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 .לרב שלמה אפידה הכהן בעניין יוסף הצדיק מפרשת השבוע" מענה רך"לפניכם קטע מספר 
 

שכזה באה אשתו ,  ובמצאו אותו נאמן לפניו לא חשש אף לזה ופתח ביתו לפניו לרווחה 
ְוֵאיְך ֶאֱעֶשה ָהָרָעה ַהְגדָֹלה ַהזֹאת ְוָחָטאִתי " ש  " להכשיל את יוסף בעברה לולי יראת אלוהיו כמ 

ל שמנעו מלמשול בה " ר "  אֹוָתְך -ִמֶמִני ְמאּוָמה ִכי ִאם  ָחַשְך -ְולֹא"ואשר אמר לאשת פוטיפר , "ֵלאלִֹהים
איתו ושבכל '  ובראות אדוניו שה .  לא שמנעו מלראות פניה ,  כמו שהיה מושל בכל אשר לו  

בעבודה נמבזה ,  דרכיו הוא משכיל מצא חן בעיניו ויחדו בשרות עצמו ולא העבידו בפרך 
 . א העבדים הפחותים"וכמותה כ

 

בכך מינהו פקיד על ביתו וכל אשר יש לו מכסף וזהב ,  "  וישרת אותו " וזה רצה באמרו   
' ואומר הכתוב מאז שמנהו לפקיד על כל אשר לו ברכו ה . ורכוש ומקנה וקנין הכל נתן בידו

יוסף כעניין שקרה ללבן ביעקב שהודה זה בפיו ואמר   ה " בגלל  י  ִנ ֵכ ֲר ָב ְי ַו י  ִת ְש ַח ' ִנ
ואומר שנתברך בבית ובשדה בבית ובבנים ובנכסים ובחפצים ובשדה ( 12בראשית ל " )ִבְגָלֶלךָ 

 (61כו , בראשית" )ַבָשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְשָעִרים ַוִיְמָצא"ובחבואות כעניין , בשגר אלפיו ועשתרות צאנו
 

, ומספר הכתוב בגבורת יוסף שהכניע יצרו ולא נכשל באמרם איזהו גיבור הכובש את יצרו 
גם באר שכבשו את יצרו לא היה מפחד ,  (  21משלי טז  " ) ומושל ברוחו מלוכד " שנאמר  

א לבל יבגוד בו באשר בטח בו ונתן לו מהלכים בין נשיו ופילגשיו ועולה "אדוניו לנגד עיניו כ
שעל השתמרו מבגוד ,  שכל מקום עיניו צופות רעים וטובים ,  על זה יראתו את אלוהיו 

ועל יראתו את אלוהיו אמר , "ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת"באדוניו ומחלל כבודו אמר 
 ".וחטאתי לאלהים"

 

, ובהיות יוסף מצליח בכל דרכיו כמו בן בתתו אדוניו אותו בית הסוהר בעלילת אשתו עליו 
" ויתן חנו בעיני שר בית הסהר " אליו חסד  '  ואף כי היה זך בלי פשע אף ולא עוון לו נטה ה 

שמצאו חן בעניו בחכמתו ובזריזותו ובחקו סדור מעשיו נתן כל האסורים אשר בבית 
ובלעדיו לא ירים איש את ידו ואת ,  והוא ימשול בם ,  הסוהר תחת הנהגתו שהוא ינהיגם 

ואת כל אשר עושים שם הוא היה " וזה רצה באמרו  .  ובשום מעשה ,  רגלו בשום מפעל 
שבזה ,  פ פקודתו עליהם " כל מה שהיו עושים האסורים בבית הסוהר היה ע ,  ל " ר " .  עושה

 .היה עולה ליוסף כאלו הוא היה עושה הכל
 

ושנתנו לבית הסוהר לבאר איך , סיפר הכתוב זה המקרה של יוסף מעלילת אשת אדוניו עליו
י פתרון חלומות שר המשקים ושר האופים " היה סיבה מביאה אותו לגדולה וכבוד ע 

 .כמבואר בהמשך דברי הכתוב

 לראות נכון
 

 .שחפץ בציור דיוקנו, היֹה היה פעם מלך עיוור בעין אחת
במדינה ביותר  הידועים  הציירים  שלושת  את  אליו  הזמין  את ,  הוא  לצייר  מהם  וביקש 

 .דיוקנו
 

להורג"אמר להם   אוציא אתכם  יצא רע  דיוקני  יפה,  אם  אותי  תציירו  אגמול ,  אבל אם 
 ".לכם מעל ומעבר לחלומותיכם הורודים ביותר

 

הגיש למלך את דיוקנו ממנו נבטה בפירוש עין אחת ,  הצייר הראשון צייר מה שראו עיניו 
 .מיד ציווה המלך להוציאו להורג באשמת חוסר כבוד לבית המלוכה. עיוורת

