
 

  אשריך וטוב לך!

ב  ר סה ו ר ג י  כ ד ר   מ

  שינוי השם

 –פרשת ויחי חותמת את ספר בראשית, ספרם של האבות הקדושים. בפרשה זו אנו נפרדים מדמותו של האב השלישי 
 מוגדר כספרם של הבנים, בני ישראל. ,שמותספר יעקב אבינו. הספר הבא, 

ִיָּקֵרא  יעקב וישראל. בפרשת וישלח מצינו את קריאתו של ה' ליעקב בשם חדש: "לֹא –יעקב אבינו נקרא בשני שמות 
א)  ,(יגִׁשְמָך עֹוד ַיֲעֹקב ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמָך ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל" (בראשית לה, י). הגמרא במסכת ברכות 

ְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהם"  ַאְבָרםשואלת מדוע יש הבדל בין שמו החדש של אברהם, שם גם נאמר "ְולֹֽא ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת ִׁשְמָך 
עובר בעשה, לעומת שמו של  –(שם יז, ה), וחז"ל אומרים על שינוי שם זה שמי שקורא לאברהם אבינו בשם 'אברם' 

רים איסור שכזה, ואפשר לקרוא לו גם 'יעקב' וגם 'ישראל'. הדברים אמורים לא רק כלפינו, אלא יעקב, בו אנו לא מכי
הקב"ה עצמו משתמש בשני השמות עת הוא פונה ליעקב, אף לאחר שינוי שמו לישראל. הגמרא  –גם כלפי התורה 

ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל  ַיֲֽעקֹבעֹוד  לֹֽא ִיָּקֵרא ִׁשְמךָ  ַיֲֽעקֹבמשיבה שבשינוי שמו של יעקב, חזרה התורה פעמיים על שם זה: "ִׁשְמָך 
ואילו בשינוי שמו של אברהם, השם 'אברם'  ִיְֽהֶיה ְׁשֶמָך", חזרה כפולה זו מעידה על כך שאין איסור לקרוא בשם 'יעקב',

  מופיע פעם אחת בלבד, ועל כן חל האיסור לקרוא לו בשם זה.

אור החיים הקדוש שואל: הגמרא אמנם נתנה לנו את המקור הלימודי מן התורה לכך שאין איסור לקרוא ליעקב בשני 
הם, אך לא אצל יעקב? אור החיים מסביר מהו הטעם שלשמו הגדיר הקב"ה איסור כזה אצל אבר –שמותיו, אך לגופא 

שני השמות הינם שמות נפרדים. הגמרא  –שהשם 'אברהם' כולל בתוכו את 'אברם', ולעומת זאת אצל 'יעקב ו'ישראל' 
שם הוא לא רק כלי שבאמצעותו ניתן להסיט את מבטו של  ;במסכת ברכות דף ז מלמדת אותנו שלשמות יש משמעות

א את התוכן של האדם. אנחנו מוצאים שהתורה מתארת לנו שהאדם הראשון קורא לכל אדם כלפינו, אלא הוא מבט
אז הוא מבין שאין לו עזר כנגדו. כלומר, קריאת השמות של אדם הראשון הייתה זיהוי, הוא רק בעלי החיים בשמות, ו

הזוג שלו, את העזר  בא ומחפש את הזהות הפנימית של החיות שלפניו, ודרך זה הוא מצליח להבחין שחסר לו את בת
  כנגדו. 

על פי הקדמה זו מתבאר, שאצל אברהם אבינו, בא הקב"ה ומגדיר שלשם 'אברם' מתווסף עוד משהו, מתבסס פה הנופך 
שהוא אב המון גויים, וממילא אין שום מקום לקרוא לו יותר בשם 'אברם'. זהו, אברם הפך להיות אברהם, אין עוד את 

ל האישיות הקודמת של אברהם אבינו. לאותה אישיות קודמת התווסף נופך חדש שהופך השם הקודם, אין את התוכן ש
עובר בעשה. לעומת זאת, אצל  –אותו לאברהם, והופך את ה'אברם' ללא רלוונטי, ולכן מי שקורא לאברהם 'אברם' 

אל', שם שמבטא -ׁשר'ישראל' זה שם עליון שנושא בתוכו את הביטוי 'י –יעקב וישראל, שני השמות הם שמות שונים 
לִֹהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל" (שם לב, כט). השם הזה הוא קומה נוספת ושונה שמתלבשת על הקומה -ִעם אֱ  ִּכי ָׂשִריתָ "

הקיימת של יעקב, היא לא מבטלת את הקומה הראשונה, אלא מוסיפה על גבה, ולכן אין שום איסור לקרוא לישראל 
  יעקב.

