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נבקש לחזור ולעורר את הציבור 
להמשיך ולהתפלל לרפואת מו"ר 

 רבי יעקב בן מרים בת גיטל

  וישבפ'  ,קי"אגליון 
 ה'תשע"ז כסלו כ'ד

 השרון -רמת 

 

 חמש עשרה תעלומות, ופתרון אחד
 נרשם בכסלו תשע"ז

אסיר בבור, בית  –מורנו הרב מפוניבז' ז"ל הביא לנו מדרש, כדברים האלה, יוסף 
ב האחים שרויים בצער, מה זאת עשה האלקים לנו, יעקכלא. ראובן בשקו ובתעניתו, 

. יהודה טרוד בעניין אלומות יוסףממשיך להתאבל, ושומר בלבו את הפליאה של 
 אלמנת ער ואונן. ובמה עוסק הקב"ה, הקב"ה מכין את זריחת אורו של משיח.

יש הרבה "תעלומות". יעקב משתומם, הלא ידוע שאחרי י"ב  ביאור הדברים, .א
הוא לא  חודש, המת משתכח מן הלב, וא"כ אם "חיה רעה אכלתהו", למה

 משתכח מן הלב.
חודש, כבר האבלים מקבלים תנחומים, וכאן "וימאן  12שאחרי  ידוע .ב

 להתנחם"
מפי הגבורה, שאם לא ימות בחייו אף אחד מבניו, סימן שלא  הי' ליעקב סימן .ג

 יהי'ה לו גיהנם. וא"כ אם יוסף נטרף, הפסיד את הסימן, ואולי יהי'ה לו גיהנם.
איך בחור בן שבע עשרה, יחזיק את עצמו ולא  יעקב מלא דאגה, אם יוסף חי, .ד

יתקלקל בתוך ברק העושר, וחכמת מדעי העולם. הרי לפי הכשרונות שלו, 
 בודאי בין האומות ילמדו אותו הרבה מדעים, וישכח את לימודי התורה.

 ניכר ברור, שהוא יודע איזה סוד ולמה הוא מסתירו מכולם? תעלומת יצחק, .ה
 12ים, בראותם את יסורי אביהם הזקן, עוסקים גיבורים אמיצ עשרה אחים, .ו

חיפשו  שיכוריםשנה בחיפושים. בחיפושם נמצא האח בן הזקונים, וגם בבתי 
 כי הוא יפה תואר ויפה מראה.

הלא אחיך רועים בשכם וכו', וכי לא ידע שהם שונאים  יעקב אמר ליוסף .ז
 אותו, ואם כן, למה מכניס אותו לסכנה ממש.

אחד[ מגדולי הדור, הנה, בתו הצדקת של הכהן הגדול, אצל עוד ] ומה נשמע .ח
ראש הישיבה, שם בן נח, מתחתנת ומתאלמנת, ושוב מתחתנת ומתאלמנת... 

 טרגדיות!
בכיות, בוכה על מעשה בלהה,  כולםשק ותעניתים  ובבית ראובן הבכור, .ט

 ובוכה על יוסף, הילד איננו ואני אנה אני בא.
כלתו עוזבת בית בעליה, ועוברת לגור  , הצדקתובביתו של גור אריה יהודה .י

 לבית אביה. ואור גדולה הי'ה בבית, ועתה הלך לו.
, יהודה אומר "פן נהי' לבוז", בושות תמוהות, בשנים ובתוך כל התעלומות .יא

 וכלימות.
האדיר, סערה פוליטית, שני שרי ממשלה במאסר, כבר  ובחצרו של המלך .יב

 שנה שהם בבור הכלא
חלום, ועוד חלום, וידוע שחלומו של המלך בא בבית המלך,  ועוד סערה .יג

 להודיע משהו גדול. ושום פתרון לא מתקבל על דעתו.
בפני בעיה גורלית, מה להגיד ולענות,  יהודה עומד ותעלומת התעלומות, .יד

לזאת שאומרת "הכר נא" וכו'. האם את האמת, צער הכלימה, שהוא מר ממות 
 )ככתוב בס' שערי תשובה( או לא.

