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 ליקוטים וסיפורים
 וישב -נפלאים 

 

שליט"א  ישראל קעניגמזל"ט לידידי היקר ברוך הכשרונות ורב המעש הרב 
 לאירוסיו בשעטו"מ. יה"ר שיזכו לדורות ישרים ומבורכים, ולבנין עדי עד.

"אלה תולדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה.. 
 והוא נער" )לז, ב(

אמר הצדיק ר' מנחם מנדל מרימינוב: כל אחד ואחד מישראל 
"יוסף". על כל אחד ואחד  –קרוי "יעקב", ומי הם תולדותיו? 

ובעבודת השם יתברך בכל כוחו. שואל להוסיף ביראת שמים 
המדרש: "יוסף בן שבע עשרה" ואתה אומר "והוא נער"? והוא 
משיב: אלא, "שהיה עושה מעשה נערות". הקשה ה"שפת אמת" 

קרוי "נער", והרי  17מגור זי"ע, מדוע המדרש מתפלא שיוסף בן 
היה קרוי "נער" שאמר אברהם: "ואני והנער  37אצל יצחק בן 

כה"? והוא מתרץ: אלא, שעבור האב )אברהם( בנו נלכה עד 
אהובו תמיד יחשב עבורו "נער". אך כאן שהתורה כותבת "והוא 
נער", יש לשאול, "יוסף בן שבע עשרה שנה ואתה אומר והוא 
נער?!" ועל כך משיב המדרש: אלא, "שהיה עושה מעשה 

 נערות".
 

 "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה" )לז, ב( 
כלומר רגיל אצל בני בלהה לפי שהיו  -רש"י "את בני בלהה כתב 

 אחיו מבזין אותן והוא מקרבן".
יש להבין היכן נרמז בפסוק שהיה מקרב את בני השפחות? 
אפשר לבאר עפ"י המעשה שהיה עם הרה"ק רבי מאיר 
מפרימישלאן זי"ע, שדרכו היה, שאם נצרך אחד לאיזה שליחות 

ה אומר שיתנו לו לסדר זאת כיון כגון לקנות משהו או לסדר הי
שיש לו נער אחד שמוכן לעשות כל השליחויות, במשך הזמן 
עקבו אחריו, וראו שהוא בעצמו מבצע הכל. שאלוהו למה אמר 
שיש לו נער? ענה ואמר, שבדרך כלל כל אחד, בהיותו בחור ונער 
צעיר, מוכן לבצע שליחויות לאנשים מבוגרים, אבל כשגדלים, 

. אמר רבי מאיר, אני, נשארתי "נער" לגבי המידה מפסיקים מכך
 הזאת, ואני מוכן לעשות הכל בשביל השני... 

לפי"ז, כאן יוסף העדיף לקרב את בני השפחות אף שזה לכאורה 
כפחיתות כבוד להתרועע עמהן ולא עם אחיו בני האימהות, אבל 
יוסף העדיף לעשות "מעשה נערות", וזה מה שאמר הכתוב 

 )ציוני תורה( ת בני בלהה ואת בני זלפה". "והוא נער א
 

 "ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם" )לז, ב(
הרה"ק ה"חפץ חיים" זי"ע מפרש את הפסוק כי יעקב אבינו שלח 
את יוסף לרעות ולהתחבר עם בני הגבירות, אך הם ריחקו אותו 
ושלחוהו להיות נער ומשרת אצל בני המשפחות, וזה גופא היה 

שהם מרחקים אותו כל כך, אך  -אל אביהם" "דיבתם רעה
מששמעו השבטים על כך, הוכיחוהו ואמרו לו "המלוך תמלוך 

אם אינך מקבל על עצמך את  -עלינו אם משול תמשול בנו"
הבזיונות הללו לא תוכל למלוך עלינו, כי כלל מסור בידינו, מבית 
האסורים יצא למלוך, כלומר מתחתית הדיוטא תצמח מלוכה, 

ך "מאשפות ירים אביון" ולכן "ויוסיפו עוד שנוא אותו על על דר
חלומותיו ועל דבריו", כי המה תרתי דסתרי, כי אי אפשר 

  להתגדל ולזכות למלוכה אם לא ישפיל דעתו תחילה.
 

