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  ה"ב

  סיכו�  � " ויחי"נקודה טובה לפרשת 

הפרשה מסתיימת ע� פטירת� . ספר הבריאה והאבות –הינה האחרונה בספר בראשית , פרשתנו
הכוללת התחשבנות על דרכו , ברכה פרטנית לכל ב�. בברכתו של יעקב לבניו, של יעקב ויוס�
  .הארת יכולותיו ותכונותיו וברכת הצלחה בעתיד, והתנהגותו בעבר

  .הפע� נעסוק בסיכומי�

עבר העול� תהפוכות וגלגולי�  במש! הזמ� הזה. שנה 3000 �ספר בראשית מסכ� תקופה של כ
  .רבי�

רק את (הבה נבח� את השלבי� הרבי� והגלגולי� שעברו על העול� והאנושות במש! תקופה זו 
  ...) . חלק�

גשמיי� משופרי�  ת מתנאי�יהנהננסיו� לבנות אנושות ". פיילוט"אד� הראשו� היה ה .1
א! לא לאכול ממה , ליהנות מפרי ע) הג�: המצוות ה�(' לעבוד את ה –וכל עניינה ומטרתה 

 ".מי� גנובי� ימתקו"מברר כי . נכשל, הפיילוט). שאסור

 "). בזיעת אפ! תאכל לח�("חיי� מתו! דאגה לפרנסה . האנושות עוברת לשלב הבא .2

וכמוב� נענש על (או ריב על רכוש /ו! קנאה וקיי� הורג את הבל מת. הרצח הראשו� בעול� .3
 ).כ!

וג� המלחי� והנג� " ְנחֶֹ,ת חֵֹר, 0ָל לֵֹט,: "נולד המסגר הראשו�. האנושות מתפתחת .4
  ".ְוע8ָגב 560ִר 4ֵֹפ3): "אחיו(הראשו� 

אל  –ה וגולשת במדרו� החלקלק אל העבודה הזרה "האנושות מתחילה להתרחק מ� הקב .5
 .האלילי�

ה שולח את נוח להזהיר אות� על המבול "הקב. בגזל ובזנות, ו של נוח שוקע בחמסדור .6
העול� כולו וכ� ג� . ויו� הדי� מגיע" פס"ה שמי� 'אול� החבר, העתיד לבוא כעונש

נוח ומשפחתו ניצלי� ונבחרי� לבנות עול�  – 'יחידה מובחרת'רק . נחרבי�, האנושות
כדי שהאד� יאל) לעבוד , חיה נהיי� קשי� יותרתנאי המ. בתקווה לעול� טוב יותר, חדש

ה "במקביל נות� הקב. מתקצר, ומש! חיי האד� יותר למחייתו ויהיה פנוי פחות לחטוא
הבאות להציג דרישה מינימלית להתנהגות בסיסית , מצוות בני נוח 7לאנושות את 

 ).ועוד, הקמת מערכת משפט, עבודה זרה, גניבה, איסורי רצח(

ומנסה , ...)הבלוק שקד� לאיטונג(את הלבנה  –ל את הטכנולוגיה החדשה דור הפלגה מנצ .7
על ידי " מפזר את ההפגנה"ה "הקב. ה"לבנות מגדל גבוה שמטרתו כנראה מלחמה בקב

כל קבוצה עוברת . גור� לחיכוכי� ולפרידה, ור קשריצחוסר היכולת ל. יצירת מגוו� שפות
בפיתוח  עצמי ובריב ע� , שרדותועוסקת בהיע� עצמאי /הופכת לשבט, למקו� אחר

העול� לא יהיה , מכא� ואיל!. בנקודה זו האנושות הפסיקה להיות מאוחדת. השכני�
 .שוב אותו דבר

אברה� מגלה מחדש את . זורח אורו של אברה�, דורות מבריאת העול� 20לאחר , כעת .8
ק במרד� דורות שפנו לעסו. שנשכח במש! הדורות, היוצר והמנהיג, האל הבורא –ה "הקב

דעת הקהל , אברה� נלח� על דרכו מול התרבות. אחר נהנתנות אישית ובעבודה זרה
אול� אברה� העברי . ומשל� מחיר אישי גבוה על דרכו זו נמרוד � המקומית וא� המל!

הוא מפי) את שיטתו ודרכו . אינו מוותר, )כל העול� מ� העבר האחד והוא מ� העבר השני(
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יצחק  –א הזה הינו מפעל חייו והוא מעביר אותו לבנו הנוש. ה"ועושה נפשות לקב
 .יעקב –התפקיד עובר לנכדו , ובהמש!

