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  .הדברי� בסיו� ה"אי לחנוכה נכנס, רצ� הפרשיותכדרכנו בנמשי� 

עסוקי� בקישורי� שבי� פרשיות  רבי� מאיתנו. ימי הלל והודאהנפתח באמירה אחת שקשורה ל
בימי חנוכה מוסיפי�  .שלעול� פרשות אלו תהיינה סמוכות לחנוכהמק� לחנוכה מפני �וישב

  :ובה נאמר, שמקורה כבר בתוספתא" ל הניסי�ע"לתפילה ולברכת המזו� את תפילת 

  .1הודאהבבהלל ו ווקבעו שמונת ימי חנוכה אל

הלל שאנו אומרי� ה .החנוכה ימי תובעקבותיו אנו גומרי� את ההלל במש� שמונ –ל "כ� נוסח חז
בצאת ישראל ("שבו העוסק ביציאת מצרי� המרכזי המזמור על ש� " הלל המצרי"ג� נקרא 

   ).2"ממצרי�

  :ו מזמור נאמרבאות

ב ְלָאֽחֹור ן ִיּסֹ֥ ֗ ְרּדֵ ּיַ ס ַה֝ ֹנ֑ ָאה ַוּיָ ם ָר֭ ֣   3:ַהּיָ

  ? מה ראה הי� שנס לו – 4במדרשל שואלי� "חז

הוא ה, בזכות עצמותיו של יוסף נקרע הים לישראל: שמעון איש קטרון אמר
  .5"ויעזוב בגדו בידה וינס"בזכות  -" הים ראה וינוס" :דכתיב

היה עליו , )6"ויקח משה את עצמות יוס� עימו("ת יוס� עימו ממצרי� כאשר משה לקח את עצמו
, הי� נס –וכשארונו של יוס� עלה מ� הי�  ,7העלה משה את ארונו של יוס�. להוציא� מתו� הי�
וכ� ג� הי� ג�  ,אשת פוטיפרכאשר נס מפני  "וינס ויצא החוצה"נאמר עליו יוס� וכל זאת בזכות 

  .וס�מכוח ניסתו של י –הוא נס 
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  :האחי� את יוס�בשנאת  �  בהקשר אחר לגמרי המופיע סיבה לקריעת הי�ה ,במדרש אחר

פעלות מלכו וראו : "רבי שמעון בן לקיש בשם רבי אלעזר בן עזריה
". הפך ים ליבשה): "ונאמר בפסוק שלאחר מכן( וכתיב בתריה. 8"אלהים
ו כתונת ועשה ל" .בשביל שיקרע הים לפניהם? "אחיו וישנאו אותו"למה 
: ים  פס -פסים ": פסים

9  

  .מפניו הי� ינוסבסופו של תהלי� כדי שליוס� עשו מה שעשו האחי� , כלומר

, מנוסת הי� היא תוצר של מנוסת יוס�א� משניה� אנו מביני� ש, לא נתעמק בדברי המדרשי�
 תוניסמה מיוחד בלהבי�  בהמש� דברינו ננסה. ואלמלא יוס� אי אפשר היה בכלל לעבור את הי�

  .חה כה גדול שדווקא הי� נס מפניהושל יוס� ומדוע כ

  

�  

  

הדפוס הוא . פרשההדפוס מסוי� החוזר על עצמו בפתיחתה  פרשות האחרונות ראינומהל� הב
למדנו על  שראינו שבפועל איננו כזה וממנויתור , פסוק הפותח את הפרשהבלשו� הכתוב ביתור 

על הפיכת הבריחה מעשו למדנו  � "ויצא"רשת פתיחת פבלמשל כ� . אופיה של הפרשה כולה
  . ראינו את הבקשה של יעקב לישב בשלות אחרית הימי� "וישב"ובפרשת , ליציאה מעשו

שתפקידה וכזו  מלה סתמית נראית 'מק�'המילה  –אי� זה כ�  "מק�"פתיחת פרשת בנדמה ש
שתכ� ל "חז� דברי מתו ,למרות זאת. ביחס למאורעות הקודמי� לו� פרעהשל ח� ואריתמסתכ� ב
כפי , הפסוקי� שלפניה כמו ג� את אלה שאחריהמחברת את " מק�"המילה נלמד ש, נעיי� בה�
  . פתיחת יתר הפרשותשנעשה ב

  :10וכ� נאמר במדרש

  :11"ולא פנה אל רהבים ושטי כזב, מבטחו' אשרי הגבר אשר שם ה"

על  -" ולא פנה אל רהבים. "זה יוסף - "מבטחו' אשרי הגבר אשר שם ה"
  .נתוסף לו שתי שנים" 12והזכרתני.. זכרתני: "ידי שאמר לשר המשקים

  :13בסו� פרשת וישב י"רשבאר לנו וכ� 

הזקק להיות אסור , מפני שתלה בו יוסף בטחונו לזכרו. לאחר מכן. וישכחהו
מבטחו ולא פנה אל ' אשרי הגבר אשר שם ה: "שנאמר, עוד שתי שנים

  :ים רהבולא בטח על מצרים הקרו, "רהבים
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בהבנת המכלול , הדבר אמור לסייע לנו בהבנת הפשט, מדרשבעזרת  הכתובבאר לנו את י מ"כשרש
  .בואו ונבח� את הדברי� יחד .של הדברי�

הרישא של המדרש היא חיובית כלפי . ונראי� כסותרי� זה את זה דברי המדרש מאוד תמוהי�
מדברי , לעומת זאת ".מבטחו' ש� ה"שיוס� הוא המודל לאד�  ."זה יוס� –אשרי הגבר " –יוס� 

כאשר  שעוסקת א� היא ביוס� משתמע כי יוס� פנה אל רהבי� ואל שטי כזבשל המדרש הסיפא 
אל  לא פנהלא פנהלא פנהלא פנהוווו"הפסוק בתהילי� אומר ש, מצד שני. ביקש פעמיי� משר המשקי� שיזכירו לפני פרעה

בעצ� הבנת י הוא הראשונ קושיה? אי� בדיוק הדבר מתקשר ליוס�לא ברור לכ�  �" רהבי�
  . המדרש

כא� עשה נראה כי יוס� הלא בס� הכל  – במדרש יוס� שמופנית כלפיהביקורת קשה , נוס� על כ�
מגיל שמונה עשרה ועד עשרי� ( הסוהרבבית כבר עשר שני�  יוס� נמצא; ראויה השתדלות
  . 15אחשנה כנגד כל  – 14"ויבא יוס� את דיבת� רעה" כנגדעשר השני� האלו היו . )ושמונה

אמנ� הוא רק . יוס� הביא את דיבת� של אחיו כי הוא לא יכל לסבול שמזלזלי� בבני השפחות
אבל  �) שלא כמו הוצאת דיבה(הבאת דיבה היא אמירת דברי אמת  �את דיבת� של האחי�  הביאהביאהביאהביא

התיקו� שעושה יוס� מתרחש בעת התודעו אל . עליו לעשות תיקו� להבאה הזו, אי� זה משנה כלל
  .כשהוא דואג לסלק כל איש מעליו מחשש שמא יולבנו פני אחיו בפני המצרי� ,אחיו

וו� שאמר כי? מדועזאת ו. שכחו 0 שר המשקי�ששנתיי�  ופלח � "ויהי מק� שנתיי� ימי�" ,וכעת
על נוספת אחת שנה  נשאר – 16"אל פרעה והזכרתני... כי א� זכרתני אית�: "יוס� לשר המשקי�

שנה כנגד כל  – בכדי לעשות תיקו� עשר שני� בכלאשהה � שהוא אבל א� יוס� מבי. 'זכירה'כל 
 ?מהכלא הגיעה השעה לצאתכעת הגיוני ונדרש מיוס� לעשות מאשר להבי� שאז מה יותר  –אח 

בסו� ו, אי� בה� חריגה מ� העובדותדברי אמת וה� שר המשקי� כל דבריו של יוס� אל , לכאורה
במה שנראה כמעשה של  –לפני פרעה ר אותו ישר המשקי� שיזכומבקש ממוסי� דבריו הוא 

    .י� מקו� להשתדלות בכלל אצל יוס�הלא אי אפשר לומר שא. ותו לא ותלדהשת

  .על שאלות אלוג� ה ננסה לבאר את דברי המדרש ולהשיב "בעז

  

�  

  