"והוא נער את בני בלהה... וישראל אהב את 
 יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו..." )לז, ג(

שה מעשה נערות כמותם, ובהיותו עם בהיות יוסף עם אחיו ע
ידע לכוון  -אביו הזקן התנהג כזקן ורגיל ועשה מעשה זקנה 

 )כלי יקר(  מעשיו ודרכיו עם כל אחד. 
 

 "וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם" )לז, ד( 
הם לא יכלו לשאת את דברי האחווה שהיה מדבר אליהם, כי 
טענה הייתה בפיהם: אם אנחנו חוטאים בעיניך, הרי מצוה עליך 
לשנוא אותנו, ״הרואה בחברו דבר עבירה מצוה לשנאותו״ ומדוע 
אפוא אתה מדבר אלינו דברי אחווה ושלום, הרי עלינו להסיק 

ו דבר עבירה, מזה אחת משתי אפשרויות: או שאינך רואה בנ
ואם כן הוצאת עלינו סתם דיבה רעה! או שאמנם רואה אתה בנו 
דבר עבירה, ובכל זאת אינך שונא אותנו, הרי אתה עושה בכך 

 ״וישנאו אותו״. -דבר עבירה וצריך לשנוא אותך! ולכן
 )תורת משה(

 

"ויאמרו לו אחיו המלך תמלוך עלינו אם משול 
 תמשול בנו" )לז, ח(

מלוכה ולשון ממשלה, כמו שאמר הרב הקדוש  מה שנכפל לשון
ר' זושא ז"ל אשר כל אדם צריך להיות תקיף נגד עצמו שלא 
ישמע פתויי היצר, ואחר כן יוכל להיות לו תקיפות נגד אחרים 
שלא יירא מהם, שהשי"ת יתן לו עוז ותעצומות נגדם. וזה שטענו 
 השבטים ליוסף, המלך אתה על עצמך שתרצה למלוך עלינו, אם

 תמשול ברוחך שתרצה להיות מושל גם עלינו. 
 )מי השלוח ח"ב(

 

"וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם" 
 )לז, יב(

כתב רש"י הק' שהלכו לרעות את עצמם, לכאורה מדוע הלכו עד 
שכם, האם לא היה מרעה לצאן יותר קרוב משכם, ויש לומר 

 ה לא רצו לרעות את צאנם אפילו מההפקר מאחר-ששבטי י
שגוף הקרקע אינו שלהם, אבל את עיר שכם שכבשו אותה וקנו 
אותה על ידי מלחמתם, זה שייך להם גם גוף הקרקע, וזה מרעה 
של עצמם, וזה הכוונה דיעקב אמר ליוסף, הנה אחיך הצדיקים 
מדקדקים שלא ליהנות מן ההפקר, שהרי הלכו עד שכם ובודאי 

של גוים, וא"כ לא יפגעו באחיהם, שהרי מתרחקים אפי' מגזל 
 אין לך מה לפחד, ולכן אשלחך אליהם. 

 )חתם סופר(
 

 "לך ואשלחך אליהם" )לז, יג(
פירושו על התורה כי נוראות כתב רבינו אברהם בן הרמב"ם ב

מתחילה שמר יעקב לבל יימצא יוסף עם אחיו לבדם אחר שידע 
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 שבתי בנימין יודלביץלעי"נ המגיד הרה"צ רבי 
  כ"ב כסלו -בן הרה"ג רבי שמואל אהרן זצ"ל 

כי שונאים הם אותו, ומי יודע... ומכל מקום 'אין עצה ואין תבונה 
לך  –וברגע המיועד למכירתו הרי שיעקב עצמו שלחו  –כנגד ה' 

