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  : הייתי רוצה לפתוח בסיפור חסידי קצר, לפני שנכנס לפרשה ולחלק הגדול של פרשיות יוס� ואחיו

של המגיד ממזריטש היו ג� ' חברא קדישא'ב שהיו שניה� ב'יצחק מברדיצ' ר הזק� ולר"לאדמו
ה פנ, בתו  החתונה. נכד מצד זה ונכדה מצד זה החליטו להתחת� –שני הנכדי�  –קשרי חיתו� 

בה יעזור לנו בגשמיות "ובר  אותו בברכה קצרה שהק –לרבי יצחק  –ר הזק� למחות� "האדמו
פנה רבי יצחק בחזרה לבעל התניא ואמר לו שההיגיו� מורה שהסדר צרי  להיות הפו  . וברוחניות

לא ממני למדתי להקדי�  –השיב לו בעל התניא ! קוד� כל רוחניות ורק אחריה גשמיות –
' והיה ה: "ל 1"ונת� לי לח� לאכול ובגד ללבוש: "אלא מיעקב אבינו שהקדי�, ניותהגשמיות לרוח

אבל הא� כבודו רוצה ; יעקב אבינו לשזוהי מעלתו , ניחא –אמר לו רבי יצחק . 2"לוהי�$ לי לא
אבל הא�  –ג� זה נכו� , אמר לו בעל התניא? להשוות בי� הגשמיות של יעקב אבינו לזו שלנו

והוא חזר ובר  אותו בגשמיות ! ?של יעקב אבינו לבי� זו שלנו הרוחניותהרוחניותהרוחניותהרוחניותי� כבודו רוצה להשוות ב
  .וברוחניות

ולא באלה , כל זאת הקדמה לכ  שאיננו מביני� באמת לא בגשמיות ולא ברוחניות של יעקב אבינו
�מידות  רתיה �יבהתורה באה ללמד אותנו , אבל תורה היא וללמוד אנו צריכי�. של יוס� והאחי

ואז , נו ע� דמויות ומעשי� אות� אנו לומדי� וחושבי� שאנו מביני�היא מפגישה אות  כ �שלו
וחוזר , עד שאנו מגיעי� לדרגה שאנו מביני� שאנחנו לא מביני� בושו אנו לומדי� אות� שוב

�יע� כל הקשיי� והקושיות שעול –צרי  לעסוק ביוס� ובאחי� על כל מה שמתעורר ש� . חלילה 
, הדבר הזה נכו� לכל הפרשות. רי� עד כמה שידינו משגתואנו צריכי� להבי� את הדב. מתו  הכתוב

  .רובדי� על גבי רובדי� של הבנות תרוצבבנויות קל וחומר לפרשות שלנו ש
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בי� תולדות יוס� לתולדות ) י מביא זאת בפירושו"ורש(הפרשה משווי�  לש הל כבר בתחילת"חז
  :3נעיי� בפסוקי�. יעקב

ַען }א{ ָנֽ ֶאֶ֖רץ ּכְ י ָאִב֑יו ּבְ ֶאֶ֖רץ ְמגּוֵר֣ ב ּבְ ב ַיֲעֹק֔ ׁשֶ ֣ ה  }ב{: ַוּיֵ ּלֶ ן| ֵא֣ ף ּבֶ ב יֹוֵס֞ ע-ּתְֹל֣דֹות ַיֲעקֹ֗ ַבֽ -ׁשְ
ה ֶאת ָנ֙ה ָהָי֨ה ֹרֶע֤ ה ׁשָ ֵר֤ ַער ֶאת-ֶעׂשְ אן ְו֣הּוא ַנ֗ ּצֹ֔ ה ְוֶאת-ֶאָחי֙ו ּבַ י ִבְלָה֛ ֵנ֥ ֣י ָאִב֑יו -ּבְ ה ְנׁשֵ ֖ י ִזְלּפָ ֵנ֥ ּבְ

ף ֶאת ֵב֥א יֹוֵס֛ בָּ -ַוּיָ ה ֶאלּדִ ם-תָ֥ם ָרָע֖   :ֲאִביֶהֽ

הקושי שבו עוסקי� כל המפרשי� עוד . לשנאה ולקנאת האחי�, מיד לאחר מכ� קופצי� לדיבה
 � –" ויצא"כשלמדנו את פרשת . 'הוא בפסוק א $" אלה תולדות יעקב יוס�"לפני הקושי שבמילי

יש : נזכיר בקצרה את העני�. רשהבפתיחת הפ של מקראשל מקראשל מקראשל מקרא פשוטופשוטופשוטופשוטוכדרכו בא לישב י "ראינו שרש
ויל   ויצא יעקב מבאר שבע" ("ויצא"קושי גדול בעצ� הימצאותו של הפסוק הראשו� של פרשת 