הוא מגיע לביטוי: "ַאְבָרם הּוא ַאְבָרָהם" (דברי הימים א,  בספר דברי הימים, כשהוא מתחיל לסקור את תולדות העולם,
א, כז). זהו ביטוי מפליא! מדוע נצרכו הכתובים לומר לנו זאת, והרי זו עובדה ידועה ומוכרת! אור החיים מציע פרשנות 

    אברהם מקבל אישיות חדשה. –לפסוק הזה ומסביר אותו כמו שאמרנו 

  יראיית הטוב משנה את המעמד הנפש

נמצאנו למדים שיש חילוק מהותי בין שמותיו של יעקב אבינו, לשמותיו של אברהם אבינו. אצל יעקב יש לנו שתי 
מתי התורה מחליטה לקרוא ליעקב בשם 'יעקב', ומתי בשם  –דמויות שונות שנמצאות בו. מעתה אנו מתקשים 

של השמות אפילו באותו הפסוק, יש לברר 'ישראל'? כאשר נעיין בספר בראשית נמצא מספר פעמים בהן יש תחלופה 
מה העניין בדבר, מה גורם לתורה להכריע אם לקרוא לו יעקב או ישראל? השאלה נכונה לא רק בספר בראשית לגבי 

 ויחיפרשת   טהתשע" ט' טבתבס"ד  



 

לעתים מכונים הם בני יעקב,  –יעקב עצמו, אלא גם בשאר התנ"ך, שם מופיעים ביטויים שונים כלפי עם ישראל 
 ולעתים בני ישראל. 

ב) מתייחס לשאלה זו ביחס לתנ"ך, ביחס לעם ישראל ומזהה, כפי שמתבאר ידי התבוננות  ,הזוהר הקדוש (בלק רי
בהקשרים בהם מופיעים הביטויים השונים בתנ"ך שכאשר בני ישראל נמצאים במדרגה עליונה, מבחינה של קיום מצוות, 

ר הם נמצאים במציאות של ריחוק ממלך העולם, הם קשר וקירבה לרבש"ע, הם נקראים 'בני ישראל'. לעומת זאת, כאש
  ל.-להים' ויׁשרּות עם א-מכונים 'בני יעקב'. 'יעקב' מלשון 'עקבה', מלשון קושי. לעומת 'ישראל' מלשון 'שרית עם א

כאשר יהודי מקיים מצוות וקרוב אל ה' הוא בעל שם חדש, שם ישראל הנושא  –בדבר זה טמון לימוד גדול עבורנו 
ת שם ה'. אם חס ושלום, היהודי נמצא במדרגה נמוכה, הביטוי של הריחוק שלו מה' מקבל ביטוי גם באישיות בתוכו א

  שלו, בשם שלו שמבטא עיקובים וריחוק.

כל זה נכון ביחס לבני ישראל, אך מה נאמר ביחס ליעקב אבינו עצמו? לא ניתן לומר שכל פעם שהכתוב קורא לו בשם 
במציאות של חטא, חס ושלום! אי אפשר לומר דבר כזה על יעקב אבינו. על כן מביא אור  'יעקב' זה מסמן שהוא נמצא

החיים הקדוש פירוש נפלא: בהתבוננות בפסוקים נמצא שבכל מקום שיעקב אבינו שרוי בשמחה גדולה, במציאות 
עומת זאת, כמעט הוא מכונה ישראל. ל –במציאות של התרגשות מהחסד שהקב"ה מרעיף עליו  ,חיובית וראיית הטוב

  אזי הוא מכונה יעקב. –בכל מקום שבו יעקב אבינו נמצא בקושי, בצער, במציאות של בחינה מסוימת של הסתר פנים 

אנחנו מוצאים שבשבת יש לנו את הנשמה היתרה ששורה עלינו, וחז"ל  –אור החיים ממשיל את הדבר לשבת קודש 
חנו נמנעים מלהתפלל תפילות של צער וחיסרון, וגם כאשר אנחנו כן אוסרים עלינו כל מיני איסורים של צער בשבת; אנ

מתפללים לרפואה, אנחנו מוסיפים נוסח מיוחד של "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא" כדי לא לצער את עצמנו. 
כדי שהנשמה היתרה תוכל לשרות עלינו, אנו זקוקים לחיות בצורה שמתאימה לה, בצורה נעלה שרואה  –כלומר 

ומתמקדת בטוב ושמחה בה. וכך גם ביחס ליעקב אבינו, כדי שהשם המיוחד ישראל ישרה עליו הוא נזקק להיות 
  בשמחה והדגש על טוב ה'.

