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 יוסף מחייב את הרשעים
 ויוסף היה במצרים

אנו מתחילים השבוע ללמוד בחומש חדש וניכנס אליו מנקודה 

  -פשוטה 

ָקם  ָּ֥ ֶלך  ַוי ָ ׁש ַעל ֶמֶֽ א ָחָדָ֖ ָּ֥ר ל ֶֽ ִים ֲאׁשֶ ָרָ֑ ע ֶאת ִמצ  ף ָיַדָ֖ ֶֽ ס  )שמות  .יו 

 א', ח'( 

זוהי הפתיחה לכל סיפור גלות מצרים, והשאלה ידועה וברורה 

האם זו באמת היתה הבעיה של אותו מלך רשע מרושע, רוצח  -

זה היה  -ילדים ואף את בני עמו? ואם כן היה יודע את יוסף 

 רואים בבירור את האכזריות שלו...משנה משהו? הרי 

ההסבר הרגיל, שחז"ל מביאים, הוא שהוא היה כפוי טובה, 

ובמקום להודות ליוסף ולבניו על שעשה כל כך הרבה טוב 

למצרים, כך הוא נהג איתו. עד לאן מגיעה כפיות טובה! ועדיין 

נראה שכפיות הטובה הייתה המידה הכי טובה שלו. מה  -

ונשים לב גם שבפסוקים הללו יוסף עדיין באמת הייחוד שלו? 

מאד מהותי, ולמרות שאנחנו נמצאים כבר הרבה אחרי מותו 

הוא מופיע כמה פעמים ובאופן ייחודי. הפעם הראשונה, אחרי 

   -שהכתוב מונה את שמות בני יעקב 

ל י כ ָ ִהִ֗ ֶרך   ַוי  ֶֽ ָּ֥י יֶ א  צ  ֶפׁש י ֶֽ ף הָ  ֶנֶ֛ ָ֖ ס  יו  ֶפׁש ו  ים ָנָ֑ ִעִ֣ ב  ב ׁשִ ֲעק ָ֖ ֶֽ ה יַ ָּ֥ יָ
ִים ָרֶֽ ִמצ   )שם ה'( .ב 

האם לא ידענו כבר שהוא היה במצרים?  -ורש"י מיד שואל שם 

אם  -ופרשני רש"י אומרים שהקושי של רש"י הוא אף יותר 

אתה רוצה להכניס את יוסף בפסוק, היה צריך לכתוב אותו 

בתחילתו, בצמוד לשמות הבנים שפורטו בפסוק הקודם. 

  -הפעם השניה בה מופיע יוסף היא הפסוק שלאחר מכן 

ָכלַוי ָ   ֙ף ו  ס  ו א ָמת יו  ר ַההֶֽ ו  ל ַהד ָּ֥ כ ָ֖ יו ו   )שם ו'( .ֶאָחָ֔

והלא אנחנו כבר יודעים את זה מסוף פרשת ויחי?! והפעם 

כאשר נצא ממצרים בפרשת בשלח, ישלח  -השלישית וחזקה 

  -פרעה לרדוף אחרי ישראל ושם כתוב 

ע ֘ה ֶאת ר  ַ ח פ  ִ֣ ל ַ ׁשַ י ב   ִהִ֗ א ַוי  ל ֶֽ ם ו  ם ֱאל ִהִ֗  ָהָעָ֒ ֶרץ ָנָחִ֣ ֶרך  ֶאִ֣ ים ד ֶֶּ֚
ו א ב הָ֑ ו  ָּ֥י ָקרָ֖ ים כ ִ ָ֔ ת ִ ִלׁש  ים ֶאת ...פ   ב ֱאל ִהִ֧ ס  ֵּ֨ ָ֖ר  ַוי ַ ב ָ ד  ֶרך  ַהמ ִ ָּ֥ ם ד ֶ ָהָעֶ֛
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 פירושים ומדרשים בתרגום, ואכמ"ל.

י ַים נ ֶֽ ו  ב  ֶ֛ים ָעלָּ֥ ֲחֻמׁשִ ו ף ַוֶֽ ִים סָ֑ ָרֶֽ ֶאֶָּ֥רץ ִמצ  ָ֖ל מ  ָרא  -)שם י"ג, י"ז .ִיש  

 י"ח(

היינו מצפים שמיד לאחר מכן שיהיה כתוב שהם הלכו מסוכות 

  -דרך איתם וכו', אבל התורה 'נזכרת' לפרט 

ֶ֛ה ֶאת ח מ ׁשֶ ָּ֥ ק ַ יַע ֶאת ַוי ִ ִּ֜ ב ִ ַע ִהׁש  ב  ֵּ֨ ֩י ַהׁש  ו  כ ִ ָ֑ ף ִעמ  ָ֖ ס  ת יו  ו  מָּ֥ י  ַעצ  נ   ב  

ֲעִליתִֶ֧ם ַהֶֽ ם ו  ֶכָ֔ ד ֱאל ִהי֙ם ֶאת  ק   ד ִיפ  ק ֵּ֨ ָ ר פ  אמ ָ֔ ל֙ ל  ָרא  מ תֶַ֛י  ֶאת ִיש   ַעצ 
ם ֶכֶֽ ה ִאת   ָ֖  )שם י"ט( .ִמז ֶ

ושם מופיעים כל הסיפורים של חז"ל על זה שמשה לא ידע 

היכן ארונו של יוסף נמצא ושרח בת אשר הראתה לו וכו'. גם 

פה?  שם זה לכאורה לא במקום הנכון! למה לפרט את זה

כאילו שהתורה הדגישה שעל מנת שנוכל לצאת ממצרים אנו 

בכל שלשת  -ת איתנו את יוסף. וצריך להעמיק בזה חייבים לקח

 האיזכורים הללו.

