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יב' טבת  התשע”ה 

זמני כניסת השבת
כניסת שבת                     16:25      16:11       16:15      16:30
צאת השבת                     17:29      17:27       17:26      17:29

ת”א        ירושלים       חיפה        ב”ש

עלון שבת לכלל ישראל

הרב דוד הכהן, הנזיר הירושלמי, מעלה אבחנה 
בעם  ההלכה  פוסקי  גדולי  אודות  מעניינת 
העברי  ההגיון  הנבואה,  )קול  לדורותיו  ישראל 

השמעי, עמ' טז(:
היהודית,  הפילוסופיה  גאוני  הם  ההלכה  גאוני 

בשיא גבהה... 
אכן, אם מתבוננים על גדולי ההלכה בעם היהודי 
בימי הביניים, מגלים שההלכה לא היתה העיסוק 
העיוני הבלעדי שלהם. אותם פוסקים היו גם גדולי ישראל 
וגדולי עולם בתורת הפילוסופיה היהודית והכללית, ענקי 
 – החיים  של  הגדולות  בשאלות  שעסקו  ומחשבה,  הגות 
תיאולוגיה, מטה-פיסיקה וכו' – כמו גם בפרשנות מקורית 
לכך  דוגמאות  מספר  מונה  הנזיר  הרב  הקודש.  לספרי 

)שם(: 
רב סעדיה גאון, גאון ישיבת יעקב. הפלוסוף היותר גדול 
בישראל, הרמב"ם, הוא גאון ההלכה שבכל הדורות... ר' 
לוי בן גרשם, בעל מלחמות ה', ור' חסדאי קרשקש, בעל 
אור ה', גם הם לגדולי ההלכה שבדורם ימנו... וכן תלמידו 
של ר"ח קרשקש, ר' יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים, ור' 

יצחק עראמא, בעל עקדת יצחק... היו מגדולי ההלכה. 
של  ופילוסופיה,  הלכה  של  מיזוג  אותו  אלו.  רק  לא  אך 
הפרקטיקה התורנית והמחשבה העיונית, מאפיין אף את 
חולקים  הלל  ובית  שמאי  בית  והתלמוד.  המשנה  חכמי 
בהלכות סעודה )פרק שמיני בברכות( באותה מידה שהם 
)בבלי  לא  או  שנברא  לאדם  נוח  האם  בשאלה  חולקים 
עירובין יג, ב(. רבי עקיבא שמכשיר פתילת הבגד שקפלה 
אחד  אותו  הוא  ג(  ב,  שבת  )משנה  שבת  נר  להדלקת 
שנכנס עם חבריו לפרד"ס, ואף על רבי יוחנן בן זכאי נאמר 
כן לא הניח  ורבא  הוויות אביי  שבאותה מידה שלא הניח 

הרב עידו פכטר

ההלכה אינה מערכת סגורה אלא קשורה לעולם רוחני שעומד מאחוריה. חשוב 
לזכור זאת כשאנו דנים מיהו יהודי או בוחרים את הפוסקים שלנו

בין יהדות להלכה

סוכה  )בבלי  וכובסים  שועלים  משלי  מרכבה,  מעשה  את 
כח, א(.

ובספרי  בתורה  אחורה:  ומופיע  חוזר  אף  הזה  העיקרון 
איננה  הכתובה  שהתורה  לראות  קל  והכתובים.  הנביאים 
סיפורים  גם  אלא  הלכתיות  והוראות  מצוות  רק  מכילה 
ומאורעות בעלי תוכן של מוסר, הגות ומחשבה. מצב דומה 
מוזכרת  ההלכה  שם  והכתובים,  הנביאים  בספרי  שורר 

בהקשר רחב של עולם מוסרי ותיאולוגי.
ביטוי לעולם פנימי

הלכה  של  חיבור  אותו  אותנו  מלמד  מה  כך?  זה  מדוע 
ומחשבה? 

בחברה  לחשוב  למקובל  אולי  בניגוד  פשוטה.  התשובה 
שונות(,  היסטוריות  השפעות  )בעקבות  האורתודוכסית 
ההוויה היהודית איננה מתמצית בשמירה על ההלכה. רחוק 
מכך. קיום ההלכה הוא הכרחי וחשוב, אבל הוא רק שלב 
אחד בקביעת הזהות היהודית. למעלה ממנו נמצא עולם 
היהדות  ומוסר.  אתיקה  ומחשבה,  רעיון  של  ורחב  עשיר 
לא רק מלמדת את האדם מה לעשות אלא גם כיצד עליו 
של  משמעותה  מה  כולה,  האנושות  ואת  עצמו  את  להבין 
מהי  האדם  את  מלמדת  היא  צועד.  העולם  ולאן  הבריאה 
שלמותו וכיצד הוא יחיה טוב יותר, מהן המידות הראויות 

וכיצד על החברה להתנהג. 
בספרות  ואגדה  הלכה  שבין  חיבור  אותו  בכך.  די  לא  אך 
די  שאין  רק  שלא  מלמד  ישראל  חכמי  ואצל  הקודש 
עצמה  שההלכה  אלא  יהודי  להיות  כדי  הלכה  בשמירת 
היא תוצר ופועל יוצא של אותן השגות גבוהות על א-להים 

והבריאה, כפי שכותב הרב הנזיר )שם, עמ' יז(:
כמו  והאגדה.  ההלכה  באיחוד  טבועה  העברית  החכמה 
המעשה  והמעשה...  העיון  והמוסר,  ההגיון  באיחוד 

פרשת ויחי

www.alonshabbat.com ו – י כולם? הרשם באתרנ ל לפנ י ן במי ו רוצה לקבל את העל

ברכת מזל טוב
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המשכלת,  הנפש  עם  הגוף  כוחות  לאחד  בא  התורני, 
בנפש,  אשר  הדעות  מכח  הא-להיות  המצוות  בעשיית 
ברצון  ומתקדשים  מתנועעים  כולם  גופנו  אברי  שיהיו 

