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 "ויחי"פרשת 

 עומר תמיר מאת

 

 שבת שלום. שבת חגיגית, סיום ספר בראשית. 

 סיום תקופת האבות עם מותם של יעקב ויוסף ומעבר לתקופת השבטים. 

" ומכילה דברים תומות"סתומה שבסחשבתי הרבה על מה לדבר היום. פרשת ויחי 

ניתן לפרש את מעבר השכינה מיעקב ליוסף בתחילת הפרשה, את  נסתרים לרוב.

נבואת יעקב לבניו בהמשך, את חשיבות הקבורה בארץ ועוד ועוד. החלטתי לחבר 

 הקשר רחב יותר ולנסות להתמודד עם אחת הקריאות האפשריות לספר בראשית כולו. 

אדם ולאורך נקראת ונלמדת שוב ושוב לאורך חייו של שבעים פנים לתורה. התורה 

וית אחרת, חדשה ומעניינת ולגלות בה וחייה של אומה ובכל פעם ניתן לעשות זאת מז

חידושים חבויים. את ספר בראשית ניתן לקרא כספר המתאר את בריאת העולם 

כפי שמכנה זאת רבי  ,א כמעבר של ה"תכונה האלוהית"ווראשית האנושות. ניתן לקר

עד שהיא באה לידי ביטוי  ,דורות 22במשך  מאיש סגולה לאיש סגולה ,יהודה הלוי

 .וניתן להסתכל בזויות נוספות טיב עם גיבוש ראשיתו של עם ישראל,במסגרת קולק

 ,האנושות –, היא שאלת האחווה אותה למדתי מפי מורי ורבי הרב אורי שרקי ,אחת מהן

ם בני נמצאת בראשית דרכה ונשאלת השאלה הא ,או לכל הפחות האנושות המוסרית

 יניהם? מסוגלים לקיים הידברות? שלום?האדם מסוגלים לקיים אחווה ב

לנו ממרחק אלפי שנות היסטוריה אנושית זו נראית שאלה טריוויאלית. אולם בקריאה 

 מדוקדקת של ספר בראשית נראה כי לא כך.

 אינסוףים הראשונה בעולם. תקראו מערכת היחס – אדם וחוה –דור ראשון של אנושות 

לא תמצאו מילה אחת שנאמרת ביניהם. אין דיבור! אין  ,ד-ב, ג ופרקים את  פעמים

דיאלוג! אין שיחה! היא נותנת לו תפוח, הוא נותן לה את שמה, הוא יודע אותה, הכל 

 פעולות, מילה אחת לא נאמרת.
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 שאחים מנסים לדברפי שנראה בהמשך, כאחים. מנסים לדבר וכ – קין והבל –דור שני 

פרק ד  ימו לב בבקשה לאחד המשפטים המוזרים והסתומים בתורה:זה נגמר ברצח. ש

ֹּאֶמר ַקיִן, ֶאל :פסוק ח ֶהֶבל ָאִחיו -ֶהֶבל ָאִחיו; וַיְִהי ִבְהיֹוָתם ַבָשֶדה, וַיָָקם ַקיִן ֶאל-"וַי

 ".וַיַַהְרגֵהּו

קין מנסה לדבר עם  –מה?! אני היחיד שמרגיש מרומה? מה הוא אמר לו? ויאמר קין 

הבל אחיו ולא מצליח, זה נתקע לו בגרון. יש קנאה גדולה, עד הופעת הבל הוא היה 

יחיד בעולם, ובמקום שאין דיבור, אי אפשר להתמודד עם התסכול והתורה מעמידה 

את זה כמעט כאילו האפשרות היחידה הקיימת היא רצח. ויאמר קין אל הבל אחיו, 

 אחיו ויהרגהו......נתקע, ויקם קין אל הבל 

ֹּאֶמר לֶֶמְך לְנָָשיו,  "פסוק כ"ג פרק ד : ללמךקופצים מספר דורות ללא דיאלוג ומגיעים  וַי

 נְֵשי לֶֶמְך, ַהְאזֵנָה ִאְמָרִתי...." --ָעָדה וְִצלָה ְשַמַען קֹולִי

 ושומעות? לא. יש שיחה? לא. הוא נואם. להן? לעצמו? לא יודע, למך כזה.....

, לא פספסנו שום שיחה תסמכו עלי –פרק י"א  – לדור הפלגהדלג קצת, ומגיע אני מ

 מעניינת בדרך, תבדקו.

 ".ָהָאֶרץ, ָשָפה ֶאָחת, ּוְדָבִרים, ֲאָחִדים-"וַיְִהי ָכל פסוק א

ה רובוטים, אם כולם מדברים אותו הדבר, אז זה לא דיבור, זה לא דיאלוג, זטוב נו, 

אבל מה עם שאלת האחווה? הצחקתם אותי, כפי שמובא במדרש  בונים מגדל גבוה.

