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הגורמת  אחים חינם בין שנאת ר של סיפו  .יוסף לטובהשל  גלגוליוו יומסיימת את עלילותפרשת ויגש 

 לאחר תקופה ארוכה וקשה.  בפיוס איחוד הצלה והצלחה םמסתיי ולמעשים קשים 

 מקורה אה אשר שנ  .בעםכיום שיש  קשה ושנאת חינםסדקים  קרעים על רקעהפרשה אקטואלית כרגיל 

על פני    רב המאחד בינינו עלכשבפו(   מכל הצדדים)גת ומפלגת מפולבלתי אחראית   בהנהגהדווקא 

 . ומרכז שמאל ,ימיןדיים המכונים הצדיש בין מעשיים מעט מאד הבדלים  ,המפריד

  

וגרמו לו  י קשה שאפשר בצורה הכבגדו בו   , האנשים הכי קרובים לולינץ מידי אחיו ןמניסיוניצל ף יוס

עתידם תלוי    ,וכעת גורלם בידותדרדר לכלא מ עבדותנמכר להוא בן אהוב ו איש חופשי מ .לנפילות קשות

וזאת   מתינותו עת בשיקול דבכל עונש אך הוא פועל להעניש אותם לעשות בהם ככל שירצה והוא יכול . בו

אם השתנו ומלת המפתח היא  בוחן אותם  יוסף .כפי שקוראים בטקסט ים בולמרות פרץ הרגשות שעול

י " .מטיח האשמות באחיו ואינו גוזר דין מתאפק הוא אינו ףסאיפוק. יו ְכְמרּו ַרֲחָמיו ֶאל-ַוְיַמֵהר יֹוֵסף, כִּ -נִּ

ְבכֹות; ַוָיבֹא ַהַחְדָרה, ַוֵיְבְך ָׁשָמה יו, ַוְיַבֵקׁש, לִּ ְתַאַפק  .ָאחִּ ְרַחץ ָפָניו, ַוֵיֵצא; ַויִּ פועל  אינו יוסף  לא(-" )מג' ל ַויִּ

נושאים אחיו למדו לקח רואה שיוסף   .מרחם על אחיו ודואג להם אףעל פי היצר הטבעי של נקמה ו

    .        קשים האשמרגשי חיים עם נראה שהם  .למרות מרחק השניםוזאת ומרגישים אשמה  באחריות

י ַעְבְדָך ָעַרב ֶאת" אחיו   יהודה ערב לאחיו ומוכן לשאת כל עונש ובלבד שלא יפגע בנימין -יש שינוי  -כִּ

י ֵלאֹמר: ם ָאבִּ ם  ַהַנַער, ֵמעִּ י ָכל-אִּ י ְלָאבִּ יֶאנּו ֵאֶליָך, ְוָחָטאתִּ ים-לֹא ֲאבִּ   ָנא ַעְבְדָך ַתַחת ַהַנַער-ְוַעָתה, ֵיֶׁשב .ַהָימִּ

םֶעֶבד, לַ  י; ְוַהַנַער, ַיַעל עִּ י ֶאָחיו-אֹדנִּ י:-ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל-כִּ תִּ י, ְוַהַנַער ֵאיֶננּו אִּ ְמָצא    ָאבִּ ֶפן ֶאְרֶאה ָבָרע, ֲאֶׁשר יִּ

י-ֶאת מלפעול על פי   להתאפקאבל הצליח ושי רב ק אמנם ב ,ברגשותיולשלוט  הצליחסף יועד עכשיו "  .ָאבִּ

בשל הרצון לפיוס ושלום  וא כבר אינו יכול ואינו רוצה להתאפק כשהרגש משתלט לטובה ה .גשות רעיםר

ְתַאֵפק-ְולֹא " ְתַוַדע יֹוֵסף ֶאל...ָיֹכל יֹוֵסף ְלהִּ ֵתן ֶאת . וֶאָחי-ְבהִּ י-ַויִּ ְבכִּ יֶכם,   .... ֹקלֹו, בִּ י יֹוֵסף ֲאחִּ ַויֹאֶמר, ֲאנִּ

