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 ויגשפרשת 

 77גליון   ה"תשע טבתד "בס                            א "ר הרב שמעון כהן שליט"של מו שיעורו השבועי

 יוסףיהודה ו

 אלו עם אלו מדיינים מלכים

 מתבררים בעולם שני כוחות

ַגׁש" אֶמר ְיהּוָדה ֵאָליו ַויִּ י ַויֹּ י בִּ נִּ י ֵניְבָאזְ  ָדָבר ַעְבְדָך ָנא ְיַדֶבר ֲאדֹּ נִּ ַחר ְוַאל ֲאדֹּ י ְבַעְבֶדָך ַאְפָך יִּ  כִּ

ָך ה ָכמוֹּ   .1'וכו "ְכַפְרעֹּ

 ראש המעצמה החזקה ביותר, שליט מצרים יהודה אל מול רשתנו פותחת במעמד המופלא בו עומדפ

לפנות אל צד , עומד לפניו ומבקש לדבר על לבויהודה  .כל העולם כולומשביר להשליט ש, הגדולה ביותרו

בפניה  אין מקובל לפנות מלךל, לשדר עוצמה כותמלדרכה של הלוא , פנייתו זו מעוררת תמיהה .ש שבוהרג

ים" מטיל עליהם אשמת מרגליםמלך שודאי לא כשמדובר ב, רגשית ת ַאֶתם ְמַרְגלִּ ְראוֹּ  ָהָאֶרץ ֶעְרַות ֶאת לִּ

אם כן  ,ןס כלפיהם הוא עויאשמת ריגול והיחמוטחת בהם , האחים נמצאים כעת בנקודת מבחן ,2"ָבאֶתם

 מושל מצריםספר ללו, ווסבא של ול אבא שלע לדבר, מה ראה יהודה לעמוד ברגעים אלו ולפנות אל הרגש

  ?על מה שהיה קודם סיפורים ארוכים

ַגׁש"על הפסוק  מכאן אתה למד שדיבר אליו  -אל יחר אפך ו, יכנסו דברי באוזניך" :י"רש כותב "ְיהּוָדה ֵאָליו ַויִּ

מושל המעצמה הוא עומד עכשיו מול , משפטית גםו גם כמותית, נמצא בעמדה נחותה יהודה ".קשות

 .ואף על פי כן עמידתו איתנה, הגדולה בעולם

 :וזו לשונו, ליוסף בין יהודההזה ש ופלאמתאר את המפגש המ 3המדרש

, ויוסף יהודה זה, 'המלכים הנה כי' -( ה, תהלים מח)' יחדיו עברו נועדו המלכים הנה כי'"

 ".זה על עברה נתמלא וזה, זה על עברה נתמלא זה, 'יחדיו עברו'

 ל מתארים כאן מפגש שבו"אבל חז, יםנותחנדברי שיהודה בא ב לנונראה  סוקיםאת הפ םכשאנחנו קוראי

רמת  הממחישים אתתיאורים מרתקים  ל יש"בחז ".וזה נתמלא עברה על זה, ברה על זהזה נתמלא ע"

בצווחתו נפלו כל שרי מצרים ונפלו שיניהם של עד כדי כך ש, היתה עוצמה אדירה ביהודה, ההתגוששות

 לבו מתוך יוצאות שערות שתי היו ,5ל"אומרים חז, עולה  יהודה של חמתו כשהיתה, 4שלוש מאות גיבורים

ל "חז .מפגש בין יוסף ליהודהה תמעוצ על למדים אותנותיאורים מבהילים שמיש כאן  .בגדיו את וקורעות

                                                           

1
 .יח, בראשית מד 

2
 .ט, בראשית מב 

3
 .ב, בראשית רבה צג 

4
 .יח אות סט בשם מדרש אבכיר, ראה תורה שלמה בראשית מד 

5
 .מדרש תנחומא ויגש ג 
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כלומר מדובר , להרוג את מלך מצרים, 6וט ביוסף ולהרוג אותויהודה לבעהיה ל ויכ מעמדאומרים שבאותו 

 :ממשיך המדרש ואומר .אדירהעוצמה  ת בומתנקזמפגש שב

, (לג, מג בראשית)' רעהו אל איש האנשים ויתמהו, '(ו, תהלים מח) 'תמהו כן ראו המה'"

 מלכים :אמרו, השבטים אלו - 'שם אחזתם רעדה'', וגו 'אחיו יכלו ולא', 'נחפזו נבהלו'

 ".מלך עם מדיין למלך יאי, לנו איכפת מה אנו ,אלו עם אלו מדיינים

עכשיו מתבררים , האחים עומדים מן הצד ומבינים שמדובר כאן במאבק שורשי שאיננו שייך אליהם כרגע

אנחנו לא שייכים  ,"ו מה אכפת לנואנ", שליט מצרים כוחו שליהודה וכוחו של  -י כוחות נשבעולם 

 .הזההעולמי המהלך  מדרגה שלל

 

 אחד באחד יגשו –יהודה ויוסף 

 אלו? מדוברת יומלכו על אלו, "אלו עם אלו מדיינים מלכים", יש כאן מפגש מיוחד שדורש התבוננות

