
 ויגשפרשת 
 

 , ציונות, התבוללות וחיסון רוחניתשובה

ממשיך לעסוק בנושאי חג החנוכה שהם נושאים יהודיים  ויגשהשבוע  פרשתחנוכה כבר הסתיים, אבל 
 תשובה.גדולים מאוד: התבוללות מול התוודות ליהדות ולישראל, וכן 

 

 התבוללות מול שמע ישראל

"שמע ישראל"  ואומר -שנים  22יעקב אבינו רואה את בנו יוסף לאחר  בההפרשה, ש נתחיל דווקא בסוף
 . אליל נחשבפרעה ה מקום של עבודת אלילים שבו, יתמצרדווקא בגלות ה –

אבינו מצהיר כי הוא יהודי, ללא מורא וללא בדיוק במקום שבו הוא מיעוט, יעקב  -זה ההיפך מהתבוללות 
גם המצרים מפרשת השבוע ניסו להשמיד את העם היהודי חנוכה הסיפור מ ם. ובדומה ליוונימשוא פנים

 .(י)היוונים באפן רוחני לעומת המצרים שניסו להשמידנו באפן גשמ

 

 ירידהעלייה ו

המפגש עם יוסף מוביל את העם היהודי לעבור מארץ ישראל למצרים. זה לא מכונה פשוט הגירה, אלא 
 .עלייה כנגדירידה, כלומר 

 
ם׃ יְמָךִ֥ ָשִּֽ ִּֽ ֹול ֲאשִּ ֹוי ָגדֵ֖ י־ְלגִ֥ ִּֽ ְיָמה כִּ ְצַרַ֔ ה מִּ יָר֙א ֵמְרָדֵ֣ יָך ַאל־תִּ ִ֑ י ָאבִּ ל ֱאֹלֵהֵ֣ י ָהֵאֵ֖ ִ֥ אֶמר ָאֹנכִּ ֹֹּ֕  ַוי

יָך ֹו ַעל־ֵעיֶנִּֽ ית ָידֵ֖ ִ֥ ף ָישִּ ה ְויֹוֵסֹּ֕ ַעְלָךֵ֣ ַגם־ָעֹלִ֑ י ַאִּֽ ֵ֖ ְיָמה ְוָאֹנכִּ ְצַרַ֔ ְמָ֙ך מִּ ד עִּ י ֵאֵרֵ֤    ׃ָאֹנכִִּ֗
 ד(-)בראשית מ"ו,ג

 
 

עד ימינו  –ת ינוציהיסוד של הטרמינולוגיה ה מונחיהשתמש כאן ב הקב"ההרבה לפני הציונות המודרנית, 
 .וירידה: עלייה אנו

 

 תשובה

אולם יוסף מתגלה רק כעת  –נחזור לתחילת הפרשה: המפגש בין יוסף לאחיו התרחש בפרשה האחרונה 
 .חיולא

 ?מדועהשאלה היא 



קודם כל,  וזה אומר, כל שלבי התשובה: .תשובההיא שהאחים צריכים קודם כל לעשות  לכך הסיבה
ולהודות באשמתם. או  –אחיהם לעבדות(  תריבכנות על מה שהם עשו )מכ הצטער ולהתנערעליהם ל

 :כדברי אחיו של יוסף

 
יש אֶ  ֵ֣ ֹו ַויֹאְמ֞רּו אִּ ְננִ֥ ְתַחִּֽ ֹו ְבהִּ ת ַנְפשׁ֛ ינּו ָצַרִ֥ ר ָראִִּ֜ ינּוִ֒ ֲאֶשֶׁ֨ ְחנּ֮ו ַעל־ָאחִִּ֒ ים ׀ ֲאַנַ֘ ֵ֣ יו ֲאָבל֮ ֲאֵשמִּ ל־ָאחִִּ֗

את ִֹּֽ ה ַהז ינּו ַהָצָרֵ֖ ָאה ֵאֵלַ֔ ְענּו ַעל־ֵכ֙ן ָבֵ֣ א ָשָמִ֑ ֵֹ֣ ינּו ְול    ׃ֵאֵלֵ֖
 )בראשית מ"ב כ"א(

 
 

 
מהחטא ולבחור בדרך הישיר בפעם צריך לחזור  תשובה,כדי לעשות  -לא מספיק  ואולם, צעד זה בלבד

להביא אליו  על האחים ( מצווהםשליט מצרימתחזה ל. וזה בדיוק מה שעושה יהודה: לאחר שיוסף )כהבא
 .תו לכלא, יהודה ומציע את עצמו במקומוהקטן בנימין, כדי שיוכל לזרוק או הםאת אחי

 :התשובה, ומתחיל התיקון, כנאמרורק אז הושלם 

 
ל-ְולֹא יאּו ָכל ָיֹכֶׁ֨ ִ֥ א הֹוצִּ ְקָרֹּ֕ יו ַויִּ י֙ם ָעָלַ֔ ָצבִּ ל ַהנִּ ק ְלֹכֵ֤ ְתַאֵפִ֗ ף ְלהִּ י ְולֹא-יֹוֵסִ֜ יש ֵמָעָלִ֑ ֵ֖ ַמד -אִּ ָעֵ֤

ף ֶאל ע יֹוֵסֵ֖ ע י֙ש ֹו ויַוַדִ֥ ְתַוַדִ֥ ֹו ְבהִּ תַ֔ י֙ש אִּ יו-אִּ   :ֶאָחִּֽ
 )בראשית מ"ה, א'(

 
 

 
 חיסון

 ולנושאי אקטואלי שנרמז גם כן: חיסון.

אבינו הוא מיסדו של עם ישראל, כך רק השבטים )יוסף ואחיו( הופכים את סיפור המשפחה  נכון שאברהם
ערבות וכאן אנו למדים עיקרון חשוב:  -המעבר סיפור סיפורם של יוסף ואחיו הוא לסיפור על עם. 

 הדדית.

 :נאמרתהפוך לימים לעיקרון חשוב של העם היהודי. כ מכן לאחר

 
 )לזה( זהבכל ישראל ערבים זה 

 א( )ספרא ויקרא כו, לז; סנהדרין כז, ב; שבועות לט, א; ראש השנה כט,
 

 



: אחיו של יוסף קיבלו מנה קטנה של מחלת הקנאה והשנאה שגרמה להם זה, במובן מסוים, חיסון רוחני
הובילם לתשובה הדדית. וזה  ערבותלמכור את אחיהם. אבל אז הם פיתחו את הנוגדנים, אהבת אחים ו

 .ולתיקון

 

 שבת שלום
 

על הערכים החשובים של פרשת רק לדעת שנזכה לקבל חיסון רוחני ושנזכה לא 
 ם.לחיותאף אלא השבוע, 