. שיעקב יצא מאר, ישראל" תולדות"שמופיע מיד לאחר שכבר פורט לנו בסו� פרשת ) 4"חרנה
 פשטפשטפשטפשטושי בדבר שהסברנו כק(הקושי היה על הופעת הפסוק בהקשר של הפסוקי� שבסביבתו 

י ש� שהסיבה לחזרה על הדברי� היא ההפסקה הקצרה שהיתה "וראינו את דברי רש). הכתוב
ולכ� לפני שחזרה התורה ודיברה על יעקב היא הזכירה , לאחר תיאור יציאת יעקב שעסקה בעשו

  .לנו באיזה עני� עצרנו

פותח את הפרשה ג� כא� הפסוק ה: מי שש� לב ראה שאותו קושי מופיע ג� בפתיחת פרשת וישב
שכ� א� נעיי� בסיו� פרשת , ומתאר לנו את ישיבתו של יעקב באר, מגורי אביו לכאורה מיותר

  ):בפרק הקוד� לפרק העוסק בעשו ותולדותיו( 5"וישלח"

א ַיֲעֹק֙ב ֶאל }כז{ ֹב֤ ר-ַוּיָ וא ֶחְב֔רֹון ֲאׁשֶ ֑ע ִה֣ ַאְרּבַ ת ָהֽ ֣ א ִקְריַ יו ַמְמֵר֖ ק ָאִב֔ ר-ִיְצָח֣ ֽ ֥ם ַאְבָרָה֖ם -ּגָ ׁשָ
ק ה }כח{: ְוִיְצָחֽ ָנֽ ים ׁשָ ֹמִנ֥ ה ּוׁשְ ָנ֖ ק ְמַא֥ת ׁשָ י ִיְצָח֑ ְה֖יּו ְיֵמ֣ ֽ ֶסף  }כט{: ַוּיִ ָא֣ ָמת֙ ַוּיֵ ק ַוּיָ֙ ע ִיְצָח֤ ְגַו֨ -ֶאלַוּיִ

יו ָנֽ ב ּבָ ֥ו ְוַיֲעקֹ֖ ֣רּו ֹא֔תֹו ֵעׂשָ ְקּבְ ע ָיִמ֑ים ַוּיִ ַב֣ ן ּוׂשְ יו ָזֵק֖   : ַעּמָ֔

וישב "וא� רצתה התורה להוסי� . אל חברו� –כא� כבר נאמר לנו שיעקב הגיע אל אר, מגורי אביו 
ל הפרשה מדוע שלא תתחי, א� כ�! כבר ש� בהקשר המתאי� תאזיכולה היתה להוסי�  –" יעקב

" ויצא"כמו בפרשת ו ?6נמצא דווקא כא�' לש� מה פסוק א? "אלה תולדות יעקב: "'שלנו בפסוק ב
  .י�בפשט הכתובהוא קושי ג� כא� ה $

את הבריחה , לימדנו יעקב שעלינו להפו  את הבריחה מעשו ומלב� ליציאה" ויצא"בפרשת 
�פתיחה לתורה שלמה שלימדנו יעקב  הוא –כ  אמרנו  –" ויצא"ואולי ה. ממצרי� ליציאת מצרי

, להלח� בו, שצרי  לדעת לברוח מעשו –תורה שלמה שמלמדת אותנו מה כוחו של הצדיק , אבינו
  .מה תפקידו בכל המהל  הזה, מכל הסיפור הזה של�של�של�של� יוצאיוצאיוצאיוצא אי  הואלדעת  – יותר אבל חשוב

  ?איזו תורה חדשה מלמדנו כא� יעקב? "וישב"מהו ה, א� כ�
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 �  .א, ז"ל, ש
4
 �  .י, ח"כ, ש
5
 �  .כח$ כז, ה"ל, ש
6
שכ�  –י אומר ש� שפסוק זה אי� זה מקומו כא� "רש –"ויקברו אותו עשו ויעקב בניו"נאמר ש�  –הערה חשובה  

ז היה "ק כהפסוק הכרונולוגי הממשי  לפסו, כלומר. י מפרט את החישוב ש�"ורש, יצחק עוד היה חי כשנמכר יוס�
בדיוק כמו שנעשה בסו� פרשת  –ובמקו� זאת המקרא ממשי  ועוסק דווקא בעשו , "אלה תולדות יעקב"צרי  להיות 

   .תולדות
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. בי� יעקב ליוס�תברר לנו הוא ההבדל שי" וישב"בי� ל" וישלח"$ "ויצא"ההבדל שבי�  ,לעניות דעתי
� ההתמודדות ע�. ע� האחי�ההתמודדות  $ דבר אחד  מלבד, שווה של השני� האלו כל עולמ

ההתמודדות של יוס� , לעומת זאת. שמהווה גור� חיצוני לבית יצחק –נטו ע� עשו עשו היתה 
 �ל ועל הציר של ההבדל הזה עומדות כ. בתו  ע� ישראל, ת בתו  הביתהיא התמודדו –ע� האחי

