'טועמיה – חיים'

בס"ד

לחיות עם הזמן בשבת קודש 'וישב' תשע"ז
הרב מרדכי אלון  -נערך ע"י תלמידים
שני חלומות יוסף – כרטיס הכניסה לחלקו האחרון של ספר בראשית  -לסעודה ראשונה
חלום אחד או שניים?

המנודה מאחיו חולם את החלום של כל ילד – להיות יחד עם
כולם במעגל .בתוכם.

הרבה סיבוכים ובירורים בדרך של עם ישראל למצרים ובדרך
את הגאולה הגדולה שאמורה לצמוח ממנה מתחילים
בפרשתנו.

אך אז לפתע קמה אלומתו של יוסף 'וגם ניצבה' .אין זה סתם
כפל מילים יפה  -במקרא כשמישהו 'קם' עליך  -זה על כרחך.
כך היה למשל גם אצל קין והבל -

בשני חלומות מתחילה הפרשה את הסיפור הגדול של יוסף
ואחיו.

וַּ ֥ ּיקם ַּ ִ֛קיִ ן אֶ ל הֶ ֥בֶ ל א ִחֹ֖יו

בחלום הראשון חולם יוסף על האלומים ובשני על השמש
והירח ואחד עשר הכוכבים .אנחנו בוודאי זוכרים שבהמשך,
בתחילת פרשת מקץ ,יצא יוסף מן הבור במצרים ויגיע לפני
פרעה כדי לפתור את חלומותיו .אלא ששם ,למרות
שהחלומות לכאורה שונים ,האחד על פרות והשני על
שיבולים ,יוסף ידע לומר ליוסף כי -

פתאום האלומה של יוסף קמה והחלה משתלטת .המציאות
קובעת ליוסף ייעוד שהוא בכלל לא היה מודע לו .הוא בסך
הכל רצה להיות חלק מאֶ חיו ,בתוך המעגל .הוא הרי 'נער את
בני בלהה ואת בני זילפה' 5וגם עם בני לאה הוא רוצה להיות
חלק מהם .אך אלומתו שקמה גורמת לאלומות אחיו
להסתובב כלפיה ולהשתחוות לאלומתו.

אל ִִֹ֛הים ע ֶֹש ֹ֖ה ִהגִּ ֥יד
ֲשֶׁ֧ר ָֽה ֱ
ֲחל֥וֹ ם ּ ַּפ ְר ֹ֖עֹה אֶ ָ֣חד ה֑ וּא ָ֣את א ֶ

לְ פַּ ְרעֹה1

ָֽ

אל ִִֹ֔הים
וְ ַּ ַ֨על ִה ּשנֶׁ֧ וֹ ת ַָּֽה ֲחלִ֛וֹ ם אֶ ל ּ ַּפ ְר ֹ֖עֹה ַּ ָֽ ּפ ֲעמ֑יִ ם ִּ ָֽכי נכ֤ וֹ ן הַּ דּ ב ֙ר מ ִ ָ֣עם ָֽה ֱ
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אבל אצלנו בפרשה ,חולם יוסף שני חלומות נפרדים והם
יתגשמו כל אחד בפני עצמו .עיון קצר בחלומותיו של יוסף
יהיה הפתיחה ההולמת והיסודית לכל החלק האחרון של ספר
בראשית.

לקבל את מרות הצדיק
החלום השני של יוסף ,שכאמור הינו חלום נפרד לגמרי
מהראשון ,הוא חלום שתוכנו רוחני – שמש ,ירח וכוכבים.
בניגוד לחלום הראשון שעסק בגשמיות ,אדמה ושיבולים ,הרי
שכאן כל גרמי השמיים באים ומשתחווים ליוסף עצמו -

להיות עם כולם
ם
אל ִֻּמי ֙
ֲש ֥ר ח ָֽל ְמ ִּתי ְ֠ .וְ ִ ְ֠הנּ ה א ֲַַּ֜נ ְחנ ּו ְמאַּ ְּל ִ ֤מים ֲ
ִש ְמע ּו ָ֕נא ַָּֽה ֲחל֥וֹ ם הַּ ֶזֹּ֖ה א ֶ
יכם
אל ָֻּ֣מֹת ִ֔ ֶ
ה ֲ
אל ֻּמתִ ֹ֖י וְ גַּ ם נִ ֑ ּצבה וְ ִה ֤נּ ה ְתסֻ ֶַּ֨בינ ֙
ְ ּב ָ֣תוֹ ְך הַּ ּש ֶ ִ֔דה וְ ִה ִ֛נּ ה ֥קמה ֲ
אל ֻּמתִָֽי
תחֲֶוֹ֖ין ַּ ָֽל ֲ
וַּ ִּת ְש ּ ַָּֽ
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תחֲִוֹ֖ים
וְ ִה ֶׁ֧נּ ה הַּ ּ ֶָ֣ש ֶמש וְ הַּ ּי ֵ֗רחַּ וְ אַּ ַּ ֤חד עש ֙ר ָּֽכוֹ כ ִִ֔בים ִ ָֽמ ְש ּ ַָּֽ

תוכנו של החלום הראשון הוא חומריות ,גשמיות ,פרנסה .אין
כאן בחלום דמויות  -לא יוסף ,לא האחים ,בוודאי לא אבא
ואמא .רק האלומות של יוסף והאלומות של האחים .זה
מתחיל בתיאור מאוד רומנטי ,נעים  -מי שראה פעם כיצד
מאלמים אלומות ,ערימות של שיבולים בשדה ,יכול להבין את
התנועה שיוסף מתאר בחלומו .יוסף הוא זה שאחיו אינם
מדברים איתו ,זה ששונאים אותו ,יוסף עם כתונת הפסים
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אכן ,החלום הזה יתגשם במלואו כאשר יבואו האחים אל יוסף
למצרים ,הוא יתנכר אליהם והם לא יכירו אותו ,6והם ישתחוו
לאלומתו ,לדמותו  -כי הם אינם יודעים שזהו אחיהם .הם
יבואו וישתחוו ויבקשו ממנו פרנסה .לא הם עצמם יעברו את
התהליך  -הצורך ,כורח המציאות ,האוכל שצריך להביא
הביתה לארץ כנען הוא זה שיגרום לאלומותיהם להשתחוות
לאלומת יוסף.

הוא אף יאמר לו את סיבת הישנות החלום פעמיים -
אלֹהִ ֹ֖ים ַּ ָֽל ֲעש ָֽתוֹ
ו ְּמ ַּמה ֥ר ָֽה ֱ

וַּ ַּ ָֽ ּיהַּ ְר ָֽגהו4

לי7.

כלומר כולם כאן מתוארים בדמויות ורק יוסף מופיע בדמות
עצמית ,בדמות עצמו .האין זה מופלא שההתממשות של
החלום השני תהיה כאשר יוסף מתוודע לאחיו -
יכם
וְ ָֹֽלא י ַֹ֨כל יוֹ ַ֜סף לְ ִה ְתאַּ ּ ֵ֗פק לְ ֹ֤כל הַּ ִ ּנ ּצ ִבי ֙ם ע ִ֔ליו  ...וַּ ֹּיֵ֗אמֶ ר אֲנִ ֙י יוֹ ָ֣סף א ֲִח ִ֔ ֶ
אתִ ֹ֖י
ת ֥ם ֹ
ֲשר ְמכַּ ְר ּ ֶ
א ֶ

צ ָֽריְ מה8
ִמ ְ

והם תמהים ומה עם הירח והשמש? שהרי היה פרשן לחלום
הזה כבר תחילתו ,הלא הוא יעקב אבינו ,אשר אמר ליוסף -
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בראשית ,מ"א ,כ"ה.
שם ,שם ,ל"ב.
שם ,ל"ז ,ו'-ז'.
שם ,ד' ,ח'.
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שם ,ל"ז ,ב'.
עי' שם ,מ"ב ,ז' ואילך.
שם ,ל"ז ,ט'.
שם ,מ"ב ,א'-ד'.