 נא ראה את שלום אחיך, ונתגלגל דבר המכירה למצרים.
 )באר הפרשה(

 

נא הכתונת בנך היא אם לא... חיה רעה "הכר 
 לג( -אכלתהו טרוף טורף יוסף" )לז, לב

וכתב הרה"ק רבי יעקב אריה מראדזימין זי"ע שמהאי טעמא 
טבלו השבטים את כתונת יוסף בדם כדי שיתייאש יעקב אבינו 
מלחפש אחריו, ומלהתפלל על חזרתו בשלום לבית אביו, 

חזור יוסף לביתו, ומי ביודעם שאם לא כן יבטח יעקב בה' שי
שיש לו בטחון וודאי יעזרהו השי"ת שלא יחסר לו הדבר אשר 
בוטח בו, וכל שכן יעקב אבינו בגודל בטחונו היה גורם היה גורם 
שיעזוב יוסף את ערוות מצרים ויחזור לביתו בשלימות גופו 
ונפשו, ומכיוון שלא רצו האחים הקדושים שיחזור, מחשש שמא 

כירה, על כן אמרו ליעקב שחיה רעה יספר לאביו על המ
בכדי להחזירו צריך "תחיית המתים", וממילא יתנחם  -אכלתהו

בלבבו מלהתפלל ולבטוח בה' שיוסף יחזור לביתו, ולא יתוודע לו 
 הדבר המכירה.

 

"לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן 
 והשיבני דבר" )לז, יד(

, ולמה לא אמר יש לדקדק למה נכפל שלום אחיך ושלום הצאן
אותם בחדא מחתא, וכן למה ליה למימר 'והשיבני דבר' שברור 
כי זה היה כל מטרת שליחותו, ויש לומר עפ"י הגמרא )פסחים 
ג:( איך שצריך להזהר לא להוציא מפיו אפילו בשורה לא טובה, 
ומסופר שיוחנן חקוקאה יצא לכפרים לבדוק איך גדלה התבואה 

טין נעשו יפות, ענה להם השעורים וכשחזר שאלו אותו האם החי
נעשו יפות, והבינו ברמז שהחיטין לא נעשו יפות, וזה שאמר לו 
יעקב 'לך נא ראה את שלום אחיך ושלום הצאן' שאם ח"ו אחד 
לא יהיה בטוב לא תצטרך לומר לי בשורה לא טובה, ולכן למשל 
כשאשאלך על הצאן והם לא נמצאו בטוב, תוכל לענות לי שאצל 

כל טוב, ואז אבין מעצמי שהצאן לא נמצא בטוב, ולא אחיך ה
 )שני המאורות( תצטרך להוציא מפיך, דבר לא טוב. 

 

 "וימצאהו איש והנה תעה בשדה" )לז, טו(
זה גבריאל שנאמר: 'והאיש גבריאל' )רש"י( רש"י מפרש 
שמלאך מצא את יוסף כשהוא יוצא לחפש את אחיו. נשאלת 
השאלה מדוע פרש רש"י שמדובר במלאך ולא באיש, כפשוטו 
של מקרא? הלא כל אדם כאשר הוא הולך לחפש מישהו ואינו 
מוצא אותו, מברר אצל אנשים בסביבה היכן הוא נמצא. תרץ 

חזקאל אברמסקי זצ"ל שרש"י דייק זאת מן המלה רבי י
"וימצאהו", ונסביר את הדברים: לאנשים רבים מאוד ארע שהם 
עצרו אדם ברחוב, וביקשו את עזרתו למציאת כתובת מסוימת. 

