
 טבת תשע"ד   השראה מפרשת "ויגש" / הרב אלישע וולפין
 

 חברים יקרים,
  

 הלילה נפטר נלסון מנדלה. דרשה זו מוקדשת לזכרו.
  

 השבוע אנחנו לומדים כיצד לגשת. 
  

עברו חלפו להן שנים רבות. יהודה, שהיה כנראה המנהיג מבין בניו של יעקב, ואשר יזם את 
סוחרים שנשאו אותו אל שוק העבדים במצרים, ניגש כעת אל מכירתו של יוסף לשיירה של 

המשנה למלך מצרים, ומתחנן בפניו שייקח אותו במקום את בנימין. יוסף, המזהה את אחיו 
המבועתים, מהתל באחיו כבר כמה חודשים, ספק מתנקם, ספק בוחן, ספק מייצר את התנאים 

ישתחוו לפניו(. הוא מתרגש  -מהם  כל אחד ואחד –להתגשמות חלומות הילדות שלו )שאחיו 
לגלות שהאחים לא הפקירו את אחיו הקטן בנימין לגורלו. אותו יהודה, שלא שעה לתחינותיו של 
יוסף הנער, הוא כעת גבר בשל ואחראי, והוא ניגש אל המשנה למלך ומוסר את נפשו למען האח 

את בנה השני של אשתו  הקטן, ובעיקר, למען אביו, שלא יכול לאבד בן נוסף, ובודאי שלא
 המנוחה והאהובה, רחל. 

  
יהודה ניגש ונושא נאום מבריק. אי אפשר לעמוד בפניו. יוסף מנסה לעמוד מול כוחו של יהודה 

 ולא יכול לו. הוא נמס. 
  

 הנה הנאום במלואו:
ַגׁש יחבראשית מ"ד,  י ְיַדֶבר ַויִּ נִּ י ֲאדֹּ אֶמר בִּ י ְוַאלָנא ַעְבדְ -ֵאָליו ְיהּוָדה ַויֹּ נִּ ַחר ַאְפָך -ָך ָדָבר ְבָאְזֵני ֲאדֹּ יִּ

ה.  ְבַעְבֶדָך ָך ְכַפְרעֹּ י ָכמוֹּ י ָׁשַאל ֶאת יט  כִּ נִּ ר-ֲאדֹּ אֶמר ֶאל כ  ָאח.-ָלֶכם ָאב אוֹּ -ֲהֵיׁש  ֲעָבָדיו ֵלאמֹּ י -ַונֹּ נִּ ֲאדֹּ
ָּוֵתר הּוא ְלבַ -ֶיׁש יו ֵמת ַויִּ ים ָקָטן ְוָאחִּ .ָלנּו ָאב ָזֵקן ְוֶיֶלד ְזֻקנִּ יו ֲאֵהבוֹּ ּמוֹּ ְוָאבִּ אֶמר ֶאל כא  דוֹּ ְלאִּ -ַותֹּ

י ָעָליו. יָמה ֵעינִּ ֻדהּו ֵאָלי ְוָאשִּ רִּ אֶמר ֶאל כב  ֲעָבֶדיָך הוֹּ י ֹלא-ַונֹּ נִּ ב ֶאת-ֲאדֹּ יו-יּוַכל ַהַנַער ַלֲעזֹּ -ְוָעַזב ֶאת  ָאבִּ
יו ָוֵמת. ם-ַותֹּאֶמר ֶאל כג  ָאבִּ ן-ֲעָבֶדיָך אִּ יֶכם ַהָקטֹּ ת ָפָני. ֹלא ֵיֵרד ֲאחִּ ְראוֹּ פּון לִּ סִּ ְתֶכם ֹלא תֹּ י  כד  אִּ ַוְיהִּ