  . שלפנינו הפרשות

�  

  

  :7י"אומר רש" אלה תולדות יעקב יוס�"על הפסוק 

אחת שכל : תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים: ומדרש אגדה דורש
וכל , דומה לוושהיה זיו אקונין של יוסף , עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא ברחל

זה אחיו מבקש להרגו וזה אחיו , זה נשטם וזה נשטם: מה שארע ליעקב ארע ליוסף
  . וכן הרבה בבראשית רבה, מבקשים להרגו

צדיקים ; קפץ עליו רגזו של יוסף, קש יעקב ישב בשלוהיב -וישב  :ועוד נדרש בו
להם לעולם לא דין לצדיקים מה שמתקן : אמר הקדוש ברוך הוא ,מבקשים לישב בשלוה

  ?אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה, הבא

ל "מתו  כל דברי חז". כל מה שאירע ליעקב אירע ליוס�" –נתמקד כרגע בפירוש המודגש 
אצל (שניה� נשטמי� יעקב ויוס� : י בוחר רק שני�"רש, �סויל בי� יעקב הכוראשעורכי� הקבלה 

ושניה� נמצאי�  )9"וישטמוהו בעלי חיצי�: "צל יוס�וא. 8"...וישט� עשו את יעקב בליבו": יעקב
 �ואצל , 10"יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי : "אצל יעקב(במצב שאחיה� מבקשי� להרג

  ).11"ונהרגהוועתה לכו ": יוס�

  :12נעיי� במדרש המלא

ה ּתְֹלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף: "ןר שמואל בר נחמ"א לא היה ( א היה צריך קרא למימר כןל: "ֵאּלֶ
   "!ראובן - אלה תולדות יעקב" :אלא ,)צריך הכתוב לומר כן

  :שכל מה שאירע לזה אירע לזה ,אלא ?"ףיוס" למוד לומרמה ת ,אלא

 .מה זה נולד מהול אף זה נולד מהול

 .מה זה אמו עקרה אף זה אמו עקרה

 .מה זה אמו ילדה שנים אף זה אמו ילדה שנים
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 .מה זה בכור אף זה בכור

 .מה זה נתקשה אמו בלידה אף זה נתקשה אמו בשעת לידה

 .מה זה אחיו שונא אותו אף זה אחיו שונאים אותו

 .מה זה אחיו בקש להרגו אף זה בקשו אחיו להרגו

 .מה זה רועה אף זה רועה

 .זה נשטם וזה נשטם

 .זה נגנב שתי פעמים וזה נגנב שתי פעמים

 .זה נתברך בעושר וזה נתברך בעושר

 .זה יצא לחוצה לארץ וזה יצא לחוצה לארץ

 .זה נשא אשה מחוצה לארץ וזה נשא אשה מחוצה לארץ

 .חוצה לארץ וזה הוליד בנים בחוצה לארץזה הוליד בנים ב

 .זה ליווהו מלאכים וזה ליווהו מלאכים

 .י חלום"זה נתגדל על ידי חלום וזה נתגדל ע

 .זה נתברך בית חמיו בשבילו וזה נתברך בית חמיו בשבילו

 .זה ירד למצרים וזה ירד למצרים

 .זה כלה את הרעב וזה כלה את הרעב

 .זה משביע וזה משביע

 .וזה מצוהזה מצוה 

 .זה מת במצרים וזה מת במצרים

 .זה נחנט וזה נחנט

 :זה העלו עצמותיו וזה העלו עצמותיו

  

טמה וההריגה מבי� כל ההקבלות יי לבחור דווקא את עני� הש"מה ראה רש – ונתלאש לע רוזחנ
 מה מייחד אות� אל מול יתר, הלא אי� ה� מופיעי� בתחילתו של המדרש או בסופו ?ל"שעשו חז
   ?ההקבלות
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דווקא י בחר "רש ;את המכנה המשות� שהוא בכלל לא מכנה משות�כא� י בחר "רשדעתי  תוינעל
 � –ומבקש להורגו  בליבובליבובליבובליבועשו שוט� את יעקב : נסביר. יעקב ליוס�בי�  השוני�השוני�השוני�השוני�את שני הענייני

 לא רסמה תא הריבעהו רבקה שמעה זאת ברוח קודשה, א  הוא לא משת� א� אחד בדבר זה
חיצי גיבור : "�כו ,"וישטמוהו בעלי חיצי�וימררוהו ורובו  " :נאמרהאחי� על  –לעומת זאת . בקעי

�  :14ועל כ  אומר המדרש. 13" שנוני� ע� גחלי רתמי

  . אלו בעלי מחיצתו שהשליכו עליו דברים קשים כחץ -" ישטמוהו בעלי חציםו"