הֲבָ֣ וֹ א נבֵ֗ וֹ א אֲנִ ֙י וְ ִא ְּמ ָ֣ך וְ אַּ ִ֔ ֶחיך לְ ִה ְש ּתַָּֽח ֹ ֲֹ֖ות לְ ך ֹ֖

א ַּמר ַּר ִ ּבי חמא ַּּבר חֲנִ ינא הַּ דְּ ב ִרים הַּ לּ ל ּו היה י ֲַּעקֹב א ִבינ ּו נִ זְ כּ ר וּמעיו

א ְרצה9
ָֽ

ִמ ְתחַּ ְּת ִכין ,יוֹ ד ַּע היִ ית ֶשאַּ חֶ יך שוֹ נְ ִאים אוֹ ְתך וְ היִ ית אוֹ מר לִ י ִהנּ נִ י

למה התכוון יעקב? שהרי אמו ,רחל ,כבר מתה .פירוש אחד,
אותו מביא רש"י ,אומר שכוונת יעקב היא לבלהה -

יעקב הבין טוב מאוד מה הסיכון בשליחת יוסף אל אחיו אך
הוא ידע לא פחות מה מהות שליחות זו  -הגאולה לא תוכל
לבוא בלי 'את אחי אנכי מבקש' .14ברור לנו ש'שלום אחיו' זה
לא לראות אם יש להם מספיק צידה לדרך וסוודרים ללילה
אלא דווקא לברר את השלום הפנימי ביניהם .אבל עדיין צריך
להבין מהי שליחות השניה ' -לראות את שלום הצאן'? מה
מצפה יעקב שיוסף ישיב לו ' -אבא ,הכבשים פועות טוב
והפרות גועות כמו שצריך'?

והלא אמך כבר מתה ,והוא לא היה יודע שהדברים מגיעין לבלהה
שגדלתו כאמו

(ב"ר פד ,יא)10.

אך אולי ניתן לומר כי בחלום הזה ,הסמלי ,מתאר יוסף את
תפקידו הרוחני ובו השמש והירח והכוכבים אינם האחים,
יעקב ורחל הגופים ,הפרסונות ,אלא הרעיון  -אלו שמקבלים
את מרותו של הצדיק ,זה שמצליח להישאר כל הזמן
בצדקותו' ,ויוסף היה במצרים' ,11הא יוסף שעמד בצדקו הגם
שהתמודד עם אשת פוטיפר ועם פרעה  -המשתחווים לי.

לדאוג לעם ישראל גם בגשמיות
יעקב אומר ליוסף ' -יוסף בני היקר ,יש לך שני תפקידים
בעולם ,בדיוק כמוני .האחד ,זה שמובן לך ,הוא לדאוג ל'-שלום
אחיך' ,אבל השני הוא 'לראות את שלום הצאן'  -אתה תהיה
האחראי גם על הפרנסה' ,המשביר' לכל ישראל .כמו שאני
בעל כרחי קיבלתי גם את הברכות של עשו ומאז אני צריך
לדאוג לשני דברים  -בחלק הראשון ,הטבעי לי ,אני עוסק
ברוחניות ,במלאכים ,בשמש ובירח ,אבל בחלק השני כפי
שהוא בא לידי ביטוי בפרשת וישלח  -אני עוסק בשור וחמור,
בעתודים ,נקודים וברודים  -ורק שני הדברים הללו יחד
ממלאים את היעוד שלי.

שלום הצאן
עשרים ושתים שנה יעברו עד שהחלומות הללו יתחילו
להתממש .ורק מי שמבין את שני החלומות האלו ,יוכל להבין
איך הם קשורים לכל הפרשיות שקדמו להם ואף לאלו
שתבואנה לאחריהם;
אביו שומר את הדבר ויודע שהאחים שונאים את יוסף,
ולמרות זאת ,בפסוקים הבאים הוא יישלח את יוסף אל אחיו
בשתי שליחויות נפרדות -
יך וְ אֶ ת ְשלָ֣וֹ ם הַּ ִ֔ ּצֹאן ַּ ָֽוה ִ
ל ְֶך ַ֨נא ְר ַ֜אה אֶ ת ְשל֤וֹ ם אַּ ֶַ֨ח ֙
ֲשב ֹ֖נִ י דּ
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ב ֑ר12

בדרך כלל אנחנו זוכרים את השליחות הראשונה  -לראות את
שלום אֶ חיו ,אבל משום מה אנחנו לא שמים לב לשליחות
השניה אליה נשלח יוסף  -לראות את שלום הצאן ,שהיא
איננה פחותה בחשיבותה מהראשונה.

שני חלומות שבהם הצדיק הולך לעשות את עבודתו
האמיתית בעולם  -מחד ,לראות את המצב הרוחני שלנו אבל
מאידך ,לראות גם איך זה מחובר לעולם הכי גשמי ,הכי חומרי,
הכי תחתון.

יעקב שולח את בנו יוסף תוך סיכון חיים -

אלו הדברים שאנו לומדים ועוד נלמד לקבל מיוסף ולהדבק
בו.

 9שם ,ל"ז ,י'.
 10רש"י ,שם.
 11שמות ,א' ,ה'.
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בראשית ,ל"ז ,י"ד.
בראשית רבה ,פ"ד ,י"ג.
בראשית ,שם ,ט"ז.

שליחות בת ארבעה דורות  -לסעודה שניה
ַאי ָּכה

אֶ ת אַּ ַּחֹ֖י ָֽאנ ִ ָֹ֣כי ְמבַּ ּ ֑קש הַּ ִ ָֽגּ ידה ָ֣נּ א לִִ֔ י אי ֹֹ֖פה ה ֥ם ר ִ ָֹֽעים.

בשעת המאסר כשהיה האדמו"ר הזקן בעל התניא בחקירות
בפטרבורג ,בא אליו החוקר הראשי ,איש מלומד אך מרושע,
ושאל אותו בין היתר ' -אני יודע שכאשר האדם הראשון
התחבא בגן העדן אחרי שאכל מעץ הדעת טוב ורע ,פנה אליו
האלוקים ושאל ֹו -

והאיש עונה לו -
ָֽנ ְס ָ֣ע ּו ִמ ֶזִּ֔ה ִּ ֤כי ש ַַּ֨מ ְע ִּת ֙י ָֽ ֹ
א ְמ ִ ִ֔רים ָֽנלְ כֹ֖ה דּ

אַּ ֶ ָֽ ּיכה15

ּ

לאחר שהבין לאן חותר אותו חוקר ענה לו האדמו"ר הזקן -
'לכל אדם יש זמן שהקב"ה קורא לו' .וכאן נקב האדמו"ר הזקן
בשמו של החוקר ,בגילו המדויק ובעוד מפרטיו המזהים
ושאלו ' -ואיכה אתה?'.

יוסף ,למרות שלכאורה היה צריך לחזור אל אביו ולספר לו
שלא מצא אותם ,ממשיך בדרך ותוך סיכון עצמי מוצא את
אחיו בדותן .האחים רואים אותו מרחוק -

הדברים חדרו אפילו את לב האבן של אותו חוקר ,ולאחר זמן
לא ארוך שוחרר האדמו"ר ממאסר ,ביום י"ט בכסלו ,תקנ"ט.
להבדיל אלפי הבדלות ,קריאת 'א ֶיכה' כשהיא נשמעת
בטהרתה יכולה לחדור גם מבעד ללבבות שלנו.

אמ ֹ֖ר ּו ִ ָ֣איש אֶ ל א ִ ֑חיו ִה ֵ֗נּ ה
יתוֹ  .וַּ ָֹֽ ּי ְ
יהם וַּ ִּי ְתנַּ ְּכ ֥ל ּו א ֹֹ֖תוֹ ַּ ָֽלה ֲִמ ָֽ
ו ְּב ֶַ֨ט ֶר ֙ם יִ ְק ַּ ָ֣רב אֲל ִ֔ ֶ
ִַּּ֛ב ַּעל ַָּֽה ֲחל ֹ֥מוֹ ת הַּ לּ ֶזֹ֖ה בָּֽ א .וְ ַּע ּתָ֣ה לְ כָ֣ ּו וְ ַּ ָֽנהַּ ְר ֵ֗גה ּו וְ נַּ ְשלִ ַ֨כה ּ֙ו ְ ּבאַּ ַּ ָ֣חד הַּ בּ ֹרִ֔ וֹ ת...
וְ נִ ְר ֶָ֕אה ַּמה ִ ָֽ ּי ְה ֹ֖י ּו

איך זה קשור לפרשה שלנו? נתחיל בהזכרת מהלך הפרשה -
יעקב שולח את יוסף לשכם אל אחיו הרועים שם ,למרות
שהם שונאים אותו בגלל הדיבה הרעה שלהם שהיה מביא אל
אביהם .אף על פי כן שולח אותו יעקב אליהם כשמעיו
מתחתכין ,16ויוסף מגיע לשכם ,שם מוצא אותו איש .על פי
רש"י אותו איש היה -

גם על יוסף אנו תמהים  -יוסף ,זה מאוד יפה שאתה מקיים
את השליחות של אבא ,אבל מי אמר שמותר לך להכניס את
עצמך לסכנה ,לגוב האריות ,לבד ,בידיעה גמורה שהם שונאים
אותך ועלולים לפגוע בך נפש?!
וישנן עוד תמיהות שיעלו בהמשך הקריאה  -הנהגת האחים
כלפי יוסף ,ההתנתקות המוחלטת של יוסף לאורך כל שנותיו
כמשנה למלך במצרים מבלי להודיע לאביו שהוא חי וקיים
וכו'.

