
 

 
 חברים יקרים,

 
 כבר כמה שבועות ששני לוחות טקטוניים מתחככים, מתנגשים, ומתגוששים זה בזה ומרעידים את הקרקע

  שעליה דורכות רגלינו היהודיות. השבוע החיכוך מגיע לשיא אבל אז הוא נרגע, לפחות לעת עתה.
 

 שני הלוחות הללו הם יוסף ויהודה - הבן של האישה האהובה והטראגית, רחל, והבן של האישה הראשונה ו…
  האחרונה, לאה.

 
 יהודה הוא אשר השליך את יוסף אל הבור, והוא זה אשר הציע למכור אותו לשיירת הסוחרים שחלפו על

 פניהם בדרכם למצרים. שנים אחר כך, יהודה היה זה שלחץ על אביו, שמעולם לא חדל להתאבל על יוסף,
 לאפשר לבנימין, בנה הנותר של רחל, להצטרף אל האחים במסע שלהם למצרים לשבור שוב שבר. המשנה

 למלך מצרים (יוסף),  שהטיח בהם שהם מרגלים, איים עליהם שלא יעזו לשוב למצרים לקנות בר אם אחיהם
  הקטן לא איתם. כשהרעב כבר נעשה בלתי נסבל, יהודה מתחייב בפני אביו להיות ערב לבנימין, ויהי מה!

 
 אלא שיוסף, שהעמיד את האחים במבחן, המשיך להתעמר בהם גם בביקורם השני, ושתל את הכוס

  המלכותית שלו בשק התבואה של בנימין, לראות מה יעשו אחיו כאשר יגיעו החיילים לעצור את בנימין.
 

  האחים עומדים במבחן ולא נוטשים את בנימין. הם שבים עמו למצרים. שבים תרתי משמע - עושים תשובה.
 

 יהודה, באחד מרגעי השיא של התורה כולה, ניגש (מכאן שמה של הפרשה, "ויגש") אל המשנה למלך ומתחנן
 בפניו על חייו של בנימין. הרגע ששבר את יוסף, פתח את סכר הדמעות הסגור ואת הלב הקשה שלו, היה

  כשיהודה הציע את עצמו תחת בנימין. אבא, הוא אמר, לא יעמוד באבדן בנה השני של אשתו האהובה, רחל.
 

  יהודה הסכים לשלם את המחיר על מעשיו.
 

 יוסף יוצא צדיק. אין בו נקמה! לאחר שנים של כאב והשפלה, יוסף זוכה להתגשמות חלומותיו: האחים
 משתחווים לו ונתונים לחלוטין לחסדו. לא רק שהוא שרד את ההתעללות של יהודה ואחיו, הם לא הצליחו

  לשבור אותו והוא אף עלה לגדולה.
 

  ניצחון הצדק על הבריונות!
 

 אבל לא לעולם חוסן. דווקא יוסף, האח הצעיר, עתיד למות ראשון מבין כל אחיו הבוגרים. ולמרות שעתיד
 מזהיר מצפה לצאצאי שני הענקים הללו - יהודה ויוסף - בסופו של דבר יהודה יהיה זה אשר יצא כשיידו על
 העליונה. מיוסף יצאו שני שבטים - מנשה ואפרים - אשר יהיו לשני השבטים הגדולים,  החזקים והחשובים
 בממלכת ישראל, ומיהודה יצא רק שבט אחד - שבט יהודה - אבל הוא לבדו יישאר עד עצם היום הזה. כן,

 יהודה הוא זה שישרוד את מבחן הזמן וההיסטוריה, בעוד יוסף ייחקק לנצח כבעל החלומות, הצדיק יפה
  התואר.

 



 התחרות ביניהם תוכרע סופית באחרית הימים, כאשר על פי חז"ל יבוא משיח בן יוסף, שיתחיל את תהליך
 הגאולה. הוא עתיד למות בקרב הגדול, ובעקבותיו יבוא משיח בן דוד - צאצא של יהודה. וכך, דווקא יהודה,

  יהיה זה שישכין את השלום העולמי המיוחל.
 

  את זרעי השלום העולמי המיוחל יהודה זורע בפרשה שלנו!
 

