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  קלאודיו בייטר/ פרשת  וישב 

על החלומות של יוסף והשנאה של , הפרשה מספרת על יוסף והאחים שלו". וישב"פרשת השבוע היא פרשת 

  . האחים שלו

הוא היחיד שנולד מרחל ולכן היה אהוב ביותר .  הילדים של יעקב12יוסף היה הילד אחד לפני אחרון מתוך 

  . ם של יוסף לשנוא אותואהבה זו של יעקב גרמה לאחי. על יעקב

  . החלומות שלו היו בעיקר על העליונות שלו על אחרים. הוא חלם הרבה חלומות. יוסף היה ילד מיוחד

  . בחלום אחד כל השיבולים בשדה משתחווים לו

  .  הכוכבים משתחווים לו11-הירח ו, בחלום שני השמש

  . יכים להשתחוות לוחלומות אלו מראים שהוא חושב שהאחים שלו הם פחות ממנו וצר

  . האחים שונאים אותו עוד יותר כשהוא מלשין ליעקב על המעשים שלהם

יוסף משוויץ בכותנת ובכך : עוד סיבה לקנאה והשנאה של האחים היא כתונת הפסים שיעקב תופר ליוסף

  . מגביר את קנאת האחים

  

אחים שלו איש זר מכוון אותו כשיוסף הולך לחפש את ה. יעקב שולח את יוסף לשכם לחפש את האחים שלו

הם מחליטים להרוג אותו ". הנה איש החלומות הזה"האחים מזהים אותו מרחוק ואומרים בזלזול . לדותן

ראובן חושב שיותר . ראובן מתנגד ואומר שאסור להרוג אותו אלא רק לזרוק אותו לבור. ולזרוק אותו לבור

  .  עונש וילמד להתנהג אחרתמאוחר הוא יוציא את יוסף מהבור ואולי יוסף יקבל

. זהו תהליך שהוא חייב לעבור מיסוד למלכות. הזריקה של יוסף לבור בעצם היא התחלת השינוי שיהיה בחייו

הפגישה עם האדם הזר שמכוון אותו . התיקון של יוסף מעביר אותו דרך הרבה תחנות כדי ללמוד להיות צנוע

.  שיוסף צריך לגלות אותם ולהוציא מהם את הידע והמודעותלאחים והנפילה לבור שהוא נמצא בו הם סימנים

  . בעצם החיים הם בידינו ואנחנו יכולים לבנות או להרוס אותם

התכונות הלא טובות שבתוכנו יכולות להשתנות ואנחנו , יוסף מראה לנו שבעזרת האמונה ובעזרת התיקון

  . יכולים להגיע למטרה

וכך הגיע , למרות הנפילות הרבות הוא ידע לתקן את התנהגותו. משמעות החלומות של יוסף היו המטרה

  . למטרה

. בזמן העבודה החמור נפל לבור עמוק. יש משל על איכר שנתן לשני אנשים חמור כדי שיוכלו לעבוד איתו

הם החליטו לקבור את .  אם האיכר יגלה שהחמור נפל הם יצטרכו לשלם לו על החמור–האנשים נבהלו 

  . והחמור טיפס על האבנים ויצא החוצה, י האנשים התחילו לזרוק אבנים לתוך הבורשנ. החמור בבור

הסיפור הזה והפרשה מלמדים אותנו שהאבנים שנמצאים בדרך יכולים לקבור אותנו או לבנות לנו מדרגות 

 שבת  שלום       .שבעזרתן נוכל להעלות ולהגיע למטרה שאנחנו רוצים בחיים