 דלא מקיים גזרת יוסף

אבל כאן,  1נאמר עוד דבר. תרגומו של אונקלוס ידוע בפשטותו,

הוא בוחר לתרגם את  2בניגוד למפרשים פשטנים אחרים,

  -המילים 'אשר לא ידע את יוסף' באופן הבא 

א ַעל  ת ָ א ַחד  כ ָ ָקם ַמל  ָרִיםו  ף. ִמצ  ס  ז ַרת יו  ַקי ם ג  ָלא מ  )אונקלוס  ד 

 שם(

זה לא תרגום מדויק של  -שלא קיים את גזרת יוסף. דבר ראשון 

על איזו גזירה מדובר? החת"ס  -הפסוק אלא פירוש, ודבר שני 

 -ואחרים אומרים שהיתה גזירה אחת שיוסף גזר על המצרים 

שימולו את עצמם. אז הכוונה פה לפי אונקלוס היא שפרעה 

החדש הפסיק את הגזירה של יוסף שאכן החזיקה עשרות 

האם זו  -שנים והחליט לבטל את ענין המילה. ואנחנו שואלים 

ל? ומה עם זה שהוא היה רוצח הבעיה? שהוא לא היה נימו

 ילדים, זה פחות חמור?!

וחשבנו  3בשבוע שעבר עסקנו לעומק בדמותו של יהודה

שסיימנו לעסוק ביוסף השנה אבל מה לעשות והתורה הק' 

מחברת לנו את סיפור ההגעה למצרים והעיסוק במצרים למלך 

או  צמו כאילו לא יודעאבל עשה ע את יוסף ידע שאומרים שפרעה אכן 2
 יו"ב.וכלא חיבב אותו שהתנגד ליוסף, שהוא ה לא התקשרות, תלא היש
 עי' בשיחה 'מפני מה זכה יהודה למלכות?', ויחי תשפ"א. 3
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ש'לא ידע את יוסף'. אגב, למלך הזה יש בת, כך יסופר 

א תגדל את משה, זה מי שיקח את עצמות יוסף בהמשך, והי

 עמו ביציאה ממצרים. 

 עבריות או מצריות? -המילדות 

כפי שאמרנו, הכותרת הזו, של המלך 'אשר לא ידע את יוסף' 

משמשת כפתיחה וככותרת לכל סיפור שעבוד מצרים ורק על 

הרקע הזה אפשר להבין מה קורה פה. אנחנו נוהגים לומר 

ן הטוב ביותר של עצמו, אז בואו נראה שהמקרא הוא הפרש

 את הפסוקים הבאים;

פרעה מחליט להתחכם לעם ישראל ולגזור עליו  ,מיד לאחר מכן

  -היא הגזרה על המיילדות  בהן ת שהראשונה המפורשתגזרו

ה  ָרָ֔ פ  ַאַחת֙ ׁשִ ר ׁש  ם ָהֶֽ ִרי  ָ֑ת ֲאׁשֵֶּ֨ ִעב  ת ָהֶֽ ד ָ֖ ַיל   מ  ִים ַלֶֽ ַרָ֔ ֶלך  ִמצ  אֶמ֙ר ֶמִ֣ ַוי  ֵּ֨
ה ָעֶֽ ו  ית פ  ִנָ֖ ָּ֥ם ַהׁש   ׁש   )שם ט"ו( .ו 

בואו ונחזיק טובה לגננות שלנו ולכל מי שלימד אותנו מאז היינו 

קטנים והחדירו בנו ידיעות ברורות על טהרת הקודש, וכך 

כך חז"ל  -למדנו שהמיילדות היו עבריות, והיו אלו יוכבד ומרים 

היה ובעקבותיהן רש"י. מפרשים אחרים שואלים הכיצד יכול 

פרעה לסמוך על מיילדות עבריות שבוודאי לא היו רק שתיים, 

אלא רבות ואלו השתיים היו רק המנהלות, המיילדות 

איך הוא יכול  -וגם אם הכוונה רק לשתי הראשיות  4הראשיות?

לסמוך עליהן? זה מה שמביא את האברבנאל לפרש פירוש 

 -לו מרתק; המילדות על פיו, כלל לא היו עבריות. השמות הל

היו כינויים שנתן להן פרעה, כמו 'צפנת פענח'  -שפרה ופועה 

שניתן ליוסף, והם היו מצריות ולכן הוא הניח שהן תהיינה 

  -נאמנות אליו. מה ההמשך? 

ֶכ֙ן ֶאת ד  ֶ ַיל  אֶמר ב   ת ַוי  ִ֗ ו  ִרי ָ֔ ִעב  ָ֖ן ַעל 5ָהִ֣ ִאיתֶ ִים ִאם ו ר  ָנָ֑ ָאב  ָּ֥ן  ָהֶֽ ב  

ו   ִֶ֣ן א תָ֔ ֲהִמת  ֙א ַוֶֽ ִאםהו  ָיה ו  ָּ֥ת ִהָ֖וא ָוָחֶֽ אן. ב ַ יֶר  ד ת֙ ֶאת ַות ִ ַיל   מ   ַהֶֽ
ים ֱאל ִהָ֔ ין  6ָהִ֣ ָ֖ ַחי ֶ ִים ַות   ָרָ֑ ֶלך  ִמצ  יֶהָ֖ן ֶמִ֣ ָּ֥ר ֲאל  ב ֶ ֶ֛ר ד ִ ֲאׁשֶ ֶֽ ו  כ ַ א ָעש ָ֔ ל ִ֣ ו 

ים ֶאת ָלִדֶֽ ֶלך  . ַהי  א ֶמֶֽ ָר  ק  ַע  ַוי ִ ו  ן ַמד ָּ֥ אֶמר ָלֶהָ֔ ת ַוי  ִ֣ ד ָ֔ ַיל   מ  ִי֙ם ַלֶֽ ַרֵּ֨ ִמצ 
ָ֖ן הַ  יתֶ יןד ָ ֲעש ִ ָ֖ ַחי ֶ ה ַות   ָ֑ ר ַהז ֶ ים ֶאת ָבִ֣ ָלִדֶֽ ד ת֙ ֶאל. ַהי  ַיל   מ  ן ַהֶֽ ר   ַות  אַמ 