כל שניה בעיכוב . גאולת ישראלבהתעכבות של ר ואיתכ –י "הפרשה שלנו פותחת במק� על פי רש
יוס� על סדר דמותו של הייתי רוצה ללמוד אתכ� יחד את  ,לצור� כ� .שראל צריכה הבנהלת יובגא

  . יוס� עצמוכי א� ב, ני רוצה לעסוקע� האחי� א מאבקבשלא  ,האמת היאו. כל הפרשיות

אלא שבכל פרשה מתייחסי� אל הסוגיה , נדמה לי שכל הפרשות שלנו עסוקות בסוגיה אחת
  . כול� מתקני�כול� מתקני�כול� מתקני�כול� מתקני�בפרשות שלנו . יקוני�בתמדובר כמוב� . מכיוו� אחר

פשר לתארו אא� שבטי� וזהו מעבר פלאי שה לאהאבות שלב עוברי� מבשלב זה של הספר אנו 
". בינוני"ללמוד מהצדיקי� את ההניסיו�  :הייתי קורא לו ר הזק�"האדמושל  "קודי�"בעזרת ה

  . פיתבמחזוריות אינסו, הבינוני הוא מי שכל ימיו צרי� להתבונ� ולהשלי�
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  :את דברי הגמרא בשבתנזכיר , אחיולפני שנעסוק ביוס� ו

ואם הראשונים כבני אדם אנו , אם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם
  17.כחמורים

אנחנו צריכי� להשתמש בכלי� שיש ברשותנו כדי להבי�  ,מהמקו� שלנו, שלי 'חמורית'מהסברה ה
  .עד כמה שדעתנו משגת

  

  .כמי שמביא את דיבת� של אחיו אל יעקב אביה�יוס�  לנו מתואר "וישב"בתחילת 

    :כשהראשו� שבה� מתרחש בשדה, לאחר מכ� מתוארי� שני חלומות יוס� על אחיו

ְמעוּ ַוּיֹ֖אֶמר ֲאלֵ  }ו{ י-יֶה֑ם ׁשִ ְמּתִ ֥ר ָחָלֽ ה ֲאׁשֶ ֖ א ַהֲח֥לֹום ַהּזֶ   :ָנ֕

ה ְוִהנֵּ֛  }ז{ ֶד֔ ָ ֣תֹוְך ַהׂשּ י֙ם ּבְ ים ֲאֻלּמִ ִמ֤ ְחנּו ְמַאּלְ ה ֲאַנ֜ ִהּנֵ תִ֖י ְוַגםְו֠ ָמה ֲאֻלּמָ ָבה -ה ָק֥ ֑ ִנּצָ
יָנ֙ה ֲאלֻ  ֙ ה ְתֻסּבֶ ֤ יןְוִהּנֵ ֲחֶו֖ ּתַ ם ַוּתִֽׁשְ ֵתיֶכ֔ תִֽי ּמֹ֣   18:ַלֲאֻלּמָ

אפשר . הוא לא רואה לא את עצמו ולא את אחיו. א� לא דמות אחת? הא� יוס� רואה פה דמויות
הגורמי� בחלו� כשה�  את כלהוא ג� רואה . רואה אלומות יוס� –זהו חלו� כלכלי לומר ש

 כ�על ידי ? אי� מאלמי� אלומי� בתו� השדה. באחווה, כול� – "מאלמי� אנחנואנחנואנחנואנחנו" –מצויי� יחד 
, אולי באופ� פסיבי – "קמה"אלמותו של יוס� , לפתעו. מאלמי�שכול� מתרכזי� יחד פנימה ו

  .ואלומתל תיתר האלומות משתחוו לאחר מכ�ו. אלומתו עליועליועליועליוקמה כביכול . מבלי שירצה

  :מ� הראשו� חלומו השני של יוס� שונה בתכלית

מְ  }ט{ ה ָחַל֤ יו ַוּיֹ֗אֶמר ִהּנֵ֨ ר ֹא֖תֹו ְלֶאָח֑ ֥ ר ַוְיַסּפֵ ם עֹו֙ד ֲח֣לֹום ַאֵח֔ ֲחלֹ֥ ּתִֽי ֲחלֹו֙ם ֔עֹוד ַוּיַ
י ֲחִו֖ים ִלֽ ּתַ ׁשְ ים ִמֽ ֹוָכִב֔ ֙ר ּכֽ ד ָעׂשָ ַח ְוַאַח֤ ֵר֗ ֶמׁש ְוַהּיָ ֶ֣ ה ַהׁשּ ֧   19:ְוִהּנֵ

מה שארע במציאות לאחר הגאו� מוילנא אומר ששני חלומות יוס� מקבילי� ל: בהערה צדדית
ומשתחוי�  מול� הוא זה שעומד ה� לא יודעי� שיוס� ,כשהאחי� מגיעי� למצרי� לראשונה ;מכ�
האלומות שלא יודעות שה� משתחוות לאלומת יוס� וכ� תאר יוס� בחלומו הראשו� את , לפניו
יעקב ורחל כשמש , האחי� מופיעי� כאחד עשר כוכבי� –בחלו� השני יש כבר דמויות . דווקא

  . וש� משתחווי� אל יוס� שכבר מוכר –' וירח וכו

זאת אני אגיד ? נמצאהוא עצמו היכ�  –וכוכבי� על שמש  �חוליוס� כש :לחלו� השניבחזרה 
? יוס�כא� חול�  אמתבמה . אני מכיר רק גור� אחד שכל צבא השמי� משתחוה לו –באופ� חרי� 

שכ� , קשה לומר כ�? לוה� הא� יתכ� יוס� חלו� כא� שהוא על תק� א � זה נשמע מפחיד למדי
מדובר פה לכאורה על אח  .אנושיליוס� ה �" לילילילימשתחוי� " �יוס� נשאר יוס� בחלו� נראה ש

אבל עדיי� . שאר הדמויות מקבלות תיאור של גרמי השמי�שבעוד , שנשאר דמות אד� בחלו� הזה
  .צרי� להבי� כיצד יתכ� שכל צבא השמי� משתחווה לפניו
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 :ב"שבת קי 
18
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תגובת� החריפה שלאחר בניגוד ל(האחי� לא מגיבי�  לאחר שיוס� מספר את חלומו השני, אגב
והאחי� , שומר את הדבר ,יוס�מי שמגיב הוא יעקב שגוער בבחלו� השני  .)שו�חלו� הראסיפור ה

  .ממשיכי� בשנאת� אותו

הזה חוזר על עצמו שוב בסו� רעיו� ה ?ששמי� שלמי� משתחוי� לאד� הרעיו�משמעות  ימה
  :אומר וס�י. שר המשקי� ושר האופי� מותחלוב –הפרשה 

א ף ֲה֤לֹוא ֵלֽ ם יֹוֵס֗ רוּ ַוּיֹ֨אֶמר ֲאֵלֶה֜ ים ַסּפְ ְתֹרִנ֔ י-לִֹהי֙ם ּפִ א ִלֽ   20:ָנ֖

דמותו של תיאור ב. לוה�על תק� אכא�  ופיעמיוס� שוב  .קצת בעייתילי תמיד המשפט הזה נראה 
  :מתקבלת תמונה אחרתידי שר המשקי� יוס� 

ים ִח֔ ּבָ ֣ר ַהּטַ ֶבד ְלׂשַ י ֶע֚ ַער ִעְבִר֗ נּו ַנ֣ ם ִאּתָ֜   21.ְוׁשָ֨

זהו הדימוי שנת� יוס� לשר  �זה דבר מעניי� . עבד, עברי, נער: כי א�, לוהי מיוחד�לא כח א
  :בלשונו יוס� כבר נזהר יותר ,פרעהשהוא מגיע אל ובשעה . לוה�של אדימוי ולא , המשקי�

ף ֶאת ַען יֹוֵס֧ ה ֶאת-ַוּיַ֨ ים ַיֲעֶנ֖ י ֱאלִֹה֕ ְלָעָד֑ ר ּבִ ה ֵלאֹמ֖ ְרֹע֛ ה-ּפַ ְרֹעֽ ֥לֹום ּפַ   22:ׁשְ

לויכוח ולא , פירושו להכנס לדיו� "ויע�" ;"ויאמר"� אמירה רגילה כבמקרא הוא  "ויע�" –אגב 
שהכל מאת (ומכא� יוס� הול� ע� הרוח הזו . 23"ויע� יעקב יעקב וירב בלב�ויחר ל": להתקפל ש�

