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צֹאן יֹוֵסף ֹנֵהג כַּ

 נא עבדך דברידבר 

ננסה ונתחיל במשפט שהזכרנו בשבוע שעבר, נרחיב אותו 

 -להבין אותו לעומקו. פרשת ויגש פותחת במילים 

ר י֒ ְיַדּבֶ י ֲאֹדנִּ ִּ֣ ה ַוּיֹֹּ֘אֶמרֹּ֘ ּבִּ ָ֗ יו ְיהּוד  ׁש ֵאל ָ֜ ּגַַּ֨ י  ַוּיִּ ְזֵנִּ֣ א  ֙ר ּבְ ב  ָ֤ ד  ך  א ַעְבּדְ נ ַּ֨

י  )מ"ד, י"ח( ...ֲאֹדנִִּ֔

מילים  -רש"י מיד שם לב למעבר שבדברי יהודה מ'ויאמר' 

 רש"י לא הסביראבל  לשון קשה, דיבור ממשי, -'ידבר' -לרכות, 

לכאורה מספיק היה מה עושה המילה 'דבר' שם בפסוק. 

דוע התווספה שיהיה כתוב "ידבר נא עבדך באזני אדוני..", ומ

במיוחד ו, ?באזני אדוני"? מה היא באה ללמדנו דברשל המילה '

לא באמת יאמר דבר אחד אלא הוא  יהודהשאנחנו יודעים שכ

של דבר, זה לא עומד לשאת עכשיו נאום ארוך. האם בסופו 

יום שיעור בנה למלך המצרי? הערנו ביעצבן יותר את המש

ו לסגור את עשרים שישי שיהודה בגישתו אל יוסף עומד עכשי

ם השנים הקשות מאז ששלח יעקב את יוסף אל אחיו. יושתי

 -כאשר שלח יעקב את יוסף הוא אמר לו בדבר השליחות 

ה ֶאת ֶלךְ  א ְרֵאָ֜ ֙ ְוֶאת נ ַּ֨ יך  ֹום ַאֶחַּ֨ לָ֤ ָ֑ר  ׁשְ ב  י ּד  ֵבֵ֖נִּ ֲהׁשִּ אן ַוַֽ ֹום ַהּצִֹ֔ לִּ֣ ׁשְ

מ   ֶכַֽ א ׁשְ ֹבֵ֖ ֹון ַוּי  ֶמק ֶחְברִ֔ הּו֙ ֵמֵעִּ֣ ֵחַּ֨ ל  ׁשְ  )ל"ז, י"ד( .הַוּיִּ

ברור , אותו הדבר שבגינו שלח אותו יוסף. 'דבר'אז הנה ה

 ואקר להם בלילה  שלח אותו מתוך רצון לדעת שלאלא הוא ש

 אז מה הוא אותו דבר?; יצ'ים,יש להם מספיק סנדווש

יוסף חלם חלומות שבגללם שנאו  הסיפורזוכרים שבתחילת 

 -אותו אחיו? 

ַמַ֥ר ֶאת...  ֵ֖יו ׁש  בִּ רהַ  ְוא  ַֽ ב   )בראשית ל"ז, י"א( .ּד 

זה מעניין, אבל בואו נעמיק עוד שלב. כאשר שלח 'הדבר'. 

יעקב את יוסף לראות את שלום אחיו, היה זה "מעמק חברון", 

  -ורש"י שם כבר עמד על הנקודה והסביר 

מעמק חברון. והלא חברון בהר, שנאמר 'ויעלו בנגב ויבא 

עמוקה של אותו צדיק אלא מעצה  )במדבר יג, כב( עד חברון'

הקבור בחברון, לקיים מה שנאמר לאברהם בין הבתרים, 

 )שם ל"ז, י"ד( כי גר יהיה זרעך.

השליחות הזו מתחילה לממש את ברית בין הבתרים של 

כל מה שיהיה צריך לעשות כדי לצאת את הירידה למצרים ו

 -מהגלות הגדולה לגאולה, ואיך מתחילה ברית בין הבתרים? 

ר הַ  ה ְדַברַאַחִּ֣ ָ֤ י  ה ה  ּלֶ ֵאָ֗ ים ה  ִּ֣ רִּ ב  ה ֶאל 'ה֙  ּדְ ֵ֖ ֲחזֶ ַֽ ּמַ ַֽ ם ּבַ ִ֔  )ט"ו, א'( ...ַאְבר 

באזני  דברזהו הדבר! את הדבר הזה בא יהודה כעת לדבר '

 אדוני', את הנקודה העמוקה של ברית בין הבתרים!

נו, אז התורה רוצה ללמד אותנו פה משהו אבל מהי הנקודה 

 הזו?

 תהיה כמו יוסף ,ע"רבש

 ,שהזכרנו בשבועות האחרונים אני מבקש לגעת בנקודה אחת

וסף מלמד אותנו חז"ל ש"יוסף מחייב את הרשעים". י מרושא

עבודת המידות, את אהבת הבריות ואהבת את עבודת ה', את 

ישראל, את הכל בעצם. חז"ל אומרים שעם ישראל נקרא יוסף, 

  -על שמו של יוסף. כך הם לומדים את הפסוק נקרא 

ים ּנִּ ַח ֶאל ׁשֹׁשַ ינ ה  ַלְמַנּצֵ ֵאל ַהֲאזִּ ר  ש ְ ְזמֹור. ֹרֵעה יִּ ף מִּ ס  ֵעדּות ְלא 

ה. יע  ים הֹופִּ רּובִּ ב ַהּכְ ּצֹאן יֹוֵסף, ֹיׁשֵ  ב'(-)תהילים פ', א' ֹנֵהג ּכַ

