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גיליון מס' 440
פרשת ויחי
מחשבות על חיים ,מוות ומשמעות
מאת קובי שטיין ,קבוצת יבנה
פרשתנו נפתחת במילים "ויחי יעקב" ,ועם זאת הפסוק הבא פותח במילים " ַוי ְִּק ְרבּו יְמֵ י-י ְִּש ָראֵ ל לָמּות" .לכאורה יש
כאן אירוניה רבה ,שכן מדוע לפתוח בדיבור על חיים בנקודה בה עומד גיבור הסיפור למות? תופעה זו הרי מוכרת
לנו כבר מפרשת "חיי שרה" .הפרשה פותחת במילים " ַויִּהְ יּו חַ יֵי ָש ָרה" ,ומיד בפסוק הבא שובַ " ,ו ָתמָ ת ָש ָרה" .מדוע
אם כן פועלת התורה כך?
ברצוני להתייחס אל נקודה משמעותית נוספת בסוגיית חיים ומוות בספר בראשית .נקודה זו היא למעשה אותה
נקודה ברצף הזמן הנרטיבי של הבריאה אשר בה נכנסים לתודעתנו המושגים של חיים ומוות כמושגים בעלי זיקה
האחד לשניַ " :ויֹּאמֶ ר ה' אֱ ֹל ִּק ים הֵ ן הָ ָאדָ ם הָ יָה כְ ַאחַ ד ִּממֶ ּנּו לָדַ עַ ת טוֹּב ו ָָרע וְ עַ ָתה פֶ ן-י ְִּש ַלח יָד ֹּו וְ ל ַָקח גַם מֵ עֵ ץ הַ חַ יִּים
וְ ָאכַל וָחַ י לְ ֹּעלָם" (ג ,כב) .ישאל השואל :וכי מה אכפת לו לאלוקים אם האדם יחיה לעולם?
דומני כי שתי השאלות קשורות האחת בשנייה .במוקד העניין ניצבת שאלת המשמעות אשר עשוי האדם להעניק
לחייו .דרך אחת להסתכל על "משמעות החיים" היא הדרך אותה מציע אריק אריקסון ב'תיאוריית השלבים'.
בתארו את שלבי ההתפתחות של האדם מציע אריקסון כי השלב האחרון ,זה אשר אליו מגיע האדם בהסתכלות
רטרוספקטיבית על חייו בעת זקנתו ,הינו שלב של שלמות לעומת ייאוש .האדם למעשה בוחן האם במהלך חייו
הצליח למלאם בתוכן אשר איתו הוא שלם ,אשר מהווה עבורו מיצוי של החיים ,ואז יחוש אחדות והשלמה עם
המוות הקרב .לעומת זאת ,אם יחוש שלא מיצה את החיים ,שתכנם איננו תואם את מה שהיה מייחל לו ,הרי
שהמוות יהווה עבורו נקודה של ייאוש וחרדה רבה.
לכאורה ,עולה מכאן כי נקודת המוות היא אבן הבוחן של החיים .ברם ,כפי שמלמד אותנו הפילוסוף הגרמני
מרטין היידגר ,אנו חיים תמיד לקראת המוות .מהרגע בו אנו "נזרקים אל העולם" אנו למעשה במציאות אשר
קרבה לקראת סוף חיינו .משמע ,המוות נוכח בחיינו הרבה לפני הגיענו לזקנה ואנו מעצבים את חיינו לאור
נוכחותו .למעשה המוות הינו הביטוי האולטימטיבי לכך שהזמן של חיינו הינו מוגבל .מוגבלות הזמן ,אשר מופיעה
לראשונה בתורה באותה נקודה של שלילת אפשרות האכילה מעץ החיים ,היא למעשה זו אשר דוחפת אותנו
למלא את חיינו במשמעות .תודעה זו ,היא אשר מאיצה בנו להספיק ולמלא את חיינו במעשים .נמצא כי המוות
הינו מהמתנות הגדולות ביותר שיש בחיים ,עבור אלו הממלאים אותם ,אך הוא עשוי להיות הנורא מכל עבור אלו
אשר אינם משגיחים בו ומבזבזים אותם .לכן מוגבלות הזמן היא הכרחית!
נראה אם כן כי ההגעה אל נקודת הסיום ,כפי שמגיע יעקב בפרשתנו ,הינה מועד פריעת החוב .זו הנקודה בה כבר
אין עוד אפשרות לשנות את החיים .כך למשל יעקב בוחן את חייו ואומר " ְמעַ ט וְ ָר ִּעים הָ יּו יְמֵ י ְשנֵי חַ יַי" (מז ,ט).

משמע מבחינתו ,במושגים של אריקסון בכל אופן ,שהוא נמצא בנקודת הייאוש .אולם כאן בדיוק נמצאת הפרצה:
אמנם את הח יים אין אפשרות לשנות ,אך את משמעותם יש גם יש! תובנה זו באה לידי ביטוי דווקא בדבריו של
יוסף בפרשתנו.
כאשר האחים ניגשים בחיל ורעדה אל יוסף לאחר מות אביהם יעקב – ובצדק הם חרדים בגין הרעה אשר עשו לו
– אומר להם יוסף את המשפט הבאַ" :אלִּ -ת ָיראּו כִּ י הֲ ַתחַ ת אֱ לִֹּּ -היםָ ,א ִּני .וְ אַ ֶתם חֲ ַשבְ ֶתם עָ לַי ָרעָ ה אֱ ֹ-להים חֲ ָשבָ ּה
לְ טֹּבָ ה לְ מַ עַ ן עֲ שֹּה כַיוֹּם הַ זֶה לְ הַ חֲ יֹּת עַ םָ -רב( ".נ ,יט-כ) .יוסף מדגים כיצד ניתן להעניק משמעות חדשה למעשה
המכירה .לא עוד המכירה היא חטא אלא היא גלגול של רצון הקב"ה ,ומכאן הפתח עבור האחים להיפטר מתחושת
האשם .ומכאן שניתן להעניק משמעות חדשה לכל מעשה ,ואפילו לחיים שלמים .המוות מציב אותנו לא רק אל
מול בחינת מה שהיה בחיים ,אלא אל מול המשמעות של החיים ותכנם עבורנו .על כן ,ברור כי מותו של האדם,
ובכלל זה סוגיית מותם של יעקב ושרה ,הינו הנקודה רלוונטית ביותר לשאלת משמעות החיים ,ולא נכון יהיה
לדבר על האחד ללא הזיקה אל השני.

קובי שטיין ,חבר קבוצת יבנה ,בן  ,32נשוי ואב לשניים .בוגר תואר ראשון בפסיכולוגיה
ופילוסופיה יהודית בבר-אילן ,וכיום מתחיל פוסט-דוקטורט באוניברסיטת תל-אביב
בתחום טראומות הקרב והשבי והשלכותיהן הפסיכולוגיות.
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