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לו הייתי רוטשילד
מורה: "דני, אפשר לשאול אותך שאלה?"

דני: "כן, אבל רק אחת".
המורה: "איפה נמצאת אוסטרליה?"

דני: "שם".
המורה: "איפה זה שם?"

דני: "המורה, זו כבר שאלה שנייה..."
***

חותמת  הרשעים",  את  מחייב  "יוסף 
הגמרא ביומא (לה:). הקביעה הנחרצת 
של  מפורט  תיאור  לאחר  באה  הזו 
יוסף  פוטיפר לשדל את  ניסיונות אשת 
מוכן  לא  ומסרב,  מסרב  יוסף  לחטוא. 
היא  הימים  באחד  אבל  לשמוע.  אפילו 
קשה  שמהם  במלחציים  אותו  מעמידה 

עד בלתי אפשרי להיחלץ.
שאילולא  מלמדים  לו:)  (סוטה  חז"ל 
של  דיוקנו  דמות  ליוסף  שנראתה 
אביו, יעקב, בחלון, יוסף לא היה עומד 

בניסיון חלילה וחס. 
"פרי  מוויטבסק, בספרו  רבי מנחם מנדל  מקשה הרה"ק 
לבוא,  לעתיד  הרשעים  את  לחייב  ניתן  כיצד  הארץ": 
דיוקנו  נתגלה  ליוסף  הן  בניסיון.  יוסף שעמד  מכוחו של 
דיוקנו  נגלה  לא   - הללו  לרשעים  אותו,  והציל  אביו  של 
של יעקב או של צדיק אחר ומנע מהם לחטוא. הכיצד יש 

להשוות אותם זה לזה?!
בסופה של מלחמת העולם השנייה, הגיעו הנאצים ימ"ש 
הכריזו  ברשעותם  מצרים.  שבגבול  לאל-עלמיין  עד 
שהכותל המערבי, שמפורסם בעולם הכללי בתואר שרק 

יהודי יכול להבינו אל-נכון - כותל הדמעות - הולך להיות 
כותל דמעות אמיתי, רח"ל...

היהודים בארץ הקודש היו בפחד נורא, צדיקי עליון ערכו 
ותחנונים להצלת שארית פליטת ישראל.  כידוע תפילות 
רומל  של  צבאו  לאחור,  נסוגו  הנאצים  נגמר...  הכל  ואז 

ימ"ש ספג אבדות קשות וחזר מוכה וחבול לארץ מוצאו.
אף אחד לא ידע מה הסוד. מהי הסיבה 
שהצליח,  הצבא  את  להביס  שהצליחה 
בכח הזרוע ושיטות לחימה פסיכולוגיות, 

להשחית בעולם כולו. 
לאחר שנים מספר גילה קצין אנגלי את 
מי  אספקת  לצורך  סיפר:  וכה  הסוד, 
הבריטי  הצבא  לחיילי  סדירים  שתייה 
מתוך  ארוך  מים  צינור  הונח  המלכותי, 
מצרים לאזור הקרבות. על מנת להוביל 

מי שתייה נקיים לחיילים הרבים. 
בשלבי ההפעלה הראשוניים של הצינור, 
על  ידו  את  להניח  הנאצי  הצבא  הצליח 
מהמאמץ  וכחלק  בצינור,  מסוים  קטע 
באספקה  וחבלה  לטובתם  המלחמתי 
בפעולה  הרוויחו  הם  האנגלי,  לצבא 
אחת שתי מטרות: שברו קטע בצינור והעבירו את המים 

אליהם. 
במדבר היה הצמא גדול מאוד והחיילים הגרמנים שנהנו 
כמויות  שתו  האנגלים,  של  גבם  על  שבאה  מהאספקה 
היה  בחשבון  לקחו  לא  שהם  מה  חשבון.  ללא  אדירות 
פרט קטן וחשוב: המים שעברו בצינור בימים הראשונים 
נועדו לבדיקה בלבד והכילו תערובת מי-ים ומים שאינם 

ראויים לשתייה. 

מה מזרימים 
בצינור?

הרשעים רוצים: 
דיוקנו של יעקב



הגרמני  שהצבא  לגלות  לאנגלים  הספיקו  ספורות  שעות 
וזו  וזיהומים  ים  ממחלות  סובל  קיבתו",  על  "מתפתל 

הייתה תחילת הנסיגה של הגרמנים עד למיגורם. 
חז"ל  דברי  כוונת  מוויטבסק  מנדלי  רבי  הרה"ק  מבאר 
בעומק: "דמות דיוקנו של אביו" נתגלתה ליוסף. פירוש: 

יוסף ראה בעיני רוחו את יעקב אביו, את 
צדקותו, הוא נזכר בלימוד התורה שלמדו 
יחד, ביראת השמים שהחדיר לו אבא. זהו 
אותו  ומנע  יוסף  של  לרשותו  שעמד  הכח 

מלחטוא חלילה וחס.
אלו  אותם  כן,  לרשעים,  קשור  זה  וכיצד 

שיוסף מחייבם לעתיד לבוא?
בספר "פרי הארץ" מבאר זאת בדרך קבלה 

עמוקה, אולם אנו ננסה להבין כערכנו את היסוד: בשעת 
זה  בניסיון,  לעמוד  מסוגל  אינו  הרשע  היצר,  של  הפיתוי 
גדול עליו. אבל לא על זה תובעים אותו בשמים. התביעה 
למה  כ'רשע'?  עצמך  את  הגדרת  למה  אחרת:  היא  עליו 
תורה,  נשמתך:  של  האישי  בצינור  הזרמת  לא  כן  לפני 

תפילה, יראת שמים?!