מאמר השכל.
מטרת ההלכה איננה בקיומה לכשעצמה אלא היא נועדה 
לשרת תכליות גבוהות ופנימיות ממנה. להלכה הפרקטית 
קשר ישיר לעולמות הפנימיים של הרגש, הדעת והאמונה, 
תכלית  והבריאה,  הא-להות  על  להשגות  עמוק  וחיבור 
הרעיונות  כלל  את  מתרגמת  ההלכה  ומעלתו.  האדם 
האדם  את  מחנכת  המעשה,  לחיי  הללו  התיאורטיים 
גבוהים.  רעיונות  בו  ומטמיעה  טובות  מידות  לרכישת 
עשיר  עולם  אותו  ניכר  ההלכה  של  סעיף  בכל  לא  אמנם, 
צריך  ואף  ניתן  כמערכת,  אבל  יונקת,  היא  שממנו  ורחב 

לראות להיכן היא מכוונת ואילו ערכים היא מקדמת.
בהלכה  לדורותיהם  ישראל  גדולי  של  עיסוקם  סוד  זהו 
רק  לא  פיתחו  הם  ההלכה  את  יחד.  גם  ובמחשבה 
אלא  הלכתיים  וכללים  הנחיות  של  קר  חישוב  באמצעות 
למדו  שאותם  והערכים  הרעיונות  לאור  בעיקר  ואולי  גם 

מהתורה בנוגע לאותה מצווה.
דוגמאות רווחות

את  המוכיחות  ההלכה  בספרות  דוגמאות  חסרות  לא 
הקשר שבין עולם הרעיון למעשה. הבבלי במסכת סוכה, 
למשל, דן בזהות מין ההדס הנלקח לארבעת המינים בחג 
הסוכות. הגמרא מציעה שאולי המדובר הוא בהרדוף, אך 
היא דוחה זאת מהטעם: "דרכיה דרכי נעם וליכא" )סוכה 
כיוונה  שהתורה  הדעת  על  יעלה  שלא  כלומר,  ב(,  לב, 
תגובה  אותה  המינים.  בארבעת  משימוש  ייפצע  שהאדם 
דוקרני,  ענף  "כופרא",  לקחת  להצעה  ביחס  גם  נמצאת 

כלולב.
במקום אחר מסביר המהרש"א מדוע חכמים הקלו בדיני 
להתיר  במטרה  עקבותיו,  שנעלמו  לאדם  בנוגע  הראיות 
נתן  הקב"ה  כי  המהרש"א  מסביר  העגונה.  אשתו  את 
בעולם,  שלום  שיהיה  ברצונו  כי  הזה  הכוח  את  לחכמים 
והרי אין שלום אם אישה נשארת גלמודה ובודדה לשארית 
נר שבת קודם  חייה. באופן דומה מסביר הרמב"ם מדוע 
בעדיפות לנר חנוכה, חרף חשיבותו של האחרון: "נר ביתו 
קודם משום שלום ביתו שהרי השם נמחק לעשות שלום 
בין איש לאשתו, גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות 

שלום בעולם" )הלכות חנוכה ד, יד(.
שבמחשבה  הגדולים  והרעיונות  ההלכה  בין  הקשר 
אלא  ההלכה  פסיקת  באופן  רק  מתמצה  איננו  היהודית 
על  למדים  אנו  למשל,  כך,  מפניהם.  בביטולה  גם  לעתים 
הוראות שעה למיניהן שבהן יכול נביא או בית דין לנקוט 
כדי לקדם ערך או מטרה מסוימת. באותו אופן אנו קוראים 
"ביטולה  או  תורתך"  הפרו  לה'  לעשות  "עת  הכללים  על 
זהו קיומה", המעידים על כך שלעתים יש לעבור על דברי 
נחשפים  אנו  וכן  ומטרותיה,  רוחה  את  לקיים  כדי  תורה 
לעבירות  שגם  המלמד  לשמה"  "עבירה  למושג  בתלמוד 

עשויים להיות לעתים היבטים חיוביים.
כלל הדוגמאות האחרונות הללו מלמדות כי ההלכה איננה 
מערכת הסגורה לעצמה אלא היא פועלת באינטראקציה 
והמחשבה  התורה  של  הגדולים  הרעיונות  עם  מתמדת 
על  במלואה,  היהודית  הזהות  את  לממש  כדי  היהודית. 

האדם אפוא להיות בקי בשני התחומים גם יחד.

נזק כללי
של  זאת  מתפיסה  מעט  לא  התרחקנו  שבימינו  עקא,  דא 
בקהילה  ראשית,  אופנים.  במספר  בולט  והדבר  ההלכה, 
היא  ההלכה  כאילו  המחשבה  התקבעה  האורתודוכסית 
האדם  להגדרת  היחידי  המדד  היא  כן  ועל  הכל,  חזות 
כיהודי. מכאן היחס המחמיר כלפי גרים, וכן היחס השלילי 
קלה  על  מקפידים  שאינם  רבים  יהודים  כלפי  והמנוכר 
כבחמורה. אם נזכור כי להיות יהודי משמעו להיות גם בעל 
מאוזן  יהיה  אלו  כלפי  שהיחס  הרי  מסוים,  ערכים  עולם 

הרבה יותר.
ישנם ציבורים או קהילות שלמות המתעסקים אך  שנית, 
של  הענפה  הספרות  את  מללמוד  ונמנעים  בהלכה,  ורק 
בכך  הנזק  והתנ"ך.  התורה  ופרשנות  היהודית  המחשבה 
הוא רב: ההלכה הופכת כך למעשה טכנוקרטי, נטול נשמה 

והאנשים  וערך, 
אותה  המקיימים 
לרובוטים  הופכים 

חסרי לב ועומק. 
גם  שלישית, 
הסמיכה  תהליך 
לוקה  לרבנות 
ההלכה  בהפרדת 
ה  י ת ו ר ו ק מ מ
כיום  הרעיוניים. 
נעשית  הסמיכה 
באמצעות  רק 
הידע  בחינת 
הרב  של  ההלכתי 
ללא  המוסמך, 
לבקיאות  דרישה 
מינימלית בספרות 
ובעולם  המחשבה 
היהודי.  הרעיוני 
מוציא  זה  מהלך 
לשוק מאות רבנים 

בשנה שיודעים היטב מה כתוב בשולחן ערוך אך אין להם 
מושג על ערכי התורה והנ"ך ומחשבת היהדות.

