זה בעיקר עשו! כי יחסים קודמים 

 לתפוקות.
  

יעקב מנסה דבר ראשון לרכך את שנאתו של עשו על ידי הרעפת שפע חומרי של דברים יקרי ערך 
יו ֶאל ד )בראשית ל"ב(עליו )יש אומרים שוחד(:  נָׂ ה ֵשִעיר ְשֵדה -ַוִיְשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְלפָׂ ו ָאִחיו ַאְרצָׂ ֵעשָׂ

ו ה  ֱאדֹום. ם ֵלאֹמר ֹכה ֹתאְמרּון ַלאֹדִני ְלֵעשָׂ ֵאַחר ַעד-ֹכה ָאַמר ַעְבְדָך ַיֲעֹקב ִעם  ַוְיַצו ֹאתָׂ ן ַגְרִתי וָׂ בָׂ -לָׂ
ה. תָׂ ה ְלַהִגיד ַלאֹדִני ִלְמֹצאִלי שֹור ַוֲחמֹור -ַוְיִהי ו  עָׂ ֶאְשְלחָׂ ה וָׂ   ֵחן ְבֵעיֶניָך.-ֹצאן ְוֶעֶבד ְוִשְפחָׂ

  
 התברכתי בכל, אחי עשו, אבל מה שאני הכי רוצה, זה למצוא חן בעיניך!

  
ם ֵואֹלֵהי ָאִבי ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב: "ֱאֹלֵהי  י )בראשית ל"ב(הוא מבטא את זה שוב גם לפני אלוהים:  הָׂ ָאִבי ַאְברָׂ

ק, ְך.  ִיְצחָׂ ה ִעמָׂ ֹאֵמר ֵאַלי שּוב ְלַאְרְצָך ּוְלמֹוַלְדְתָך ְוֵאיִטיבָׂ ל יא  ה' הָׂ ִדים ּוִמכָׂ ֹטְנִתי ִמֹכל ַהֲחסָׂ ֱאֶמת -קָׂ הָׂ
ִשיתָׂ ֶאת ַבְרִתי ֶאת  ַעְבֶדָך-ֲאֶשר עָׂ יִ -ִכי ְבַמְקִלי עָׂ ה הָׂ ַהִציֵלִני נָׂא  יב  יִתי ִלְשֵני ַמֲחנֹות.ַהַיְרֵדן ַהֶזה ְוַעתָׂ

ו ֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו ֶפן-ִכי  ִמַיד ָאִחי ִמַיד ֵעשָׂ בֹוא ְוִהַכִני ֵאם ַעל-יָׂ ִנים.-יָׂ   בָׂ
  

בכל. יש ברכה אחת נוספת שאליה הוא כמהה, שבלעדיה לכל הברכות  כמעטיעקב כאמור התברך 
של עשו. לא את זאת שהוא גנב. הוא רצה שעשו יברך שהוא כבר התברך בהן, אין תוקף: ברכתו 

אותו, שייתן תוקף לכל מה שכבר יש לו. ואת זה יעקב מקבל בלילה החשוך ביותר של חייו, בפסוק 
ֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו ַוֵיָאֵבק  כה" )בראשית ל"ב(הדרמטי ביותר בתורה:  ַחר". ִאישַוִיּוָׂ   ִעמֹו ַעד ֲעלֹות ַהשָׂ



  
היה האיש שנאבק עם יעקב? לראשונה בחייו יעקב נאבק פנים אל פנים. אבל במי? חז"ל איש? מי 

מספרים לנו שזה היה "שר צבאו של עשו"! כלומר האיש המסתורי היה דמותו האימתנית של 
 עשו. או במילים אחרות, האיש הזה היה כל מה שיעקב כל כך פחד ממנו!

  
ֹכל לֹו ַוִיַגע ְבַכף ]האיש[ְרא ַויַ  כוהמאבק נמשך כל הלילה, עד ש...  ֶיֶרְך -ַוֵתַקע ַכף ]של יעקב[ְיֵרכֹו -ִכי ֹלא יָׂ

ַחר". ַוֹיאֶמר ]האיש[ַוֹיאֶמר  כז  ַיֲעֹקב ְבֵהָאְבקֹו ִעמֹו. ה ַהשָׂ לָׂ -: "ֹלא ֲאַשֵלֲחָך ִכי ִאם]יעקב[: "ַשְלֵחִני ִכי עָׂ
ִני".   ֵבַרְכתָׂ

  
קב מבקש לקבל ברכה משר צבאו של עשו! ברכת אביו וברכת אלוהיו כבר שהחיינו וקיימנו! יע

התממשו, אבל זה לא הספיק לו. הם נתנו לו תפוקות. אבל הוא רוצה את אהבת אחיו! את ברכת 
 אחיו התאום. 

  
יו "ַמה כחוכך נגמרת הדרמה:  ֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ַוֹיאֶמר "ֹלא ַיעֲ  כט  ְשֶמָך?" ַוֹיאֶמר "ַיֲעֹקב!".-ַוֹיאֶמר ֵאלָׂ

ֵאל,-ִשְמָך ִכי ִאם ִריתָׂ ִעם-ִכי  ִיְשרָׂ ל"...-ֱאֹלִהים ְוִעם-שָׂ ִשים ַותּוכָׂ ם...  ֲאנָׂ ֶרְך ֹאתֹו שָׂ לֹו -ַוִיְזַרח לב  ַוְיבָׂ
 ַהֶשֶמש... 