(דניאל ט ,יא17.).

למה חשוב לרש"י ,הפשטן הגדול ,לפרש שהיה זה מלאך ועוד
גבריאל? מדוע רש"י לא מסתפק כאן בהבנה הפשוטה שהיה
זה סתם איש רגיל שמצא את יוסף וכיוון אותו לעבר אחיו,
אל דותן?

עצה עמוקה של צדיק
נדמה לי שהקוד לפתירת כל השאלות נמצא בתשובה שענה
האדמו"ר הזקן לאותו חוקר רוסי במבצר בסנט פטרבורג,
והוא בא לידי ביטוי אצלנו בפרשה במילה אחת ' -הנני'.

הרבי מליובאוויטש זיע"א באמת אומר 18שלפי סגנון השיחה
ביניהם זה מתחייב שזהו מלאך ,כיון שבניגוד ליעקב ששאל
את הרועים שפגש על הבאר ַ ַֽ ' -הי ְַד ְע ֶתם אֶ ת לָבָ ן בֶ ן נָח ֹור
אמרּו י ַֽ ָָד ְענּו' ,19הרי שכאן יוסף מבקש ' -הגידה נא לי' ,היינו
וַ ֹי ְ
שהוא יודע שאותו זה שלפניו יודע .אבל למה הוא בכלל מופיע
כאן?

מילה זו ,קריאה זו ,זכו לקרוא שלשת האבות וכעת אומר
אותה גם יוסף כאשר שולח אותו אביו -
וַּ ִּי ְשל ַ֨חה ּ֙ו מ ָ֣ע ֶמק חֶ ְב ִ֔רוֹ ן וַּ ּי ֹֹ֖בא

16
17
18
19
20

כמה25
ְש ֶ ָֽ

לא החלומות עומדים בראש מעייניו של יוסף ,אלא השליחות.
החלומות אולי יתגשמו ואולי לא ,אבל כשאבא הופך אותו

בקשתו של יוסף מהאיש זכורה לכולנו -

15

ח ָֹֽלמֹתָֽיו24.
ֲ

והתמיהה על יעקב זועקת  -האם באמת הפעולה הנכונה
ביותר עכשיו היא לשלוח את יוסף לראות את שלום אחיו?
אתה לא רואה מה הולך פה בין הילדים שלך?

לחפש פרויקטים יותר מוצלחים

זה גבריאל

האחווה22.

'עדיף לך' ,אומר בעצם המלאך ליוסף' ,לבקש ולחפש
פרויקטים אחרים שבהם יהיה לך קצת יותר סיכוי להצליח.
ְשכַח משנים עשר השבטים' .מופיע בספרים 23שהמילה 'זה'
בגימטריה עולה ל' - 12-הם הסיעו את עצמם מ'-זה' ,מהשנים-
עשר ,אתה אינך חלק מהם'.

'לפי שאלה זו' ,המשיך החוקר' ,ניתן להסיק שלמרות כל מה
שאתם אומרים על האלוקים שהוא יודע הכל והוא כל יכול -
הרי שאין הוא יודע הכל ,ואין הוא מעורה בכל מה שקורה'.

(תנחומא וישב ב).

ֹת ֑יְ נה21.

וכפי שמבאר לנו רש"י את המילים 'נסעו מזה' ,לא שנסעו
מהמקום אלא -
הסיעו עצמן מן

שנאמר והאיש גבריאל

20

21

בראשית ,ג' ,ט'.
בראשית רבה ,פ"ד ,י"ג.
רש"י ,בראשית ל"ז ,ט"ו.
עי' תורת מנחם תשמ"ג ,ב' עמ' 704
בראשית ,כ"ט ,ה'.
בראשית שם ,ט"ז.

22
23
24
25

3

שם ,שם ,י"ז.
רש"י ,שם.
בראשית רבה כ"י תימן (אלבק) עמ' .1017
בראשית ,ל"ז ,י"ח-כ'.
שם ,שם ,י"ד.

הנני

כאן לשליח ,יוסף מבין ששליח צריך למלא את רצון המשלח
ואין לו משלו כלום ,כי הוא יודע שהשליחות של אבא היא
הֶ משכה של השליחות ששלח סבא יצחק את אבא עצמו ,ואף
סבא המשיך את השליחות של הסבא הגדול אברהם ,וכפי
שהביא כאן רש"י על המילים 'וישלחהו מעמק חברון' -

את התשובה לשאלה שנשאל האדם הראשון ' -איכה' ,קיבל
העולם רק כאלפיים שנה לאחר שהיא נשאלה ,באברהם,
האדם הראשון שענה ' -הנני' .כבר הזכרנו בעבר כי זהו הסיבה
שבכל ראש השנה כאשר גם אנחנו שומעים את השאלה
'איכה'  -אנחנו קוראים התורה ביום זה לא על בריאת האדם
אלא דווקא את התשובה של אברהם ,הראשון שענה לאותה
שאלה ' -הנני' ,בעקידת יצחק.

והלא חברון בהר? ...מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון,
לקיים מה שנאמר לאברהם בין הבתרים ,כי גר יהיה זרעך

(בראשית

טו ,יג - .סוטה יא)26.

יוסף ממשיך את אברהם ,את יצחק ואת יעקב ויש לו כתב
שליחות מפורש ' -את אחי אנכי מבקש' ,לראות את שלום
אחיו ואת שלום הצאן .המשלח בהחלט מודע לסיכונים
שהשליח צריך לעמוד בהם ,אבל מהות השליח היא לבטל את
עצמו ולהיות כולו מסור לקיום השליחות .כל כולו ' -הנני'.
אברהם אמר את ה'-הנני' הזה כשנשלח לעקוד את יצחק,
ועקידת הבן הרי קשה ומסוכנת הרבה יותר מעקידת עצמך,
כפי שנדרש כעת מיוסף .יוסף מבין שהשליחות חייבת
להתממש גם תוך סיכון עצמי כי מקורה של השליחות אינו
ברצון עצמאי של אביו אלא בנבואה עליונה ,בציווי שקיבל
אברהם בברית בין הבתרים.

26

'האיש גבריאל' הוא מלאך של דינים וגבורה ,וכשאתה שליח
אתה צריך לדעת שאתה מתמודד לא רק עם קשיים ארציים
מלמטה אלא שגם מן השמיים בוחנים אותך האם אתה אכן
מתנהג כשליח אמיתי.
ההבנה שיוסף רואה שהשליחות שלו היא זו שהופכת את
חלומותיו לבעלי משמעות ושהוא נמצא בשליחות אביו לכל
אורך השנים עד שהוא יממש אותה במלואה  -היא המפתח
להבין את כל סיפור יוסף ואחיו ,עד לסוף החומש.

רש"י ,שם ,שם ,י"ד.
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כי אחינו בשרנו הוא  -לסעודה שלישית
ההבדל בין ראובן ליהודה כבסיס לסיפור יוסף והאחים

ראובן מציל את יוסף

להציל את יוסף קצת לפני כן ,בא ומציע את ההצעה הבאה,
שבעקבותיה מתפתח כל סיפור יוסף במצרים -

גם אם אין לנו היכולת לרדת לעומק הסיבה שמביאה את
האחים לשנאה כה תהומית -

אלים
ַּמה ֵֶּ֗בצַּ ע ִּ ֤כי ַּ ָֽנ ֲהרֹ ֙ג אֶ ת א ִִ֔חינ ּו וְ כִ ִ ּסֹ֖ינ ּו אֶ ת דּ ָֽמוֹ  .לְ כ֞ ּו וְ נִ ְמ ְּכ ֶ ָ֣רנּ ּו ַּל ִּי ְש ְמע ֵ֗ ִ
וְ י ַ֨דנ ּ֙ו אַּ ל ְּת ִהי ִ֔בוֹ ִּ ָֽכי א ִח֥ינ ּו ְבש ֹ֖רנ ּו ה֑ וּא ַוי ְׁש ְׁמ ֖עו

וְ ַּע ּתָ֣ה לְ כָ֣ ּו וְ ַּ ָֽנהַּ ְר ֵ֗גה ּו וְ נַּ ְשלִ ַ֨כה ּ֙ו ְ ּבאַּ ַּ ָ֣חד הַּ בּ ִֹ֔רוֹ ת וְ א ַָּ֕מ ְרנ ּו חַּ ֥ ּיה ר ֹ֖עה
֑תהו27.
אֲכל ְ

מדוע ליהודה האחים שומעים ואילו לראובן הם לא שמעו?
מה בדבריו גרם להם לשמוע לו?

