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כחכות יוסף
ואילו  נראה  דבר.  נפל  פרשתנו  לבין  השבוע שעבר  פרשת  בין 

השבוע שחלכ בין הפרשות היה בעצמו חלק מהסיפור.

פרשת וישב, שסיפרה על חייו המוקדמים של יוסכ, התמקדה 
לא במה שקרה לו, אלא במי שגרם לוך לקרות. לול אורך מסע 
רובת־ההרים הזה מצטייר יוסכ וסביל, לא ופעיל; וזה שעושים־

לו, לא ועושה; ומושאם של הפעלים, לא ונושאם. 

אביו הוא שאהב אותו ונתן לו את וותונת הפסים. אחיו הם 
שקינאו בו ושנאו אותו. הוא חלם חלומות, אבל החלומות אינם 
מעשה נשלט, אלא הם פורצים אל תודעתנו הרדומה בדרך נעלמה 

שעוד לא פענחנו עד תום. 

הלאה. האחים ֶשָרעו את הצאן הרחק מהבית זממו להרוג 
אותו. הם השליווהו לבור. הוא נמור לעבד. בבית פוטיפר הוא 
עלה לגדולה, אך הותוב יוצא מגדרו ודי להבהיר לנו שהצלחתו 

של יוסכ לא באה מאתו אלא מאת ה': 

ֲאדָֹניו  ְבֵּבית  ַוְיִהי  ַמְצִליַח  ִאיׁש  ַוְיִהי  יֹוֵסף  ֶאת  ה'  ַוְיִהי 
י ה' ִאּתֹו ְוֹכל ֲאֶשׁר הּוא ֹעֶשׂה ה'  ְרא ֲאדָֹניו ִכּ ַהִמְּצִרי. ַוַיּ

ַמְצִליַח ְבָּידֹו )בראשית לט, ב–ג(.

אשת פוטיפר ניסתה לפתותו ולא עלה בידה. גם הפעם יוסכ היה 
סביל, לא פעיל. היא חיזרה אחריו, לא הוא אחריה. עד שלבסוכ — 
ֵצא  ָנס ַוֵיּ ָיָדּה ַוָיּ ְגדֹו ְבּ ֲעזֹב ִבּ י, ַוַיּ ְוָבה ִעִמּ ִבְגדֹו ֵלאמֹר ִשׁ הּו ְבּ ֵשׂ ְתְפּ "ַוִתּ
ַהחּוָצה" )שם יב(. היא השתמשה בבגדו וראיה לאשמתו, והובילה 
את  להוויח  הייתה אפשרות  לא  ליוסכ  למאסרו באשמת שווא. 

חפותו.

בולא עלה יוסכ לגדולה ומו בבית פוטיפר, ונעשה מנהיג 
מקומי, ראש לאסירים — אך גם פה יוצאת התורה מגדרה לייחס 

את ההצלחה לא ליוסכ אלא להתערבות ההשגחה העליונה: 

ית  ר ֵבּ ֵעיֵני ַשׂ ן ִחּנֹו ְבּ ֵתּ ַוְיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף ַוֵיּט ֵאָליו ָחֶסד ַוִיּ
ָידֹו,  ל ְמאּוָמה ְבּ ַהר רֶֹאה ֶאת ָוּ ית ַהֹסּ ר ֵבּ ַהר... ֵאין ַשׂ ַהֹסּ
ה ה' ַמְצִליח )שם וא–וג(.  ר הּוא עֶֹשׂ ר ה' ִאּתֹו ַוֲאֶשׁ ֲאֶשׁ ַבּ

ומשניגש יוסכ לפתור את חלומות חבריו האסירים שר המשקים 
ושר האופים, הדגיש תחילה באוזניהם שהפותר האמתי הוא ה': 

רּו ָנא ִלי" )מ, ח(. ְתרִֹנים; ַסְפּ "ֲהלֹוא ֵלא־לִֹהים ִפּ

הוא  ליוסכ  שקורה  מה  ול  וולו.  בתנ"ך  לוך  דומה  אין 
בית  שר  אדונו,  אשת  אחיו,  אביו,  אחרים:  של  מעשים  תוצאת 

הסוהר ואלוהים עצמו. יוסכ הוא וודור משחק בידי העולם. 