  :מגיע למסקנהפרעה עד ש) 'ה

ל }לז{ י ּכָ ה ּוְבֵעיֵנ֖ י ַפְרֹע֑ ֵעיֵנ֣ ָב֖ר ּבְ ב ַהּדָ יַט֥ יו-ַוּיִ ְרעֹ֖  }לח{: ֲעָבָדֽ אֶמר ּפַ - ה ֶאלַוּיֹ֥
ה  א ָכֶז֔ יו ֲהִנְמָצ֣ וֹ ֲעָבָד֑ ֛ר ֥רּוַח ֱאלִֹה֖ים ּבֽ יׁש ֲאׁשֶ ְרעֹ֙ה ֶאל }לט{ :ִא֕ ף -ַויֹּ֤אֶמר ּפַ יֹוֵס֔

יַע אֱ  י הֹוִד֧ ים אֹוְתָך֖ ֶאתַאֲחֵר֨ ל-לִֹה֛ ֽמֹוךָ -ֵאין ֹז֑את-ּכָ   :ָנ֥בֹון ְוָחָכ֖ם ּכָ

המסר הוא שיוס� . שיוס� העביר כא� מסר לפרעה והמסר נקלט היטב בצד השנינראה  –כלומר 
  .לא יותר מכ�, הוא בס� הכל שליח

  

מה את . "שמר את הדבר"ובסופ� אביו , יוס� חל� שני חלומות .חלומותיו של יוס�נחזור אל 
ואביו שמר  –האחי� מקנאי� בו . 24"מתי יבואהיה ממתי� ומצפה "י אומר ש"רש? בדיוק הוא שמר

  ?לזמ� רחוק, לעתיד לבוא? למתי. את הדבר

  :לאחר מכ�מיד פסוקי� שמופיעי� נעיי� ב

תׄ  }יב{ יו ִלְר֛עֹות ֶאׄ ְל֖כּו ֶאָח֑ ם-ַוּיֵ ֶכֽ ׁשְ אן ֲאִביֶה֖ם ּבִ ל ֶאל }יג{: ֹצ֥ ָרֵא֜ ף יֹוסֵ֗ -ַוּיֹ֨אֶמר ִיׂשְ
ִני ֽ אֶמר ֖לֹו ִהּנֵ ָלֲחָך֣ ֲאֵליֶה֑ם ַוּיֹ֥ ם ְלָכ֖ה ְוֶאׁשְ ֶכ֔ ׁשְ ים ּבִ יָך֙ ֹרִע֣ אֶמר ֗לֹו  }יד{: ֲה֤לֹוא ַאֶח֙ ַוּיֹ֣

                                                           

 

20
  .ח', מ, ש� 
21
  .יב, א"מ, ש� 
22
  .טז, ש�, ש� 
23
 .לו, א"ל, ש� 
24
 ".שמר את הדבר: "ה"ד, יא, ז"ת לי על בראשי"רש 
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א ְראֵ֜ -ֶלךְ  יָך֙ ְוֶאת-ה ֶאתָנ֨ ֤לֹום ַאֶח֙ אן -ׁשְ ֣לֹום ַהּצֹ֔ ָב֑רׁשְ ֵבִ֖ני ּדָ ֶמק  ַוֲהׁשִ הּו֙ ֵמֵע֣ ָלֵח֙ ׁשְ ַויִּ
ָמה ֶכֽ א ׁשְ ֹב֖   25:ֶחְב֔רֹון ַוּיָ

כיצד הדברי� ננסה לבחו� . דברדברדברדבריעקב שולח את יוס� לראות שלו� אחיו ואת שלו� הצא� ולהשיבו 
  .מתקשרי� אל חלומותיו של יוס�

יוס� חול� ; ואפשר במילי� פשוטות לתרג� אותו לחלו� כלכלי, אלומותעסק ב החלו� הראשו�
כשה� שואלי� מדויק באופ� ה� מגדירי� זאת . חומריתמבחינה יצטרכו אותו  ושיו� יבוא ואחי
יוס�  –"26!?המל� תמלו� עלינו א� משל תמשול בנו" :שהוא מספר על החלו�אותו מיד לאחר 

  . המול�, הוא המושל

 .הוא צינור של האינסו�הוא צינור של האינסו�הוא צינור של האינסו�הוא צינור של האינסו�ש: כפי שראינואו , האינסו�בחלו� השני יוס� חול� שהוא , תלעומת זא
אי� דר� . או בשיא הרשעות, או בשיא הצדקות –אפשר לקרוא בשתי דרכי�  השניאת החלו� 

ולעתיד לבוא , ולעתיד לבוא הי� ינוס ממנו, כשיוס� חול� ששמש וירח משתחווי� לו. ביניי�
הוא חול� שהטבע עושה את  – )צאצאו של יוס�(ת אל מול יהושע השמש והירח יעמדו מלכ

בדמות נותר ש היחיד והוא –למסגרת הטבע  המשתתפי� בחלו� יוס� מכניס את כל יתר. דבריו
, בחלומו. 27"גיבורי כח עושי דברו"כל כולו הוא  –בלי בחירה ' צבא השמי� עושה את רצו� ה. אד�

 –והוא  ,למקור ועושה את דברו מכוו�ע בהט – הלמותטבע בשיא שהוס� רואה את כל מערכת י
הוא צינור של  � מאי  אלא .הוא רואה את עצמו כדמות בשר וד�, אינסו�שאיננו ה –יוס� 

כ� ו. כול� הופכי� לשליחי� של בורא עול� בעל כרח�, הוא רואה את כול� עולי� רמה .האינסו�
... לפניכ� לוהי�� א שלחנישלחנישלחנישלחניכי למחיה  ...ועתה אל תעצבו": "ויגש"ת יוס� אומר לאחי� בפרש

   .של השליחי� 'כח החלו�'אלא שיוס� הוא כנראה , שליחי� �כול. 28"לוהי� לפניכ��א וישלחניוישלחניוישלחניוישלחני

הפסוק המתאר את המשלוח ששלח יוס� אל  על "אמת� שפת"הדבר מזכיר לי את שאלתו של ה
 – 29"טוב מצרי�עשרה חמורי� נושאי� מ כזאתכזאתכזאתכזאתולאביו שלח " :אביו לאחר שהתוודע אל אחיו

ליעקב  רומז כא�יוס� : אמת�השפת ענה? מה מוסיפה המילה הזו, "כזאת"מה פירוש : שואלי�
כול� , שאי� סיבה להעמיק במעשה האחי� כי בשורה התחתונה כול� שליחי� של המקו�

 ובילי�כולנו שליחי� שמ. חיות הקודש, כולנו חיות. שעליה� עתיד המשיח לבוא לעול� כחמורי�
  .המהל� הגדול תשל דבר א בסופו

 זה הקוד של כל. 30"שבע יפול צדיק וק�". חלק ממצעד תיקוני� של� שמוביל יוס�ה הוא כל ז
של  ביטולרמת השליחות הזו של יוס� מתארת את האד� שהופ� להיות ב. הפרשות שלפנינו

יש לאד� . הרבה למעלה מזה הוא, לא מלא�ואד� שמגיע לידי כ� הוא . כלפי שמיא מלאכי�
הוא הופ� לשמש וירח  �ביטול של מלאכי� רמת וכשהוא מצליח לזכ� את עצמו ולהגיע ל, בחירה

ה� נושאי� את כל  – "מטוב מצרי� נושאי�" ,השבטי�, האלו "חמורי�"ה. ואחד עשר כוכבי�
הוא מחכה לה� שיחזרו , משלחהוא ה? ומה ע� יוס�. לעשות במצרי�שנצטר� לעשות התיקוני� 

  .  הוא רואה את נקודת האחד של כול� .את התיקו� הזהעל מנת לבצע 

  

�  

                                                           

 

25
  .יד�יב , ז"בראשית ל 
26
  .ח, ש�, ש� 
27
 .כ, ג"תהילי� ק 
28
 .ה, ה"בראשית מ 
29
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30
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ממש . מיד הוא עושה זאת ,בפשטות? הדבר אותו שמרמתחיל לממש את יעקב מתי אבא שאלנו 
מה עשית  :רוצה לומר אילוכ, טומנת בחובה ציפיה למימוש מיידי "ציפית לישועה"כפי שהשאלה 

   ?כדי לקרב את הגאולהכעת ב מה עשית, שהדבר יבוא לידי מימושכדי ברגע זה 

הצופה אותו . הצופה שומר העירמרמזת על " לישועה ציפיתציפיתציפיתציפית"הלשו� אומר ש ההי" חפ� חיי�"ה
, מספיק עירנישלא יהיה אוי לצופה . של קשר עי� הוא זה שרוש� יומ� תצפית ולא מאבד רגע אחד