י ֶֽ ִרי  ָ֑ת כ ִ ִעב  ת ָהֶֽ ִרי  ָ֖ צ  ֶ֛ים ַהמ ִ ׁשִ ָ א ַכנ  י ל ִ֧ ִ֣ ה כ ִ ע ָ֔ ר  ַ ֶרם  פ  ֶטֵּ֨ ה ב   נ ָ ת ה ָ֔ ו  ָחיִ֣
דו   ָיָלֶֽ ֶדת ו  ָ֖ ַיל ֶ מ  ן ַהֶֽ ֶהֶ֛ א ֲאל  ו  בִ֧ ת . ת ָ ד ָ֑ ַיל   מ  יֶטב ֱאל ִהָ֖ים ַלֶֽ ָּ֥ ם ַוי   ֶרב ָהָעֶ֛ ִ֧ ַוי ִ

ד א ֶֽ ו  מ  מָ֖ ַעצ  ֶֽ י. ַוי ַ ֶֽ י כ ִ ִהִ֕ ת ֶאת ַוי  ד ָ֖ ַיל   מ  ו  ַהֶֽ אָּ֥ ר  ֶֽ ַעש  ָלֶהָ֖ם  יָ ָּ֥ ֱאל ִהָ֑ים ַוי ַ ָהֶֽ
ִֶֽים ת   כ"א( -)ט"ז .ב ָ

אם הן מצריות, על איזה בתים מדובר שעשה  -השאלה פשוטה 

להן הקב"ה? אנחנו רגילים לפירוש רש"י על בתי כהונה 

ומלכות, אבל הרשב"ם כאן מסביר שמי שעשה את הבתים 

היה פרעה ולא הקב"ה והכונה היא שהוא הכניס אותן לכלא 

על שלא מילאו את הוראותיו, הוא סגר את תנועת המרי הזו 

 נגדו!

                                                             
וירבו פרו וישרצו , וממילא 'ע"פ חז"ל ש'היו יולדות ששה בכרס אחת' 4

כל הרי ברי ששתי מיילדות לא יכלות להחזיק לבדן את  - 'במאד מאדויעצמו 
 מערך הלידות של העבריות במצרים.

מכאן מוכיח האברבנאל שהן לא היו עבריות, שכן היה צריך לומר להן  5
 'בילדכן את הנשים', ואכמ"ל.

כך משנה אם מדובר במיילדות עבריות או  אבל זה לא כל

מצריות. זו הנקודה העקרונית שמולה נכשל פרעה 

בהתמודדותו ולכן הוא עובר לשלב הבא, שבו הוא מרחיב את 

 -ההוראות לא רק לאחראים מטעם השילטון אלא לכל עמו 

ָכל ה ל  ע ָ֔ ר  ַ ו פ  ַצִ֣ ל ַוי  ר כ ָ אמ ָ֑ ו  ל  ָ֖ רָ  ַעמ  א ֵּ֨ ד ַהי  ו  ל ִ֗ ן ַהי ִ ִ֣ הו  ַהב   ִליֻכָ֔ ׁש  ַ ֙ה ת 
ָכל ן ו  ו  ַחי ֶֽ ָ֖ת ת    )שם כ"ב( .ַהב ַ

 להים במקום הזה'-'רק אין יראת א

שכל מצרי צריך להרוג את ילדיו. מה הביא  -זה שלב של טירוף 

לזה? 'יראת אלוקים', של הנשים, של המיילדות. מיד נמשיך 

מדובר על המלך שלא ידע את  -עם הפסוקים אבל רק נחדד 

משנה למלך, אכזרי, האשים  -יוסף. איך היה יוסף בהתחלה? 

את האחים בריגול ומדבר בגסות, אוסר אותנו בלילה ולמחרת 

  -'מתהפך' ואומר 

א ֶאת ... ֶֽ י ָיר   )בראשית מ"ב, י"ח(  .ָהֱאל ִהָ֖ים ֲאִנָּ֥

זה הקוד, ואותו הוא מעביר במצרים לכל אורך שדרת השלטון, 

ההנהגה ואף אל העם. עם הקוד הזה הוא ניצל מאשת פוטיפר, 

  -כאשר הוא אומר לה 

ים ... אל ִהֶֽ ֶֽ אִתי ל  ָחָטָ֖ את ו  ד ָל֙ה ַהז  ָ֔ ה ַהג   ה ָהָרָע  ֱעש ִֶּ֜ יך  ֶאֶֽ א ֵּ֨ )שם . ו 

 ל"ט, ט'(

הוא כמעט נופל  והוא אומר לה את זה למרות שרגע לפני כן

  -וחוטא איתה 

ן ָמא ֵ֓ אֶמ֙ר ֶאל  ַוי  י ל א ַוי  ֙ ן ֲאד ִנָ֔ ִ֣ יו ה  ת ֲאד ָנָ֔ ׁשֶ ִ֣ ָ֖י ַמה א  ִ ע ִאת  ִָ֑ית  ָיַדָּ֥ ב ָ ב ַ
ר ל ֲאׁשֶ כ ָּ֥ י ֶישׁ  ו  ָיִדֶֽ ָּ֥ן ב   ו  ָנתַ  )שם ח'( .לָ֖

זוכרים את הטעם 'שלשלת' שעל המילה 'וימאן'? ה'שפת 

שלכאורה סדר הדברים מצד יוסף היה יותר  7אמת' אומר שם

נכון שקודם יאמר לה את נימוקו ורק אחר כך ימאן, ואילו יוסף 

כי פה יוסף מוכיח  -קודם כל ממאן ורק לאחר מכן 'ויאמר וכו'' 

לנו את יראת האלוקים שבו. הוא קודם כל ממאן ורק אחר כך 

 מנמק. 'את האלקים אני ירא'.

ים ומייצרות לפרעה בעיה קשה הנשים העבריות יראות אלק

שהוא חייב להתמודד מולה. שם קבוצת המפגינות מולו היה 

 'יראת אלקים'. 