נזכיר להלן כמה מהמקורות שאור החיים מביא. דוגמאות אלו מבליטות את השינוי בין שמות יעקב באותו פרשייה, בין 
  ראל:נקודת צער לנקודת שמחה, בין יעקב ליש

ַמֵּצָבה ַעל ְקֻבָרָתּה" ומיד לאחר ימי האבל, מתארים הפסוקים הבאים כך: "ַוִּיַּסע  ַיֲעקֹבכשרחל מתה, כתוב בפסוק: "ַוַּיֵּצב 
כב). מהסמיכות הקרובה ניתן לראות בבירור, שכאשר יעקב אבל על מות - " (בראשית לה, כִיְׂשָרֵאל... ַוְיִהי ִּבְׁשּכֹן ִיְׂשָרֵאל

  מכונה 'יעקב', ולאחר ימי אבלו, מכונה הוא 'ישראל'. רחל הוא

יֶהֽם" (שם מה, כז), ושני פסוקים לאחר מכן, ֲאבִ  ַיֲֽעקֹב ַוְּתִחי רּוחַ כאשר מתבשר יעקב שיוסף חי, כתוב: "  –דוגמא נוספת 
לפני  –" (שם מו, א). גם פה ניתן לראות את אותו הדפוס ִיְׂשָרֵאלכשיוצא יעקב לקראת מפגשו עם יוסף, כתוב: "ַוִּיַּסע 

לפגוש הבשורה על יוסף, היה יעקב עצוב על מות בנו ולכן נקרא 'יעקב', ואילו לאחר הבשורה, כשפונה יעקב בשמחה 
  את בנו, מכונה הוא 'ישראל'.

כאשר יעקב שוהה במצרים, לאחר שהקב"ה מבשר לו שירידתו למצרים תהווה תחילת הגלות המתוארת בברית בין 
ָלמּות" (שם מז,  ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאלהבתרים, הוא מכונה 'יעקב'. רק לקראת סוף ימיו הוא קורא ליוסף, ושם כתוב: "

כט), מפני שבתקופה שלפני מיתתו יש לו ליעקב התרוממות מיוחדת לברך את הדורות הבאים, לבוא ולהסתכל 
בר להסתכלות הנקודתית שמביטה על החיים שלו במצרים בהסתכלות כללית שמביטה הלאה אל הדורות, הרבה מע

  באותה תקופה.

כמו כן, לאורך התקופה שיעקב נמצא בארץ ישראל הוא מכונה בדרך כלל בשם יעקב, אך כשמתואר הקשר המיוחד 
ִמָּכל ָּבָניו" (שם לז, ג), כלומר בתיאורים המיוחדים של השמחה שלו, של  ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ְוִיְׂשָרֵאלשלו עם יוסף כתוב: "

  האהבה הייחודית שלו, מוזכר שם ישראל ולא יעקב.

ת בפסוקים בצורה נפלאה. אמנם, יש כמה כך מסביר אור החיים הקדוש את היחס בין 'יעקב' ל'ישראל', ומדקדק זא
הופעות יוצאות דופן של השימוש בשמות הללו, ושם מסביר אותם אור החיים בצורה מיוחדת. אך באופן כללי, 
הפסוקים מורים בצורה מובהקת שלאור התלבשות השמחה, שרתה על יעקב אבינו מדרגת ישראל, ולעומת זאת כאשר 

להים", לא יכלה לשרות עליו והוא ירד -ישיות נעלית, אותה בחינה של "שרית עם אהוא היה בקושי וצער, אז אותה א
  לשם יעקב.

זהו יסוד גדול של מעלת השמחה, בהבנת החשיבות של העין הטובה כלפי עצמינו וכלפי אחרים. יש חשיבות גדולה 
ם הביתה ונפגשים עם בלבוא ולשמח אחרים, כאשר אנחנו נפגשים עם חברים, עם החברותא שלנו, כאשר מתקשרי



 

אנשים מבחוץ אנו צריכים להוסיף טוב ושמחה. ההתלהבות שלנו, האנרגיות, השמחה שאנחנו מקרינים החוצה מוסיפים 
  המון חיוניות בעולם, ויכולים אף לרפא קשיים של אחרים. 

אלא הוא מבטא  למה אצל בני ישראל השמות שונים? למה אצל בני ישראל הביטוי הוא לא האם הם בשמחה או צער,
האם הם חיים במציאות אידיאלית של קיום מצוות או לא? אור החיים כותב על כך שגדול כוח הבנים מכוח האב, לעם 
ישראל מעלה מיוחדת מכוח זה שהם ציבור, כך שאפילו כאשר אינם שרויים בשמחה הם קרויים ישראל, כל עוד הם 

ק; הנשמה העליונה שרתה רק כאשר הוא היה בשמחה, ואילו אצל מחזיקים במצוות. אצל האב, אצל יעקב, הקב"ה דקד
בני ישראל מספיק קיום המצוות כדי שישרה עליהם שם ישראל, ובוודאי שכאשר הם נמצאים בשמחה זה לעילא 

   ולעילא!

  גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים

ה של ההסתפקות בטוב שהקב"ה הגמרא במסכת ברכות (ח, א), עוסקת בחשיבות של השמחה במה שיש לנו, במעל
מרעיף עלינו. הגמרא כותבת כך: "גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים". אדם הנהנה מיגיע כפיו, הוא עובד למחייתו 
ונהנה מזה. המובן של אדם שנהנה מיגיע כפיו הוא כאשר האדם שמח במה שיש לו. אדם עשיר מאוד שכל הזמן רואה 

ר כאחד שנהנה מיגיע כפיו, הוא אמנם עשיר בהגדרה הפשוטה, אך הוא לא מצליח רק את מה שחסר לו, אינו מוגד
הוא גדול אפילו  –ליהנות מהעושר שלו. ואילו אדם ששמח בחלקו, שמח במה שהוא עובד ומתפרנס וממה שה' נותן לו 

 מירא שמים! הגמרא מפרטת ואומרת (שם):

יגיע  ב}-{תהילים קכחאשרי איש ירא את ה', ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב:  א}-{תהילים קיבדאילו גבי ירא שמים כתיב: 
  כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא ולגבי ירא שמים וטוב לך לא כתיב ביה.