ינּו ֶאל י ָעלִּ י ַוַנֶגד-כִּ י.-ַעְבְדָך ָאבִּ נִּ ְבֵרי ֲאדֹּ ינּו כה  לוֹּ ֵאת דִּ אֶמר ָאבִּ ְברּו  ַויֹּ ֶכל.-ָלנּו ְמַעט-ֻׁשבּו ׁשִּ  כו  אֹּ
אֶמר ֹלא נּוַכל ָלֶרֶדת ם  ַונֹּ ָתנּו ְוָירַ -אִּ ן אִּ ינּו ַהָקטֹּ יֵיׁש ָאחִּ ן -ְדנּו כִּ ינּו ַהָקטֹּ יׁש ְוָאחִּ ת ְפֵני ָהאִּ ְראוֹּ ֹלא נּוַכל לִּ

ָתנּו. י ֵאֵלינּו כז  ֵאיֶננּו אִּ ם ָיְלָדה  ַויֹּאֶמר ַעְבְדָך ָאבִּ י ְׁשַניִּ י.-ַאֶתם ְיַדְעֶתם כִּ ְׁשתִּ י אִּ ַוֵיֵצא ָהֶאָחד  כח  לִּ
יו עַ  יתִּ ָרף ְוֹלא ְראִּ ף טֹּ ַמר ַאְך ָטרֹּ י ָואֹּ תִּ ן -ֶאת-ּוְלַקְחֶתם ַגם כט  ֵהָנה.-דֵמאִּ ם ָפַני ְוָקָרהּו ָאסוֹּ ֶזה ֵמעִּ

ַרְדֶתם ֶאת ָלה.-ְוהוֹּ י ְבָרָעה ְׁשאֹּ י ֶאל ל  ֵשיָבתִּ אִּ ָתנּו ְוַנְפׁשוֹּ ְקׁשּוָרה -ְוַעָתה ְכבֹּ י ְוַהַנַער ֵאיֶננּו אִּ ַעְבְדָך ָאבִּ
. י לא  ְבַנְפׁשוֹּ תוֹּ כִּ ְראוֹּ ידּו ֲעָבֶדיָך ֶאתֵאין הַ -ְוָהָיה כִּ רִּ ָלה.-ַנַער ָוֵמת ְוהוֹּ ן ְׁשאֹּ ינּו ְבָיגוֹּ  לב  ֵשיַבת ַעְבְדָך ָאבִּ

י ַעְבְדָך ָעַרב ֶאת ר-כִּ י ֵלאמֹּ ם ָאבִּ ם  ַהַנַער ֵמעִּ י ָכל-אִּ י ְלָאבִּ יֶאנּו ֵאֶליָך ְוָחָטאתִּ ים.-ֹלא ֲאבִּ ְוַעָתה  לג  ַהָימִּ
םָנא ַעְבְדָך ַתַחת ַהַנעַ -ֵיֶׁשב י ְוַהַנַער ַיַעל עִּ נִּ    ֶאָחיו.-ר ֶעֶבד ַלאדֹּ

  
ואז, באחד מהרגעים המרגשים ביותר בתורה. השערים נפרצים, והדמעות ממיסות את המסכה 

 המצרית המכסה את פניו של יוסף עד ללא הכר. 
ְקָרא הוֹּ -ְוֹלא אבראשית מ"ה,  ים ָעָליו ַויִּ ָצבִּ ל ַהנִּ ְתַאֵפק ְלכֹּ ֵסף ְלהִּ ל יוֹּ יאּו ָכלָיכֹּ יׁש ֵמָעָלי ְוֹלא-צִּ ָעַמד -אִּ

ֵסף ֶאל ְתַוַדע יוֹּ תוֹּ ְבהִּ יׁש אִּ ֵתן ֶאת ב  ֶאָחיו.-אִּ ה.-ַויִּ ְׁשַמע ֵבית ַפְרעֹּ ם ַויִּ ְצַריִּ ְׁשְמעּו מִּ י ַויִּ ְבכִּ לוֹּ בִּ  ג  קֹּ
ֵסף ֶאל אֶמר יוֹּ י ָחי ְוֹלא-ַויֹּ ד ָאבִּ ֵסף ַהעוֹּ י יוֹּ ָפָניו.ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענוֹּ -ֶאָחיו ֲאנִּ ְבֲהלּו מִּ י נִּ תוֹּ כִּ אֶמר  ד  ת אֹּ ַויֹּ