 7פר עמוסבס. נוסף מדרש עלינו ללמוד דברהכדי להבין את  .במפגש הנוראי הזה אןכ יםתבררמכוחות 

ֵנה: "נאמר ים הִּ ים ָימִּ ַגׁש' ה ְנֻאם ָבאִּ ֵרׁש ְונִּ ֵצר חוֹּ ֵרְך ַבקֹּ ים ְודֹּ ֵׁשְך ֲעָנבִּ יפּו ַהָזַרע ְבמֹּ טִּ ים ְוהִּ יס ֶהָהרִּ  ְוָכל ָעסִּ

ת ַגְגָנה ַהְגָבעוֹּ ְתמוֹּ  :8וזו לשון המדרש, רומזים חלקי הפסוק השוניםמי לל מלמדים אותנו "חז". תִּ

 זה 'חורש' - (יג, ט עמוס) 'וגו 'חורש ונגש' ה נאם באים ימים הנה', 'ודהיה אליו ויגש'"

 ודורך', (ז, לז בראשית)' אלומים מאלמים אנחנו והנה' :שנאמר, יוסף זה 'בקוצר', יהודה

 שמשך, יוסף זה 'הזרע במושך', (יג, ט זכריה)' קשת יהודה לי דרכתי כי', יהודה זה 'ענבים

 ויטפו', (ד, יא הושע)' אמשכם אדם בחבלי' :כדכתיב, צריםלמ והורידו אביו של זרעו

 מה אנו אלו עם אלו מדיינים מלכים' אמרו, השבטים אלו (יח, ד יואל)' עסיס הרים

 ."'לנו איכפת

ַגׁש", ושניהם ניגשו, זה יוסף 'קוצר'ו, זה יהודה 'חורש' ֵרׁש ְונִּ ֵצר חוֹּ במדרש . שניהם ניגשים זה מול זה ,"ַבקֹּ

ניגשים  יהודה ויוסףכלומר , "ויוסף יהודה זה - (ח, מא איוב)' יגשו באחד אחד'"ישנו ביטוי דומה  9הקודם

מצד שני ו, שני הכוחות בין של בירור ,קונפליקטשל  נקודה ועל איז מצד אחד מדובר כאן, אחד באחד

הם בשורשם  אבל, מנוגדים שמתבררים כאן נראיםכוחות השני  .רעל נקודת הייחוד והחיבוכאן  ברומד

  .מחוברים

 

 נפרצה ברית השבטים

הנחת היסוד היא ששני הכוחות שמתבררים כאן , ל מה מקומו של יוסף"מלמדים חז 10תנחומאמדרש ב

  :שייכים למהלך הגדול ואין אחד מתבטל בפני רעהו
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 .ט, ראה בראשית רבה צג 

7
 .יג, עמוס ט 

8
 .ה, גבראשית רבה צ 

9
 .ב, בראשית רבה צג 

10
 .מדרש תנחומא ישן וישב ח 
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 יודע היה אילו .'להתנחם וימאן לנחמו בנותיו וכל בניו כל ויקומו' ?ביעקב כתיב מה"

 :לו אמר, 'שאולה אבל בני אל ארד כי' :אומר והיה, להתנחם ממאן היה ייםח שהמתים

 לפיכך, חי יוסף שהיה הקדש ברוח יודע אבינו יעקב שהיה מפני, שבעולם שוטה ,רבינו

 ."החי על תנחומין מקבלין שאין, תנחומין עליו קיבל לא

ממשיך  .מהריכה להיות שלֵ מיטתו צ, אפשרות שאחד מבניו ימות בחייו תתכן אשליעקב יודע  כלומר

 :המדרש ואומר

 כמה, השבטים ברית נפרצה הרי אבינו יעקב אמר אלא -' להתנחם וימאן' :חראבר ד"

 כל, הברית אותו פסקה הרי הלך שיוסף מאחר אני ורואה, שבטים ב"י להעמיד יגעתי

 ,יוםב שעות ב"י ,חדשים ב"י ,מזלות ב"י - שבטים ב"י כנגד הוא ברוך הקדוש של מעשיו

 ברית נפרצה הרי, יוסף לו הלך ועכשיו, לובש אהרן שהיה אבנים ב"י ,בלילה שעות ב"י

 ."השבטים

 11ל"חז .חיבור מיוחד במינו, ברית והיתה כאן איזכלומר  ,"נפרצה ברית השבטים" - יש כאן ביטוי מיוחד

חיבור  ,מה רבהמבטאת חיבור בעל עוצ 'ברית'ה .אבל ברית אבות לא תמה, זכות אבות תמהשאומרים 

הם כנגד שנים  ה"מעשיו של הקב ".נפרצה ברית השבטים" :אומר יעקב אבינוהנה ו ,שלא שייך בו ביטול

 – ב אבנים שהיה אהרן לובש"י ,ב שעות בלילה"י ,ב שעות ביום"י, ב חודשים"י, ב מזלות"י  -עשר השבטים 

עמל כל ימיו לפעול  יעקב אבינו. ף נלקחתה יוסעהנה ו, שבטים שנים עשרלהעמיד  יעקב אבינו יגעועל כן 