"אשריך וטוב לך", דורשת על כך הגמרא שאלו שבחים גם לעולם  –נה מיגיע כפיו נותן הכתוב כפל שבחים אצל הנה
  הזה וגם לעולם הבא, מה שלא נמצא אצל הירא שמים.

כמובן ששתי הדמויות הן יראות שמיים במובן הכללי של העניין. גם הנהנה מיגיע כפיו וגם הירא שמיים, שניהם 
האם הדגש הוא על האדם ששמח במה שיש לו, או שהדגש הוא על  –השאלה היא איפה הדגש מקפידים על המצוות, 

   יראת השמיים כאשר הוא מרגיש שחסר לו. הוא לא מרגיש ממוקד במה שה' נותן לו. המהר"ל מפראג בפרקי אבות
ב שה' נותן לנו. י) מסביר את הגמרא הזאת בצורה מופלאה, הוא מבאר שהבסיס לאהבת ה' היא לראות את הטוא, (

אנשים נוטים לדמיין שאהבת ה' מתחיל ממאמץ לייחד ייחודים וכל מיני חשבונות נעלים, זה נכון, אבל זה יכול לבוא 
  רק על גבי בסיס פשוט ויסודי, על גבי המצע בו האדם רואה וממוקד את הטוב הפשוט שה' מעניק לו.

רים. הדבר נכון גם ביחס לחברה, להורים, לכישרונות שלנו, כך הגמרא פה עוסקת בפרנסה, אך זה נכון גם לעניינים אח
גם ביחס להמון תחומים אחרים שהקב"ה נותן לאדם. האדם צריך לקום בבוקר ולהיות ממוקד בטוב שה' נתן לו. לכל 
אחד יש צדדים נעלים יותר, וכאלה שהם יחסית חסרים בהם, אין אדם מושלם בעולם. השאלה היא איפה אנחנו 

במה שיש לנו או בחסר לנו. המיקוד בטוב הוא בסיס מאוד יסודי לאהבת ה'. אדם שכל הזמן ממוקד במה  –ים ממוקד
שחסר לו מתייחס אל ה' כאל מי שברא אותו חסר. ואין זה משנה אם הוא תולה זאת בשביל כל מיני חשבונות, אולי ה' 

הוא כל הזמן נמצא במציאות דומיננטית של חוויה ברא אותו חסר כדי לזכך אותו, כדי לתקן אותו וכדומה, סוף סוף 
של חיסרון. מה שמעסיק אותו בכל דבר שהוא עושה הוא חיסרון מאת מלך העולם. לעומת זאת, אדם שממוקד בטוב, 

כתוב שבעולם הבא הצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה,  –כל הזמן ממוקד בשלימות. המהר"ל מחדד את זה עוד יותר 
נמצא בעולם הזה בעמדה של לקבל וליהנות, במבט לראות את הטוב שה' נתן לו, יזכה גם בעולם הבא וממילא מי ש

הוא לדעת לקבל את הטוב, לעומת זאת מי שעומד בעולם הזה בעמדה של חיסרון, חי במקביל לזה גם בעולם הבא. 
שצריך, הוא רואה אותו בצורה אדם שחי בעולם הזה וכל הזמן מרגיש שחסר לו, אינו מצליח לפגוש את רבש"ע כמו 

לא נכונה. הוא לא מצליח לראות את הטוב והחסד שה' מקרין לעולם. המפגש שלנו עם הקב"ה בעולם הזה הוא דרך 
המציאות שעוטפת אותנו שמונהגת על ידי הקב"ה. דרך הפרנסה והחברה, דרך כישרונות הנפש שלנו, והמשפחה 

אותנו בעולם. ממילא אדם שממוקד בטוב, מכיר בריבונו של עולם ושמח  הסובבת אותנו ודרך כל העניינים הסובבים
  במה שהוא נתן לו. 

אשריך  –גם "אשריך" וגם "טוב לך"  –זהו הביאור לדברי חז"ל לפסוק, על הנהנה מיגיע כפיו כתוב כפל תשבחות 
היכולת להיות חזק, לחיות את  לעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. "אשריך" זה מלשון אישור, חיזוק. בעולם הזה יש את

לוהית. -העולם בשלמות תוך כדי ראיית מה שהקב"ה מרעיף עלינו, בראייה כזאת ניתן לפגוש בקביעות את ההשגחה הא
לעומת זאת העולם הבא הוא העולם של הטוב הנכסף, של הייעוד המיוחל, טוב גמור שניתן לקבל רק בעולם הבא. לכן 

האדם הירא שמים באופן שאינו שמח עם מה שיש לו, וחי בקביעות בתודעה של חיסרון,  לגביו אומר הפסוק "טוב לך".



