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 לא הכל טוב, אבל הכל לטובה

 
כמה פעמים יצא לנו בחיים שהתאכזבנו, והנה לא ארך הזמן והתברר לנו ש'אכזבה' זו היא 

צנו הזדמנות עסקית, נפרדנו מחבר מה לנו... פוטרנו מהעבודה, החרהדבר הטוב ביותר שק
 לאומה ואף לעולם. ,נכונים הדברים ליחידולבסוף התברר ש'אכזבה' זו עשתה לנו רק טוב. 

 .בפרשתנו יש דוגמא טובה לעקרון זה. מכירת יוסף ע"י אחיו הינה דבר מזעזע והסוף טוב
מניח העולם כולו מחרפת רעב. משפחתו ואת יוסף הופך להיות מלך על מצרים, מציל את 

, ל האחיםמתוודע יוסף לאחיו ואחרי המבוכה והבהלה שאת תשתית המלוכה בישראל. 
סף מדגיש בדבריו את עצם אך מנגד יו היתה לטובהת המכירה מרגיע אותם יוסף כי תוצא

ר־'המכירה:  יֲאשֶׁ ִ֖ ם ֹאת  ֶּ֥ י ...ְמַכְרתֶׁ ִ֖ ם ֹאת  ֶּ֥ י־ְמַכְרתֶׁ ִּֽ בראשית מה. ד[ אם מתכוון יוסף ] '...כ 
 ?את המכירהלהרגיעם שלפעולתם היתה תוצאה טובה מדוע מדגיש הוא באצבע מאשימה 

ל , יש את הצד הגלוי שבעולם יש הסתכלות כפולה: אנושית ואלוקית ולכל הקורות אותנ
ויש את הצד הנסתר שהוא תוצאת הדברים. אין אנו פטורים מאחריותנו על  מהלכי האדם

מעשינו ואנו חייבים להשתדל בכל כוחנו לפעול באופן חיובי ולהתרחק מפעולות שליליות גם 
ברור שהמבט הנסתר, האלוקי מכוון את כל  מאידך אם לבסוף יצא מהם דבר חיובי.
הכלל, גם הנגלים וגם הנסתרים, גם הכשלונות וגם המהלכים לטובה, ללא יוצא מן 

ההצלחות, גם השלילי וגם החיובי. כל דבר בעולמנו מקדם את הטוב שבמציאות. יוסף 
הצדיק מניח את יסוד האחריות על מעשינו לכל הדורות. ההשתדלות והמאמץ למען תיקון 

 יין המכירה. מדגיש יוסף בפני האחים את עניםלהיות חיובי יםהאדם והעולם חייב
המעשה הנורא של מכירת אח. למרות שלבסוף המכירה היתה לטובה אך שלהם והאחריות 

הם פעלו שלא כהוגן. מאידך מלמד אותנו יוסף שכל מהלך בחיינו מקדם אותנו באופן פרטי 
ובאופן ציבורי לטובת האדם והעולם. וכמו שהלחין ושר הזמר אודי דוידי: 'אז בואו נעוף 

 מרים שבסוף הכל מסתדר, לא הכל טוב, אבל הכל לטובה'.גבוה יותר, או
 

 
 
 


