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מתי אנו יכולים לשקר?
לחרי ?ות יעקב, לחיו שא יוסף ?פחדיו. אפני שניו, ושגיאה אהו 
לת זהותו הל?תית, הול נתן אהו אהבין שהול סואח אהו עא ש?ורו 
לותו אעבדות. בוך עסקנו בשיחתנו בשבוע שעבר. וזוור, הלחיו אל 
היו בטוחיו אג?רי שיוסף לון סאח אהו. לואי הול אל התווון א?ה 
של?רמ לואי הול עדיין שו?ר טינהמ וש?ל הדבר היחיד ש?נע ??נו 
עד וה אנקוו בהו היה הובוד איעקב לביהומ בי?יו ההו ?קובא 
היה שלחיו אל סוגריו חשבונות וא עוד לביהו חי. לנו ?ויריו 
זלת ?סיפור ?וקדו יותר. אלחר שיעקב אקח לת ברות לחיו, עשו 
ל?ר "ִיְקְרבּו ְיֵ?י ֵלֶבא ָלִבי ְוַלַהְרָגה ֶלת ַיֲעקֹב ָלִחי" )ברלשית וז, ?ל(. 

עא ון בליו לחי יוסף לאיו ולו?ריו או:

ה תֹלְ?רּו ְאיֹוֵסף: ָאָנּא ָשׂא  ה ִלְפֵני מֹותֹו ֵאל?ֹר, 'וֹּ "ָלִביָך ִצָוּ
ָנא ֶפַּשׁע ַאֶחיָך ְוַחָטּאָתם, ִכּי ָרָעה ְגָמלּוָך'. ְוַעָתּה ָשׂא ָנא ְלֶפַשׁע 

ַעְבֵדי ֱא־אֵֹהי ָלִביָך". ַוֵיְּבךְּ יֹוֵסף ְבַּדְבָּרם ֵאָליו )נ, טז-יז(.

עא  יוסף,  לחי  שסיפרו  זה  שסיפור  בבירור  ?שת?ע  ?הותוביו 
לת  יעקב  ל?ר  ליאו  ווזב.  שקר  היה  יעקב,  שא  צוולתו־וביווא 
הדבריו האאו, היה לו?רו איוסף עצ?ו, ואל ?בקש ?הלחיו שיל?רו 
בפרק  דווי,  ערש  עא  היה  ולאו  דבריו  או?ר  ה?תליו  הז?ן  או. 
"שקר  אונות  עשוייו  שלנו  ?ה  היה  הלחיו  שא  סיפורו  הקודו. 
אבן". ?טרתו הרלשית ליננה אר?ות, לאל אהפחית לת דרגת ה?תח 

בסיטולציה טעונה ?לוד. לואי עא ון בוה יוסף: הול הבין שהלחיו 
עדיין חושביו שהול ?סוגא אנקוו בהו. 

חז"א א?דו ?ולן עיקרון: "?ותר אַשנות ?פני השאוו".1 שקר 
אָבן ?ותר בהאוה. לין זה ה?קוו היחיד שחז"א הזוירו בו עיקרון 
זה. הו לפיאו ייחסו "שינוי" ?ן הל?ת אקב"ה עצ?ו.2 ושה?אלויו 
בלו אלוהא לברהו, אספר או ואשרה שהיל עתידה אהרות ואאדת, 
י  ּה ֵאל?ֹר, ַלֲחֵרי ְבאִֹתי ָהְיָתה ִאּ ִקְרָבּ ָרה ְבּ ְצַחק ָשׂ שרה צחקה באבה: "ַוִתּ
ָרה ֵאל?ֹר  ה ֶזּה ָצֲחָקה ָשׂ לֶ?ר ה' ֶלא ַלְבָרָהו, ָאָ?ּ ֶעְדָנה ַולדִֹני ָזֵקןמ ַוֹיּ
אלברהו  סיפר  ה'  יב-יג(.  )יח,  ימ...'"  ָזַקְנִתּ ַוֲלִני  ֵלֵאד  ֻלְ?ָנו  'ַהַלף 
ששרה ל?רה שהיל זקנה ?ודי אאדת, לך הש?יט לת טענתה שגו 
לברהו זקן ?ודי אהואיד )טענה שעתידה הייתה אהתגאות ו?וטעית: 
לברהו הואיד עוד שישה יאדיו לחרי ?ות שרה(. חז"א שיערו שה' 
שינה לת דברי שרה ושְ?ָסָרו אלברהו ?פני שאל רצה אעורר ?דניו 

בין בעא ולשתו. גו ולן ל?רו חז"א: ?ותר אשנות ?פני השאוו.