פקוחות  עיניו  כששתי  המלך  את  צייר  לחברו  שקרה  ממה  הניסיון  למוד  השני  , הצייר 
 .המלך ציווה להענישו באשמת זיוף ועיוות האמת. ורואות בעליל, מסתכלות נכוחה

 

עינו ,  צייר את המלך בפרופיל,  הצייר השלישי שהיה חכם משני חבריו כך הראה רק את 
לרוב.  הטובה,  האחת ואוצרות  עליו זהב  להיות הצייר הרשמי ,  המלך הרעיף  מינה אותו 

 . של הארמון
 

 .בחיים צריך לדעת להגיד את האמת בצורה הנכונה ביותר והרחוקה מהשקר 
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המטי דאמטי נחטף : חשד
מחקירות עולה כי , לאחרונה

הוא נמצא בקערת פול שחומם 
 .בתרמוס

לעיתים מוביל אותם חיפוש זה אל דרכים בלתי .  בימינו בני נוער רבים מחפשים משמעות לחיים 
 .לתופעה זו סיבות שונות', הצטרפות לכתות וכדו, שגרתיות כמו נסיעה למזרח הרחוק

בני הנוער בדורנו .  אלא שבימינו תופעה זו הולכת ומתרחבת ,  מאז ומתמיד האדם מחפש משמעות 
הדורות הקודמים היו ,  לעומתו .  שייכים לדור נטול דאגות הרגיל לקבל הכל בקלות ובלי להתאמץ 

ולאחר שבנו ארץ לתפארת גידלו את ילדיהם בעולם שבו ,  בחלוציות ובהגשמה, עסוקים בהתיישבות
הילדים שהפכו לנערים מרגישים היום ריקנות וחוסר אתגר בחיים ומנסים לחפש .  לא חסר דבר 

 .תשובה לשאלות מטרידות אותם במקום אחר
הם מתעוררים יום יום .  עוד סיבה הנובעת מהסיבה הקודמת היא השעמום שבחיי הנוער בימינו 

ולמחרת הכל ,  בילויים בפאבים או בדיסקוטקים ,  מבחנים ,  שיעורים  ,  לאותה מציאות של לימודים 
ואיזו תועלת ,  הם אינם מבינים מדוע עליהם להתאמץ כל כך ולהשקיע בלימודים .  חוזר על עצמו 

לרבים מהם ברור שלא היו רוצים להיראות כמו הוריהם הנמצאים תמיד במרוץ  .  תצמח להם מכך 
על כן מנסים בני הנוער לבחון .  ' עוד בית וכו ,  עוד מגרש ,  נגד השעון כדי להספיק ולרכוש עוד מכונית 

 .חיים מסוג אחר
בני .  סיבה נוספת לריקנות שמרגישים בני הנוער בימינו היא הירידה באמונה בערכים ובאמונה בדת  

. הוידיאו ומשחקי המחשב שבהם הכל מותר והכל פרוץ ,  הנוער היום מתחנכים על ברכי הטלוויזיה 
ומי שרוצה להשיג סמים יכול ,  הפאבים והדיסקוטקים פתוחים כל הלילה , המתירנות הולכת וגוברת

וכשהם ,  חיים מתירניים אלה מביאים את הנערים לעיתים למשבר או למצבי מצוקה . להשיגם בקלות
 .רואים בני הנוער לאן הידרדרו ומתחילים לתהות על מעשיהם בעולם, יוצאים מהם

אסון כמו .  גם חוויה טראומטית שעוברת על נער מתבגר יכולה לגרום לו לתהות על מעשיו בעולם 
והוא מחליט ,  מוות של קרוב משפחה או התאבדות של חבר קרוב משפיע על הלך מחשבתו של הנער 

 .לשנות את חיוו
כולנו עברנו את גיל ההתבגרות ואנו מודעים לקשייו .  הסיבה האחרונה והחשובה ביותר היא הגיל 

, משתנים   אלא הוא נתון גם למצבי רוח ,  גופו של המתבגר עובר לא רק שינויים פיזיולוגיים . וללבטיו
אך הם ,  העימותים בינו לבין עולם המבוגרים הם אמנם טבעיים .  מצבי לחץ ומתח נפשי ,  דיכאון 

? מה מעשיי בעולם  ?  מי אני  : בגיל ההתבגרות שואל הנער לראשונה את עצמו . נותנים בו אותותיהם 
י התעמקות בספרי " יש נערים שמסתפקים בחקירת האמת בדרך עיונית ע ?  מהי תכלית קיומי  

 .אך לעומתם יש כאלה המחפשים את התשובה לכך במקום אחר' , פילוסופיה וכדו
חשוב שהנער יתעמק בשאלות ,  החיפוש אחר המשמעות בחיים הוא תהליך טבעי ואף רצוי , לסיכום