היא בתו  -ואז מגיע הסיפור של בתיה. פה כבר ברור מי היא 

של פרעה, המפלצת שרוחצת בדמם של תינוקות יהודיים. היא 

גדלה בבית קשה, בבית של המפלצת, והנה היא יורדת ליאור 

רותיה, מושה את משה מן המים ומגדלת אותו. ואם עם נע

'הנשים העבריות' ההן הינן מצריות, הרי שהתנהגותה של בת 

פרעה אינה באה על קרקע ריקה. יתכן מאד שיש כאן מצד אחד 

את פרעה שעומד מול מה שגילה יוסף בעולם, מול הצד השני 

 'יראת אלקים' של נשות מצרים ובתוכן בתו. -

שהיו יראות את לפי האברבנאל יוצא היתה כאן חבורת מיילדות מיצריות  6
 האלקים!

 תרל"ג, תרל"ד, תרמ"ד )להלן(. - שפת אמת פר' וישב, ד"ה וימאן 7



 

3 

בימים אלו גם את השבועות של פרשיות  אנחנו מתחילים

השובבי"ם ואנחנו זוכרים ומזכירים כמדי שנה שהסיפור של 

מצרים הוא איננו רק סיפור היסטורי אלא סיפור של כל יום ויום 

בו אנו חייבים לזכור ולראות את עצמנו כאילו יצאנו כעת 

 משעבוד מצרים. באופן זה אני מבקש ללמוד את פרשתנו.

מאיתנו לצאת ממצרים הוא אותו מלך חדש שקם  הדבר שמונע

האם היה חדש ממש או שנתחדשו  8על מצרים, שחז"ל נחלקו

הוא  -גזירותיו, והוא לא יודע את יוסף, לא מקיים את גזרת יוסף 

לא נימול. מענין שהאופוזיציה שם הייתה של נשים. הן לא היו 

על  צריכות להיות נימולות. זו תנועה ענקית שבהמשך תונהג

ידי בת פרעה עצמה, זו שהופכת לבתיה ומגלה בעולם את 

  -משה, שיום יבוא ויגיד לנו 

ה  ל ָמֶּ֚ ָרא ָ֔ ֙ה ִיש   ָ ַעת  י ִאם ה'ו  ִ֣ ָ֑ך  כ ִ ִעמ ָ ָ֖ל מ  יָך ׁש א  ה ֶאת ֱאל ֶהָ֔ ָאְ֠ ִיר   ל ְ֠

יךָ  ה'  )דברים י', י"ב( ...ֱאל ֶהִּ֜

כלומר, עם קצת יראת אלקים הכל יהיה בסדר, אך חז"ל 

  -שואלים על זה 

ִאין, לגבי משה ?... אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא

 )ברכות ל"ג:( .מילתא זוטרתא היא

כן, משה קיבל את היראת שמיים כבר מהאמא המאמצת שלו. 

והאמת היא שזו תשובה מוזרה של הגמרא, שהרי הדרישה 

ומבאר זאת בעל  -תנו מעם ישראל ולא ממשה בפסוק היא מאי

מך', כלומר ממה התניא זיע"א, שלא כתוב 'מאיתך' אלא 'מע  

שנמצא עמי, בתוכי, הלוא היא 'בחינת משה' שנמצאת בכל 

זה נשמע כמו קוד, כמו סיסמא.  -אחד ואחת מאיתנו. ועדיין 

 איך מפעילים את המנגנון הזה?

 עני, עשיר ורשע נכנסים לדין

רעי ואהובי, בואו נתחיל את הלימוד מהתחלה, ונתחיל בסיפור 

  -מבהיל מהגמרא 

]הכוונה לבית הדין שאחרי מאה  ת"ר עני ועשיר ורשע באין לדין

לעני אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה? אם  .ועשרים[
אומר 'עני הייתי וטרוד במזונותי', אומרים לו כלום עני היית 

 יותר מהלל?

מביאה את הסיפור המפורסם על הלל הזקן הגמרא שם 

הוא היה עני ועדיין עסק  -כלומר  9שכידוע היה עני ואביון.

 -בתורה. ממשיכה הגמרא בסיפור 

עשיר אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר ...
'עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסי' אומרים לו כלום עשיר 

בי אלעזר בן היית יותר מרבי אלעזר? אמרו עליו על ר
חרסום שהניח לו אביו אלף עיירות ביבשה וכנגדן אלף 

                                                             
 סוטה י"א., וכן ברש"י על הפסוק בפרשתנו. 8
 ,אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרפעיק" 9

פעם  .חציו היה נותן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו
עלה ונתלה .אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר בית המדרש להכנס 

 .וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלהים חיים מפי שמעיה ואבטליון
אמרו אותו היום ערב שבת היה ותקופת טבת היתה וירד עליו שלג מן 

ספינות בים ובכל יום ויום נוטל נאד של קמח על כתפו 
ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה. פעם אחת 

ועשו בו  ]והוא לא הכירם והם לא הכירו אותו[ מצאוהו עבדיו
ללמוד אמר להן 'בבקשה מכם, הניחוני ואלך  .אנגריא

תורה'. אמרו לו 'חיי רבי אלעזר בן חרסום שאין מניחין 
אותך', ומימיו לא הלך וראה אותן אלא יושב ועוסק בתורה 

 כל היום וכל הלילה. 

כך היא  -טייקון כמו ר' אלעזר ועדיין למד תורה -אז הנה עשיר

הדרישה מכל אדם עשיר. עכשיו מגיעה הגמרא לרשע, ובואו 

  -'נחזיק חזק', זו הנקודה שלנו 

אם אמר  ',מפני מה לא עסקת בתורה?'רשע אומרים לו 

כלום נאה היית  -'נאה הייתי וטרוד ביצרי' )היה( אומרים לו 
 מיוסף? 