 

ח יראת ואצלו אין חלוקה בין העולם הזה לעולם הבא, אצל אדם כזה כתוב רק "אשרי", מוזכר רק החוזק שקיים בו מכ
לעולם הזה ולא המיוחד השמיים שבו. יש לו תקיפות, יש לו חוזק, אבל אין לו שלימות של טוב, לא כזה המיוחד 

לעולם הבא, מפני שהוא אינו חי בקביעות בתודעה שבה הוא פוגש את הקב"ה, מפני שכאמור, המפגש עם הקב"ה הוא 
דרך השפע שיש סביבנו. אדם כזה שממוקד בחיסרון, גם בעולם הבא הוא יהיה חסר, מפני שהוא לא בנה את הקומה 

  הבסיסית של אהבת ה' בעולם הזה.

  נה תלויה בדבראהבה שאי

כאשר בני זוג מתחתנים, הם אוהבים אחד  –ניתן להמשיל את הצורך בראיית טוב ה' כדי להגיע לאהבה אליו, לזוגיות 
את השני בדרך כלל באהבה שתלויה בדבר, כלומר שכל צד שמח בצד השני כי הוא יודע שבעזרתו הוא יהיה שלם יותר 

בידידות, שלם יותר בכך שהוא יוכל להביא נשמות לעולם ובעוד מובנים שלם יותר בקשרי נפש,  –בהרבה בחינות 
רבים. כל צד אוהב את הצד השני מפני שהוא מביא לו טובה. באותה מידה, אדם שחם לו מאוד אוהב לאכול קרטיב 
קר, ואדם שקר לו אוהב לשתות כוס תה חם, מפני שאלו דברים שמשלימים בו חוסר שקיים בו. בהמשך הדרך של 
הקשר הזוגי, בני הזוג יכולים ואמורים להגיע אל תחושה של אחדות, תחושה של אהבה שאינה תלויה בדבר. מכוח 
אותו קשר הדוק שכל הזמן מנעים אחד את השני בתועלות אמתיות ניתן להגיע לתחושה שהיא מעבר לטובות שמעניק 

חת שבאה ונפגשת בשתי דמויות, ומכוח כל צד למשנהו, נכון להגיע אל תחושה עמוקה של פה מפגש של נשמה א
אותה אחדות נוצרת אהבה שאינה תלויה בדבר. הפער הזה בין תחילת הזוגיות להמשך שלה מתבטא במיני אופנים, 
לדוגמא, בני זוג שבתחילת דרכם נתקלים בקשיים, יהיו זקוקים להרבה יותר עזרה בגלל שהאהבה שלהם הינה עדיין 

ג שמתקדמים ומשתייכים לאהבה שאינה תלויה בדבר יכולים להתמודד בצורה הרבה יותר מסוג פשוט יותר, אך בני זו
 יעילה עם כל מיני התרחשויות מאתגרות שעלולות לקרות.

בדמיון מסוים, כך גם בנויה גם האהבה לקדוש ברוך הוא; בתחילת האהבה שבין האדם לבורא, האדם מוכרח להתחיל 
ננות הזאת שהקב"ה נותן ומעניק לאדם, מתרומם האדם ומגיע לתחושה ולתובנה מהטובה שהיוצר נתן לו, ודרך ההתבו

מסוימת של אחדות עם הקב"ה. ה' משמי השמים, כל הזמן מרעיף עלינו חיים, בכל רגע ורגע מעניק לנו שפע, הוא 
את הכבוד שלו משגיח בנו ובוחן ומכיר מה קורה איתנו, הוא מצפה מאתנו להיות שליחים שלו בעולם, לבוא ולהופיע 

בעולם. מצד אחד זה הדבר הכי לא נתפס, יש בינינו אליו ית' יותר מהמרחק הכי גדול שנוכל לצייר, ודווקא המרחק 
הזה יוצר את תחושת הִקרבה הגדולה הזאת, למרות המרחק הקב"ה בא ומצווה אותנו להיות שלו, דורש מאתנו לבוא 

של אחדות וממילא לאהבה גדולה. תחושת האחדות הזאת יכולה  ולקיים את רצונו, הפלא הזה מביא לידי לתחושה
לבוא רק על גבי בסיס של ראיית הטוב שהקב"ה נותן לנו, זהו המסר של הגמרא שהבאנו, זה טמון בפער שבין הנהנה 

אם מיגיע כפיו לבין ירא שמיים. העניין הוא איפה אנחנו מתמקדים, הנושא אינו ההכרה השכלית, ניתוח מציאותי של ה
טוב לי או רע לי, אלא העניין הוא המיקוד של האדם בטוב ובשפע שיש סביבו שמגיע מאת הקב"ה, זהו הפער בין 

  הנהנה מיגיע כפיו לירא שמיים.