עקב אבינו ליזה לא שייך , קילזה תהליך א, קיתבעצם מגמה אל יאהב השבטים "המגמה של י ,ל-עם א

יעקב אבינו מבקש להיות שותף ו, ב דברים"סדר של י איזה, איזו מגמהה מוביל "הקב .ברמה הפרטית

: ואמנם ניתן היה לשאול. הכל היה לריק ,גיעות שיגעכל הי, "נפרצה ברית השבטים"והנה , קיתבמגמה האל

 :על כך אומר המדרש שם? מדוע לא הוליד יעקב בן נוסף כנגד זה שנלקח

 שעמד מפני אלא, שבטים ב"י שיהיו כדי בן להוליד אשה לישא יעקב יודע היה ולא"

 ,לא בראשית) 'בנותי על נשים תקח ואם בנותי את תענה אם' :שאמר, לבן של בשבועה

 יםאלק ראה' עמנו איש אין :ולמר א, לחוץ הוציאו ?לבן עשה מה .מיתתן אחר אפילו, (נ

 ".אשה לישא יכול היה לא השבועה אותה מפני, (שם)' וגו 'עד

 .שבטיםב "משם הוא אמור להעמיד י, ב השבטים שייכים למגמה של בנות לבן"יעקב אבינו יודע שיאם כן 

  .אן חיסרון במגמה האלקית שצריכה להופיע בעולםכי יש כנחם תלהממאן יעקב אבינו 

 

 עקידה של כהנסיון גדול אפשר ,גדול נסיון

, (ב"הנצי) ברלין יהודה צבי נפתלי ביר של לצידו ין'וולוז ישיבת כראש כהן יק'סולוביצ הלוי בר דב יוסף רבי

ל "הוא עומד על דברי חז 12על התורה" בית הלוי"בספרו . הקודם הדור גדוליונמנה בין  בחריפותו נודעהוא 

 :וזו לשונו, הללו ומאיר אותם באור חדש

 במדרש ועיין, כלל מובן אינו לכאורה יוסף על אבינו יעקב שנצטער הצער ריבוי כל"

 וזה ',ויתנחם' :כתיב דביהודה זה על שאלה אחת דמטרונא ,(כא ,פד אשית רבהבר)

 ב"י מנין לו שחסר על היה רוצע עיקר רק, 'להתנחם וימאן' בו כתיב כולם של אביהם

 פרשת המדרש שוןלו וז, הישראלית אומה מכלליות היסוד עיקר הוא זה דמנין שבטים

                                                           
11

 .א"שבת נה ע 

12
 .לד, בית הלוי בראשית לז 
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 שהוא הוא ברוך הקדוש גזר :אמר ,אבנים ב"י יעקב נטל :(יא ,סח אשית רבהבר) ויצא

 עשר שנים מתאחות אם ,אני ,העמידן לא יצחק ,העמידן לא אברהם ,שבטים ב"י מעמיד

 ויגיעתו תשוקתו כל היה וזהו, שבטים עשר שנים מעמיד שאני אני יודע ,לזו וז אבנים

 שועֵ מְ  שסבל הצער וכל, שנה עשרים לבן בבית עבד זה ועבור ,ישראל בית לבנות חייו כל

. הזה במנין תלוי והכל ,ובקרבנות ישראל ובארץ אברהם בברכות שיזכה עבור רק היה

 כל שיגע מה כל נתקלקל הרי המנין לו שנחסר סבור והיה יוסף שנטרף כשראה ועכשיו

 כי ',שאולה אבל בני אל ארד כי' :אמר ןכל וע, שנים ב"הכ כל עליו התאבל ןכל וע, חייו

 . בחייו שעשה כל נתקלקל בזה

 ראויות היה ולא מלדת עמדו כבר דהאמהות דנהי הזה הצער כל דמה יקשה אכתי רק

 יוסף תחת אחר בן יוליד עוד ואפשר אחרת אשה לישא לו היה קוםמכל מ בן עוד לילד

 אם לבן שהשביעו השבועה מפני כן לעשות יכול היה דלא רק ?כבתחלה הכל ויתוקן

 אשה לישא יכול היה לא קיימת מהאמהות אחת שהיה זמן וכל ,בנותי על נשים תקח

 . אחרת

 .טיםהשב ברית נפרצה הרי ,יעקב אמר :שונולו וז( קמג) זו פרשה בילקוט מצאתי שוב

 ,בלילה שעות ב"י ,ביום שעות ב"י ,מזלות ב"י - שבטים ב"י להעמיד יגעתי יגיעות כמה

 אשה לישא יעקב רצה ולא .השבטים ברית נפרצה הרי - באפוד אבנים ב"י ,חדשים ב"י

 . דברינו ככל להדיא מבואר הרי .'כו נשים תקח אם לבן של שבועתו מפני בן ולהוליד

 שיהיה ירא שהיה השבועה לו להתיר רצה ולא שנים הרבה צער סבל הרי ניםפל כל וע

, עקידה של כהנסיון גדול אפשר גדול נסיון הוא זה על וכשנתבונן. ללבן השם חילול

 להתיר רצה ולא שנים ב"כ בזה נצטער, יגיעותיו וכל הבטחותיו כל שאבד סבור שהיה

 דלבש יעקב של ותוזכ אז הסנהדרין שהזכירו וזהו, זה עבור הרבה כך כל וסבל הנדר

 ".שק

עוד הדבר אירע  ,כשעשה דרכו אל בית לבן וביקש מקום להניח את ראשו יעקבעל ידי  וטלינהאבנים ב "י