 ' הבא במסגרת[]המשך בעמ

 בעזהשי"ת 

 
    

  

לימוד 
 זכות

, תש"ע וישבלפ'  שיחה] מו"ר שליט"א  
 [בישיבה לצעירים, נרשם מתוך הקלטה

  
 

פרשת וישב קשה ב שמעתי בשם רב דרשן כי
לו מאוד לדבר ולתת הסברים, שבכל הפרשיות 
עד כאן יש צדיק ויש רשע, יש נח איש צדיק 
ויש דור המבול, יש סדום ויש אברהם, יש 

פרשה עד כאן זה  עשיו ויש יעקב, וכך בכל
כך, אך אצלנו בפרשת וישב כולם צדיקים, 
יוסף הצדיק, ראובן שמעון ולוי וכו', כולם 
צדיקים, ושמעון ולוי רוצים להרוג את יוסף, 
קשה מאוד לדבר. אך באמת התורה מפרטת 

 כל דבר בצורה חזקה. 

ועוד מפרשים, ששמעון ולוי  וכתבו הרמב"ן
צדיקים,  אף פעם לא היו רשעים, תמיד היו

אלא היתה כאן טעות קטנה, ועל ידה התגלגלו 
דברים, שעל פי מה שהם חשבו היה נראה 
להם שיוסף הוא ילד רע, מקולקל, לפי 
ההנהגות שלו, והיו בטוחים שכפי שהיה 
לאברהם בן אחד לא טוב, פסולת, ישמעאל, 
וליצחק היה בן שהוא פסולת, כך ליעקב גם כן 

אברהם ויצחק  יש בן שהוא פסולת, רק שאצל
הפסולת היתה חמישים אחוז, אחד מתוך 
שנים, ואצל יעקב זה אחוז קטן מאד, אפילו 
פחות מעשירית, שמתוך שנים עשר אחד 

 מקולקל.

מפי המשגיח ר' אבא זצ"ל, תיאור,  ושמעתי
שנה, בעמדם, בחיל ורעדה בפני  13שגם אחרי 

 3שליט "משונה", דיקטטור, אחרי מאסר של 
ביניהם בעברית )כי חשבו  ימים, ומדברים

שהשליט לא מבין עברית(, ואומרים וידוי 
כב( "אבל אשמים אנחנו וכו'". -)פרק מ"ב כא

לא אמרו "טעינו" במה שחשבנו על יוסף, רק 
אמרו "בהתחננו אלינו" כלומר, פסקנו נכון, 
רק היינו צריכים גם לשמוע תחנונים. אבל 



 מסגרת שבעמ' קודם[ה]המשך מ

יא( 'ראיתי את העניין -על דברים כאלה אמר קהלת )ג', י ובמה עוסק הקב"ה?  .טו
ו וכו' מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר כל עשה יפה בעתה וכו' את

עשה האלקים, מראש ועד סוף'. פירושו "מראש", דהיינו בהתחלת האירועים 
עדיין לא נדע את סיבתם "עד סוף", כלומר, כאשר יגיע הסוף, אז נדע למפרע 

 טעם וסיבת כל אירוע.

ן, הרי כשהיה בעת אברהם אבינו, הצדיק הקבור בחברומובנות כל התעלומות, , ומעתה
ברית בין הבתרים, ואמר "במה אדע", אמר לו הקב"ה, דע לך אם אתה רוצה לדעת דרך 
איזה מהלך יהי' לזרעך בהמ"ק ועוה"ב, יש שתי אפשרויות, או גיהנם או שעבוד מלכויות. 
ואז בחר אברהם שעבוד מלכויות, שהתחילה עם גלות מצרים, ככתוב שם "ועבדום ועינו 

 ודור רביעי ישובו הנה וכו' לזרעך נתתי וכו'".אותם וכו', 

וישלחהו מעמק חברון, מה ששלח יעקב את יוסף כך סיבבו מן השמים,  ולזה רמז הפסוק,
כדי להוציא לפועל את הגזירה של גלות מצרים. שזו הדרך תביא לעם ישראל את אורו של 

יך, את אודיתא ולא משיח, ע"י זה שיהודה הודה, וכמו שתירגם אונקלוס, אתה יודוך אח
 בהיתתא.