פוסקים  לעצמם  מאמצים  אנשים  מעט  לא  רביעית, 
לאמונות  לערכים,  מנוגדת  ואף  שונה  עולמם  שתפיסת 
מבני  רבים  למשל,  כך,  עליהם.  אמונים  שהם  ולדעות 
מצטטים  או  מסתמכים  רבנים!(  )כולל  הדתית  הציונות 
השאלות  על  שדעתם  חרדיים,  רבנים  של  הלכה  פסקי 
מזו  ממערב  מזרח  כרחוק  רחוקה  החיים  של  הגדולות 
שלהם. ואף על פי כן, הם מרשים לעצמם להסתמך עליהם 

בעניינים הלכתיים, כולל אלו הרגישים ביותר.
ההלכה  פסיקת  מכל,  החשוב  ואולי  ואחרונה,  חמישית 
טכנוקרטי  לתהליך  הרבנים  מן  מעט  לא  אצל  הפכה 
זאת,  נתונים.  ובחישוב  דעות  בשקלול  בעיקר  המתעסק 
ביקשה  שאותם  ובערכים  ברעיונות  להתבונן  במקום 
ניתן  כך  המדובר.  למקרה  לתרגם  ואותם  לקדם  ההלכה 
עיסוקן  שכל  ים,  מני  ארוכות  הלכתיות  תשובות  למצוא 
הוא בליקוט דעות או בדקדוקי עניות בניסוח כזה או אחר 
של אחד הפוסקים, במקום להתעמק במקורות ולהבין את 

הרעיון שעומד מאחורי הדברים.   

לא מעט אנשים מאמצים 
לעצמם פוסקים שתפיסת 
עולמם שונה ואף מנוגדת 
לערכים, לאמונות ולדעות 

שהם אמונים עליהם. כך, 
למשל, רבים מבני הציונות 

הדתית )כולל רבנים!( 
מסתמכים או מצטטים פסקי 

הלכה של רבנים חרדיים, 
שדעתם על השאלות 

הגדולות של החיים רחוקה 
כרחוק מזרח ממערב מזו 
שלהם. כיצד הם מרשים 

לעצמם להסתמך עליהם 
בעניינים הלכתיים, כולל אלו 

הרגישים ביותר?
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הפטרת ויחי לקוחה מספר מלכים ומתארת את 
ממנה  העולה  המסר  לשלמה.  דוד  של  צוואתו 
מה  אבותינו.  דרך  את  להמשיך  עלינו  כי  הוא 
שלא הספיקו הם בחייהם עלינו להמשיך אחר 

מותם, גם אם הדבר יוצר בנו קונפליקט.
שלב אחרי שלב

בכל שלב, עם ישראל תמיד שאף לחזות בציון, 
בירושלים )המילה 'ציוני' נגזרת מהמילה 'ציון'(, 
אך בגלות שאיפה זו לא יכלה להתממש. והנה, 
מגיע הזמן שבו הקב"ה מתחיל לגאול את העם, 
ופתאום מכל מיני חלקים בעולם עם ישראל מתחיל לחזור 
לארצו. פתאום מתחילה התארגנות לבוא ולעלות לארץ, 
במעשיה  הצלחתה  היא  לנכונותה  ביותר  הטוב  והסימן 
הרי  "ואתם  בסנהדרין:  בגמרא  אבא  רבי  כדברי  בארץ, 
כי  ישראל  לעמי  תתנו  ופריכם  תשאו  ענפיכם  ישראל 
מזה".  מגולה  קץ  לך  אין  אבא  רבי  אמר  לבוא-  קרבו 
ברגע שרואים שהארץ מוכנה לחזור ולקבל את העם, ויש 

צמיחה גדולה, זאת אומרת שהגאולה כבר התחילה.
אך כאן נשאלת השאלה: כיצד אנו פועלים כדי להמשיך 
של  'גאולתם  כי  אומר  הירושלמי  הגאולה?  את  ולקרב 
זה  את  מקשרת  הגמרא  קימעה'.  קימעה  היא  ישראל 
למגילת אסתר ששם רואים איך שלב אחרי שלב מוביל 
הכל.  את  מתכנן  כשהקב"ה  ישראל,  של  לגאולתם 
כיצד אנו מתקדמים  משמעות קימעה קימעה היא אםוא 
לקראת  הכל  את  מצרפים  אנחנו  ואיך  שלב  אחרי  שלב 

המהלך השלם של הגאולה.
בסיס פיזי

הצד  את  להכין  למצרים,  בירידה  שליחות  היתה  ליוסף 
אחריו  לשם.  כשירדו  ומשפחתו  אביו  של  לקיומם  הפיזי 

והיסוד  הבסיס  אך  המדרש,  בית  את  להכין  יהודה  מגיע 
בתהליך  גם  הקיומי.  הבסיס  זה  לבוא  יהודה  יכול  שאליו 
יבוא,  שהמשיח  שכדי  כזה  הוא  הסדר  העכשיווי  הגאולה 

כדי שתהיה גאולה רוחנית, קודם כל צריך בסיס פיזי. 
נקים מדינה,  ידי שנקים צבא,  נבנה על  את הבסיס הפיזי 
נקים כלכלה טובה ואז על גבי זה נוסיף את השלב הרוחני 

הראוי.
קלה  על  שהקפיד  'אותנטי',  יהודי  היה  בודאי  המלך  דוד 
בבית  להיות  גם  הוא  שתפקידו  ידע  הוא  אך  כבחמורה, 
את  לנצח  שיצליח  חזק  צבא  לעצמו  לבנות  וגם  המדרש 
טובה,  כלכלה  לעצמו  לבנות  שסביבו,  הממלכות  כל 
הצדדים  גם  תצליח  שממלכתו  שכדי  ידע  שהוא  משום 
נמשיך  שתמיד  כמובן  היטב.  בנויים  להיות  חייבים  האלו 
להתפלל ולכסוף שנצליח להתקדם כראוי לקראת השלב 