  אפרים ומנשה

בסוף חייו של יעקב, הוא נפגש עם יוסף ומברך את שני בניו, את מנשה ואפרים. יוסף קורא לבניו על שם המאורעות 
לִֹהים ֶאת ָּכל ֲעָמִלי ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִבי" (בראשית מא, נא), על שם הקושי שפקד אותו, -אֱ  ִּכי ַנַּׁשִני"ְמַנֶּׁשה  –שפקדו אותו 

 ִים ִּכי ִהְפַרִני ֱאלִֹהים ְּבֶאֶרץ ָעְנִיי" (שם שם, נב), על שם הפריון, ההצלחה שהייתה לו במצרים.ו"ֶאְפָר 

למה לקרוא לבן שלך על שם הכישלון? למה להדגיש את הקושי? היש לנו עניין להנציח ולהדגיש  –לכאורה לא מובן 
תקדם בחיים, כדי לזהות לאן אנחנו רוצים לעלות, את הקושי ואת הנשייה? מקריאת יוסף לבנו כך אנו למדים שכדי לה

עלינו לזהות גם כן את החסרונות, את הקשיים. כאשר אדם מזהה ומוכן להכיר בנקודות החסרות שבו, הוא מסוגל לבוא 
ולהשלים אותם, ויוסף מלמד אותנו את התהליך הזה. הוא קורא לבן הראשון שלו מנשה, הוא מכיר בעמדה המורכת 

ק מבית אביו ישראל וממילא נזקק לעבוד קשה מאוד כדי להתקשר עם התורה, עם המסורת והקדושה של שלו כשהתנת
עם ישראל למרות הניתוק. קודם כל צריך להכיר בקשיים ורק אחר כך, על גבי זה, יש לשלב את היכולת להתקדם 

גרום לאי ראיית הקושי. אסור לשלב של אפרים, להתמקד בטוב. המיקוד בטוב הוא מאוד חשוב, אבל הוא לא יכול ל
למחוק את הקשיים. אנחנו לא קוראים לעצמנו לחיות באשליה שיש רק טוב בעולם, אנחנו רוצים להכיר את המכלול, 
לראות גם את הנקודות שחסרות בנו כדי לדעת למה אנחנו מתאימים ואיך אנחנו יכולים להשתכלל ולהשתנות. יוסף 

מנשה, צריך קודם כל להכיר את המציאות האובייקטיבית איך שהיא, ורק אחר כך מלמד אותנו שזה מתחיל קודם כל ב
  להתמקד בטוב, להתמקד ב'יש' ולפעול איתו. 



 

כאשר יעקב אבינו בא ומברך את הבנים, הוא מסכל את ידיו ושם את ימינו על ראש אפרים, ואת שמאלו על ראש 
מנם מצד הקריאה של הבנים, מבחינת השלבים הכרונולוגיים מנשה. הוא שיכל את ידיו, נראה שהוא רומז פה ליוסף שא

אכן יש להקדים את המציאות ואת הקשיים שיש בה ורק לאחר מכן להתמקד בטוב, אך כעת יש לשים את יד ימין, את 
מלוא הכוח על אפרים, על ראיית הטוב. כדי להמשיך הלאה בדרך, יש להמשיך עם עוצמות, עם אנרגיות ושמחה 

  גדולה.

ן, כשיעקב מעביר ליוסף את הכוח המיוחד של הבכורה לעניין השבטים, מזכיר לו שאת אמו, רחל, הוא קבר בדרך ואכ
יעקב אבינו בא לומר ליוסף שהכוח הזה של אפרים הוא כוח דומיננטי ששייך לרחל, ולכן רחל נקברת  אפרתה.

של ההוספה של הטוב, של 'יוסף' של נתינת באפרתה, מלשון פריון, אותה הלשון שממנה נגזר השם אפרים. זהו הכוח 
הכוח לעם ישראל כשהם יוצאים לגלות. נמצא שיעקב אבינו, בהניחו את יד ימינו על אפרים, מדגיש ליוסף שיש 

   להתמקד בטוב, בהצלחה, בהליכה קדימה, אפילו בזמנים קשים.

  מגוון הכוחות בעם ישראל

בסוף הפרשה, אוסף יעקב את כל בניו וחפץ לשתף אותם במה שיקרה באחרית הימים. רש"י שם מביא את חז"ל 
שאומרים שביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו השכינה, ולכן התחיל לומר דברים אחרים. ניתן היה לחשוב 

מנו השכינה, פנה ואמר להם דברים מדברים אלו שאכן יעקב רצה לגלות את הקץ, ובלית ברירה, משום שנסתלקה מ
אחרים שאינם קושרים לרצון הראשוני שלו. אך נראה לומר שאותם דברים אחרים שאמר להם יעקב, אמנם אינם הקץ, 

הוא רצה לגלות להם את הקץ כדי להדריך אותם מה הוא המצפן, לאן מתקדמים, מתי מגיעים אל  –אך הם תחליף לקץ 
ע. אך כשראה יעקב שהקב"ה מסתיר ממנו את הקץ, הוא מבין מיד שצורת אותה התקשרות שלימה עם רבש"

ההתמודדות של עם ישראל, דרך העבודה שלנו, היא כזאת שלא רואה את המסקנה, את נקודת הסיום בצורה בהירה, 
ו אלא רואה את הכישרונות המיוחדים שלנו, את הכוחות שיש בכל שבט ושבט, ועם הכוחות האלו שיש בכל שבט אנחנ

 יכולים להתקדם ולהמשיך הלאה. 