)"אסף ה' את חרפתי", אמרה מעניין אגב החיבור של אסף ליוסף 

נוהג כצאן והוא , . רועה ישראל הוא הקב"הרחל בלדתה את יוסף(

  -יוסף 

אל וכל ישר ,מנהיגם ופרנס שלהם יוסף. לרעה ישרא

 .רנסם וכלכלם בימי הרעבנקראים על שם יוסף לפי שהוא פ

 )רש"י שם(

שעם ישראל נקרא 'יוסף'.  -כך פרשו גם הרד"ק והמצודות 

  -ובמדרש על כך אומרים חז"ל 

רועה ישראל האזינה נוהג כצאן "אף אסף הנביא אמר 

 )כיוסף(הקדוש ברוך הוא  אמר להם. '(תהלים פ' ב)' וגו "יוסף

 ;כיוסף אני נעשה לכם ?]אותי[ )אותם(]ביוסף[ אתם מבקשים 

אף אתם  ,מה עשה יוסף לאחיו נחם אותם ודבר על לבם

 ".נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם דברו על לב ירושלים"

 )פסיקתא רבתי כ"ט(

תנו כמו יוסף, תתנהג כמו יוסף תהיה א -אמרו ישראל לקב"ה 

קראים יוסף והקב"ה מר הפסוק אומר שאנחנו נהצדיק. כלו

  -מתנהג כיוסף. ממשיך המדרש 

מה עשה יוסף לאחיו? גמלוהו רעות וגמל עמהם טובות אף 

אתה בקשו ישראל גמלנוך רעות, גמול עמנו טובות, נהוג 

 )שם( כיוסף.

 בפ"תש חיוי פר' ש"ק ערב 

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
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אלא כלומר יוסף הצדיק זה משהו שלא רק מחייב את הרשעים 

טובות,  לשמה, מן כח כזה לגמועל זו תכונה שעם ישראל נקרא 

אי והקב"ה מבקש לנהוג כיוסף. דבר פל -לפרנס ולכלכל 

 ומיוחד מאד.

 הבריות ואהבת ישראלאהבת 

ברשותכם, הפעם אני מבקש לעסוק דווקא בנקודה הזו. 

עוסקים ביוסף הצדיק, ישנם שני דברים שמאפיינים את שכ

ם, כבר כאסיר ו החברתית מרגע שהוא מופיע במצריהתנהגות

בר האחד היא אהבת הבריות שלו באופן בבית האסורים. הד

  -כללי. הוא מגיע לשר המשקים ולשר האופים בבוקר 

ים ַֽ ֲעפִּ ם ֹזַֽ ֵ֖ ּנ  ם ְוהִּ ְרא ֹאת ִ֔ ִּ֣ ֶקר ַוּיַ ּבָֹ֑ ף ּבַ ם יֹוֵסֵ֖ א ֲאֵליֶהֶ֛ ֹבֹ֧ מ', בראשית ) .ַוּי 

 ו'(

עצובים סתם. אנשים תכונה של אדם טהור שלא יכול לראות זו 

אבל  ,אלה מצרים -שלו  'ההחבר'ה מהקהיל'ה הם לא ורלכא

הוא לא יכול לראות אותם זועפים. כך גם בסוף פרשת ויחי 

 -כאשר כל עם המצריים משבחים אותו 

א ְמצ  ָ֑נּו נִּ ת  ֱחיִּ ּו ֶהַֽ אְמרֵ֖ ה ַוּיַֹֽ ים ְלַפְרֹעַֽ ֵ֖ דִּ ינּו ֲעב  ַ֥ יִּ י ְוה  י ֲאֹדנִִּ֔ ֵעיֵנִּ֣  .ֵח֙ן ּבְ
 )מ"ז כה(

באשר הוא האדם  ות הללו של יוסף עם כל המצרים, אלהתמונ

אדם. אבל יש תמונה אחרת לגמרי והיא הנקודה השניה ובה 

נעמיק הפעם והיא אהבת ישראל שבו. האהבה המיוחדת 

שני אהבת ישראל.  -והאחרת לגמרי שלו מאהבת הבריות 

הדברים האלה נמצאים ברש"י מאד מעניין בסיום ספר 

חרונה של הספר היא של יוסף בראשית. התמונה הלפני א

  -יה של יעקב וזרים מההלוחו ואחיו

י וּ ֲאֵחַֽ ְראָ֤ י ַוּיִּ ָ֤ב  יֹוֵסף֙ ּכִּ ׁשֵ ף ְוה  נוּ יֹוֵסָ֑ ְטֵמֵ֖ ש ְ וּ יִּ וּ לַ֥ אְמרִ֔ ם ַוּיִֹּ֣ יֶהִ֔ ת ֲאבִּ ֵמִּ֣

ל ת ּכ  נּו ֵאֵ֚ י֙ב ל ִ֔ ׁשִּ וֹ  י  ְלנּו אֹתַֽ ַמֵ֖ ַ֥ר ּג  ה ֲאׁשֶ ע ִ֔ ר  ִּ֣  )נ', ט"ו( .ה 

למה אחרי שבע  מעט ננסה לנתח מה היה החשש שלהם, עוד

ם , עם היוסף הצדיק שמכלכל אותם לחמצריםעשרה שנה ב

  -ים ממשיכים הפסוק לפי הטף הם נזכרים לחשוש?

