
 

 טיפ מהפרשה -לומדים לחיות בריא -נתי רגב

 

 בראשית

בפעם הבאה שאתם מבקרים את החולה, השתדלו להיות קצת 

 יותר רציניים.

 …מסתבר שזו שעה גורלית עבורו

חים" וצריך אתם הרי לא לבד איתו בחדר. ישנם עוד כמה "אור

לדעת היכן בדיוק לשבת. אל תשבו למראשותיו משום ששכינה 

על ראשו, וגם לא לרגליו משום שמלאך המוות לרגליו... )פנחס 

 תיד(

 

 בשעה כזו מומלץ ללמד עליו זכויות ולסלק את זה שלרגליו...

עצם הביקור עצמו שלכם, כבר יכול לחזק את החולה וליטול 

תזלזלו בביקור חולים. זה ממש  אחד משישים מחוליו. אז אל

 להחיות מתים!… כמו

 

וכך אנו קוראים בפרשת ויחי, כשיעקב אבינו חלה ובא יוסף 

לבקרו, התחזק יעקב על 

מיטתו והפך עצמו לצד 

ב השכינה.  ל ַויֵּשֶׁ ְשָראֵּ ְתַחזֵּק יִּ "ַויִּ

ָטה"  . )בראשית מח,ב(ַעל ַהמִּ

"מכאן אמרו  -כותב רש"י

ותיו שהשכינה למעלה מראש

     של חולה".

 

 

 

 ויחי
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 בראשית

 לפעמים, אלה לא אתם שאשמים!

 לפעמים, היא פשוט מסתלקת בגלל העתיד...

זאת אומרת שאתם בסדר, והמרחב הסביבתי בסדר והמקום 

 …והחברה והחיים

 הכל בסדר!

אבל משום מה חסר משהו. האנרגיה נעלמה לה. השכינה 

 נסתלקה לה.

 

עתיד. העתיד הרחוק. משהו לא טוב שיצא אז כנראה שזה בגלל ה

 מכם. משהו לא טוב שיתרחש במקום הזה, בחברה הזו, בחיים.

 

ישראל את בני יוסף ויאמר "וירא וכך נקרא בפרשתנו על הפסוק 

 )בראשית מח,ח( מי אלה"

"בקש לברכם ונסתלקה שכינה ממנו, לפי שעתיד  -כותב רש"י

 ו ממנשה".ירבעם ואחאב לצאת מאפרים, ויהוא ובני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ויחי
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 בראשית

 מכירים את ה"שועלים" האלה, 

 שיודעים לנצל את השעה, לקטוף רגע של תהילה,

 להתברג במקומות הנכונים, לנצל את המומנטום,

 ….לשלוף לרגע את המשפט הנכון, להמציא את הספין התואם

 

 נכון או לא,

 צודקים או משקרים,

 תחמנים או אנשי אמת,

 ה!זה לא משנ

 

עכשי הם "למעלה", אז קודו להם קידה 

 ותגידו "מברוק"!

 

וכך אנו קוראים בפרשת ויחי על תגובתו 

של יעקב לאחר שהשביע את יוסף 

ְשַתחּו שיקבור אותו בארץ ישראל:  "ַויִּ

ָטה" ל, ַעל ֹראש ַהמִּ ְשָראֵּ  )בראשית מז,לא( יִּ

"תעלא  -על דרך משל -כותב רש"י

לומר, שועל, בעידניה סגיד ליה", כ

 כשהשעה מצליחה לו, תשתחווה לו.

 

 

 

 

 ויחי