על פי , וביסודות המוסר האנושי והאלוקיקמי� בתי מדרש העוסקי� ביסודות האמונה  .9
בית מדרש�  –לדוגמה  .שכבר החלה להימסר לאבות' שבע מצוות בני נוח ועל פי תורת ה

 .ל"המוזכר בחז, של ש� ועבר

, ונעשית בעול� אומה"לדורותיו , ע� ישראל –המפעל הרוחני של האבות נמש! בזרע�  .10
  ).ג, א' הלכות עבודת כוכבי�, '�"רמב" ( 'שהיא יודעת את ה

אול� . לכאורה כהמש! למעשה מכירת יוס� ולרעב העולמי. ע� ישראל יורד למצרי� .11
 ֵגר 0ִי 4ֵַדע ָידֹעַ  ְל@ְבָר� אֶמרַו<ֹ" :לאברה�' שזהו המימוש של נבואת ה ,התורה מגלה לנו

 �Dָ ַיֲעבֹד8 ֲאֶ,ר ַה5Cי ֶאת ְוַג�. ָ,ָנה ֵמא5ת @ְרBַע אָֹת� ְוִע86 ַוֲעָבד�8 ָלֶה� לֹא Bְֶאֶר) ַזְרֲע!ָ  ִיְהֶיה
המדברת על  לפנינו תוכנית גדולה  ).יד �  יג ,בראשית טו" (Cָד5ל BְִרכF, ֵיְצא8 ֵכ� ְו@ֲחֵרי Eנִֹכי

גיבוש של ע� ישראל בכור הברזל במצרי� וגאולה ניסית שתלמד את ע� ישראל ואת 
  ".יש אלוקי�"מצרי� והעול� כולו ש

  חזק ונתחזק
קריאה , "חזק ונתחזק, חזק": מכריז הציבור ולאחריו ג� הקורא, בסיו� קריאת כל חומש
נראה אותה כמגדלור , נלמד בה .אנו נתחזק ונמשי! להחזיק את התורה: והכרזה שמשמעותה היא

  .הרוחני שלנו ונקיי� את מצוותיה

 ַרק: "מחליפו של משה וממשי! דרכו, ה ליהושע ב� נו�"ההכרזה הזו מבוססת על ציוויו של הקב
 ְלַמַע� 3ְ8מֹאול י�ָיִמ  ִמ86Gֶ 4ָס8ר @ל ַעְבDִי מֶֹ,ה ִצ8ְ!ָ  ֲאֶ,ר ַה(%ָרה ְ)ָכל ַלֲע&%ת ִלְ#מֹר ְמאֹד ֶוֱאַמ� ֲחַזק

  ).ז, יהושע א" (4ֵֵלְ!  ֲאֶ,ר Bְכֹל 0ִ3ְ4ַיל

  :במקומות נוספי�מצינו ג� , את הקריאה לחיזוק

 8ְבַעד ַעGֵנBְ 8ַעד ְוִנְתַחHַק ֲחַזק ": לפני היציאה לקרב –קריאת חיזוק של דוד המל* ללוחמיו   .א
  ).יב, י פרק ב שמואל" (יוBְֵעינָ  ַה5Jב ַיֲע3ֶה 'וה ֱאלֵֹהינ8 ָעֵרי

, מא" (ֲחָזק יֹאַמר 8ְלEִחיו ַיְעזֹר8 ֵרֵעה8 ֶאת ִאי,: "אומר הנביא ישעיהו: קריאת לגיבוש חברתי  .ב
כל  –אלא ג� לגיבוש ולחיזוק חברתי , מופנית לא רק לחיזוק רוחני, הקריאה להתחזקות). ו

  ):פרק ד(' קהלת'כדברי שלמה המל! ב. אחד נדרש לסייע ולעזור לחברו

   :Bֲַעָמָל� ט5ב 3ָָכר ָלֶה� ֵי, ֲאֶ,ר ָהֶאָחד ִמ� ַהְ/ַנִי� ט%ִבי�) ט( 

  :ַלֲהִקימ% ֵ#ִני ְוֵאי� %01ִ#ֶל ָהֶאָחד ְוִאיל% ֲחֵבר5 ֶאת ָיִקי� ָהֶאָחד ִיKֹל8 ִא� 0ִי) י(

  :ֵיָח� ֵאיְ!  8ְלֶאָחד ָלֶה� ְוַח� ְ,ַנִי� ִיְ,0ְב8 ִא� �Cַ) יא(

Mָ, ְוַהח8ט ֶנְג5D ַיַעְמד8 ַהLְַנִי� ָהֶאָחד ִיְתְקפ5 ְוִא�) יב( F,ִי6ֵָתק ִבְמֵהָרה לֹא ַהְמ:  

  !חזק חזק ונתחזק

  בברכת שבת שלו�

  משה רוט     
  

      rothmoshe@gmail.com  

  

  