ּ

ולהחלטה שבאה בעקבותיה  -להביא את הכתונת של יוסף
טבולה בדם העיזים לאביהם יעקב ,הרי ברור לנו ששני אחים
עומדים כאן בסיפור הזה כנגד כל השאר  -ראובן ויהודה.
אמנם ההבדלים ביניהם הולכים לאורך כל הסיפור והם יהיו
פתח להבנת דבר חשוב ביותר;

נענה על זה מיד אבל לפני כן נשלים עוד חלק בסיפור  -יעבור
זמן ,הבנים ינסו לנחם את יעקב אבל שום דבר לא יעזור .רעב
ישרור בארץ ,הם ירדו לשבור שבר במצרים אל יוסף המתנכר
והם ישובו ליעקב הביתה עם הדרישה לקחת איתם את
בנימין .גם שם שני הבנים הללו ,ראובן ויהודה ,יצוצו ויציעו
הצעות משלהם .כמעט באופן טבעי ,יקום ראובן וינסה
להתנהג באחריות של בכור ,זה שכאמור התורה העידה עליו
שבזכותו יוסף בכלל חי .הוא אומר ליעקב -

יוסף מגיע לדותן ,האחים זוממים להורגו -
אמ ֹ֖ר ּו ִ ָ֣איש אֶ ל א ִח֑יו ִה ֵ֗נּ ה ִַּּ֛ב ַּעל ַָּֽה ֲחל ֹ֥מוֹ ת הַּ לּ ֶזֹ֖ה בָּֽ א .וְ ַּע ּתָ֣ה לְ כָ֣ ּו וְ ַּ ָֽנהַּ ְר ֵ֗גה ּו
וַּ ָֹֽ ּי ְ
וְ נַּ ְשלִ ַ֨כה ּ֙ו ְ ּבאַּ ַּ ָ֣חד הַּ בּ ִֹ֔רוֹ ת ...וְ נִ ְר ֶָ֕אה ַּמה ִ ָֽ ּי ְה ֹ֖י ּו

ח ָֹֽלמֹתָֽיו28.
ֲ

ברגע זה -
וַּ ִּי ְש ַּ ָ֣מע ְראו ִּ֔בן וַּ ַּ ּי ִּצלֹ֖ה ּו ִמ ּי ֑דם וַּ ֹּיָ֕אמֶ ר לֹ֥א נַּ ֶּכֹ֖נּ ּו ָֽנפֶ ש

ֲשיבֶ ֥נּ ּו
אֶ ת ְש ֤ני בנַּ ֙י ּת ִִ֔מית ִאם לֹ֥א א ֲִביאֶ ֹ֖נּ ּו א ֶל֑יך ְּת ֤נה אֹתוֹ ֙ ַּעל י ִ ִ֔די ַּ ָֽוא ֲִנֹ֖י א ִ

29

א ֶ ָֽליך34.

כלומר מדובר פה באח שלקח פיזית את יוסף והציל אותו מיד
יתר האחים .סיפור הצלת יוסף נזקף כאן לאח אחד בלבד -
ראובן .יתכן מאוד להניח שיהודה היה כאן בין האחים שכן
רצו להורגו.

ההצעה אפילו לא זוכה להתייחסות עניינית .יעקב מסרב
בהחלטיות -
ָֹֽלא י ֥רד ְ ּב ִנֹ֖י ִע ּמכֶ ֑ם ִּ ָֽכי א ִ ַ֨חיו ַ֜מת וְ ֶׁ֧הוּא לְ בַּ דָּ֣ וֹ נִ ְש ֵ֗אר ו ְּקר ֤אה ּו אסוֹ ֙ן ַּּב ֶ ַ֨דּ ֶר ְ ֙ך
ֲשָ֣ר ּתָֽלְ כ ּו
א ֶ

ראובן מציע אלטרנטיבה -

והתורה אף ממשיכה ואף מסבירה לנו את כוונתו האמיתית
של ראובן -

ת ֹ֖י א ֲִחיכֶ ֥ם
לָֹ֣א נ ֑רד ִּ ָֽכי ה ִ ֞איש א ַּ ֤מר א ַ֨לינ ּ֙ו ָֹֽלא ִת ְר ָ֣א ּו פ ִ֔ ַּני ִ ּבלְ ּ ִ

ביו31.
א ִ ָֽ

אתי לְ ך ֹ֖ כּ ל
ט ִ
וְ ח ֥

בא32
ָֽ

יאנּ ּ֙ו א ִֶ֔ליך
ִּ ֤כי ַּע ְבדְּ ֙ך ע ַּ ָ֣רב אֶ ת הַּ ִ֔ ַּּנ ַּער מ ִע֥ם אבִ ֹ֖י לא ֹ֑מר ִאם ֹ֤לא א ֲִב ֶַ֨
אתי לְ אבִ ֹ֖י כּ ל
ט ִ
וְ ח ֥

30
31
32

מים38
הַּ ּי ִ ָֽ

'הפוליטיקלי קורקט' של ראובן

מה עשה יהודה? יוסף הושלך לבור ,האחים התיישבו לאכול
לחם מעל לבור ,ולפתע נגלית אליהם ארחת ישמעאלים באה
מגלעד .ואז ,אותו יהודה שיתכן מאוד שגם ממנו רצה ראובן

29

מים37
הַּ ּי ִ ָֽ

את המשפט זה יזכיר יהודה ליוסף בשעה שהוא יסיים את
נאומו הגדול אליו -

אלא שבינתיים ,כשראובן לא היה ,התגלה מנהיג נוסף בין
האחים  -יהודה.

28

ּ

יך וְ ִה ַּּצגְ ּתִָ֣יו לְ פ ִ֔ ֶניך
אתִ֤יו א ֶַ֨ל ֙
ֲבי ֹ
ָֽאנ ִֹכ ֙י ֶ ָֽא ֶע ְר ִ֔ ֶבנּ ּו ִמ ּי ִ ֹ֖די ְּתבַּ ְק ֶש ֑נּ ּו ִאם ַ֨ל ֹא ה ִ ָֽ

התוכנית לא כל כך מסתדרת  -ראובן חוזר ורואה ש'אין יוסף
בבור' .הוא זועק זעקה ,קורע את בגדיו ואומר -

27

כם36
ִא ְת ֶ ָֽ

גם הצעתו זו של יהודה מתקבלת ,הפעם על ידי אביו ,ובטרם
הוא יורד חזרה למצרים הוא אף מוסיף ואומר -

מנהיג נולד  -יהודה

הַּ ֶ ָ֣ ּילֶד אי ִ֔ ֶננּ ּו ַּ ָֽוא ֲִנֹ֖י א ֥נה אֲנִ י

ּ

ת ֹ֖י א ֲִחיכֶ ֥ם ִא ְּת ֶ ָֽכםִ .אם
ה ָ֣עד ה ִע ֩ד ַ֨בּ נ ּו ה ִ ֤איש לאמֹ ֙ר ָֹֽלא ִת ְר ָ֣א ּו פ ִ֔ ַּני ִ ּבלְ ּ ִ
אכֶ ל .וְ ִאם ָֽאינְ ך ֥ ְמ ַּשלּ ֹ֖ חַּ
י ְֶש ִ֛ך ְמ ַּשלּ ֥חַּ אֶ ת א ִחֹ֖ינ ּו ִא ּת ֑נ ּו ָֽנ ְר ָ֕דה וְ נִ ְש ְ ּב ֥רה לְ ך ֹ֖ ָֽ ֹ

ב֑ וֹ 30.

