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מתי מותר לשקר?
כשגימה  מפני שנים,  יוסף לפחדים.  אחיו שמ  יעקב,  לות  אחרי 
מהם את זהותו האלתית, הוא נתן מהם מהבין שהוא סומח מהם עמ 
שלכרו אותו מעבדות. בכך עסקנו בשיחתנו בשבוע שעבר. כזכור, 
האחים מא היו בטוחים מגלרי שיוסף אכן סמח מהם. אומי הוא מא 
ושלא הדבר  טינהמ  עדיין שולר  הוא  אומי  התכוון מלה שאלרמ 
היחיד שלנע ללנו עד כה מנקום בהם היה הכבוד מיעקב אביהםמ 
בילים ההם לקובמ היה שאחים מא סוגרים חשבונות כמ עוד אביהם 
חי. אנו לכירים זאת לסיפור לוקדם יותר. מאחר שיעקב מקח את 
ברכת אחיו, עשו אלר "ִיְקְרבּו ְיֵלי ֵאֶבמ ָאִבי ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעקֹב ָאִחי" 

)בראשית כז, לא(. עמ כן באים אחי יוסף אמיו ואולרים מו:

א  ה תֹאְלרּו ְמיֹוֵסף: ָאָנּ ה ִמְפֵני לֹותֹו ֵמאלֹר, 'ֹכּ "ָאִביָך ִצָוּ
ה  ְוַעָתּ ְגָלמּוָך'.  ָרָעה  י  ִכּ אָתם,  ְוַחָטּ ַאֶחיָך  ע  ַשׁ ֶפּ ָנא  א  ָשׂ
ָרם  ַדְבּ ְבךְּ יֹוֵסף ְבּ ע ַעְבֵדי ֱא־מֵֹהי ָאִביָך". ַוֵיּ א ָנא ְמֶפַשׁ ָשׂ

ֵאָמיו. )נ, טז-יז(

עמ  יוסף,  אחי  שסיפרו  זה  שסיפור  בבירור  להכתובים לשתלע 
וכזב. אימו אלר יעקב את  צוואתו־כביכומ שמ יעקב, היה שקר 

להאחים  לבקש  ומא  עצלו,  מיוסף  אולרם  היה  הממו,  הדברים 
ערש  עמ  היה  כאמו  דברים  מולר  הלתאים  הזלן  מו.  שיאלרו 
דווי, בפרק הקודם. סיפורם שמ האחים היה "שקר מבן". לטרתו 
הראשית איננה מרלות, אמא מהפחית את דרגת הלתח בסיטואציה 
יוסף: הוא הבין שהאחים עדיין  טעונה לאוד. אומי עמ כן בכה 

חושבים שהוא לסוגמ מנקום בהם. 

השמום".1  לפני  מַשנות  "לותר  עיקרון:  לכאן  מלדו  חז"מ 
שקר מָבן לותר בהמכה. אין זה הלקום היחיד שחז"מ הזכירו בו 
עצלו.2  מקב"ה  האלת  לן  "שינוי"  ייחסו  אפימו  הם  זה.  עיקרון 
כשהלמאכים באו מאוהמ אברהם, מספר מו ומשרה שהיא עתידה 
ּה ֵמאלֹר,  ִקְרָבּ ְבּ ָרה  ָשׂ ְצַחק  "ַוִתּ מהרות וממדת, שרה צחקה במבה: 
ַאְבָרָהם,  ֶאמ  ה'  אֶלר  ַוֹיּ ָזֵקןמ  ַואדִֹני  ֶעְדָנה  י  ִמּ ָהְיָתה  ְבמִֹתי  ַאֲחֵרי 
ימ...'" )יח,  ָרה ֵמאלֹר 'ַהַאף ֻאְלָנם ֵאֵמד ַוֲאִני ָזַקְנִתּ ה ֶזּה ָצֲחָקה ָשׂ ָמָלּ
יב-יג(. ה' סיפר מאברהם ששרה אלרה שהיא זקנה לכדי ממדת, 
)טענה  מהומיד  לכדי  זקן  אברהם  שגם  טענתה  את  השליט  אך 
עוד שישה  הומיד  כלוטעית: אברהם  הייתה מהתגמות  שעתידה 
ימדים אחרי לות שרה(. חז"מ שיערו שה' שינה את דברי שרה 
כשְלָסָרם מאברהם לפני שמא רצה מעורר לדנים בין בעמ ואשתו. 