לא קצת הגזמתם? יוסף הוא  -האמת שקשה על הגמרא 

 ?!המודל לרשע

אמרו עליו על יוסף הצדיק בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר 

משדלתו בדברים; בגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו 
ערבית, בגדים שלבשה לו ערבית לא לבשה לו שחרית, 

אמר לה 'לאו'. אמרה לו 'הריני  -אמרה לו 'השמע לי' 
תהלים ) 'ה' מתיר אסורים' חובשתך בבית האסורין', אמר לה

תהלים קמו, ) 'ה' זוקף כפופים' -. 'הריני כופפת קומתך' (קמו, ז

תהלים קמו, ) 'ה' פוקח עורים' -, 'הריני מסמאת את עיניך' (ח

. נתנה לו אלף ככרי כסף לשמוע אליה לשכב אצלה (ח
להיות עמה ולא רצה לשמוע אליה לשכב אצלה בעוה"ז 

יים, רבי להיות עמה לעוה"ב. נמצא הלל מחייב את הענ
אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, יוסף מחייב את 

  )יומא ל"ה:( הרשעים.

נו, אז הגיע הזמן להתחיל ללמוד מחדש על יוסף, לא? באמת 

ככה זה היה הסיפור ביניהם?! 'כה עשו חכמינו' ממש... והרי 

אנחנו למדנו שהוא פטפט ביצרו ויש מאן דאמר שהוא הגיע 

 וכו'. הביתה כדי להיות איתה

 ב טובלחש   -לחשוב רע 

בואו נראה את סוף ספר בראשית, את מילותיו האחרונות של 

יוסף לפני שמת. אחרי ההלוויה של יעקב, האחים חוששים 

 -מיוסף 

ת כ   נו  א ֶּ֚ י֙ב ָלָ֔ ָהׁש  ב ָיׁשִ ף ו  ָ֑ ס  ָ֖נו  יו  מ  ט  ו  ִיש   נו  ל ׇלָּ֥ ַמָ֖ל  ָּ֥ר ג ָ ה ֲאׁשֶ ָרָעָ֔ ָהִ֣

ו    )בראשית נ', ט"ו( .א תֶֽ

האור החיים הק' אומר שם שהמילה 'לו' מופיעה במקרא תמיד 

הלוואי, שהיו האחים אומרים 'הלוואי וישטמנו'.  -בהקשר חיובי 

הם ידעו למה עליהם לצפות כעונש על מכירת יוסף הלאה לכל 

אבטליון אחי בכל 'כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון  .השמים
הציצו עיניהן וראו דמות  ?',ית מאיר והיום אפל שמא יום המעונן הואיום הב

פרקוהו והרחיצוהו  .עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג .אדם בארובה

 ."אמרו ראוי זה לחלל עליו את השבת .וסיכוהו והושיבוהו כנגד המדורה

 )שם(

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%95_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%95_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%95_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%95_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%95_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%95_%D7%97
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אורך הדורות הבאים, הם ראו את עשרת הרוגי המלכות, ראו 

ישיב להם קצת את הגלויות של עם ישראל וייחלו לכך שיוסף 

על מה שעשו על מנת שהדורות הבאים, עם ישראל, לא יסבול 

  -כל כך הרבה בעתיד. יוסף עונה להם 

ף ַאל ָ֖ ס  ם יו  ֶהֶ֛ אֶמר ֲאל  ִני ַוי  ִ֧ ַָּ֥חת ֱאל ִהָ֖ים ָאֶֽ י ֲהתַ ֶ֛ או  כ ִ יָרָ֑  )שם י"ט( ת ִ

האוה"ח הק' ממשיך את דבריו ואומר שיוסף נבהל ואמר להם 

אני הוא העושה את החשבונות בעולם? 'אחים אהובים, האם  -

אם הילדים שלנו יצטרכו לעבור בירורים, כפי שאני הייתי צריך 

לעבור, אני יכול לעשות להם הנחות?!'. כשיהודי מגיע אל 

הצדיק מה שהוא צריך לבקש זה שיתפלל עליו שהקב"ה יתן 

לו כח שיוכל להתמודד עם כל מה שצריך, לעמוד במה שצריך. 

)זה פסוק מוכר אבל כמדומני שאנחנו קוראים של יוסף  והנה הדברים

  - אותו באופן לא נכון(

ה  ַען ֲעש  ֶ֛ ַמִ֗ ה ל  ט ָבָ֔ ה  ל  ָבִ֣ ה ֱאל ִהי֙ם ֲחׁשָ י ָרָעָ֑ ָּ֥ם ָעַלָ֖ ֶ ת  ב  ם ֲחׁשַ ִֶ֕ ַאת  ו 

ת ַעם ַהֲחי ָּ֥ ה ל  ָ֖ ם ַהז ֶ ו  י ָּ֥ ַ ב כ  ֙ה ַאל. ָרֶֽ ַעת ָ ָּ֥ל  ו  כ   י ֲאַכל  ִכֶ֛ או  ָאנ  יָרָ֔ ת ִ
ת ֶאֶֽ ֶכָ֖ם ו  ָ֖ר ַעל ֶאת  ַדב   ם ַוי  ָתָ֔ ם או  ִ֣ ַנח  ֶכָ֑ם ַוי  ם ַטפ   ֶֽ  כ"א(-)שם, כ' .ִלב ָ

