
  בס"ד

  פרשת ויגש תשפ"ב

מטופח מסתתרת הנער יפה תואר וטוב מראה, פיאותיו ושערו מסורקים בקפידה, אבל מאחורי המראה 
  מסכת חיים עצובה, עצובה מאוד.

ו קאחיו למחצה מנשים אחרות שהיו נשואות לאביו, דחימי הילדות עברו עליו ביתמות טראגית על אמו, 
אבל עם זאת, נחמתו היחידה  .ליו מבפנים ומבחוץ היה מזלזל ומנוכראאותו מתוך המשפחה החוצה, היחס 

ולא זו ועידודו התמידי היה איפוא הקשר הקרוב עם אביו, אביו אהב אותו בכל ליבו עוד יותר מכל אחיו, 
הקשר בלבד, אלא אף קבע עימו חברותא ידידותית בו הם ישבו יחד ונהנו מלימוד משותף של אב עם בנו. 

  שהחזיק אותו בחיים באותם ימי אופל. הזה הוא זה

מאביו, בעל כורחו נמכר לעבד אצל סוחרי בשמים דוברי  ברוטאליתהמשך הזמן, נותק הנער בצורה באבל 
... הנער התעקש לדבוק בדמותו של אביו, אותו אב שהקשר ביניהם דוחה ערבית מתובלת בניחוח מצרי
  בית אביו על מנת להחיות את נפשו.רונות מבשברי זכבכל כוחו החזיק אותו בחיים, הוא נאחז 

יפה התואר את פניהם האכזריות... אפילו בוקר אחד הוא לא זכה  אבל החיים המשיכו להראות לו לנער
השייח הערבי המפוטם ... הניסיונות והמעברים הקשים שלו אצל מעבידו ומרגיע לקבל מחייו חיוך מלטף

ועלה  םקהוא עוד איך שהוא היה מוכן לסבול, אבל כשנדרש ממנו להקריב את חינוכו ואת עתידו היהודי, 
, נגד המרשעת שניסתה להניעו לדבר עבירה הוא נעמד כצור חלמישודמותו הערטלאית של אביו,  מול עיניו

  ..עם הפושעים המסוכנים ביותר.בבזיון נורא שהוביל מיידית להשלכתו בכלא אחד  מה

  שנה נמשכו ימי גלותו ותהפוכותיו. 22

הצעיר  שנה הגעגועים צרבו את ליבו 22 .הנער לא ראה את אביו !! ה-נ- ם ש- י-י-ת-ש- ם ו- י-ר-ש-ע
  ליבו נקרע לראות אביו ולו לרגע אחד.שנה  22מחטים מלובנות. כ

נותן לראות את זיו פני מי יבין לנפשו השסועה??? מי ירד לעומקן של געגועיו. הלא את כל אשר בידו היה 
 עוד שעת לימוד משותפת לקבל ממנו מנת חיזוק ועידוד, עוד לטיפה אחת, עוד חיוך מאיר אחד...ו אביו
  אם יתן את כל הון ביתו בוז יבוזו לו!!! ...אחת

המרגש, סוף סוף לאחר שכבר איבד תקווה לראות  "ֶהּפִי ֶאְנדה"רגע גם אצלו ואז, כמו בכל סיפור טוב, מגיע 
  הוא עומד לפגוש את אביו!!!: את אביו בחיים, לאחר שכל ליבו נשרף כבר מגעגועים, מגיע לו הרגע הגורלי

ליו ברמה האכזרית ביותר, ורה הקשה ביותר, החיים התאכזרו אהנער שאין לו אמא, אחיו התנכרו לו בצ
  היחידה עלי אדמות...פגוש את נחמתו ד סוף סוף למעו

איך היינו מתארים את הפגישה הזו??? הלא את משאת חייו הוא עומד לקבל: לראות את אביו. להשקיט 
  ה לרגע שבו יזכה לראות את אביו...פסוף סוף מעט את געגועיו העמוקים. ודאי הנער עומד ומצ

ע לאותה פגישה, וכך מתארת אך הנה, בפרשתינו מסופר על אותו נער, יוסף הצדיק שמו, והנה הוא מגי
גשנה "וירא אליו" ויפול על צואריו  "ויאסר יוסף את מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו מו, כט)התורה (

  עוד"...

  מסביר רש"י "וירא אליו, יוסף נראה אל אביו"...

יהיה אך כלומר, יוסף הצדיק, שהיינו מצפים שעיניו יצאו מחוריהן מרוב געגועים לאביו, וכל משאת נפשו 
ורק שיתנו לו לחזות בזיו תואר קלסתרו, אבל, לא, יוסף הצדיק עלה לקראת אביו, לא במטרה לראות אותו, 

  אלא להיראות... כלומר הוא בא במטרה שאביו הוא זה שיראה אותו...

הקדושה  תינוהאם יוסף עצמו לא התגעגע? האם הוא עצמו לא בא כדי לראות את אביו?? למה חשוב לתור
יח לדורות עולם שמטרתו של יוסף לא היתה בכדי לראות את אביו, אלא בכדי שאביו הוא זה שיראה להנצ

  אותו???