ראשו היה נתון במספר הצאצאים שעתיד להעמיד מתוך תשוקה למלא אחר אז כבר  .השבטיםלפני שנולדו 

אברהם לא , ב שבטים"וא מעמיד יה שה"גזר הקב :אמר" ,רצון בוראו ולהיות שותף במגמה האלקית

אני שאני מעמיד שנים עשר  אם מתאחות שנים עשר אבנים זו לזו יודע ,אני, יצחק לא העמידם, העמידם

מנסח בלשון מופלאה מהי מגמת החיים שעומדת לנגד עיניו של יעקב אבינו כל ימי " בית הלוי"ה ".שבטים

זה  ,רוצהיעקב אבינו שכל מה , פלאי פלאות ,"בית ישראלוזהו כל תשוקתו ויגיעתו כל חייו לבנות " - חייו

אם יהיו שנים עשר , ן הזהוהכול תלוי במני, האומה יעקב אבינו עסוק כעת בבנין .לבנות את בית ישראל

אם ו .וליהיה הכ ,מקדש היהי, תהיה עבודת הקרבנות, תהיה ברכת הארץ, האבות ברכת תתקיים -שבטים 

  .ה כלוםלא יהי -שבטים לא יהיו שנים עשר 

יעקב אבינו , "הרי נתקלקל כל מה שיגע כל חייו ,ועכשיו שראה שנטרף יוסף היה סבור שנחסר לו המניין"

ההיכי תימצי לבנין כל את , לבן ביקש לעקור את הכל, חש שכל יגיעותיו ירדו לטמיון בשל ערמתו של לבן

וכשנתבונן " ":בית הלוי"הלכן אומר , ה אומהתהילא , נוסף בן יעקב אבינו לא יולידאם  ,האומה הישראלית

אברהם כשם ש, זה כמו פרשת העקידה, יוסף איננוש זה -" אפשר גדול כניסיון העקידה, גדולסיון על זה נ

י") ו בעוד ישנן ברקע הבטחות אלקיותנו ניצב בהר המוריה ומצווה לשחוט את יצחק בנאבי ְצָחק כִּ ָקֵרא ְביִּ  יִּ

עַ " ,13"ָזַרע ְלָך י ֵתַדע ָידֹּ ְהֶיה ֵגר כִּ נּו ַוֲעָבדּום ָלֶהם ֹלא ְבֶאֶרץ ַזְרֲעָך יִּ ָתם ְועִּ  ,כך גם כאן ,(14"ָׁשָנה ֵמאוֹּת ַאְרַבע אֹּ
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 .יב, בראשית כא 

14
 .יג, בראשית טו 
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 ,ל נגמרוהכלפתע ו ,יעקב אבינו יגע כל חייו לבנות את בית ישראל, אבינו נמצא בדיוק באותה צומתיעקב 

וסבל כל , הנדר ולא רצה להתיר את, ב שנים"טער בזה כנצ, היה סבור שאיבד כל הבטחותיו וכל יגיעותיו"

 ?...ה הבטיח"הלוא הקב: השאלה כאן זועקת אם כן ".כך הרבה עבור זה

בו  אנחנו עסוקיםהבירור ש". ויוסף יהודה זה - (ח, מא איוב)' יגשו באחד אחד': "15נשוב כעת לדברי המדרש

זהו , את הנקודה המאחדת בין הכוחות המתנגדים אלא ניסיון למצוא, ההבדליננו בירור של פירוד ואכעת 

  .יוסף הצדיקאופי הבירור שמתנהל על ידי 

 

 ?מה משמעות ההקבלה שעורך המדרש בין יהודה ויוסף לחרישה וקצירה :שאלה

לפעול על ו בתוך התלם דרכו ללכת, ורשחה .היא מאוד מהותית' קוצר'ל 'חורש'ה בין ההבחנ :תשובה

לעומת זאת קצירה ה .היא דורשת הרבה יותר כוח, הקצירההרבה יותר קשה מהחרישה היא , המציאות

נדרש לנקות את העולם יוסף ו ,תפקידו לערוך חריש עמוק בתוך המציאות, יהודה. דורשת הרבה פחות כוח

ְכָתב: "נאמר .מלמעלה ְכַתב ְוַהמִּ ת ַעל ָחרּות הּוא יםֱאֹלקִּ  מִּ נקודה ב ונוגעת ת פנימהרודהחריתה ח, 16"ַהֻלחֹּ

 אל -' הלוחות על חרות הוא יםאלק מכתב והמכתב המה יםאלק מעשה והלוחות'"לכן , התורההפנימית של 

-זאת אומרת שהחריתה, 17"תורה בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך שאין ,חירות אלא 'חרות' תקרא