וּ ֶאל ר ַוְיַצּוּ֕ ֹו ֵלאֹמַֽ י מֹותֵ֖ ְפֵנַ֥ ה לִּ ִ֔ ּו  יך  צִּ ִּ֣ בִּ ר א  ף ֵלאֹמָ֑ ּו  ּכֹה .יֹוֵסֵ֖ אְמרִּ֣ ֹתַֽ

י ַֽ ֙ם ּכִּ את  יך  ְוַחּט  ע ַאֶחָ֤ ׁשַ ִּ֣ א ּפֶ ִּ֣א נ ָ֠ ּנ ָּ֡א ש   ִּ֣ ף א  ּוך   ְליֹוֵסָ֗ לִ֔ ה ְגמ  ִּ֣ ע  ֙ה  ר  ְוַעּת 

יו ַֽ ם ֵאל  ַ֥ ר  ַדּבְ ף ּבְ ְבּךְ יֹוֵסֵ֖ ַ֥ ָ֑יך  ַוּיֵ בִּ י א  י ֱאֹלֵהִּ֣ ע ַעְבֵדֵ֖ ׁשַ א ְלֶפַ֥ ִּ֣א נ ִ֔  .ש  
 י"ז(-)שם ט"ז

ישק נ אנו הבכי שלו בפרשת ויגש שהואי הבכי של יוסף כאן

בק אותם, אלא זה שבע עשרה שנה אחרי כן. זה יחלכל אחיו ו

לפני מותו  ום דברשבכי של תסכול. כמובן שאביו לא ציווה 

, באר במקום רש"יוהיה זה שינוי מפני דרכי שלום, כפי שמ

. חשד, אלא רק האחים חשדו ופחדו יעקב לא ציווה, יעקב לא

אבל בואו נעזוב לרגע את האחים, למה יעקב לא חושש מזה 

תכף נשיב, אבל איך זה קורה? קיים?  בי החשש הזהולמה 

 -פסוקים נמשיך בלפני כן 

ְלכוּ֙  ַֽ ם ַוּיֵ ים ּגַ ַֽ דִּ ֲעב  ֵ֖ ַלַֽ ּנּו ְלך  ַ֥ ּנֶ ּו הִּ אְמרִ֔ יו ַוּיִֹּ֣ ָ֑ נ  ּו ְלפ  לֵ֖ ּפְ ּיִּ יו ַוַֽ אֶמר . ֶאח ִ֔ ַוּיֹֹ֧

ף ַאל ם יֹוֵסֵ֖ י ֲאֵלֶהֶ֛ נִּ ַֽ ֵ֖ים א  ַַ֥חת ֱאֹלהִּ י ֲהתַ ֶ֛ אּו ּכִּ ָ֑ יר  ַ֥ם . ּתִּ ְבּתֶ ם ֲחׁשַ ְוַאּתֶּ֕

ֹום הַ  ּיַ֥ ה ּכַ ַען ֲעש ֶ֛ ה ְלַמָ֗ ּה ְלֹטב ִ֔ ִּ֣ ב  י֙ם ֲחׁש  ה ֱאֹלהִּ ָ֑ ע  י ר  ַלֵ֖ ת ע  ֲחֹיַ֥ ה ְלַהַֽ ֵ֖ זֶּ

ב ַעם ַֽ ֙ה ַאל .ר  ת ְוַעּת  ַ֥ל ֶאְתֶכֵ֖ם ְוֶאַֽ י ֲאַכְלּכֵ ֶ֛ ֹנכִּ ַֽ אּו א  ִ֔ יר  ֶכָ֑ם  ּתִּ ַטּפְ

ֵ֖ר ַעל ם ַוְיַדּבֵ ם אֹות ִ֔ ם ַוְיַנֵחִּ֣ ַֽ ּב   כ"א(-)שם י"ח .לִּ

כלומר מה שהוא דיבר על לבם הוא לא רק שהוא יכלכל אותם 

כמו  אלא יש שם שני דברים, ,שזה גמילות טוב לכל הימים

  -רש"י  במקוםשאומר 

. דברים המתקבלים על הלב. עד שלא ירדתם וידבר על לבם

לכאן, היו מרננים עלי שאני עבד ועל ידיכם נודע שאני בן 

חורין. ואני הורג אתכם מה הבריות אומרות?, כת של 

בחורים ראה ונשתבח בהם ואמר אחי הם ולבסוף הרג 

ר עשרה נרות אותם, יש לך אח שהורג את אחיו. דבר אח

 נר אחד כו'. לא יכלו לכבות

אח לא  -לפי הפירוש הראשון של רש"י יש כאן שני פירושים; 

באופן בכל העולם. זה לא קשור  . זה דבר טבעיהורג את אחיו

ה ין כל בני נח, אין בדבר כזלעם ישראל אלא כך זה במיוחד 

היגיון. זה מופקע. לעומת זאת בפירוש השני הוא מביא על 

ה, מה קשה ורנרות שאינם יכולים לכבות נר אחד. לכא עשרה

לו בפירוש הראשון שהוא נצרך לפירוש השני? כמדומני שהוא 

 הוסיף פה דבר פלאי;

הפירוש הראשון מדבר על היחס שבין בני אדם זה לזה, כל בן 

אדם נתבע שלא להרוג את אחיו, ואילו הפירוש השני מדבר על 

ישראל, כמציאות של ישראל,  יחסו של יוסף אל אחיו, אל כלל

"מה  -ושם רש"י מביא את דברי חז"ל  ,בני אברהם יצחק ויעקב

עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד, כך נר אחד לא יוכל לכבות 

)ולכן רש"י עשרה נרות". חז"ל ממשיכים שם בדוגמאות נוספות 

נמשלנו ככוכבי השמיים, כלום יכול כוכב אחד ' – אומר 'וכו'(

כלום יכול  -כוכבי השמים? נמשלנו לעפר הארץ  לסייף את

משמעות כל ', וגרגיר לסייף את עפר הארץ? נמשלנו כים וכו'

