
 סיפור על קנאה וחושך -פרשת וישב: מיוסף למדינת ישראל 

 הרב אלישע וולפין
 

 ,חברים יקרים

 

משהו בנו כל כך רוצה לנוח, לשבת, להירגע מהעומסים ומהמלחמות של החיים. כמה מבטיחה 

ומתעתעת הכותרת של הפרשה: "וישב יעקב בארץ מגורי אביו". לשבת ולנוח על זרי הדפנה. 

 !ליהנות מהפנסיה

 

 ....דון קישוט, אתה יכול סוף כל סוף לנוח

 

 ...סתאאאאם

 

ידע שבאופק כבר נחפרו הבורות העמוקים, כמו מזימה רעה וצינית. והחיים מחככים ידיים,  מי

ולוחשים לנו בנבזות: "דע מאין באת, ולאן אתה הולך"... "מאיגרא רמא לבירא עמיקתא" )מגג 

 (.העולם לבור העמוק

 

מפונק, יוסף שלנו, עלם חמודות, נסיך הגאות והשפל. הוא מלך הבורות. מהילד המועדף, ה

העטוף בכותונת של אהבה מפוספסת הוא מושלך עירום ומושפל אל הבור. וכשנראה שכבר כבה 

אור התקווה, חולפת שיירה של סוחרים והוא מוצא מהבור, עולה מעלה מעלה, היישר אל דבשת 

הגמל אשר תישא אותו למצרים. מי ידע שכאן החלה הירידה הגדולה למצרים, שכאן יתחיל סיפור 

ד של עם ישראל. כשיוסף מגיע למצרים הוא שוב מושלך, הפעם אל שוק העבדים. ומשם השיעבו

שוב הוא עולה מעלה מעלה, אל משרת רב המשרתים בביתו של שר הטבחים. אבל אז, מרום 

המשרה שלו, הוא שוב מושלך אל הבור. הוא מואשם בהטרדה מינית וניסיון אונס, ומהבור הזה 

 .לפחות לא בפרשה שלנו. הוא נשכח בתהומות הנשייה של העולםנראה שכבר לא יצא לעולם, 

 .הפרשה מתחילה בישיבה נינוחה באיזו טרסה מדהימה בגג העולם ומסתיימת בתהומות הנשייה

 

... ושוב תהום. נראה שהעולם שוב השתגע. כל כמה שנים הוא מתדרדר 2015והנה אנו היום... 

 ., ועוד פחות ברור איך יוצאים ממנולאיזה בור חשוך. לא ברור איך הגענו אליו

 

באופן אישי, אני מודה שהדבר שקשה לי במיוחד הוא לא הטרור המטורף שמכה בעולם. זה קשה 

מופלא   ממש –מאוד, אבל הרבה יותר קשה לי השיח הבינלאומי שמתפתח סביבו: באופן מופלא 

א בטרור המוסלמי באשר לא רק בסכסוך הישראלי פלסטיני, אל –ישראל )שוב( יוצאת אשמה  -

הוא. וזה לא עניין של בורות! שרת החוץ השבדית, למשל, איננה טיפשה. כלומר, היא כן... אבל זו 

 .טיפשות מסוג אחר. זו טיפשות קדמונית, ארכאית, והיא חוזרת חזרה הישר אל פרשת וישב

 

זאת הכוונה. יתרה  מה שאומר להלן הוא קצת מסוכן, אני יודע, כי הוא מריח מהתנשאות. אבל לא

 .מזו, מי שיחזיק מעמד עד סוף הדרשה, יראה כיצד הכל מתהפך

 

אני מבקש לומר, שהסיפור של עם ישראל קצת דומה לסיפורי יוסף... יוסף היה "הבן הנבחר". 