שלח יוסף את העגלות בשמו, לרמז ליעקב על איזה משניות למדו בעת שנפרד  ולכן,
מיעקב לשכם. להרגיע את רוחו, ושיעקב יראה, שאע"פ שהי' בחור צעיר, כבר היה יציב 

 בתורתו ויר"ש שלו.
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אבנר בן רפאל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן , משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים שה אלפרד בייה ברטה בת בנימין,יעל בת מ: לעילוי נשמת

בובה מימון, ניסים נעמי בת רומיה, חי בן יעקב ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן ר' אברהם, שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס, 
 סופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר ז"ל

ה על עצם הפסק, כי הוא "ילד" וז חלקראובן  
 לו. ורעבי

בתורה "ויבא יוסף את דיבתם  וביוסף כתוב
רעה אל אביהם", יוסף דיבר דברים רעים על 
האחים שלו, ומה הם הדברים הרעים? מביא 
רש"י כמה דברים, ואחד מהם שהיה מגיד 
לאביו שהם אוכלים אבר מן החי, ואילו היה 
אומר שהם אוכלים נבילות, אין כאן לשון 

ורה זה מותר, לפני הרע, משום שלפני מתן ת
שניתנה התורה מותר לאכול נבלה, מותר 
לאכול בהמה שלא שחטו אותה גם כן, אבל 
הוא ראה שאוכלים אבר מן החי, שזה משבע 
מצוות בני נח, שלגוי אסור לאכול אבר מן 

 החי.    

שואל קושיה, שאם אכן נכון  והשפתי חכמים
הוא שהם אוכלים אבר מן החי, אם כן היה 

שזה אסור, ואם זה היה שקר,  לדבר אתםצריך 
וכי יוסף משקר?! הלא יוסף איננו משקר. ויש 
תירוץ על זה שכתוב כבר בספרים הקדמונים, 
שיוסף חשד בהם שהם אוכלים אבר מן החי, 
משום שהיה נראה לו שזה כך, ולא שראה 
מקרוב שלוקחים כבש וחותכים את רגלו או 

אלא ראה זאת מרחוק, חתיכה אחרת ואוכלים, 
ובאמת הוא ראה שלוקחים בעל חי, בעודו 
בחיים, וחותכים ממנו אבר, ואוכלים אותו, 
והוא חשב שזה עבירה, אבל הם פסקו 
שבמקרה הזה מותר, משום שיש הלכה, בהמה 
ששחטו אותה, והיא ממשיכה לפרכס, 
ולפעמים בהמה מפרכסת חמש דקות או עשר 

ה, ואחרי דקות, הדין הוא ששחיטה מתיר
השחיטה זה כבר בהמה שחוטה, ולפי ההלכה 
זה כבר לא חי, וברגע הזה שאחרי השחיטה 
אפשר כבר לאכול את הבשר, ואפילו אם לא 
יצאה נשמתה, מכיוון ששחטוה היא כבר 

 החיכשרה לאכול, ואם כן זה כבר לא אבר מן 
ויוסף לא ראה מרחוק  השחוטאלא אבר מן 

ה את שכבר שחטו את הבהמה, אלא רא
הבהמה מתנדנדת, והם חותכים ממנה ואכלים, 
וסיפר זאת ליעקב, שידריך אותם ויברר מה 

 הסיבה.

שצדיקים ודאי מתכוונים לשם  ורואים מכאן
שמים, ובכל זאת אם היה מתקרב לפני זה 
ושואל אותם מה קרה, היו אומרים לו, אבל 
הוא היה בטוח שזה כך, וסיפר ליעקב, שיעקב 

ינתיים התגלגלו דברים ונגרם יחקור את זה, וב
מרחק בין אח לאח, וזה דבר שחשוב ללמוד 

לדון את זאת הלכה למעשה, והיא ההלכה של 
, ואפילו אם רואים שעושה האדם לכף זכות

דבר לא טוב, צריך שיחשוב אולי ראיתי לא 
 טוב, ואולי יש כאן איזה סיבה.