אלא כל כלי זיין מכין במקומן ? ומה ראה למשלן בחץ מכל כלי זיין -" חצי גבור שנונים"
שנאמר ברומא והורג ( דאמור ברומי וקטיל בסוריא, כך הוא לשון הרע, מכה מרחוק וזה

שכל גחלים כבים מבפנים אבל גחלי , אלא כגחלי רתמים, ולא ככל גחלים. )בסוריה
כך כל מי שהוא מקבל לשון . פ שהוא כבה מבחוץ עדיין הוא בוער מבפנים"רתמים אע

  ...עדיין הוא בוער מבפנים, ספ שאתה הולך ומפייסו והוא מתפיי"אע, הרע

הוא  – יעקב את כל עולמו הרס ;ויש לו סיבה לכ  –עשו מבקש להרוג את יעקב  :הגירהה �ינעלו
 –משו� כיבוד אב ותו לא ? לא הורג את יעקב עשוומדוע . בערמה לקח ממנו את הברכה והבכורה

כי  $  כיבוד אב מעשו אנו למדי�ש הביסה בגא יהוז. 15"יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אביו"
מר שאי� לו מה לתת לב� ושהכל כבר נית� והאב אכאשר הוא ב�  רובע רתויב השקהאב הכיבוד 

את יוס� עוד  גומבקשי� להרה�  –אילו אצל האחי� אנו מוצאי� את ההפ  הגמור ו. לאח האחר
� אז מה א�. 16"חיה רעה אכלתהו": ולומר �היבאלומבחינת� אי� בעיה לשקר , בחיי אביה

�והמטרה  זה בס  הכל דיבורי� בעלמא? � שאולההמורידי� את שיבתו של אבי כתוצאה מכ  ה
�ב� היה צרי  להציל את יוס� ראוש אוה הגירהה רשקהב �טק לדבה דוע .מקדשת את האמצעי

הא� הוא אכ� ניסה לממש ? הא� מישהו היה צרי  להציל את יעקב בפועל מפני עשו לבא ,מאחיו
  ?את מה שרחש ליבו עשרי� שנה קוד� לכ�

�כעת מתחיל , ריב בי� יעקב לעשוימי השל  'קלי�'החיי� ה �דיע �ת יכ הארנ: הדברי� חריפי
מכוסה במעטה כבר שנאה כא� ה. ההתמודדות ע� שנאה בי� אחי� בתו  ישראל –האתגר הקשה 

  . 'לש� שמי�'של 

  

�  

  

וש� אנחנו . האחי� מגיעי� למצרי� לשבור לח�עוברות לה� מספר שני� ו, לאחר מכירת יוס�
ואי  יתכ� ? האחי� לא שמעו שנער עברי שולט במצרי�אי  יתכ� ש $ שואלי� את שאלת השאלות 

מספר  תנחומא מדרש? )ג� מבלי לערב את אביה�(שלא ניסו לברר מה אירע באחריתו של יוס� 
אל  ה� נכנסו באמתו .ה� יחפשו את יוס�כשיגיעו למצרי� שהאחי� אמרו בינ� לבי� עצמ� ש

 שה� רצו להחזיר זוהי עדות לכ  ,הרואכל .כדי למצוא את יוס� שוני� עשרה שערי�מצרי� דר  
  .רבדה תירחאב הלע המ הארנ �כת. אל אביה� את יוס�
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 .ד, כ"תהילי� ק 
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  ט"ח י"צ, בראשית רבה 
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 :קוד� שאמר לה�( אחיו ו אלבהתוודעשעמד ע� יוס� שלא היה איש התורה מתארת לנו , בהמש 
, לסכנה גדולה ירד יוס�"והמדרש מספר לנו ש .)17"אני יוס� אחיכ� אשר מכרת� אותי מצרימה"

מגלי� לנו  המדרש ותואבהמש   ל"חז, יותר מכ  .18"� מכירואי� בריה בעול $שא� הרגוהו אחיו 
  :עשה זאת בהדרגהאלא , אל אחיו באופ� מיידי עשיוס� לא התווד

מוטב שאתוודע : אמר יוסף בלבו, כיון שראה יוסף שהסכימה דעתם להחריב את מצרים
 ?מת )בנימין( לא כך אמרתם שאחיו של זה": אמר להן יוסף. להן ואל יחריבו את מצרים

 !א אצליויוסף בן יעקב ב" :התחיל קורא ."אקראנו ויבא אצלכם ).את יוסף( ני קניתיוא
והיו נושאין עיניהם בארבע פינות  !".א אצלי ודבר עם אחיך שמכרוךויוסף בן יעקב ב

 אני יוסף ?למה אתם מסתכלין לכאן ולכאן": יוסף מר להםא). ומחפשים את יוסף( הבית
  .יכלו לענות אותו מיד פרחה נשמתן ולא!". אחיכם

