
 תשע"ט טבת                      ס"ד ב

    ויחיפרשת השבוע נגיעות מ

 

 ,הספר " גיבורי"מ)באופן זמני (  ואנו נפרדיםהפרשה האחרונה בחומש בראשית  היא פרשת ויחי

 וזאת  משפחתי והיסטוריקשר עבות  אליהם אנו קשוריםאולם  הקדמונית משפחתנומעלילות וקורות 

                    .אלפי השנים שעברו למרות

סף בני יונכדיו , יעקב מבקש מיוסף לקבור אותו בארץ כנען שתהפוך להיקרא על שמו , הוא מברך את 

  על פני האחרים.  הבכוראינו מעדיף את ושוב ילדיו את , הוא מברך ומעדיף את הצעיר על פני הבכור

ולבסוף פטירת יוסף ובקשתו ארוך ומכובד בטקס מרשים לאחר מסע במערת המכפלה נפטר ונקבר עקב י

 גם כן להיקבר בארץ.

 

  -  העתידמתכוון לומר את קורות טרם מותו . יעקב הגדת עתידות ,, חיזוי העתידנבואהעל  רבומדפרשה ב

יָדה ָלֶכם, ֵאת ֲאֶשר"  ְקָר -ֵהָאְספּו ְוַאגִּ יםיִּ ית ַהָימִּ  ,בסופו של דבר הוא איננו מגלה את הקץ" .א ֶאְתֶכם, ְבַאֲחרִּ

 ביקשאומר שיעקב  כידוע רש"י חיזוי ברור ומדויק.אינו מוסר נבואה או רמזים אולם נותן אמנם הוא 

                    . והוא לא הצליח לומר דבר בנושא מיד  הסתלקה ממנולגלות להם את העתיד אך רוח הנבואה 

ואסור לעסוק בכך לחזות ולדעת את העתיד לא רק שלא ניתן  ,מיסודות היהדותיסוד  הרב זקס מלמד שזה

יד אינו סגור וניתן לשנות העת. מעשינו ובאמצעות הבחירות שלנו  תבאמצעואנו אדונים לגורלנו שאלא 

 –חתמון כיפור ייכתבון וביום צום בראש השנה ונתנה תוקף " וראים בפיוט אנו אומרים בימים הנ. אותו

 יהדות נותנתהמי ימות ומי יחיה אבל  נקבע מראשלכאורה "  ...יחיה ומי ימות ,מי בקצו ומי לא בקצומי 

   להתרחש ך מיד לאחר רשימת האסונות העלוליםלכן הפיוט ממשייודעים שהדין ניתן לשינוי אנו  .תקווה

 " ערעור אוטומטי לקב"ה. " ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה " מעשינו "מגישים

את תנועת הכוכבים  במדויקהקיימת חוזים  הוהטכנולוגי. המדע  מעשי אם לא יהיה שינוי יתקייםהדין גזר 

, ן לחזות את מעשיי האדם ואת העתידלא ניתאת אף זועל  בצורה מדהימה ומצילה חייםהרפואה מתקדמת 

 .ופועלים בצורה בלתי אנושית ולא הגיונית ולטובה מפתיעים לרעה  םנורמטיבייהנחשבים אנשים 

 

חכמים  ו מבצעים בחירות , החלטות , מבצעים מעשים, אנו חופשיים להחליט , אנלמעשינו אנו אדונים 

גורל  יאנו מקבלים הוכחות חותכות לשינוכל הזמן . ומצליחיםנכשלים צודקים ים וטועאנו  וטיפשיים

, סיכוי  כל להם עוד ורופאים קבעו שלא נותר או מחלות אנשים שעברו תאונות קשות -שכביכול הוכרע 

רק מתוך בחירה שלהם  יאמנו וזאתשלא כשהם מתאוששים ומגיעים להישגים את הרפואה מדהימים 

 כיםופים שמערכות החינוך התייאשו מהם ה, תלמידולאחר דרך קשה רצופה במכשולים ונפילות קשות

 להצלחה . יםאו מודלים בכיר, מרצים  למדענים

 לשמו ה' ענה " אהיה אשר אהיה " ניתן לפרש זאת אהיה מי ומה שאבחר להיות "ה הקבכשמשה שאל את 

או להצלחה אנו  לכישלוןמראש לא נידונו  ,הכל ניתן לשינוי ו,בר נקבעאסור לחשוב שהעתיד והגורל כ

 נחישות .התמדה וה, כח הרצון השעשינו בחירות אמונה שלנו לצועדים לתוצאה בהתאם ל

 

ח לשנות את גורלו ולהפתיע את עצמו ואת את הכיש לכל אחד ואחד כי  נבואהמלמסור יעקב נעצר 

 ,יעקב ,יצחק. למעשה קובעתאיננה נקבעה בגורל ו ו בביטול לבכורה משום שהיאהאבות התייחס .הסביבה

בכור שציפה למעמד  לצידם למרות שהיה ליורשים המועדפים ובחרנ ורבים אחרים יםאפר , יהודה

 (  כורלב מעמד מיוחדות )ובכל זאת התורה מעניקה מיוחדולזכויות 

 

מפני וגדולים ונחושים  יביםמפני אוכיליון , בפני השמדהרבות לאורך ההיסטוריה פעמים עמד ישראל עם 

הוא עדיין מצוי וובכל זאת ארבעת אלפים שנה עם ישראל שורד ומצליח ון מרצ המונית התבוללות

את כולם כחולה אנוש שהתאושש  (...) ולעיתים מאכזב מדהיםעיתוני העולם כאשר הוא מפתיע  בכותרות

ְרָאהמתקיימים בנו הברכות האמורות : " כשוהבריא  יַוְיָבֶרְך,  ...ֵאַלי-ֵאל ַשַדי נִּ י ַמְפְרָך  ֹאתִּ ְננִּ ַויֹאֶמר ֵאַלי, הִּ

י ֶאת ים; ְוָנַתתִּ ְקַהל ַעמִּ יָך, לִּ ָך, ּוְנַתתִּ יתִּ ְרבִּ  " ֲאֻחַזת עֹוָלם ץ ַהזֹאת, ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָךָהָאֶר -ְוהִּ

 

 

 

 

 . םשבת שלו

 שלר איתן

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