הבא, כדי שנגיע אליו בצורה ראויה.
תהליך נדיר

משמעות היותנו ציונים היא שאנו ממשיכים עם השאיפה 
המתמדת לארץ. אפשר לראות שבמשך כל הדורות עלו 
הלוי,  יהודה  רבי  כמו  יחידים  בתור  זה  אם  לארץ,  יהודים 
הרמב"ן, הרמח"ל, ואם זה בתור קבוצות, עליית החסידים 
)בסביבות -+1780(, תלמידי הגר"א בסביבות 1800(. לכן 

מי שממשיך ועולה לארץ בעצם ממשיך את דרכם.
להסתכל  לדעת  צריך  חשוב,  עקרון  לזכור  צריך  לסיום 
ומהם הדברים הטפלים אליו. העיקר  מהו הדבר העיקרי 
נראה  שלא  אדיר  תהליך  עינינו  מול  כאן  שמתרחש  הוא 
כמותו מעולם, ארץ שעד לפני מאה ושלושים שנה היתה 
חריבה לגמרי )קראו למשל את 'מסעות מרק טווין בארץ 
רבים  בקשיים  שעמד  עם  פתאום  אליה  הגיע  הקודש'(, 
ורע  אח  זו  לתופעה  אין  מדינה,  להקים  והצליח  מאוד 

בהיסטוריה העולמית.
מתוך אתר כיפה ואתר חברים מקשיבים

הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה
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בדרכי אבותמב

 ד”ר ניצה דורי

הגאולה מגיעה שלב אחרי שלב, ולכן כמו אבותינו, אנו מתקדמים 
עם השאיפה המתמדת לארץ ובונים אותה עוד ועוד

תורת הארץ
כחלק מהתחדשותה של התורה בארץ ישראל, הראי"ה קוק קרא לא מעט לחיבור פרטי ההלכה עם הכללים שעומדים 
מאחוריה, לאיחוד הלכה ואגדה ועיסוק מחודש בטעמי המצוות. כמאה שנים עברו מאז הקריאות הגדולות הללו, ונדמה 
שכמעט ודבר לא נעשה בתחום הזה. גם בקרב תלמידי תלמידיו ונושאי דברו של הרב ההלכה נותרה במקומה האפל, 

במקום שתואר באור עולם הרעיונות והערכים היהודי.
המשימה אפוא מוטלת על כתפינו. כדי להפוך את ההלכה רלוונטית בימינו לכלל עם ישראל, כדי להחיות אותה ולזכות 
ליהנות מאורה, יש לשוב ולחבר אותה לעולם המחשבה היהודי. ביחס לפוסקים משמעות הדבר היא שעליהם להעשיר 
את עולמם בספרי ההגות, הפרשנות והמוסר, לצד בקיאותם בספרות ההלכה; ביחס לרבנים מנהיגי הקהילות, משמעות 
וביחס לציבור  ולדרשותיהם;  הדבר היא שעליהם להכניס את העיסוק במוסר ובמחשבה לסדר הלימוד בקהילותיהם 
הרחב משמעות הדבר היא שעליו להציב בראשו את אותם תלמידי חכמים שידיהם רבות להם לא רק בהלכה אלא גם 

במחשבה, בהגות ובעולם הערכים היהודי. אלה הם הגדולים שמהם צפויה לצמוח תורת ארץ ישראל. 
הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה

המשך פינת ההלכה  
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"נקמה היא חצי נחמה", כך אומר פתגם שמנסה 
מנה  להשיב  לאנשים  לעיתים  גורם  מה  לתאר 
אחת אפיים למי שפגע בהם. נקמה היא בדיוק 
הוא  'ויחי'.  בפרשת  מיוסף,  מצפים  שהיינו  מה 
אותו,  ששנאו  אחיו  של  זרועם  נחת  את  ידע 
סוחרים  לשיירת  מכרוהו  לבור,  השליכוהו 
כעבד, והגלו אותו מארצו וממולדתו ומבית אביו 

החמים והנעים אל חשכת מצרים. 
שהיה  מסתבר  למצרים  האחים  ירדו  מאז 
לצער  רצה  לא  שכן  נקמתו,  את  מהם  מלקחת  מנוע  יוסף 
בפניו  נקרתה  יעקב,  משמת  עתה,  אולם  יעקב,  אביו,  את 
ולהשיב  כחשקו,  בהם  להתעמר  יכול  הוא  פז.  הזדמנות 
להם רעה תחת רעה. ברם יוסף אינו עושה כן. הוא מתעלה 
כאשר  והפיוס.  הסליחה  בדרך  ובוחר  הנקם,  רגשות  מעל 
האחים המבוהלים פונים אליו ואומרים שאביו ציווה לפני 
מותו: "ָאָּנא ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחיָך ְוַחָּטאָתם ִּכי ָרָעה ְגָמלּוָך...", 

עונה להם יוסף: "ַאל ִּתיָראּו ִּכי ֲהַתַחת ֱא-ֹלִהים ָאִני?!" לא 
זו בלבד שיוסף מרגיע את חששם, הוא אף מבטיח להם: 
ַעל  ַוְיַדֵּבר  אֹוָתם  ַוְיַנֵחם  ַטְּפֶכם  ְוֶאת  ֶאְתֶכם  ֲאַכְלֵּכל  "ָאֹנִכי 

ִלָּבם" )בראשית נ, כ(.
שולט ברגשות

מה העניק ליוסף את היכולת לסלוח לאחיו, האם באמת 
נשכחו  כלפיו  אחיו  אכזריות  בגלל  שעבר  התלאות  כל 
מזיכרונו ונמחו מליבו? כנראה שלא. רמז לכך ניתן למצוא 
בדברים שאמר יוסף לאחיו: "ְוַאֶּתם ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה ֱא-
ֹלִהים ֲחָׁשָבּה ְלֹטָבה ְלַמַען ֲעֹׂשה ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחֹית ַעם ָרב". 
"ְוַאֶּתם  המילים:  את  עליהם  לומר  יוסף  צריך  היה  מדוע 
ֲחַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעה"? אם הוא שכח וסלח ומסוגל להתעלם 
לחלוטין מכל הרע שעשו לו, לשם מה הוא מזכיר את אותו 

