
ויחי חותמת את ספר בראשית ומעניקה את הסיכום האמיתי לעניינו של הספר. שלושה אירועים מרכזיים  פרשת 
בפרשה: 

האחד, ברכת יעקב לאפרים ומנשה, הברכה שעד היום חיה כברכת ההורים לבנים. השני, ברכת יעקב לבניו; כל 
הבנים עומדים מול יעקב ומקבלים ברכה, כל אחד בתורו. החשיבות הרבה בכך היא הברכה המשותפת לאחים, 
כשכולם באותו המעמד, אירוע שלא ראינו עד כה. מיד אחרי, בפרשת שמות, האיחוד הזה מציג את תוצאותיו ובני 
ישראל מוגדרים לראשונה כעם. השלישי, סיום הסכסוך בין יוסף לאחיו באופן רשמי – האחים חוששים שיוסף ינקום 

בהם אחרי מות יעקב, יוסף מבהיר להם שהכל כבר נסלח ונמחל.

אם כן, עניינו של ספר בראשית הוא המשפחה והמהלך הרחב המסיים את הספר מדגיש את חשיבותה העליונה על 
פני כל יסוד אחר – הארץ, העם, הפוליטיקה והכלכלה, הכוח והשלטון; יעקב ובניו עוזבים את הארץ לאיחוד עם יוסף, 
עם ישראל מוגדר לאחר איחוד האחים, יוסף מתעדף את משפחתו בתקופת הרעב וכל הכוח שצבר יוסף מתפוגג 

בפרק הבא, כשקם מלך חדש על מצרים.

להקים  הקושי  את  כיוון;  מכל  המשפחה  את  המקיף  הקושי  את  מדגישה  גם  התורה  הרבה,  החשיבות  עם  אמנם 
משפחה, בעקרות של האמהות. את הקושי בשבת אחים גם יחד, שרואים אצל כל האחים שבספר עד להגעת אפרים 
ומנשה )והקשר הקרוב בניהם, נטול הקנאה, הוא אחת הסיבות לכך שהברכה שלהם מחזיקה עד היום(. את הקושי 

שבחינוך הילדים, שגם מוצג במאבקים שבין האחים. 

ניתן גם לראות כי שלושת האירועים לעיל מעניקים שלוש מסקנות בתחום המשפחתי – האחת בחשיבות שבקשר 
שבין סבא לנכדיו, שעד עכשיו לא ראינו אלא רק קשר אב ובן. השניה באיחוד המשפחה גם כשחלק מהיחסים עכורים 
)ובאופן מדויק יותר – יחסי יעקב וראובן, ויחסי יעקב ושמעון ולוי(. השלישית, במחילה על כאב מאוד גדול, לכאורה 

בלתי נסלח, ביחסי יוסף ואחיו.

למרות ששמו "בראשית", שם המקושר לבריאה, עניינו העיקרי של הספר הוא 
המשפחתי  ובאיחוד  הסכסוכים  בסיום  הספר  חתימת  ורק  המשפחה,  כאמור 

המלא ניתן לעבור לשלב הבא – עם ישראל.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

16:33 הדלקת נרות 
16:45 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
17:30 ערבית  
17:30 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת ויחי
בס"ד | שקיעה: 16:53 | צאת הכוכבים: 17:11 | סזק"ש: 09:13 | יד טבת התשפ"ג | לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

טוב  מזל 
ודוד  לאחינועם 
להולדת  חזן 
טוב  מזל  הבן! 
פרץ!  למשפחת 
פרץ  משפחת 
את  מזמינה 

הציבור לקידוש אחרי התפילה.

תתקיים   20:30 בשעה  במוצ"ש 
בנושא  דלין  יהושע  מפי  הרצאה 
בינה  זה  מה   - מלאכותית  גבינה 
השימושים  מה  מלאכותית, 
עובד? זה  ואיך  בה   העיקריים 

כולם מוזמנים.

ביה"כ  ועד  ליו"ר  רבה  תודה 
עזאני!  יובל  היוצא  הקהילתי 
ברכות ליו"ר הועד הנכנס אהרון 

פרץ.

הודעות