אולם מעולם לא קרה שאדם עוצר מישהו אחר ושואל אותו: 
מי   פלוני?" לרחוב   מגיעים  איך לדעת  תרצה   אולי  לי, "סלח 

שזקוק לעזרה הוא זה שצריך לחפש את מי לשאול, כדי להעזר 
בו. בפסוק זה אומרת התורה: "וימצאהו איש", המלאך מצא את 
יוסף ולא ההפך, ומכאן הבין רש"י שלא מדובר באיש רגיל, 
שאצלו יוסף ברר היכן נמצאים אחיו, אלא במלאך מיוחד מן 

אוג שהוא ישלח השמים, שנתנה לו הוראה למצוא את יוסף, ולד
למצרים. מלאך זה הלך לחפש את יוסף ומצא אותו, שאל אותו 
האם הוא מחפש את אחיו, והנחה אותו כיצד ללכת אליהם, כך 

  שיוכלו לשלוח אותו למצרים. 
 )ומתוק האור(

 

 "נלכה דותינה" )לז, יז( 
פירש רש"י לבקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם. יש לפרש, דהנה 
לכאורה איך יכלו השבטים לעשות רע ליוסף, הרי שלוחי מצוה 
אינם ניזוקים, ברם אחי יוסף ידעו שיעקב אבינו ע"ה ישלחו 
לשכם כמו שכתוב "הלא אחיך רועים בשכם" אם כן בדותן לא 

כם "נלכה היה שליח מצוה וזה היה הנכלי דתות שאמרו בש
  דותינה", שאז שפיר לא יהיה שלוחי מצוה. 

 )פנינים יקרים(
 

 "הכתונת בנך היא" )לז, לב(
ידוע שכאשר מתייחסים לשונא איך קוראים אותו בשמו ר' "בן 
 פלוני" כפי שמצינו בשאול ששאל "מדוע לא בא בן ישי אל 
הלחם" ולא קראו דוד. על כן כששאלו אחי יוסף את יעקב 

נך היא" )ולא הזכירו את שמו, אמר יעקב "חיה רעה "הכתונת ב
אכלתהו" היינו אחיו )שהתנהגו כחיות( הרגוהו... והראיה" "כי 

 שטרפו והבליעו את שמו... -טרף טורף יוסף"
 

 "היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה" )לח, כה(
לא רצתה להלבין פניו ולומר ממך אני מעוברת, אלא לאיש אשר 

ודה מעצמו, יודה, ואם לאו ישרפוני, ואל אלה לו. אמרה, אם י
אלבין פניו. מכאן אמרו, נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש, 
ואל ילבין פני חבירו ברבים )רש"י(. אחד המיוחדים בדורנו 
בזהירות המיוחדת בכבוד הזולת, היה הגאון האדיר רבי אברהם 
גניחובסקי זצ"ל. נציין למספר סיפורים קצרים ומופלאים 

ענו מפי תלמידיו: הגר"א גניחובסקי ליווה פעם את אחד ששמ
השומר. -מתלמידיו לטיפול אצל פסיכיאטר בבית החולים תל

השניים יצאו מחדרו של הפסיכיאטר, והנה צועד לעבר החדר 
יהודי ממכריו של רבינו, וכעת כשיבחין ברב, בודאי תהיה לו 

כדי  בושה גדולה. בשבריר של רגע, מצא רבינו פתרון מבריק
למנוע את מבוכת האיש. הוא מיהר אליו ולחש באוזנו: 'אנא, אני 
מתחנן אליך, אל תספר לאיש שראית אותי כאן אצל 
הפסיכיאטר כי אני נורא מתבייש בזה...', וכך בגאונות מופלאה 

הנעימות  -של מידות טובות, 'העתיק' הגר"א גנחובסקי את אי
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שצריך חכמה יתירה כדי  אליו... והיה רגיל הגר"א גנחובסקי לומר

לא לפגוע בזולת והיאך לעזור לו, והוסיף שחכמה זו באה מכח 
התורה. והיה חביב לפניו מאוד הסיפור על הגאון הצדיק רבי יוסף 

שעומד לעבור כביש סואן, והבחין  ילד  פעם  שראה  זצ"ל,  ליס 
הרב, שהילד בגאוותו לא מסכים שיעבירו אותו את הכביש... מה 

