
 "פתש כסלו                                 בס"ד 

  בישופרשת השבוע 

 

י ָאִביו " ובמצב מנוחה  מתחילה באופטימיות וישבפרשת  גּורֵּ ץ מְּ רֶׁ אֶׁ ב ַיֲעֹקב, בְּ מתחילים מכאן אולם  "ַויֵּשֶׁ

 בעיות העם סיים  יעקבהיה נראה ש .רצף אירועים קשים ומזעזעים ורצף של עליות ונפילות ,הזעזועים

אך משפחתו חיים בגלות הרחק מסיום הסוך המסוכן עם עשו סיום הסכ, מלבן התנתקות .הגדולות שלו

         .רק לפניוביותר מסתבר שהאירועים הקשים  .על מי מנוחותלישיבה רגועה בארץ לא זוכה  יעקב

ומתגרה בהם בסיפורי  ל אחיויוסף "מלשין " ע. יוסףלאחים שנאת יש  .בבמשפחת יעקגדול קרע יש 

האחים  נתפסת של בלתיזימה מעולה  ." בתמימותיעקב שולח את יוסף אל "מותו  .חלומות על גדלותו

על הצער העמוק של ועל המעשה האיום והאכזרי לרגע  מבלי לחשוב ,אחשלא לדבר על  ,אדםלהרוג 

   .יהודהם מנכדיו בני שניייעקב מאבד  ,לאבדן יוסף במקביל .אביהם

 

אבלו חי בצל הובה ותייתם מאמו האה בגיל צעיראך עם יחס מועדף  "מאותרג "תחיל כילד אהוב ה יוסף

אלא שהוא  ל אחיוהוא מבין שיש לו יעוד בכיר מע ונורשיכובגדלות  חלומותחולם  הוא .ביוהכבד של א

מות מרעב נזרק ל, הוא ניצל מרצח .לסכנת חייםמגיע ומידי אחיו דווקא  ,ע משפיללרג נופלמקנטר אותם ו

כמנהל משק בית של ומתמנה הוא עולה לעבד נמכר וסוחרי עבדים לידי נופל אך שוב ניצל  .רבוא בוצמ

מתמנה עולה וגם שם הוא לכלא לך מושועלילת שווא טרדה מינית ונופל בעניין של השוב שר בכיר, 

 . לתפקיד אחראי

רואה את בניו  ורש מאחיופיהודה  -טרגדיות איומות ועובר עוזב את המשפחה יעקב  נוסף של בן ,בין לבין

עם זרה שבדיעבד חד פעמי  מפגשב ) בניגוד ליוסף שהתאפק ( נכנע לתאוותוהוא עצמו  .חוטאים ומתים

ה תוגוזר להרוג א יהודה .ואם בניו לעתיד מיועדת לבנו האחר בהווהש אלמנת בנותמר היא מגלה כי הוא 

מגלה אומץ  הואהוא אשם לא פחות ממנה שוהאמת  לו להפתעתו תכשנודעאך  " כבוד המשפחהעל רקע " 

 . ובכבודו עה בשמופגיואת חייה למרות ה ציל את שמה הטוב של תמרמבאמת בפני כל ומודה  ושרוי

 תאומיםנולדו  םביניהמאותו מפגש חד פעמי , כידוע הסוף טובו)ותמר (  מכאן מתחילה עלייתו של יהודה

ואולי דווקא בזכות לא רק שלא נפגע  יהודהכבודו של  .דוד המלךבעתיד הרחוק  יצאיפרץ הבכור מו

  נוסדה בעתיד מלכות יהודה שעל שמה / שמו אנו קרואים יהודים.שלו )יהודה הודה (  ההודאה

 

אלא בגלל  ? בפני כולם במעשיו עם תמר  להתוודותלהשפלתו ויהודה גיע המדוע ל אושהרב חנן פרנג'י 

תה נחסכת והי היתה אומרת לו,, פשוט אתהשאם היה דן אותה ומדבר  .יק לכף זכותשלא דן אותה מספ

אחרי שאדם נפטר " לדון כל אחד לכף זכות שאמרו חכמי המוסר כולנו וזה כלל גדול לממנו ההשפלה 

מושיבין אותו על הכסא של בית הדין ואומרים לו לדון אדם פלוני והנה הוא דן, בסוף הדין מגלים לו 

זכה  כבש את יצרושסידא )סוטה י:( יוסף שקדש שם שמים בסתר אמר ר' שמעון ח...שהוא דן את עצמו

ף ָשמֹו" יהודה שק דּות ִביהֹוסֵּ ש שם דוהוסיפו לו אות אחת משמו של הקב"ה דכתיב )תהילים פא, ו( "עֵּ

ִני" יצתה שמים בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"ה, ולא עוד אלא כיו ָקה ִממֶׁ ן שהודה ואמר "ָצדְּ

בת קול ואמרה אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור )אש( חייך שאני מציל בזכותך ג' מבניך מן האור, 

 ואלו הן: חנניה, מישאל ועזריה.

של התרסקויות לבורות עמוקים  ,ויש נפילותות של הצלחה פסגל ממחישה שבחיים יש עליותהפרשה 

הדגשה על השגחה אלוקית ורמזים ברורים ליש  .ואין חסינות לאף אחדן "פרוטקציה " לצדיקים אי .יאוש

, למאמינים ביכולתםלמאמינים בה' עמוקה , בראיה  . בפני פיתוייםמידה עהליכה בדרך הישר וחשיבות ה

  .הצלחהוהתאוששות יציאה ממשברים של בטוחה ש אפשרות ביושר יהשתדלות פועלים ועושים לאלו ש

דווקא  ההתחיליוסף נפילתו של , קטנה דוגמא ."שתולים " בעלילה זיםרמה .מידי שמייםהכל אין מקריות 

המעגל של ר נסגבסוף  .רד למצריםיף בגללם יוסשכם ואילו אחיו בדאוג ללשלח אותו  שאביו אוהבוכ

כפי ים ממצרלאחר מותו  להעלות את עצמותיואחים המאותם אשר יוסף מבקש כ גד עליותנירידות כה

האפשרות תקווה צריכה להיות הדות לכולם לכולם יש עליות וירי בשכם ... דווקא והוא נקבר שאכן בוצע

  .ת ההצלחותובהצלחה עד לפסגבאמצעות דרך ישרה ואמונה לצאת מהבור והבחירה 

 

 . םשבת שלו

 שלר איתן                                                                                                                             

 

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


