לפרשת ויחי ()2
א .מעטים ורעים היו ימי שני חייו של יעקב .במפגש האחרון בין יעקב לבניו ,הוא מברך אותם ומבקש
להיקבר בקבר אבותיו ואמותיו .לאחר מות אביהם ,שוב נתונים האחים לחסדי יוסף.

ב( .טו) וַיִּ ְראּו אֲחֵ י יוֹסֵ ף כִּ י מֵ ת אֲבִּ יהֶ ם ַויֹאמְ רּו לּו יִּשְ טְ מֵ נּו יוֹסֵ ף וְ הָ שֵ ב י ִָּשיב לָנּו אֵ ת כָל הָ ָרעָ ה אֲשֶ ר גָמַ לְ נּו אֹ תוֹ( :טז)
אמרּו לְ יוֹסֵ ף אָ נָא שָ א נָא פֶשַ ע ַאחֶ יָך וְ חַ טָ אתָ ם כִּ י
ַויְצַ ּוּו אֶ ל יוֹסֵ ף לֵאמֹ ר ָאבִּ יָך צִּ ּוָה לִּ פְ נֵי מוֹת ֹו לֵאמֹ ר( :יז) כֹה תֹ ְ
רָ עָ ה גְ מָ לּוָך וְ עַ תָ ה שָ א נָא לְ פֶ שַ ע עַ בְ דֵ י אֱֹלהֵ י ָאבִּ יָך ַויֵבְ ךְ יוֹסֵ ף בְ ַדבְ ָרם אֵ לָיו( :יח) ַויֵלְ כּו גַם אֶ חָ יו וַיִּ פְ לּו לְ פָ נָיו
ַויֹאמְ רּו הִּ נֶנּו לְ ָך ַלעֲבָ ִּדים( :יט) ַויֹאמֶ ר ֲאלֵהֶ ם יוֹסֵ ף ַאל תִּ ירָ אּו כִּ י הֲתַ חַ ת אֱֹלהִּ ים ָאנִּי( :כ) וְ אַ תֶ ם חֲשַ בְ תֶ ם עָ לַי ָרעָ ה
אֱֹלהִּ ים חֲשָ בָ ּה לְ טֹבָ ה לְ מַ עַ ן ֲעשֹה כַיוֹם הַ זֶה לְ הַ ֲחיֹת עַ ם רָ ב( :כא) וְ עַ תָ ה ַאל תִּ ָיראּו ָאנֹ כִּ י ֲאכַלְ כֵל אֶ תְ כֶם וְ אֶ ת
טַ פְ כֶם ַו ְינַחֵ ם אוֹתָ ם ַויְדַ בֵ ר עַ ל לִּ בָ ם[ :בראשית נ.]21 - 15 ,
ג .במבט לאח ור ,משלים יוסף עם חייו .הכאב והקושי לא נעלמו ,הם קיבלו משמעות של התקדמות
והתעלות .מציאותו של השבר מאפשרת תיקון ,קיומו של הפצע מאפשר החלמה.
ד .החיים שיש לך  /יונה וולך
החיים שיש לך
הם החיים שחיית
הבט אחורה בהבנה
מצא את נקודת הבראשית
הבריאה
ברא את עצמך
זה העולם הטוב ביותר
היחיד
שתוכל לברוא
כל זה מצוי בתוכך
גלה אותו
התחל מהתחלה
הבט על חייך
כעל שיעור רע
על מה שהיה
כעל עונש
הרחקה
עמידה בפינה
נוקאאוט בסיבוב הראשון
תקן
כאחד שהבריא
כאחד שחלה.