הוא , בה העליונהאת השכ מסלק בעוד יוסף, היא בעצם פעולת עומק החודרת אל נקודת הקודש ,החרישה

 .קוצר את התבואה

 

 אפי לתרי דמשתמע לישנא

, 18"דיבר אליו קשות"מצד אחד  ,מפגש שמברר את הניגודיות שבין שני הכוחותכאן  יש, כאמור, אם כן

, 19ה הקדוש"השלבעל , רבי ישעיה הלוי הורוויץ כפי שעולה מדבריו של ,יש כאן מפגש מאחד ומצד שני

 :לפחות בחלקם, ברדברים שראינו כבר יחד בע

 זה ודבר. מלוכה כתר מבקש שהוא יוסף את חושדין מתחלה שהיו, השבטים לענין נחזור

' יחדו עברו נועדו המלכים הנה כי': לשונו זה ,(סב ,צג) ויגש פרשת רבה בבראשית רמוז

 על עברה נתמלא זה - 'יחדו עברו'. ויוסף יהודה זה -' המלכים הנה כי'(. ה, מח תהלים)

. 'רעהו אל איש האנשים ויתמהו, ''תמהו כן ראו המה'. זה על עברה נתמלא זהו, זה

 אמרו, השבטים אלו - 'שם אחזתם רעדה'. 'וגו' לענות אחיו יכלו ולא, ''נחפזו נבהלו'

 . ל"עכ .מלך עם מדיין למלך יאי, 'לנו איכפת מה אנו אלו עם אלו מדיינים מלכים'

 את שחשד, המלוכה מחמת היתה ויוסף יהודה בין שהיה שהויכוח, הזה במאמר מבואר

 מחמת עברה עליו נתמלא ויוסף. עברה עליו נתמלא כן על, המלוכה מבקש שהוא יוסף

 את הכירו לא דעדיין גב על ואף. יהודה מלכות להעמיד כוונתו רק, עמדו היה כן לא כי

 אפשר שלהם בגשמיות שאפילו, אומר ואני. הקודש רוח בהם נצנצה מקום מכל, יוסף
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 לישנא דברו כן על, מפיהם להוציא יראים והיו, לא או יוסף הוא אם בו מסופקים היו

 . אפי לתרי דמשתמע

הלך על  כל אחד בונה מהלך, אני רואה שיש לכם מחשבות שונות אודותי: ואומר להם יוסף פונה אל אחיו

אף , במלכותו של יהודהילה חללמרוד  על כן דעו לכם שאין בי שום רצון או מחשבה, מחשבותי ורצונותי

כבנה בכורה של  ,של יוסף וחוכאם גם ל השאלה היא. 'ישראלבמלכות ה כוח ואהיהודה אני מודה בכך ש

 .יש תפקיד בתוך בנין המלכות, רחל

אוסר  הוא, למסקנה זו בדרך של רמזים שונים מוביל אותם הוא, רומז לאחים מי הוא העומד לפניהם יוסף

ר ְלָפָניו ַוֵיְׁשבּו", הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו ,מסדר את האחים הוא, ון ולוישמעאת  ָרתוֹּ  ַהְבכֹּ ְבכֹּ  כִּ

יר ָרתוֹּ  ְוַהָצעִּ ְצעִּ ְתְמהּו כִּ ים ַויִּ יׁש ָהֲאָנׁשִּ ל" ,20"ֵרֵעהּו ֶאל אִּ ן ֵהֵחל ַבָגדוֹּ ָלה ּוַבָקטֹּ הוא מראה להם כמה הוא , 21"כִּ

ים ֲאָבל" המתבקשת נהיגיעו למסקהכול כדי ש ,יודע אודותם ינּו ַעל ֲאַנְחנּו ֲאֵׁשמִּ ינּו ֲאֶׁשר ָאחִּ  ַנְפׁשוֹּ  ָצַרת ָראִּ

ְתַחְננוֹּ   מקום מכל, יוסף את הכירו לא דעדיין גב על ואף: "ה הקדוש"אומר השל .22"ָׁשָמְענּו ְוֹלא ֵאֵלינּו ְבהִּ

 או יוסף הוא אם בו םמסופקי היו אפשר שלהם בגשמיות שאפילו, אומר ואני. הקודש רוח בהם נצנצה

. הלוא הסכימו לתת כל ממון שבעולם ובלבד שימצאו את יוסף, נתונים בסערת רגשות גדולהאחים ה ."לא

זה , ל מצריםהשליט ש, לאט לאט הם קולטים שאולי המושל העומד לפניהםועם מושל מצרים  הם מדברים

 .יוסף זה בעצם, שמהתל בהם

בלשון  מדברים אחיםלכן ה ,"פייברו לישנא דמשתמע לתרי אעל כן ד ,והיו יראים להוציא מפיהם"

כאן עושים כולם בעצם  .הם לא יודעים איך להתייחס אליו, ין ולאו ורפיא בידיהאִּ , שמשתמעת לשני פנים

מן הצד ולא מבין מה קורה והמשמר המצרי עומד , ים מי הואיודעגם הם כנראה ו, הוא יודע מי הם, הצגה

