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גדלותו של יוסף

הגורם השלישי

יעקב אבינו מכנס את כל השבטים ורוצה לגלות להם את הקץ – " ...האספו והגידה
לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים" .כאשר כולם התכנסו הוא אמר לכל אחד
מבניו את תכונותיו .ואיה ההבטחה להגיד להם את הקץ?
כאן מגלה לנו יעקב אבינו שקרוב הגאולה והקץ תלוי בתיקון המידות בבחינת – "היום
אם בקולו תשמעו" .כלומר המשיח יבוא היום בתנאי ,שנשמע בקולו של הקב"ה .ובאמת
אמרו חז"ל – לא נתנו התורה והמצוות אלא כדי לצרף בהם את הבריות .צירוף זה פרושו
תיקון המידות .יעקב אבינו מזכיר בן אחר בן ומגלה להם את תכונותיהם ומעשיהם.
כשיעקב מגיע ליוסף הוא מאריך ואומר" :בן פורת יוסף בן פורת עלי עין" מה הפירוש
של המילים –"בן פורת"? מסביר רש"י שזהו – בן חן .כלומר לא די בכך שיוסף יפה תואר
מאד שכן יופיו של יוסף מעין יופיו של יעקב ,ויופיו של יעקב מעין יופיו של אדם הראשון,
אלא היה לו גם חן.
כמובן שהכל נבע מעוצם קדושתו ועבודת המידות שלו .ומהו – "עלי עין"? שאין עין
הרע שולטת בו .והסביר חז"ל את הסיבה באומרם :עין שלא רצתה ליהנות ממה שאינה
שלה אין עין הרע שולטת בו .כשאשת פוטיפר היתה באה לדבר איתו ולפתות אותו הוא
לא היה מביט בהלכן זכה לשמירה מעין הרע.
קוראים יקרים ,למדנו כאן יסוד גדול בענין עין הרע .כאשר אדם מסתכל ומביט וחומד
דבר שלא שייך לו הוא נעשה חשוף לעין הרע של האחרים בבחינת – מידה כנגד מידה.
זאת ועוד ,אמרו חכמים – כל הנותן עיניו במה שאינו שלו ,מה שרצה לא נותנים לו ומה
שהיה לו לוקחים ממנו .מידה נפלאה נוספת היתה ביוסף הצדיק – אהבת הבריות.
האחים קנאו בו ולא יכלו לדברו שלום והוא כלל לא הרגיש בזה .וכשאביו אמר לו "הלוא
אחיך רועים בשכם  ...לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר"...
ויוסף מיד אמר "הנני".
מידה נפלאה זו גרמה ליוסף שבכל מקום שהוא היה נמצא מצא חן בעיני הבריות והיו
מעלים אותו לגדולה .אם זה בבית פוטיפר ואם זה בבית הסוהר .ואולי זה החן שדברנו
עליו למעלה ,שהיה ליוסף הצדיק שנבע מאהבת הבריות ומידותיו הטובות .בסוף הפרשה
מתוארת פטירת יוסף שנאמר "וימת יוסף בן מאה ועשר שנים  ...ויישם בארון במצרים"
ותרגם יונתן בן עוזיאל – ששמו אותו בארון ושיקעו את הארון בנילוס של מצרים .אם
נשים לב נגלה שיוסף נפגש עם הרבה בורות במשך חייו .השבטים שמו אותו בבור .אח"כ
היה  12שנים בבור הכלא .ובסוף גם את הארון שמו בבור ושיקעו בנילוס.
הסביר הזהר הקדוש שהגלות הרביעית בה אנו נמצאים שנקראת גלות אדום היא
בבחינת בור! בור שהוא עמוק העומד מלמעלה לא רואה את התחתית ,אף בגלות זו אין
אנו רואים את סופה .אבל בסוף הגלות בעומק הבור נמצא משיח בן יוסף שיתגלה קודם
משיח בן דוד ויכין את המלכות לגלוי מלכות עליון .שהרי יוסף הוא בן של רחל ודוד הוא
מיהודה מבני לאה ,ורחל שהיא עקרת הבית מכינה את הבית לבעל הבית .לכן בנה של
שבת שלום – אבנר קוואס
רחל מכין את מלכות בית דוד.