 .אביו אהב אותו מאוד

אבל האהבה של יעקב ליוסף באה עם משימות קשות ונוראיות. יעקב בחר ביוסף מכל הבנים, 



ולדווח לאביו מי  -במיוחד בני השפחות  –היות השופט של משפחתו. הוא נשלח לפקח על אחיו ל

מהאחים איננו ממלא את תפקידו ואת ייעודו. המשימות הללו השניאו אותו על אחיו, ובמידה רבה 

של צדק. ומצד שני, אלו הן גם אותן המשימות שהכשירו את יוסף להיות העבד הכי מוצלח בשוק 

, ולהפוך מהר מאוד להיות רב המשרתים הנערץ בביתו של שר הטבחים. יוסף ידע לנהל העבדים

את משק הבית של אדונו בכישרון יוצא דופן... עד שהואשם על לא עוול בכפו בהטרדה מינית 

  ... וניסיון אונס, ושוב הושלך אל הבור

 

א, שלאיש לא היה אכפת בכלא המצרי יוסף נשכח, שהרי איש לא ידע בחוץ על קיומו. והאמת הי

מהנער העברי הזה. אבל במקום להירקב בבור הנורא ההוא ולבכות על מר גורלו, הוא דבק 

במורשת שהוריש לו אביו. וזה אולי משמעות הסולם של יעקב, אותו הוא חלם בצאתו אל הגלות 

כפו. עוד הארוכה. יוסף טיפס מהר מאוד ב"סולם הדרגות" של הכלא שבו היה כלוא על לא עוול ב

 .הרבה לפני שהפך למשנה למלך מצרים, הוא היה למנהיג בית הכלא

 

גדולתו של יוסף הייתה שגם בכלא הוא ידע לשמוע את חלומות האסירים ולפענח באמצעותם את 

המציאות )בפרשה הבאה(. כלומר, לא רק את החלומות של עצמו יוסף ידע לפענח, אלא דווקא 

רים. יוסף היה מקור לברכה גדולה. לכן אין זה מפתיע כלל את חלומותיהם של האסירים האח

כשלפרעה היה חלום, היחידי שידע להפוך את החלום לפרוגראמה  -וכלל שבסופו של דבר 

 .מבורכת במציאות היה יוסף, ומשם הדרך קצרה להיות המושיע הכלכלי של מצרים

 

לה, נושאים בליבם תפקיד קדום וכמו יוסף, כך היהודים לדורותיהם. מונעים מתודעת בחירה גדו

להפוך חלומות למציאות. וכך, גם בחשכת הגלות שלהם הם  -שהוטל עליהם להביא ברכה לעולם 

לעולם לא התייאשו. שוב ושוב הם טפסו בסולם הדרגות, גם אם זה היה סולם קטן במעמקי שאול 

טפסו  –אחר פעם פעם  –התחתיות. בסוף הם תמיד מצאו את הסולמות הגבוהים יותר, ודרכם 

 .אל הארמונות של גויי העולם, כדי להגשים עבורם את חלומותיהם

 

בכל מקום שאליו הגיעו היהודים הגיעה פריחה גדולה. כך גם במזרח התיכון של ימינו. מבעד 

שנות קונפליקט ומלחמה, ואולי למרות המציאות הזאת, מדינת ישראל  100למציאות הקשה של 

דופן בהיסטוריה של האנושות כולה! כן, כן, גן עדן פורח בלב העזובה.  היא לא פחות מנס יוצא

ושלא יהיה ספק, היהודים מעולם לא שמרו את הברכה לעצמם! כל מי שבקש להתברך בברכתם, 

 .התברך! ואכן, רבים נענו והתברכו

 

קל אבל תמיד היו אלה שעיניהם הייתה צרה. ואלו תמיד אנשים קטנים. קטנים מאוד. כי מאוד 

לשנוא את יוסף ואת דומיו. אנשים קטנים, בעיקר כאלו עם תודעה קורבנית פנימית, תמיד ישנאו 

את אלה שהצליחו, במיוחד את אלו שטיפסו במו ידיהם החשופות מהבורות של ההיסטוריה, 

 .  והפכו שממה לגן פורח

 

ית דרכו, ותבדקו בכולנו נמצא האיש הקטן והקנטרן הזה. תקראו בעצמכם את סיפורי יוסף בראש

עם עצמכם פנימה, האם לא עלתה בכם סלידה מהיהירות שלו? רתיעה מהעמדה שהוא תופס 

 ?לעצמו בעולם

 

אלא שבקריאה מעמיקה נגלה שיוסף ממש לא היה יהיר! הוא גם לא התנשא! הוא היה חסר 

אורו שמא טקט, לגמרי! אפילו יעקב העיר לו על כך. הוא פשוט מעולם לא חשב שעליו לצנזר את 

