
 יושר יוסף דבק באמת אבותיו 

 
 

 בשבילי האמת 

 

איש אמת דבק יוסף 
  באלוקים

ו ואנו לדורות את דרכ
     . ממשיכים

 ד"בס

  "מקץ "לפרשת מפתח הלב מתוך אמונה 

 . איש שדבק באמתה

 . שמגיע לדרוש בשלום אחיו ונמכר על ידם לעבד 71נער בן  , הבה נתבונן ביוסף

למצרים . המצרים עובדים ליאור ולפרעה. ירה את אלוקיםשאינה מכ הוא חי בתרבות

הערכים שקיבל מאביו שומר על  לעומת זאת  יוסף. מוסר וצדק ולא קדושהלא אין 

שנים בכלא  71ונשלח ל כבד הוא משלם על כך מחיר. ולא חוטא עם אשת פוטיפר

לפני פרעה  מביאים אותו מהכלא ו מוציאים אותו כעת כשסוף סוף אולי . המצרי

תם לדבר לפי אמונ. הוא ינסה להראות דומה למצרים של פרעה  לפטור את חלומותיו

 ? עיניהםולמצוא חן ב

 : וקיםסהבה נתבונן בפ

ר ו  : ז"פסוק ט ה ֵלאמ ֹ֖ ְרע ֹ֛ ף ֶאת־פ  ן יֹוֵסֵ֧ ע  י ֱאֹלי ַּ֨ ְלָעָדָ֑ ֲעֶנֹ֖ה ֶאת־ְש֥לֹום  יםקבִּ ַֽ י 

ה ְרע ַֽ   :פ 

ר   : ה"פסוק כ ת ֲאֶשֵ֧ ד ֑הּוא ֵאָ֣ ָ֣ ה ֶאח  ְרע ֹ֖ ה ֲח֥לֹום פ  ְרע ֹ֔ אֶמר יֹוֵס֙ף ֶאל־פ  ו י ֹּ֤

ים  ִ֛ ֱאֹלהִּ הָהָֽ ְרע ַֽ יד ְלפ  ה ִהִג֥ ֶשֹ֖  :ע 

ה : ח"פסוק כ ְרע ֑ ְרִתי ֶאל־פ  ֹ֖ ר ִדב  ר ֲאֶש֥ ב ֹ֔ ד  ּוא ה  ֱאֹלהָ֣ ר ָהָֽ ֶׁ֧ ה  יםקֲאש  ֥ ה ֶהְרא  ֶשֹ֖ ע 

ה ְרע ַֽ  :ֶאת־פ 

ם : ב"פסור ל ֙ר ֵמִעָ֣ ב  ד  ֹון ה  י־נ כֹּ֤ ִים ִכַֽ ֑ ֲעמ  ַֽ ה פ  ְרע ֹ֖ ֹום ֶאל־פ  ֲחלֹ֛ ַֽ ֹות ה  נֵ֧ ל ִהש  ְע ַּ֨

ֱָֽאֹלה ר ים קָ ֵה֥ ים ּוְממ  ִ֖ ֱאֹלהִּ ֹוָהָֽ ֲעשתַֽ ַֽ  :ל 

 

 ? על מה מעיד הדבר? כמה פעמים מזכיר יוסף בדבריו את האלוקים .7

יתן עניה בפי , להים יענה-אין החכמה משלי אלא א :בלעדי: ז"פסוק טי בפירושו על "רש .1

  ?אנו למדים מיוסף נעלה מידה איזו? וסף את פרעהימה מלמד    :לשלום פרעה

 

 : מדבריו של יוסף וקורא  פרעה מתפעל

יו ֲהִנמְ : ח "פסוק ל ֑ ד  ה ֶאל־ֲעב  ְרע ֹ֖ אֶמר פ  ר ֥רּוח  ֱאֹלו י ֥ יש ֲאֶשֹ֛ ה ִאִ֕ ֶזֹ֔ א כ  ָ֣ ֹוקצ   :ים בַֽ

 יוסף מצא חן בעיני פרעה בזכות מה לדעתכם? 
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ו ואנו לדורות את דרכ
     . ממשיכים

 :השלימו 

 .______ו____ונכד של  ______יוסף אינו שוכח שהוא בן ______הטמאה גם בארץ 

 .הפנימית שלו _____ושומר על ה_ ____הוא נשאר דבק ב

ומכנה ממנו _______כך פרעה  בפני פרעה ודווקא משום ____הוא מזכיר את שם ה

    . _____   ______ _______איש אשר :אותו 

 

 (אלוקים, מתפעל. אברהם, בו, יצחק, אלוקים, אמונתו, מצרים, יעקב, רוח)

 

 

 היוונית  אינם נסחפים אחרי התרבותהמכבים ממשיכי דרכו של יוסף גם 

 :וכה אמר מתתיהו הזרה 

ישמעו לו ויעזבו את מסורתם , גם אם כל העמים אשר במלכות אנטיוכוס"

בדרכי אני ובניי ואחי נמשיך ללכת . רכי היווניםומנהגיהם וילכו בד

כי ... נוחלילה לנו מעזוב תורת. ולא נבגוד בברית אלוקינו  אבותינו

   ". האלוקים אשר בשמים הוא מלכנו

 

  בימינו יכולים להיסחף אחר תרבות זרה, האם גם אנחנו ?

 . תנו דוגמאות 

  כיצד אפשר להתגבר על הפיתויים שבתרבות המערב

 ? ולדבוק באלוקים
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 ":מקץ"דבר תורה לשבת פרשת 

 . ובודד מאדרחוק מבית אביו , על ידי אחיו מצריםבעבד נמכר ל 71נער בן , יוסף

 . אינו קיים' המוסר והצדק וכל מה שקשור לשם ה, רבים הפיתויים בארץ מצרים 

השנים הקשות בכלא המצרי אך גם . הזימה ובורח מאשת פוטיפר מול תרבותיוסף מתמודד בגבורה 

כשהוא עומד בפני פרעה הוא אינו . הוא דבק באמת שקיבל בבית אביו. לא משנות את אמונתו

שם האלוקים שגור על פיו והוא מיחס את כל  ,מנסה לחכות את תרבות המצרים אלא להיפך

דווקא עמידה איתנה זו של יוסף מפעימה את פרעה עד שהוא . שנתן לו חכמה  אלוקיול כישרונותיו

  ". איש אשר רוח אלוקים בו:"קורא בפניו 

 " האלוקים אשר בשמים הוא מלכנו:"גבורתו של יוסף ואמונתו האיתנה מפעמת במכבים אשר קראו 

 .ימוד התורהובל' גם אנו נעמוד איתן מול הפיתויים השונים אשר בדורנו ונדבוק במצוות ה

  . חנוכה שמח

 

 

 