  הוא!!! הלא דבר



  וכאן הבליח הרבי שליט"א הארה עמוקה, תובנה שתשנה לנו את המבט בעת רגעים גדולים וגורליים.

וכאפס לעומת הגעגועים שאביו חש יוסף הצדיק השכיל להבין כי תחושות הגעגועים שלו לאביו, הם כאין 
יעקב הלא  צערו העמוק של מי שבנו אהובו נעלם מבלי להשאיר לו אפילו קבר דומם וקר...מי יבין לליו, א

... ועצמותיו מתגוללות אי שם במדבר הלוהט עבמור ברדלסנאכל ע"י של בנו יקירו היה בטוח שבשרו  אבינו
, הגעגועים צרבו בנפשו הקדושה חריצים ים ושתיים שנההלא יעקב אבינו מיאן להתנחם כל אותם עשר

לראות ... יוסף הצדיק הרגיש וידע כי אמנם הוא חולש לראות את פני אביו, אך עם זאת אביו חולש עמוקים
  כפליים...כפל ב אותו

תפקידו של אב, של בן או בת זוג, ובעצם וכאן עומדת התורה הקדושה ומנציחה לדורות את תפקידו של בן, 
  .של כל אדם

 התעלה על עצמו להרגיש את צערו של אביו. הרגש הגועש בתוכו בכלבה רותחת,  יוסף הצדיק התגבר על
עימה נאת הרצון האגואיסטי להניח רטיה  יוסף הצדיק הסכים לקבור את הרצון לרפאות את הגעגועים שלו,

אך ורק לרפא את נפש כל מטרתו היה  במטרה אחרת, הוא היה חדור רק , ובמקום זאתהדואב על לוח ליבו
  אביו מהגעגועים שלו אליו...

וכאן, סיים הרבי, טמון הוראה לדורות עולם, כשאנו נמצאים במצב של ריפוי געגועים, כשאנו נפגשים עם 
ההורים, עם ילדינו, עם יקירנו, אל לנו לחיות את ה"אגו" המנופח שלנו, לרפא לנו את הנפש הכמהה... לא 

  של יקירנו... םב את רגשותינו למען רגשותיהולא, נקרי

***  

אבל זה לא רק הצעה או איזה בונוס לחיי העולם הבא שלכם, זו לא איזו תוספת נחמדה וחומר מחשבה בעת 

וכאן הוסיף הרבי במוצאי שבת נקודה נוספת ולא , חיי עולם טמון בתובנה הזו. לא ולא .יקירכם לא תייחסושת

  פחות חשובה:

בפרשתינו מסופר שיוסף הצדיק שלח לאביו עגלות על מנת שירד איתם למצרים, מטרתו היתה ברורה כפי 
בה עסקו יחד בלימוד מתוק לפני  'עגלה ערופה'שמסביר רש"י, הוא רצה בכך להזכיר לאביו את פרשת 

עיני רוחו,  ועולה מול העליהם העולם. יעקב אבינו רואה את העגלות, הסוגיא של עגלה ערופה צפ חרבש
  וכאן מסיימת התורה "וירא את העגלות אשר שלח יוסף, ותחי רוח יעקב"...

לתחיה. מה יש באותה רוחו מה קרה? מדוע דוקא עכשיו כשיעקב אבינו נזכר בפרשת עגלה ערופה קמה 
  פרשה שדוקא אותה ביקש יוסף להזכיר לאביו באותם רגעים דרמטיים?

י תובנה חדה העולה מפרשת עגלה ערופה אשר אותה ביקש יוסף בכדי לענות על שאלה זו, האיר הרב
  להעלות לפני אביו.

בפרשת עגלה ערופה אנו לומדים על אותה גופת אדם שנמצאה ביער מחוץ לעיר, והתורה מחייבת את בני 
חים נחשב את צלצאת ולהעיד "ידינו לא שפכו את הדם הזה"... מאי משמע? וכי לרו הקרובה אל החלל עירה

בני העיר? וכי גם אביו מולידו, חבריו הקרובים ביותר, שכניו הנחמדים, הרבנים והצדיקים של העיר ההיא כל 
כולם כולם חשודים ח"ו ברצח עד שהם צריכים לבוא ולהעיד קבל עם ועדה "ידינו לא שפכו את הדם 

  הזה"???

צוי, תוחלת החיים שלו אלא, ביאר הרבי, אדם שהחיים מאירים לו פנים, אדם שמרגיש מקובל אהוב ור
ופות עגדולה וארוכה יותר, רצון החיים שלו בוער בעצמותיו הרבה יותר מאדם שהחיים הראו לו פנים ז

   שרצון החיים שלו במינון מינימאלי, ובעת משבר או בעת מלחמה נפול יפול שדוד כעלה נידף.