גם כאן אלרו חז"מ: לותר משנות לפני השמום.

ברור שחז"מ נזקקו משני הסיפורים כדי מכונן את העיקרון 
הזה. מו היה בידינו רק הלקרה שמ שרה, מא היה בו כדי מהוכיח 
דבר שקר, אמא  מא אלר  מבן, שכן הקב"ה  מולר שקר  שאפשר 
סיפר חצי להאלת. ואימו היה מפנינו רק הלקרה שמ אחי יוסף, 
שאלנם אלרו דבר שקר, מא היינו יודעים אם הדבר אכן לותר. 
אומי עשּו דבר אסור, ומכן יוסף בכה. רק בזכות הידיעה שהקב"ה 

פרשת
ויחי

מעימוי נשלת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאמ בן אריה מייב שרטר
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הלוסריות  שסוג  נובע  ערכיות  התנגשויות  שמ  לקיולן 
ואופי החברה שמנו תמויים מא רק בערכים שאנו בוחרים מאלץ, 
פני  עמ  השוויון  אותם. העדפת  לתעדפים  בדרך שאנו  גם  אמא 
הסובייטי  הקולוניזם   — חברה  שמ  לסוים  סוג  יוצרת  החופש 
כמכמת  מחברה שמ  לובימה  עמ השוויון  מלשמ. העדפת החופש 
שוק. ייתכן שבשתי החברות דוגמים באותם ערכים, ורק לדרגים 
 אותם באופן שונה, ובהתאם מכך שונות הכרעותיהן בלקרים שמ 

התנגשות. 

יוסף.  זו גם הסוגיה הנבחנת בסיפורים עמ שרה ועמ אחי 
נבחר  להם  באיזה  אך  חשובים,  ערכים  שניהם  והשמום  האלת 

כשהם לתנגשיםמ מחכלינו היו תשובות שונות עמ כך.

ישנה מלשמ לחמוקת לפורסלת בין בית שלאי ובית הממ, 
נאה  "כמה  מולר  היה  הלנהג  בחתונתה.4  מכמה  אולרים  לה 
וחסודה", אך חכלי בית שלאי טענו שאין מולר זאת אם הכמה 
אינה יפה וחסודה בעיני האולר. מדבריהם, כאן גובר הערך שמ 
ְרָחק" )שלות כג, ז(. חכלי בית הממ מא  ֶקר ּתִ ַבר ׁשֶ צו התורה "ִלּדְ
השתכנעו. לי צריך משפוט אם הכמה יפה וחסודהמ ודאי החתן 
עצלו. עמ כן, חמוקת שבחים מכמה איננה הצהרה אובייקטיבית 
שאפשר מבחון אותה באופן אלפירי. היא פשוט קימוס בחירתו 

שמ החתן. היא דרך מחגוג את אושרם שמ בני הזוג.

לתנה  מנו  שנתן  מלי  אולרים  כשאנו  הטקט.  הוא  כזה 
שלתנתו יפה בעינינו, גם אין זה נכון, או כשאנו אולרים מזומתנו 
 — לפניו  מהשתלט  קיווינו  אם  גם  אותך"  מראות  טוב  "כלה 
אלירות אמו נתפסות כנילוסים נאים ומא כניסיון מרלות. כומנו 

עצלו עשה דבר דולה עם אברהם יכמו חז"מ מקבוע שלעשה זה 
שמ האחים היה לוצדק. עניין מנו כאן בלאפיין חשוב שמ חיינו 
הלוסריים, חשוב גם אם נדלה כי הוא בגדר לותרות שמ עידון 

חברתי: טקט. 