רע?
נראה שמילים אלו מסגירות את העובדה שיוסף לא שכח 
ולא  ולא סלח, אולם יחד עם זאת הוא הצליח לא לנקום 

שליט על הרגשות
הרב ד”ר רונן לוביץ
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מה העניק ליוסף את הכוח להתעלות מעל רגש הנקם ולהתפייס עם אחיו? על 
כוחה של אמונה וחשיבותו של שיקול הדעת בניהול החיים 
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לנטור. היכולת שלו לשלוט ברגשות הנקמה נבעה מכוחה 
צורת  משקפים  יוסף  שאמר  הדברים  גדולה.  אמונה  של 
על- הוכתבו  קורותיו  כל  לפיה  מאמין  אדם  של  חשיבה 
את  שיאשים  בכך  היגיון  אין  ולכן  העליונה,  ההשגחה  ידי 
אחיו במה שהתרחש. יצר הנקמנות בא ממקום של להט 
רגשי, אך יוסף, כפי שכבר ראינו בכל התנהלותו עם אחיו 
יודע היטב לשלוט ברגשותיו. ביחסו  בפרשות הקודמות, 
לאחיו לאחר מות אביו הוא פועל מתוך תפיסה רציונאלית 
של אדם מאמין. הוא מבין שאחיו היו רק שליחים ביישומה 
של תכנית א-לוהית, ולכן אם ייקח נקמתו מאחיו הוא יהיה 
דומה לכלב, שכאשר מכים אותו במקל, הוא מכלה את כל 

זעמו בנשיכת המקל. 
פנים אל העתיד

החשיבה של יוסף מתקדמת בצעד נוסף, ולשיטתו כאשר 
לשים  לדעת  עליו  ממנה,  ונחלץ  רעה  תקופה  אדם  עבר 
לעשות  ביותר  הנכון  הדבר  מה  ולחשוב  מאחוריו,  אותה 
למען  שהן  ברור  היה  ליוסף  נמצא.  הוא  בו  החדש  במצב 
בהבלגה  לנקוט  יותר  נכון  העתיד,  בניית  לשם  והן  ההווה 

ולחיות בשלום ובפיוס עם אחיו. 
בכך סוגר ספר בראשית מעגל עם פתיחתו, כאשר התופעה 
בפרשה  שהחלה  לרצח,  המובילה  אחים  שנאת  של 
תיקונה  אל  באה  קין,  עם  'בראשית'  ספר  של  הפותחת 
באחווה  מעל  קין  הספר.  את  המסיימת  'ויחי'  בפרשת 
באימפולסיביות,  שפעל  משום  והמשפחתית,  האנושית 
ולא היה מסוגל להכיל את רגשותיו השליליים כלפי הבל. 
יוסף תיקן את חטאו של קיין כשבחר לפעול ברציונאליות, 
את  ולהשיב  אחיו  כלפי  השליליים  רגשותיו  את  לרסן 
האחווה. קין הכריז מול בורא עולם בתמיהה: "השומר אחי 
אנוכי?!" יוסף לעומתו אומר לאחיו בהבטחה יציבה: "אכן, 

שומר אחי אנוכי", ולכן "אנוכי אכלכל אתכם". 
בוודאי אין זה מקרה שהשם 'יוסף' מכיל בדיוק את אותיות 
שאפשרה  עוצמה  לעמדת  הגיע  יוסף  'פיוס'.  המילה 
כמה  עד  היטב  יודעים  אנחנו  כרצונו.  באחיו  לעשות  לו 
גדולים וקשים הם הרוע שבעוצמה והעוצמה שברוע. יום 
לנו  מזכיר  ל'ויחי'  'ויגש'  בין  תמיד  שחל  הכללי  הקדיש 
את עוצמת הרוע של שליטים, כפי שהראתה ההיסטוריה 
המאה  של  האכזריים  הדיקטטורים  ועד  נבוכדנצר  מימי 
העשרים. יוסף, איש הפיוס, ידע למנף את העוצמה לטובת 
הכפופים לו, ולא לנצלה לצרכיו ולשרירות לבו. הפילוסוף 
משתווה   - שנוקם  אדם  כי  אמר  ביקון  פרנסיס  האנגלי 
ליריבו, ואילו אדם שמבליג מתעלה מעליו. יוסף לא הבליג 
ההכרה  מתוך  אלא  לשעבר,  יריביו  מעל  להתעלות  כדי 

בערך ההבלגה כשלעצמו. 
ירושה לבן המלך

אכן, אחרי שנסיים את חומש בראשית ונקרא בקול גדול: 
המלך  שדוד  ונגלה  להפטרה,  נגיע  ונתחזק",  חזק  "חזק 
בנקמנות  לכאורה,  נוהג,  מותו  לפני  בנו  לשלמה  בצוואתו 
מופלגת כאשר הורה לו: "ְוַגם ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה 
ֵׂשיָבתֹו  תֹוֵרד  ְוֹלא  ְּכָחְכָמֶתָך  ְוָעִׂשיָת  ְצרּוָיה...  ֶּבן  יֹוָאב  ִלי 
ְּבָׁשֹלם ְׁשֹאל... ְוִהֵּנה ִעְּמָך ִׁשְמִעי ֶבן ֵּגָרא ֶבן ַהְיִמיִני ִמַּבֻחִרים 
ְוהּוא ִקְלַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת ְּביֹום ֶלְכִּתי ַמֲחָנִים...  ְוַעָּתה ַאל 
ְּתַנֵּקהּו... ְוהֹוַרְדָּת ֶאת ֵׂשיָבתֹו ְּבָדם ְׁשאֹול" )מלכים א פרק 

ב(. 
וכאן נשאל את עצמנו: האם דוד המלך מציב דוגמה הפוכה 
שיש  דומני  קשה?  בנקמנות  מתנהג  והוא  יוסף  של  לזו 

