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 "דבס

 

 
  

 הרב מרדכי אלון

 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 
 

שמייםאף זו לשם 
קריאת 'חמישי' של הפרשה פותחת בשחזור הסיפור של 

  -ירידת יוסף למצרים 

ִחי֙ם  ּבָ ַׂ֤ר ַהּטַ ה ש ַ ְרֹעֹ֜ יס ּפַ ֹוִטיַפ֩ר ְסִרִ֨ הוּ ּפּֽ ְקנ ֵ֡ ְיָמה ַוּיִ ד ִמְצָרָ֑ ף הּוַרַ֣ ֵ֖ ְויֹוס 

ה ּּֽמָ הּו ׁשָ ֵ֖ ֹוִרד  ֶׁ֥ר הּֽ ים ֲאׁש  אִלִ֔ ְמע  ׁשְ ֙ד ַהּיִ י ִמּיַ יׁש ִמְצִרִ֔  1.ִאַ֣

מספרת לנו התורה על הצלחתו של יוסף בבית  מיד לאחר מכן

אל המתח  -פוטיפר, הניסיון הקשה שלו עם אשת פוטיפר וכו' 

 שכולנו מכירים שבמפגש עם האחים.

מיד כבר בפסוק הפותח, מסביר לנו רש"י בשתי תשובות, 

מדוע התורה נאלצת לחזור על מה שהיא כבר אמרה לנו לפני 

  -תמוהה סיפור יהודה ותמר, חזרה נדירה ו

 חוזר לענין ראשון, אלא שהפסיק בו כדי לסמוך. ויוסף הורד

ירידתו של יהודה למכירתו של יוסף, לומר לך שבשבילו 

הורידוהו מגדולתו. ועוד, כדי לסמוך מעשה אשתו של 

לשם שמים  ]תמר[ לומר לך, מה זו, פוטיפר למעשה תמר

אף זו לשם שמים, שראתה באצטרולוגין שלה שעתידה 

 2.להעמיד בנים ממנו, ואינה יודעת אם ממנה אם מבתה

רש"י מקדים פה את המאוחר, כי כידוע לימים יוסף יקבל את 

לאישה. מדוע  -הלא הוא פוטיפר  -אסנת בת פוטיפרע כהן און 

 'התכוונה לשם -הפרט הזה, מחשבתה של אשת פוטיפר 

שמיים', כל כך חשוב, עד שהוא משווה את אשת פוטיפר 

 לתמר?

התשובה קשורה לפשט הפרשה ממש. בעוד רגע נלך עם יוסף 

ונראה את ההצלחה המסחררת שלו, ואת זה שפוטיפר נותן לו 

 - 3לנהל את כל אשר לו בבית, חוץ מאשתו, כפי שמביא רש"י

למרות שאשתו מנסה לנצל את החופש שקיבל יוסף 

 -הלותו. יוסף, כתוצאה מההצלחה הזו בהתנ

מושל, התחיל אוכל ושותה ומסלסל  כיון שראה עצמו

 4.בשערו

                                                           
 בראשית ל"ט, א'. 1
 רש"י, שם. 2
 רש"י שם, ו'. 3

סיון של אשת פוטיפר. אבל אולי יש כאן עוד יואז מתחיל הנ

עומק שרש"י רוצה שנסתכל עליו. כולנו יודעים מהו יצר הרע, 

אבל בואו נשים לב לדבריה של  –מהי התמודדות יומיומית 

ולאן צריך לקחת את ההתמודדות הזו, לא רק של  אשת פוטיפר

 יוסף  אלא של כל אחד ואחת מאתנו.