מתבררים שני הכוחות המרכיבים שמתנהלת ביניהם סימולציה דרך הדווקא ש רה הקדוש מבא"השל .פה

אְמרּו" פיוס מצד אחד יש כאן דיבור קשה ומצד שני יש כאן פניה שמבטאת. את המלכות י ַויֹּ י בִּ נִּ , 23"ֲאדֹּ

אֶמר" י ַויֹּ י בִּ נִּ י ְבָאְזֵני ָדָבר ַעְבְדָך ָנא ְיַדֶבר ֲאדֹּ נִּ  ת מהולה בדברי רחמים ופיוס מלאינחרצתביעה  יש כאן ,24"ֲאדֹּ

י", 25"ְבַנְפׁשוֹּ  ְקׁשּוָרה ְוַנְפׁשוֹּ ", רגש אחד שמבטא עוצמה מסלול , אלו שני מסלולים. 26"ַהַנַער ֶאת ָעַרב ַעְבְדָך כִּ

ולהתנשק מתוך הבנה שורשית להתחבק , של השני ומסלול שני שמבטא רצון להתרפק אחד בידיו וקשיחות

 :הקדוש ואומר ה"השלממשיך  .ה אחתשסוף סוף יש כאן מגמ

 מלכות מעלת כי, בנימין מחמת היה, (יח, מד בראשית)' כו' יהודה אליו ויגש' בענין והנה"

 המקדש בית בחלקו להיות זכה ובנימין. המקדש בית שעיקרו ישראל ארץ הוא ישראל

 כי מחמת, ברך כל לו שישתחוו להמלכות מתחילה זכה אך, המלכות ממנו שניטל אף

 ך"יר עולמים בית עולמית בו ונשאר ...אחר אל שבו לעשו השתחוה לא שלו הירך

 לא יוסף כן על, לוי משבט והוא הגדול הכהן הוא המקדש בבית ההנהגה וראש. המזבח

 אחת בעצה אחים היו ולוי ששמעון פי על אף, בשמעון רק אותו לאסור יד בלוי שלח

 . "עליו
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אצל תחילה א מלכות ישראל הוהל, מלכות יש בו אפילו צד של, דה הישראליתיהעמ בנימין מבטא את

היהודי שלא כרע ולא מרדכי עמידתו של בנימין התגלתה בשיאה אצל . שהיה משבט בנימין שאול

לצד בנימין ישנו  .דווקא בחלקו של בנימיןירך המזבח  לאור זאת מובן מקומה של .27השתחווה להמן הרשע

, יוסף, יהודה :כוחות החיבור של ארבעאם כן לפנינו . דש בבית המקדששבט לוי המופקד על עבודת הקו

 -וחות המרכזיים של האומה הישראלית ובידם עתידות ליפול ארבע מלכויות כה אלה הם. בנימין ולוי

, המלכות האחרונהשבט לוי ו יון תיפול בידי, בנימין תיפול בידי דימלכת ממ, יהודה ממלכת בבל תיפול בידי

צריכים לגלות את העוצמות הפנימיות  אלו שבאומהכוחות  הארבע .תיפול בידי שבט יוסף, וםמלכות אד

 .של האומה הישראלית הישראליות בהיסטוריוסופיה

נקודת  נו הוא זיהויפרקהיסודיות שאנחנו פוגשים בלימוד  אני חושב שאחת הנקודות, תוך המגמה הזאתב

נקודת החיבור שבין יהודה פוגשים את  אנודעות וההתו בסיומה של פרשיית ".יגשו באחד אחד", הפיוס

י", בנימיןו ומאוחר יותר נגלה עד כמה נקודת החיבור הזו היא טבעית ושורשית  ,28"ַהַנַער ֶאת ָעַרב ַעְבְדָך כִּ

 ובית והיכל אולם ?בנימין של בחלקו היה ומה. והעזרות הלשכות, הבית הר ?יהודה של בחלקו היה מה"

  .29"בנוי מזבח ובה, בנימין של בחלקו ונכנסת יהודה של מחלקו יוצאת היתה ורצועה. הקדשים קדשי

 

 דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב

ההתגוששות הזו שמתנהלת בין שני הכוחות היא התגוששות שבאה מתוך לב טהור ולא חלילה מתוך 

 ,ט"הבעש תלמידי גדול ,מפולנאה הכהן יוסף יעקב של רבי 30"בן פורת יוסף"בספר . שיקולים חיצוניים

 :וכך נאמר שם, הדבר בא לידי ביטוי בצורה נפלאה

(. יב, מהבראשית ) 'אליכם המדבר פי כי בנימין אחי ועיני רואות עיניכם והנה' בפסוק"

  '?אליכם' מאי, 'לכם המדבר פי כי' מימרליה לוה ה וגם. כלל שחר לו אין וזה

 לבבך על האלה הדברים והיו'( ז-ו, ו דברים) וקבפס אלשיך משה רבי דכתב ילראה ונ

 . םשיין יעו', וכו זולתו בלב נכנס הלב מן הבאים דברים כי, 'לבניך ושננתם

 מקירות מדבר הוא רק בלב שנאה לו שאין עצמו את להצדיק רצה יוסף כי, יובן ובזה

 פי כי', לי וההש 'בנימין אחי ועיני', השגחה בעיני 'רואות עיניכם והנה' אמרשה וז, לבו