ֲשיבֹ֖ וֹ אֶ ל
לְ ֵַּ֗מ ַּען הַּ ִ ֤ ּציל אֹתוֹ ֙ ִמ ּי ִ֔דם ַּ ָֽלה ִ

בה35.
ִ֔

עכשיו נשים לב להצעה שמציע שם יהודה -

ֲשָ֣ר ַּּב ִּמ ְד ִ֔בּ ר וְ ֹ֖יד אַּ ל
ה א ֶ
אַּ ל ִּת ְש ּ ְפכ ּו דם הַּ ְש ִ ָ֣ליכ ּו א ֵֹ֗תוֹ אֶ ל הַּ ּ֤בוֹ ר הַּ ֶזּ ֙
ִּת ְשלְ ח ּו

א ָּחיו33

רעי ואהובי ,פה טמון בעצם כל הסיפור .מסיבה כלשהי  -שלא
ניכנס אליה כעת  -האחים הגיעו למסקנה שפשוט 'מוחקים'
את יוסף' .הוא לא אח שלנו' ,הם טענו .איך אמר המלאך
33

בראשית ל"ז ,כ'.
שם ,שם ,י"ח-כ'.
שם ,שם ,כ"א.
שם ,שם ,כ"ב.
שם.
שם ,שם ,ל'.

34
35
36
37
38
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שם ,כ"ו-כ"ז.
בראשית ,מ"ב ,ל"ז.
שם ,שם ,ל"ח.
שם ,מ"ג ,ג'-ה'.
שם ,שם ,ט.
שם ,מ"ד ,ל"ב.

ְשניָ֣ם עש ֩ר ֲעב ֶ ַ֨דיך ַא ִ֧חים

גבריאל ליוסף? 'אתה מבקש את אחיך?  -אך הם נסעו מזה,
הסיעו עצמם מן האחווה'.

א ַ֨ ֶשר ר ִ ַ֜אינ ּו צ ַּ ֥רת נַּ ְפ ִ֛שוֹ ְ ּב ִה ְת ַּ ָֽחנְ נ֥ וֹ אלֹ֖ינ ּו
ינו ֲ
אֲבל֘ אֲש ִ ָ֣מים א ֲַּנ ְ֘חנ ּו֘ ַּעל ָּא ִ֒ח ִ֒

זה מה שהוא חלם כבר מהחלום הראשון  -אחים המאלמים
אלומים.

וְ לָֹ֣א

הם קוראים לו בכל מיני שמות  -ילד ,יוסף  ,בעל החלומות,
אבל לא אח .ראובן באמת רוצה להציל את יוסף ובסופו של
דבר אכן גם מציל אותו ,אבל ראובן 'משתף פעולה' עם תפיסת
העולם ועם הטרמינולוגיה של האחים .הוא מדבר בשפה
'פוליטיקלי קורקט' .נשים לב למילים בהן הוא מדבר -

וַּ ִּיגּ֑שו43

ּ

ורק אחר כך הוא יוציא מפיו את המילה המפורשת -
יכם.
ֵ֗אמר אֲנִ ֙י יוֹ ָ֣סף אֲ ח ִ֔
וַּ ֹּי ֶ

'גשו נא' פירושו  -אל תעמדו מרחוק' .תפסיקו לראות אותי
מרחוק כמו שראיתם אותי כאשר הגעתי אליכם לדותן' .כמה
קל לראות מישהו מרחוק ,במיוחד אם יש לי איתו איזו
מחלוקת אידיאולוגית ' -רק לא להתקרב אליו ,כי אם זה לא
יהיה מרחוק  -חס ושלום האידיאולוגיה הגדולה עלולה
להיפגע.'...

ָ֕אמר לֹ֥א נַּ ֶּכֹ֖נּ ּו ָֽנפֶ ש
וַ ַיצל֖הו ִמ ּי ֑דם וַּ ֹּי ֶ
ֲשָ֣ר ַּּב ִּמ ְד ִ֔בּ ר וְ ֹ֖יד אַּ ל
ה א ֶ
אַּ ל ִּת ְש ּ ְפכ ּו דם הַּ ְש ִ ָ֣ליכ ּו א ֹ֗ת ֹו אֶ ל הַּ ּ֤בוֹ ר הַּ ֶזּ ֙
ִּת ְשלְ ח ּו ב֑ ֹו לְ ֵַּ֗מ ַּען הַּ ִ ֤ ּציל אֹתוֹ ֙ ִמ ּי ִ֔דם

לאורך כל הפרשה ,הוא אפילו פעם אחת לא מוציא את המילה
'אח' על בנה הבכור של רחל .לעומתו ,יהודה באמת מציע
הצעה קשה ומורכבת ,אבל לשונו ברורה -
ַּמה ֵֶּ֗בצַּ ע ִּ ֤כי ַּ ָֽנ ֲהרֹ ֙ג אֶ ת ָּא ִ֔חינוָֽ ִּ ...כי ָּאחִ֥ינו ְבש ֹ֖רנ ּו ה֑ וּא ַּ ָֽו ִּי ְש ְמ ֹ֖ע ּו

יהודה הוא זה שיאמר ליוסף 'אחינו' ,ויעקב יאמר להם -
וְ ָ֣אל ַּש ַּ ֵ֗דּ י יִ ּ ַ֨תן ל ֶ ֤כם ַּ ָֽרח ֲִמי ֙ם לִ ְפ ָ֣ני ה ִִ֔איש וְ ִשלַּּ ֥ח ל ֶ ִ֛כם אֶ ת אֲ חיכ ִ֥ם ַאח֖ר וְ אֶ ת
מ֑ין44
ִבנְ י ִ

א ָּחיו39

ּ

יוסף הוא אח .תשמעו את מילות הסיום שלו ' -וישמעו אחיו',
ואינני יודע אם התורה מדברת על אחי יהודה או על אחי יוסף.

ורש"י יפרש שם -
את אחיכם .זה שמעון .אחר .רוח הקודש נזרקה בו (ב"ר צא ,ז) לרבות

יוסף זה אח!

יוסף45.

בהמשך הסיפור ,כאשר המשנה למלך מצרים יתנכר אל
האחים ויטיח בהם -
ְמ ַּר ְ ּג ִ ָ֣לים אַּ ִֶּ֔תם לִ ְראִ֛ וֹ ת אֶ ת ֶע ְרַּו֥ת הא ֶֹ֖רץ בּ

'את אחיכם שהפכתם אתם לאחר'.
זו כל הפרשה  -מלחמת הדעות תתקיים בישראל ,היא תוביל
גם לדברים גדולים ,אך שליחותו של יוסף הוא לגלות בתוך
המחלוקות את סוגיית 'אחינו בשרנו'.

אתֶָֽם40

יענו לו האחים -

42

ְ ּ

ְׁגשו ָּנִ֥א א ַּלֹ֖י

הַ ֶּ֣ילד אי ִ֔ ֶננּ ּו

41

שמ֑ענו42

כאשר יוסף יתוודע אליהם הוא לא יאמר מיד שהוא אחיהם
אלא -

וְ ִהנּ ֥ה אין ֹיוס֖ף ַּּב ּ֑בוֹ ר

40

ּ

אוי ,כמה רצה יוסף לשמוע את זה ,אבל לא בהצגה ,לא בתור
מנהיג זר ומנוכר .הפעם הראשונה שיוסף ישמע את זה מהם
באותנטיות ,יסב את ראשו ולא יוכל להתאפק מלבכות ,יהיה
כאשר הם יאמרו איש אל אחיו -

אך יוסף לא מוותר ,יש לו רק שליחות אחת  -להיכלל ולהיות
אח שלהם' .תרביצו ,תכו ,תקללו ,תזרקו אותי לבור  -זה לא
משנה .רק תגידו 'אחינו' .תנו לי לשמוע את המילה ' -אח'.

39

חנו41
א ַּ ֲִ֛נ ְ

43

שם ,כ"ו-כ"ז.
שם ,מ"ב ,ט'.
שם ,שם ,י"ג.
שם ,שם ,כ"א.

44
45
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שם ,מ"ה ,ד'.
שם ,מ"ג ,י"ד.
רש"י ,שם.

ער ואונן ,יהודה ותמר ואנחנו  -מביאים את המשיח  -לסעודת מלווה מלכה
הפסקת פרסומות

העולם כדי שנעשה .ומכל העשיות שלנו יחד מתברר וצומח
אורו של משיח על ידי הקב"ה ' -ימי חייך הימים ,כל ימי חייך
להביא לימות המשיח' .50מתוך הדברים הקטנים שאנחנו
עושים ,גם מהירידות שלנו ,גם מהטעויות וגם מהדמעות
שבעקבותיהן  -נברא משיח.