כדי שיהיה אפשר לעזור לבני זוג ביישוב מחלוקות
ובהשכנת שלום בית ,המנחים חייבים להיות
ניטראליים ולא משוחדים .אם ננסה ליַשב מחלוקות
בין בני זוג תוך עירוב רגשות ,לא נשיג את התוצאה
הרצויה ,והנזק יהיה גדול יותר ממה שרצינו לתקן.
לאור זאת על בני הזוג להפנים שבכל מקרה שבו
מתגלע וויכוח ,מחלוקת ,ריב או מתיחות שמצריכים
קבלת עזרה מבחוץ ,אסור לפנות אל ההורים או אל
קרובי משפחה אחרים ,אלא אך ורק לגורם שלישי
ניטראלי .ההורים והקרובים משוחדים בדרך כלל,
וברוב המקרים נוטים לתפוס את הצד הקרוב אליהם
ולכן הם לא יכולים להציע פתרונות הולמים.
זאת ועוד ,כאשר מתלוננים בפני ההורים על אחד
מבני הזוג ,מצטיירת בעיני המשפחה תמונה הרבה
יותר חמורה ממה שהיא באמת .וכולם חושבים מי
יודע מה עוד הם מסתירים? הזוג הופך להיות נושא
השיחה של כל המשפחה ,והכי גרוע ,אפילו אחרי
שעברו שנים רבות מאז המקרה ,המשפחה לא שוכחת
לבן הזוג את מעשיו.
ולמרות שהאשה או האיש אומרים שעכשיו הכל
בסדר ,ואין שום בעיה ,במשפחה עדיין חושבים שהיא
או הוא סובלים בשקט .הכתם נשאר לתמיד ,וזה
ירדוף את בני הזוג למשך כל חייהם.
כאן המקום לפנות אל ההורים או הקרובים
שקוראים שורות אלה ולומר להם שאם בני הזוג פנו
אליכם בבעיה כלשהי ,קטנה או גדולה ,תעשו איתם
חסד ותפנו אותם ְליִעּוץ מקצועי ,ושם ינחו וידריכו
אותם .אל תנסו לסדר להם את הענייניםִ ,מכֵּיוָן שאין
לכם את הכלים לכך .יְעּוץ נישואים הוא מקצוע לכל
דבר ,וכמו שלא ניגש לתקן מכשיר מבלי להכיר אותו
לִפְ נַי ולפנים ,כך לא ניגש לטפל בשלום בית מבלי
ללמוד את רזי המקצוע כי הנזק עלול להיות גדול.
קוראים יקרים ,עליכם לדעת שלא כל רב עיר או רב
בית כנסת ,או אשתו של הרב ,או אדם חכם ,יכולים
לפתור קשיים בין בני זוג .העובדה שהאנשים הללו
הם אנשי ציבור ומעורים בחברה לא מקנה להם עדיין
את היכולת לייעץ נכון .יותר מזה ,בני זוג שפנו ְליִעּוץ
לא מקצועי ,ו"היועץ" הזה לא הצליח להשכין שלום
ביניהם ,נשארים עם הרגשה של יאוש ,והם הולכים
לגירושין ומצדיקים זאת בטענה  -כבר היינו אצל
יועצים וזה לא עזר ...אדם שזקוק לניתוח מורכב,
ובמקום ללכת לפרופסור ,הוא הולך לחובש והחובש
כמובן לא מצליח לרפא ...האם נכון לומר שהאיש הזה
מיצה את האפשרות הרפואית???

אישה טיפשה התקשרה לבעלה" :יש לי בעיה ,אני צריכה עזרה! קניתי פאזל מסובך
עם הרבה חלקים ,ואני לא מצליחה להרכיב אותו אני אפילו לא יודעת מאיפה
להתחיל!" הבעל" :מה מצויר בפאזל?!" האישה" :תמונה של תרנגול!" הבעל
החליט לוותר על עיסוקיו ,והגיע לביתה לעזור לה .הבעל מגיע ומתבונן בפאזל
המפוזר על הריצפה ,הוא אמר לה" :אוקיי ,קודם כל אני רוצה שתדעי ,לא משנה
מה נעשה ,לעולם לא נצליח להרכיב תמונה של תרנגול מהחלקים האלה "...אח"כ
הוא המשיך" :עכשיו נאסוף ביחד את כל הקורנפלקס ונחזיר לתוך הקופסא"...