ליו חובת הדיווח ותו חלה ע ;ומקומו הוא צרי� לדעת מה תפקידו – ויענאוי לצופה שלא יהיה ו
  . לא

   :פשוטדבר נראה כשל יעקב כא�  "ציפית לישועה"ה

ל ֶאל }יג{ ָרֵא֜ ים-ַוּיֹ֨אֶמר ִיׂשְ יָך֙ ֹרִע֣ ף ֲה֤לֹוא ַאֶח֙ ם  יֹוֵס֗ ֶכ֔ ׁשְ ָלֲחָך֣ ֲאֵליֶה֑םּבִ  ְלָכ֖ה ְוֶאׁשְ
ִני ֽ אֶמר ֖לֹו ִהּנֵ אֶמר ֗לֹו ֶלךְ  }יד{ :ַוּיֹ֥ ה ֶאת-ַוּיֹ֣ א ְרֵא֜ יָך֙ ְואֶ -ָנ֨ ֤לֹום ַאֶח֙ אן -תׁשְ ֣לֹום ַהּצֹ֔ ׁשְ
ָב֑ר ֵבִ֖ני ּדָ ָמה ַוֲהׁשִ ֶכֽ א ׁשְ ֹב֖ ֶמק ֶחְב֔רֹון ַויָּ הּו֙ ֵמֵע֣ ָלֵח֙ ׁשְ   31:ַויִּ

עצה עמוקה של מ" יוס� נשלח, אלא מאי. היא בהר, חברו� היא לא בעמק ."וישלחהו מעמק חברו�"
הוא ג� שליח של , הוא לא רק שליח של יעקביוס� . 32"הקבור בחברו� )אברה�( אותו צדיק
  .יצחקושל אברה� 

   :33וכ� אומר המדרש, מטיל על יוס� משימה כמעט בלתי אפשריתיעקב 

יודע : "הדברים הללו היה יעקב אבינו נזכר ומעיו מתחתכין: אמר רבי חמא
  ".אומר לי הנני היית שאחיך שונאים אותך והיית

מופיע לאחר  �שמסמל את המוכנות למשימה " הנני"זוהי הפע� הראשונה שבה הביטוי , אגב
  ". הנני"רק לאחר שיעקב מטיל את השליחות על יוס� הוא אומר ; הגדרת השליחות

בשלו�  – ולטפל באחדות של אחי � הראשו� ? מה� התפקידי� שמוטלי� על יוס� במשימה זו
יעקב ששמר את הדבר עזר . 34"ע� האר�משביר לכל ה"ב, בחומריות ,לטפל בצא� � והשני. ואחי
על יוס�  :ובעקבות כ� את סדר ביצוע המשימות הוא הפ� את סדר החלומות –בדבר אחד  יוס�ל

כשאחיו עשה יוס� באמת וכ� . ג לחומריותודארק לאחר מכ� לו, וג לשלו� אחיודאלקוד� כל 
  . דאג לכלכל אות�לאחר מכ� אל אחיו ורק  עדוקוד� כל התו – הגיעו למצרי�

 . ה"הקב � את הכל מאחדתהשיש נקודה אחת  מגלהמשתחי� לו הוא  כל אחיושיוס� רואה את כ
אחד . גור� מאחד ג� הוא להוותיכול  –שליח שאי� לו משלו כלו� בתור , בתור צינור ,והצדיק

  . דרכודרכודרכודרכוה "לקבשמש וירח משתחוי� , עשר כוכבי�

זוהי . 35"לי ב� אחר' יוס� ה" –על ש� נקרא בש� זה יוס� . � מתבטאת בשמומהותו של אד
וש� תהיה , אהבהה ולגלות לעול� ז יבקשכל מה שהוא  –יהיו נקודות הכשל שלו ג� ש�  .מהותו

. וכ� המעשה ע� אשת פוטיפר. 36"נער את בלהה ואת בני זלפה"מתחילת הדר� הוא . הנפילה שלו

                                                           

 

31
  .יד�יב , ז"ל, ש� 
32
 ".וישלחהו מעמק חברו�: "ה"ד, יד, ז"שית לי בברא"רש 
33
 .יג, ד"בראשית רבה פרשה פ 
34
 .ו, ב"בראשית מ 
35
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36
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שבאה לידי ביטוי הדר� לעשות זה לגלות שיש נקודת אינסו� בעול�  כל מה שהוא יבקש לאור� כל
  . צמה כזו שהיא יכולה להכיל את כול�ובע

העומק בפסוק זה הוא שיוס� מכיר את אחיו ומכיר . 37"וה� לא הכירוהו, ויכר יוס� את אחיו"
 וה� .עתיד לאחד אות� �בתור הצינור  �הוא  .אחד לשניהוהוא עתיד להכיר אות�  –באחיו 

הוא לא עוסק  �ממש " בעל חלומות"מבחינת� הוא . בשו� שלב � ירוהולא הכ לעומת זאת
  . להחזיק בעל חלומות פה במציאות זו סכנהמבחינת� . במציאות

  

הוא מגיע לבית פוטיפר ומיד נאהב על ידי . המבחני� של יוס� מכא� ואיל� יהיו על הסדר הזה
  . ותברמות טובות וג� ברמות פחות טוב, כול�

י ה }ב{ י-ֶאת' ַוְיִה֤ ְצִרֽ יו ַהּמִ ֵב֥ית ֲאֹדָנ֖ י ּבְ יַח ַוְיִה֕ יׁש ַמְצִל֑ ף ַוְיִה֖י ִא֣    38:יֹוֵס֔

  .� מתו� הצער הזה הוא מתרומ�תכ� נראה אי. כאב, לשו� צער –ויהי 

֥י ה }ג{ יו ּכִ ְרא ֲאֹדָנ֔ ֣ וֹ ' ַוּיַ ר ִאּת֑ ה ה-ְוֹכל֙ ֲאׁשֶ ָיֽדוֹ ' ֣הּוא עֹׂשֶ֔ יַח ּבְ   :ַמְצִל֥

זמ� קצר בלבד . לוהי��לא רק א ,ה נמצא ע� יוס�� ו�ה�ו של יוס� מצליח לראות כי יאדונ, שימו לב
לידי תובנה פרעה מגיע  וכבר הזכרנו שג�. הגיע לתובנה הזו אדוני יוס�שיוס� נמצא איתו וכבר 

  .לוהי��א� ש� פרעה הכיר רק בא, דומה

יע הפסוק הבא שמסתיי� מופ לפתעו, הפסוקי� ממשיכי� בתיאור הצלחתו של יוס� בבית פוטיפר
  :באופ� שנראה לא קשור לעני�

ל }ו{ ב ּכָ ֲעזֹ֣ ר-ַוּיַ ַיד-ֲאׁשֶ ֥י אִ -יֹוֵס֒ף ְולֹא-לֹו֮ ּבְ ע ִאּתֹו֙ ְמ֔אּוָמה ּכִ ר-םָיַד֤ ֶחם ֲאׁשֶ ֖ ֣הּוא -ַהּלֶ
ף ְיֵפהאֹוֵכ֑ל  י יֹוֵס֔ ה-ַוְיִה֣ ה ַמְרֶאֽ ַאר ִויֵפ֥   :ֹת֖

  :39וכ� לשונו ש�. י מבאר לנו שתיאור יופיו של יוס� כא� מתקשר לפסוקי� הבאי�"רש

אמר הקדוש . התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו, כיון שראה עצמו מושל
  ...אני מגרה בך את הדב ?סלסל בשערךברוך הוא אביך מתאבל ואתה מ

  :שלאחר מכ�וכ� באמת נפתח הפסוק 

ת} ז{ ׁשֶ א ֵאֽ ָ֧ ׂשּ ה ַוּתִ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ י ַאַח֙ר ַהּדְ יו ֶאת- ַוְיִה֗ יָה ֶאל-ֲאֹדָנ֛ אֶמר - ֵעיֶנ֖ ף ַוּתֹ֖ יֹוֵס֑
י ֽ ְכָב֥ה ִעּמִ   :ׁשִ

שקיימי�  זהכלומר על עצ� , שכל מי שגדול מחברו יצרו גדול הימנוהזו מלמדת אותנו הפרשה 
  . ההתמודדות של יוס�ההתמודדות של יוס�ההתמודדות של יוס�ההתמודדות של יוס�על ג� מלמדת אותנו הפרשה א�  .ניסיונות גדולי� ג� ואולי דווקא לצדיקי�

שהטבע לא גילה לו אלא א� הצדיק , הי� ינוס וישנה מטבעואי� שו� הצדקה ש –" הי� ראה וינס"
  . יוס� לש תודדומתהההי� ראה את ? מה ראה הי� והבי� שהוא חייב להפו� את טבעו. מחייב

                                                           

 

37
 .ח, ב"מ, ש� 
38
  .ב, ט"ל, ש� 
39
 ".ויהי יוס� יפה תואר"ה "ד, ו, ט"י בבראשית ל"רש 
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. של המושג הזה המובילה את יוס� היא האהבה במוב� העמוק ביותרהיסודית קודה הנאמרנו ש
היכ� רואי� שהוא : וא� תשאלו .ונאהב על ידי הכלרגע הוא אוהב � בי�ג� ש� ומגיע לכלא יוס� 
א� מעייני� בסיפור שר המשקי� ושר האופי� אפשר להבחי� בנקודה : אענה לכ� �? אוהב

מתגלגל יוס� מתו� בית  שבגינוהמרכזי הדבר מהו  .ה מספיק דגשרי לא שמי� עלימדהימה שלצע
שר המשקי� ושר א� מעייני� היטב בפסוקי� מבחיני� כי ? משנה למל�תפקיד ה הסוהר אל

ראה אות� כש הוא פנה אליה�הוא פנה אליה�הוא פנה אליה�הוא פנה אליה�מפני ש וגוללו לפניו את חלומותיה� האופי� הגיעו אל יוס�
  :זועפי�

ים }ו{ ם ֹזֲעִפֽ ֖ ם ְוִהּנָ ְרא ֹאָת֔ ֣ ֶקר ַוּיַ ּבֹ֑ ף ּבַ ם יֹוֵס֖ א ֲאֵליֶה֛ ֹב֧ ל ֶאת }ז{: ַוּיָ ַא֞ ׁשְ י -ַויִּ ְסִריֵס֣
ֹום ים ַהּיֽ ֵניֶכ֥ם ָרִע֖ ּוַע ּפְ ר ַמּד֛ יו ֵלאֹמ֑ ֥ית ֲאֹדָנ֖ ר ּבֵ ַמ֛ ֹו ְבִמׁשְ ר ִאּת֧ ה ֲאׁשֶ֨   40:ַפְרֹע֗

אהבתו לא מאפשרת לו לפעול , ולא לדרוש בשלומ�לראות אות� עצובי�  הצדיק לא מסוגל
  . י�כ� יצאנו ממצר. אחרת

צינור של אינסו� שיכול להכיל את הכל מפני מדובר ב :כל הנקודות של יוס� ה� מסביב לאותו ציר
אי�  ;היחיד שהופ� להיות אב לשני שבטי�לכ� יוס� הוא השבט . כלו� )משלו( שאי� לו מדיליה

 כשיעקב מבר� את יוס� לפני מותו הוא בפועל מבר� את, וכ�. אפרי� ומנשהאת יש  � שבט יוס�
  .41"...הוא יבר� את הנערי� המלא� הגואל אותי מכל רע... ויבר� את יוס� ויאמר" �בניו 

להברי� את  של יוס� הוא כי כל עניינו? 42"אבר�" לפניוו קראאפילו המצרי� מדוע את� מביני� 
נולד  כשיוס�כבר  ,כלומר �  43"לי ב� אחר' יוס� ה"אמרנו שמהותו של יוס� היא . כול� לבורא עול�

עני� בלהודות באותו רגע על לידת אי� . רב עוד ועוד אנשי� לבורא עול�עתיד לקו שהוא ידע
  . אי� לו משל עצמו כלו�, כי כל עניינו הוא להיות שליח, יוס�

אלו  �עצמותיו של יוס� ה. של יוס� עצמותיועצמותיועצמותיועצמותיושראה  מתו�הוא מה שהי� מבי� של יוס� כל עניינו 
 ותשב באית� קשתו" :בברכו את השבטי� ותו מתאר יעקבניסיו� א, בניסיו� אשת פוטיפר רעדוש

  ). על הפסוק י"מומל� לעיי� בדברי רש(  44"ויפוזו זרועי  ידיו

  

�  

  

. נחזור לשאלתנו בנוגע להשתדלות שעשה יוס� בבקשו משר המשקי� שיזכיר אותו לפני פרעה
  :לשר המשקי� וכ� אמר יוס�

י ִאם }יד{ ֧ ֽיתָ -ּכִ ְך ְוָעׂשִ יַטב ָל֔ ֣ ֙ר יִ ֲאׁשֶ ָך֗ ּכַ ִ֙נ֙י ֶאל-ְזַכְרּתִַ֣ני ִאּתְ ְרּתַ ֶסד ְוִהְזּכַ י ָח֑ ִד֖ ֥א ִעּמָ -ּנָ
ה ְוהֹוֵצאתִַ֖ני ִמן ְרֹע֔ ה-ּפַ ֽ ִ֥ית ַהּזֶ   : ַהּבַ

י }טו{ ֽ ים - ּכִ י ֵמֶאֶ֖רץ ָהִעְבִר֑ ְבּתִ ּנַ֔ ב ּגֻ ֙ה לֹא-ְוַגםֻגּנֹ֣ ֣יתִֽי ְמ֔אּוָמה-ּפֹ י ָעׂשִ ֽ ֥מּו ֹאתִ֖י -ּכִ ׂשָ
ֹור ּבֽ   45:ּבַ

                                                           

 

40
  .ז�ו', בראשית מ 
41
  .טז�טו, ח"מ, ש� 
42
 .מג, א"מ, ש� 
43
  .כד', ל, ש� 
44
 .כד, ט"בראשית מ 
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ג� הוא ו, נציג השלטו�הוא  שרה � כאשר מבחינת יוס� יוס� מדבר ע� שר המשקי� ,לעניות דעתי
אי�  –אומר לו את האמת  יוס�ולכ� , וינסה להצדיק את יוס� לפניו השלטו�ראש יגיע לזה שתכ� 
ו שיוס� "חלק מהפרשני� הגדילו ואמרו על פסוק ט. להכל שקר אחד גדו, בבור לשהותושו� סיבה 

  .מינו אותו לראש, בבור � " פה"ממחיש לשר המשקי� שהכל שקר אחד גדול בכ� שאפילו 

אבל . בבור אי� הצדקה לשהות נוספת שלו, צודק אמנ� יוס�? יוס�אז מה בכל זאת לא בסדר ע� 
הא� כשהל� ? � שיגרו בו את הדבוגר� לכ הא� הוא לא סלסל בשערו? מאומהמאומהמאומהמאומה עשהלא הוא הא� 

יוס� אמנ� בסופו של דבר ? 46או שלא בדיוק כ�, היתה זאת מלאכתו ממש � " לעשות מלאכתו"
  !?מאומה אבל הא� באמת אפשר לומר שהוא לא עשה, נס ויצא החוצה, התעלה על עצמו

לשמוע  האחת היא זו שצרי� .כא� יש שתי משמעויות "לא עשיתי מאומה"למושג צריכי� להבי� ש
וצריכי� להוציא אותו  באמת יוס� לא עשה דבר השלטו�השלטו�השלטו�השלטו�מבחינת , בשורה התחתונה :שר המשקי�

צדיק הוא ; צדיק הוא הכח להזדכ� ולתק�: למדנושיוס� רוצה לנוספת אבל יש משמעות . מ� הבור
כל נסיונותיו של הצדיק ה� הנסיונות . מי שיודע את כוחו ומתק� במקו� שבא כוחו לידי ביטוי

רואה את יוס� ומבי� כמו הי� שמבי� ש, לו מנוגדתקשה ושנוגעי� בטבע וה� באי� בצורה הכי 
, מידותהיוס� לוקח אותנו אל המקו� הכי מרומ� של עבודת  .שהוא צרי� לשנות את טבעו מפניו

 בדברוואולי הכאב הכי גדול של יוס� . לו בוהכי קשה שאל המקו� , ואל התכונה הכי גדולה של
. את מה שהוא צרי� לשמועשר המשקי� החובה שיש עליו לספר לא עצ� ומשקי� הע� שר ה

  ". וינס ויצא החוצה"אלא על , "לא עשיתי מאומה"בכלל לא רוצה לדבר איתו על  יוס�

  