העיקרון  לת  אוונן  ודי  הסיפוריו  אשני  נזקקו  שחז"א  ברור 
הזה. או היה בידינו רק ה?קרה שא שרה, אל היה בו ודי אהוויח 
שלפשר או?ר שקר אבן, שון הקב"ה אל ל?ר דבר שקר, לאל סיפר 
חצי ?הל?ת. וליאו היה אפנינו רק ה?קרה שא לחי יוסף, של?נו 
ל?רו דבר שקר, אל היינו יודעיו לו הדבר לון ?ותר. לואי עשּו 
דבר לסור, ואון יוסף בוה. רק בזוות הידיעה שהקב"ה עצ?ו עשה 
דבר דו?ה עו לברהו יואו חז"א אקבוע ש?עשה זה שא הלחיו היה 
?וצדק. עניין אנו ולן ב?לפיין חשוב שא חיינו ה?וסרייו, חשוב גו 

לו נד?ה וי הול בגדר ?ותרות שא עידון חברתי: טקט. 

ישעיה בראין ה?נוח ֶהרלה שאל וא הערויו ?תקיי?יו יחדיו 
בהר?וניה לפאטונית. הדוג?ה החביבה עאיו הייתה החופש והשוויון. 
לי־שוויון.  תהיה  התוצלה  לבא  ואואי,  חופש  עא  אש?ור  לפשר 

פרשת
ויחי

אעיאוי נש?ת: פינחס בן יעקב לשר לייז, עזרילא בן לריה אייב שרטר
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ישנה א?שא ?חאוקת ?פורס?ת בין בית ש?לי ובית האא, ?ה 
וחסודה",  נלה  "ואה  או?ר  היה  ה?נהג  בחתונתה.4  אואה  לו?ריו 
יפה  לינה  הואה  לו  זלת  או?ר  שלין  טענו  בית ש?לי  חו?י  לך 
התורה  צו  שא  הערך  גובר  ולן  אדבריהו,  הלו?ר.  בעיני  וחסודה 
ְרָחק" )ש?ות וג, ז(. חו?י בית האא אל השתונעו.  ּתִ ֶקר  ׁשֶ ַבר  "ִ?ּדְ
?י צריך אשפוט לו הואה יפה וחסודהמ ודלי החתן עצ?ו. עא ון, 
אבחון  לובייקטיבית שלפשר  הצהרה  ליננה  אואה  חאוקת שבחיו 
לותה בלופן ל?פירי. היל פשוט קיאוס בחירתו שא החתן. היל דרך 

אחגוג לת לושרו שא בני הזוג.

וזה הול הטקט. ושלנו לו?ריו א?י שנתן אנו ?תנה ש?תנתו 
יפה בעינינו, גו לו לין זה נוון, לו ושלנו לו?ריו אזואתנו "ו?ה 
טוב ארלות לותך" גו לו קיווינו אהשת?ט ?פניו — ל?ירות לאו 
נתפסות וני?וסיו נליו ואל וניסיון אר?ות. וואנו יודעיו זלת, ואון 
שוו נזק לינו נגרו — אהבדיא ??קרה שבו השקר פוגע בלינטרס 

?הותי שא לחד הצדדיו. 

יסודי ופיאוסופי יותר הול ?דרש ידוע עא שיחה בין הקב"ה 
א?אלויו בשלאה לו רלוי אברול לת הלדו.

לדו  לת  אברול  הקב"ה  שבל  בשעה  סי?ון:  רבי  ל?ר 
וחבורות  ויתיו  ויתיו  השרת  ?אלוי  נעשו  הרלשון 
חבורות. ?הו לו?ריו לַא ייבָּרל, ו?הו לו?ריו ייברל. 
ׁשּו, ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו"  וזהו ?ה שותוב "ֶחֶסד ֶוֱלֶ?ת ִנְפּגָ

)תהאיו פה, יל(.
חסד לו?ר: "ייברל, שהול גו?א חסדיו".
ל?ת לו?ר: "לַא ייברל, שוואו שקריו".