"מי שרואה חסרונות בבן זוגו ,אין זה משום שפתאום נעשה חכם או פקח,
אלא משום שחסר לו באהבה" הרב אליהו דסלר
להקדשת העלון לע"נ או לרפואה ולקבלת העלון במייל  -ניתן לשלוח בקשה למיילbetenuh@gmail.com :

כתב הרמב"ם :טבע האדם להיות מושפע אחרי אנשי סביבתו".
כלומר אדם שיגור בשכונה של צדיקים יש לו סיכוי מצוין להיות
צדיק .ומי שיגור בשכונה של חוצפנים ,קרוב לוודאי שגם הוא
יהיה חוצפן.
הסיבה לכך היא שכמו שיש חיידקים פיזיים שאפשר להדבק
מהם ישנם גם חיידקים מטאפיזיים כלומר רוחניים .כגון – רחוב,
אוירה .סלנג ,רמת דיבור ,הם החיידקים הרוחניים שיכולים
לפעול ולהשפיע על הנמצא באותו מקום .ואם הדברים אלו נכונים
לגבי הגדולים קל וחומר שהם נכונים ומשפיעים על הקטנים.
הורים שמרגישים שהילדים שלהם מתחילים לדבר בסגנון
רחובי או יורדים ברמה ,צריכים לבדוק עם מי הילדים מתחברים
ומה רמתם הרוחנית ,במקרה והחברים לא הכי טובים ,כדאי
לחבר אותם עם ילדים טובים ולהביאם לבית ולארח אותם

ואפילו להכין להם ארוחת ערב משותפת עם ילדיכם .כך נוכל
להחליף לילדים חברה גבוהה יותר.
הדבר נכון בעיקר בחופש הגדול כשיש יותר זמן לחברות ולזמן
משחק בין החברים .הדבר נכון כמובן גם לגבי בנות לחבר אותם
לחברות טובות יותר.
ואם ההורים מגלים שלהחליף חברים זה גם לא פתרון כי אין
כאלה בנמצא ,צריך לחשוב ביחד אולי כדאי לעבור דירה למקום
דתי יותר עם ילדים שמורים יותר ,ובעלי לשון נקיה .ילדים שלא
נחשפו לתכנים לא טובים ,ובעלי התנהגות יותר הולמת .נכון
שהדבר קצת מסובך אבל ,חינוך ילדנו הוא מעל הכל.
את ההוראה לזה פגשנו בספר בראשית .אברהם אבינו גדל
בסביבה לא טובה ,עובדי עבודה זרה ,כישוף ,בגיל –  75נגלה אליו
הקב"ה ואמר לו" :לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל
הארץ אשר אראך" .כדי לבנות עם חדש ואיכותי אתה חייב
להתנתק מהארץ ,המולדת ,השכונה ,ולפעמים מבית אבא כדי
להקים דור ישרים מבורך.

ירושלים הייתה כמרקחה .המושל הטורקי החדש ,הפחה ,עמד
להגיע למחרת ,וכל ראשי הקהילות היו מחויבים להקביל את פניו.
הרחובות נוקו משיירי האשפה ,החנויות הוגפו על מנעול ובריח,
ומעל העמודים ופנסי החוצות התנוססו דגלים לרוב .לרוחב
הרחוב הראשי נמתחו חבלים ועליהם קישוטים לצד נורות בשלל
צבעים .נציגי הדתות השונות עשו הכנות לקראת המפגש עם
המושל החדש ,כשהם מתכננים כיצד לשאת חן בעיניו למען ייטיב
לקהילותיהם .גם היהודים הכינו משלחת נכבדה ,ובין חבריה
נמנה רבי עמרם אבורביע ,שעלה לא מכבר ממרוקו ,למרות שהיה
צעיר לימים.
מוקדם בבוקר נסגרו הרחובות לתנועת אזרחים ,והמוני עם
התאספו לאורך המדרכות בשולי הרחוב הראשי ,על מרפסות
הבתים ,על העצים בצדי הדרך ,ובכל מקום בו היו יכולים לחזות
במראהו של הפחה החדש .התהלוכה הממשלתית הייתה אמורה
להגיע לכיכר המרכזית ,שם הוקמה בימת כבוד שעליה היה
המושל אמור לקבל את פני המשלחות השונות.
הפמליה הגדולה נסעה לקול תרועת חצוצרות לאורך הרחובות,
כאשר הקהל מריע לכבוד המושל החדש .הפחה התיישב בכיסאו
המקושט כשכולו אומר כבוד .חליפתו הייתה עמוסה באותות
מלחמה ועיטורי גבורה ומחגורתו בצבצה חרב מעוקלת מוזהבת.
שפמו הסתלסל כלפי מעלה ועיניו סקרו בהתנשאות את הנוכחים
הרבים .המשלחות השונות עלו בזו אחר זו וברכו את השליט בשלל
מילים מחניפות .לקראת הסוף הגיעה המשלחת היהודית וניצבה
מול פניו .ראש המשלחת החל לגשת אל הכסא שניצב במרכז
הבמה ,ואז נשמעה צעקה מפי הפחה" :חבורת יהודים ריקים!
איני רוצה לראותכם ולא לשמוע עליכם דבר! סורו מיד מעל פניי!"
נכבדי היהודים נסוגו לאחור בהלם מבלי לפצות את פיהם.
ההשפלה לנוכח יתר המשלחות ,והמון העם הייתה כבדה מנשוא.
כמה מחכמי היהודים ניסו לטכס עצה כיצד לפייס את הפחה,