'העולם'  -זה לבו של הלימוד שלנו, אבל נגיד כעת דברים קשים 

מבין תמיד שיוסף אומר לאחים 'אתם חשבתם דברים רעים 

והקב"ה גילה וזה יצא שיהיה אלה דברים טובים'. אבל אם 

אלהים חשבה  - הרענדקדק נראה שכתוב 'ואתם חשבתם 

'אתם חשבתם עלי רעה והייתם  -יוסף אומר לאחיו  10'.לטובה

גדולי הדיינים של כל הדורות בעם  -בית דין, תשעה דיינים 

ישראל, וצרפתם את הקב"ה אתכם לדין. הגעתם למסקנה 

והבין  -'מטרף בני עלית'  -שאני חייב מוות. אחר כך בא יהודה 

 -שניתן להמיר את גזר דין המוות שלי במכירתי לישמעאלים 

ואני לא חולק. אילו הייתי גם אני בבית  אתם חשבתם עלי רעה

הדין ככל הנראה הייתי פוסק כמותכם. אני לא מתווכח. זה היה 

דין אמת. אבל יש רק דבר אחד שאפשר לראות בפועל, עכשיו 

שאלקים חשבה לטובה. את הרעה, את המקום הקשה  -

שהייתי בו, הוא לקח וחישב לטובה. כפי שמעברים שנים 

שב אותו לטובה, איך הופכים את הרעה וחודשים כך הוא חי

לטובה. חשבון. נכון, אחים שלי, שכאשר באתם למצרים לא 

האמנתם לשניה שאני יוסף? היוסף שהכרתם, לפי פסק הדין 

שקבעתם, אם הוא חי הוא חייב יהיה להימצא בשוק של זונות 

ממה אתם דואגים, אחים? ממה יקרה לילדים  11במצרים!

יות? קשיים? אתם צריכים להבין שכל שלכם ושלי בעתיד? גלו

מה שאני הוא אני, מה שאני צמחתי בעולם, זו תוצאה רק של 

הבירורים שהקב"ה העביר אותי בהם. אתם חשבתם עלי רעה 

ואני לא מתווכח, אני אפילו לא אומר אם זה בסדר או לא בסדר, 

בלי שום רמזים. פעם אחת כבר רמזתי ואמרתי למישהו בבית 

ושנתיים נוספות  -נב גונבתי מארץ העברים' הסוהר 'כי ג

'בזה אתה  -בפנים נתנו לי זה, כי שאלו אותי מהשמיים 

מתעסק? במי גנב ומי לא גנב?'. זה הסיפור של 'אלהים חשבה 

                                                             
', וגם לא 'אתם טובהאלהים חשבה  ,רעהלא כתוב 'אתם חשבתם  10

 טובה'.לאלהים חשבה  ,רעהלחשבתם 

היום הזה,  -לטובה.. למען עשה כיום הזה להחיות עם רב' 

 עכשיו. 

 !אני יוסף

ליהם, יותר מכל הדברים שאמר יוסף לאחיו בהתוודעו א

'אני יוסף'. זהו. אף  -תופסות אותי שתי המילים הראשונות 

'גם בזכותכם  -מילה נוספת, גם לא 'אחיכם'. הוא בעצם אומר 

 אני היום מי שאני'. 'אני יוסף'. 

את הגמרא שהזכרנו 'יוסף  )להלן(מסביר זיע"א השפת אמת 

מחייב את הרשעים', שיוסף היה צריך לעבור את כל זה כדי 

'אל  -שלו ושלנו, וללמד אותנו  -להגיע למקום הכי נמוך 

תתעסק במי עשה מה. כל עוד תמשיך לחוש 'גנב גנבתי', כל 

אתה  -'וגם פה לא עשיתי מאומה' -עוד תשקיע אנרגיות ב

אם תהיה איזו שעת כושר  תישאר במקום הנמוך הזה, וגם

שבה תוכל לצאת מבית האסורים אל הארמון ולהתחיל לממש 

מה שיעכב  -את כל הכוחות, הכישורים וכל מה שיש בתוכך 

 את זה הוא אתה בעצמך'. 

'אני יוסף. אתם קראתם עלי  -עכשיו אומר יוסף לאחיו 

בסיפורים שאני מסוג האנשים שאינם טרודים ביצרם?'. מה 

רש"י לעשות כדי שלא נספר לעצמנו כאלו סיפורים עוד צריך 

מצחיקים? כדי שלא נמתיק מעצמנו, ננתק לגמרי את יוסף 

אשר הצדיק? כבר הזכרנו כמה וכמה פעמים את מה שאמר ר' 

זצ"ל, שהסיבה שיוסף לא חזר לקחת את בגדו מאשת  פריינד

פוטיפר אלא השאיר את הראיה המפלילה בידה היא שהוא 

הוא נופל איתה. זהו יוסף  -חוזר ולו לשניה אחת  הבין שאם הוא

 הצדיק.

צדיק, אומר השפ"א, הוא מי שמבין שברגע של הניסיון 

האמיתי שום דבר אינו תלוי בבחירה שלו אלא בסייעתא 

דשמיא וביכולת שלי להיות ירא אלוקים ולבקש מהקב"ה 

שיעזור לי כי אני מבין שלבד אני לא מסוגל להתמודד. זו 

'רבש"ע, אם אני  -צדיק זה הרגע שאני בא ואמר  ההגדרה!

הולך עם הבחירה שלי, אז אין לי סיכוי. אני ירא אלוקים ולכן 

אנא תציל אותי'. הנה מילותיו של  -אני מוסר את עצמי אליך 

  -השפת אמת 

בפסוק וימאן ויאמר אל אשת אדוניו כו'. פי' בתחלה מיאן 

ר אדם אי אפשי אל יאמ'רק כמ"ש חז"ל  ,בעבירה בלי טעם
. ואמת 'בבשר חזיר. רק מה אעשה אבי שבשמים גזר עלי

שע"י יראת שמים זה זוכין אח"כ למצוא טעמים לבחור 
בטוב ולמאוס ברע. לכן ע"י וימאן בא לנתינת טעם. כי 

. אבל ]טעויות[ החכמה של האדם הבל. ויש בו כמה טעותים
החכמה והדעת שבא ע"י יראת שמים היא האמת. וז"ש 

)שפת ... חז"ל כל שיראת חטאו קודמת כו' חכמתו מתקיימת

 אמת, וישב, תרמ"ד(
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בהמשך אומר השפ"א כי ככל שהבחירה שלו היתה גדלה כך 

 -חלילה גם הנפילה היתה גדלה והוא לא היה יכול לעמוד בה 

יוסף מחייב הרשעים הלל מחייב עניים ור"א 'איתא בגמ' 
ן שיאמרו כי היתכ ע"ש. וצריך ביאור 'בן חרסום העשירים

