
 חשבון הנפש  – הפטרה לפרשת ויחי

תורת האמונה של  שלובה ב  ,מאפיונר קשיששל    צוואה רוחנית מדממתמעשה כלאיים:  היא  ההפטרה החותמת את ספר בראשית  

 ספר דברים.  

יׁש"  מצד אחד  א ָֽ ִ֥יתָָּֽ לְּ י  הָּ ֶ֖ וְּ תָּ ַזקְּ חָּ ֶָ֑רץ וְּ אָּ ל־הָּ ֶדֶֶ֖רְך כָּ ְֵ֔ך בְּ ִ֣י ֹהל   " ָאֹנכ 

ע    "  ומצד שני  וְּ ִ֣יו  טָּ פָּ ׁשְּ יו֙ ּומ  וֺתָּ צְּ ֶ֤יו מ  ֻחֹקתָּ ֹמֹ֨ר  ׁשְּ יו֙ ל  כָּ רָּ דְּ ֶלֶֶ֤כת ב  ִ֣ה ֱאֹלֶהֶ֗יָך לָּ הוָּ ׀ יְּ ֶמִֶ֣רת  ׁשְּ ָּ֞ ֶאת־מ  תָּ ַמרְּ ׁשָּ תֹוַרִ֣ת  וְּ תֶּ֖וב בְּ ֵ֔יו ַככָּ וֺתָּ דְּ

 "ֹמֶׁשָ֑ה

ִ֣ת  "  ושוב, מחד  ֙ א  תָּ ַדעְּ יָָּֽ ה וְּ ָ֑תָּ ֶ֖ם אָּ כָּ ִ֥יׁש חָּ ִּ֛י א  ֵ֔הּו כ  ַנק  ה֙ ַאל־תְּ ַעתָּ ֹול וְּ אָֽ ֶ֖ם ׁשְּ דָּ תִֹּ֛ו בְּ יבָּ ָּ֧ ֶאת־ש  תָּ הֹוַרדְּ ֲעֶשה־לֵֹ֔ו וְּ  " ֲאֶׁשִ֣ר ַתָֽ

ֶ֤ת    "  ומאידך  ר  כָּ א־י  ֹלָֽ אֹמֹ֕ר  ל  ָ֑ם  ׁשָּ ל־ַנפְּ כָּ ּובְּ ֶ֖ם  בָּ בָּ ל־לְּ כָּ בְּ ֶבֱאֶמֵ֔ת  ַני֙  פָּ לְּ ֶלֶֶ֤כת  לָּ ֶ֗ם  כָּ ֶאת־ַדרְּ ֶנֶ֜יָך  בָּ רֹּ֨ו  מְּ ׁשְּ ם־י  ִ֥א  א  ס  כ  ַעֶ֖ל  מ  ֵ֔יׁש  א  ָך֙  לְּ

ל א ָֽ רָּ שְּ  " י 

  של דוד   הקשים  אולי על מנת לרכך מעט את דבריו  תורת האמונה הזו בתוך מילות הנקמה של איש גווע?דירו את  החמדוע  

ואולי על מנת ללמד אותנו שלא ככה חיים  חיים. מסכת שככה עדיף היה לסגור  ,, ואולי בתור משאלת לב של עורך הספרהמלך

ללכת את דרכי האלוהות    , לא רק ביום המוות אלא בכל יום מימי חיינולערוך חשבון נפש  עלינו מוטלת הבחירה ומתים, וש

 , מתוך כוונה, מתוך סבלנות. ֶבֱאֶמֵ֔ת

ופגיע מאוד. אני משערת שחלק מיופיו וכוח המשיכה של דוד נעוץ בכך שרוחו    דוד היה נטול סבלנות במובן העמוק של המילה

ועל היסודות הרעועים    ,התרסק  גם  . שם הוא וחוסר סבלנות/זעםגדולה  חיפוש אחר אמת  ,  הזאת של עלבוןכילה את המורכבות  ה

 ימים.   האריכה שלא המלך  מלכות שלמה נבנתההאלה 

 : משהו על עלבון הרמ"קמלמד אותנו   תומר דבורהבספר 

מּות    .....האדם ראוי שיתדמה לקונו " יֹונָּה דְּ ֶעלְּ ה הָּ צּורָּ יל לֹו ֱהיֹותֹו כְּ יו, ּוַמה יֹוע  ֻעלֹותָּ ן פְּ יֹון ה  ֶעלְּ מּות הָּ ַהדְּ ר ַהֶצֶלם וְּ יקָּ ע 

קֹונוֹ  ַדֶמה לְּ תְּ ֻעלֹות ֹלא י  יו ּוַבפְּ רָּ בָּ ית א  נ   " ?ַתבְּ

)ואני מביאה    ממשיך ומסביר לנו   הרמ"קכלומר, צלם אלוהים מתייחס אל אופן הפעולה שלנו בעולם ולא אל צורתנו הפיסית.   