בתוכן  שלך  הנשמה  מצברי  את  למלא  דואג  היית  אילו 
שלך,  בצינור  תדיר  עוברים  היו  מתוקים  שתייה  מי  טוב, 
רוחנית  דיוקן'  'דמות  לך  נגלית  הייתה  הניסיון  בשעת 

שהייתה מסייעת לך לעמוד בו. 
 ***

"ואתה  לקב"ה:  נודה  החנוכה  בימי 
בעת  להם  עמדת  הרבים  ברחמיך 
לא  שהחשמונאים  רק  נזכור  צרתם", 
יש  צרה  בעת  הזה  האלוקי  לסיוע  זכו 
מאין, קודם לכן הם מסרו נפש תקופות 

ארוכות בלא שידעו מה ילד יום. 
הייתי  'לו  בקול:  חולמים  רבים  אנשים 
'לו  של  הפרפראזה  משקל  על  צדיק' 
מאליו,  צדיקים  נהיים  שלא  אלא  רוטשילד'.  הייתי 
להיות  חייבת  הזו  העבודה  העת.  כל  זה  בשביל  עובדים 
לנו  יש  הניסיון  בעת  כי  ניסיון,  שאין  זמן  כל  הרף  ללא 
תלויה  תהיה  עליה  התשובה  אחת',  'לשאלה  רק  אופציה 

בצורת ההתנהגות היומיומית שלנו.    

"ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד שנוא אותו" 

(לז, ה)

ה"כתב סופר", שואל: א. ויחלום יוסף חלום - ולא נאמר מה 
שרואים  כפי  השבטים  נגד  היה  אכן  הזה  החלום  ב.  בו.  חלם 
ביאור  צריך  אך  אותו.  שנוא  'עוד'  ויוסיפו  שנאמר  בהמשך, 

מדוע שנאוהו טרם שמעו את החלום...

והוא מבאר פשט נפלא ומחודש: יוסף חלם את חלום האלומות 
אותו  מספר  שהוא  חלם  הוא  עצמו  שבחלום  אלא  המפורסם, 
הלשון:  ביאור  וזהו  החלום.  בשל  אותו  שונאים  והם  לאחיו 
לאחיו  אותו  "ויספר  חלם  ובאמצעו  חלום",  יוסף  "ויחלום 

ויוסיפו עוד שנוא אותו".

אם כן, מדוע סיפר להם יוסף את החלום כלל? משום שיוסף 
כעין  והם  בעלמא  דמיונות  אינם  שחלומותיו  והרגיש  ידע 
נבואה, וקיימא לן שהכובש נבואתו חייב מיתה. לפיכך אף על 
יכל  עליו מאוד, לא  יכעסו  יספר להם  פי שחלם כבר שכאשר 

להימנע מכך. 

"ויאמר  במתיקות:  הבא  הפסוק  את  מבאר  הוא  זה  פי  על 
אליהם שמעו נא החלום הזה", אין 'נא' אלא לשון בקשה, לפי 
להקדים  הוצרך  לכן  עליו,  שיכעסו  וידע  ההמשך  את  שחלם 

בפיוס...

"היא מוצאת" (לח, כה)

"אמר רבי יוחנן משום רשב"י: נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך 
כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. מנלן, מתמר, שנאמר 

היא מוצאת" (ברכות מג:). 

ידוע היה גודל המאמץ והקירוב שהשקיע, טיפח והפרה הגאון 
היה  מהם  אחד  כבניו.  בתלמידיו  מלובלין  שפירא  מאיר  רבי 
ישיבת  של  המידה  בקנה  גם  מאוד,  כשרוני  בחור  דופן:  יוצא 
יח"ל שהכילה בתוכה אריות תורניים. כשרונו לא התבטא רק 
בתפיסה, אלא במעלות כולן: זיכרון חד, כושר ניתוח, תפיסה 

מהירה, יכולת הסברה וכושר ריכוז והתמדה יוצאי דופן.

יען ידע שאין  בחור זה קירב הגר"מ שפירא בעבותות אהבה, 
מעולמה  לצאת  הוא  עתיד  מכוונת  יד  וללא  כברו  מצוין  תוכו 
של תורה. אך אליה וקוץ בה, ככל שקירבו רבי מאיר, כך הלכה 

שחצנותו של הבחור וגדלה. 