 -היא מנסה למשוך אותו אליה, ויוסף נותן לה דרשה גדולה 

א י לֹּֽ ן ֲאֹדִנִ֔ ַ֣ ֵ֖י ַמה ה  ע ִאּתִ ר ָיַדֶׁ֥ ל ֲאׁש  ִָ֑ית ְוֹכֶׁ֥ ּבָ י י שׁ  ּבַ ָיִדּֽ ֶׁ֥ן ּבְ ֹו ָנתַ . לֵ֖

ִית ַהזּ ה   ַ֣ ּבַ ֹול ּבַ ּנּו ָגדֹ֜ ינ ִ֨ א א  יֶּ֒ ְולֹּֽ ּנִ ֶׁ֥י ִאם ִמּמ ֶּ֒ ּוָמה ּכִ ֙י ְמאִ֔ ּנִ ְַׂ֤ך ִמּמ ִ֨  ָחש ַ

ַ֣ר ַאתְּ  ֲאׁש  ּֽ ְֵ֖ך ּבַ את  אֹותָ ֹדָל֙ה ַהזִֹּ֔ ה ַהּגְ ָרָעַׂ֤ ה ָהּֽ ֱעש  ֹ֜ ּֽ יְך א  ֹו ְוא ִ֨ ּתָ֑ ִאׁשְ

ים אֹלִהּֽ ּֽ אִתי ל   5.ְוָחָטֵ֖

אולם מסתבר שהמילים הגבוהות של יוסף לא מצליחות 

  -את הדברים הבאים לעשות רושם על הגברת והיא אומרת לו 

ל ּה א  ָרֶׁ֥ ַדּבְ י ּכְ א ַוְיִהִ֕ ֹום ְוֹלּֽ ף יֹום יָ֑ ֵ֖ ּה  יֹוס  ְצָלֵ֖ ֶׁ֥ב א  ּכַ יָה ִלׁשְ ֶ֛ ל  ַמֶׁ֥ע א  ׁשָ

הּ  ּֽ ֹות ִעּמָ ְהיֶׁ֥  6.ִלּֽ
תחילה היא ביקשה ממנו לשכה עמה )פס' ד'( אולם כעת היא 

'להיות עמה'. יש הבדל משמעותי בין הדברים,  -אומרת לו 

 -ו ורש"י מפרש ומוסיף לנ

 .לעולם הבא. להיות עמה. בלא תשמיש אפילו. לשכב אצלה

זה לא היה כל כך מסובך  -לעולם הבא! אילו היה היצר רק רע 

להתמודד איתו. הבעיה שלנו היא שהוא יודע לערב גם הרבה 

'לשם שמים'. 'האשת פוטיפר' שלנו איננה רק מפלצת, היא 

והיושר  לא רק היצר הרע, לא רק היופי החיצוני מול הצדק

היא יודעת גם לומר הרבה מילים של 'לשם שמיים'.  -והקדושה 

את מה שהיא רואה באצטרולוגין  -ואין אלו מילים סתמיות 

עשרה שאחיך זרקו -שלה היא אומרת לך. ואתה נער בן שבע

אותך למצרים במקום להרוג אותך. אתה בודד, יתום מאם, 

יים הוא ייצרך בשיאו. אמנם מה שבאמת מעניין אותך בח

'ששם שמיים שגור על פיך', אך אשת פוטיפר יודעת את זה, 

 שם. 4
 ט'.-שם, ח' 5
 שם, י'. 6

 תשע"ח וישב -שיעור יומי בפרשת השבוע 
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אלא גם  -ולכן היא לא באה אליך לא רק מהצד ההפוך, הייצרי 

'לשם שמיים', והיא משכנעת אותך שזה גם 'לשם -בשם ה

 שמיים'. איזו התמודדות!

ברור לנו שתמר התכוונה לשם שמיים, אבל  -בזה פתח רש"י 

אשת פוטיפר גם היא התכוונה לשם שמים, ואנו למדים 

שהדבר הטמא הזה, המרשעת הזו, יכול להיות שגם שם 

 ועם זה יוסף ואנחנו צריכים להתמודד.  -מעורבב הכל, מבלבל 

רק לאור הבנה זו נוכל להמשיך ללכת עם יוסף, עקב בצד 

אגודל, לדעת איך גם שם בבית פוטיפר, עם אשת פוטיפר, 

 -יכולה וצריכה להיראות 'דמות דיוקנו של יעקב' אבינו בחלון 

'איש -הדמות שתוציא כל אחד ואחת מאתנו ותגלה לו את ה

 העברי' שבו.
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