המשלים הללו שהכוונה היא שמצד עם ישראל אין אפשרות 

לא קיים. מהם לקיים את האורגניזם של עם ישראל אם אחד 

כל אחד מאיתנו הוא אלוקות, הוא נצח. עשרה נרות לא יכולים 

רבי דוד פארדו זצ"ל, מגדולי , 'משכיל לדוד'ה –ת נר אחד לכבו

מסביר כאן שמדובר על שמות בני ישראל  ,רש"י פרשני

איך יעלה על , אש בתוך אש, והחקוקים תחת כסא הכבוד

 דעתנו שאש אינסופית יכולה לכבות?

אלו שני פירושים. בראשון מדבר יוסף אוהב הבריות ואילו בשני 

קרוי על שמו. גם הקב"ה אוהב את כל  מדבר יוסף שעם ישראל

ת ישראל של הקב"ה הבריות ובכל זאת יש הבדל בין אהב

רק אתכם ידעתי מכל משפחות יש " לאהבת כל העולם,

כולם בניו, אבל יש "בני בכורי ישראל", ושם מדובר  -האדמה" 

אני אהיה  -במציאות אחרת של קשר ובזה אומר הקב"ה 

 לעומקו.הזה  כיוסף. וצריך להבין את הדבר

 חייבים טובותלגמול 

סוף פרק י"ב בספר לא שמופיע בפנתחיל את הכל במשפט מו

רה קשים יהתניא. כולנו מכירים את המשפט "הרהורי עב

, ובד"כ אנחנו נשייך את זה לתאוות, ליצר )יומא כ"ט.( רה"ימעב

איש את ו"-הרע. אבל למה אף אחד לא חושב שהכוונה היא ל
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? אולי מדובר כאן י"ז( )זכריה ח', רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם"

בפיתוח, בפרשנות על התנהגות של אחיך שזה יותר קשה 

מעברה. אבל אף אחד לא חושב לכיוון הזה בהבנת המשפט 

לגבי רה'. תמיד אצלנו זה יהיה ירה קשים מעבי'הרהורי עב

בואו נראה את התניא,  לעומת זאתעניינים שבין אדם למקום. 

צול מהרהור עברה בכל אדם ני שמדבר על אמירת חז"ל "אין

נו צדיק כהגדרת התניא, . לכאורה אדם שאינ(:)ב"ב קס"ד יום"

 רה בלבו, אבל הוא צריךייהיו לו הרהורי עבטבעי מאד ש

הרהור הזה להתפתח להתאמץ ולמצוא כלים כדי למנוע מה

למעשה או אף לדיבור, והתניא בא ומחדש שיש אף טכניקה 

המחשבה  ר בלב אלרהולעבוד על עצמו שזה לא יעבור מהה

  -במח ש

ב ַלּמַֹח  ה לֹו ֵמַהּלֵ עֹול  ד ׁשֶ ּי  ם ַלֲחֵברֹו, מִּ ד  ין א  ּבֵ ים ׁשֶ רִּ ְדב  ְוֵכן ּבִּ

ַעס אֹו  ה אֹו ּכַ ְנא  לֹום, אֹו ֵאיזֹו קִּ ה ַחס ְוׁש  ְנא  ה ְוש ִּ ינ  ֵאיזֹו טִּ

ְרצֹונֹו. ֹמחֹו ּובִּ ל ּבְ ל  ן ּכְ ל  א ְודֹוֵמיֶהן, ֵאינֹו ְמַקּבְ סוף  )תניא, ְקֵפיד 

 פרק י"ב(

כלומר יש 'תרגיל' למצבים כאלו שבהם מישהו הכעיס אותך, 

לעשות לו משהו טוב,  - אותך, גרם לך לקפידא עליו וכיו"בבייש 

אפילו בלי שהוא יודע. שים לו מתנה ליד הדלת. כפי שהלבבות 

נמשכים על ידי המעשים במצוות שבין אדם למקום, כך זה גם 

האחרון, כל זה, עד הקצה את ו -במצוות שבין אדם לחברו 

  -לומדים את זה מיוסף. ממשיך התניא 

ּבֹו ַלֲעֹשֹות ַהֵהֶפְך  לִּ ּבְ רּוַח ׁשֶ ל ּב  יט ּומֹוׁשֵ ּלִּ ה ַהּמַֹח ׁשַ ַרּב  ְוַאּדְ

ה מּוַדַעת לֹו,  ה ְיֵתר  ּב  ת ֶחֶסד ְוחִּ ּדַ מִּ ם ֲחֵברֹו ּבְ ְתַנֵהג עִּ ׁש, ְלהִּ ַמּמ 

אַ  ֶצה ה  ּנּו ַעד ק  ּמֶ ְסּבֹל מִּ לֹום, ְוַגם לִּ ְכֹעס ַחס ְוׁש  ֲחרֹון ְוֹלא לִּ

ְגֹמל  ה לִּ ַרּב  א ַאּדְ לֹום, ֶאּל  ֳעלֹו ַחס ְוׁש  פ  ם לֹו ּכְ ּלֵ ּלֹא ְלׁשַ ׁשֶ

זַֹּהר  תּוב ּבַ ּכ  מֹו ׁשֶ ים טֹובֹות, ּכְ בִּ ּיֹוֵסף )ח"א, ר"א, א'( ְלַחּי  ְלֹמד מִּ לִּ

יו. ם ֶאח   )שם( עִּ

ל על הקב"ה, לא את הברכה "הגומל חייבים טובות" ניסחו חז"

ולומדים את  -עלי, אבל התניא מחדש כאן שזה תקף גם אלינו 

כמו יוסף, ויוסף הוא ישראל, ולכל אחד  הואזה מיוסף. הקב"ה 

מעם ישראל יש את הכח הזה! זה רעיון מדהים, אבל איך 

 עושים את זה בפועל?

