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   יגשופרשת השבוע נגיעות מ

 

פר מסמיד את האחים בהעהוא  .שמתח יוסף את אחיוהקשה סופה של "המתיחה" תחילה במפרשת ויגש 

עברו שנים למרות ש על מעשיהם תייואמצער רב  מצטעריםאכן הגיע למסקנה שהם עד שלבסוף  תניסיונו

להם בניגוד לתקופה את האחדות והגיבוש שריך עומ רואהיוסף . הוא עדיין חקוק להם חזק רבות מהאירוע

  . הוא אחיהם האבודומודה שוא מתוודע אליהם הרק אז  איתםוכר שהוא ז

יש לשים לב  " )מה' ד'(.הְמַכְרֶתם ֹאִתי, ִמְצָרְימָ -ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם, ֲאֶשר"... -"מכניס" להם  יוסף מצד אחד

זאת לאחר שהוא בפורום מצומצם שלו ושל האחים בלבד ללא אנשים זרים ו םכשה שהוא אומר זאת

מרגיע  הואמצד שני  מכבסים בבית ולא בחוץ(שנכחו שם )כי את הכביסה השחורה  הוציא את כל המצרים

ים קִכי ְלִמְחָיה, ְשָלַחִני ֱאֹל  ְמַכְרֶתם ֹאִתי, ֵהָנה:-ִיַחר ְבֵעיֵניֶכם, ִכי-ֵתָעְצבּו, ְוַאל-ְוַעָתה ַאלואומר " מיד אותם

ֵביתֹו, ּוֹמֵשל, -ים; ַוְיִשיֵמִני ְלָאב ְלַפְרֹעה, ּוְלָאדֹון ְלָכלקַאֶתם ְשַלְחֶתם ֹאִתי ֵהָנה, ִכי, ָהֱאֹל-ְוַעָתה, לֹא ...ִלְפֵניֶכם

האחים היו בס"ה שליחים של הקב"ה ודין נחתם מלמעלה מאשר כי הקיבל ועצמו יוסף  "ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ְבָכל

 .שבסופה של דבר התגלגלה לטובה לביצוע הגזרה

 

" )מה' טז' ( פרופ' לייבוביץ ַוִייַטב ְבֵעיֵני ַפְרֹעה, ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו עד לפרעה וכתוב " ... השמחת האיחוד הגיע

 מצרים ?ס' פירושים שהרי לא ברור איזו שמחה קפצה על פרעה ועבדיו מהגעת יעקב ואחיו למביא מ

על  ידעוגש פהמהרמב"ן אומר כי המצרים שמחו שמי ששולט עליהם הינו מבית מכובד והגון שהרי עד 

כעת נתגלה ייחוסו הגדול וכי הוא  .בושה לנתיניוכבוד גדול ולא  –אסיר לשעבר כעבד ועברו של יוסף כ

ללמד , עבדיוכל ולא בעיני   ".ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו" המדרש הגדול דווקא מבליט שנאמר  .עליהם ראוי לשלוט

             .כמוהולי יצליחו נוספים ואוחים אעלה לגדולה וכעת באים ושהיו רבים מתוכם שקינאו ביוסף שהצליח 

וכפי  על חשבונםאחיו  גםיקודמו ויצליחו כעת  על פניהם, קודם שיוסףא מספיק היתה קנאה וחשש של

ללא כל סיבה  י'( א' )שמות,"  ִיְרֶבה-ֶפן " עם ישראל ספר שמות אודות חשש המצרים מפנישנראה ב

צעדים קשים ב קטואלא נישראל כחות נופרעה )אחר( והמצרים לא רק שלא שמחו עם , לחשש אמיתי 

אחת לנו תזכורת  שתהיהוכפי בכל העולם מאז ונשנה הסיפור הזה חוזר לצערנו עם ישראל. נגד  עויניםו

 בשבוע הבא בעשרה בטבת.מיני רבות 

 

ֹקלֹו, ִבְבִכי; ַוִיְשְמעּו ִמְצַרִים, -ַוִיֵתן ֶאתלמרחוק ככתוב " הוא פרץ בבכי גדול שנשמעכשיוסף התוודע לאחיו 

יס יוסף את אחיו אלא בבכיה כך הקב"ה אינו גואל י" מדרש רבא אומר "כשם שלא פ ַוִיְשַמע ֵבית ַפְרֹעה

 כברק סוהפאנו מקווים ש" ִבְבִכי ָיֹבאּו ּוְבַתֲחנּוִנים אֹוִביֵלם" את ישראל אלא מתוך בכיה שנאמר )ירמיהו( 

עבר ובאמת הגענו לגאולה שהמלחמות והאירועים הקשים  אחרלספיק התגשם לאחר שעם ישראל בכה מ

  והמיוחלת . האמתית

 

מסביר מכיוון אחר, שהבכי של שהרב שמואל בנימין סופר מאורות הדף היומי מביא בשם ה"כתב סופר " 

בבני ( כח אלא התרגל עם השנים למצבשהוא לא ש) ס כעת הוא נזכריוסף היה על העבר המפוספ

כך גם עם ישראל  .הפסד שאין לו תחליף ,משפחתו ובאביו האהוב והתקופה הארוכה שהוא נעדר מהם

שקע בגלות והתרגל אליה לטוב ולרע ורק בגאולה כשעם ישראל יגיע לארץ הוא יבין את גודל הפספוס ש

נבואה על ) .העולים לארץ יבכו בכי מר על כל הדורות שלא זכו לכךו וההפסד של אלפי שנות גלות

 .(?  הצנחנים הקשוחים שבכו בעת שחרור הכותל

 

 מלך בבל על ירושלים  נבוכדנצרערך צום עשרה בטבת לזכר המצור ש נציין אתשלישי יום שבוע הבא בב

ושה שבועות לאחר מכן אותו מצור שנמשך כשנה וחצי עד י"ז בתמוז שבה נפרצו חומות ירושלים ושל

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

 רכזל יללכה שידקה םויכ םגיום זה מצוין ע"י הרבנות הראשית  1950מאז  .לחורבן בית המקדש הראשון

 .עדונ אל םתרובק םוקמו םתומ םויש האושה יללח

"ֹכה ָאַמר ה' ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ונסיים בנימה אופטימית כפי שנכתב בספר זכריה )ח' יט' (: 

  ְמָחה ּוְלֹמֲעִדים טֹוִבים."ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָששֹון ּוְלשִ 

 
 