" ויצא"מדוע המילה ננסה להבי� תחילה . של יוס�" וינס ויצא החוצה"בואו נלמד אנחנו את 
  :סוקי� ומתוכ� נגיע לפסוק המדוברנזכר יחד במהל� הפ. כא�משמעותית 

ת }ז{ ׁשֶ א ֵאֽ ָ֧ ׂשּ ה ַוּתִ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ י ַאַח֙ר ַהּדְ יו ֶאת- ַוְיִה֗ יָה ֶאל-ֲאֹדָנ֛ ף ַותֹּ֖ - ֵעיֶנ֖ אֶמר יֹוֵס֑
י ֽ ְכָב֥ה ִעּמִ ן  }ח{: ׁשִ י לֹא-ַויֹּ֙אֶמ֙ר ֶאל| ַוְיָמֵא֓ ן ֲאדִֹנ֔ יו ֵה֣ ת ֲאֹדָנ֔ ׁשֶ ע ִאּתִ֖י ַמה-ֵא֣ -ָיַד֥

ל ֲאשֶׁ  ִ֑ית ְוֹכ֥ ּבָ י-ֶישׁ -רּבַ ָיִדֽ א }ט{: ֖לֹו ָנתַ֥ן ּבְ ֒י ְולֹֽ ּנִ ֮ה ִמּמֶ ִית ַהּזֶ ֣ ּבַ ּנּו ָג֜דֹול ּבַ ְ֤ך -ֵאיֶנ֨ ָחׂשַ
֥י ִאם ֙י ְמ֔אּוָמה ּכִ ּנִ ֙ ֣ר ַאתְּ א-ִמּמֶ ֲאׁשֶ ֹדָל֙ה -ֹותְָ֖ך ּבַ ה ַהּגְ ה ָהָרָע֤ ֱעׂשֶ֜ יְך ֶאֽ ֹו ְוֵא֨ ּת֑ ִאׁשְ

ים אלִֹהֽ אִתי ֵלֽ את ְוָחָט֖   47:ַהּזֹ֔

  .הוא מסביר ומנסה לשכנע את אשת פוטיפר � להפ� , לא בורח, בתחילה יוס� לא נס

ע� א מדוע ר הזק� שואל בספר התני"האדמו. לפעמי� צרי� לברוח � לא תמיד אפשר לשכנע ,אבל
א� לא אבל מצידנו , אמנ� מצד פרעה ודאי שצרי� לצאתוהוא מסביר ש ,48ישראל ברח ממצרי�

יש מציאות שבה על האד� , כלומר. לא נדע שמצרי� רודפת אחרינו, נזכור שצריכי� לברוח
  .בעלמא" יציאה"ג� א� מבחינת הצד השני מדובר ב, לברוח

  

                                                                                                                                                                      

 

 

45
  .טו�יד', מ, ש� 
46
וחד אמר לעשות , חד אמר מלאכתו ממש, רב ושמואל" �" לעשות מלאכתו: "ה"ד, יא, ט"י בבראשית ל"כ� ברש 

  ".צרכיו עמה
47
  .ט�ז, ט"אשית לבר 
48
 ).ה, ד"שמות י" (ויוגד למל� מצרי� כי ברח הע�: "בביאורו על הפסוק 
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  :ואז מתחילה התפנית

ּה ֶאל }י{ ָר֥ ַדּבְ י ּכְ ף ֣יֹום - ַוְיִה֕ הּ -֑יֹום ְולֹא| יֹוֵס֖ ֽ ּה ִלְה֥יֹות ִעּמָ ֥ב ֶאְצָל֖ ּכַ יָה ִלׁשְ ַמ֥ע ֵאֶל֛   :ׁשָ

ותאמר שכבה : "אמרהקוד� לכ� וזאת לאחר ש. מהלהיות עי, לשכב אצלה –אשת פוטיפר ביקשה 
  .זהו יצר הרע בהתגלמותו, כעת היא מנסה אסטרטגיה אחרת". עימי

ה }יא{ ֹום ַהּזֶ֔ ַהּי֣ ִית וַ  ַוְיִה֙י ּכְ ֛ ֥י ַהּבַ יׁש ֵמַאְנׁשֵ ין ִא֜ ֹו ְוֵא֨ ֹות ְמַלאְכּת֑ ְ֖יָתה ַלֲעׂש֣ א ַהּבַ ֹב֥ יָּ
ִית ֽ ּבָ ֖ם ּבַ   :ׁשָ

. מידו מצילו' כל יו� יצרו של אד� מבקש להורגו וכל יו� ה � "כהיו� הזה" :הפרשני� אומרי�
  :וכעת יצרו של יוס� מבקש להורגו

ּה  }יב{ ָיָד֔ ְגדֹו֙ ּבְ ב ּבִ ֲעֹז֤ י ַוּיַ ֑ ה ִעּמִ ְכָב֣ ר ׁשִ ִבְג֛דֹו ֵלאֹמ֖ ֧הּו ּבְ ׂשֵ ְתּפְ א ַהֽחּוָצהַוּתִ ֵצ֥ ָנס ַוּיֵ ֖ : ַוּיָ
י }יג{ ֽ ּה ּכִ ְראֹוָת֔ ּה -ַוְיִה֙י ּכִ ָיָד֑ ְג֖דֹו ּבְ ב ּבִ ָנס ַהֽחּוָצהָעַז֥ ֖   :ַוּיָ

מה באמת ו. נס יוס�היא ראתה ש? מה ראתה אשת פוטיפר. שימו לב להבדל בי� שתי הסיומות
 עשופני מ )נס( ברחג� ש, מיעקב אביו ?ממי למד יוס� לצאת. החוצההחוצההחוצההחוצה    נס ויצאנס ויצאנס ויצאנס ויצא יוס�? עשה יוס�

הוא ג� צרי� , מאשת פוטיפרשהוא לא רק צרי� לנוס יעקב לימד את יוס� ש .ממנווג� יצא  אחיו
לש� מה הניסיו� הזה הגיע  לשאול את עצמו, להבי� מה יוצא לו מכל הסיפור הזה –לצאת ממנה 

  ?הול� לצאת מכל זהמה ? מה עכשיו עלי לעשות? אלי

אבל עלינו  .מבחינתה יש כא� א� ורק מנוסה, בכל הסיפור הזה" ויצא"אשת פוטיפר לא רואה את ה
  ".ויצא"וג� את ה" וינס"מוטלת החובה לראות ג� את ה

  

�  

  

. האחי� עוברי� תיקוני�יהודה וג� , אבל יוס� הוא לא היחיד שעובר תיקוני� בפרשות שלנו
 –מטרה אחת בעלי כל התהליכי� שעושה יוס� ה� . להגיע לידי כ�ה� הצדיק הוא זה שעוזר ל
עליו להביא את האחי�  .הלא זו המשימה שהוטלה עליו ועליו להשלימה .לראות את שלו� אחיו

הביא אות� לידי ל ;שמש וירח ואחד עשר כוכבי� גיבורי כח עושי� רצו� קונ�כ� שיהיו  לידי
  .ביטול כלפי האינסו� שבה�

  :�יחאה �ירבועש �וקיתה תא רוקסנו � יחד בפסוקי�הבה נעיי

ף ֶאת }ז{ ְרא יֹוֵס֛ ֥ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם -ַוּיַ ֹות ַוּיֹ֤ ר ִאּתָ֣ם ָקׁש֗ ֧ ם ַוְיַדּבֵ ר ֲאֵליֶה֜ ְתַנּכֵ֨ ם ַויִּ ֵר֑ ּכִ יו ַוּיַ ֶאָח֖
ר ּבָ ַען ִלׁשְ ַנ֖ אְמ֔רּו ֵמֶאֶ֥רץ ּכְ ם ַוּיֹ֣ אֶת֔ ִין ּבָ ֶכל-ֵמַא֣    49:ֹאֽ

ל המקו� במהל� שיוביל אות� אתפקידו של הצדיק חלק מכי זה ? אחיו התנכר אל יוס�מדוע 
   .עליו דיברנו

  

                                                           

 

49
 .ז, ב"בראשית מ 
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  :רמואו �סוי �ישממ