הוא  בידיו.  גורלו  את  לקחת  יוסכ  מחליט  לראשונה,  ואז, 
לתפקידו,  לחזור  עתיד  המשקים  החלום, ששר  מפתרון  יודע, 
ִני  ְזַוְרַתּ ִאם  י  "ִוּ פרעה:  בפני  עניינו  את  להעלות  ממנו  ומבקש 
ְרעֹה  ַפּ ֶאל  ִני  ְרַתּ ְוִהְזַוּ ָחֶסד  ִדי  ִעָמּ א  ָנּ יָת  ְוָעִשׂ ָלְך  ִייַטב  ר  ֲאֶשׁ ַוּ ָך  ִאְתּ
ה לֹא  י ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים ְוַגם ֹפּ ְבִתּ ַנּ ב ֻגּ י ֻגֹנּ ִית ַהֶזּה. ִוּ ְוהֹוֵצאַתִני ִמן ַהַבּ

ּבֹור" )מ, יד–טו(.  מּו אִֹתי ַבּ י ָשׂ יִתי ְמאּוָמה ִוּ ָעִשׂ

פרשת
מקץ

לעילוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאל בן אריה לייב שרטר
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און  והוא  מהולא,  לצאת  רצה  יוסכ  לעצמנו.  ובאופן שתיארנו 
יצא. אבל לא מיד, ולא מפני ששר המשקים הזדרז לעשות את 

מה שהבטיח ליוסכ.

חלומות  בין  היחס  על  יסודי  דבר  אותנו  מלמד  הסיפור 
להישגים. יוסכ היה החולם הגדול של התורה, וחלומותיו בדרך 
ולל התגשמו. אבל לא בדרך שהוא או מי ממוריו יולו לצפות. 
בסוכ פרשת השבוע שעבר, ושיוסכ יושב בולא ואין לדעת אם 
מחפיר.  וישלון  נחלו  היה שחלומותיו  נראה  פעם,  אי  ישתחרר 
נדרש לחוות,  מן השנתיים שיוסכ  נדרשנו לחוות שבוע, שמץ 

עד שגילינו שהוישלון היה זמני. 

אין הישג בלי מאמץ. זהו העיקרון הראשון. אלוהים הציל 
את נוח מהמבול, אבל תחילה נדרש נוח לבנות תיבה. ה' הבטיח 
לאברהם את הארץ, אך אברהם צריך היה לקנות ביוקר את מערת 
המופלה לקבור בה את שרה. ה' הבטיח לבני ישראל את הארץ, 
אך הם נחלו אותה רק במלחמות רבות. יוסכ נעשה מנהיג, ופי 
המעשיים  וישוריו  את  ללטש  עליו  היה  תחילה  אך   — שחלם 
והמנהליים, קודם בבית פוטיפר ואז בבית הסוהר. אפילו ושה' 
מבטיח לנו שדבר מה יקרה, הוא אינו קורה בלי מאמץ מצדנו. 
הוא:  נהפוך  אנושית.  לאחריות  תחליכ  איננה  אלוהית  הבטחה 

ההבטחה היא קריאה לאחריות. 

אך במאמץ לבדו אין די. אנו צריוים סייעתא דשמיא, את 
עזרת ה'. אנחנו צריוים את הענווה להודות שאנו תלויים בווחות 
שאינם בשליטתנו. בספר בראשית וולו אין מי שֵשם שמיים שגור 
על פיו1 יותר מיוסכ. הוא ייחס לה' ול אחת ואחת מהצלחותיו. 
עשה.  אשר  את  לעשות  היה  יוול  לא  ה'  שבלי  בוך  הויר  הוא 

ומתוך הענווה הזו באה לו הסבלנות. 

עוול על עוול נעשה ליוסכ, עוול גניבתו ועוול מאסרו, והוא 
מזהה את ההזדמנות החד־פעמית לזוות בחופש. אך פרשת וישב 
ִקים  ְשׁ ַהַמּ ר  ַשׂ ָזַור  "ְולֹא  התקווה:  את  הטורפת  במוה  מסתיימת 
וישוחהו"   — זור  "ולא  ההופלה  וג(.  )מ,  ֵחהּו"  ָוּ ְשׁ ַוִיּ יֹוֵסכ  ֶאת 
יוסכ אחר שחרורו  מדגישה את ההתרסקות. אנחנו חושבים על 
של שר המשקים, יוסכ המחוה יום יום לחדשות טובות והן אינן 
באות. תקוותו האחרונה אבדה. הוא לעולם לא ישתחרר. או וך 

זה נראה. סוכ הפרשה.

