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 (1122 ,דצמבר 12 ,טבת 'יד ,ו"שנת תשע 21 גליון) "ויחי"פרשת גליון 

 ה"ב

 "יחד"לבין יחיד  - "ויחי"לפרשת  "נקודה טובה"

 -קואופרטיבים  051עיירה בה פעילים . מונדראגוהבאסקית שוכנת העיירה  ,פירנאיםרי הלמרגלות ה
 .ןחברים בהתושבים הנסה לשותפויות המהוות מקום עבודה ופר. אגודות שיתופיות של תושבים

עד שהבנק הקואופרטיבי המקומי ששירת את , שם היתה כה גדולההשיתופי מידת ההצלחה של הרעיון 
 .הפך להיות הבנק החמישי בגודלו בספרד, חברי כל הקואופרטיבים המקומיים

אופ הריבוע -קו, ובהם דן אגד תנובהחלקם עדיין קיימים )בשנים עברו היו גם בארץ קואופרטיבים רבים 
ה את כוחם בשנות השבעים אך תפיסת העולם הקפיטליסטית החליש( המושבים והקיבוצים ועוד, הכחול

 .והשמונים

רעיון השיתוף של ישנה תחיה , נוח וזמיןת והתקשורת מאפשרות יצירת שיתוף תרשמכיום בעידן בו ה
 .אגודות שיתופיות 0,111 -וכיום רשומות בישראל כ

תפוקתם של עובדים : לדוגמה (. סינרגיה) מכוח היחד, מגבירה את כוחו של היחיד האגודה השיתופית
 . לו היו עובדים בנפרד, גדולה פי כמה מתפוקת סך כל היחידים, בפס יצור משותף

. כי אין לו בטחונות, להקמת עסק חדשמשקיע יחיד עלול לא לקבל הלוואה בנקאית . והנה דוגמה נוספת
 ...להלוואת הבנקכלל לא יזדקקו , תפים את הונם יחדאך חבורת משקיעים המש

 .החותמת את ספר בראשית, "ויחי"פרשת  -בפרשתנו גם אנו פוגשים , "יחד"שותפות והאת סוד ויסוד ה

ָכתו   ֲאֶשר ִאיׁש ,אֹוָתם ַוְיָבֶרְך: "ככתוב. יעקב אבינו נפרד מבניו לפני פטירתו ומברך אותם ִברְּ ַרְך כְּ " א ָתם בֵּ
ָכתו  "כל אחד קיבל ברכה (. כח, מט פרק יתבראש) ִברְּ לפיתוח , והכוונה אישיתברכה . הראויה לו ברכה - "כְּ

 .ויכולותיווניצול 

הרי , אם כל אחד מן הבנים קיבל את ברכתו שלו. אינה ברורה, החותמת את הפסוק א ָתםהמילה , אולם
ַרְך"ולא  אותו ..."ַרְךבֵּ  ְכִבְרָכתוֹ  ֲאֶשר ִאיש" במיליםהיה על הכתוב לחתום   ".א ָתם בֵּ

 .ברכת הכללאת  -משמעות נוספת ומיוחדת  א ָתםבמילה כאן ל שומעים "חז

 !?באה ללמד אותנו א ָתםמה המילה 

 של האת זריזות ולנפתלי, זאבה שלאת  יכולותיו  ולבנימין, אריהה של גבורתואת  ליהודהיעקב נתן 
 ?הברכות" סל"ממוקדת אחת מכל כל אחד קיבל רק ברכה האם אך . הליאיה

גם , כל בניויעקב את  ָכַלל, שכל אחד קיבל שבצד הברכה האישית ,מלמדת אותנוה א ָתםלכך באה המילה 
 (.המדרשי על פי "רש) הברכות בכל

" הכלל את זיכתה פרט כל וברכת, פרט לכל הועילה הכלל ברכת": זהו כוחו של הכלל וכוחה של השותפות
 (.שמעוני ילקוטעל פי מדרש , ר הירש שם"רש)

 לתת, גםו להיות חלק ממנו, צריך כל אחד להיות קשור לכלל, ךפרט יועילו לכלל וההיפהאולם כדי שברכות 
ומגבירה והופכת את כוח  את ההפריה ההדדית היוצרתרק כך נוצרת הסינרגיה . משלו לכללולתרום 
  ."יחד"לכוח ה, הבודדיםהיחידים 
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 .נעבור לשאלה נוספת ומכאן

 !?באופן ניסי האם זהו כוח אלוקי החל על האדם ומשדרג אותו ואת יכולותיו? מהי משמעותה של הברכה

 ?האם זו מתנת חינם שניתן לנצל אותה ללא כל מאמץ

 וללא לרצונו בניגוד, אדם על אושר להביא"...ה אינו רוצה "הקב. אומר הרב הירש בפירושו לתורה, לא ולא
  (.שם" )מצדו עזרה

את היישום . הכוונה ויעוד, פוטנציאלברכות אלה הן רק , אולם. 'יעקב אבינו מעניק לבניו את ברכות ה
עלולים הברכה , מצדו של האדם "עזרה"ללא מאמץ וללא , ואז. ה לאדם עצמו"משאיר הקב, והביצוע

 .והפוטנציאל להישאר לא ממומשים

 .בו פתחנו והאחדות "יחד"נושא הונחזור ל

וכאשר הם באים לבקש את סליחתו . על שרדפו אותו ומכרו אותו לעבד יוסף לאחיוסולח , בסוף הפרשה
הוא אף מנחם אותם ומבטיח לכלכל ולפרנס ...( דבר שהוא כמובן דחה מכל וכל)ומציעים להיות לו לעבדים 

 .אותם ואת משפחותיהם

ם"אמנם ? ומה הם דברי הניחומים של יוסף לאחיו ַאתֶּ םח   וְּ תֶּ אתם רציתם להרע לי  -( כ, שם) "ָרָעה ָעַלי ַׁשבְּ
ָׁשָבּה ֱאֹלִהים"ה "אך ב ָבה ח  ט  במהלך אלוקי מופלא כך . הרע שלכםאת המעשה  "הפך"ה "הקב. (שם) "לְּ

י ת"לכלכל אתכם וכיום אני יכול למשנה למלך מצרים  הגעתי להיות ַהח   (.שם" )ָרב ַעם לְּ

נתם הרעה והזדונית ומתרכז בתוצאה הטובה שקרתה למרות מעשיהם יוסף ברחמיו על אחיו מתעלם מכוו
 ...הרעים

 .עד כמה צריך לוותר למען האחווה והיחדהמלמד אותנו , על גדולות של יוסףצא ולמד 

 .ומהי הדרך להגיע אליו" יחד"כך למדנו בפרשתנו מה גדול כוחו של ה
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