אכן הפי' כי אלו הצדיקים  ?לרשע שיהי' כיוסף הצדיק
הובאו לידם הנסיונות כדי להכין דרך לכל הדורות. וע"י 

הוכן הדרך שיוכל כל  ,ןסיוישהקדים יוסף הצדיק לעמוד בנ
איש ישראל ג"כ להינצל. וכמו שמצינו שכל יורדי מצרים 

)שם . נגדרו בעריות בזכותו. וכמו כן נשאר לכל הדורות

 תרמ"ז(

הדרך לעמוד בניסיון עוברת דרך השנים הקשות של יוסף, 

ובסוף כל מה שהוא עבר מביא אותו להבין שגם במציאות 

ותו הרגע של התעוררות הנמוכה ביותר יש באדם את הכח לא

יראת השמיים ששם הוא כבר לא אומר 'כי גנב גונבתי', שם 

הוא לא עוסק במה חשבו או עשו לו אחרים, אלא שם הוא 

'אמת. לא אני מציל את עצמי  -מצליח להתעלות מעל זה ולומר 

 אלא הקב"ה מציל אותי'.

זצ"ל, שבתקופה מסוימת  אשר פריינדיש סיפור מופלא על ר' 

מהאנשים שהסתובבו סביבו ובאו להתייעץ וכיו"ב היה אחד 

גנב שפעל שם בבית, בבית המדרש, והיה גונב מכולם וממש 

לא היה ניתן להסתדר. הוא היה גונב בזמן התפילות וכו', וגם 

'תעזבו אותו'. פעם אחת, באמצע  -כשבאו לר' אשר, הוא אמר 

. הבחור 'רבנו, אי אפשר יותר -יום הכיפורים בא אליו מישהו 

עכשיו. ר' אשר תפס אותו, נתן לו סטירה  מסתובב וגונב'

"תשמע, מהיום בכל  -מצלצלת ואמר לו את הדברים הבאים 

פעם שתרצה לפנות אלי אתה תפנה אלי במילים הבאות: 'ר' 

אשר גנב, יש לי שאלה''. זו צורת הפניה היחידה שאני אענה 

תלך מפה". היהודי הזה ניסה  -לך. אם לא תגיד 'ר' אשר גנב' 

כמה פעמים ולא הצליח להוציא מפיו את המילים האלה אלא 

אבל ר' אשר לא התייחס אליו,  -'הרב, רבנו, כבוד הרב'  -רק 

עד אשר פעם אחת שהוא ממש היה חייב להתייעץ אז הוא 

'ר' אשר גנב', ואז ר' אשר חיבק אותו וישב איתו  -התאמץ ואמר 

צת אחרי כן אותו יהודי נבהל ממה שעשה ארוכות בדברים. ק

וניתק את יחסיו עם ר' אשר וברבות השנים הוא הפסיק מכל 

מעלליו, השתקם ועשה תשובה. את הסיפור הזה סיפר אותו 

 יהודי עצמו. 'יוסף מחייב את הרשעים'.

 משה או משוי?

נחזור לפסוק בו פתחנו 'ויקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף' 

יא לא ידעה את יוסף. היא גדלה אצל אביה, בת פרעה גם ה -

המלך הרשע שלא ידע את יוסף. תמיד אנחנו מזכירים 

שלכאורה היא הייתה צריכה לקרא לתינוק שהיא משתה 

היא משתה, הוציאה, אותו  -מהיאור בשם 'משוי' ולא 'משה' 

ולא הוא אותה. כך נכון יותר בעברית לומר, אבל בעצם מה 
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'אני, זו שגדלה בטומאה הכי גדולה,  -שהיא אמרה בזה הוא 

בטינופת, כאשר פגשתי את האור והרוח המופלאים שעטפו 

אותך בתיבה, הצלחתי להשתחרר מכל מצרים לשניה אחת 

זה רק אומר שבעצם אתה הוא זה שמשית  -ולמשות אותך 

אותי מתוך הרוע של מצרים. אתה המושה, זה שמשה אותי 

כלומר אילו היה  -יוסף'  מפרעה'. 'מלך חדש אשר לא ידע את

הוא  -יודע את יוסף, הרי שגם במקום הכי נמוך שבו הוא היה 

 לא היה מגיע למה שהוא היה. 

למה צריך משה רבנו לקחת את ארונו של יוסף בצאתם 

 -ממצרים? כדי שהים יראה את יוסף וינוס 

ינוס מפני  - ונו של יוסף יורד לים, אמר הקב"הראה אר

 )יקו"שה. ויעזוב בגדו בידה וינס ויצא החוצ' הנס, שנאמר

 ( 'תהילים קי"ד, מכילתא בשלח ג

אין שום סיבה שהים ישנה את המסע שלו, אבל כאשר הוא 

ראה את יוסף, את 'יוסף מחייב את הרשעים', הוא  הבין שאין 

שום דבר בעולם שעומד בפני מי שיכול להגיע לזה שהופך 

חז"ל שלא יכלו אחי יוסף להיות 'אני יוסף'. זה עומק דברי 

'לענות אותו כי נבהלו מפניו' כאשר הוא התוודע אליהם ואמר 

'אני יוסף'. הוא לא אמר להם תוכחה שהם לא בסדר. המדרש 

 -מביא 

ם  י ָלנו  ִמי ו  ין או  ם ַהד ִ י ָלנו  ִמי ו  ָיה ָאַמר או  ן ֲעַזר  ָעָזר ב ֶ י ֶאל  ַרב ִ
ָחה כ  ו   )ב"ר צ"ג, י"א( ַהת 

האחים לא יכולים היו לעמוד מפני יוסף, מפני 'אני יוסף'. 

על ר' מסופר כידוע חשבתי לעצמי דבר שקשה לבטא אותו; 

זושא מאניפולי זיע"א שלא היה אומר על עצמו 'אני' כי אני הוא 

 12רק 'אני ה' אלהיכם'. זושא חושב, זושא רעב, זושא אומר וכו'.