 תראו ובזה, לבבכם בתוך אליכם ודאי יכנסו הלב מן יוצאים הדברים כי, 'אליכם המדבר

 ."והבן, לבכם אל מלבי יוצאים שהדברים, אתכם אהבתי ותבינו

זהו ביטוי קדום שיסודו , 31מופיע כבר אצל רבנו תם "מן הלב נכנסים אל הלבהיוצאים דברים "הביטוי 

רבי יעקב אומר  ניםפל כל ע .32"נשמעין דבריו - שמים יראת בו שיש אדם כל"כות בדברי הגמרא במסכת בר

, "אליכם"הוא מדבר מתוך קירות לבו ומכוון את דבריו , כשהוא מדבר עם האחים, י יוסףכיוסף מפולנאה 

 .אל תוך לבם פנימה
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  :אלשיךוזו לשון רבי משה , 33הקדוש" אלשיך"מקור דבריו של רבי יעקב יוסף מפולנאה הוא ב

 דעת ללמד בא כי, הענין יהיה. 'ולמדתם' אמר ולא, 'לבניך ושננתם' מלת אל לב בשום"

 כי, בידם גדול כלל זה יהיה, ומוסר חכמה או, ישראל לעמו תורה מלמד לב חכם כל את

, נפש ובכל לב בכל ולעשות לשמור שנונים גבור כחצי שומעיהם בלב פיהם דברי הכנס

 והולכים בידם רפויים ההם הדברים יהיו כן ואחרי אזנים עותלהשמ רק הכנס לבלתי או

 כן, יצא ממנו אשר מוצאו כפי ודבר דבר כל כי, הוא הלא, תלוי הדבר בזה הנה. גום אחרי

 המלמד מפי היוצאים הדברים יהיו אם כי, והוא. ינוח שם אשר ומנוחתו הלוכו יהיה

 גבור כחצי, ילכו שומעיהם לב עדו נסעו מהלב כן, לבו מקרב, במישור מוכיח או, תורה

 מקרב יהיה לא יוציאם אשר אם אך. כח מאמצי בכל ולעשות לשמור ינוחו ושם, שנונים

 ".יעשון בל ופרי, יעמודו בחוץ שומעיהם לאזני בלכתם גם, ידבר פה אל פה אם כי, לבו

סופם , לב טהורים מיוצאדברים ה, בוא מהמקום הטהור ביותר בנפשל הם צריכים, כדי שדברים יפעלו

ת בנקודה הפנימית עיוסף הצדיק מנסה לג, ל יוסף הצדיקאצ שאנחנו פוגשים זה מהו ,למקום טהורשיגיעו 

י", ליבם של השבטיםשבתוך עומק  י כִּ  ְרֵאה ָנא ֶלְך"שליחות זו מתחילה במצוות אביו  ,34"ֲאֵליֶכם ַהְמַדֵבר פִּ

ם ֶאת יָאנֹּ  ַאַחי ֶאת"ממשיכה ב ,35"ַאֶחיָך ְׁשלוֹּ , לנקודת הפנים העמוקה ביותר וכעת היא מגיעה 36"ְמַבֵקׁש כִּ

הוא מגיע ח זה וומכ, שבין יהודה ובנימין האהבה הוא רואה את עוצמת, ושליחותיוסף מבין שהוא גמר את 

ל ְוֹלא" למסקנה כי הגיעה העת להתוודע אל אחיו ֵסף ָיכֹּ ְתַאֵפק יוֹּ ל ְלהִּ ים ְלכֹּ ָצבִּ ְקרָ  ָעָליו ַהנִּ יאּו אַויִּ צִּ  ָכל הוֹּ

יׁש אֶמר ...ֵמָעָלי אִּ ֵסף ַויֹּ י ֶאָחיו ֶאל יוֹּ ֵסף ֲאנִּ הוברר שאין כאן כוחות , מעתה הוברר מקומו של כל כוח .37"יוֹּ

מקבל את מקומו ו, לפי עניינוו מנוגדים וניתן להוביל מהלך משותף בו כל כוח באומה מסודר לפי צורתו

 .בתוך התהליך המיוחד הזההראוי 

 

 והיו לאחדים בידיך –הלאום הקודש ו

בנימין זאב לאמר זה עורך מרן הרב קוק הספד במ, "המספד בירושלים"בשם מאמר  נויש" ה"מאמרי הראי"ב

מבטא את יהודה  .מרן הרב מנתח שם ביסודיות את היחס בין יהודה ליוסף. חוזה מדינת היהודים, הרצל

ְשָרֵאל ְלָקְדׁשוֹּ  ְיהּוָדה ָהְיָתה", נקודת הקודש של האומה ָתיו יִּ כוח ה לעומת זאת מבטא אתיוסף . 38"ַמְמְׁשלוֹּ

זה דבר שמיוחד  -קודש ה, לימוד גדול תדורש, הקודש ובין הלאומיות-שבין התורהנקודת החיבור  .הלאומי