ר כל מיני עתידות לֶֹהיָך" (דברים יח, יג), לא ללכת ולבר-ִעם ה' אֱ  ָּתִמים ִּתְהֶיהזהו יסוד גדול, שמתקשר עם הציווי "
ועניינים נסתרים. הקב"ה שם אותנו בעולם כזה באופן שלפעמים לא רואים את נקודת הסיום, אך כן רואים את האופי 
המיוחד שמופיע בעולם ואת הזמן שלו. הקב"ה חפץ שנעבוד מתוך מה שיש לנו, מתוך הכוחות שלנו, ועל יד כך נגיע 

  אל המטרה בצורה השלימה ביותר.

  וון מאוד גדול בין הכוחות שיעקב אבינו סוקר בעם ישראל ולהלן נזכיר בקצרה את כל אחד מהכוחות הללו:ישנו גי

"ַּפַחז ַּכַּמִים ַאל ּתֹוַתר"  –על ראובן נאמר: "ְּבֹכִרי ַאָּתה ּכִֹחי ְוֵראִׁשית אֹוִני ֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז", ומאידך מוזכר החטא שלו 
ה פלא שתוך כדי שיעקב מברך, הוא גם מזכיר את החטא, ונראה לומר שאדרבה! הוא מזכיר ד). לכאור-(בראשית מט, ג

את החטא כדי לומר שלמרות אותו החטא, חזר ראובן בתשובה, ולכן הוא עדיין מופיע כבן הבכור, הוא בא לעורר את 
  ם עולה של תשובה.הנושא של כוח התשובה, כמו שחז"ל אמרו שמבני בניו של ראובן יעמוד הושע הנביא ויקי

על שמעון ולוי מופיע: "ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעֹקב ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל" (שם שם, ז), להם יש כוח מיוחד וחזק של קנאות, אם הכוח 
הזה יהיה מרוכז במקום אחד הוא מסוכן, אך אם מחלקים אותו בישראל הוא מאוד חשוב ונזקק, עם ישראל זקוק 

  באה בצורה מדודה, כאשר היא מפוזרת בעם ישראל.לקנאות כזאת כאשר היא 

י), יש לדעת לקום ולפעול -"לֹא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה". מצד אחד, "ָיְדָך ְּבעֶֹרף ֹאְיֶביָך" (שם שם, ח –יהודה מתואר כמנהיג 
  מתאימה.  בנחרצות ומאידך "ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה", מנהיג צריך לדעת לפעמים להתעכב ולחכות לשעת כושר 

"ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשּכֹן" (שם שם, יג), ואילו  –זבולון הוא שר החוץ שלנו, הוא מקיים את קשרי החוץ של עם ישראל 
יששכר שהוא קרוב לזבולון, צריך להוות עוגן ולהחזיק את זבולון קשור לתורה, קשור לאומה הישראלית. כיון שזבולון 

מן יקבע אותו ויקשר אותו לתורה, וזהו יששכר, "ֲחֹמר ָּגֶרם רֵֹבץ ֵּבין ַהִּמְׁשְּפָתִים" יוצא החוצה הוא צריך ָׁשֵכן שכל הז
  (שם שם, יד).

"ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ְּכַאַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל" (שם שם, טז). לדן יש את הכוח של מידת הדין, לבער כל מיני רוחות זרות שמגיעות 
חשובה אבל צריך איתה המון זהירות, ולכן מופיע אצלו גם "ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ה'". אל עם ישראל. מידת הדין היא מידה 

דן מכה את אותן רוחות אבל  –גד מצטרף לדן, "ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו ְוהּוא ָיֻגד ָעֵקב" (שם שם, יט), אך ודאי שיש הבדל ביניהם 
  מכלה את אותן רוחות זרות מלמטה. לא בהכרח משמיד אותן לגמרי, ואילו גד הוא "יגוד עקב", הוא

"ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶלְך" (שם שם, כ), הוא מוסיף את העידון של  –אשר מוסיף לנו משהו מיוחד 
החיים, את היופי והנעימות שיש בחיים, זהו גוון חשוב בחיים אך יש בו סכנה מסוימת, כאשר מתעסקים הרבה עם 



 

לם הזה זה עלול להביא לכבדות ועצלות, עבות החומריות מולידה קרירות ולכן נפתלי צמוד לאשר, והוא "ַאָּיָלה העו
  ְׁשֻלָחה" (שם שם, כא), לנפתלי יש את הכוח של הזריזות, הוא דואג שלא נהיה כבדים מידי מכוח החומר.