שלא האמת אני לא זוכר פסוק שבו מישהו אומר על עצמו 'אני' 

 אבל 'אני יוסף' אפשר להגיד. - 13כשם תואר

'אני יוסף' הכוונה היא מעל הטבע, זה אלוקות. אם יוסף היה 

אז זה סיפורים מ'כה עשו חכמינו'. זה לא  הצדיקיםמחייב את 

הכוונה היא  הרשעיםאלי, אבל כיון שהוא מחייב את  רלוונטי

רשע היה יודע שהאלוקות חודרת את האין סוף. אם פרעה ה

הוא לא היה נהיה פרעה הרשע. הוא לא היה שונה  -את יוסף 

מהפרעה הראשון שכאשר פגש את יוסף אחרי שעבר את כל 

הבירורים, אמר לו 'בלעדי, אלקים יענה את שלום פרעה', 

והמשיך לבאר לו שהקב"ה נגלה אליו בחלום פעמיים כי הוא 

אולי אתה פילוסוף  'אולי אתה לא מאמין בו, –רוצה לדבר איתו 

לוה -שמאמין שלא להאמין בו, אולי אתה חושב שאתה הא

אבל הוא מאמין בך! כי אם הוא לא מאמין  -האמיתי ולא הוא 

 הוא לא אין סוף'.  -בך 

 

 

בסמיכות אבל היא תמיד משמשת  'אני'ם המילה הרבה פסוקים עיש  13
למעט 'אני ו)'אני האשה הניצבת' וכו' 'אני עשו בכורך', שם תואר, כמו ל
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 כולנו יוסף

אני יוסף. תארו לעצמכם לפגוש את שתי המילים הללו אחרי 

ני 'א -עשרים ושתיים שנה, אחרי מסלול חיים שלם, ופתאום 

וגם אתה יוסף, וגם את יוסף,  -יוסף'. ולא רק יוסף הוא יוסף 

יוסף, והמיילדות  -וכולנו יוסף. גם אני הקטן יוסף. גם בת פרעה 

המצריות העבריות זה יוסף. לא כל אחד מתאים לכל קיר בבית 

אבל הצדיק יסוד עולם אין אף אחד בבית שלא מתאים לו. זה 

ר נולד לה בנה הכבור, אמרה הוא לא תופס מקום. כאש -היסוד 

  -רחל שני דברים שלכאורה סותרים זה את זה 

ף ֱאל ִהָ֖ים ֶאת... תִֶֽי ָאַסָּ֥ ָ פ  א ֶאת. ֶחר  ָרִ֧ ק  ף  ַות ִ ִ֧ ר י ס  אמ ָ֑ ף ל  ָ֖ ס  ו  יו  מֶ֛ ׁש 
ר ה' ֶֽ ָּ֥ן ַאח  י ב    כ"ד(-)בראשית ל', כ"ג .ִלָ֖

אסף זה מלשון לאסוף, לכנוס, להחביא, אבל מיד לאחר מכן 

להוסיף  -היא מבקשת 'יוסף ה' לי בן אחר'. זה בדיוק ההיפך 

עוד ועוד. 'צדיק יסוד עולם' זה מלשון יסוד של בית. אם 

היסודות חזקים אפשר להוסיף עוד חדר ועוד קומה, אבל 

 התנאי הוא שאת היסודות לא רואים. הם טמונים עמוקים

באדמה ומחזיקים הכל. כדי לראות את היסוד צריך לדעת 

 לחשוף אותו. 

 למסור את עצמי ביד ה'

פתחנו בתרגומו של אונקלוס הפשטן את המילים 'אשר לא ידע 

  -את יוסף' 

ָרִים א ַעל ִמצ  ת ָ א ַחד  כ ָ ָקם ַמל  ף. ו  ס  ז ַרת יו  ַקי ם ג  ָלא מ   ד 

פרעה לא הבין את ענין המילה, את הברית. לא הבין שצדיק 

הוא איננו זה שיש לו כך וכך קילו צידקות באמתחתו אלא מי 

 -'רבש"ע, אם אני לבד  -שיכול להניח את הכל ולהודות ולומר 

 אין לי שום סיכוי'.

'יש רק אמת אחת בעולם והיא שאני שקר  -ר' אשר זצ"ל אמר 

מת', וכשאני מסור לו אני יכול והבורא הוא האמת, כל הא

 להיות שם. 

זוהי הכותרת לספר שמות ואיתה אנחנו נכנסים לימי 

השובבי"ם. 'יוסף מחייב את הרשעים' זו התקווה, זה הכוח של 

העולם כולו, זאת הסיבה שיוסף היה צריך להקדים את ישראל 

במצרים. זו הסיבה שיוסף יכול לומר לנו 'אל תיראו', זו הסיבה 

, ומהנקודה הזו ב'()תהילים פ', נו נקראים 'צאן יוסף' שאנח

מתחילות הפרשות של הכניסה לשעבוד מצרים שהכין לנו 

יוסף, בלי הנחות, לא כי אסור לקבל הנחות, אלא כדי לגלות עד 

לרגע שבו אשתחרר באמת, דהיינו הרגע שאני מודע לכך שזה 

איננו אני אלא הכח שלי למסור את הבחירה שלי אליו ית', הכח 

  -שנקרא 'יראת אלקים' 

ִהִ֕  יַוי  ֶֽ ת ֶאת י כ ִ ד ָ֖ ַיל   מ  ו  ַהֶֽ אָּ֥ ר  ֶֽ ִֶֽים יָ ת  ַעש  ָלֶהָ֖ם ב ָ ָּ֥ ֱאל ִהָ֑ים ַוי ַ  .ָהֶֽ

בתי כהונה, בתי מלכות, בתים שמביאים למקדש, ל'בלבבי 

משכן אבנה' ולמלכות משיח שצומח ומתגלה מכל הבירורים 

 האלו, מכל המיצרים הזו, עלינו בנגלה במהרה בימינו.
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