פנה אל הילד וביקש: 'אולי אתה מוכן להעביר אותי את  -עשה? 
הכביש בבקשה?...' אירע פעם שמחמת חולשתו, נפל הגר"א 
גנחובסקי והתעלף בבית המדרש. מכיון שלא רצה לצער את 
הרבנית, לא סיפר לה על כך. והנה, כמה ימים לאחר מכן, 
מתקשר אחד מתלמידיו לביתו, וכאשר עונה לו הרבנית, שאל 

ה לשלום הרב והאם חש הוא כבר טוב יותר מאז שהתעלף... אות
כך נודע הסוד לרבנית, והתלמיד הרגיש חובה להתנצל בפני רבו 
על שגילה את סודו. אך הגר"א, שדאג כל ימיו שאף יהודי לא 
ירגיש שלא בנוח בגללו, הקדים וניגש הוא אל תלמידו והרגיעו: 

שהתעלפתי אינני  'אתה לא יודע איזה חסד עשית עמי!... מאז
יודע את נפשי כיצד אספר לרבנית על כך, ועל ידי שסיפרת לה 

 פתרת לי את כל הבעיה, אני הוא זה שצריך להודות לך...'
 

 "וירא אדוניו כי ה' איתו" )לט, ג(
פירש רש"י 'שם שמים שגור בפיו'. נלמד מכאן שאפילו גוי 

תר שרואה אדם מאמין ששם שמים שגור בפיו סומך עליו יו
 מכל, 'ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו'. 

 )הרה"ק רבי מאיר'ל מאמשינוב זי"ע, ליקוטי דברי תורה(
 

 "וירא אדוניו כי ה' איתו" )לט, ג(
וברש"י: 'שהיה שם שמים שגור על פיו'. אמרו חז"ל אסור 
להסתכל בדמות אדם רשע. והטעם, כי זה יכול להשפע לרעה 
על המסתכל. אך יוסף שעסקיו היו עם אדם רשע מה יכול 
לעשות, העצה לזה שיתפלל לה' שיצילהו מכל רע. ולכן היה שם 

 שמים שגור על פיו, שהתפלל תמיד להנצל מרע. 
 בעלזא()מהר"ש מ

 

"אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו 
 באשר ה' אתו" )לט, ג( 

ולכאורה צריך ביאור, וכי איזה רע היה ביד שר בית הסוהר לראות 
בו אם 'לא היה ה' אתו', אלא, כי אכן, אם לא היה יוסף חי עם 

באמונה תמימה, כבר היה שר בית הסוהר מוצא עליו  -בוראו 
החי עם בוראו לא יחסר לו כל טוב, ולא יאונה עלילות דברים. אך 

 )באר הפרשה( לו כל אוון.
 

 "ויהי ברכת ה' בכל אשר יש לו" )לט, ה(
מעשה שהיה, אברך אחד נכנס אל רבו בקול תאניה ואניה, רבי 
קדוש, לבני ביתי הייתה עד עתה 'עבודה קבועה' אצל בעה"ב 

ה גדולה, אחד, ומשם הייתה פרנסתי ופרנסת אנשי ביתי בהרחב
אך זה עתה קיבלה 'מכתב פיטורין' ואני אנה אני בא... מנין יהא 

לנו לחם לפי הטף... שאלו הרבי, אמו ר נא, האם יש לך 'תיבת 
דואר' תלויה בפתח ביתך מבחוץ, האברך שלא הבין את השאלה 

שלא ממין הטענה, נענה מפני הכבוד, אכן, יש ברשותי תיבת  -
האם מפעם לפעם הנך מקבל בה דואר, המשיך הרבי ושאל, 

מכתבים וכדו', נענה האברך שעדיין לא הבין שייכות ה'דואר' 
הן, שאל הרבי אולי יודע מר מיהו ה'דוור המביא לפתחך  -לצרתו 