התנהגותו  את  להבין 
דווקא  דוד  של 
יוסף.  בהמשך לקו של 
בתור  יכול  היה  דוד 
בן  לנקום בשמעי  מלך 
צרויה  בן  וביואב  גרא 
במשך כל ימי חייו. היו 
הסמכויות  כל  בידיו 
כדי  הדרושים  והכוח 
מיידית  להענישם 
עפעף.  להניד  מבלי 
מדוע אפוא הוא מותיר 
הלא- המשימות  את 

נעימות הללו לבנו? 
נמנע  שדוד  נראה 
יואב  את  מלהעניש 
משום  שמעי,  ואת 
לפעול  רצה  שלא 
שליליים  רגשות  מתוך 

ומתוך אימפולסיביות. אותו דוד שידע ללחום באויבי ה', 
הוא  כאשר  עתה,  רק  האישיים.  באויביו  ללחום  רצה  לא 
טובת  כל  לו  שאין  ויודע  עולמו,  לבית  להסתלק  עומד 
רק  דינם.  את  חורץ  הוא  אנשים,  אותם  מהענשת  הנאה 
שקולה  במחשבה  מעשיהם  את  שופט  הוא  כאשר  עתה, 
ובפרספקטיבה של זמן רב, הוא גוזר את הדין הראוי להם. 

עונש לאחר זמן
האקלים  את  מעצבים  אנשים  כלפי  שלנו  התגובה  דרכי 
שליליים  רגשות  לרסן  והיכולת  חיים,  אנו  בו  החברתי 
שכזה  לריסון  מעניינת  דוגמה  בחיינו.  תחום  בכל  נחוצה 
מוסר  שיחות  המאגד  אליהו'  'לב  לספר  במבוא  מצאתי 
של הרב אליהו לאפיאן זצ"ל. בניו מספרים שם שכאשר 
עשו מעשה לא טוב בילדותם, היה אביהם נמנע מלהעניש 
אותם באופן מיידי. הוא נהג להזמין אותם לאחר זמן כדי 
לדבר בניחותא על מה שעשו, ואז היה לעיתים גם מעניש. 
העיקרון שהנחה אותו היה שאסור לפעול מתוך חמת זעם 

רגעית אלא מתוך שיקול דעת וכובד ראש. 
במציאות  ומתבוננים  דעת,  שיקול  מתוך  פועלים  כאשר 
השליליים  הרגשות  את  לשים  אפשר  אמונה,  של  במבט 
בפינה. מי שמצליח בכך זוכה לא רק להערכה מהחברה, 
אלא גם ליותר שקט ושלווה, וליותר שלום עם עצמו, כי רע 
לאדם אם הוא זוכר ורואה כל הזמן את הרע, ומה טוב לו 

לאדם אם יסלח על הרע, וידע לזכור ולראות את הטוב. 
הרב דר’ רונן לוביץ, רב היישוב ניר עציון ומרבני צהר ובית הלל. 
מלמד במכללה האקדמית הדתית שאנן בחיפה ובאוניברסיטת חיפה

ספר בראשית סוגר 
מעגל עם פתיחתו, 

כאשר התופעה 
של שנאת אחים 

המובילה לרצח באה 
אל תיקונה.קין מעל 

באחווה האנושית 
והמשפחתית, משום 

שפעל באימפולסיביות, 
ולא היה מסוגל 

להכיל את רגשותיו 
השליליים כלפי הבל. 
יוסף תיקן את חטאו 

של קין כשבחר לפעול 
ברציונאליות

מיועד לבתי כנסת, בתי ספר, ועדים וחברותות 
ֶדה" - חידונים ומשחקים,  בתכנית: "ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ

מנהגים, שירים וסיפורים. התכנית תותאם לאופי 
הקבוצה ולגילה. 

כי האדם עץ השדה
פנו עוד היום למשה אוסי

09-8335016 
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כי האדם עץ השדה

“האם אהבתו של יעקב לרחל היתה אהבה ממבט ראשון, 
ואת מי בסוף הוא אהב יותר – את רחל או את לאה? כמה 
גאולות  כמה  כנען?  בארץ  אבינו  אברהם  ביקר  פעמים 
ממצרים היו? האם כל עם ישראל שרד את מכת בכורות? 
האם הקב”ה באמת מעוניין בקרבנות? והאם נדב ואביהוא 

היו חוטאים או קדושים? 
ועוד רבות אחרות, עומדות במוקד  שאלות מרתקות אלו, 
עיון  תוך  פכטר.  עידו  הרב  מאת  הפשט’  ‘עומק  הספר 
שנשתלו  שונים  לרמזים  לב  ותשומת  מקרא  של  בפשוטו 
בתוכו, מאיר הספר את פרשות השבוע באור מרענן ובלתי 
שגרתי, וחושף עובדות וסיפורים מפתיעים הטמונים בטקסט 
המוכר והידוע. המסרים והסיפורים המתגלים לאורך העיון 
אשר  ועדכני  אקטואלי  למבט  המחבר  אצל  זוכים  בספר, 
מביא את פרשת השבוע ללב לבם של הנושאים הבוערים 

היום בחברה הישראלית ובמדינה היהודית המתחדשת.”

  www.alonshabbat.com  |  052-2518981 :להזמנות ורכישה
נקודות מכירה - כפר סבא, רעננה, גבעת שמואל, פתח תקוה, נתניה, ראשון לציון, יו"ש    

קריאה מרעננת ומפתיעה 
בפרשות השבוע, עם מבט 

עכשווי לסוגיות השעה

*המחיר לא כולל משלוח

עיונים בפרשות השבוע על דרך הפשט
מאת הרב עידו פכטר

עומק הפשט  2
כרכים!  
עמודים!   כ-600 

רק 100 ש"ח במקום 150ספרים אחרונים במחיר מוזל!

בהוצאת ‘מסביב לשולחן’

הידע יעקב על מכירת יוסף?
עשרים ושתים שנים חי יעקב במחשבה כי יוסף, בנו אהוב, 
אולי   – עליו  להתנחם  סירב  הוא  רעה.  חיה  ידי  על  נטרף 
משום שתחושת בטן עמוקה סירבה להשלים עם הידיעה 
המרה, אולי משום שהתמלא לבו ייסורי מצפון על ששלח 
את יוסף לבדו אל אחיו – ולבסוף הוכח לו כי סירובו היה 
מוצדק. יעקב מתבשר כי יוסף חי במצרים, ולא עוד אלא 

שהוא השליט עליה, והוא יורד עם כל משפחתו לפוגשו.