   :19הסיבה לכ  שיוס� רצה להתוודע אל אחיו באופ� אישי מובאת בתחילת המדרש, אגב

 .מוטב שאהרג ולא אבייש את אחי בפני המצרים: כך אמר יוסף בלבו

 20"אל אביה� ויבא יוס� את דיבת� רעה"במעשה זה של יוס� אפשר לראות תיקו� של יוס� ל
בס  הכל (ל אומרי� שעל כל דיבה שהביא יוס� על אח ישב שנה בכלא המצרי "חז. שבפרשתנו
�  . ושנתיי� נוספות ישב בכלא על כ  שש� את כל יהבו על שר המשקי�, )עשר שני

  

האחי� ירדו למצוא את יוס� ש $סותר את הנחת היסוד שלנו המדרש הזה קשה ביותר כי הוא 
   ?מדוע א� כ� יוס� היה בסכנה גדולה, ולא להרגו

  :21יכולי� לשפו  לנו אור על הנושא בבראשית רבה דברי המדרש

הושיב שומרים על כל  ? מה עשה .אף יוסף יודע היה שאחיו יורדין למצרים לשבר אכל
כתבו שמו ושם אביו ולערב הביאו , יכנס לשבור אוכלראו כל מי ש: ואמר להן, הפתחים

וכתבו את , כיון שבאו בני יעקב כל אחד ואחד נכנס בשער שלו .עשו כך .לי פתקכם
ואחד , זה קורא ראובן בן יעקב, לערב הביאו פתקם לפני יוסף . שמותם ושל אביהם

יד אמר להן מ, וכן השוערים כל אחד ואחד את שלו, ואחד לוי, קורא שמעון בן יעקב
ראה : ואמר לו, ונתן שמותם לבעל האוצר, סתמו את האוצרות ופתחו אוצר אחד: יוסף

, עברו שלושה ימים ולא באו . כשיבואו אנשים אלו לידך תפוש אותם ושגר אותם לפני
הלכו מצאו , מיד נטל יוסף שבעים גיבורים מבית המלך ושגר בשבילם לבקר אותם בשוק

יוסף אחינו יפה תואר : אלא אמרו ? מה טיבן בשוק של זונותו .אותם בשוק של זונות
  . מיד תפשו אותם והביאום לפני יוסף, שמא הוא בקובה של זונות, ויפה מראה
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�כשידע יוס� שאחיו מגיעי� למצרי� הוא דאג לכ  שמכל שער כניסה : נתמצת את הדברי
 לכוי  כ .האחי� בהתא� למצרי� יביאו לו את רשימת הנכנסי� בכדי שיוכל להער  לבוא� של

לאחר שראה יוס� שנכנסו האחי� דר  עשרה שערי� . התוודע אליה� באופ� אישי כפי שהסברנול
��יחאהשירכזו את כל האוצרות למקו� אחד כדי שלא יוכלו  הוא דאג, שוני � לתקו� את מצרי

שבו האוצר ויוס� ממתי� לה� באותו מקו� . יוס� אלא יתרכזו במקו� אחדחיפוש� אחר ב הלוכ
שוק של "נמצאו כל האחי� ב �וסבלשעד . והאחי� לא מגיעי�שלושה ימי�  א ממתי�הו. מרוכז
אמרו האחי� , הלא יוס� הוא ודאי רועה זונות –פשוט ? ומה מבקשי� האחי� לעשות ש�. "זונות

� .היתה זו אצילות מצידנו להקל עליו ולשלוח אותו למצרי�? חשבנו להורגואחרת למה , לעצמ
 �אפילו לא חשבו . ה� אפילו לא חשבו שה� טעו. לא השתנה דברעשרי� שנה עברו ואצל האחי

 א� האחי� היו חוזרי� בה� $ זוהי פסיכולוגיה פשוטה . יוס� עשה תשובה $בטעות  $שאולי 
רצו להחזיר את יוס� אל  לכה  סבהאחי�  .ה� היו מודי� שה� למעשה רוצחי�, ומכי� על חטא

שדבר לא  יעקבלהראות לה� רצו ". ?בנ  הוא א� לא $הכר נא , זאת מצאנו" :לולומר אביו ו
  . מסוכ� נשאר אותו יוס� �סוי –השתנה 

אמת שה� אפילו לא העלו בדעת� בכלל שהיא . האמת טופחת על פניה� של האחי�, אבל
� בעצת שכ� ראוב� לא היה אית(כשמכרו את יוס� ה "שהרי ה� צרפו למני� את הקב, אפשרית
כשה� עומדי� מול יוס� בארמו� , ואז .לאור  כל הדר  ה� היו משוכנעי� שהצדק עימ� ).המכירה

 – מצרי� יוס� הוא מל לגלות ש –ולפתע חוטפי� את המכה הקשה ביותר שה� יכולי� לחטו� 
זהו אותו יוס� שעמד בניסיו� אשת פוטיפר במקביל ליהודה  :ה� מביני� פתאו� מיהו באמת יוס�

 זהו. 22"לוהי� אני ירא$את הא"שאמר לה�  שליט מצריאותו זהו . מד בניסיו� ע� תמר כלתושע
  . יוס� אחיה� זהו .ע� המצרי�לח� יחד שלא אוכל אותו יוס� 

�יש נשט� על . ויש נשט� שאי� לו סו� ,)לשטמה( אבל יש נשט� שיש לו סו�. זה נשט� וזה נשט�זה נשט� וזה נשט�זה נשט� וזה נשט�זה נשט� וזה נשט
�יש נשט� שהמוסר . בסופו של דבר כלי�ש –אחרי�  ויש נשט� על ידי כלי זי� ,ידי בעלי חיצי

לוהי $ ויש נשט� שהמוסר הא, של כיבוד אב לא מאפשר לו לראות את אבא ממא� להנח� הטבעיהטבעיהטבעיהטבעי
בסוריא לאור   ולהרוג להישמע ,לדבר ברומי ;שלו כביכול מאפשר לו לשקר לאביו ולצערו כל כ 

  . ללא הפסקה, זמ�

ני� רבות בגלל אות� בעלי לשו� הרע שהלשינו על משה הזכרנו בעבר שגאולה מצרי� עוכבה ש
כי מתו כל האנשי� המבקשי� את "וכשסו� סו� נודע למשה שהוא יכול לשוב למצרי� . רבינו
. )וחשובי� כמתי�( עניי�ל הפכוה� רק , באמת שה� לא מתובעצבות י "אומר ש� רש 23"נפש 

� , ובאמת. טעמ כהה �צח $ נחלשי� קצתה� רק , ה� לא נגמרי�, כל כ  מהר בעלי חיצי� לא מתי
 .כביכול" מתו"לאחר שה�  תאוז , רדה עשו צרות למשה רבינו בהמש שדת� ואביר�  ולא ויה

אצל ישראל לשו� הרע היא קטלנית יותר מאשר אצל אומות העול� כי היא מגיעה ע� רוח גבית 
אות�  'מתו'ד שלא ע; והיא חזקה עד כדי כ  שגאולת� של ישראל נדחת בגללה. 'לש� שמי�'של 

  .לא יכלו ישראל להגאל ממצרי� –דלטורי� 

  

�  
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  :מתהילי�מנתח פסוק  בה הוא, מדהימה 24יש לרבי נחמ� תורה קצרה

ׁש ַלֲהִמיתוֹ " יק ּוְמַבּקֵ ּדִ ע ַלּצַ ְפטוֹ ' ה: צֹוֶפה ָרׁשָ ָ ִהׁשּ יֶעּנּו ּבְ   . 25":לֹא ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ְולֹא ַיְרׁשִ

  :מפרש רבי נחמ�. לא מאפשר לרשע לפגוע בצדיק' וש הפסוק הוא שההיינו חושבי� שפיר

רּושׁ  ם : ּפֵ ֵ ה ֵמֵאת ַהׁשּ יִקים ֶזה ִסּבָ ּדִ יִקים ְורֹוְדִפים ֶאת ַהּצַ ים ִיּסּוִרים ְלַצּדִ ִעים עֹוׂשִ ְרׁשָ ֶ ַמה ׁשּ
יו ַמֲעׂשָ ׁש ּבְ ּפֵ יק ִויַפׁשְ ּדִ ְתבֹוֵנן ַהּצַ ּיִ ֵדי ׁשֶ ַרך ּכְ ׁשֹוֵמר ָהִעיר ִנְמָצא שֶׁ  .ִיְתּבָ מֹו צֹוֶפה ּכְ ע הּוא ּכְ ָהָרׁשָ

ְקָרא צֹוֶפה ּנִ ִמּיּות ,ׁשֶ ַגׁשְ ּפל ּבְ יק ִמּלִ ּדִ ע הּוא ׁשֹוֵמר ֶאת ַהּצַ ן ָהָרׁשָ   .ּכֵ

, פירוש ראשו� שמביא רבי נחמ� הוא שהרשע הוא למעשה השומר שהצדיק לא יוכל ליפול, כלומר
  .היה הצדיק נופל $ כי אלמלא היה הרשע היה מייסר את הצדיק 

רּוׁש ַאֵחר יִקים ִהיא טֹוָבה ָלֶהם: ּפֵ ּיֵׁש ַעל ַצּדִ ֲחלֶקת ׁשֶ מֹו ִמְכֶסה  ,ְמַעט ַהּמַ ֲחלֶקת ִהיא ּכְ י ַהּמַ ּכִ
ֵדי ַהּצֶרך יֹוֵתר ִמּכְ ְרְסמּו ּבְ ּלּו ְוִיְתּפַ ּלא ִיְתּגַ רּוׁש  .ָלֶהם ׁשֶ יק''ְוֶזה ּפֵ ּדִ ע ַלּצַ צֹוֶפה  - ''צֹוֶפה ָרׁשָ