את המכתבים, נענה האברך לא ולא, וכי מה איכפת לי מיהו 
המביא את הדואר, העיקר שהמכתבים מגיעים אלי... עתה נענה 

קול תמיהה ומדוע כל כך תתעניין ב'דוור' המביא לך אליו הרבי ב
זה הקב"ה בכבודו ובעצמו הזן ברחמיו  –את הפרנסה ממשלחו 

 את הכל, מה איכפת לך מי יהיה שליחך מכאן ואילך.
 )באר הפרשה(

 

"ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה" 
 )לט, י(

ה רשע אומרים לו" מפני מה לא עסקת בתורה? אם אמר נא
הייתי וטרוד ביצרי, אומרים לו: כלום נאה היית מיוסף, אמרו עליו 
על יוסף הצדיק, בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו 
בדברים... ולא רצה לשמוע אליה, נמצא וכו' יוסף מחייב את 
הרשעים" )יומא לה, ב( לכאורה, שואל רבי איצל'ה בלזר, 

ו מדוע לא עסק תשובת הרשע אינה מובנת כלל. שואלים אות
בתורה, ומה הוא עונה? איך אלמד תורה, הלא "טרוד הייתי 

הייתי עסוק בשטויות... נתאר לעצמנו שמשגיח ניגש  –ביצרי" 
לבחור בישיבה ושואל אותו: "היכן היית אתמול, מדוע לא באת 
ללמוד?" והוא יענה: "כבוד הרב, כ"כ רציתי ללמוד, אבל הייתי 

"ישבתי עם חבורת פרחחים על  -?" "במה היית עסוק -עסוק". 
הברזלים ולא יכלתי לעזוב באמצע"... וכי תירץ הגיוני הוא זה? 
הלא ההתנשאות שבדבריו כבר גדועה יותר מעצם הטענה! ג כדי 
לשבר את האוזן כמה לכאורה מגוחכת טענה זו, נזכיר מעשה 
שמספר ה'בן איש חי', על אדם שהגיע אל רב העיירה בערב יום 

ואמר: "באתי לבקש דרך תשובה על מעשה עבירה  הכיפור
"כבוד הרב, לא נטלתי  -"מה עשית, איזו עבירה?"  -שעשיתי". 

נו, טוב, זה באמת לא בסדר, אך עדיין ביטול  -מים אחרונים". 
כבוד הרב, לא נטלתי  -נטילת מים אחרונים אינו כה חמור"... 

י מים אחרונים מפני שגם לא נטלתי מים ראשונים לפנ
 -"מדוע?"  -"כן".  -"אכלת בלי נטילת ידיים?!"  -הסעודה". 

"כבוד הרב, אם אני אוכל מאכלי טריפה, היעלה על הדעת 
"אכלת נבילות וטריפות?! מדוע?  -שאטול ידיים לפני הסעודה?" 

הרי ישנן כל כך הרבה מסעדות כשירות, ומדוע הוצרכת לאכול 
רות, זה היה בשבת"... כי כל החנויות היו סגו -מאכלי טריפה?" 

ואדם זה בא לבקש תשובה על מים אחרונים... וכך, שואל רבי 
איצל'ה, כיצד זה שעל התביעה מדוע לא עסק בתורה, אומר 

עברתי עבירות ולא היה לי זמן  –הרשע: "טרוד הייתי ביצרי" 
ללמוד גמרא. איזה מן תרוץ הוא זה? התשובה היא, שאכן כך 

רות גרועים הם, עוון ביטול תורה הוא: עד כמה שמעשי העבי
עולה עליהם בחומרתו! "טרוד הייתי ביצרי" פחות חמור מביטול 

תורה. לכן, אדם מעדיף שיענישוהו על העבירות שעבר מחמת 
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יצרו, רק שלא יענישוהו של עוון ביטול תורה שהוא החמור מכל! 
מנהג האשכנזים שבכל עניין שיש צורך להזכיר שמו של אדם, 