הבאה:  התמיהה  את  מעלה  יוסף  עם  זה  מחודש  מפגש 
השתלשל  שיוסף  זה  כיצד  לעצמו  תמה  לא  יעקב  האם 
מצרימה? האם לא שאל אותו על כך? הכתוב אינו מוסר 
נראה  עקיפה  בדרך  אך  לכך  בנוגע  מידע  מפורשות  לנו 
שניתן ללמוד כי יעקב אכן גילה את כל שהתרחש. ראשית, 
לאחר מותו של יעקב מגיעים האחים אל יוסף ואומרים לו 
)נ, טז-יז(: "אביך צוה לפני מותו לאמר. כה תאמרו ליוסף 
אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא 
על  מספרים  האחים  הנה  אביך".  א-להי  עבדי  לפשע  נא 
צוואת יעקב שהורה ליוסף למחול לאחיו, ומכאן שידע על 

כך.

אלא שדברים אלו מעלים את חשדו שכל מי שמבין בטיב 
 – לאחיו  ימחל  שיוסף  ביקש  יעקב  אכן  אם  ומתן.  משא 
יאמין  שיוסף  ומדוע  מפורשות?  זאת  לו  אמר  לא  מדוע 

לאחיו שאומרים לו זאת לאחר מות האב?

רמז שני שיסייע לנו בפתרון התעלומה ניתן למצוא בברכת 
יעקב ליהודה. לאחר שהוא מוכיח את ראובן, שמעון ולוי 
באומרו  ליהודה  ההנהגה  את  מעביר  יעקב  מעשיהם,  על 
"יהודה אתה יודוך אחיך" )מט, ח(. והיכן ניכרה מנהיגותו? 
בני  מטרף  יהודה  אריה  "גור  זאת:  מבהיר  יעקב  בהמשך 
עלית" )שם, ט(. סביר להניח שהמלים "מטרף בני עלית" 
)לז,  יוסף"  טרף  "טרף  יעקב  אמר  שעליו  ליוסף  מכוונות 
יהודה צמחה  יעקב מכיר בכך שהנהגתו של  לג(. כלומר, 
למכור  הציע  כאשר  יוסף,  טריפת  של  מהמקרה  )עלתה( 

אותו לישמעאלים, ובכך הציל אותו מהאחים.

אם כן, מסתבר שיעקב הכיר את שאירע על שפת הבור. 
מעתה אמור: אכן ייתכן כי דברי האחים ליוסף, שיעקב 

ציווה כי ימחל להם, נכונים, ויעקב ביקש להשרות שלום 
בביתו לאחר מותו. 

הרב עידו פכטר
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יוסף ואחיו במסורת האיסלאם

יוסף מופיע בקוראן בסורה ה-12 הנקראת "סּוַרת  סיפור 
אך  המקראי  לסיפור  דומה  בקוראן  הסיפור  אמנם  יּוִסף". 
חלו בו מספר שינויים. חלומו הראשון של יוסף על האלומות 
המשתחוות לאלומתו מושמט בקוראן, והחוקרים משערים 
ערב  האי  בחצי  הנוודית  השבטית  שהחברה  מפני  שזאת 
לא עסקה בגידול תבואה, רק חלום אחד עשר הכוכבים, 
הזה  החלום  ואת  מופיע  ליוסף,  המשתווים  והירח  השמש 

אין יוסף מגלה לאחיו כי אם לאביו. 
הטקסט הקוראני הוא דידקטי ומוצג כסיפורת יפה, בלשון 
מושמט  ולכן  שלילי,  באור  יוסף  את  מתאר  ואינו  פשוטה, 
כתונת  סיפור  גם  וממילא  מפונק,  כנער  יוסף  של  התיאור 
שיוסף  מספר  איננו  שהקוראן  למרות  מוזכר.  אינו  הפסים 
שנאת  את  מתאר  הוא  זאת  בכל  חלומו,  את  לֶאחיו  סיפר 
האחים ליוסף ואת כוונתם להיפטר ממנו: "הנה יוסף ואחיו 
אהובים לאבינו מאיתנו, ִהרגו את יוסף או ָגְרשוהו לארץ… 
ויאמר אחד מהם: אל תהרגו את יוסף, ואולם השליכוהו אל 

מעמקי הבור, ואספתהו אחת השיירות". 
הקוראן מקצר בתיאור מכירת יוסף כי אין בו שבח ליוסף, 
חיובי.  באור  יוסף  את  לתאר  בנטייתו  ממשיך  הוא  ובכך 
ָיִמים  ַעל-ְּבנֹו  "ַוִּיְתַאֵּבל  קשה:  היא  יעקב  תגובת  במקרא 

ל"ד- ל"ז,  )בר'  ָאִביו"  אֹתֹו  ַוֵּיְבְּך  ְלִהְתַנֵחם...  ַוְיָמֵאן  ַרִּבים... 
ויש בה מסר  ואילו עפ"י הקוראן תגובתו מאופקת  ל"ה(. 
של תקווה: "אך לטוב ַיחל ומאלוהים יש לבקש עזרה, לבל 

יהיה הדבר אשר תספרו". 
יצא צדיק

האישה  בין  העימות  של  דרמטי  תיאור  מופיע  בקוראן 
פוטיפר  אשת  את  מכנה  המוסלמית  )המסורת  המצרייה 
"זוליכה", והשם חדר לקהילות ישראל בצורת "סוליקה"( 
זכר  לו  שאין  עימות  שבעיר,  הגבוהה  החברה  לנשות 
וישב,  )פרשת  תנחומא  במדרש  מופיע  הוא  אך  בתורה, 
ה'(. הסורה מתארת כיצד מעמידה בעלת הבית את יתר 
נשות  התחילו  "בינתיים  יוסף:  של  יופיו  במבחן  הנשים 
השרים לספר בעיר, כי אשת השר הגדול חשקה בעבדּה 
ורצתה לפתותו והיא במבוכה רבה. וכאשר שמעה אשת 
אותן  הזמינה  חברותיה,  של  הרכילות  דברי  על  השר 
לסעודה ומסרה לכל אחת מהן סכין. ואחר כך פקדה על 
את  פצעו  יופיו  את  הנשים  ובראות  אליהן.  לצאת  יוסף 
ידיהן מרוב התפעלות. ותאמרנה: "ישמרנו אללה! אין זה 

