
  טבת תשע"ח                       בס"ד 

  פרשת השבוע ויגשגיעות בנ

המפגש  , ביניהם , ההתפייסות יוסף לאחיומשפחתי בין האיחוד המרגש של ההטוב ו פרשת השבוע היא סיומו

                                                                                      ים.ותחילת גלות מצר אביוהמרגש של יוסף עם 

 ביןדווקא בנושא ההתנגשות  עוסקיםפרשנים רבים  ,אמונית ומוסרית רגשיתתוכן הפרשה מבחינה  על אף עוצמת

בעיקרה אף היא עוסקת ההפטרה  .שבט יוסף צאצאי לעתיד ,ובן רחל  מול יוסף ,יהודה טולעתיד צאצאי שב, יהודה 

  התמודדות בין בית יהודה לבית יוסף .ב

ציאת יהודה , החל ממכירת יוסף וי תידוההיסטוריה היהלאורך המפגש בין יהודה ליוסף ודות ים על נקחז"ל מדבר

יפור התדרדרותו של סבתוך סיפור התדרדרותו של יוסף לבור ולמכירתו למצרים כעבד יש את המשך ב .להצלתו

ִּכי ִהּנֵה  "פסוק מתהילים את המפגש ביניהם מה " המדרש מדמ ַוּיִּגַׁש ֵאָליו יְהּוָדה " השבת בפרשה  .יהודה עם תמר

המצרית ויהודה  האימפריהיוסף המשנה למלך  ,מבכירי העם היהודישני דמויות  ." ַהְּמָלִכים נֹוֲעדּו ָעְברּו יְַחָּדו

שיתוף על דובר ישנם מקומות שמ וצאצאיהם  ביניהםבנקודות המפגש  . שמו אנו קרואים יהודים שעלהמנהיג 

ובית  אפרים –יוסף משכן שילה שכן בנחלת  . ביניהםוישנם נקודות שונות בהשקה ובאהבה  ביניהם פעולהה

דוד משבט למבני רחל המלך שאול כגון בין ואיבה היו מקומות של עימותים בגבול נחלת יהודה ובנימין. מקדש ה

רבות מדובר על . נשיא שבט יהודה וכלב משבט אפרים  דוד , יהושעליהונתן  אהבה והערכה בין ידידותלצד יהודה 

                                                                        .יהודה משיח בן דוד לבית ף ליוסמשיח בן  גם לעתיד לבוא בין ביניהם היחס

עצמו לדאוג לאחיו ,לאביו ולמשפחתו מול יוסף  וט שלקח על רועה צאן פשל יהודה במעמד ש "  ַוּיִּגַׁש ֵאָליו יְהּוָדה "

ודגשת בהמשך ם נשמרת ומהחלוקה הזו ג .וכה גם משפחתותלטובת כל העם המצרי והאנושות ובהמלך שפועל 

יְהּוָדה -ְוֶאת"  טריד את יוסף בנושא זה להלא משתדל ו שולח את יהודה להכין את השטח למשפחה הפרשה כשיעקב

" הרב שטיינזלץ מדמה את יוסף כאדם שדואג לכל העולם בצורה  יֹוֵסף, ְלהֹורֹת ְלָפנָיו, ּגְֹׁשנָה-ָׁשַלח ְלָפנָיו, ֶאל

  היהודים . לעניינידואג האוניברסלית ויהודה כיהודי 

 .כשיעקב מברך את בניו לפני מותו הוא נותן ליהודה וליוסף את הברכות הגדולות והמשמעותיות ביותר כשווים

ֵמֵאל ָאִבי3 ְויְַעזְֶרָּך, ְוֵאת ַׁשַּדי ִויָבְרכֶָּך, ִּבְרכֹת ָׁשַמיִם ֵמָעל, ִּבְרכֹת ְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת; יעקב מעניק ליוסף שמים וארץ "

ַּתֲאַות, ּגְִבעֹת עֹוָלם; ִּתְהיֶיןָ ְלרֹאׁש יֹוֵסף, ּוְלָקְדקֹד נְזִיר -כֹת הֹוַרי, ַעדִּבְר -ִּבְרכֹת ָאִבי3, ּגְָברּו ַעל .ִּבְרכֹת ָׁשַדיִם, ָוָרַחם

ְ "  עד ימות המשיח  צחנ מלכותהודה מקבל " וי.ֶאָחיו יְִׁשַּתֲחוּו ְל3, ְּבנֵי  יְָד3, ְּבעֶֹרף אֹיְֶבי3ֹודּו3 ַאֶחי3 הּוָדה, ַאָּתה יי

" ההתמודדות בין יהודה .יָבֹא ִׁשי6ה, ְולֹו יְִּקַהת ַעִּמים-ַעד ִּכי ,יָסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה, ּוְמחֵֹקק ִמֵּבין ַרגְָליו-6א ... ָאִבי3

על השילוב וההשלמה  יהודה ועץ , אפרים- כפי שמדברת ההפטרה על עץ יוסף בדיוק לאורך הדורותמונצחת ליוסף 

 שלוםבלאחר קיבוץ היהודים מהגלות לעם אחד עם מנהיג אחד ו ועל איחוד העצים לעץ אחד בין שני המנהיגים

   .מלא

בשבוע הבא  שיצויןבין פרשת השבוע לצום עשרה בטבת יחות של חב"ד (דבר מלכות ) מביא את הקשר ליקוטי ש

תחילת הצרות  תענית עשרה בטבת מסמלת את של מלכויות בית יוסף ויהודה . ד והאיחו ולבין נושא הקשר הנצחי

בשבעה עשר בתמוז  - למאורעות שקרו אחר כךבסופו של דבר שגרם כי ביום הזה התחיל המצור על ירושלים 

 .  ולכן לצום זה משמעות חשובה ביותרנבקעו החומות ובתשעה באב חורבן המקדש ובג' תשרי הרגו את גדליה 

יְהּוָדה -ְצָבאֹות, צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי יְִהיֶה ְלֵבית' הָאַמר -ּכֹה נאמר בזכריה  "

הם יהפכו לימים יתבטלו כל הצומות ובימות המשיח  " .ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה, ּוְלמֲֹעִדים, טֹוִבים; וְָהֱאֶמת וְַהָּׁשלֹום, ֱאָהבּו

רמב"ם מפרש שלעתיד לבוא יהיה שלום ה. ולא בית ישראלנזכר רק בית יהודה בפסוק  .ושמחהאיחוד  שלטובים 

 עיקריים ענייניםכולל בעתיד  השינוי שיתרחש ".ְוָהֱאֶמת וְַהָּׁשלֹום, ֱאָהבּו גם בין בית יהודה לבית יוסף שנאמר "

מצב , הצום יהפכו לימים טובים ושמחה הצער וימי  ,לא רק שיבוטלו הצומותויתרה מזאת ביטול הצומות  - וגדולים

                                                                                    . ו כעץ אחדנשלום פנימי אצלמול אומות העולם ו שלוםשל 

                           וְָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום, ֱאָהבּו ְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה, ּוְלמֲֹעִדים, טֹוִביםשהימים יהפכו בית ישראל כל אנו ושנזכה בקרוב בע"ה 

         איתן שלר                                                 .  שבת שלום                                     

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