וכולנו מרגישים  -זה המושג של הרהור עברה קשה מעברה 

, ובמצוות שבין אדם למקום. כשיש לנאשר זק מאת זה, יותר ח

ה' יעזור! כשאני כועס וההרהור הזה  -לי קפידא על מישהו 

איזו עוצמה  -עולה לי למוח, גם אם אף אחד לא יודע מזה 

 נבנית מזה!שלילית 

 על השעוןלהסתכל 

לפרשה שלנו ולנתח עכשיו אפשר לחזור  אחרי שראינו את זה

  -אותה מחדש 

י ּו ֲאֵחַֽ ְראָ֤ ייֹוֵס֙ף  ַוּיִּ ף ּכִּ ְטֵמֵ֖נּו יֹוֵסָ֑ ש ְ ּו יִּ ּו לַ֥ אְמרִ֔ ם ַוּיִֹּ֣ יֶהִ֔ ת ֲאבִּ  ...ֵמִּ֣

מה הם ראו? אומרים על כך חז"ל שני פירושים עיקריים. 

הרי כתוב מפורש שהם ראו שמת אביהם, אבל מה לכאורה 

הקשר בין מותו של יעקב לבין החשש שיוסף ישטום אותם? 

  -פירוש אחד אומר רש"י 

תו אצל יוסף, שהיו רגילים לסעוד מהו ויראו, הכירו במית

על שולחנו של יוסף, והיה מקרבן בשביל כבוד אביו, 

 ומשמת יעקב לא קרבן.

הם הרגישו בהתנהגות של יוסף שמשהו התשנה. נכון, הוא 

וזו טענה רצינית. במדרש אחר  -הצדיק, אבל משהו השתנה 

מופיע שכאשר הם חזרו מהקבורה שרש"י מביא במקום אחר, 

על פתח הבור אליו בשכם של יעקב בארץ ישראל, עבר יוסף 

תכף נגיד איך  הוא הושלך ע"י האחים, ואז הם פחדו מזה מאד.

חז"ל ראו את ההתעכבות הזו של יוסף, אבל אקדים לזה סיפור 

  -קצר ששמעתי פעם מהאדמו"ר מספינקא שליט"א 

מורה מצוין אבל היה נוהג  מורה אחד, מלמד בחיידר, היה

לאחר באופן קבוע. יום אחד כשהוא אחר, אחד התלמידים 

הסתכל על המורה ועל השעון שלו חליפות, במין מבט של ... 

מה אנחנו היינו עושים לילד הזה? המורה היה בסערה גדולה 

אבל החליט לחכות לסוף השיעור ורק אז לטפל בילד 'כמו  מכך,

אחרי שכל השיעור הוא חשב בלילו על שצריך'. אחרי הצלצול, ו

מה הוא עומד לעשות לילד החצוף הזה, הילד מגיע אל המורה, 

"המורה תראה, אבא שלי קנה לי  -מראה לו את השעון ואמור 

אתמול שעון חדש. יפה? זו הפעם הראשונה שאבא קנה לי 

 שעון'. 

 של פרשנותעניין 

מה שהוא רוצה למד אותנו, ונגיד פור יפה בפני עצמו אבל יזה ס

וראים עובדות אלו רוב מה שאנחנו ק -משפט חריף ב את זה

פרשנויות. הרוב המכריע זה פרשנויות שלנו לסיטואציות ולא 

 עובדות אובייקטיביות. נכון שהילד הסתכל על השעון, זו עובדה

 .הסיבה היא כבר נתונה לפרשנותאבל  –

סף רואים את יוסף עושה סיבוב מחברון לשכם בדרכו ויאחי 

ן התבודדות כזו. זאת ה למצרים, מסתכל לעומק הבור במעיחזר

חז"ל אומרים שהוא התעכב שם כדי  ה.עובדה שאין לחלוק עלי

לברך "ברוך שעשה לי נס במקום הזה", אבל אנחנו האחים 

 .משלנו נתנו לזה פרשנות

לפי הפירוש השני, זה שמביא רש"י, הם ראו שהוא הפסיק 

כל זמן שיעקב היה אותו לסעודות, וחז"ל מסבירים שרב לק

בחיים הוא היה מושיב את יוסף בראש השולחן בגלל שהוא 

אבל אחרי שמת אביהם לא הסכים יוסף לשבת בראש,  מלך,

מנע את עצמו דה הוא זה שצריך למלוך, ולכן הוא כי יהו

 עניין של פרשנות.הכל מסעודות. 