צדק לו?ר: "ייברל, שהול עושה צדקות".
שאוו לו?ר: "לא ייברל, שוואו קטטה".

לפשר גו אקייו שוויון ואואי, קו?וניזו, לבא התוצלה תהיה לובדן 
החופש. בעואו שלנו חייו בו, התנגשות ?וסרית היל באתי נ?נעת.3

זו עובדה חשובה, ודו?ה שהיהדות ?עואו אל הטיאה בה ספק. 
קחו אדוג?ה לת סיפור ?רד לבשאוו. לבשאוו ביצע הפיות חצר 
ולביו ה?אך דוד נלאץ אברוח. אבסוף הגיעו הדבריו אידי ?אח?ה 
והתולר  הבאורית  יפה  לבשאוו  דוד.  וחייאי  לבשאוו  חייאי  בין 
לת  ניצא  דוד  צבל  שר  ויולב  הלאה,  בענפי  הלרוך  בשערו  נאוד 
ההזד?נות והרגֹו. ושדוד ש?ע לת בשורת הניצחון הזו חשך עאיו 
ֶאְוּתֹו:  , ְווֹה ָלַ?ר ְבּ ְבךְּ ַער ַוֵיּ ת ַהַשּׁ ַעא ַעא ֲעִאַיּ ֶאְך ַוַיּ ז ַהֶ?ּ ְרַגּ עוא?ו. "ַוִיּ
אֹוו  יָך, ַלְבָשׁ ן ?ּוִתי ֲלִני ַתְחֶתּ אֹוו! ִ?י ִיֵתּ ִני ְבִני ַלְבָשׁ אֹוו! ְבּ ִני ַלְבָשׁ ְבּ
יולב  יט, ל(. בלטי?ות רגשית ג?ורה הטיח  ְבִני!" )ש?ולא־ב'  ִני  ְבּ
ָך  ִטיו ֶלת ַנְפְשׁ ֵני ָוא ֲעָבֶדיָך ַהְ?ַ?ְאּ ָתּ ַהּיֹוו ֶלת ְפּ ?אך השּוּוא: "הַֹבְשׁ ּבַ
ר  ה קּוו ֵצל ְוַדֵבּ נֹל ֶלת לֲֹהֶביָך... ְוַעָתּ ְנֶליָך ְוִאְשׂ ַהּיֹוו... ְאַלֲהָבה ֶלת ֹשׂ
ַעא ֵאב ֲעָבֶדיָך" )שו, ו-ח(. לבאו שא דוד עא ?ות בנו ?תנגש עו 
לחריותו ורלש ?דינה ועו נל?נותו אחייאיו שהציאו לת חייו. ?ה 

קודו א?ה: חובת לב לו חובת ?אךמ

?קיו?ן שא התנגשויות ערויות נובע שסוג ה?וסריות ולופי 
החברה שאנו תאוייו אל רק בערויו שלנו בוחריו אל?ץ, לאל גו 
בדרך שלנו ?תעדפיו לותו. העדפת השוויון עא פני החופש יוצרת 
סוג ?סויו שא חברה — הקו?וניזו הסובייטי א?שא. העדפת החופש 
עא השוויון ?וביאה אחברה שא ואואת שוק. ייתון שבשתי החברות 
דוגאיו בלותו ערויו, ורק ?דרגיו לותו בלופן שונה, ובהתלו אוך 

שונות הורעותיהן ב?קריו שא התנגשות. 

זו גו הסוגיה הנבחנת בסיפוריו עא צחוקה שא שרה ועא לחי 
יוסף. הל?ת והשאוו שניהו ערויו חשוביו, לך בליזה ?הו נבחר 

ושהו ?תנגשיומ אחו?ינו היו תשובות שונות עא וך.
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ֶלא  גֹוי  ל  ׂ ִיָשּ בעואו וואו אהע?יד חזון ?וסרי שא עואו שבו "אֹל 
ּגֹוי ֶחֶרב". ישעיהו היה ?שורר־החצר שא השאוו.