תּוב  ,ׁשֹון ִמְכֶסהלְ  ּכָ מֹו ׁשֶ יָת אֹותֹו ָזָהב''ּכְ ַמֲחלֶקת .''ְוִצּפִ ים ּבְ ִעים ַמְרּבִ , ֲאָבל ֵאּלּו ָהְרׁשָ
ִעים ל ָהְרׁשָ ְנָאָתם ׁשֶ ם ְוׂשִ יִקים ִלְסּבל ַמֲחָלְקּתָ ּדִ ּצַ ֵאין ּכַח ּבַ ִמְכֶסה ַעד ׁשֶ ים ּבְ : ְוֶזהוּ  ,ַמְרּבִ

ׁש ַלֲהִמיתוֹ '' מוֹ '' ּוְמַבּקֵ ים ּכְ ר לֹו ְלַהְנׁשִ ִאי ֶאְפׁשָ ין ֶאת ָאָדם ֵמראׁשֹו ְוַעד ַרְגָליו ַעד ׁשֶ ַכּסִ ּמְ  ,ׁשֶ
ין ַלֲהִמיתוֹ  ַמֲחלֶקת ּוְמַבְקׁשִ ִצּפּוִיים ּבְ ים ּבְ ין ּוַמְרּבִ ִעים ֵהן ְמַכּסִ ן ֵאּלּו ָהְרׁשָ ַוה לא '' ,ֲאָבל .ּכֵ

  .''ַיַעְזֶבּנּו ְבָידוֹ 

 �  : לקבל מספר משמעויות" לא יעזבנו בידו' וה"לאחר שקוראי� את הדברי� יכולי� המילי

  . המבקש לכסות עליו יותר מדי עעעעששששהצדיק ביד הרהצדיק ביד הרהצדיק ביד הרהצדיק ביד הראת את את את לא יעזוב ' ה •

לו ' לשד 'לכ� צרי  , כי הוא יכול ליפול כשהוא לבדו $ ביד עצמוביד עצמוביד עצמוביד עצמו הצדיקהצדיקהצדיקהצדיק אתאתאתאתלא יעזוב ' ה •
�  .רשע מתאי

, 'צופה'בגדר בעצ� רק הוא יודע שהרשע כי הצדיק , את הרשע ביד עצמואת הרשע ביד עצמואת הרשע ביד עצמואת הרשע ביד עצמויעזוב לא ' ה •

. למצוא את שורשו של הרשע ולהעלות ג� אותו $הוא מתייחס לכ  כשליחות עבורו ולכ� 
מני� תצמח תקנתו של  $אותו לצדיק ' ישד 'ה את הרשע בידי עצמו ולא "וא� יעזוב הקב

  ?אותו רשע

   .�סויו בקעי לא �ירשקתמ ולאה �ירבדה דציכ תוארל הסננ

  

�  
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 תרמוא ארמגה. לא ברור לגמרי הא� עשו בא להרוג את יעקב או לא –ת וישלח היא פלאית פרש
  :26ונל

אותה שעה נכמרו ב אלא. הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב: בי שמעון בר יוחאיאמר ר
  . רחמיו ונשקו וחיבקו באמת

  ? מה הפשט של הדברי� הללו

הלכה זה , נצחהלכה זה , הלכה זו מציאות בלתי משתנה – "הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב"
אבל בזמ� ,  27"מצוות בטלות לעתיד לבוא", אמנ�. בלי הלכה הזה אפשר לחיות בעול�. קביעות

  .ההלכה היא הקובעת $הזה 

אליהו בהר היה אצל כ  . שמבטלת את ההלכה הוראת שעההוראת שעההוראת שעההוראת שעהיש  ג� בזמ� הזהש הרוק �יתיעל ,�רב
הוראת . פסחה גחערב אסתר שצמה באצל כ  ג� היה ו, מקדשבית השעה שזבח מחו, ל הכרמל
דבר לקחת  השוריפהוראת שעה . ההלכה שורששורששורששורשמוצאי� את ו �יררבמשנעשית לאחר שעה 

� שה י�יש רגעוזאת משו� ש, ולהפו  אותו למותר למש  זמ� מוגבלהוא אסור מבחינת ההלכה ש
בהר הכרמל  זובחכשאליהו . 28" תרות ורפה $ 'הל תושעל תתתתעעעע" $ כא� ועכשיו" עתיד לבואל" בגדר
  .לכא� ועכשיו 'לבוא$עתיד'הופ  את ההוא 

עשו הגיע  $  29"ויבכו, ויפל על צאריו וישקהו, ויר, עשו לקראתו ויחבקהו"בה נאמר באותה שעה ש
לכ� לא רצה ו 30"ועלו מושיעי� בהר ציו� לשפוט את הר עשו" תגרדל $ "לעתיד לבוא"למדרגה של 