מה ההבדל בין אהבת ישראל לאהבת הבריות? לכאורה אין 

קשר בין זה לבין פרשנות, שהרי פרשנות קשורה לכל אדם 

י לאהוב אותו, איך זה אבל כאשר הקב"ה מצווה אות -בעולם 

יכול להיות? הרי איך נברא יכול לאהוב בורא? איך סוף יכול 

 לאהוב אינסוף?
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 עצמי לפרשנות טובהחינוך 

ששאל פעם אחת את  1מחב"ד אמצעימספרים על האדמו"ר ה

ואם כן, איך אפשר  ,אין עוד מלבדו"'אבא, הרי כתוב " -אביו 

, הרי ?לקיים את מצוות אהבת הבורא, "ואהבת את ה' אלוקיך"

באופן  הריך שניים!'.  שאלה נפלאה, ונענה עליבשביל אהבה צ

נכון, אי אפשר באמת לאדם  -הכי פשוט שיהיה מובן לכולם 

לאהוב את הקב"ה, ולכן הקב"ה נתן לנו לאהוב אחד את השני, 

דבר אפשרי, ומהאהבה שלנו זה את זה נגיע לאהבת ה', כי 

 חד". -"קודשא בריך הוא וישראל 

ו קודם; גם את מה שעושה נסביר את זה בהקשר למה שאמרנ

למה הוא עושה לי  -קב"ה אני אדון על פי הפרשנות שלי לי ה

כל כך רע? למה הוא מתעלל בי? יש המון דברים קשים בעולם, 

האם אני יכול לדון אותו ית' לטובה? האם אני יכול לפרש את 

בעומק, כשאדם תופס שהוא יכול לדון את  -הקב"ה לטובה? 

 -לטובה ואין בכלל אפשרות אחרת מה שחברו עושה בעולם 

גע שאתה מצליח בר .את הקב"ה לטובהתדון גם אתה הרי ש

לטובה, אתה דן אלוקות, אתה נכנס למקום שבו  לדון אותי

אתה יכול לאט לאט להגיע ולראות שהקב"ה רוצה את טובתך. 

אשר 'אז גם אשמה  'האשה'אם  -"האשה אשר נתת עמדי" 

אני אצליח  ואם זה מוכרח. יבוא אחרי זה. 'נתת עמדי)אתה( 

אני  -לחנך את עצמי ולהכריח את עצמי לפרש כל דבר לטובה 

 אגיע לכך שאצליח לפרש גם את הקב"ה לטובה.

עשרה נרות לא יכולים לכבות נר אחד ונר אחד לא יוכל לכבות '

ים, "היה דבר ברית בין הבתרש ומי. כדי להגיע למ'עשרה נרות

יך לעבור גלות, צריך "והשיבני דבר", צר ה' אל אברם במחזה",

בין שוכדי לעבור גלות צריך להגיע לערבות ולאחווה ולאחדות 

שנר אחד לא יכול לכבות עשרה נרות ולהיפך, ובלי  ,האחים

את התכונה הזו של יוסף, ואלמד מיוסף כפי  תח  שאני אפ  

שאמר הזוה"ק, בלי להבין שהעיסוק שלי באחי היהודי הוא 

גם , לא רק לקירוב אלא אני לא אצליח להגיע -עיסוק באלוקות 

לעבודת ה', לקיום ברית בין הבתרים. הדרך לברית בין הבתרים 

עוברת ב'לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן'. אגב, 

'שלום אחיך' פירושו שיש בינינו שלום  -אלו שני דברים נפרדים 

מהותי, שאנו גמלנוהו רעות והוא גמל עמנו טובות לא כי זה 

ה שלו הוא מבין שעשית איתו גם כן טובה, טבעו אלא כי בתפיס

והפעולה שאתה עושה היא  'אלוקים חשבה לטובה'כי אם 

ממילא זו מציאות לטובה.  ,פעולה שהקב"ה שלח אותך לעשות

 ,2ד. ללמוד מיוסף שכשעולה לי הרהורזו עבודה קשה מאד מא

)אכן זה קיים גם באהבת הבריות אבל אז אני חושב באהבת ישראל 

ל כמו שאמר רש"י בתחילה שלא הגיוני שאח יהרוג את אחיו, שם זה מוגב

 .ומה יגידו על כך, ומתערבבים שם אינטרסים צדדיים(

 בין אדם לחברוגם  –פנימית עבודה 

זה גם חלק מאד  -שמא הוא ישטמנו זה שאנחנו הרהרנו 

חשוב. זה מעיד שכולנו מתמודדים עם הקושי הזה. הרי גם 

                                                           
, המכונה וממשיך דרכו , בנו של בעל התניא זיע"אל"זצ רבי דובער שניאורי 1

 .ט' כסלו תקפ"ח –האדמו"ר האמצעי, ט' כסלו תקל"ד 

יוסף עצמו הביא בהתחלה את דיבתנו רעה אל אביהם. הרי 

מר בעצמו שהוא עשה את כל העבודה הזאת ועבר את הוא או

כמו שיוסף התמודד עם אשת וכל המהפכה הפנימית הזו. 

על  עצומהפנימית  כך הוא גם התמודד ועבד עבודה -פוטיפר 

 העניינים של בין אדם לחברו. 