לדו  בין  איחסיו  נוגעת  אשאוו  בין ל?ת  ההתנגשות  ולשר 
אחברו, הנטייה בקרב חז"א היל אהעדיף לת השאוו, בין היתר ?פני 
שב?צב שא שאוו יוואה הל?ת אשגשג, וליאו ב?אח?ה ובריב הל?ת 
היל אל פעו הנפגעת הרלשונה. עא ון הלחיו אל חטלו ושסיפרו 
איוסף ֶשֶקר אָבן א?ען ש?ירת השאוו והלחווה ב?שפחה. הו לף היו 
נל?ניו אל?ת ע?וקה יותר: שלביהו הלנושי, שלינו חי עוד, ואל 
פחות ?וך גו לביהו שבש?ייו, חי העוא?יו, רוצה שהו וצלצליהו, 
?ייסדיו ובניו שא עו הברית, יחיו זה עו זה בשאוו; שון ויצד יווא 

עו ישרלא אחיות בשאוו עו העואו, לו אל ייוון שאוו בתווומ

שלאות אשואחן שבת

?דוע אל יוואיו אהתקייו ל?ת ושאוו יחדיומ הלו ערויו 	 
לאה עו?דיו בסתירה ת?ידמ

הלו לתו ?סוי?יו שהשאוו חשוב ?הל?תמ	 
העאיון 	  הערך  הול  שהשאוו  ?וך  אהסיק  לפשר  הלו 

ביהדותמ

5

?ה עשה הקדוש ברוך הולמ נטא ל?ת והשאיוו אלרץ. 
ֵאְך ֱלֶ?ת לְַרָצה" )דנילא ח, יב(. וזהו ?ה שותוב "ְוַתׁשְ

?ה  העוא?יו,  "ריבון  אפני הקב"ה:  ל?רו ?אלוי השרת 
לתה ?בזה לת חותו ה?אוות שאךמ תעאה ל?ת ?ן הלרץ". 

וזהו ?ה שותוב "ֱלֶ?ת ֵ?ֶלֶרץ ִתְצָ?ח" )תהאיו פה, יב(.5

זהו ?דרש ?לתֵגר. ?ה בדיוק לו?ריו ה?אלויומ א?ה ?ווון הדרשן 
בלו?רו שהקב"ה "נטא ל?ת והשאיוו אלרץ"מ הלו, אלחר ?עשה, 

צדק ?אלך השאוו ושל?ר שהלדו "וואו קטטה"מ 

עוד  וא  אהתקוטט  נידונו  הלדו  שבני  היל  הווונה  אדעתי 
הלדו  בני  הל?ת.  עא  א?ונופוא  לחת  וא  יטענו  ?תחרות  קבוצות 
בני  סופייו,  שויוון שהו  יבינו  לו  ורק  לך  בשאוו  אחיות  יא?דו 
ת?ותה, הו אל ישיגו בחייהו לף פעו לת הל?ת ופי שהיל בש?ייו. 
הנשקף  ה?רֶלה   — ?קוטעת  חאקית,  ת?יד  תהיה  שבידינו  הל?ת 
??קוו ?סויו ואל, ופי שהפיאוסופיו לו?ריו אפע?יו, "ה?רלה 

הנשקף ?שוו־?קוו".6

סבורני וי תובנה זו היל הסיבה אוך שהתורה היל ספר הותוב 
?נקודות ?בט רבות, ואוך שהתנ"ך ?ויא סוגיו וה ?רוביו שא קואות, 
ואוך שה?דרש  ?חאוקות,  סביב  ?לורגנות  והג?רל  ואוך שה?שנה 
אדורותיה  היהדות  אתורה.  פניו  ההנחה שיש שבעיו  עא  ?בוסס 
?חזיקה בהבנה דקה ו?ורובת ?לין ו?וה בדבר לופייה שא הל?ת; 

דקה ו?ורובת ?זו שיש, א?יטב ידיעתי, בוא ציוויאיזציה לחרת.

השאוו  תפיסת  גו  היל  ובחאוציותה  ב?ורובותה  ייחודית 
היל  וזו.  הייתה  אל  ו?עואו  פציפיסטית  ליננה  ל?ונתנו  ביהדות. 
אפע?יו  לו?ה  נלאצת  חייה  עא  ואש?ור  אהתגונן  ודי  וי  יודעת 
אהשיב ?אח?ה. ובוא זלת, הנביליו ישעיהו ו?יוה היו הרלשוניו 
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