ם אותו עם שם אביו, כגון כשקוראים יהודי לתורה מזכירי
אומרים: "יעמוד יוסף בן יעקב" וכן על הקבר כותבים: פה נטמן 
ראובן בן יעקב" וכו'. המקום היחיד שמזכירים את שם האמא 
הוא בתפילה על החולה. מדוע? באר ה'בן איש חי': משום 

בות שלאביו יש גם עוון ביטול תורה, משא"כ הנשים שאינן חיי
בלימוד תורה ואין להן עוון זה. לכן כשבאים להתפלל על חולה, 
מזכירים את שם אימו, כי הזכרת שם האב עלולה לפעמים אף 

 )ומתוק האור( להזיק יותר כי יש בידו ביטול תורה.
 

 "ותתפשהו בבגדו" )לט, יב( 
ביאר הרה"ק ה'בית אברהם זי"ע שבגדו הוא מלשון 'בגידותיו', 

האדם לאמר הרי כבר בגדת בה' אלוקיך, אם כן  כי היצר בא אל
בוא ועשה עוד עבירות כי ממילא אפסה תקוותך,  –'שכבה עמי' 

 –על זאת יענה ויאמר יוסף הצדיק 'איננו גדול בבית הזה ממני' 
קדוש אני, ומעולם לא חטאתי, )ואף אם נפלתי, מכל מקום בנו 

שה הרעה של מלך אני וקדושתי למעלה למעלה(, על כן 'איך אע
 הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים'...

 

 "כי אם זכרתני אתך" )מ, יד(
הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע סיפר, כי פעם אחת למד 
מוסר השכל ממשרתת. מעשה שהיה במשרתת שהגיע אליה 
בשורה לא נעימה מהוריה, וכשעברתי דרך ביתה, הקשיבו אזני 
דברי עקרת הבית באומרה אליה, חזקי ואמצי לבך ואל תבכי, כי 

תך. מה יאמרו הבריות בודאי בעל הבית עשה לך רעה וצער או
ומזה למדתי מוסר, כי מה שיארע לאדם וכל הרפתקאות אשר 
יעברו עליו, אל יתרעם ויקבל באהבה, כי מה יאמרו הבריות 
בודאי בעל הבית של עולם ומלואו עשה לו רע חלילה, ובאמת 

 מאתו לא תצא הרעות, וכל מה דעביד לטב עביד. 
 )ישא ברכה פר' קדושים(

 

 יד("זכרתני"... "והזכרתני" )מ, 
יהודי חסידי בוורשא פנה אל רבו פעם בשאלה: היות והוא סובל 
מחמצן בקיבתו, פקדו עליו הרופאים לאכול רק מאכלים קלים 
ותכופים לבשולם, הרשאי הוא איפוא לאכול פשטידה )קוגל( 

רשאי הנך לאכול פשטידה בשבת ולא יזיק  -בשבת? ענה לו הרב 
עוק ורפואה קרובה לך מאומה בעזרת ה' יתברך, שבת היא מלז

לבוא אין לך איפוא ממה לחשוש. שוב חזר האיש ושאל האמנם, 
רבי, לא יזיק לי? והיה בטוח שיקבל הבטחה נוספת. אמר לו הרב, 
לא, שוב אסור לך לאכול! הישנות שאלתך מוכיחה שאמונתך 
בכחה של השבת רופפת היא, משום כך אסור לך לסמוך על 

רי הוראות הרופא. בזה מובן גם זאת, אלא עליך למלא בדיוק אח
אצל יוסף, אלמלי הסתפק יוסף בבקשה אחת משר המשקים 
"כי אם זכרתני" לא היה בכך משום עוול, השתדלות שכזו לא 
היתה מהווה סתירה לבטחונו, ואילו הוא שנה פעם נוספת 

"והזכרתני אל פרעה" פעמיים שטח את בקשתו לפני שר 

הסאה לבעל בטחון כיוסף המשקים, בכך היתה משום הגדשת 
הצדיק, בכך מתח על עצמו חשד שאף הבקשה הראשונה נובעת 
היתה מחוסר בטחון דק מן הדק לפי ערכו בבחינת "הקב"ה 

 מדקדק עם סביביו כחוט השערה" ונענש בשתי שנים נוספות. 
 