  מה, אם כן, ההבדלים בין שני הענקים הללו? מה העניק ליוסף את הניצחון כאן, אבל נתן ליהודה את הנצח?
 

 יוסף, כאמור, הוא צדיק. יהודה מלא עוונות כרימון: הוא משליך את יוסף לבור, מוכר אותו לעבדות - מעשה
 שעל פי התורה, דינו מוות! - ואז הוא מוסיף חטא על פשע, כשהוא משקר לאביו וגורם לו לחשוב שיוסף נטרף

 על ידי חיה רעה. בהמשך הוא מפר את הבטחתו לתמר כלתו ולא משיא אותה לבנו הצעיר, ואף שוכב עמה
 בעצמו  (לזכותו ייאמר, שהוא לא ידע שזאת היא). יוסף, לעומתו, לא יודע איך לשקר! הוא נאמן לעקרונותיו

 ולמידת האמת באופן מוחלט. הוא מציית לאביו, גם  כשאהבתו של יעקב מבודדת ומשניאה אותו על אחיו; הוא
 נאמן לאדונו המצרי, וכשאשת אדונו מתחננת שישכב עמה, הוא מסרב בתוקף. גם כשהיא מאשימה אותו

 בניסיון אונס והוא נשלח לכלא, הוא נשאר נאמן. בפעם היחידה שבה שיקר וניסה להסתיר את זהותו האמיתית
 מאחיו, הוא נשבר ופורץ בבכי.

 
  אז מדוע הצדיק מת ראשון? ומדוע במבחן הזמן הצדיק לא שורד?

 
 שלמה המלך, החכם באדם - מצאצאיו של יהודה - עתיד לקבוע: (קהלת, ז', ט"ז) "ַאל ְּתִהי ַצִּדיק ַהְרֵּבה, ְוַאל

  ִּתְתַחַּכם יֹוֵתר… " ובהמשך (קהלת ז', כ') "ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ּטֹוב ְוֹלא ֶיֱחָטא ".
 

 אבא שלי תמיד אומר, "אל תהיה צודק, תהיה חכם". שלמה היה חכם, וכך הסבא-רבא-רבא שלו, יהודה.
 הנאום שהוא נושא בפרשה שלנו הוא נאום מבריק. בעוד יוסף מבין ברזי החלומות, יהודה מבין ברזי החיים.

 ובחיים אנשים עושים טעויות. לפעמים טעויות נוראיות! אלא שהחיים לא נועדו למלאכים,  הם ניתנו לבני אדם.
  בני אדם שמוכנים להיות חייבים גם לטעות. אין קיצורי דרך. השאלה היא, איך מתקנים? איך עושים תשובה?

 
 כמו יוסף, גם שאול המלך - משבט בנימין, אחיו הצעיר של יוסף - היה "צדיק הרבה" ולא שרד. הוא חס על אגג

  העמלקי ועל כך הודח מהמלוכה ומת על חרבו על הר הגלבוע.
 

 דויד,  לעומת זאת - צאצאו של יהודה - ידע לחיות באמת, והוא גם עשה דברים מסמרי שיער, ממש בלתי
  נסבלים! אבל כמי שידע לחיות הוא גם ידע לתקן, לעשות תשובה,  ולשוב אל זרם החיים.

 
 החיים עצמם לא סובלים "צדיקות הרבה". החיים  דורשים שנחיה אותם, והם יודעים שנטעה! רק מי שלא חי

 לא טועה, ומי שלא טועה לא חי.
 

 ההזמנה השבת היא לא לבחור בין דרכו של יוסף לדרכו של יהודה - בין צדיקות לאנושיות. ההזמנה היא
 להכיר ולהוקיר את כל החלקים, את כל הקולות, את כל "האחים" שחיים בנו. לפעמים האחד גובר ולפעמים

  האחר.
 

 אבל יש כאן בהחלט קריאת אזהרה מצדקנות יתר - היא מנצחת אבל היא אינה נצחית - ויש כאן גם דיבור
  בשבחה של האנושיות השברירית הנשברת…

 
  ובשבחו של התיקון. כי תיקון, אומרת לנו המסורת, ולא צדיקות, יביא את השלום המיוחל.

 
  שבת שלום,



 
 אלישע


