פרשת ויחי
פרשת וַי ְחִ י היא פרשת השבוע השתים-עשרה והאחרונה בספר בראשית .היא מתחילה בפרק מ"ז
פסוק כ"ח ומסתיימת בסוף הספר ,בפרק נ' פסוק כ"ו.
-

יעקב משביע את יוסף לקבור אותו בכנען בקבר אבותיו.
ברכות יעקב לבניו של יוסף – אפרים ומנשה.
יעקב מברך את כל אחיו מבניו ומת.
אחיו של יוסף פוחדים שלאחר מות אביהם יוסף ינקום בהם .יוסף מרגיע אותם וממשיך
לדאוג להם.
יוסף מבקש להיקבר בארץ ומת.

נושאים להעמקה ודיון:
מדוע מדגישים כל-כך יעקב ,ואחריו יוסף ,את חשיבות הקבורה עם אבותיהם
בארץ כנען?
בכורה מול בחירה
כוחן של ברכות מהן המשמעויות של הברכות שמעניק יעקב לבניו טרם מותו? האם הן מאפשרות
לבנים בחירה חופשית או מקבעות את עתידם כפי שראה אותם האב בעודם צעירים יותר?
יצירת אמון בין אנשים ,בין קרובי משפחה -האם זה דבר שקורה באופן טבעי או שיש לעבוד עליו?
הפטרה :ספר מלכים א' פרק ב' ,פסוקים א'-י"ב.
מעמד האדם

ָאביו וַ יַחַ נְטּו הָ רֹפְ ִאים אֶ ת-יִ ְש ָראֵ ל
וַ יְ צַ ו יוֹסֵ ף אֶ ת-עֲבָ ָדיו אֶ ת-הָ רֹפְ ִאים לַחֲ נֹט אֶ תִ -
חניטה היתה הליך מקובל במצרים באותם ימים .מה היתה מטרתה?
מדוע היה חשוב למצרים לשמר את המת? במצרים קידשו את המתים
ובתרבות היהודית קדשו את החיים .חשבו איפה באה לידי ביטוי
תפיסת קדושת החיים בתרבות היהודית? איפה היא באה לידי ביטויי
בחייכם? בחברה הישראלית של ימינו ?
עוד על חניטה ניתן לקרוא באינציקלופדיה של YNET

תרבות מתחדשת

שִ ים-נָא י ָדְ ָך תַ חַ ת י ְֵרכִי – שבועה .יעקב משביע את יוסף כפי שאברהם
השביע את אליעזר  .מה המשותף בין שתי השבועות? מהם הנושאים
המהותיים כל כך לאבות שבגללם הם בוחרים בשבועה? כיום נשבעים
רופאים ,שופטים ,חיילים בעת הסמכתם – מדוע? על מה הם נשבעים?
האם נשבעתם בשבועה משמעותית כלשהי? כיצד הרגשתם?
וַ יִ ְשלַח יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת-יְ ִמינ ֹו וַ י ֶָשת עַ ל-רֹאש אֶ פְ ַריִ ם וְ הּוא הַ צָ עִ יר וְ אֶ תְ -שמֹאל ֹו עַ ל-
רֹאש ְמנ ֶַשה ִשכֵל אֶ ת-י ָָדיו כִ י ְמנ ֶַשה הַ ְבכוֹר – .זו לא הפעם הראשונה שהבן
הבכור אינו מקבל את ברכת הבכורה אלא הבן הנבחר זוכה בה .מה
ההבדל בין שתי התפיסות? באיזו אתם מצדדים? מעמד הבכורה
במצרים היה מעמד חשוב ביותר אנו ממליצים להעמיק את ידיעותיכם
בנושא.

עולמם של אבותינו

ּוקבַ ְר ַתנִי ִב ְקב ָֺרתָ ם
וְ ָשכ ְַב ִתי עִ ם-אֲ בֹתַ י ּונ ְָשאתַ נִי ִמ ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ֹלהים אֶ ְתכֶם וְ הַ עֲלִ תֶ ם אֶ ת-
וַ י ְַשבַ ע יוֹסֵ ף אֶ תְ -בנֵי יִ ְש ָראֵ ל לֵאמֹר פָ קֹד יִ פְ קֹד אֱ ִ
עַ ְצמֹתַ י ִמזֶ ה – מדוע היה חשוב ליעקב וליוסף להיקבר בארץ ישראל?
אילו מנהגי אבלות עליהם מסופר בפרק נהוגים עד היום?

ערכים אז והיום

ֹאמרּו לּו יִ ְש ְטמֵ נּו יוֹסֵ ף וְ הָ ֵשב י ִָשיב לָנּו אֵ ת כָל-
וַ יִ ְראּו אֲ חֵ י-יוֹסֵ ף כִ י-מֵ ת אֲ ִביהֶ ם ַוי ְ
הָ ָרעָ ה אֲ ֶשר גָמַ לְ נּו ֹאת ֹו -אחי יוסף פוחדים שלאחר מות האב יוסף ינקום
בהם .האם חשתם בעבר צורך לנקום במישהו?

דמויות אז והיום

מה ניתן ללמוד על דמותו של יוסף מהסיפור על ניהול כלכלת מצרים
בפרק? האם אתם מסכימים לדרך בה נהג יוסף במצרים בשבע שנות
הרעב במצרים? מה הייתם לוקח מדרכי פעולתו וחשיבתו של יוסף
לחייכם כיום?