ח ֶאת }טז{ ם ֶאָח֮ד ְוִיּקַ֣ ְל֨חּו ִמּכֶ֣ ֱאֶמ֖ת -ׁשִ ם ַהֽ ְבֵריֶכ֔ ֲחנּו֙ ּדִ ֽ ְס֔רּו ְוִיּבָ ֙ם ֵהָא֣ ֲאִחיֶכם ְוַאּתֶ
ֶכ֑ם ְוִאם ים ַאּתֶֽם-ִאּתְ ִל֖ ֥י ְמַרּגְ ה ּכִ י ַפְרֹע֔ א ֵח֣   :לֹ֕

את הסיטואציה בה עמדו האחי� הסיטואציה הזו שרוצה יוס� להעמיד את האחי� מזכירה לנו 
ג� כא� ; 50כאשר ראוב� לא היה עימ� בעת המכירה אלא שב אל אביו שבחברו� �  יוס� בעת מכירת

 ותבולטנראה שההקבלות תהיינה בהמש� . אבא ולהביא את בנימי� לאמוטל על אח אחד לחזור 
  .יותר

ְח֑יּו ֶאת }יח{ ּו ִוֽ את ֲעׂש֖ י ֹז֥ ִליׁשִ֔ ְ ֹום ַהׁשּ ּי֣ ם יֹוֵס֙ף ּבַ א-ַוּיֹ֨אֶמר ֲאֵלֶה֤ י ָיֵרֽ   :ָהֱאלִֹה֖ים ֲאִנ֥

: שבסיפור שכ� 51"ויהי ביו� השלישי בהיות� כואבי�"את  לאחי�אמור להזכיר  "היו� השלישי"
ת� בה� מכוונ ולא חזרו המקו�יצאו והרגו את אנשי ? מה עשו אחי יוס� ביו� השלישי בשכ�

ירא את  הואהואהואהואולכ� הוא ג� מדגיש לה� ש, יוס� מנסה לתת לה� כא� זמ� לעשות תשובה. ראשוניתה
  .לוהי��הא

  :האחי� צריכי� לעשות את התיקו�כעת מגיעי� אל החלק העיקרי בו 

יׁש ֶאל }כא{ ים - ַוּיֹאְמ֞רּו ִא֣ ִמ֣ יו ֲאָבל֮ ֲאׁשֵ ת -ֲאַנְחנּו֮ ַעל| ָאִח֗ ינּו ָצַר֥ ר ָרִא֜ ָאִחינּו֒ ֲאׁשֶ֨
מָ֑  א ׁשָ ינּו ְולֹ֣ ְנ֥נֹו ֵאֵל֖ ִהְתַחֽ ֹו ּבְ את- ְענּו ַעלַנְפׁש֛ ה ַהּזֹֽ ָר֖ ינּו ַהּצָ ָאה ֵאֵל֔ ֣ ֙ן ּבָ ַע֩ן  }כב{ :ּכֵ ַוּיַ

ם  י ֲאֵליֶכ֧ ְרּתִ ר ֲהלֹו֩א ָאַמ֨ ם ֵלאֹמ֗ ן ֹאָת֜ ר אַ | ְראּוֵב֨ א -לֵלאֹמ֛ ֶלד ְולֹ֣ ֖ ֶחְט֥אּו ַבּיֶ ּתֶ
ַמְעּתֶ֑ם ְוַגם שׁ - ׁשְ ֥ה ִנְדָרֽ ֖מֹו ִהּנֵ   :ּדָ

. אות� ראוב� מקנטרו, האחי� עושי� תשובהלכאורה נראה ש? מה אומר פה ראוב�צריכי� להבי� 
ראוב� שאומר כא� ש אבל אפשר להבי� את הדברי� אחרת לגמרי בעזרת פירושו של הספורנו

על כ� שאחיכ� התחנ� אליכ�  את� מתוודי� כא�? גמורה שית� תשובהעהא� : ת אחיושואל א
את� מתודי� על ? האחווה היכ�, אח � להרוגומה ע� הרצ, עצ� המכירה לגבימה ו, ולא שמעת�

אל " אמר לה�הוא כ� ש ראוב� מזדעק על! ?ותו לא –ששמעת� אותו מתחנ� ולא שמעת�  כ�
   "!ולא שמעת�" –בכלל  –" תחטאו בילד

אותו  !אל תחטאו באח �ולא אמר " בילדבילדבילדבילדאל תחטאו " :שאמרכ ראוב� עצמו חטאת היא שוהאמ
הוא לא שמע את ". אל תחטאו באח: "רצה לשמוע את ראוב� אומר, ילד שהיה בבור באותה שעה

זו . "אח"וכא� לראשונה יוס� שומע את אחיו אומרי� את המילה . המילה הזו בכל שלבי המכירה
הוא רוצה לעצור . סר מעליה� ובוכה, יוס� לא עומד בזה .� של� אי� כא�אבל תיקו, כבר התחלה

 לא השלי� את הוא עדיי� ו – 52"ל� נא ראה את שלו� אחי�" :אמר לוהלא אבא  –אבל אסור לו 
הוא  �שלו� אביו ודורש בא� יוס� היה שולח שליחי�  .53הוא עוד לא סיי� את שליחותו ,התפקיד

  .היה נכשל בשליחותו
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 – 54"אשר שלח יוס� וירא את העגלות"נו מדרש מפורס� על דברי הפסוק בפתיחת פרשת ויגש יש
. ויעקב לא מאמי� לדבר עד שהוא רואה את העגלות אשר שלח יוס�, כשמספרי� ליעקב שיוס� חי

  :י מביא את דברי המדרש בפירושו ש�"רש

שת סימן מסר להם במה שהיה עוסק כשפירש ממנו בפר. את כל דברי יוסף
 :ולא נאמר "וירא את העגלות אשר שלח יוסף"זהו שנאמר , עגלה ערופה

  :"אשר שלח פרעה"

  : כתוב כ�" תורה שלמה" שמוחובמדרש בכתב יד שמופיע ב

ותחי רוח יעקב  –וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהן "
הדא . כשפירשתי ממך היינו עסוקים בביאת המשיח, אבא: אמר לו. "םאביה
" בעגלא ובזמן קריב" :)זהו שאנו אומרים בתפילה( רינן בצלותיהאמדהוא 

  . )במהרה ובזמן קרוב(

שהוא שלח אותו לראות את שלו� אחיו ואת שלו� אביו שנה יוס� מזכיר ל עשרי� ושתי� אחרי
ת שלח איעקב ביקש לישב בשלוה ו .זוהי גאולה ?ומה זה באמת להביא לידי שלו� שכזה. הצא�
ובאמת התכנו� היה לחזור . הל� להביא משיח �  יוס�ו. להביא גאולה לעול�, להביא משיח יוס�
מבקש  ולכ� יוס�, המשימה התארכה יותר מהמתוכנ�, אבל בפועל. ובזמ� קריב בעגלא –מהר 
 בעגלותבעגלותבעגלותבעגלותאבל זה היה , )תוריהמב( לא היה בעגלאאמנ� זה : כאילו רוצה לומר, מאביו מחילה

   .לרגע התולא זנחתי אביצעתי את שליחותי ו. )�יבוביסב(

  

  :�היתוחתמאב �שוה �פסכש �יחאה �ילגמ תעכ .�יחאה לא הרזחב

אֶמר ֶאל }כח{ ֶחְר֞דוּ -ַוּיֹ֤ ֽ ם ַוּיֶ א ִלּבָ֗ ְחּתִ֑י ַויֵֵּצ֣ ה ְבַאְמּתַ ֣ ם ִהּנֵ י ְוַג֖ ְסּפִ֔ ֣ב ּכַ יׁש  ֶאָחי֙ו הּוׁשַ ִא֤
ר ַמה-ֶאל נוּ -ָאִחי֙ו ֵלאֹמ֔ ֥ה ֱאלִֹה֖ים ָלֽ את ָעׂשָ   :ּזֹ֛

ומדגיש לנו י ג� מרגיש זאת "רש. סו� סו� האחי� עומדי� לחזור בתשובה, חושבי� שהנההיינו 
  :שג� כא� התיקו� טר� הגיע

להביאנו לידי עלילה זו שלא הושב אלא  :לוהים לנו-מה זאת עשה א
  .להתעולל עלינו

י קרא את הפסוקי� "מפני שרש? ומפרש שה� עשו תשובה כא�האחי�  לא מסנגר על י"רשמדוע 
  .אי� כא� תשובה יכ מבחינתו השליחות עוד לא הושלמה, �יחאה לא וראה שיוס� לא הגיע �יאבה