אך עליו לדעת שאם יחפש את התשובה . כדי שיבחר לעצמו דרך חיים שיהיה שלם עמה, קיומו בעולם
 . ללכת לאיבוד, חלילה , ויכול אף, הוא עלול להזיק לעצמו, לכך במקום רחוק או בדרך מסוכנת

י" ְלָבְבָך ַלֲעשֹתֹו-כִּ יָך ּובִּ  "ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדָבר ְמאֹד ְבפִּ

ת  ר ק ב מ ה  ש י א
ת  ו נ מ ו א ן  ו א י ז ו מ ב
ת  ג ו צ ת ב ת  ל כ ת ס מ ו

לפתע ,  ציורי אומנות 
ת  א ת  א ר ו ק א  י ה
המדריך אליה ואומרת 

אבל ,  סלח לי אדוני ,  לו 
, זה ממש מגעיל וחולני 

יתן שלזה אתם  י לא 
, קוראים יצירת אמנות 
: אז המדריך אמר לה  

ה  א מ ב ת  ק ד ו צ ת  א
ז  ו ח ו ,  א נ ח נ א ה  ז ל

 !קוראים מראה 

אחת מהן ,  שני חברות נפגשות 
ה  מנ ל ה ,  א א צ ו כת ת  ה מ ל ע ב

הן מדברות ,  מהתקפת לב בביתו 
ופורקות את הלב אחת לשנייה 

ופתאום רואה ,  מה עבר עליהן 
החברה שעל האצבע של החברה 

, שלה יש טבעת יהלום ענקית 
מאיפה יש לך את ,  שואלת אותה 

: אז האלמנה מספרת לה  ?  זה  
הוא נפטר בין ,  כשבעלי נפטר 

והמילים האחרונות ,  זרועותיו 
: שהוא אמר לי לפני שמת זה  

ה  ל ת ,  שו ח ן מת המזרו בתוך 
, לכרית שלי יש הרבה מאוד כסף 

 ! אז תקני אבן טובה 
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 ?רוצה מלגת לימודים 
-כל שעליך לעשות זה להיות שותף פעיל ב 

שיעורים דתיים במהלך השנה וקיבלת   12
ח ועוד ידע נרחב “ ש   1222-מילגה של כ 

 .בדברי תורה
 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

 “ִמּבֹור תְַּחִתּיֹות, ‘ ָקָראִתי ִשְמָך ה“ 
 

? חשבתם פעם מה מטרת המצוקות בחיינו  
מזווית חיצונית על החיים כנראה שהמצוקות 
קורות כדי שנעשה את מה שנועדנו לעשות כל 

 .הזמן ובכל זמן
מעניין שרק שרע ,  כן לעבוד את בורא העולם 

לא ,לנו אנחנו נמצאים במצב של אמת באמונה
 .אך רובנו כאלה, נכלול את כולם

 

הרי כמה מאיתנו ממש נכנסים לרוחניות 
כמה מאיתנו כל כך רוחניים ? ברגע של שמחה 

ו  נ י י בח ה  מח הש י  טע ,  בק ת ? בו לה הת ,  ה
כמה !  הריקודים והרגשה טובה אינה האמונה 

מאיתנו לפני החתונה מגיעים באותו היום 
כדי להודות לבורא ,  לבית הכנסת לתפילה 

? העולם על היום המאושר בחייו או בחייה 
י ,  לעומת זאת בצרה או צוקה  אלף אלפ

הבדלות למשל באבלות אנחנו כל יום בבית 
 !.מוזר....הכנסת

 

להם משהו טוב  , כמה מאיתנו כשקורה 
מרימים ראש למעלה ובאמת מהלב מתכוונים 

לעומת זאת ?  לתודה מהבורא שהצליח דרכם  
כשמשהו לא מצליח או שצריכים עזרה גדולה 

אנו נראים ,  ממה שהסביבה יכולה לתת 
עם הבורא  ו קשר הדוק  לנ יש  לו  כאי

 .שהבקשה שלנו כל כך כנה ומכוונת
 

 !זה לא מוזר זה מה שקורה
אז אם נמאס לכם להיות כפויי טובה כלפי 

 ,השוכן במרומים
 , הגיעו לתפילות בלי קשר לארועי החיים

כי התודה הראשונה היא על זה שאנחנו 
 .נושמים

צוות המקראון מברך את נבחרי 

את . המועצה העליונה החדשים

מר נריה הרואה על בחירתו 

ר המועצה העליונה ואת “ליו

מר דוד מצליח על בחירתו 

אנו מאחלים . לגזבר העמותה

להם קדנציה פורייה ועשייה 

 ...!רבה


