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 חברים יקרים,

 

פרשת וישב מופיעה תמיד לפני חנוכה. כמה מתאים. כל כך הרבה חושך יש בה! יש בפרשה רגעים 

שבהם נראה שהאור לעולם כבר לא יפציע! מבן אהוב ומפונק בבית אביו בתחילת הפרשה, הופך 

המצרים, המואשם, על לא עוול בכפו, בעבירת מין חמורה ביותר. רק יוסף אסיר בבית האסורים 

בשבוע הבא, בעיצומו של חג החנוכה, נקרא סוף סוף את פרשת מקץ, והכל פתאום יתהפך לטובה. 

יוסף יגיח מבור האסורים, ומחשיכה נוראית, מבור תחתיות, הוא יוקפץ אל פסגת הכבוד והשררה 

 העולמית.

 

 הידיעה הוא השחקן הראשי.-ות, וכמו בחיים, אלמנט איכמו בפרשות רבות אחר

 

 …  יעקב לא יודע שממש לא נגמרו כל הצרות שלו. הצרות הגדולות באמת רק מתחילות

יעקב גם לא יודע שכתנת הפסים שעשה לבנו האהוב, בנה של אשתו האהובה והמתה, תשנה את 

 ההיסטוריה היהודית והעולמית לנצח.

שלו אחר אחיו והמפגש עם האיש המסתורי בשדה, יובילו אותו להרפתקאה  יוסף לא יודע שהחיפוש

 נוראית וכואבת בארץ זרה ורחוקה.

יהודה לא יודע שכשהוא מוכר את אחיו השנוא למדיינים, הוא יוריד את אביו ביגון שאולה, ובעצמו 

 יגלה הרחק ממשפחתו.

יא בכלל סימן לעתיד מזהיר יעקב לא יודע שהכתנת הקרועה והמוכתמת בדם של בנו האהוב ה

 ומאושר.

 יוסף לא יודע שההטרדה המינית שהוא חווה מאשת פוטיפר היא תחילת הגשמת כל חלומותיו.

יהודה לא יודע שהקדשה שעמה הוא שוכב היא בכלל כלתו האסורה לו, ושניהם לא יודעים שביחד 

ח בן דוד ועמה הגאולה, הם מייסדים את שושלת דוד המלך לנצח נצחים, ומכוננים את חזון משי

 שחצי מהאנושות תחכה לה עד עצם היום הזה.  

 

כשהוא יגיע לגדולה והוא יאמר לאחיו  -האירוניה הגדולה היא, שגם בסוף הסיפור של יוסף 

המפוחדים שאין לו שום טינה או כעס כלפיהם, וכי השנאה שלהם הביאה אותו לגדולה חסרת תקדים 

גם הוא לא יודע שהשיעבוד שהוא שיעבד את חקלאי מצרים  -מרעב ואפשרה לו להציל את משפחתו 

לטובת פרעה, עוד עתיד להתהפך ולהפוך לשיעבוד הגדול של בניו ושל כל משפחתו. וכי השיעבוד 

ומשם להר סיני  -לסיפור יציאת מצרים  -של בני ישראל יוביל לסיפור הגדול ביותר בתולדות האדם 

 ומתן תורה.... 

 

 יא פרשת אי הידיעה הגדולה.פרשת וישב ה

 

 איך היו נראים חיינו לו התמסרנו לחלוטין לאמת הברורה, שאנחנו לא יודעים?

 איך היו נראות האכזבות שלנו? האם אי הידיעה הייתה מרככת אותן או מבטלת אותן לחלוטין?

 האם הן היו שורדות את אי הידיעה? -איך היו נראות השמחות שלנו … וגם

 

בל אני מוקסם מההזמנה הגנוזה בהתמסרות הרדיקלית והמוחלטת לאי הידיעה. ומי אינני שם. א

שמסמן עבורי יותר מכולם את ההתמסרות הזו, הנו יוסף. והרגע המדויק ביותר שמתאר את 



ֶדהההתמסרות הזו הנו הביטוי הנפלא " שָּׂ ". יוסף יוצא בשליחות אביו לחפש את אחיו ולהלשין תֶֹעה בַּ

, מסתבר, לא השליחות שלו! הוא עדיין לא יודע מהי שליחותו. ולכן הוא תועה בשדה. עליהם. אבל זו

אל תטעו! יוסף לא טועה, גם לא תוהה. הוא תועה. הוא מתהלך לו באי ידיעה מוחלטת: היכן הם 

 אחיי? לאן פנו? לאן פניי? לאן תוביל אותי הדרך?

 

אנחנו חושבים שאנחנו יודעים,  -המציאות מי שמתעקש לדעת עסוק כל העת בויכוח אינסופי עם 

 ויודעים הכי טוב, והמציאות לעולם איננה תואמת את מה שחשבנו שידענו. 

 

יוסף ידע רק דבר אחד: הוא ידע שהוא חלם חלום! בעצם שניים. ובחלומותיו הייתה טמונה הבטחה 

לא מחר, לא  -יראו חייו עלומה. הוא לא ידע את פשרה. הוא לא ידע כיצד תתממש. הוא לא ידע איך י

שנה.  והוא לגמרי התמסר לאי הידיעה הזו, ונתן ל"משהו" לא ברור  02בעוד חודש, וגם לא בעוד 

להוביל אותו בדרך. אשליית הידיעה מובילה את רובנו רוב הזמן לאן שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים 

, אבל הוא כנראה מתחיל במקום ללכת. את יוסף הנחה "משהו" אחר. אני לא יודע מהו אותו "משהו"

 שבו נגמרת הידיעה. 

 את אי הידיעה מחליפה אמונה והאמונה מזמנת התמסרות.

 

זו לא הפעם הראשונה שאני עוסק באי הידיעה בדרשות שלי, ויש לי תחושה שגם לא האחרונה 

רגל )למרות שאני באמת לא יודע(. היום, בעת כתיבת שורות אלה, נראה לי שזו התורה כלה על 

אחת, שזו ההזמנה של התורה מפרשת בראשית ועד פרשת זאת הברכה: החלפה רדיקלית של 

הידיעה באמונה, והתמסרות מוחלטת ל"משהו" הזה שנושא אותנו הלאה. ואנחנו נקרא לו לצורך 

 העניין: אלוהים.

 

 שבת שלום,

 

 אלישע