על כן ניתן היה  .לכל אומה ישנו הצד הלאומי שלה, לכל העולםשייכת  -לאומיות הו, לאומה הישראלית

 ֶבן ְוַאָתה"כדי למנוע הבנה מוטעית זו אומר הנביא . מעשי-ין כל חיבור עם הצד הלאומילחשוב שלקודש א

ב ֶאָחד ֵעץ ְלָך ַקח ָאָדם יהּוָדה ָעָליו ּוְכתֹּ ְבֵני לִּ ְשָרֵאל ְולִּ ב ֶאָחד ֵעץ ּוְלַקח ֲחֵבָריו יִּ ֵסף ָעָליו ּוְכתוֹּ ם ֵעץ ְליוֹּ  ֶאְפַריִּ

ְשָרֵאל ֵבית ְוָכל ָתם ַרבְוקָ  .ֲחֵבָריו יִּ ים ְוָהיּו ֶאָחד ְלֵעץ ְלָך ֶאָחד ֶאל ֶאָחד אֹּ עלינו לקחת את עץ , 39"ְבָיֶדָך ַלֲאָחדִּ

 . הם יחדיולחבר את שניו ביד שניה עץ אפרים יהודה ביד אחת ואת
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 .ה והיו הדברים"ו ד, אלשיך דברים ו 

34
 .יב, בראשית מה 

35
 .יד, בראשית לז 

36
 .טז, בראשית לז 

37
 .ג-א, בראשית מה 

38
 .ב, תהלים קיד 

39
 .יז-טז, יחזקאל לז 
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אתה נמנה בין מייצגי הציבור : ל"מפדוה תנועת המזרחי ממנהיגי, ר יוסף בורג"שאלו פעם את דספרים שמְ 

 !המקף: בורג בשנינותו האופייניתר "ד ענה '?מילאו'ה או' דתי'ה, אם כן מה יותר חזק אצלכם, הדתי לאומי

הוא ' מקף'אם כן ה .מיוחדתתה לו שנינות הי, ל במשך שנים רבות"בראשות תנועת המפד עמדבורג  ר"ד

 שני כוחות שתמיד זורמיםמדובר ב, יאה הלאומיתבין האידהחיבור בין האידיאה האלקית ו -הכוח החזק 

של דבר נקודת הקודש  אך בסופו, תובעים את מקומם ם הלאומייםהקודש תובע את מקומו והצדדי, יחדיו

ים ְוָהיּו", ן בעצם נקודה אחתהונקודת הלאום   הסנהדריןולה להיות מנותקת מהמלכות לא יכ -" ְבָיֶדָך ַלֲאָחדִּ

בה יושבים , לשכת הגזית הנוהג בבית המקדש הוא שבעזרה שוכנתסדר הנורמלי לכן ה, הנבואהמו

, 40"!בלבד דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה אין" :ל"יחד עם זאת אומרים חזו ,הסנהדרין הגדולה דייני

  .זה מלך ישראל, לשבת בעזרהלו  היחיד שמותר

 וברתבה הוא מראה כיצד לאורך הדורות עהיסטורית עורך מרן הרב קוק סקירה " המספד הגדול"במאמרו 

, ותהלאומי פעמים שנקודת הקודש מתעצמת ודוחקת את נקודת, האומה הישראלית עליות וירידות

ם" :נאמר ירבעםבתקופת  .ופעמים שהלאומיות דוחקת את נקודת הקודש ים ֶאְפַריִּ ָלל הּוא ָבַעמִּ ְתבוֹּ בני , 41"יִּ

אך ישנה גם מציאות , הקודש הם הלכו עם הלאומיות ונטשו את, העמים ו לתרבויותתחברשבט אפרים ה

כשזו המציאות , האומה רואה לנגד עיניה רק את הקודש ונוטשת את הצד הלאומימציאות בה , הפוכה

  .כותלשל מ המאפשרת לבנות חייםעמידה כולת וממילא אין לה י, חוסנה של האומהה ותגבורמתמעטים 

, מורכבותהשנים בתוך  הציבור הדתי לאומי נתון לאורך. וכציבור שני הכוחות האלה מטלטלים אותנו כעם

, קודשלהיות שייכים אל ה, לומדי תורה ,להיות תלמידי חכמים, תורה של ותדלמצד אחד אנחנו מחנכים לג

לצאת לסיירות , לשרת בצבאנוער שלנו צד שני אנחנו מחנכים את הומ, מרכז החיים שלנושהקודש יהיה 

, בחולאו  או בקודש -ים עסוק יותר פשוט להיות הרבהכיון שבאופן טבעי , החיבור הזה הוא מורכב .'וכו

כדי להצליח במשימה קשה זו אנו זקוקים ללמוד את , קשה זה מאודבנפש  לחבר בין שני הכוחות הללו

ים ְוָהיּו" ומצד שני" נתמלאו עברה זה על זה"סף שמצד אחד המלאכה מיהודה ויו  ."ְבָיֶדָך ַלֲאָחדִּ

                                                           
40

 .א"יומא כה ע 

41
 .ח, הושע ז 
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