ֵסף ֶאל ָגׁשּוָנא ֵאַלי -ְגׁשּוֶאָחיו -יוֹּ יֶכם ֲאֶׁשר ַויִּ ֵסף ֲאחִּ י יוֹּ ְצָרְיָמה.-ַויֹּאֶמר ֲאנִּ י מִּ תִּ   ְמַכְרֶתם אֹּ
  

 .ניגשיםאליו, והם  שייגשואל יוסף ופותח את ליבו. יוסף קורא לאחיו  ניגשיהודה 
  

 נכון הדלת נפתחת.  ניגשיםזו תמצית פרשת וייגש: אם 
  

 אל זולתך. ניגש: כיצד אתה מתקרב. כיצד אתה בגישהכי הכל 
  

שימו לב למילים נוספות הקשורות לשתי האותיות הממיסות הללו, גש: מגש )"אנחנו מגש הכסף, 
 עלייך ניתנה מדינת היהודים"(, נגישות )לנכים, למשל(, מפגש.

  
  משגה, שגיאה, ועוד. וההפך: 

  
 אז מה זה לגשת? 

  



בפעם הקודמת שהופיע המילה לגשת, זה היה במפגש מרגש אחר, שוב בין אחים, שוב אחרי 
 את עשו. ניגש ופוגששנים, שוב בסופה של שנאה יוקדת: כשיעקב 

ב ֵעיָניו  אבראשית ל"ג,  ָשא ַיֲעקֹּ יׁש... ַויִּ ת אִּ ּמוֹּ ַאְרַבע ֵמאוֹּ ֵנה ֵעָשו ָבא ְועִּ ְפֵניֶהם  גַוַיְרא ְוהִּ ְוהּוא ָעַבר לִּ
ים ַעד ְׁשַתחּו ַאְרָצה ֶׁשַבע ְפָעמִּ ְׁשתוֹּ -ַויִּ יו...-ַעד גִּ ל ַעל ד  ָאחִּ פֹּ ְקָראתוֹּ ַוְיַחְבֵקהּו ַויִּ ַצָּואָרו -ַוָיָרץ ֵעָשו לִּ

ְבכּו.. ָשֵקהּו ַויִּ ָ  ו .ַויִּ ַגְׁשן ְׁשַתֲחֶויןָ. ַותִּ ת ֵהָנה ְוַיְלֵדיֶהן ַותִּ ַגׁש ז  ַהְשָפחוֹּ ְׁשַתֲחוּו ְוַאַחר -ַגם ַותִּ יָלֶדיָה ַויִּ ֵלָאה וִּ
ַגׁש ְׁשַתֲחוּו. נִּ ֵסף ְוָרֵחל ַויִּ   יוֹּ

  
באחת הפעמים הבאות שנפגוש את המילה, זה יהיה בהקשר אחר, אבל בעוצמה לא פחות ממיסה: 

זה קורה במעמד הר סיני, רגע אחרי ההתגלות הגדולה. העם מבוהל ומבועת. אלוהים מזמין את 
 העם לאינטימיות שלא הייתה כמוה. העם מתקשה לקבל את ההזמנה. אבל משה לא נרתע:

ים ֶאת-ְוָכל יד  שמות פרק כ, אִּ ֹלת ְוֶאת-ָהָעם רֹּ ם, ְוֵאת -ַהקוֹּ ידִּ ָפר, ְוֶאתַהַלפִּ ל ַהשֹּ ָהָהר ָעֵׁשן; ַוַיְרא ָהָעם -קוֹּ
ק. אְמרּו ֶאל טו  ַוָינֻעּו ַוַיַעְמדּו ֵמָרחֹּ ֶׁשה, "ַדֵבר-ַויֹּ ְׁשָמָעה ְוַאל-מֹּ ָּמנּו ְונִּ ים, ֶפן-ַאָתה עִּ ָּמנּו ֱאֹלהִּ -ְיַדֵבר עִּ

ֶׁשה  יז... ָנמּות". ק; ּומֹּ ד ָהָעם ֵמָרחֹּ ַגׁשַוַיֲעמֹּ ים.-ֶפל, ֲאֶׁשרָהֲערָ -ֶאל נִּ  ָׁשם ָהֱאֹלהִּ

  
 אז זה העניין! 