"ואם נפל אדם ומת לא היו שמים לבם עליו, ואם נפלה לְֵבנָה היו פרקי דרבי אליעזר 

 יושבין ובוכין ואומרין מתי תעלה אחרת תחתיה".

 אין אחווה.

 –טוב, צריך לקפוץ עוד כמה דורות, אולי אם נתקרב אלינו הביתה תבוא הישועה 

 איתן האזרחי, שהקדוש ברוך הוא מכנה אותו אברהם אוהבי! אבינו,אברהם 

הוא מתחיל לדבר. עם מי הוא מדבר? מדבר עם לוט, בן אחיו. ומה הוא אומר לו, 

ֹּאֶמר ַאְבָרם   "תקשיבו לזה בעיניים חדשות, כי זה פשוט מדהים: פרק י"ג פסוק ח:  וַי
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ֶֹּעיָך:נָא ְתִהי ְמִריָבה -לֹוט, ַאל-ֶאל ַֹּעי, ּוֵבין ר ֲאנִָשים ַאִחים, -כִי  ֵבינִי ּוֵבינֶָך, ּוֵבין ר

ֹּא כָל ט  .ֲאנְָחנּו ֹּאל וְֵאיִמנָה, וְִאם-ִאם  ָהָאֶרץ לְָפנֶיָך, ִהָפֶרד נָא ֵמָעלָי:-ֲהל ַהיִָמין -ַהְשמ

 ".וְַאְשְמִאילָה

 .בוא נפרד מה הוא בעצם אומר לו? מה שיא הדיאלוג שהאנושות מגיעה אליו?

אוי ואווי אם נריב,  –ולמה ניפרד? כי אם ננסה לדבר נריב. ואם נריב מה כבר יקרה? 

הוא מזכיר לו, אנשים אחים אנחנו ושנינו יודעים מה קורה כשאחים מתחילים לריב. זה 

 ייגמר ברצח, יותר טוב שניפרד....

קדימה, אחורה, , נדה, תקראו ’אין שיחה. אפס, זילץ – דור הבא: יצחק וישמעאל

 לצדדים, לא תמצאו מילה אחת שנאמרת ביניהם, כישלון טוטאלי.

. איזה יופי, יש שיחה! ומה קורה? זה מוכר את הבכורה, מתחילים לדבר –יעקב ועשיו 

ֹּם ֵעָשו, ֶאת  " א:זה מתחמן בברכה והתוצאה: פרק כ"ז פסוק מ" ֹּב, ַעל-וַיְִשט -יֲַעק

ֹּאֶמר ֵעָשו ְבלִבֹו, יְִקְרבּו יְֵמי ֵאֶבל ָאִבי, וְַאַהְרגָה, ֶאתַהְבָרכָה, ֲאֶשר ֵבְרכֹו  ֹּב -ָאִביו; וַי יֲַעק

 ".ָאִחי

טוב זה כבר לא חדש לנו. יש שיחה בין אחים, זה מוביל לרצון לרצוח. אבל הפעם יש 

בכל זאת זיק של תקווה, כשיעקב חוזר הביתה אחרי השנים הארוכות בבית לבן, בפרק 

ֹּל ַעל: פסוק ד ל"ג  " . ַצּוָאָרו וַיִָשֵקהּו; וַיְִבכּו-" וַיָָרץ ֵעָשו לְִקָראתֹו וַיְַחְבֵקהּו, וַיִפ

אומר "הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב, אלא שנכמרו ושימעון בר יוחאי 

 "  .באותה שעה ונשקו בכל לבו רחמיו

 אפשרי, יש מקום לאופטימיות!אומנם רק לשעה אחת, אבל יש תקווה, זה לא בלתי 

, אנחנו כבר ממש בראשית היוצרות האומה הישראלית, בניו יוסף ואחיו –נקפוץ עוד דור 

כאן כבר בטח אפשר לדבר, כאן כבר  מהם תצמח האומה הישראלית, אנחנו! של יעקב

ְ  , או כפי שהתורה אומרת בפרק ל"ז פסוק ד:בוודאי ישרור שלום ֹּתֹו; ו ֹּא "וַיְִשנְאּו, א ל

  קטסטרופה!יָכְלּו, ַדְברֹו לְָשֹלם", 

ְשלֹום -נָא ְרֵאה ֶאת-לְֶך " אבל יעקב לא מתייאש ולא מוותר ואומר ליוסף, פסוק י"ד:

ֹּאן, וֲַהִשֵבנִי, ָדָבר"-ַאֶחיָך וְֶאת  ְשלֹום ַהצ
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שנים. עד  22לא מחזיר תשובה לאביו במשך ויוסף מצליח? לחלוטין לא! ולראיה הוא 

ניתן לעשות שלום, הוא עושה שלום ואז אבא שלו עד שהוא מגיע לעמדה ממנה  מתי?

