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 חברים יקרים,

  
 פרשת וישב... 

  
דמיינו כורסא מפנקת בחצר. מעליה סוכך לו עץ אלון עתיק, ביום קיץ נעים בהרי יהודה. איש 

תלאות יושב על הכורסא ומשקיף אל המרחב. מהורהר. הוא מביט במקנה הרב  -מבוגר ושבע
הרועים את צאנו בשיפולי ההרים. הרבה צרות יש לו איתם. רק שהנדס במו ידיו, בבניו הבוגרים 

לאחרונה הוא עצמו השכין שלום עם אחיו התאום, הפראי, וכעת תורם להתקוטט. איך, הוא 
חושב לעצמו, אף אחד לא לומד מהשיעורים של הוריו. הוא שולח מבט אוהב ומוטרד אל עבר בנו 

ו של הנער נעים בלי הרף, כמי שנמצא באמצע האהוב, שמנמנם על המחצלת למרגלותיו. עפעפי
חלום מסעיר ומלהיב, על אלומות ועל כוכבים. מהאוהל שמאחוריו הוא שומע את בכיו של בנו 
התינוק, צעיר ילדיו. מסכן. מטופל על ידי נשים שלא מאוד אהבו ואהדו את אמו המנוחה. כל 

שמי שגנב את התרפים של לבן יבבה נושאת מזכרת לאהבה הגדולה שמתה בשל שבועתו החפוזה 
 ימות. הוא נאנח. הקרכצן העברי הראשון. ואולי זה בכלל היה המיית עץ הבכות שמעליו. 

  
פרשת וישב הייתה אמורה להיות הסוף ההוליוודי והמנחם של חייו הסבוכים של יעקב, אשר שב 

שרצה היה לשבת  הביתה מעשרים שנות בריחה וגלות. לאחר הפיוס המרגש עם אחיו, עשו, כל מה
סוף כל סוף תחת עץ האלון, באין מחריד. אבל לא. למעלה היו תכניות אחרות. בעוד כמה פסוקים 
בנו האהוב )אולי האהוב מדי?(, יוסף, יימכר על ידי אחיו לשיירת סוחרים ישמעאלית. בעוד יוסף 

ר, יראה את יורד כרכוש לשוק העבדים במצרים, יעקב, היושב על הכיסא תחת עץ הבכות שבחצ
האחים מתקרבים, ובידם כתונת הפסים, והיא מגואלת בדם, והוא יורד ביגון שאולה. טרוף טורף 

   יוסף.
  

במצרים גורלו של יוסף מהתל בו. הוא נמכר לעבדות כמשרתו של שר חשוב, ושם הוא מטפס מהר 
אל הבור, אל  בסולם הדרגות. אלא שאז אשת השר מעלילה עליו ניסיון אונס, והוא מושלך שוב

 הכלא המצרי, שם הוא יירקב זמן רב.
  

 זו פרשה כל כך קשה וכואבת! 
 כזה תיעוב, 
 כזו קנאה, 

 כזו אכזריות,
 כזה שברון לב. 

  
 האמת...? רק בין אחים יכולה להיות כזו שנאה.

  
 מי שרואה בתורה מרַאה או אספקלריה, יש השבוע עבודה רבה לעשות על עצמו. 

  
עומדים מול המראה הזאת, ובדרך כלל בשביל להתאפר: להסתיר את הפגמים, שנים שאנחנו 

 לטשטש את הכתמים. השבוע לא מתאפרים. השבוע, יחד עם יוסף, אנחנו מתפשטים! 
  

אבל... אנא, בעדינות! הרי מדובר בנו! אסור, אסור, אסור לשפוט את עצמנו לחומרה. גם אם 
ולאיפור, העור שלנו מאוד עדין, במיוחד כשהוא "מתפשטים" חייבים לזכור שמתחת לבגדים 

 חשוף!
  

הקנאה שמעבירה את האחים של יוסף על דעתם, היא אותה הקנאה שהעבירה את קין על דעתו, 
וגם את ישמעאל, ואת עשו ויעקב, ואת רחל ולאה. וכמובן, גם אותנו. הקנאה מעבירה את 

וים כל בני האדם אחים הם, כי אב אחד האנושות כלה על דעתה. יום אחרי יום. שהרי במובן מס
וכולנו נאבקים על אהבתו, על  -אבולוציונית, או דתית, או משפחתית, או סימבולית  –לכולנו 

חסדו, וכולנו אכולי קנאה, כולנו בטוחים שלבו פונה יותר אל האח ההוא, והוא חנן יותר את 
 קיבל. האחות ההיא, והוא קיבל את מנחתו של האח ההוא ואת שלי לא 

  
 ומקנאה לקנאות הדרך קצרה. 

  
מקין ועד היום, זו אותה הקנאה. לא השתנה כלום. מהפכות גדולות הלכו ובאו, מלחמות עולם 

 –הרסו והשמידו, והקנאה לעולם נשארת. שהרי, תמיד יהיה איזה "אח" שיהיה לו יותר מאתנו 



גבוה יותר, משכורת גבוהה יותר, כישרון מוכח גדול  IQואני מתכוון דווקא לדברים מדידים: 
 יותר, יכולת מילולית מרשימה יותר, מראה יפה יותר, יותר חברים בפייסבוק ואולי גם במציאות. 