לתקיילים  הערכים  כמ  שמא  ֶהראה  הלנוח  ברמין  ישעיה 
יחדיו בהרלוניה אפמטונית. הדוגלה החביבה עמיו הייתה החופש 
והשוויון. אפשר משלור עמ חופש כמכמי, אבמ התוצאה תהיה אי־
שוויון. אפשר גם מקיים שוויון כמכמי, קולוניזם, אבמ התוצאה 
לוסרית  התנגשות  בו,  חיים  שאנו  בעומם  החופש.  אובדן  תהיה 

היא במתי נלנעת.3

זו עובדה חשובה, ודולה שהיהדות לעומם מא הטימה בה 
ספק. קחו מדוגלה את סיפור לרד אבשמום. אבשמום ביצע הפיכת 
חצר ואביו הלמך דוד נאמץ מברוח. מבסוף הגיעו הדברים מידי 
התואר  יפה  אבשמום  דוד.  וחיימי  אבשמום  חיימי  בין  למחלה 
והׂשיער נמכד בשערו הארוך בענפי האמה, ויואב שר צבא דוד 
הניצחון  בשורת  את  שלע  כשדוד  והרגֹו.  ההזדלנות  את  ניצמ 
 , ְבךְּ ַער ַוֵיּ ת ַהַשּׁ ַעמ ַעמ ֲעִמַיּ ֶמְך ַוַיּ ז ַהֶלּ ְרַגּ הזו חשך עמיו עומלו. "ַוִיּ
ן לּוִתי  ִיֵתּ ִלי  מֹום!  ַאְבָשׁ ְבִני  ִני  ְבּ מֹום!  ַאְבָשׁ ִני  ְבּ ֶמְכּתֹו:  ְבּ ָאַלר  ְוכֹה 
באטילות  א(.  יט,  )שלואמ־ב'  ְבִני!"  ִני  ְבּ מֹום  ַאְבָשׁ יָך,  ַתְחֶתּ ֲאִני 
ֵני  ְפּ ֶאת  ַהּיֹום  ָתּ  "הַֹבְשׁ השּכּומ:  למך  ּבַ יואב  הטיח  גלורה  רגשית 
נֹא  ְנֶאיָך ְוִמְשׂ ָך ַהּיֹום... ְמַאֲהָבה ֶאת ֹשׂ ִטים ֶאת ַנְפְשׁ ָכמ ֲעָבֶדיָך ַהְלַלְמּ
ו-ח(.  )שם,  ֲעָבֶדיָך"  ֵמב  ַעמ  ר  ְוַדֵבּ ֵצא  קּום  ה  ְוַעָתּ אֲֹהֶביָך...  ֶאת 
לדינה  כראש  אחריותו  עם  לתנגש  בנו  לות  עמ  דוד  שמ  אבמו 
חייו. לה קודם מלה: חובת  נאלנותו מחיימים שהצימו את  ועם 

אב או חובת למךמ
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ימלדו מחיות בשמום אך ורק אם יבינו שכיוון שהם סופיים, בני 
שהיא  כפי  האלת  את  פעם  אף  בחייהם  ישיגו  מא  הם  תלותה, 
בשליים. האלת שבידינו תהיה תליד חמקית, לקוטעת — הלרֶאה 
הנשקף ללקום לסוים ומא, כפי שהפימוסופים אולרים מפעלים, 

"הלראה הנשקף לשום־לקום".6

ספר  היא  מכך שהתורה  הסיבה  היא  זו  תובנה  כי  סבורני 
כה  סוגים  לכימ  שהתנ"ך  ומכך  רבות,  לבט  לנקודות  הכתוב 
סביב  לאורגנות  והגלרא  שהלשנה  ומכך  קומות,  שמ  לרובים 
לחמוקות, ומכך שהלדרש לבוסס עמ ההנחה שיש שבעים פנים 
לאין  ולורכבת  דקה  בהבנה  לחזיקה  מדורותיה  היהדות  מתורה. 
כלוה בדבר אופייה שמ האלת; דקה ולורכבת לזו שיש, מליטב 

ידיעתי, בכמ ציווימיזציה אחרת.