 .שאחרים יקנאו בו

 



שנה, וכמו בעולם שלנו היום, בסוף תמיד קם  80שנה, כמו בגרמניה לפני  500כמו בספרד לפני 

מלך חדש במצרים, מלך קטן, מלך קטנוני, מלך פחדן, חדור תחושת קורבנות, מלך אשר בחר לא 

הודים, תמיד זה בא לזכור את יוסף. דפי ההיסטוריה מוחקים מהר מאוד את הברכה שהביאו הי

ברצף מופלא של שקרים ועלילות דם. מאחורי עלילות הדם הללו תמיד עומדים אנשים קטנים, 

חדורי תחושת קורבנות. אפילו חלק מהיהודים עצמם נופלים בפח הזה ומאמינים לשקרים של 

 .משכתבי ההיסטוריה, בעיקר כי גם להם לא נעים להיות מי שהם

 

ים עם זה? משלימים עם עולם השקר והתעתוע? מתכופפים מעט, אז מה המסר כאן? מה עוש

 ?בתקווה שבקרוב גל השנאה יחלוף

 

 !לא! ממש לא

 

 .וכאן אני מבקש להפוך את הקערה על פיה

 

אין מילה שהיא יותר מסוכנת לדעתי, מהמילה "גאווה", וחבל שמשתמשים בה לקמפיינים 

חשובים וראויים. העם היהודי איננו טוב יותר וגם לא טוב פחות מאף עם אחר עלי אדמות. לעם 

 .היהודי גם לא מגיע קרדיט כלשהו על הצלחתו! לא בספרד, לא בגרמניה, ולא בארץ ישראל

 

ההצלחה של היהודים, ההצלחה של כל אחד ואחת מאתנו, איננה שלנו. כשם ההצלחה של יוסף, 

שהכישלון איננו יתום, כך גם ההצלחה איננה יתומה. שניהם באים ממקור החיים עצמם. המילה 

העברית להצלחה היא "ברכה". והברכה באה מהבורא. למי שאיננו מאמין באלוהים בשום 

שם", מ"השכל הנעלם", -אה מ"מרחבי האיואריאציה שהיא, נסכים לפחות שהברכה ב

 .ם, לא מאתנו-ל-ן-ע-מ"האינסוף". אבל לעולם, ל

 

יוסף הוא יוסף, ולא הוא עיצב את עצמו ואת דמותו ככזה. איש מאתנו לא יצר את הגנטיקה של 

בין אם זה אלה שגידלו וחנכו אותנו, ובין אם זה  –עצמו, וגם לא את תשתיות אופיו. להורינו 

תפקיד מכריע בזהותנו. אנחנו אחראים אולי על שכבה דקה מאוד של "איפור".  –אלוהיים הורינו ה

הבחירה שלנו היא בעיקר לנתב את מתנותינו, לעדן, להגמיש, לחזק מעט, ולטפח את מי שהננו, 

 .את מי שהתברכנו להיות

 

. תפקידנו במילים אחרות, אנחנו הכלי שדרכו עוברת הברכה האלוהית אל העולם. אנחנו צינור

להסכים להיות הצינור, לקבל את עולו, ולטפח ולשמור עליו. ברגע שאנו לוקחים קרדיט על 

 .הצלחתנו חטאנו בחטא ה"היבריס", חטא היוהרה

 

ואכן יוסף מקפיד לתת את הקרדיט לאלוהים, פעם אחר פעם. הוא לעולם לא זוקף מאומה 

 .לזכותו. ולכן הוא נקרא יוסף הצדיק

ה שכזו? אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אבל זה מתחיל בהכרה מלאה, בהחלטה איך חיים ענוו

נחושה, שלא אנו הראויים לשבח. תהיה "הצלחתנו" אשר תהיה, לא שלנו היא! את הגאווה 

היהודית/ישראלית נחליף בהתמסרות, באהבה, בקבלה, ובעיקר בכבוד ופליאה גדולה לחיים 

 .ה שנבחרנו להביא לעולם. לפעמים בעל כרחינוהמסתוריים שזורמים דרכינו, לברכ

 

 ,שבת שלום וחנוכה שמח

 עאליש