  
 ואז.......

  
יו  א בראשית ל"ג: א ַיֲעֹקב ֵעינָׂ א ְוִעמֹו ַאְרַבע ֵמאֹות איש... ַוִישָׂ ו בָׂ ה ֶשַבע  גַוַיְרא ְוִהֵנה ֵעשָׂ ַוִיְשַתחּו ַאְרצָׂ
ִמים ַעד אתֹו ַוְיַחְבֵקהּו ַוִיֹפל ַעל ד  ָאִחיו.-ִגְשתֹו ַעד-ְפעָׂ ו ִלְקרָׂ ץ ֵעשָׂ רָׂ ֵקהּו ַוִיְבכּו... -ַויָׂ ו ַוִישָׂ ארָׂ  ַצּוָׂ

  
בוק, הנשיקה והבכי, מגיע זמן השיחה ביניהם. יעקב, בתשובה לשאלתו אחרי הקידות, הריצה, החי

 02של עשו, עונה לו בכנות קורעת לב, ואומר לעשו סוף כל סוף את מה שהוא רצה להגיד לו כבר 
ל ]עשו[ַוֹיאֶמר  חשנה:  ְשִתי?" ַוֹיאֶמר -"ִמי ְלָך כָׂ גָׂ  ֵעיֵני ֲאֹדִני"!ֵחן בְ -"ִלְמֹצא ]יעקב[ַהַמֲחֶנה ַהֶזה ֲאֶשר פָׂ

  
ו: "ֶיש טוהתשובה של עשו היא בדיוק הברכה שיעקב חיכה לה:  ב ָאִחי ְיִהי ְלָך ֲאֶשר-ַוֹיאֶמר ֵעשָׂ -ִלי רָׂ

ְך". לי כל מה שאני צריך. מה ששלך שלך! זהו! אתה מבורך גם מבחינתי! אין לי טענות   יש לָׂ
 כלפיך! 

  
-ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב, "ַאל ילתת לך! אנא, קח ממני. תן לי לתת לך. ויעקב עונה לו: ...ובכל זאת, אני רוצה 

א, ִאם ִדי-נָׂ ִתי ִמיָׂ ַקְחתָׂ ִמְנחָׂ אִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ְולָׂ צָׂ ֶניָך ִכְרֹאת ְפֵני ֱאֹלִהים -ִכי ַעל  נָׂא מָׂ ִאיִתי פָׂ ֵכן רָׂ
ראיתי סוף כל סוף  – הלא הוא "שר צבאו של עשו" –]כלומר, בלילה, במאבק עם האיש  ַוִתְרֵצִני

אתה כאלוהים! ויותר מזה:  –אחי התאום עשו  --משהו שלא ראיתי כל השנים הללו: שאתה 
ְך -נָׂא ֶאת-ַקח יא [.--ראיתי שגם אתה רוצה אותי, כמו שאני רוצה אותך, ולכן  את לָׂ ִתי ֲאֶשר ֻהבָׂ ִבְרכָׂ

ח. בוֹ -ֹכל". ַוִיְפַצר-ִלי-ַחַנִני ֱאֹלִהים ְוִכי ֶיש-ִכי   ַוִיקָׂ
  

האם יש פסוק בתורה שהוא יותר נפלא מהפסוק הזה? זו הרי משנתו של מרדכי בובר על רגל 
אחת! אתה, אחי, כאלוהים! וכשם שאני מביא לאלוהי מנחות וקרבנות, אני מבקש לתת לך מכל 

נָׂא -חהברכות שחנני אלהים. אני כבר לא מנסה לרצות אותך. אני מבקש את קרבתך. יתרה מזו: "קַ 
ְך" -ֶאת את לָׂ ִתי ֲאֶשר ֻהבָׂ אני יודע שהברכה שלי היא בעצם ברכתך. כל התפוקות שלי, שלך  –ִבְרכָׂ

 שנה. 02הם. אני משיב לך את הברכה שגנבתי ממך לפני 
  

הפיוס בין יעקב לעשו הוא התיקון הגדול של שני האחים הראשונים והנצחיים בתורה, קין )איש 
כל אחד מעולמו. אלא שבחוויה  –. שניהם הביאו מנחות לאלוהים השדה( והבל )רועה הצאן(

שלהם מנחתו של האחד )הבל/יעקב( התקבלה ושל השני )עשו/קין( לא. זה נגמר בשנאה איומה. 
אצל האחים הראשונים זה הסתיים ברצח. אצל עשו ויעקב זה נגמר כעת בפיוס גדול, שבבסיסו 

ו: "ֶישַוֹיאמֶ  טההכרה שהם שניהם בורכו בכל ) ב ָאִחי ְיִהי ְלָך ֲאֶשר-ר ֵעשָׂ ְך"(. שניהם רצויים. -ִלי רָׂ לָׂ
 שניהם כשני פניו של אלוהים.

  
 את הפרק הזה צריך לקרוא ולשנן. קצת באינטלקט, ובעיקר בלב. 

  
 ולזכור ש...

  
 כל אדם מבורך.

 כל אדם רצוי.
 כל אדם יש לו כל.



 אלוהים. ולכן כל אדם הוא תאום.כל אדם הוא אחד מאין סוף הפנים של 
 לכל אדם יש מקום על פני האדמה.

  
 רק אנחנו לא ידענו...

  
 שבת שלום. שבת של אחווה. 

  
 אלישע

 

 


