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 תשע"ט טבת                                   בס"ד 

 

  " ויגש"פרשת השבוע 

 

ַגׁשפרשת  זוהי פרשה של מהפכים ולימוד  .ביותר על הצד הטוב יוסףוקורות סוגרת את סיפור עלילות  ַויִּ

שעבר יוסף מאסיר המבורך  בשבוע שעבר קראנו על המהפך. התכנון האלוקית המעשים וותוצא על מוסר

חף מניסיון הכשרה למרות שהיה  ,האימפריה המצרית למשנה למלך ,חף מפשעלמרות שהיה בכלא 

מאז ורגשות האשם חרטה האבל ה ימייסור ,משפחת יעקבהמהפך שעוברת על נקרא  השבת .פרוטקציהו

הסלחני לשמחת המפגש  "הנורא"השליט פני פחד לגורלם מהומ ביוסףוביצוע המעשה הנורא בגידתם 

יעקב ומשפחתו מהישיבה בארץ  שלמהפך הותחילת  עם אחיהם הנבגד אבל הסלחןמן והבלתי יאהמפתיע 

 . הפכו ממשפחה לעםשבסופו י ארץ מצריםבלירידה והתנחלות 

 

אופיו של יהודה למדנו על . עשהוהשינוי העצום שהוא  ךפמלמדים זכות על יהודה בשל המההמפרשים 

אלא פשוט ולא יצא בצורה דרמטית כנגד ניסיון הרצח  קפץהוא לא  ." של יוסף הממוקד חיסול" במעמד ה

ֹּאֶמר ְיהּוָדה, ֶאלקרה ופרקטית " ר בצורה אמ ג ֶאת-ַמה ֶאָחיו:-ַוי י ַנֲהרֹּ ינּו, ֶאת-ֶבַצע, כִּ סִּ ינּו, ְוכִּ ְלכּו  .ָדמֹו-ָאחִּ

ים, ְוָיֵדנּו ַאל ְׁשְמֵעאלִּ ְמְכֶרּנּו ַליִּ י-ְונִּ י-ְתהִּ ינּו ְבָשֵרנּו, הּוא-בֹו, כִּ לרצוח  הנורארעיון על הרעה אין מילה "  ָאחִּ

מוסבר , המניע להצלת יוסף מהמהלך ויח כסףולהרשכדאי בעצם  האמירהא יהרי לא פחות אכזאדם , אח , 

דרכיו מ בתשובה הזרח ,כים שמובילים לחרטהתהליעובר מאז  יהודה .ולא עניין מוסרי רווח כספיבצורת 

  מול אחריותונוטל  )שמו רומז על מעשיו (מתוודה מודה יהודה  . עצוםשינוי ומהפך  עובר הוא  ,ותהנלוז

, למרות  בותוער אחריותהוא נוטל מנהיגות בעת צרה כעת  .רתמעם  וכישלונוחרפתו אשמתו  עלכולם 

ַגׁש"   -כנגד המושל וצועד  דרמטי עושה מעשה ואהשהוא איננו הבכור   לקרבההוא עושה מהלך  ,"  ַויִּ

י, ְיַדֶברבזהירות " יחד עם פניה המוקף באנשי ביטחון כלפי יוסף  פיזית נִּ י ֲאדֹּ י, -בִּ נִּ ָנא ַעְבְדָך ָדָבר ְבָאְזֵני ֲאדֹּ

ַחר ַאְפָך ְבַעְבֶדָך-ְוַאל ה " ומחניף לו  של יוסף " הוא מבהיר שהוא מקבל את סמכותו יִּ י ָכמֹוָך, ְכַפְרעֹּ " .כִּ

  ך.יש סמכות גם מעלי לא פרעהעדיין אתה ואומר לו  גם רומזהוא אבל בעצם מבחינתו יוסף הוא כפרעה 

 נראה  עליהם.  ץופונה ללב שלו כאשר הוא מספר את הסיפור הנוגע ללב שרוב מנסה לרצות ,הוא זהיר

יום חתירה כ מכנים, מה שאנו הוא ניגש אליוומוכן להמשיך ולגשת הלאה .תקיף שהוא זהיר אבל גם 

לקחת עדיף יוסף ל)כמו במכירת יוסף ( " עסקיתשיש עדיפות וכדאיות "ליוסף רומז הוא  .למגע עם האויב