מכירים את הרגע הזה שבו בשיא המתח יש 'הפסקת
פרסומות'?
להבדיל אלפי אלפי הבדלות ,זה מה שקורה ב'רביעי' של
פרשתנו  -אנחנו נמצאים בשיא המתח של העלילה ,האחים
כבר מכרו את יוסף ,יעקב ממאן להתנחם בכתונת הפסים
המגואלת בדם ,הבית כולו נמצא בחשכה .יוסף מורד מצרימה
אל פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים ,ואנחנו מחכים לשמוע
מה קורה הלאה  -בזירה של יוסף ,אצל אביו ,אצל האחים,
אבל אז התורה עושה הפסקה ואומרת לנו  -יש עכשיו משהו
יותר מעניין ,יותר רלוונטי:

אם אדם היה יודע שבמה שהוא עושה עכשיו הוא קובע את
גמר המטווה של קורי הקב"ה שמהם נטווה אורו של מלך
המשיח  -אולי היינו במקום אחר ,אולי היינו מבינים עד כמה
באמת חשובים כל המעשים שלנו.

איפה טעינו?
הרי במה מתחילה הפרשה? ביהודה ,שעל פי עצתו נמכר יוסף
למצרים .כלומר ,האחים  -שלא שמעו לראובן  -שמעו לו .אתה
יהודה ,אמרת 'אחינו בשרנו' למי שהם לא ראו כאח  -והאחים
קבלו את דבריו.

יהודה לוקח אישה בת שוע ,היולדת לו שלשה בנים  -ער ,אונן
ושלה .יהודה משיא לבנו הבכור את תמר שהופכת גם לכלת
אונן ,אשתו של יהודה מתה  -ומשם מתפתח כל סיפור יהודה
ותמר ,זרח ופרץ.

המפרשים אומרים 51שיהודה לא ישן בלילות כי התייסר על
מכירת יוסף .גם השבטים לא ישנו  -כולם היו עסוקים בלהבין
את התפיסה שלהם בעת המכירה של יוסף ,מה לא היה בסדר,
איפה טעינו?  -הרי הם פעלו נכונה ,לפי דעתם ,ואפילו הקב"ה
צורף לבית הדין של מכירת יוסף והסכים על כך .והמחשבות
מתרוצצות בלי סוף.

תגידו ,זה באמת חייב להופיע כאן ,עכשיו? מה פתאום עושים
לנו את ההפסקה הזו ומשנים נושא? אנחנו נראה בהמשך,
כאשר התורה תחזור לסיפור קורות יוסף במצרים ,שהיא
תאמר -
וְ יוֹ סֹ֖ף הו ַּ ָּ֣רד ִמ ְצ ֑ריְ מה וַּ ִּי ְקנֵ֡ה ּו ּ ָֽפוֹ ִטיפַּ ֩ר ְס ִ ַ֨ריס ּ ַּפ ְר ַ֜עֹה ַּש֤ר הַּ ּ ַּטבּ ִחי ֙ם ִ ָ֣איש
ֲש ֥ר ָֽהוֹ ִר ֻ ֹ֖דה ּו
ִמ ְצ ִ ִ֔רי ִמ ַּ ּי ֙ד הַּ ִּי ְש ְמעאלִִ֔ ים א ֶ

שָֽמה46.

בבית כזה כשכולם במבוכה ,בכאב ובחושך  -עיני כולם היו
נשואות אל יהודה ,הבן המנהיג .ואם הוא 'כבוי' קצת – כולם
מסתכלים על בניו ,ער ואונן .אנחנו מכירים את סוף הסיפור
שלהם ,את מעשיהם של הבנים שלא רצו להקים זרע ,אבל
בואו נחשוב על המשמעות של השמות הללו שנתנו להם
הוריהם ,יהודה ובת שוע ,כאשר הם נולדו ' -ער' זה מלשון
הרצון לעורר את הבית הרדום ,המסרב להתנחם על אובדן
יוסף .ואונן  -זוכרים שרחל קראה לבנּה לפני שמתה בדרך
בשם 'בן אוני'? הסברנו שם כי יש לשם זה שני פירושים -
האחד ,לשון אנינות ,אדם שמסרב להתנחם על אובדנו ,והשני
 לשון חוזק וכח ,שכה זקוקים להם במצב הזה שבני יעקבנמצאים בו כעת .גם הבן השלישי ,שלה  -מלשון שלווה ,שלום,
'ישליו אוהביך' .52איזו משמעות מופלאה ,איזו תקווה עצומה
יש בשמות שלשת הבנים הללו!

ּ

ורש"י יסביר לנו ,47שלמרות שאנחנו כבר מכירים כל פרט
שנאמר פה בפסוק ,הרי שהתורה חוזרת על זה כבמעין 'תקציר
הפרקים הקודמים' ,שהרי היתה הפסקה .אבל למה בכלל
עושים הפסקה?

כולם עסוקים
בואו נראה מה אומרים פה חז"ל -
ַּר ִ ּבי ְשמוּאל ַּּבר נַּ ְחמן ּפ ַּתח (ירמיה כט ,יא) ִּכי אנ ִֹכי י ַּד ְע ִּתי אֶ ת הַּ ַּּמחֲשבֹת,
ְשב ִטים הי ּו ֲעסו ִּקין ִ ּב ְמ ִכירתוֹ ֶשל יוֹ סף ,וְ ֹיוסף היה עסוּק ְ ּב ַּש ּקוֹ
ו ְּב ַּת ֲענִ יתוֹ ְ ,ראוּבן היה עסוּק ְ ּב ַּש ּקוֹ וְ ַּת ֲענִ יתוֹ  ,וְ י ֲַּעקֹב היה עסוּק ְ ּב ַּש ּקוֹ
יתו ,וִ יהוּדה היה עסוּק לִ ַּּקח לוֹ ִא ּשה ,וְ הַּ ּקדוֹ ש בּ רו ְּך הוּא היה
ו ְּב ַּת ֲענִ ֹ
שיחַּ  ,וַּ יְ ִהי בּ עת הַּ ִהיא וַּ ּי ֶרד יְ הוּדה( .ישעיה
רו ֶשל ֶמל ְֶך הַּ ּמ ִ
עוֹ סק בּ וֹ רא אוֹ ֹ
סו ,ז)

ְ ּבטֶ ֶרם ּת ִחיל ילדה ,ק ֶֹדם ֶשלֹא נוֹ לַּד ְמ ַּש ְעבּ ד ה ִראשוֹ ן נוֹ לַּד גּ וֹ אל

האַּ חֲרוֹ ן48.

והכל נופל  -הבנים מתים ,ומגיע הסיפור הנורא של יהודה עם
תמר .יהודה עולה תמנתה לגוז צאנו ,שם מתחפשת תמר
לזונה המכוסה בצעיפּה .מבלי להרחיב יותר מדי בעניינים
ההלכתיים שבכך ,ברור שלפני מתן תורה קדשה טרם נאסרה.
יהודה פונה אליה ובתמורה נותן לה את חותמו ,את הפתילים
ואת המטה .היא הרה לו בלי שאף אחד יודע ,אך לאחר
כשלשה חודשים  -דבר הריונה מובא לידי ידיעתו של יהודה -

'וְ אֵ֙ ֶלהֵ֙ תוֹלְ ד֣וֹת פָ ֶָּ֔רץ פֶ ֶֶּ֖רץ הוֹלִ֥יד אֶ ת ....י ָשָּ֔י וְ י ַשֶּ֖י הוֹלִ֥יד אֶ ת
ָד ַֽוד' .49מי שמבין את המדרש כאילו כתוב כאן שזה לא משנה
מה שאתה עושה ,הרי בסופו של דבר הקב"ה הוא זה שבורא
בעצמו את אורו של משיח  -הרי שהוא הבין הפוך לגמרי את
דברי המדרש .אכן כולם עסוקים ,וכל אחד עוסק במה שלפי
דעתו הוא הכי חשוב לעסוק בו  -כי באמת הקב"ה ברא את
46
47
48
49

50

בראשית ל"ט ,א'.
עי' ברש"י שם
בראשית רבה ,פ"ה ,א'.
רות ,ד' ,י"ח-כ"ב.

51
52
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מתוך הגדה של פסח
ר' יצחק קארו בעל 'התולדות יצחק' על אתר .דודו של מרן המחבר.
תהילים ,קכ"ב ,ו'.