ְצָרְיָמה-ֲאֶׁשר י, מִּ י-ֵתָעְצבּו, ְוַאל-ְוַעָתה ַאל .ְמַכְרֶתם ֹאתִּ ַחר ְבֵעיֵניֶכם, כִּ י, ֵהָנה:-יִּ י    ְמַכְרֶתם ֹאתִּ ְחָיה, ְׁשָלַחנִּ י ְלמִּ כִּ

ְפֵניֶכם ים לִּ  .  כל האשמה מהם מסיר אשים הוא אינו מהוא לא רק ש"  .ֱאֹלהִּ

ממניעים טהורים   של יוסף שנבע האיפוקאת  ת משבחהתורה  ששאנו לומדים רות הדף היומי מבאר מאו

ולא יכול יוסף "  -רש"י  .ומתוך רצון למנוע בושה מאחיומהתגברות על יצרים רעים שאינם תורמים דבר 

לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים נצבים עליו ושומעין שאחיו מתביישין  –להתאפק לכל הנצבים 

  האדם המאופק שולט בעצמוואנו לומדים שהשליטה העצמית ליוסף מגיע ציון לשבח על  " בהיוודעו להם

ותיו הוא תמיד  אצל יוסף רואים זאת היטב על אף כל נפיל .ע"י האירועים נשלטוואינו נגרר ובגורלו 

טוב ארך   (משלי ט"ו ט"ז) איזהו גיבור? הכובש את יצרו. שנאמר לא בכדי קבעו חז"ל מתאושש ומצליח 

 ( אבות פרק ד' משנה א)  " .ראפים מגבור, ומושל ברוחו מלוכד עי

-ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאלאחים " תוכחה ל וקריאתורואים ב ביוסף ים רואים צדדים אחרים רב פרשניםשכמובן 

י ָחי י יֹוֵסף, ַהעֹוד ָאבִּ במשמעות כיצד לא דאגתם  -בעקיצה הוב והנערץ יוסף מזכיר את אביו הא"  ;ֶאָחיו ֲאנִּ

?  באמת  " וסיף מילה "העוד אבי חי הרש"ר הירש מ .הרי יכל למות מדאגה ואכזבהלאבא כשפשעתם בי 

את  הקריב  יהודהיוסף חשב שיתכן ש .צערהדאגה וה בשלק שאביו החזיק מעמד  יתכן שהוא היה בספ

י ַעְבְדָך ָעַרב ֶאת ודה אומר "שהרי יה לנגדו אביהם תטוברק כאשר לטובת בנימין  ועצמ י  -כִּ ם ָאבִּ ַהַנַער, ֵמעִּ

ם  ֵלאֹמר: יֶאנּו -אִּ י ָכללֹא ֲאבִּ י ְלָאבִּ ים-ֵאֶליָך, ְוָחָטאתִּ   לם דבריוות וגישות שונות וכיופרשנ ניתן לראות " .ַהָימִּ

 .. לנבחרי הציבור.גם כולים להועיל אשר יודרך הישר  לומדים מוסרשמהם  חיים ה'

 

תו מצור  או . מלך בבל על ירושלים נבוכדנצרערך צום עשרה בטבת לזכר המצור ש נציין אתשישי יום ב

ושה שבועות לאחר מכן בתשעה באב נפרצו חומות ירושלים ושל ושנמשך כשנה וחצי עד י"ז בתמוז שב 

רואים את תחילת האירועים שגרמו לחורבן בית   על י"ם מצורב .הראשון שרפו והחריבו את בית המקדש

 שידקה םויכיום זה מצוין ע"י הרבנות הראשית   1950מאז  .(חינם בחורבן השנישנאת ו) המקדש הראשון

 .עד ונ  אל םתרובק םוקמו  םתומ םויש האושה יללח רכזל יללכה

י ְוצֹום  ספר זכריה )ח' יט' (: מ נימה אופטימית בתקווה ו יׁשִּ י ְוצֹום ַהֲחמִּ יעִּ "ֹכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרבִּ

ְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָששֹון ּוְלשִּ  י יִּ ירִּ י ְוצֹום ָהֲעשִּ יעִּ ים." ְמָחה ּוְלֹמעֲ ַהְשבִּ ים טֹובִּ   דִּ

 
 