איך אנחנו יכולים  -מישהו שאל אותי לאחרונה שאלה מצוינת 

יו רק אחרי ללמוד מיוסף ואחיו? הרי יוסף גמל טובות עם אח

שהוא ראה שהקב"ה 'חשבה לטובה', זו לא חכמה גדולה כי 

לא תמיד אני רואה את זה שבסוף הכל יוצא טוב, אז איך אני 

החידוש הוא  -יכול ללמוד ממנו? ולענ"ד התשובה פשוטה 

זה גם  "יוסף מחייב את הרשעים"שיוסף עושה את העבודה, 

שעים" אנחנו בזה. בדר"כ שאנחנו אומרים "יוסף מחייב את הר

ישר חושבים על הענין שהיה לו עם אשת פוטיפר וענייני 

מדבר גם  מחייב את הרשעים"אבל באמת "יוסף  תאוות וכו',

בין אדם לחברו, בין אח לאחיו, בין איש לאשתו, את הפרשנויות 

הוא הביא את דיבתם רעה  -רשן יהאלה. יוסף היה הראשון שפ

רשנו את י. האחים פולכן גם היה צריך לשלם על כך בהמשך

יוסף לפני עשרים ושתיים שנה, את כל מה שהוא אמר, ועכשיו 

הם ממשיכים ומפרשנים את זה שיוסף הולך לראות את הבור 

היא דבר  ,ית הזושפתנועה הנהשכם, כלומר התופעה הזו, שב

אנו יודעים שצריך לעבוד עליה, וזה שהיא קיימת זה אומר קיים ו

תקן אותה ולשפר אותה ולהגיע שאנחנו יכולים לעבוד בה, ל

 מיוסף ואחיו.העמוק ליוסף ולאחיו. זה הלימוד 

כשיוסף אומר לאחיו "אני יוסף אחיכם", הם אמורים להבין 

הוא שלח אותם עם הגביע ועם הכסף באמתחת השק ששכ

הכל הוא עשה לטובתי, הוא זה  -וכשהוא אסר את שמעון 

לכם  שבכלל עורר אותי לאחווה. "אדוני שאל את עבדיו היש

והודה דוגרי באזני יוסף  אב או אח", אמר יהודה בפתיחת נאומו

'לא היינו בכלל  -כלומר  ,"יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן" -

אתה עוררת את זה אנחנו מודים. במקום הזה שיש לנו אח. 

אמר "בלתי אחיכם אתכם לא זה שאצלנו'. 'האיש, הוא 

איך ין את אצליח להבהאם ככה אני  .תוסיפון לראות פני"'

עם  םאני כמו יוסף ואת -אומר הקב"ה  .יתי?מדבר א הקב"הש

ולא על שם זה שאתם יכולים  - ישראל נקראים על שם יוסף

להתגבר על אשת פוטיפר אלא על שם זה שיוסף פרנס וכלכל 

וזאת התכונה  -עות ראתכם וגמל טובות כאשר אנחנו גמלנו 

צריכה היוספית שנמצאת בכל אחד ואחד מאיתנו, רק שהיא 

 אנחנו בגלות.  -להופיע, ועד שהיא מופיעה 

זה שיעור עצום שיוסף מלמד את אחיו, שאנחנו לומדים מיוסף 

ג כיוסף". מה נים אל הקב"ה ומבקשים "רבש"ע, נהוכאילו פו

כדי לתפוס את  -הפשט של 'החוצפה' הזאת? זה עמוק מאד 

. להבין את זה מיוסףלעבור ואנחנו חייבים  ,אהבת ה' אותנו

 ,אנחנו לא יכולים לקלוט אהבה לקב"ה או של הקב"ה אותנו

למה עשה לנו ה' כך? על מה הוא  -יש לנו המון שאלות ואז 

לקבל את הדברים  מצליחיםעשה לנו כך? ולפעמים אנחנו כן 

, כולנו בני ולכל אחד עולים הרהורים בלב מפעם לפעם, זה הכי טבעי שיש 2

 .אדם
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להאמין שהאדם יכול מצליחים לא עדיין כלפי הקב"ה אבל 

הם כבר מבינים  -לזה. זה מה שקרה לאחים להגיע 

 עבדיך", אבל הם עדיין לא מאמיניםא את עוון ש"האלוקים מצ

שיוסף יכול להגיע ולהיות במצב של "לו ישטמנו", וההבנה 

שיוסף מגלה את התכונה האלוקית ובעם ישראל יש את הכח 

 היא אמונה כל כך גדולה.  -היוספי הזה 

אז צד אחד כמו שאמרנו שהוא הצד הכללי, אהבת הבריות 

ולדון לדון לכף זכות כל בריה בכלל. מן הסתם צריך לנסות 

ובריה וכיו"ב, אבל צריך לזכור שכאשר מגיעים לעם ישראל הרי 

)אבות  זו מצוות עשה דאורייתא. "הוי דן את כל האדם לכף זכות"

הרמב"ם מונה את זה בפסוק "בצדק  -זו איננה המלצה  א', ו(

  -תשפוט עמיתיך" כמצוות עשה מן התורה 

יפרש מעשיו שחייב אדם לדון את חברו לכף זכות ולא ...

 )מצוה קע"ז, ספר המצוות לרמב"ם( .ודבריו אלא לטוב ולחסד

)וכמה פעמים זה הרי כלומר אם לא דנתי עכשיו מישהו לכף זכות 

הרי אני מבטל מצוות עשה, ואם זאת מצוות עשה  קורה לנו(

משמע שאני מסוגל לקיים אותה. הקב"ה לא מטיל עלינו 

י הטיל בתוכי את הכח מצוות שאנחנו לא מסוגלים לקיים, אז מ

. הוא לימד אותי איך אני "יוסף מחייב הרשעים"להגיע לזה? 

יכול לקחת הרהורי עברה "ואיש את רעת רעהו אל תחשבו 

לא מדובר כאן על מעשה או דיבור, אלא מדובר פה  -בלבבכם" 

על היכולת לטהר את המחשבה, להשתחרר מפרשנויות. 

ום השיפוטי מהמקלהשתחרר להשתחרר מה"חובה" לשפוט, 

שבו המציאות כפי שאני רואה בעיני היא המציאות הקובעת. 

 -בריך הוא חד  אוקודשלהגיע למקום שבו אני תופס שישראל 

ואתה חייב לדון לכף שהקב"ה עושה מבין כלום במה אתה לא 

זכות כי בבפנוכו של כל יהודי מופיע רצון אלוקי טהור. כשאתה 

 ,לטובה. זה בדיוק הפוך תפרשן אותו לטובה זה גם יטה אותו

, זה לא עוד כל מיני מושגים ציניים 'לא להיות ריאלי'זה לא 

 שאנחנו רגילים להם.