רק נזכיר שיש בו הקבלה להסתרת , �מזה רצוק תאפמ גלדנ וילע סיפור הגביע אוה אבה רופיסה
  .האחי� לתשובהאת  יוס� מנסה לעורר וכרדוג� , י רחל א� בנימי�"התרפי� ע
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  .אל שיא העימות בי� יוס� לאחיו, "מק�"סו� פרשת אל  �ופקנ

ה ַמה }טז{ אֶמר ְיהּוָד֗ י ַמה-ַוּיֹ֣ אֹדִנ֔ אַמ֙ר ַלֽ ֖ר -ּנֹ ַדּבֵ ק-ּוַמהּנְ ֑ ְצַטּדָ ים ָמָצ֙א ֶאת ּנִ -ָהֱאלִֹה֗
יךָ  ן ֲעָבֶד֔   55.ֲעֹו֣

מפני שיהודה הוא היחיד מבי� האחי� עד כה שהופיע ? מדוע יהודה הוא המוביל בכל התהלי� הזה
כדי  איה הסיבה שהוא הניצב מול יוס�. 56"צדקה ממני: "בתיקו� כלשהו כשאמר על תמר כלתו

ומי מבינה� שיהיה המתק� האמיתי , גוששות בי� שני המתקני�כעת תהיה הת. צדיקה והלגלות מי
  . הוא הצדיק. הוא זה שיהיה הערב על בנימי�

 את דבריו הוא מסיי� זאאבל . �עפ יאמ בורק �וקיתהש הארנו, פותח במעי� וידוייהודה  ,רמואכ
  :קוספ ותוא �וסב רמואו

ם י ּגַ אֹדִנ֔ ּו ֲעָבִדי֙ם ַלֽ ּנ֤ ר-ִהּנֶ ם ֲאׁשֶ ֛ ְחנּו ּגַ יָ -ֲאַנ֕ ִב֖יַע ּבְ א ַהּגָ   :ֽדוֹ ִנְמָצ֥

צטר� אבא י? מה ע� אביוו. של האחי� אחדותיהודה חפ� ב �הסברה של יהודה כא� היא קדושה 
מגיעה לנו כנראה ש. ונילאאבא ירד , אבא כבר יודע היכ� אנחנו :כא� יהודה אומר. בוא למצרי�ל

  :יוס� לא מסכי� להצעה. גלות

ֹות ֹז֑אתַוּיֹ֕אֶמר  }יז{ י ֵמֲעׂש֖ ֔ יָלה ּלִ ָי֗דֹו ֚הּוא ִיְהֶיה ָחִל֣ יַע ּבְ ִב֜ א ַהּגָ ֩ר ִנְמָצ֨ יׁש ֲאׁשֶ - ָהִא֡
֖לֹום ֶאל ם ֲע֥לּו ְלׁשָ ֶבד ְוַאּתֶ֕ י ָע֔ ֣ ם-ּלִ  : ֲאִביֶכֽ

נדמה לכ� ? מה לכ� שאת� תעשו תיקו� על חשבו� המוסר המזוי� שלינד: תשובת יוס� כא� היא
  .התיקו� צרי� להיות אמיתי? שאני אקח אתכ� לעבדי� בכדי שאת� תנקו את המצפו� שלכ�

כשאני קורא את הפסוקי� האלו אני מנסה להזהיר את יוס� שהאחי� עוד עלולי� , ובכל שנה
� במקרה הכי גרועיוס� מבי� ש. � שהכל מתוכנ�אבל דעו לכ. לשמוע בקולו ולהפקיר את בנימי�  

 ,אי� שו� בעיה ותניחבמ. לחברו�יחזרו ושאר האחי� , במצרי�ישארו בני רחל . עימו שארי בנימי�
  .והשליחות שלהלא זו  ,מלאה עד שתהיה פה ערבותכמה שצרי� יחכה  אוה

 .יעלה ע� אחיו בנימי�עבד וכ מוכ� להשאר יהודה ואומר שהוא ניגש אליו, ולאחר דברי יוס�
לא  תאזו, מבי� האחי�יוס� רואה ומבי� שיהודה הוא המנהיג : כא� היא פשוטה הסברה של יהודה

עוד קוד� לכ� יוס� הפתיע את אחיו כשהושיב אות� שכ� (הבכור  מפני שיוס� חושב שיהודה הוא
נואשות  י�זקוק �במשבר וה י�נמצאמבי� שהאחי� ג� יוס�  .)57לאכול על פי סדר הולדת�

אשה בנימי� הוא בנה של הו ,היו שתי נשי�כעת יהודה אומר ליוס� שלאביה� ו. למנהיג בשעה זו
 בני� מרחל יעקבלא יהיו ל ,�ירצמב ראשיבנימי� א� . והוא נותר לבדו לאימו, שבנה האחר איננו

לא יכול להסתדר ע� ישראל אבל , ע� ישראל יכול להסתדר בלי מנהיג: אומר כא� יהודה. אשתו
בני לאה ובני רחל ג�  � "אחי�אחי�אחי�אחי�שלו� "הלא יעקב ביקש שיוס� יחפש את . בלי בני לאה ובני רחל

שא� לא היה חושב כ� לא היה מציע את , וכ� באמת סבר יהודה(חר וכנראה יוס� מת ומא. יחד
כי " �לכבוד אבא , בנימי� הוא הנציג היחידי לבני רחל וחובה לשמור עליו מכל משמר, )מה שהציע

  . 58"?ער איננו איתינוה אי� אעלה אל אבי
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  :ולאה �תגובת יוס� לדברי

א }א{ ק-ְולֹֽ ף ְלִהְתַאּפֵ֗ ל יֹוֵס֜ יאּו ָכל ָיֹכ֨ א הֹוִצ֥ ְקָר֕ יו ַוּיִ ִבי֙ם ָעָל֔ ּצָ ל ַהּנִ י -ְלֹכ֤ ִא֖יׁש ֵמָעָל֑
ף ֶאל- ְולֹא ע יֹוֵס֖ ֥ ִהְתַוּדַ ֹו ּבְ ַמד ִאיׁש֙ ִאּת֔   :יוֶאחָֽ -ָע֤

יכול להתפרש בעברית " לא יכול"הביטוי ש 59"לא תוכל להתעל�"בפירושנו על הפסוק  פע� אמרנו
לא יוכל לבכר " :וכ�, 60"ילא תוכל לתת עלי� איש נכר: "כמו( רשותחוסר כ ג�אבל , כחוסר יכולת

מרגע שיוס� הביא את אחיו ש �יבהל רשפא הז יפל). 61"על פני ב� השנואה הבכור את ב� האהובה
  .כל שניה נוספת היא רשעות, עוד רגע אחד רשות להתאפק אי� לו, אל התיקו�

  

 .יש רק מתקני�, אי� מושלמי� –כל הפרשות האלו עוסקות רק בסוגיה אחת  ,ונרמאש יפכ
יוס� הצדיק הוא זה שלוקח אותנו למקו� הזה שהי� רואה את  .השלמות היא היא התיקו�

  .צרי� לזוז מפניו כולו טבעהעצמותיו ומבי� ש

  

�  

  

ניצחו� על לא וג� , טבעהיא לא כנגד שינוי כלשהו ב בחנוכה לנו חכמינו הדלקת הנרות שתיקנו
מדוע , ל מנסה לברר א� כ�"המרה ).הללתיקנו לנו את אמירת העל כ� שכ� (היווני�  תא �יבכמה

בעזרתו אנו שיש לנו אור בעול� ש ההבנההנס הוא : תשובתו היא כזו. מדליקי� נרות בחנוכה
מה שאנו קוראי� לו הנס הוא ש. מציאות של חוש� אור גדול לעשות מכל, כל חוש� אירלה יכולי�

 ומה שאנו רואי� ,הנס הוא שאי� באמת טבע; הוא פשוט לבוש של משהו שמסתיר נס" טבע"
. ג� הוא משתחוה ללמעלה מ� הטבע – שמש ירח ואחד עשר כוכבי� –כטבע ונראה לנו  בעיננו 
כל אחד  תויהל לוכיהוא  – תמייאמוה איזושהי דמות עצומהוא לא  "למעלה מ� הטבע"אותו 
וכשהטבע רואה . וע� אשת פוטיפר "דיבת� רעה"ע� , אד� פשוט ע� יצר טוב ויצר רע :מאיתנו
לצאת לא נותר לו אלא  � 62"מי כמו�' תאמרנה ה כל עצמותיכל עצמותיכל עצמותיכל עצמותי"� את ה, של אד� כזה וווועצמותיעצמותיעצמותיעצמותיאת 
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