אבל ר' עמרם הבין ,שעומד מולם שונא ישראל מושבע ,ואין שום
סיכוי שבעולם לרצותו .מי יודע ,מה יעולל ליהודים בשנות שלטונו
הבאות? הרהר בחרדה בלבו ,ובאותו רגע החליט לעשות מעשה...
רבי עמרם קיבץ עשרה ת"ח המלומדים בתורת הסוד לחדר צדדי
בביה"מ ,שבו למד .הוא הנחה אותם ללמוד פנימיות התורה
ולערוך תיקון ,שבו יכוונו לפגוע בפחה .כל שעות הלילה חלפו
בלימוד מרוכז של חכמי הרז ,עד שהציצו קרני החמה הראשונות
וסילקו את חשכת הלילה מרקיע העולם.
עשרת המקובלים נטלו את ידיהם ויצאו להתפלל בבית הכנסת
הסמוך .בדרכם שמעו קולות המולה והבחינו בהתקהלות באחת
הכיכרות .קהל של ערבים שוחח בהתרגשות רבה על אירוע כלשהו.
רבי עמרם קרב אל המשתתפים ושאל אותם לפשר התכנסותם.
"בשם הא־ל הרחום" ,אמר אחד הערבים בצער" ,אדוננו המושל
מת הבוקר בפתאומיות .איש אינו מבין ,איך אדם בריא וחזק
כמוהו מת ככה ."...ר' עמרם פנה מעליהם והלך לעבר חבורתו.
כינס את כולם ועדכן אותם בבשורה הנפלאה .החכמים החלו
להביע את שמחתם ,ורבינו השתיקם מיד" :רבותיי ,עלינו לקבל על
עצמנו לשמור דבר זה בסוד במשך חמישים שנה! כל אחד מאתנו
יתחייב לנצור את לשונו ולא לגלות אפילו ברמז קל ,כל מה שנעשה
בינינו" .אנשי הסוד אמרו בזה אחר זה" ,מתחייב אני" ,והמשיכו
בדרכם לתפילת שחרית ,כאילו לא אירע דבר.
עברו חמישים שנה מאז אותו מקרה ,ותוקף התחייבותם של
מניין המקובלים פג .רבי עמרם ,שעבר בינתיים לפתח תקווה והפך
לרבה של העיר בשנת ה'תשי"א ,כינס את בניו וסיפר להם על אותו
אירוע .בניו ,שידעו שמץ מקדושתו ,נותרו פעורי פה לשמע סיפורו.
חלפו כמה שנים נוספות ,ורבינו הלך לעולמו .בנו ,מר אהוד
אביבי ,נפגש פעם בירושלים עם הרה"ג משה עיני ,וסיפר את
המעשה ,שסיפר להם אביו ,על אותה חבורה קדושה ,שבהבל פיה
הקדוש שמה קץ לאותו מושל טורקי רשע .בת שחוק ריחפה על פניו
של ר' משה עיני הבא בימים .בנו של רבי עמרם שאל לפשר שחוקו.
רבי משה הביט בו ואמר" :אכן ,יכול אני להעיד ,כי נכונים דבריך.
(עין חמד)
אנוכי הייתי אחד מהעשרה"...

השפעת הסביבה