 דברת בני אדםעל 

 - יש פסוק בקהלת

ַמָ֤  י ַעלא  ּבִִּ֔ לִּ ֙י ּבְ ם ְרּתִַּֽי ֲאנִּ ֵ֖ ר  ם ְלב  ִ֔ ד  א  י ה  ֵנִּ֣ ְבַרת֙ ּבְ ָ֑ים  ּדִּ ֱאֹלהִּ ה 

ֶהם ֹות ׁשְ ְראּ֕ ם ְולִּ ֶהַֽ ה ל  ַ֥ה ֵהֵּ֖מ  ֵהמ   )קהלת ג', י"ח( .ּבְ

חשבתי על הפסוק בעקבות העיסוק במילה 'דבר' בה פתחנו. 

אדם חושב שהוא הרש"י מסביר שם ש -סוק קשה מאד פזה 

על כלומר ש 3.אחרים ט, ולכן הוא שופט, השופר, המנהלב  הד  

ר, שהוא ב  חושב שהוא הד   שאדם הגאווה, התחושה עצם

כל הבירורים בעולם הזה, כל  -"לברם האלקים" המנהיג פה, 

ם לחטוף, זה כדי להנמיך את הגאווה הכאפות שאנחנו צריכי

את התחושה ש'אני יודע, אני  -הזו, את "דברת בני האדם"

ראיתי, עובדה, עובדה'. מה שעושה הקב"ה הוא עובדות ומה 

עובדות, והכח לשנות את התפיסה  זהשראיתי אצל בני האדם 

אבל יכול להיות שהכוונה היא ', כך אני רואה את זה'ולהבין 

אלוקים חשבה לטובה ויכול להיות שגם  -טובה לגמרי ל לגמרי

אני חשבתי לטובה, ואל זה ניתן להגיע רק אם נדבקים במידתו 

של יוסף, שלא נותן לאחיו שום מוסר אלא רק אומר להם 'נר 

"אני אכלכל אתכם ואת  -אחד לא יכול לכבות עשרה נרות' 

כי אני חייב לכם, כי כל מה שאני עושה פה בעולם 'טפכם" 

 'חכם, וכל מה שמכרתם אותי זה לא אתם כי האלוקיםוכהוא מ

- 

ה  ַען ֲעש ֶ֛ ה ְלַמָ֗ ּה ְלֹטב ִ֔ ִּ֣ ב  י֙ם ֲחׁש  ה ֱאֹלהִּ ָ֑ ע  י ר  ַלֵ֖ ַ֥ם ע  ְבּתֶ ם ֲחׁשַ ְוַאּתֶּ֕

ת ַעםכַּ  ֲחֹיַ֥ ה ְלַהַֽ ֵ֖ ֹום ַהזֶּ ב ּיַ֥ ַֽ  נ', כ'(בראשית ). ר 

ואם אתה מצליח לעבור את כל החיבור הזה אתה אולי מצליח 

ללמד דהימה הזו שאותה מבקש יעקב להיכנס לנקודה המ

"לך נא ראה את שלום אחיך", ומי  -בשולחו את יוסף אותנו 

שרואה את שלום אחיו חייב גם לראות את שלום הצאן ולקבל 

ואחרי  ,אחריות כלכלית, נפשית, מציאותית, "והשיבני דבר"

"ידבר נא  -עשרים ושתיים שנה חוזר יהודה אל יוסף ואומר 

יחד ו מופיע כאן לפנינו. הדברהנה  -אדוני" באזני  דברעבדך 

עם כל הגדלות עדיין קיים הקושי צריך לזכור תמיד שגם עם זה 

ועדיין הניסיונות נמצאים, ולרגע אחד אנחנו יכולים לחזור 

ולהתבלבל ולומר "לו ישטמנו יוסף", ואז בא יוסף שוב ומעורר 

שליחות שלא מסתיימת, האותנו, בא שוב וממלא את 

"רועה  -שם יוסף השליחות שעל שמה נקרא כל עם ישראל על 

ישראל האזינה נהג כצאן יוסף", וזה שאנחנו נקראים על שמו 

זה הולך יחד עם זה שהקב"ה כביכול קורא את עצמו על שם 

 כביכול "אני אנהג צאני כיוסף". ,יוסף

אז בתוך כל הדברים הגדולים והמופלאים של הפרשיות שלנו, 

הנקודה שסופה בבני אפרים ומנשה,  אני חושב שזאת

משכה בתחילת החומש הבא באחים החדשים, משה וה

'וראך ושמח בלבו', בערבות הזו של שני אחים, החל -ואהרן, ב

גילה לנו את ש דרך כל המסלול של החומש ,מקין והבל

המתחים שישנם בין שני אחים עד שהגענו לבני יעקב והבנו 

שלא עוד ישמעאל ויצחק, לא עוד עשו ויעקב, עכשיו זה הכל 

ועדיין החששות קיימים, עד שתבוא הפרשה  -אחד אורגניזם 

ת ספר שמות ויתגלו שני האחים משה ואהרן אשתפתח 

ועליהם יאמר "הם המדברים אל פרעה, הוא משה ואהרן", 

. הכח הזה להפוך "וראך ושמח בליבו""הוא אהרן ומשה" 

עד שאנחנו  ,לאחד הוא הכח שאותו מצווה להעביר יוסף לנו

 זו וניקרא על שמו.נקבל את התכונה היוספית ה
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