 ☺מגיע 

 –אנחנו עדיין בספק! זה שלום כפוי! הרי מה יהודה אומר לו? במילים שלנו  עם זאת,

אם אתה לא נותן את בנימין, יעקב ימות. אז כדי שיעקב לא ימות, הוא מוכן למסור את 

 בנימין, "לעשות שלום"....

 אבל עכשיו כשיעקב כבר לא בעולמנו, אולי הסיבה לשלום כבר לא קיימת? 

חברים, אי אפשר לסגור את ספר בראשית לפני שמבררים את הנקודה הזאת! האם 

 ניתן להגיע לאחווה בין אחים? האם יכול לשרור שלום בעולם?

יוחד, מה חושבים האחים? לפי איך שזה כתוב, לא נראה שיש להם ציפיות גבוהות במ

ֹּאְמרּו, לּו יְִשְטֵמנּו יֹוֵסף; וְָהֵשב -יֹוֵסף, כִי-וַיְִראּו ֲאֵחי " ט"ו: פרק נ, פסוק ֵמת ֲאִביֶהם, וַי

 " .ָהָרָעה, ֲאֶשר גַָמלְנּו אֹּתֹו-יִָשיב, לָנּו, ֵאת כָל

למעשה הם כל כך חוששים שהם מרגישים צורך לשקר ולהסתתר תחת כנפיו של 

ֹּר:-וַיְַצּוּו, ֶאל"יעקב המת בציווי שהוא כביכול ציווה את יוסף, פסוק י"ז  ָאִביָך   יֹוֵסף ֵלאמ

ֹּר ֹּה יז  .ִצּוָה, לְִפנֵי מֹותֹו לֵאמ ֹּאְמרּו-כ ָרָעה -אָתם כִילְיֹוֵסף, ָאנָא ָשא נָא ֶפַשע ַאֶחיָך וְַחטָ   ת

 ";גְָמלּוָך, וְַעָתה ָשא נָא, לְֶפַשע ַעְבֵדי ֱאֹלֵהי ָאִביָך

ִֹּכי ֲאכְַלכֵל ֶאְתכֶם, וְֶאת--ִתיָראּו-ַאל  ֲהַתַחת ֱאֹלִהים, ָאנִי.....ויוסף: " וכ"ו ...." ;ַטְפכֶם-ָאנ

 וכ"ו.

יכולים התברר שאחים שהיו מוכנים להרוג אחד את השני  –אההה, אנחת רווחה 

יש כלי לשלום בעולם! להיסטוריה האנושית יש סיכוי להצליח! עכשיו  –לעשות שלום 

 אפשר לסגור את ספר בראשית!

וכפי שאתם רואים, עם ישראל ממשיך לחיות בשלום פנימי בין האחים, בשלווה ובנחת, 

מתוך מקום של כבוד הדדי והידברות. )זה השלב שבו אתם אמורים לגחך......( מה 

 לא?! איך לא?!
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וכשלא  ,אז אני אגיד לכם איך לא, כי כבר אין דיבור. לא מדברים אחד עם השני

מהר מאוד מוכנים לרצוח. כשלא מסתכלים בעיניים, כשהדיבור נעשה  ,מדברים

אז כבר אין אחווה.  ום בפה ובאופן אישי מתוך היכרות,במקבמקלדת של הפייסבוק, 

לאחל מיני מינים של מוות ומחלות לשופטים וכשאין אחווה אז אין בעיה, אפשר 

בישראל, לרמטכ"ל, לכל הסמולאנים עוכרי ישראל וזה מצד אחד. אבל גם מהצד 

השני, רבותי, אני שמעתי ברדיו איך כתב מכובד מידיעות אחרונות, שמעולם לא יצא 

מהחדר החמים ומנורות הפלורסנט ומעולם לא טעם את הפחד המלווה חייל קרבי 

"הרוצח שמסתובב לו בחברון ומחפש אלאור עזריה כ בשטח, מתאחר אתבמשימה 

להרוג ערבים שלווים רק בשל היותם ערבים", כאילו לא מדובר במחבל שפל רוח 

 מכל כיוון אליו אני מביט, רק שנאה, ניכור ורוע. שלפני רגע ניסה לרצוח יהודים.

לא להשתלח בצבא  .הכי חשוב שנזכור תמיד לא לשפוך את התינוק עם המים לכן,

ובמפקדיו שמקריבים את חייהם לביטחון ישראל, במערכת המשפט שמשליטה חוק 

וסדר, וגם לא בחיילי צה"ל, גם אם הם טעו ואפילו אם הם צריכים להיענש על כך. 

שלום ושלווה יגיעו רק שנדע איך לדבר איש עם אחיו. רק הדיבור הישיר, הבלתי 

 ם ויביא בסוף כל הדורות לתיקון עולם.אמצעי ישיג את האחווה בין האחי

עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל דודו פישר:  וכמאמר

 .כל בני האדם..

 ,םשבת שלו

 עומר תמיר

  

 

 