  
 אז יש בהחלט במה ובמי לקנא. יש, ותמיד יהיה.

  
 אז איך אפשר שלא? 

  
לית )כלומר, שורשית(. הדרך היחידה שאני מכיר להשתחרר מקנאה זה לעשות אבחנה רדיק

 אבחנה שמעולם לא למדנו לעשות. אבחנה בין מהות וקליפה. 
  

הנו קליפה. כלומר, כל "משהו", כל עצם, כל אובייקט, הנו קליפה. למעשה אין דבר  דברכל 
(thing שאינו קליפה. אדם נבדל מאדם ואובייקט נבדל מאובייקט רק במימד הקליפה. שהרי, רק )

רואים, רק את הקליפה אנחנו שומעים וחשים. ולכן, כל קנאה היא רק ברמת  את הקליפה אנחנו
אבל יש משהו הרבה יותר חשוב   הקליפה. זה לא שהקליפה אינה חשובה. היא חשובה מאוד!

 וחמקמק ממנה: 
  

 המהות!
  

 על המהות אי אפשר בעצם לומר הרבה. שהרי כל דבר שאפשר לאומרו הופך מיד ל... קליפה. 
  

ובכל זאת, אנסה בכמה דימויים )כי על המהות אפשר לדבר רק ברמה של דימויים(: המהות היא 
החיות האלוהית המקיימת את הבריאה. היא ההוויה של כל הקליפות כולן. בתורה, המהות היא 
האור של היום הראשון בבריאה, האור שקדם לשמש )כי השמש נבראה רק ביום הרביעי(. אותו 

רא האדם הוא נגנז. הוא נגנז, כך אומרים לנו חכמינו ז"ל "לצדיקים לעתיד אור שמרגע שנב
לבוא". מי הם הצדיקים לעתיד לבוא? אלו שיכירו בקיומו של האור הבראשיתי והנצחי שמאחורי 

 כל קליפה, האור שמהווה כל קליפה, האור שמחייה כל קליפה. 
  

סוף קליפות של אותו אור בראשיתי גנוז. וכל ראובן, שמעון, לוי, יהודה... יוסף ובנימין... אין 
קליפה מביטה ברעותה ורואה... קליפה. לא אור, לא מהות ולא אלוהים. רק קליפה. ובמימד 

תמיד יש קליפה יפה יותר, פופולארית יותר,  -המימד שבו אנו חיים את חיינו  –הקליפה 
  "מוצלחת" יותר, ובעיקר מאיימת יותר על קליפתנו. 

  
בשליש האחרון והחשוך של חודש כסלו. עוד עשרה ימים טבת. אלו הימים החשוכים ביותר אנחנו 

 בשנה. חושך גדול על פני תהום.
  

ובשיא החושך, ממש בערבו של יום שלישי הקרוב, נדליק את הנר הראשון בחנוכייה. בלילה 
ז עוד אחד... הראשון הוא ידלוק לבדו )למעט השמש כמובן(. למחרת יצטרף אליו נר נוסף, וא

ו"אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד"! אסור להשתמש בהם לתאורה. אסור 
להתחמם לידם. הפרדוקס הגדול הוא, שאסור אפילו להשתמש בהם לשם קיום המסורת!!! מותר 
לראותם בלבד. כי כל שימוש בהם הוא הפיכתם לאובייקט, לקליפה. רק מי שמסכים לראות 

 ראות, יראה את הנס הגדול: נס המהות. נס ההוויה. נס האור הגנוז. פנימה, באמת ל
  

בהלכות החנוכה כל הנרות צריכים להיות באותו גובה, להזכיר לנו שאין באמת הבדל בין נר לנר, 
בין להבה ללהבה. כפי שאין כל הבדל בין אדם לאדם. ולא, זו לא אמירה מתייפייפת! זו האמת 

 הצרופה. המהותית.
  

ו שכל אדם יחיד ומיוחד במינו. אבל אמירה זו נכונה רק במימד הקליפה. כל קליפה מיוחדת, למדנ
ולכל קליפה תפקיד ומקום. אבל במהות אין יחיד ומיוחד. במהות יש רק... מהות. אחת. נצחית. 

 אינסופית.
  

ליפה, הכינוי של יוסף הוא "יוסף הצדיק", כי האור הגנוז שמור לצדיק. הצדיק אמנם נפעם מהק
עובד אתה, מתייחס אליה, אבל לעולם לא לוקח אותה אישית. הקליפה יכולה לבוא בצורה של 
כתנת פסים, או בגד עלוב של עבד, או חליפה של רב משרתים בביתו של השר החשוב, או בצורה 

 של בגדי אסיר. ואפילו בצורה של משנה למלך. ולכן יוסף מולבש ומופשט, מולבש ומופשט. 
  

 רק האור הגנוז לא משתנה לעולם.
  



כמו בחלומות של יוסף, כל האלומות בסוף תשתחווינה ותתמסרנה לאלומת האור הבראשיתית, 
 וכל הכוכבים תמיד חייבים את אורם לאור הראשוני, המהותי.

  
 אלו חלומות שתמיד מתגשמים. אבל לפעמים הם מותירים אחריהם שביל קליפות של כאב. 

  
 ג אורים שמח!שבת שלום וח

  
 אלישע 

 