ְרֹכת ָׁשַמִים ֵמָעל ִּבְרֹכת ְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת" (שם "ּבִ  –יוסף מופיע ככוח מאוד מיוחד שיכול לקשר את השמיים ואת הארץ 
שם, כה); "ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף ֵּבן ֹּפָרת ֲעֵלי ָעִין" (שם שם, כב), אין עין הרע שולטת בו. יוסף יכול להתמקד בעולם הזה מבלי 

  שהדברים יפגעו בו.

ְטָרף ַּבּבֶֹקר יֹאַכל ַעד" (שם שם, כז). חז"ל במסכת "ְזֵאב ִי –על בנימין, שאצלו שורה השכינה, כתובה לשון אכילה 
אכילה מבטאת את השלב  1פסחים מתארים לנו שהעולם הבא מוגדר כמציאות שבה צדיקים יושבים ואוכלים בסעודה,

הרצוי, את התוצאה שמגיעה אחרי עבודה מרובה. צריך לעמול הרבה כדי להתקין את הסעודה, ובסוף כל העמל הזה 
  ת, לאכול וליהנות מהסעודה שהכנו.ניתן לשב

מצאנו שיש בעם ישראל גיוון גדול מאוד, המון צדדים, כישרונות שונים ומגוונים, זה מלמד אותנו שכל אחד ואחד, עם 
הכישרונות המיוחדים שלו, עם התכונות והמעלות שה' חנן אותו, נקרא להתאמץ ולקדם את עם ישראל ואת העולם 

התורה, השנים בישיבה מהווים בסיס מעולה לעיצוב האישיות על פי תורת ה', וגם בהמשך  כולו. כמובן שהבסיס הוא
יתן את הטעם לכל העשייה, יהדרך, גם אם יוצאים מהישיבה צריך שיהיו זמנים מכובדים וקבועים של תורה, לימוד ש

  החיבור לתורה הוא שנותן את הטעם לעולם החול שלנו. 

  תיקון העולם

נפילת של אדם הראשון שמגורש –על ספר בראשית; בספר בראשית מופיעות שלוש נפילות גדולות  נסיים במבט כללי
מגן עדן, מהמקום הנעלה והקדוש, לאחר מכן דור המבול שחוטאים בע"ז באמונה בה', הם רואים את התיבה נבנית 

טא חברתי ובאים לגבש את לנגד עיניהם ובכל זאת אינם מאמינים שיבוא המבול, ולבסוף  דור הפלגה שחוטאים בח
 הציבור ביחד נגד רבש"ע, עד שהוא נאלץ לפזר אותם על פני העולם.

כנגד שלוש נפילות אלה, מעמיד הקב"ה את אברהם, יצחק ויעקב, אבות לבני ישראל שמהם תבוא התיקון לעולם. 
אברהם שנקרא "לך לך מארצך", ויוצא לארץ ישראל, מתקן ושב אל האדמה הקדושה, אל האדמה בה מופיעה ההשגחה 

אל רבש"ע במעשה העקידה. ויעקב אבינו להית. יצחק מתקן את עניין האמונה זה מתבטא במסירות הגדולה שלו -הא
ה, כל אחד עם האיזון שלו, עם הפרופורציות שלו, מחלק את מי שצריך -שמנהיג את הציבור, מנהיג את כל שבטי י

לחלק, מציב איזונים בקרב מי שזקוק להם. ראייה כוללת זו הינה קריאה בשבילנו לבוא ולתקן את עצמינו בשלוש 
מסר על ארץ ישראל, כנגד הניסיונות והקשיים הכרוכים בזה, לנסות ולחזק כמה שיותר את הנקודות האלו, לבוא ולהת

אחינו שנושאים בעול ביהודה, בנימין והשומרון, לפעול כל אחד כמה שהוא יכול, עם ישראל כבר מספר פעמים שעם 
ע שלא כבשו והשמידו את ושבדור יה ,כנס לארץהיסיונות על ארץ ישראל, בדור המדבר שמאנו ליישראל עמד בעבר בנ

ובדור העלייה בבית שני, שרק מיעוט עלו ארצה. הקב"ה מנסה אותנו עוד פעם ואנחנו צריכים להיות  ,כל יושבי הארץ
סיון בו לא עמדו בעבר. לבוא ולהסתער כנגד תרבות הכפירה יערים לדבר, לזה שהקב"ה מזמין אותנו לתקן את הנ

ו להרחיב האמונה והקשר שלנו עם הקב"ה, להטמיע את האמונה בו יתברך, וכן להתאמץ שמסתובב בחוץ. מוטל עלינ
  ולאחד את עם ישראל בצורה נכונה, לתת לכל אחד לבטא את כוחותיו המיוחדים בצורה בריאה.

  

  

  

  יזוק בלימוד תורה ועבודת ה'. העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, ח ,מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית

  כות רוחניות, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדר

  הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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