  . להרוג את יעקב

  

כשיעקב אבינו חוזר לאר, ישראל הוא . יעקב ויוס� ה� כמעט זהי�. יוס� –אלה תולדות יעקב 
יעקב מבקש להגיע לעול� ". ישלו אוהביי "של , בשלוה של הגאולה, ביקש לישב בשלוה רוחנית

ו זו רק דע ל  שמה שעשית עד עכשי: ואז קפ, עליו רוגזו של יוס� ואמר לו. הבא כבר כעת
  .יוס� –אלה תולדות יעקב : הקדמה ליוס�

הוא היה צרי  למצוא את השורש של  $ בקעי לש הזמ ליוס� היה תפקיד קשה יותר לאי� ערו 
מרומ� , אבל כיוו� שאצל בני ישראל הכל גבוה יותר. �ירצממ כולנו ולהעלות אותנו יחד איתו

  . ושע לומ תאז תושעל לש ישוקה רשאמהדבר קשה יותר  $יותר 

מפורטי� כל תולדות לפני ש $" וישלח"ד בסו� בפרשת לא מופיע עו "וישב יעקב"מדוע  :שאלנו
שכבר אי�  להעלות בדעתויעקב יכול  ,את תולדות עשו ונל �יריכזשדווקא לאחר שמ, אלא ?עשו

  .הז �ינע רחאל" וישב יעקב"נדחה הפסוק ש הביסה וז .לישב בשלוה תעה עיגהובעיות ע� עשו 

 :עשו בשורש שלו פונה ליעקב ואומר לוו, תפקידו של יעקב הוא להביא את עשו לשורש שלו
ישראל עוד לא  – 32"הילדי� רכי�"יעקב אומר לו שימתי� כי אבל  ,31"לכה ואלכה לנגד נסעה ונ"

                                                           

 

 

26
  :ז תוכרב 
27
 :נדה סא 
28
 .וכק ,ט"יק �יליהת 
29
 .ד, ג"בראשית ל 
30
 .אכ ,'א הידבוע 
31
  .בי ,ג"ל תישארב 
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לוהי הנכר $הסירו את א" $ �מז ותואל יעקב מגיע הביתה ומתחיל להכי� את בניו .מוכני� לגאולה
רוגזו רוגזו רוגזו רוגזו     קפ, עליו"? מה חסר לבא! ורק אז נהיה מוכני� ,33"ונקומה ונעלה בית אל... �ככותאשר ב

 – תהאמיתיהתמודדות ע� עשו היה רק הכנה ל ההתמודדותכל : בקעיל רמוא אוהו ...."ל יוס�ל יוס�ל יוס�ל יוס�שששש
אלא ג� , לא רק על יעקב ועשו הרמאנ" צופה רשע לצדיק"ה! ההתמודדות בתו  הבית פנימה

  !על יוס� ואחיו) להבדיל(

דחו לאחרי הניתוק הגמור שביקש עשו  "וישב יעקב"את . מתחילה העבודה הקשה "וישב"רק ב
כבר לא רודפי� אחרי בני , שבו לכאורה ישראל יושב לבטח בארצושיצר מצב זהו ניתוק . עשותל

הילדי�  –הכל מוכ� רק למבח� האחד . ה אל בית אליעקב מגיע לוז, אי� שו� איו� חיצוני, יעקב
�כל חלקו האחרו� של ספר . ואו אז קופ, רוגזו של יוס� ומתחיל הבירור האמיתי שלנו. הרכי

בי� לוט , בי� ישמעאל ליצחק, בראשית הוא ההבנה שכל מה שיכול היה להיות בי� עשו ליעקב
�  . חצנל  שמיש רוסאו לא יכול $ בי� קי� להבל , לאברה

אבל אי אפשר לסיי� את , בלי עשו ולנסות להמשי  קדימה" וישלח"לגמור את פרשת  אפשר
הר לשישובו מושיעי� לרגע בהמשתנה עד אפשר להשאיר את עשו . בלי אחר אחד" וישב"פרשת 

בלי שלו� בי� . �סוי תא שפחלו �ירצמל רוזחל ילבמאבל אי אפשר לגמור את פרשת וישב , ציו�
. איל  הוא בעצ� ההתחלה של התורה כולהכל מה שילמד מכא� ו. נקודה. האחי� אי� גאולה
 –ה בדבר אחד מותנוהמענה לבקשה הזו . הבקשה לישב בשלוה –" וישב יעקב"ועכשיו מתחיל ה

 �ג� הוא מה שמעכב את הגאולה השלמה מה שעיכב את השלוה אז . רוגז� של יוס� והאחי�בסיו
�  .שבת שלו�. וזהו הבירור שמתחיל בפרשה שלנו, היו

  

�  

  

                                                                                                                                                                      

 

 

32
 .גי ,�ש ,�ש 
33
  .ג$ב ,ה"ל ,�ש 