יו ֵמתיֶ "  -הכל  ךבנימין בסמשום ש פני בנימין אותו על ים ָקָטן; ְוָאחִּ " ילד קטן ושכול מאח ואילו  ֶלד ְזֻקנִּ

י ַעְבְדָך ָעַרב ֶאת"  אחד האחים המרשימים והבכיריםהוא  )גם הוא שכל אח...( יותרחזק גדול ויהודה  -כִּ

את כדאיות הוא ראה שם מכירת יוסף בניגוד ל .הוא יואיל ליוסף הרבה יותר מאשר הנער האומלל " ַהַּנַער

 .עבדותכשאינו מצילו מיוסף באביו ופגיעה ב למרותצע כסף בת אחיו למען בטובתו ולטול מכירת יוסף

הצלת מען מוכן להקריב את חייו ליהודה , חשבונו עלוזאת לנגד עיניו  אחיואביו ובמעמד הזה טובת כעת 

 מחיצותאת ההפילה היא אשר אחדות האחים ואותה הקרבה , מסירות נפש  .ולטובת יעקב אחיוכל ו בנימין

ְתַאֵפק-ְולֹּא הקרות בינם לשליט "האכזר " שהתגלה כאח רחום וחנון " ל יֹוֵסף ְלהִּ ֵתן ֶאת...ָיכֹּ י-ַויִּ ְבכִּ לֹו, בִּ   " קֹּ

כאשר ניגש ליוסף אולם נחישותו , יושרו ועמידתו האיתנה להציל את אחיו גרמו ליוסף הסתכן יהודה 

ַגׁש" אחיו שיעשו גם הם את מעשה ההורות לל ֹּאֶמר יֹוֵסף אֶ פעמיים " כתוב מציין זאת הו" ַויִּ ׁשּוֶאָחיו -לַוי -גְּ

ׁשּוָנא ֵאַלי,  גָּ האחים כל  שלפורום זאת כשהם בובדרך לפיוס ואיחוד המשפחה קו  ריישובעכשיו כולם  " ַויִּ

       בחוץ.   ולאפנים מכבסים ב לוכלכתמי את הכביסה הכ םתוהוציא א יוסףלאחר שללא אנשים זרים ו

י-ֵתָעְצבּו, ְוַאל-ְוַעָתה ַאל "המומים ה לאחים יש צפירת הרגעה ַחר ְבֵעיֵניֶכם, כִּ י, ֵהָּנה:-יִּ תִּ י   ְמַכְרֶתם אֹּ כִּ

ְפֵניֶכם ים לִּ י ֱאֹלהִּ ְחָיה, ְׁשָלַחנִּ ה, -ְוַעָתה, לֹּא ...ְלמִּ י ְלָאב ְלַפְרעֹּ יֵמנִּ ים; ַוְישִּ י, ָהֱאֹלהִּ י ֵהָּנה, כִּ תִּ ַאֶתם ְׁשַלְחֶתם אֹּ

ֵׁשל, ְבָכל-ּוְלָאדֹון ְלָכל ם-ֵביתֹו, ּומֹּ ְצָריִּ  מעשיהם קבות עב נבחרוויוסף האחים  ,מלמעלהגזר הדין נ ".ֶאֶרץ מִּ

 .הרע ועד הטובמ שליחים של הקב"ה לביצוע כל המהלךל

חמלה של האחים על  ,מלחמת חרטה, מלחמת הישרדות, מלחמת אחים-מלחמות , מותבחלומלאה העלילה 

חומל  - חםלו – חלום – פשעהלחוטאים ועל של הקרבן  לבסוף מחילהאשמים והקרבן וחמלת הקרבן על ה

  לטובה ולברכה.מוסר שהכל מאת ה'  לימוד  -חל מו -

 

תחילת האירועים שגרמו לחורבן בית על ירושלים ועשרה בטבת לזכר המצור הצום שבוע הבא נציין את ב

י ְוצֹום  "למהפך נתפלל אנו  .המקדש הראשון יעִּ י ְוצֹום ַהְשבִּ יׁשִּ י ְוצֹום ַהֲחמִּ יעִּ ה ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרבִּ כֹּ

ְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָששֹון ּוְלשִּ  י יִּ ירִּ ים."ָהֲעשִּ ים טֹובִּ ֲעדִּ     ְמָחה ּוְלמֹּ

    