ה ּת ָ֣מר ּ ַּכלּ ִֶ֔תך וְ ַּ ִ֛גם ִהנּ ֥ה ה ֹ֖רה
וַּ ּי ַ֨ ַֻּּגד ִ ָֽליהו ּ֤דה לאמֹ ֙ר ָֽזנְ ת ֙

ּנים53.
לִ זְ נו ִ ֑

והפיתוי גדול ' -הרי רק אתה יהודה ,יודע את האמת .לא עדיף
שתשתוק ,הרי אף אחד לא יודע?' .אבל יהודה?  -חס ושלום.
צדקה ממני.

יהודה קובע מיד -
יאוּה
ָֽהוֹ ִצ ֹ֖

תש ָֽרף54.
וְ ִ

ּ

ותמר  -היא יכולה להוציא את הסיפור הזה לעיתונות! למה
את שולחת את זה רק ברמזים בינך לבין חמיך? תאמרי
לכולם! אתם יודעים מה היא אמרה? -

ואז היא שולחת אל חמיה את החותמת ,את המטה ואת
הפתילים מבלי לגלות ברבים את דבר היותה עמו ,ואומרת -
אמ ֙ר הַּ ּ ֶכר ִ֔נא לְ ִ ֞מי ַָּֽהחֹתֶ ֶֶׁ֧מת וְ הַּ ּ ְפ ִת ִ ִ֛ילים
ת ֶ
ֲשר ָ֣א ּלֶה ִ֔ ּלוֹ ָֽאנֹכִ ֹ֖י ה ֑רה וַּ ּ ַ֨ ֹ
יש א ֶ
לְ ִא ֙
וְ הַּ ַּּמ ֶּ ֹ֖טה

אם יודה מעצמו ,יודה ,ואם לאו ,ישרפוני ואל אלבין פניו ,מכאן אמרו,

א ּלֶה55.
ה ָֽ

נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו

ואז עומד יהודה ,שעד היום ידענו כי פירוש שמו ניתן לו על
ידי אמו שאמרה -
הַּ ּ ַ֨ ַּפ ַּע ֙ם אוֹ ֶ ָ֣דה אֶ ת ִ֔ה'...

התכונה המשותפת של שניהם היא הביטול המוחלט של
העצמיות ,ולכן היא זו שתביא לעולם את פרץ ,סבו של דוד
שיקום גם הוא ויגיד  -חטאתי .60היא יולדת את הסבא של
המשיח שיגלה שנצח הוא שהאגו בטל בפני הנצח.

56

קם ומגלה לכולם ,קם ומודה בעצמו -
ָֽצ ְד ָ֣קה

מעתה נבין אף את החטא של ער ואונן  -אונן לא מוכן להקים
שם לאחיו המת כי הבן שיוולד לא יקרא על שמו ,וער גם הוא
לא רוצה שתתעבר תמר כדי שלא יוכחש יופיה כלומר גם
שיקוליו הם שיקולים אגואיסטיים.

מ ִני57.
ִמ ִ֔ ֶ

ּ ּ

ולא רק שהוא מודה שהיא צדקה יותר ממנו ,אלא כפי שרש"י
מסביר -
צדקה  -בדבריה .ממני  -היא מעוברת.

58

עכשיו הבנו למה הסיפור הזה נכתב כאן באמצע הסיפור על
יוסף ואחיו?

העיסוקים שלי יוצרים משיח
אתם יודעים מה מגלים גם יהודה וגם תמר? הם מגלים את
הכח להגיע אל הנצח .הם מגלים את ממלכת התיקון ,את
ממלכת המשיח .נסביר -

הקב"ה בורא את אורו של מלך המשיח מכל העיסוקים שלנו,
אבל העיסוקים שמהם יטווה המטווה הם אלו שבהם אני
מבטל את האגו שלי ומהביטול הזה מתעצם ומתגלה הכח
שממנו יביא הקב"ה לעולם את מלך המשיח.

אם יהודה יקום ויגיד שהוא זה שזנה עם תמר  -אתם יודעים
איך כל העולם יסתכל עליו מעכשיו? מה יכתבו בעיתונים?

53
54
55
56

ברבים59.

57

בראשית ,ל"ח ,כ"ד.
שם.
שם ,שם ,כ"ה.
שם ,כ"ט ,ל"ה.

58
59
60
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שם ,ל"ח ,כ"ו.
רש"י ,שם.
רש"י ,שם  ,כ"ו.
עי' שמואל ב יב יג

בס"ד

שם שמים שגור בפיו
להצליח בשליחות כשבבית לא רוצים לשמוע אותך – שיחת בונוס
מצליחן נולד

ההסבר הפרשני פשוט .רש"י מוטרד מהשאלה מנין יודע
פוטיפר המצרי  -שנמצא באליטה המצרית ,עובד עבודה זרה,
שכלל לא מכיר ב-ה' - 66ליחס את הצלחתו ל-ה'? הרי מופיע
בפסוק -

ששת הפסוקים שמתארים את יוסף בבית פוטיפר מהווים לא
רק הקדמה לסיפור אשת פוטיפר שיתואר בפסוקים שלאחר
מכן ,אלא הקדמה לכל סיפורו של יוסף במצרים.

אד ִֹ֔ניו ִּכ ֥י ֹ֖ה' ִא ּ ֑תוֹ
וַַּּ ָ֣ ּי ְרא ֲ

בי ָֽדוֹ 61
ְ

 ...הֹ֖ ' ִא ּ ֑תוֹ וְ ֹכל֙ א ֶ
ֲשר הוּא ע ִ֔ ֶֹשה ֹ֖ה' ַּמ ְצ ִל֥יחַּ ּ

ולכן רש"י חייב להסביר ששם שמים שגור על פיו ,היינו
שפוטיפר ייחס את הצלחת יוסף לכך שיוסף לימד אותו מיהו
ה' ,לעומת הפסוקים האחרים שם מתואר שה' איתו  -אבל זה
לא נראה כלפי חוץ.

בפסוקים הקצרים הללו מתוארת פה הצלחה בלתי תיאמן של
יוסף.
וזה ימשיך בהמשך הפרשה  -ככל שיוסף יפול יותר ,כך משם
תצמח הצלחה וישועה גדולה יותר .זה יקרה אחרי שהוא ייזרק
אל בית האסורים אחרי הפרשה עם אשת פוטיפר ,זה יקרה
בבית האסורים עצמו עם שר המשקים וזה יקרה אף אצל
פרעה.

למה זה כל כך חשוב?  -כי יוסף נמצא בעיצומה של שליחות.
'וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה' .67השליחות הזו היא לא
הסתיימה בשכם ,היא עברה לדותן ,אל הבור ,אל ארחת
הישמעאלים ועכשיו היא ממשיכה במצרים בבית פוטיפר,
היא תמשיך גם בבית פרעה הלאה והלאה .השליחות היא
לראות את שלום האחים ואת שלום הצאן ,אבל כדי להיות
שליח אתה צריך להידמות למשלח.

אבל לא רק שיוסף מצליח כתוב פה אלא כתוב פה עוד דבר -
ֲשר הוּא ע ִ֔ ֶֹשה
אדֹנ֥יו הַּ ִּמ ְצ ִ ָֽרי .וַ ַ ֶּ֣י ְׁרא אֲ ד ִ֔ ָֹּניו ִּכ ֥י ֹ֖ה' ִא ּ ֑תוֹ וְ ֹכל֙ א ֶ
וַּ יְ ִ ָ֕הי ְ ּבב ֹ֖ית ֲ
הֹ֖ ' ַּמ ְצ ִל֥יחַּ ְ ּבי ָֽדוֹ

62

את המילה 'מצליח' לכאורה לא נראה שצריך להסביר אבל מה
זה 'ה' איתו'? רש"י אומר -
שם שמים שגור

אברהם ,יצחק ויעקב עסקו בדבר אחד בכל מקום שהגיעו
אליו .אברהם מגיע לארץ לשכם לאלון מורה ,כמו יוסף ,ושם
הוא התחיל לקרוא בשם ה' .לא כי היה לזה רייטינג ,לא כי
שם ה' היה מוכר שם  -כולם עבדו שם עבודה זרה ,אבל עדיין
אפשרו לו לקרוא שם בשם ה' .כשזה כבר לא הצליח הוא עבר
ברעב למצרים לעשות את זה שם ,ומשם הוא עבר חזרה
לארץ ,הקים שם מזבחות ונטע אשל בבאר שבע ' -ויקרא שם
בשם ה' אל עולם' 68.אצל יצחק ,גם כאשר גירשו אותו ממקום
למקום הוא קרא בשם ה' וכך גם אצל יעקב הציב את מזבחו
בשכם וקורא שם בשם ה'.

בפיו63.