וטל לפנינו אדם שרוצח קם עליו וזוהי כוונת התורה בפרשת עגלה ערופה, גופה נמצאה ללא רוח חיים, מ
להורגו, האם תושבי העיר אינם אשמים במותו בעקיפין? האם לא הם גרמו לכך שיאבד את האנרגיה 

, האם בפניהם הזעופות אליו הם לא גרמו לו נפש החיובית להשיב מלחמה שערה מול הרוצח שקם לרצחו
  האכזר שלנו?מבציה הכ"כ חיונית על מנת לשרוד בעולם אלאבד את שאריות ה

כן כן, אביו, אמו, רבותיו, ידידיו ושכניו, גם אלו שאין שום מחשבה חלילה  ,ועל זה באים בני העיר, ובהם
שקמו כדי לרצחו נפש, אך צריכים הם להעיד שמים וארץ ולזעוק בקול גדול "ידנו לא שפכו את הדם הזה", 

בל חיוך מעודד, כשחלף ליד השכן הוא זכה מהבית, הוא קי אאנו הארנו לו פנים בעת שביקר אצלנו, כשיצ
  ב'בוקר טוב' מאיר... אנו לא גרמנו לו ח"ו שיאבד את אומץ נפשו ואת שלוות רוחו...



החיוך מזויף מתוכו, אם זה לא אמיתי אין כי כשואיך באמת עושים את זה? האם בחיוך מעודד מספיק? לא! 
עים טהורים לא יפעלו את פעולתם, הנפש יש לה בכוחו להחיות מתים. מילה מעודדת שאינה נובעת מממני

  נים הטובים בעולם לזהות מי מתכוון אלי, ומי מתכוון לעצמו...חיישאת ה

מל עוזה מה שרצה יוסף להזכיר ליעקב, אבא יקר, זכור אזכור היטב את התובנה הזאת שלימדת אותי ב
אליך אבא אהוב, מוכן אני לקבור את חקוק הוא בדמי!! גם היום כשנפשי יוצאת מגעגועים עד היום ובדם, 

  רגשותיי למען רגשותך!!! מוכן אני לחייך לא בשביל לקבל, אלא בשביל להעניק!!!

  ותחי רוח יעקב!!!

  עידוד כזה, חיוך כזה נוסך כוחות. בכוחו להחיות מתים!!!

סור נודע מארה"ב, העיד פעם בפני קהל ענק, תדעו לכן יקיריי, הוא אמר, אני מרצה ודוקטור כבר פרופ
עשרות שנים, אבל את הכוח לעשות את זה, את הכוח לקום כל בוקר לעוד יום עבודה מפרך, אני חב לבת 

  היקרה שלי, הבת שמתקשרת אלי כל יום כדי לומר לי בוקר טוב...

***  

הזוג לעבודה. הם יוצאים לעולם אכזר,  ן, הבחור לישיבה, ובלסמינרידר, הבת יהבה נזכור, כשהבן יוצא לח
  ...יבהשלפעמים גם מול המשגיח בי ,הם פוסעים החוצה למלחמת קיום מול חברים, מול הבוס, וכן

נעצור לרגע ונחשב חשבונו של עולם, האם הענקנו לו את החיוך שיתן לו כוח הישרדות? האם חשבנו על 
, או שזה היה יותר היה בשביל שנרגיש הורים טוביםהמשוקע  ץ'ווידעצמנו או רק עליו?? האם הכנת הסנ

האם אני נהנה לראות אותו משנן משניות בעל פה כי כך יש לי נחת, ככה  יל הילד ???בבאמת אך ורק בש
  אני הורה מוצלח יותר, או בגלל שזוהי טובתו הבלעדית של הילד ??

הזוג בנפשו העדינה ירגיש  נפשו הרגישה של הילד תדע לזהות את המניעים מאחורי הצביטה בלחי... בן
  היטב האם רצוננו בטובתו או שמא רק טובתינו האישית לנגד עינינו...

נו היקרים, אל לנו לעשות זאת רק כי כך נרגיש הורים טובים יותר, נוכל לישון יאם אנו רוצים להטיב עם ילד
את רגשות האחריות שלנו,  אל לנו לעשות זאת רק כי כך נרגיע .ברוגע תוך ידיעה שעשינו את המוטל עלינו

או כי כך נביע את רגשות האהבה שלנו אליהם. אולי אנחנו נבוא בכך על סיפוקינו, אבל בדרך הפסדנו את 
פספסנו את הפוטנציאל ת גדול מהחיים, היכולת לגדול מתוך התחושות, איבדנו את האפשרות הענקית להיו

התחושה של הילד, עם התחושה של הבן זוג. וכן, צמי שלנו בצד ולהתעסק אך ורק עם להניח את האגו הע
  אנו גם עלולים להפסיד את התוצאה של "ותחי רוח יעקב"...

ל הילד, על בן ערוצים לנפח ולההדיר, ונחשוב אך ורק כ"כ את באגו שאנו  , ונקבורה נעצור את רגשותינובה
 הזוג, על ההורים, על החברים, כי בכוחנו להחיות מתים!!!


