
 בס"ד

 הפרשה ואנחנו

 ללכת מחיל אל חיל – בוישפרשת 

הגענו אל הבית. בפרשתנו, אנו עדים למאבקים אבינו בהר בעלון הקודם, עם יעקב וכפי שה

שהתנהלו בתוך ביתו, כאשר מרכז הכובד מועתק מיעקב אל בניו בכלל, ואל בנו יוסף בפרט: "אלה 

, מחשובי תלמידיו של רבי 8181)נפטר בשנת מרימנוב רבי מנחם מנדיל  )לז, ב(.תלדות יעקב יוסף..." 

הסביר כי כל אדם מישראל מכונה "יעקב", ועל כל אחד אומרת התורה "אלה  אלימלך מליזנסק(

תולדות יעקב". מהן התולדות? "יוסף" היינו, שלא יעמוד במקום אחד ויקפא על שמריו, אלא 

מחיל אל חיל בעבודת ה', שכן עמידה  יוסיף בהתמדה ובהתלהבות תורה ומעשים טובים ויתקדם

אצל ילדים ניתן  במקום אחד משמעה נסיגה; כשאין עליה והתקדמות, נמצאים במצב של ירידה.

כיצד אנו מתקדמים מחיל בנקל לראות התקדמות והתפתחות במישורים שונים, אבל מה אתנו? 

אופן בו נלמד אותה מה השוני בין האופן בו קראנו את הפרשה בשנה שעברה לבין האל חיל? 

השנה? בדברים שיובאו לעיל אנסה להדגיש מספר רעיונות, בתקווה כי יעשירו את הלימוד וההבנה 

של הפרשה, ויפתחו צוהר לחשיבה נוספת הן על המאורעות בפרשתנו והן על המאורעות בחיינו 

 אנו.

 עת לדבר

 יעקב, וישמעאל יצחק, והבל קין) וכמורכבים כמתוחים האחים יחסי מתוארים בראשית בחומש

, ביניהן שנוצרה היחסים במערכת מסוים ואיזון תיקון ליצור הצליחו ,ולאה רחל ,האחיות(. ועשו

: "וישנאו ליוסף האחים של הנורא היחס מתואר, בפרשתנו. שרטון על עלו ילדיהן בין היחסים אך

, מגדולי הדור באירופה במאה 8671)נפטר בשנת רבי יהונתן אייבשיץ  )לז, ד(.אותו ולא יכלו דברו לשלום" 

העיר כי אילו האחים היו מגיעים למצב של הידברות עם יוסף, היו מצליחים לאתר נתיב  הי"ח(

רבי יהונתן אף הוסיף כי בכל מחלוקת המתגלעת בין אנשים, הצרה הגדולה היא לשיכוך השנאה. 

כל להביא את הצדדים להבנה )גם אם חוסר ההידברות, שכן בחלק ניכר מהמקרים ההידברות תו

אחיזה של  היסתבר לצדדים כי המחלוקת ביניהם תלויה על בלימה ואין ל ,לא להסכמה(, ולעתים

הדגיש כי "כשמדברים בכנות ובגילוי לב על מה שכואב, אפשר אולי לצעוד  הרב חנן פורת ממש.

 )מתוך: 'מעט מן האור'('." ֶלֱאֹהב ֵעתאליו: '', אל הפסוק הצמוד ְלַדֵבר ֵעתעוד צעד קטן ולהגיע, מתוך '

 דע מאין באת

למרות מזימת אחיו: "ויהי ה' את יוסף ויהי יוסף שגשג מאד במצרים, תכניות הקב"ה נשגבות הן; 

, מתלמידיו החשובים של ה"חוזה" 8186)נפטר בשנת . רבי שמחה בונים מפשיסחה )לט, ב(איש מצליח" 

 קרוב ונשאר הגיע מאין שכח לא , אשרמשבחת כאן את התנהלותו של יוסףציין כי התורה  מלובלין(

התמודדות לא פשוטה היא דווקא , אלא גם בעת שהצליח. מסכת תלאותיולא רק בעת  ,'ה אל

 מאיר ישראל )רבי"חפץ חיים" הבעניין זה דרש בשעת פריחה והצלחה לזכור את מקור מחצבתנו. 

זו(, לים מדי "שבת מברכים" )כמו בשבת , שמתפלבברכת החודש כי  (8311מראדין, נפטר בשנת  הכהן

שנזכה  אנו חוזרים ומתפללים ,אנו מבקשים "חיים שיש בהם יראת שמים ויראת חטא"; בהמשך

ל"חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים". מה פשר הכפילות? מדוע אנו מבקשים יראת שמים 

הטעים כי הסיבה לבקשה הכפולה היא, שלאחר פעמיים באותה תפילה ברציפות? ה"חפץ חיים" 



הבקשה הראשונה על יראת שמיים אנו מתפללים שנזכה ל"חיים של עושר וכבוד", ואז עלולים 

ְשַמןלהגיע למצב של "חלילה  רּון ַויִּ ְבָעט ְישֻׁ לכן נדרשים אנו לשוב ולבקש שחיינו  )דברים לב, טו(, "ַויִּ

 יהיו מלאים באהבת תורה וביראת שמיים.

 אדם שבין היחסים ברובדדיבור ה שלו כוח את יקרות באור מאירים ומפרשיה פרשתנו, לסיכום

 אדם שבין ברובד גם, כן-כמו. הבנות אי על ולהתגברות מחלוקות ליישוב בסיסי ככלי לחברו

 כל על שמים יראת בהם שיש חיים חשיבות - מהותי עניין הזרקורים באור מציבה פרשתנו, למקום

 ;'תפילה' מכונה זו דיבור. הבורא עם יחסנו במישור גם עצום כח יש דיבורל כי דומה. ושעל צעד

 השמיים יראת את ומבטאות, עת לכל המתאימות, והודיה שבח ומילות בקשות כוללתהתפילה 

 !תמיד בעזרנו' ה ויהי ומפרה חיובי באופן הדיבורבכוחו של  להשתמש שנזכה. שלנו

 

 !חנוכה שמח !ומבורךשלום שבת 

יָבה" –מוקדש באהבה רבה להוריי היקרים לרגל יום הולדתם  ים 'ה ֵהיטִּ  ַלּטֹובִּ

ים יָשרִּ בֹוָתם ְולִּ  .ד( ,קכה תהלים)" ְבלִּ

 