ֶבֱאֶמֵ֔תשנוכל לעקוב אחר הצווי "זאת כאן על מנת   ַני֙  פָּ ֶלֶֶ֤כת לְּ שראשית עלינו להבין שהקדושה יודעת  ,  המופיע בהפטרה(  "לָּ

   :להתמודד עם עלבון

בֹון ַמה ֶׁשֹּל  ..."  ל ֶעלְּ רּוְך הּוא ֶמֶלְך ֶנֱעַלב, סֹוב  דֹוׁש בָּ י  מֹוֶרה ַעל ֱהיֹות ַהקָּ ל  תֹו בְּ חָּ גָּ ַהׁשְּ ר מ  תָּ סְּ ר נ  בָּ ין דָּ י א  יֹון. ֲהר  הּו ַרעְּ יל  כ  א יְּ

א ׁשֶ  צָּ מְּ י ת  יו, ַוֲהר  לָּ ַע עָּ יֹון ַהּׁשֹופ  ֹכַח ֶעלְּ ַקי ם מ  תְּ ּזֹון ּומ  ם נ  ָאדָּ ֶיה הָּ הְּ ין ֶרַגע ֶׁשֹּלא י  עֹוד א  ק, וְּ פ  דֹו  סָּ ם ֶנגְּ א ָאדָּ טָּ ם ֹלא חָּ עֹולָּ מ 

ֶיה הּוא הְּ נָּע  ֶׁשֹּלא י  א ַבֹכַח ַההּוא ֹלא מְּ ם ֹחט  ָאדָּ ם ֱהיֹות ֶׁשהָּ יו, ע  רָּ בָּ נּוַעת א  יּומֹו ּותְּ ַע ֶׁשַפע ק  ׁש ׁשֹופ  ֶרַגע ַממָּ אֹותֹו הָּ ֶמּנּו  בְּ ֹו מ 

יו רָּ בָּ נּועֹות א  יַע בֹו ֹכַח תְּ פ  יֹות ַמׁשְּ הְּ ֶזה ל  בֹון כָּ רּוְך הּוא ֶעלְּ דֹוׁש בָּ ל ַהקָּ א סֹוב  ל ֶאלָּ לָּ  " ...כְּ

להזין    יך, אלוהים ממשתוך כדי כך שאנו חוטאים ועולבים בה  אפילו ממשיכה לקיים אותנו בחיים  הקדושה  לדבריו של הרמ"ק,  

שצלם האלוהים שבנו יהי קרוב  . ומכיוון שהשאיפה שלנו היא  אותנו ולהיות אתנו בקשר גם בזמן שאנו מפנים אליו את גבנו

 שאנחנו צריכים ללמוד ולהתגבר על מוקדי העלבון שלנו גם כאשר הפגיעה היא קשה., הרי  ככל הניתן למקור, הוא הקב"ה

היא להגיע למידה  שהמטרה   ( In Search of the Holy life, 2019)  סטון וטריי בפירושם על ספר תומר דבורה מזכירים לנו  

לעלבון או פגיעה שנגרמו לנו. מצד אחד, איננו רוצים להתבצר ולהסגר אל מול כל פגיעה, ומצד שני, אין    בתגובתנו  איזון של  



הכוונה כאן שעלינו "להכיל ולהבין" את הפוגעים בנו. שתי התגובות האלה מוטעות ולא מאפשרות לנו לפתח מערכת יחסים  

אלוהים ממשיכה את מערכת היחסים שלה אתנו גם ממש  שכפי שבריאה עם הסובבים אותנו ועם צלם האלוהים שבנו. אלא  

התרגול  במצב של שיחה והכרה באנושיותם של אלה הפוגעים בנו.    ולהיותבזמן שאנחנו חוטאים, כך עלינו ללמוד להמשיך  

 איננו קל.  הזה 

נות שהטיחו בו והרעות  ומונה בפני בנו שלמה את כל העלבו  ,דוד המלך שוכב על ערש דווי וכך הפטרת השבוע מציגה בפנינו את  

ע  ְֹבשעשו לו, שלא הצליח לשחרר מנפשו. הוא מבקש מבנו לנקום את נקמותיו, הוא, מלך על כל ישראל, אדם עשיר ברכוש וש 

מסיים את חייו  , אלא  על עושר החוויות שעבר  בהכרת תודהאינו מסוגל לסיים את חייו בטוב,    דוד מלך ישראל  נשים וקרבות.

מנוול. הקללה שקילל בה את שמעי בן גרא פונה חזרה אליו בעודו    במאבק מול המציאות ובתחושת עוני  –  ללא תיקון וכפי שחי 

ֹול מוריד  אָֽ ֶ֖ם ׁשְּ דָּ תִֹּ֛ו בְּ יבָּ  זעם הזה שזורות מילות אזהרה.ובתוך ה. ֶאת־ש 

, שהיא מטאפורה  גאולת משיח בן דוד  .  כדאי לעצור ולערוך חשבון נפש פרטי עם עצמינואת הפטרת השבוע    בעודנו קוראים

, מתחילה מדבר קטן מאוד והיא  לאיזון מבורך עם עצמם ועם העולם  האנושות כולה יגיעו לזמן שבו עם ישראל ואולי אפילו  

להפסיק   שלנו  בנוהיכולת  שהטיחו  בעלבונות  ולאבותינו  להפסיק    .ולחטט  לנו,  שנעשתה  רעה  כל  בפרטנות  ולזכור  למנות 

, ולהכיר גם באותם רגעים בהם תחושת העלבון  דקת עצמינולהתחיל ולשוחח עם הפוגעים בנו גם מתוך תהומות של צ  .  וואמותינ

 אולי משם תתחיל ותזרח מעט גאולה לעולם.  שלנו היא כיסוי לפגיעה שפגענו באחרים. 

 שבת שלום,

 הרבה גילה קן 

 אדמונטון,  תשפ"א