  
לגשת זה לא האקט הפיזי. לגשת, זה להעז להתקרב אל הערפל, אל הלא נודע. כי האלוהים נמצא 

 בערפל, בלא נודע.
  

קל לפנות אל הידוע, אל המוכר, אל הבטוח. אבל מי שצמא לקשר, לאינטימיות, לאלוהים )במובן 
 לעשות את הקפיצה המפחידה, ולגשת. לגשת אל הלא נודע. של אהבה, כמובן( מסכים

  
יהודה לא ידע כיצד יגיב המשנה למלך. היה לו יסוד סביר להניח שהאיש יפגע בו. כך גם יעקב, 

איש,  044הוא לא ידע כיצד יגיב עשו. אלוהים לא הבטיח לו מפגש אוהב. מאחורי עשו עמדו 
תקרב אליו. הוא לא אומר להם "בואו, הכל בסדר". כנראה נושאי חרבות. יוסף קורא לאחיו לה

אלא, "גשו אלי". אני יודע שאתם מפחדים ממני, אני יודע שאתם חוששים מנקמתי. אבל הרי כבר 
אותי אליכם אל השדה, פגש אותי  חתכם ולא מצאתי. כשאבא שללפני עשרות שנים חיפשתי א

חי אני מבקש"! את הקרבה, לא את איש מסתורי ושאל אותי מה אני מחפש. אמרתי לו "את א
הנקמה. את הקשר, לא את התחרות. את האינטימיות, לא את הבוז. את האהבה. אז הנה אתם, 

 והנה אני, גשו אלי! 
  

 אבל לא פשוט לגשת. מדובר הרי במצבים של פחד, אימה, או לפחות חוסר וודאות. 
  

 מה ההבדל בין לגשת ולבוא? 
  

בל באותו חומש חיים, אלוהים מצווה על משה לבוא אל פרעה בפרשה אחרת, בספר אחר, א
  )פרשת בא(, לעמוד לפניו ולדרוש ממנו לשלח את עם ישראל. 

  
 זה בדרך כלל הזמנה פנימה, ההפך מ"לך". –בא 
 בדרך כלל שליחות החוצה, ההפך מ"כנס".  –גש 

  
אלה שני הפנים של האינטימיות. האחד הוא השתקפות של השני. אבל אין באמת פנימה והחוצה. 

 גם בא וגם גש הם שני הכוחות במסע אל השלם:
בוא אל האימה שממנה אתה בורח כבר שנים. בוא אל העריץ ההוא, להתעמת אתו, כדי  -בא 

 להיות חופשי, להיות אתה.
אחיך, אל אלוהיך. גש  גש אל האהבה, אל האחר שאליו אתה מתגעגע כבר שנים. גש אל –גש 

בעקבות כיסופיך לאל חי, לאהבה, לאינטימיות. גש ועמוד מול טעויותיך, תקן אותם והשכן בלבך 
 שלום.

  
אני לא יודע איך ניגשים. אני גם לא חושב שיש נוסחה. כל מה שהתורה נותנת לנו זה כיוון 

 וכוונה:
 סף ואחיו. משה והשם.האחר, שהוא אחיך, שהוא בבואתך. יעקב ועשו. יו -הכיוון 

 געגועיך וכיסופיך. האהבה שמסתתרת לה מתחת לפני הקנאה, השנאה והפחד. –הכוונה 



  
 כי מתחת לקנאות, לשנאות ולתחרות מסתתרת תמיד, תמיד... האהבה!

  
 זהו ספר בראשית כלו על רגל אחד. ספר בראשית קורא לנו לגשת. ספר שמות יקרא לנו לבוא.

  
הלילה הלך לעולמו נלסון מנדלה. עבד עברי מודרני שידע לבוא אל פרעה, ובהמשך גם ידע 

 להושיט יד אל אחיו הלבנים שהתעמרו בו, וקרא להם שייגשו אליו. והם נגשו. יהי זכרו ברוך.
  

 שבת שלום,
  

 אלישע

 