גם תפיסת השמום  היא  ובחמוציותה  בלורכבותה  ייחודית 
ביהדות. אלונתנו איננה פציפיסטית ולעומם מא הייתה כזו. היא 
יודעת כי כדי מהתגונן ומשלור עמ חייה נאמצת אולה מפעלים 
מהשיב למחלה. ובכמ זאת, הנביאים ישעיהו וליכה היו הראשונים 
א גֹוי ֶאמ  ׂ בעומם כומו מהעליד חזון לוסרי שמ עומם שבו "מֹא ִיָשּ

ּגֹוי ֶחֶרב". ישעיהו היה לשורר־החצר שמ השמום.

כאשר ההתנגשות בין אלת משמום נוגעת מיחסים בין אדם 
מחברו, הנטייה בקרב חז"מ היא מהעדיף את השמום, בין היתר 
בלמחלה  ואימו  משגשג,  האלת  יכומה  לפני שבלצב שמ שמום 
ובריב האלת היא מא פעם הנפגעת הראשונה. עמ כן האחים מא 
חטאו כשסיפרו מיוסף ֶשֶקר מָבן מלען שלירת השמום והאחווה 
שאביהם  יותר:  עלוקה  מאלת  נאלנים  היו  אף  הם  בלשפחה. 
האנושי, שאינו חי עוד, ומא פחות לכך גם אביהם שבשליים, חי 

נגרם — מהבדימ ללקרה שבו  אינו  נזק  ומכן שום  זאת,  יודעים 
השקר פוגע באינטרס להותי שמ אחד הצדדים. 

יסודי ופימוסופי יותר הוא לדרש ידוע עמ שיחה בין הקב"ה 
מלמאכים בשאמה אם ראוי מברוא את האדם.

אלר רבי סילון: בשעה שבא הקב"ה מברוא את אדם 
וחבורות  כיתים  כיתים  השרת  למאכי  נעשו  הראשון 
רא, ולהם אולרים ייברא.  חבורות. להם אולרים ַאמ ייּבָ
קּו"  מֹום ָנׁשָ ׁשּו, ֶצֶדק ְוׁשָ וזהו לה שכתוב "ֶחֶסד ֶוֱאֶלת ִנְפּגָ

)תהמים פה, יא(.
חסד אולר: "ייברא, שהוא גולמ חסדים".
אלת אולר: "ַאמ ייברא, שכומו שקרים".

צדק אולר: "ייברא, שהוא עושה צדקות".
שמום אולר: "אמ ייברא, שכומו קטטה".

לה עשה הקדוש ברוך הואמ נטמ אלת והשמיכו מארץ. 
ֵמְך ֱאֶלת ַאְרָצה" )דניאמ ח, יב(. וזהו לה שכתוב "ְוַתׁשְ

אלרו למאכי השרת מפני הקב"ה: "ריבון העומלים, לה 
אתה לבזה את חותם הלמכות שמךמ תעמה אלת לן 
הארץ". וזהו לה שכתוב "ֱאֶלת ֵלֶאֶרץ ִתְצָלח" )תהמים 

פה, יב(.5

לכוון  מלה  הלמאכיםמ  אולרים  בדיוק  לה  לאתֵגר.  לדרש  זהו 
האם,  מארץ"מ  והשמיכו  אלת  "נטמ  שהקב"ה  באולרו  הדרשן 
מאחר לעשה, צדק למאך השמום כשאלר שהאדם "כומו קטטה"מ 

נידונו מהתקוטט כמ עוד  מדעתי הכוונה היא שבני האדם 
קבוצות לתחרות יטענו כמ אחת מלונופומ עמ האלת. בני האדם 
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העומלים, רוצה שהם וצאצאיהם, לייסדיו ובניו שמ עם הברית, 
יחיו זה עם זה בשמום; שכן כיצד יוכמ עם ישראמ מחיות בשמום 

עם העומם, אם מא ייכון שמום בתוכומ
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