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    ויחיפרשת השבוע נגיעות מ

 

ף לקבור אותו בארץ כנען שתקרא בקש מיוס. יעקב מבראשית פרמס באופן זמניהשבת  אנו נפרדים

נפטר יעקב  .את כל בניוו) רק מצד יוסף ( ואת שני נכדיו  יוסףרך את הוא מב, על שמומאוחר יותר 

 .הספר מסתיים במות יוסףוומכובדת על ידי עמי הסביבה גדולה ממלכתית לו קבורה  ונערכת

 

שיוסף שומר להם טינה ולא הם חוששים  .ינקום בהםאחיהם בניו מפחדים שכעת יוסף  ,לאחר מות יעקב

" חשבונותחסל "י לאחר מות יעקב כעת .החי מפני כבוד אביהםרק דיבר  שסלח להם אלאבאמת התכוון 

ה, ֶאת"  עשובזמנו  שתכנןכפי  גָׂ ַאַהרְּ ִבי, וְּ ֵמי ֵאֶבל אָׂ בּו יְּ רְּ ִלבֹו, ִיקְּ ו בְּ ֹּאֶמר ֵעשָׂ ִחי-ַוי ב אָׂ                      .                          " ַיֲעקֹּ

 םלפגוע בהא לולסלוח שאביהם ציווה על יוסף ם הם כנראה ממציאים סיפור בשל החשש של האחי

אּו ֲאֵחי" ל-ף, ִכייֹוסֵ -ַוִירְּ נּו, ֵאת כָׂ ֵשב יִָׂשיב, לָׂ הָׂ ֵמנּו יֹוֵסף; וְּ טְּ רּו, לּו ִישְּ ֹּאמְּ נּו -ֵמת ֲאִביֶהם, ַוי ַמלְּ ה, ֲאֶשר גָׂ עָׂ רָׂ הָׂ

תֹו ַצּוּו, ֶאל.אֹּ ר:-ַויְּ ר יֹוֵסף ֵלאמֹּ ֵני מֹותֹו ֵלאמֹּ ה, ִלפְּ ִביָך ִצּוָׂ ה .אָׂ א נָׂא ֶפַשע אַ -כֹּ נָׂא שָׂ יֹוֵסף, אָׂ רּו לְּ ֶחיָך תֹּאמְּ

ם ִכי אתָׂ ַחטָׂ ִביָך-וְּ ֵדי ֱאֹלֵהי אָׂ ֶפַשע ַעבְּ א נָׂא, לְּ ה שָׂ ַעתָׂ לּוָך, וְּ מָׂ ה גְּ עָׂ " מפרשים רבים אומרים שהאחים שיקרו  רָׂ

 ת פרידה במיוחד שבתחילת הפרשה מדובר על פגיש "שקר לבן " הרי אין כל תיעוד לדברים אלו של יעקב

רי ההיה אומר זאת שאם  ןההיגיומן . ג זההנחיה מסוזכר לכל ואין  בין יעקב ליוסףשיחה ותמלול דחופה 

ם יעקב ידע אשלא לדבר על כך שהמפרשים חלוקים בדעותיהם  עצמו ולא לאחיו ליוסף זאתהיה אומר ש

 . כנגד יוסף קנוניית האחים על בכלל 

ךְּ יֹוֵסף,ם ממנו ולכן תגובתו היא "יו המציאו את הסיפור מתוך פחדכנראה שגם יוסף הבין שאח ם ַוֵיבְּ רָׂ ַדבְּ  בְּ

יו    .כואב לו שהם לא הבינו את כנותו " ֵאלָׂ

בשביל  " שקר לבן"ר וממותר לשנות מפני השלום " )יבמות (  מותר ל" –חז"ל למדו מכאן כלל גדול 

 .ה שינה מן האמת בשביל שלום בית בין אברהם לשרההקב", נוספים שלומדים מהם  השלום . יש מקרים

ּה נאמר " להריון תכונן הודיעו לאברהם וליצחק ששרה הקשישה תכשהמלאכים  בָׂ ִקרְּ ה, בְּ רָׂ ַחק שָׂ ַוִתצְּ

ר: ה ֵלאמֹּ תָׂ יְּ ֹלִתי הָׂ ִני זֵָׂקן-ַאֲחֵרי בְּ נָׂה, ַואדֹּ ה ואילו הקב"ה שואל את אברהם " " .ִלי ֶעדְּ רָׂ ה שָׂ ֲחקָׂ ה ֶזה צָׂ מָׂ לָׂ

נָׂם ֵאֵלד ר, ַהַאף ֻאמְּ ִתי ֵלאמֹּ ִני זֵָׂקןהקב"ה השמיט את המשך המשפט " "  ? ַוֲאִני זַָׂקנְּ " בכדי שאברהם לא  ַואדֹּ

בפועל אברהם הביא עוד שישה ילדים לאחר פטירת  )כדי להביא ילדים מזקן היותו יפגע מדברי שרה על 

 (...שרה

  .            של ערכים תהתנגשויו, סותרות ריותסודילמות מכידוע ישנם בחיים הרב זקס מדבר על כך ש

גדול אין ערכו האם ואינו פוגע או מזיק  מועילמציל חיים ר אם השקומנגד " מדבר שקר תרחק  " מחד

 ר ?יות

תה מיד זרוק או נמסור אולמי שנתן לנו מתנה גם אם נאנו מודים  .קט"בדיוק נולד ה "טלסיטואציה הזו 

 .מרמה מעשהאין כאן  ,בעוד ההרגשה היא הפוכה, או כשאומרים לחבר טורדני כמה טוב לראותו ילךכש

" אפשר לשמור על חופש  והשוויוןהתנגשות החופש אודות דיבר ישעיה ברלין  סרוסוף היהודי הפיל

אבדן  ופגיעה א תהיה, אפשר לקיים שוויון כלכלי אבל התוצאה  שוויוןאי  תהיהכלכלי אבל התוצאה 

שאחד חשוב מהשני. שמירת הבטחה יכולה להתנגש  הנווכה ןיא ,ערכים מתנגשים רשאכפש " החו

הם חלק מהותי וקבוע של  מוסריים מאבקיםבצדק חברתי.  בחיפוש אחר האמת; חירות יכולה להתנגש

 "החיים האנושיים... ההתנגשויות של הערכים הם המהות של מה שהם ומה שאנחנו

שיש המדרש מלמד אותנו   מאד. סוים, מראה ממקום מ, חד צדדיתלעיתים חלקיתינו היא שבידהאמת 

ם היהדות איננה לאנו מתפללים רבות לשלום או, . היהדות דוגלת בשלום עולמי תורהשבעים פנים ל

קרב חז"ל ב ההנטיישלום להאמת כאשר יש התנגשות בין  .תויודעת שיש להתגונן בכדי לחיו תפציפיסטי

א לדבר על פריחת שלום יכולה האמת לשגשג שלהיא להעדיף את השלום בין היתר מפני שבמצב של 

 השקר בזמן מלחמה . 

 .                                 משפחההשלום החיים ושמירת כוונה לבדבריהם ליוסף מתוך האחים לא חטאו 

עם תוצאות לא מתווכים בסופו של דבר  .תיהם גם אם לא ביקש זאה היה רצונו של אבהאמת היא שז

ימו את חייהם בשלום את עם ישראל על שם אותו ישראל שבניו סיבסופו של דבר כאשר הם אלו שייסדו 

 .אחדותובאהבה אחווה 

 

 

 
 . םשבת שלו

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8