מדוע רש"י לא מסביר בפשטות שהקב"ה עזר לו  -סיעתא
דשמיא? למה רש"י נדרש לפרש ש'שם שמים שגור על פיו'?
במדרשים אכן מופיע 64שפוטיפר ראה את יוסף שותה ואוכל
ולפני כל דבר ממלמל משהו לעצמו ,ופוטיפר פחד שמא הוא
מכשף כישופים .הוא שאל אותו לפשר המילים הללו ויוסף
ענה ' -אני מברך ,למי שאמר והיה בעולם' והסביר לו מי הוא.
אבל זה מדרש ,לא פשט!
במקומות אחרים רש"י לא חוזר ואומר שהכוונה שכך ששם
שמים שגור על פיו .כך בהמשך הפרשה כשכתוב -

לקרוא בשם ה'  -במצרים
והנה יוסף מגיע לשכם והאחים לא מאפשרים לו לקרוא בשם
ה' .הוא במיצר .דווקא בתוך הבית ,בין האחים ,לא תמיד
מאפשרים לך לקרוא בשם ה' .והוא נזרק ומתגלגל למצרים
ושם ,במקום הכי רחוק ,הכי טמא  -דווקא שם הוא קורא בשם
ה' ומלמד שם שמים .מזה מתחיל כל הסיפור.

ֲשר
ֲש ֥ר ֹ֖ה' ִא ּ ֑תוֹ ַּ ָֽוא ֶ
ה ְ ּבידִ֔ וֹ ַָּּֽבא ֶ
ָ֣אין ַּשָ֣ר בּ ית הַּ ּ ֵֹ֗סהַּ ר ר ֶ ֹ֤אה ֶ ָֽאת ּכל ְמ ַ֨אוּמ ֙
ה֥ וּא ע ֶֹש ֹ֖ה ֥ה'

צ ִ ָֽליחַּ 65.
ַּמ ְ

שם רש"י לא אומר ששם שמים שגור בפיו .כנראה רש"י רואה
בזה מפתח להבנת הפרשה כולה.

שליחות שלא נגמרה

איש מצליח מתורגם בשני תרגומים .באונקלוס -
ְ ּגבַּ ר

61
62
63
64
65

צלח69.
ַּמ ְ

 66מעין מה שיאמר פרעה למשה ' -מי ה' אשר אשמע בקולו' (שמות ,ה',
ב').
 67בראשית ,ל"ז ,י"ד.
 68שם ,כ"ב ,ל"ג.
 69תרגום אונקלוס ,שם ,ל"ט ,ב'.

בראשית ל"ט ,ג'.
שם ,ב'-ג'.
רש"י ,שם.
עי' בראשית רבה ,פ"ו ,ה'.
שם ,שם ,כ"ב.
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הוא מצליחן ,הכל הולך לו .אבל תשמעו את התרגום של
המדרש הגדול -
גבר

ואז יגיד שר המשקים לפרעה -
וְ ַ֨שם ִא ּ ַ֜תנ ּו ַּ ָ֣נ ַּער ִע ְב ִ ֵ֗רי ֶ֚ ֶעבֶ ד לְ ַּשָ֣ר הַּ ּ ַּטבּ ִִ֔חים ַּו ְ ַּ֨נסַּ ּ ֶפר ִ֔לוֹ וַּ ִּי ְפ ּתר לֹ֖נ ּו אֶ ת
פתָֽר75.

שוור70.

ֲח ָֹֽלמֹת ֑ינ ּו אִ ֥יש ַּּ ָֽכ ֲחל ֹֹ֖מוֹ ּ

אבל יש לו דבר אחד מוזר  -כל הזמן שם שמים שגור על פיו,
ופרעה יקרא לו בכל זאת ,וכאשר הוא יעמוד לפני פרעה ,עדיין
עם פיג'מת הפסים של האסירים ,הוא יאמר -

על ריש לקיש מסופר שכשהוא חצה את הירדן הוא קפץ -
'שוור לירדנא' .71שוור זה לצלוח ,לקפוץ במים .יוסף הולך
להיות 'איש מצליח' כי הוא הולך לצלוח את כל הגלים' .כַֽל
מ ְשבָ ֶרִ֥יָך וְ ְ֝ ַג ֶלֶּ֗יָך עָ ַלִ֥י עָ ַֽ ָברּו' 72.הוא מבין כבר בחלומותיו שהוא
צריך לגלות שם שמים בעולם ,וגם אם זה לא הולך במקום
הטבעי ,עם אחיך  -זה יכול להיות גם במקום הכי רחוק .הוא
יצ ַלח את הכל ויצליח בכל ושם שמים יהיה שגור על פיו ,כמו
אברהם שלימד את כולם לברך ,אבל לא רק כשהכל יפה וטוב
אלא גם כשקשה ,גם בבית פוטיפר ובבית הסוהר.

עה76.
ַּפ ְר ֹ

ִ ּבלְ ע ֑די ֱ
אל ִ ָֹ֕הים ַּ ָֽ י ֲע ֶנֹ֖ה אֶ ת ְשל֥וֹ ם ּ

ָֽ

אם אתה פרעה לא רוצה לקבל את זה  -שלח לאותי חזרה אל
הבור .אין לי משהוא אחר .זה מה ששגור בפי .לא באתי לשחק
משחקים או לעשות עסקאות .מפה הכח שלי לצלוח הכל
ומפה אף הכח היחיד בעולם להצליח בכל.

לצלוח ולהצליח
זה ההסבר לכל מה שיקרה מכאן ואילך  -יוסף 'יחטוף' בכל
פעם שלרגע אחד יראה כאילו הוא 'תופס נפח' .אנחנו לא
מבינים כלום ביוסף הצדיק ,צדיק יסוד עולם' ,אבל כל פעם
כשהוא רק מתחיל לאכול לשתות ולסלסל בשערו  -מגרה בו
הקב"ה את הדוב ואומר לו

זמני כניסת וצאת השבת:
ירושלים 17:20 | 16:05 -
תל אביב 17:22 | 16:21 -
חיפה 17:19 | 16:11 -
טבריה ומגדל 17:17 | 16:06 -
באר שבע 17:23 | 16:24 -

אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך ,אני מגרה בך את הדוב .מיד
ותשא אשת אדוניו אל יוסף ותאמר שכבה

עמי73.

ואז הוא צריך לעבור את המשוכה הבאה במסכת הצליחה כי
הוא צריך לגלות רק דבר אחד ' -ה' הוא האלוקים' ו'-אין עוד
מלבדו'.
וכשהוא מגיע לבית הסוהר ואומר לשר המשקים -
יטב ִ֔ל ְך וְ ע ִשָֽית נּ ֥א ִע ּמ ִ ֹ֖די ח֑סֶ ד ְׁוהזְׁ ַכ ְׁר ַַּ֨תני
ֲש ֙ר ִ ָ֣ י ַּ
ִּ ֶׁ֧כי ִאם זְׁ כַ ְׁרתֶַּ֣ני ִא ְּת ֵ֗ך ַּּ ָֽכא ֶ
אֶ ל ּ ַּפ ְר ִ֔עֹה וְ ָֽהוֹ צאתַּ ֹ֖נִ י ִמן הַּ ַּּב ֥יִ ת

הרשמה לקבלת הדף מדי שבוע – בכתובת:

הַּ ֶ ָֽזּה74.

http://eepurl.com/bC0OHn

שתי מילים הוא בסך הכל אמר ' -זכרתני  -והזכרתני'  -והוא
מקבל עוד 'שנתיים בפנים' על זה שהוא סָ מַ ך על בשר ודם.
במדרגה שלנו על השתדלות כזו היינו מקבלים מאה שנות
חסד  -על עצם הזכרת שם ה' ,אבל יוסף במדרגתו ,בעצם זה
שהוא הזכיר משהו גשמי בעולם – חוטף .הרי מי הוא בכלל
שר המשקים?! 'אתה ,יוסף ,תגלה רק שם שמים'.

70
71
72
73

מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר:

www.hithabrut.org
להצטרפות וקבלת שיעור יומי קצר בפרשת השבוע

בוואטסאפ ,שלחו הודעה לנייד –

74

מדרש הגדול ,וישב ,ל"ט ,ב' ,עמ' 581
בבא מציעא פ"ד
תהילים מ"ב ,ח'.
רש"י שם ,ל"ט ,ו'.

75
76
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שם ,מ' ,י"ד.
שם ,מ"א ,י"ב
שם ,ט"ז.

050-4340772

