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     בוישפרשת השבוע נגיעות מ
  

, בארץ ובחו"למשני חיים וגורל , יציאה למסעות להפך ,וםבמקעמידה מרגוע או  הבישיין א ַוֵּיֶׁשבפרשת ב
, ובין ילדישל אב  הפליה ,הסתה וניסיון לרצח ,כר ועונש, שקנאת אחים ,עליות ונפילות, שנאה, אהבה
  .שכולהאב אלמנת בן עם ה ,של נשואה לרווק מסוכנים ופיתויים  תומיניות הטרד
לפרטי אלוקי תכנון  שכר ועונש, ,הרצויה מגלה את המסרים בדבר דרך החיים  לעומקקריאה  ,כרגיל

  .יכול לדייק ורא עולםשרק בבדקויות מעגלים  של תוסגירו ותפתיחפרטים 
   

שבשביל  ,לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים ,אמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב" 
משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו 

יש להקפיד ולא להפלות בין ילדיו   -ת רעיון שהוא לכאורה ברור הגמרא מלמד שבת י' )גמ' ( " למצרים
לעבדות  –שהיא כה חמורה שיכולה לדרדר עד לתחתית  של אדם בשביל לא לעורר קנאת ושנאת אחים

הגמרא  מאמרעל שואל המהר"ל כותב שהמהר"ל שריכז פרשנויות של ישי שלום האברך  .עם שלםשל 
-ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכיההפליה הזו שנאמר "  הרבה לפניע"י ה' ים נמסרה לאברהם למצר השעבודהרי גזירת  -הזו

ים היא " איך הגמרא טוענת שהסיבה לירידה למצר םֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום, ְוִעּנּו ֹאתָ 
וכגודל הטבע, יבה בעולם ישנו מסובב בדרך ל סההפליה של יעקב בין בניו ? עונה המהר"ל " יסוד , לכ

בצמוד ובסמוך  התוצאתי הוא , לעיתים האירועלכל אירוע בעולם יש סיבה הסיבה גודל המסובב " כלומר 
שהתגמול יבוא דואג משלו והוא  חשבונותקב"ה ל ." חוב ישן "תשלום  ,הוא לאחר זמן לסיבה ולעיתים

ליה שיצרה קנאה ההפ .החשבון אך נשגב מבינתנו גודל הסיבה גודל התגובה וההשפעהכו בצורה טבעית
  .רק ה"עטיפה הטבעית " שיצרה את הירידה למצריםזו  ,הזדמנות להחזיר את החוב הישןרק היא 

  
בפרשת תולדות לתוצאה, מהעבר הרחוק או קרוב ות הסיבבין המקשרים בפרשה רמזים עבים  נםיש

ונאלץ  מאחיו ונגד אביו במסגרת התרמית של גניבת הברכותלמטעמים  " ְּגָדֵיי ִעִּזים "לקחשיעקב קראנו 
 וכנגד אחיהם כנגדו בניו של יעקב רוקמים תרמית עשרות שנים אחר כך הגלגל מסתובב,לצאת לגלות .

מה ע"י ילדיו וריעקוב מ - לא מקרידמיון  יש " ַהֻּכֹּתֶנת ַּבָּדם-, ַוִּיְטְּבלּו ֶאתְׂשִעיר ִעִּזים ַוִּיְׁשֲחטּו" במסגרתה 
  נחת.יה מרשימה סוף טוב ומלא לעלבסופה נופל נפילה קשה אבל זוכה שוב הוא  ,ושוב מתגלגל לגלות

 באמצעות הדיבור , אחיםהותם בהתנשאות לאתו על פני אחיו ורץ לספר זאת יוסף חולם חלומות על גדול
 אותה באמצעותאך  לכלאעד מתדרדר ו הוא נמכר לעבד - מחלומותיווגורם לתהליך הפוך יוצר שנאה  הוא

, למד להתנהג הוא  ,לומותיוהתגשמות חזוכה לעליה מדהימה ו הוא ויכולת פתרון חלומותיכולת הדיבור 
                        .הוא נופל וקם בזכות כשרונומאת ה' ולא הצלחתו היא  כללמרות תפקידו הרם הוא הופך לצנוע ומדגיש ש

  
ופכים והלהגשמת חלומותיו  יםרמושבמעשיהם הם ג סופם ,לומותיולחסל אותו ואת חמבקשים  יוסף ייאח

הם  סרית וערכית אך חזרו בחרטה מלאה ושבו למוטב,מוהתדרדרו הם  .שליטםלוהוא התלויים בו נתיניו ל
                                     .בנימיןאחיהם את נפשם להצלת  פוחר, בהזדמנותפילו וא מעולם לא שכחו אותו

הם ואת יעקב לרמות שקר ולמוביל את האחים הוא , לעבדות ת יוסףולמכור אלהעלים המליץ יהודה 
הפריד בין עזר ללא התחשב בכאבו העצום של יעקב ויהודה "  , ַהְּכֹתֶנת ִּבְנ ִהואָנא-ַהֶּכר"  יעקבל יםאומר

מתדרדר למעשים לא ראויים עם אלמנת בנו אשר מציגה לו מאבד שני בנים ו, יהודה  יעקב לבנו האהוב
ְלִמי ַהֹחֶתֶמת ְוַהְּפִתיִלים  ָנא-ַהֶּכררמית " בת שתמשומשתמשת במילים שהו"מראה " קשה להתנהגותו 

למרות וזאת כאשר הוא אינו מתכחש ומודה מיד על האמת סולל את דרכו חזרה ועולה יהודה  " ְוַהַּמֶּטה
   .הוא נופל וקם , להיות מנהיג האחיםוהוא יעלה מתהפך גורלו  ועל זההשפלתו 

התעוררות עולם של אנו ב ,מקום לישיבה בטלהאין ביהדות  -רעיון שהביא מרצה בשם רפאל כהן 
הם  .תתנוונוהוה תההתייוונובזמן  המכבים לא ישבו בשקט .עמידה במקום גורמת לנסיגה לאחור  .ומעשים

אין ספק שתרמה לעולם  ,מתקדמתוהתרבות היוונית היתה מודרנית  .הנוחות שהובטחה להםויתרו על 
כאשר המכבים חרפו את נפשם הם השיגו ניצחון תקדימי  .ובטח שלא לסגוד להאולם לא כתחליף ליהדות 

בקשר  מקשרת אותנו והמסורת הדלקת הנרות .ומרהרוח על הח ןניצחו , טבעבדרך הכביכול אך ניסי ו
          .קםתמיד עם ישראל נופל ו .הקדושים תוהאימהולאבות  עד דור המכבים דרךהדורות, כל בין הדוק 

   .והרוע  חושךאת ה מאתנולטוב וירחיקו  העולםאת בע"ה  לנו ואירהללו שאנו מדליקים יהנרות 
  

 .מחוחנוכה ש םשבת שלו

 שלר איתן

  אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת אבי, מורי ורבי 