 "כי טוב פתר" )מ, טז(
מדוע יוסף פתר לטובה את חלום שר המשקים ואילו לשר 

 פך?האופים להי
התשובה: שר המשקים הלך ליוסף לשמוע חוות דעת. בין אם 

 יפתור לטובה ובין אם יפתור לרעה. הלך לשמוע "דעת תורה".
שר האופים לעומתו, לא בא לקבל חוות דעת מיוסף בקשר 
לחלומו. רק לאחר שראה "כי טוב פתר", שיוסף פתר לטובה את 

ף, מוצא חן החלום של שר המשקים, אז החליט שהגדול הזה, יוס
 הגיע להימלך באדם גדול. זה מוות.בעיניו ורק אז 

 

 "ויהי ביום השלישי יום הלדת"  )מ, כ(
בשנת תרנ"ט, שהה ה"כתב סופר" בעיר פסט בעניני הכלל, 
ובהגיע ראש חודש אדר, יום הלדתו, הסתגר בחדרו ובקש 
ממשמשו שלא להכניס אף אחד אליו, ורב המבקרים שבו על 

הבאים היה גם רב נכבד, שהיה קרוב משפחתו  עקבותיהם. בין
של ה"כתב סופר" והיה נחשב לאחד מחשובי תלמידיו. המשמש 
התקשה להשיב פניו ריקם והתיר לו להכנס לחדר רבו, אך 
בהכנסו נחרד לראות את ה"כתב סופר" יושב וגועה בבכי מר. 
למראה בהלתו, נענה רבו והסביר: "דע לך, שהיום מלאו לי נ"ד 

ויושב אני ודן עם עצמי במה עסקתי כל השנים, והגעתי  שנים,
למסקנה שאין בי לא תורה, לא חכמה ולא צדקות. יושב אני 
אפוא וממרר בבכי, על הימים שעברו וכלו ושוב אינם חוזרים. 
כששמע התלמיד  את דברי רבו בכה גם הוא, ואמר "אם בארזים 

של  נפלה שלהבת, אם מורי ורבי שכל ימיו הם מקשה אחת
תורה, עבודה וגמילות חסדים, בוכה ודואג על איבוד ימיו, מה 
יענו אזובי הקיר, וכמה צריכים אנו לדאוג על כך. ביציאתו סיפר 
את הדברים בפני קהל הנאספים, והדבר עורר אותם לתשובה 

 ולניצול הזמן.
 

 וישכחהו" )מ, כג( "
ות לאחר מכאן מפני שתלה בו יוסף לזכרו הוזקק להי -וישכחהו

אסור שתי שנים שנאמר אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא 
פנה אל רהבים וכו'. הגאון רבי עזרא ברזל היה בעל בטחון 
מופלא, אף פעם לא דאג על פרנסתו. היה לו בטחון גמור שאת 
המגיע לו יקבל. סיפר פעם שאחר שאירס את בתו קיבל על 

סע עצמו התחייבות כספית גדולה. והנה באחד הימים כשנ
באוטובוס לפתע התחיל לחשוב 'איך לקחתי על עצמי 
התחייבות כזו מהיכן אשלם אותה הרי בקושי למחיה יש לי'?!...' 
והשיב לאותו שבא לערער לו את מידת הבטחון 'יצר הרע, מה 
אתה עושה באוטובוס, הלא אני קניתי כרטיס אחד ולא שניים, 

 בה'.  רד מיד!' ובכך החזיר לעצמו את השלווה והבטחון
 )אוצרות הברכה(
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