בשר ודם, אלא מלאך אציל". 
את  המתארת  עתיקה,  מדרשית  מסורת  אימץ  הקוראן 

סיפורו של יוסף ואחיו מובא בקוראן עם מסרים תיאולוגיים, תוך 
השמטת פרטים היכולית להתפרש לגנאי. עיון משווה

1

ַסְבָּתא 
ַסְּפִרי ִלי ִסּפּור

השריפה בכרמל, המכונה גם אסון הכרמל הייתה שריפת יער נרחבת, שהתרחשה בחנוכה 
והיישובים  הכרמל  פארק  מתוך  נרחב  בשטח  מגורים  ובתי  חורש  יער  וכילתה  תשע"א, 
וכבר ביומה הראשון הפכה לאסון  שבסביבתו. בשריפה נספו ארבעים וארבעה בני אדם 

השריפה הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל .
הספר "סבתא ספרי לי סיפור" נולד בעקבות אירוע טרגי זה, בניסיון להסביר לילדים בגיל 
העלולות  נסיבות  על  היער,  עצי  על  השמירה  חשיבות  על  גיל  ומותאם  מרוכך  בטון  הרך 
קשר  לשורשיה,  לרגביה,  הארץ,  של  הירוקים  לנופיה  שלנו  הקשר  ועל  לשריפתם  לגרום 

המוביל לקשר לא פחות חשוב, חם ומיוחד בין סבתא לבין נכד.

כ-30 עמודי כרומו משובחים, איורים מרהיבים 
וסיפור שובה לב!

מחברת הספר, ד"ר ניצה דורי היא ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית "שאנן" בחיפה.

ניצה דורי

www.alonshabbat.com  ובטלפון-052-2518981  ניתן להזמין באתר  

ניתן לרכוש ספרים נוספים מפרי עטה של המחברת 
באמצעות המכללה האקדמית דתית "שאנן"
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יוסף  של  נטייתו  ואת  בנפשו  שהתחולל  הפנימי  המאבק 
אמר  חד  ושמואל:  רב   – מלאכתו  "לעשות  להתפתות: 
מלאכתו ממש, וחד אמר לעשות צרכיו עמה, אלא שנראית 
לו דמות דיוקנו של אביו" )סוטה ל"ו(. הקוראן האריך עוד 
בתיאור אפיזודה זו המגרה את הדמיון העשיר של יושבי 

ערב. 
התפארות לא מגונה

סיפור חלומו של פרעה בדבר שבע הפרות בריאות הבשר 
ושבע הפרות דקות הבשר מופיע בקוראן בתמצית, ואולי 
לאחר  במקרא,  ערב.  לשוכני  זר  היה  בקר  שגידול  מפני 
נבון  איש  למנות  לפרעה  יוסף  מייעץ  החלומות,  פתרון 
וחכם )בר' מ"א(. יוסף הניח לפרעה לקבוע את המינוי כפי 
שהיה מקובל שהמלך קובע בעניינים אלו. אך לפי הקוראן 
המלך  לפני  יוסף  של  דיבורו  דרך  עצמו.  את  יוסף  הציע 
אדרבה,  הערבית.  בתרבות  מגונה  כתכונה  נתפסת  אינה 
אופיינית  גבורה,  או  חכמה  במעשי  עצמית  התפארות 
הבכיר  המינוי  את  יוסף  מקבל  לבסוף  ואכן,  זו.  לתרבות 

מידי המלך.
 הקוראן מסיים כפי הכתוב בתורה על המפגש בין האחים 
באומרו:  לאביו  יוסף  פונה  מרגש  ובאופן  אביהם,  ועמם 
"אבי, זה הוא פתרון חלומי מלפנים. הנה עשה אותו אלוהי 
אמת, וייטב איתי בהוציאו אותי מבית הסוהר, ויֵבא אתכם 

מן הערבה, אחרי אשר הפריד השטן ביני לבין אַחי  ".

סיכום ההבדלים
תיאולוגית,  מבט  מנקודת  יוסף  לסיפור  מתייחס  הקוראן 
לקח  בהן  שאין  וסצנות,  אפיזודות  על  מדלג  הוא  לכן 
חיובית  כדמות  מוצג  יוסף  בקוראן  מובהק.  תיאולוגי 
ללמוד  שראוי  נביא,  של  תכונות  בעל  ומוסלמי  צדיק  של 
מהתנהגותו וממעשיו, ולכן הושמטו אפיזודות, שבהן הוא 
מופיע במקרא באור שלילי. בקוראן ישנה נטייה להטפה, 
וסופו של סיפור יוסף הוא הלקח האמוני לכוון את לבות 
הקוראן  שמבטא  כפי  באל,  לאמונה  מכה,  אנשי  הציבור, 
"אז קרא אביהם: אכן  יעקב באל:  את אמונתו העזה של 
ולבקש  בסבלנות  להתאזר  עלי  עליכם!  יצרכם  השתלט 
עזרה מאללה להתגבר על מה שספרתם לי".                                                    
)מוצא  טיבי  אחמד  ח"כ  של  דבריו  את  לקרוא  ו'מעניין' 
מי  "יש  יוסף:   בנושא  מאמר  שכתב  מטייבה(  המשפחה 
שיחושו שהדיון על דמותו של יוסף טומן בחובו פוטנציאל 
לוויכוח בין הדתות: של מי הוא יוסף? של היהודים או של 
האסלאם  כולם.  את  להרגיע  מבקש  אני  אבל  הערבים? 
והקוראן נכתבו באותו  מאמין כי התנ"ך, הברית החדשה 
ירדו  ורק  שבשמים,  השמור'  'הלוח  על  האל  ידי  על  זמן 

לארץ בזמנים שונים". ואכן... נרגענו.
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