לזוור  עלינו  זה,  אנטי־קליימקס  של  ווחו  את  להבין  ודי 
שרק לאחר המצאת הדפוס, משנעשו הספרים זמינים לוול, יוול 
האדם הממוצע לדעת מה קורה בהמשך הסיפור באמצעות הפיות 
דכ פשוטה. עד אז, הציבור הרחב הויר את סיפורי התורה בעיקר 
הסיפור  את  מי ששמע  הונסת.  בבית  התורה  קריאת  משמיעת 
ודי  שלם  שבוע  בסבלנות  לחוות  צריך  היה  הראשונה  בפעם 
לדעת מה קרה ליוסכ מששוח שר המשקים את הבטחתו — האם 

יצא מבית הסוהר.

וישב  פרשת  של  סופה  סימון  באמצעות  הסיפור,  חיתוך 
ותחילתה של פרשת מקץ, זימן אפוא לציבור מעין המחשה בזעיר 
חיוה  יוסכ  המייסרת.  ההמתנה  בולא:  יוסכ  שחווה  למה  אנפין 
חלומותיו  את  פרעה  חלם  אז  רק  ָיִמים.  ָנַתִים  ְשׁ אלא  שבוע,  לא 
שאיש בחצרו לא ידע לפתור, ושר המשקים נזור סוכ סוכ בפותר 
החלומות שפגש בולא. יוסכ הובא אל פרעה, ובתוך שעות ספורות 
הפך  תקווה  חסר  מאסיר  רמא:  לאיגרא  עמיקתא  מבירא  נסק 

למשנה למלך האימפריה הגדולה בעולם.

מה פשר שרשרת המאורעות היוצאת־דופן הזו? היא מספרת 
במועד  דווקא  לאו  אבל  לתפילותינו,  עונה  ה'  חשוב.  דבר  לנו 
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שאלות לשולחן שבת

איך יוולות ענווה ואמונה להוליד סבלנות?	 
האם זוורות לון עוד דמויות מהתנ"ך אשר, ומו יוסכ, 	 

התפללו לישועת ה' וגם פעלו בעצמם?
מתי זויתם בהצלחה? האם אתם יוולים לייחס אותה בו 	 

בזמן לעזרת ה' ולמאמץ שלום?

5

שילוב  היה  דגולים  להישגים  שהגיעו  מהאישים  לרבים 
נדיר זה של תוונות. מצד אחד, הם עבדו קשה. הם התייגעו, הם 
התאמנו, הם שאפו. מצד שני, הם ידעו שלא רק היד שלהם וותבת 
את תסריט חייהם. השתדלותנו איננה קובעת לבדה את התוצאה. 
על ון אנו מתפללים, וה' עונה לתפילותינו — אך לא תמיד בזמן 
ובדרך שציפינו להם )וומובן, לפעמים הוא עונה לנו בשלילה(. 

הגמרא2 אומרת זאת בדרך פשוטה. היא שואלת, "מה יעשה 
אדם ויתעשר?" — ועונה: "ירבה בסחורה, ויישא וייתן באמונה", 
ויעשה אותם ביושר. אך ואן עולה  ולומר יעשה עסקים רבים, 
השאלה המתבקשת: "הרבה עשו ון ולא הועילו!". והגמרא עונה 
על וך: "אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלו", מהקב"ה. מדוע, 
אם ון, לטרוח במסחר? תשובת הגמרא: אין די באחד בלי השני. 
האימוץ  ואת  האנושי  המאמץ  את  שניהם:  את  צריוים  אנחנו 
האלוהי. מבחינה מסוימת עלינו להיות סבלנים וחסרי סבלנות גם 
יחד: חסרי סבלנות ולפי עצמנו, וסבלנים בַהְמָתָנֵתנו לה' שיעתיר 

רותו על השתדלותנו. את ּבִ

העיווב בן השבוע בין ניסיונו הוושל של יוסכ לצאת מבית 
האסורים לבין הצלחתו שבאה לבסוכ נועד ללמד אותנו את האיזון 
העדין הזה. אם נעבוד קשה דיינו, ה' יחון אותנו בהצלחה — אך 

זה יקרה לא בזמן שאנו רוצים, אלא בזמן הנוון.

ומאמר רש"י על יוסכ בפירושו לבראשית לט, ג.  1
נידה ע ע"ב.   2