בתלמוד תורה אחד שהיה נהוג  היה מעשה
מד כותב ציונים, איך שבסוף השבוע המל

היתה ההתנהגות והיה ילד אחד בכיתה א' או 
ב' שבדרך כלל היה מקבל ציון טוב, ושבוע 
אחד הביא פתק שהשבוע הזה הוא לא התנהג 
טוב, והאמא היתה מודאגת שהלא הוא ילד 
טוב, ומה קרה? הלכה וסיפרה למנהל, 
והמנהל שאל את המלמד מדוע כתב כך, וענה 

חצוף, הוא התחצף ממש, המלמד שהוא ילד 
ומהי החוצפה? סיפר המלמד למנהל: יום 
אחד קרה שלא הספקתי להגיע בזמן, והילד 
היה בחצר, ובשעה שהגעתי, הושיט הילד את 
ידו והראה בשעונו, כאומר תראה כמה המלמד 
מאחר, אמר המלמד זה חוצפה שילד יוכיח את 
המלמד על כך שהוא מאחר, ואם כן הילד הזה 

, וסיפר זאת המנהל לאמו, והלכה הוא חצוף
האם לשאול את הילד מדוע התחצפת כנגד 
המלמד, אמר הילד אני אף פעם לא התחצפתי 
כנגד המלמד, הזכירה לו שכשהמלמד אחר 
אתה הראית לו בשעון, אמר לה הילד קיבלתי 
מאמא שעון חדש, ורציתי לשמח גם את 
המלמד שיראה שיש לי שעון חדש, שהוא ילד 

צה שגם המלמד ישמח איתו, וזה תלוי קטן, ורו
איך מפרשים, שהילד רצה להראות שהוא 
 אוהב את המלמד, והמלמד פירש זאת להיפך. 

איך נכשל בזאת  ואולי אפשר להוסיף,
המלמד? משום שהוא איחר, וזה לא בסדר, 
ואם כן עבירה גוררת עבירה, שאפילו שזה 

קשה, אבל צריך לעשות מאמצים להגיע בזמן, 
עשה כך השתלט עליו היצר הרע,  ומשלא

ולכן צריך והוא חשד בילד שאין בו שום חשד. 
לפני שחושדים באדם, לחשוב טוב טוב, וזה 
. קורה אצל כל אחד ואחד בין אדם לחבירו

וכפי שהיה מקרה אצל שכנים, שהיה לשכן בת 
שהגיעה לפרקה, ובאו לברר אצל שכנו, וענה 

ם שבאמת בלימודים היא מצוינת, אבל פע
שמע אותה שכל כך התחצפה, דיברה בקולי 
קולות חירופים וגידופים, ולבסוף התברר 
שהבת הזאת היתה צריכה לעשות הצגה של 

לצעוק על  סוף השנה, ובהצגה היה תפקידה
הנביא, כמו שכתוב שנביאי השקר צעקו על 
הנביא ירמיהו, וזה היא צעקה בקול רם צעקות 
על ירמיהו הנביא, והשכן הזה ששומע אותה, 
לא חקר, והוא כבר "יודע" שהבת הזאת היא 

 חצופה, ומדברת דברים קשים נגד נביאים.

מתוך סיפורי התורה,  ולכן צריך ללמוד
עשה של אדם, שזה שלפני שמחליטים על מ

דבר שלילי, צריך קודם לכן להשתדל לדון 
לכף זכות, ואפילו אם לא יודעים מה הזכות, 
צריך לדון לכף זכות, ואפילו אם לא יודעים, 
צריך לחשוב שכנראה יש איזה סיבה. ולכן 
כתוב באיגרת הרמב"ן שכל אדם ואדם צריך 
לחשוב עליו שהוא יותר טוב ממני, כי אפילו 

ושה עבירות, בטח הוא שוגג, או אם הוא ע
שהוא לא מבין. וזה הלקח שלומדים 

 .  לדון לכף זכותמהפרשות האלו, 