באחת ההזדמנויות בעת רעווא דרעווין, נשא רבי מאיר דברים 
מסובך  רעיון  ופישט  התלמידים  בפני  קמעא  החשוך  בהיכל 

ועמוק. הבחור הלז קפץ בקול: "אה, זה מלבי"ם".

רבי מאיר שאיש חינוך היה בכל מהותו, נתן בו עיניו הטובות 
[פני  'מלבין'  כי אם  זה מלבי"ם,  בני, אין  והפטיר בכאב: "לא 

חברו ברבים]"... 

עליון 
שמת מעונך



(לז,  מידם"  ויצילהו  ראובן  "וישמע 
כא)

פד,  רבה  (בראשית  במדרש  איתא 
החליט  שראובן  לכך  שהסיבה  טו) 
להצילו היא בשל החלום גופא: "רבנן 
אותי  מונה  הוא  ראובן:  אמר  אמרי: 
הייתי  אני  מצילו?  ואיני  אחי  עם 
מעשה  אותו  מכוח  שנדחיתי  סבור 
עם  אותי  מונה  והוא  בלהה],  [מעשה 
כוכבים  עשר  'ואחד  שנאמר  אחי, 

משתחווים לי' - ואיני מצילו?!"  
בספר "וידבר משה", הקשה על פשט 
לשון הפסוק: "וישמע ראובן ויצילהו 
מידם", מהו "וישמע ראובן", וכי שאר 
ההחלטה  את  שמעו  לא  השבטים 
ראובן,  רק  אלא  הבור,  אל  להשליכו 
ומדגיש  בנפרד  אותו  מונה  שהפסוק 

שהוא שמע?
 ***

הגמרא (תענית כא.) מספרת: אילפא 
אלא  ביחד,  תורה  למדו  יוחנן  ורבי 
הייתה  תורה,  אין  קמח  אין  שאם 
לצאת  והוכרחו  השעה  להם  דחוקה 
אפיך  "בזיעת  הכתוב  גזירת  לקיים 
בעת  הימים  באחד  לחם".  תאכל 
שעסוקים היו במסחרם, פרשו וישבו 
לאכול בצילו של כותל רעוע שנקרה 

בדרכם.
רבי  ושמע  השרת  מלאכי  שני  באו 
יוחנן שאחד מהם אומר לחברו: בוא 
ונהרגם,  הכותל  את  עליהם  ונפיל 
עולם  חיי  עוזבים  שהם  משום 

ועוסקים בחיי שעה. 
אפשר  אי  המלאך:  רעהו  לו  השיב 
משום  ולהרגם,  הכותל  את  להפיל 
שעתא",  ליה  "קיימא  מהם  שאחד 

למות"  זמנו  ואין  להתגדל  "עתיד 
(רש"י). 

שמע,  יוחנן  "רבי  הגמרא:  אומרת 
אילפא לא שמע", וזהו תיאור המצב. 
אלא שרבי יוחנן החליט לבחון זאת. 
שמעת  "האם  ושאלו:  לאילפא  פנה 
כעת משהו?" אילפא השיב בשלילה.

אני  רק  אם  יוחנן:  רבי  מכך  הסיק 

המלאכים,  דברי  את  שמעתי  לבדי 
אלי  מכוונים  המלאך  שדברי  הרי 
כן, בוודאי  שעתיד אני להתגדל. אם 
לא התכוון שאהיה סוחר גדול, אלא 

שאהיה תלמיד חכם גדול. 
לעזוב את  זאת החליט  מכח מסקנה 
את  המדרש.  לבית  ולשוב  המסחר 
שיעזרהו,  הקב"ה  על  השליך  יהבו 
ואכן נתקיימו בו דברי המלאך ונעשה 

ראש ישיבה. 
מבאר ה"וידבר משה" על פי האמור: 
כאשר ראו האחים את יוסף מתקרב, 

באמרם  הבור  אל  להשליכו  החליטו 
אומר  חלומותיו".  יהיו  מה  "ונראה 
הם  כן.  אומרת  הקודש  "רוח  רש"י: 
מסיים  והכתוב  ונהרגהו  אומרים 
נראה   - חלומותיו'  יהיו  מה  'ונראה 

דבר מי יקום, או שלכם או שלי".
"נראה  שאמרה  הזו  הקודש  רוח  את 
שמע,  ראובן.  שמע  יקום",  מי  דבר 
ולהצילו  מעשה  לעשות  והחליט 
מידם. זוהי ההדגשה בפסוק: "וישמע 
ראובן", את דברי רוח הקודש, והסיק 
אליו,  אלא  מכוונים  הדברים  שאין 
 - זאת  שמע  לבדו  הוא  שרק  משום 

"ויצילהו מידם".
 ***

תוספת  דבריו  לפי  להוסיף  ונראה 
בו  פי דברי המדרש  על  עבורנו,  לקח 
פתחנו: עתים ואדם חש שפל ופחות, 
חלילה  שנדחה  היה  שסבור  כראובן 
אינו  זה  אדם  השבטים.  מכלל  וחס 
מרגיש  הוא  ולעשות,  לפעול  מוכן 

שאין לו סיכוי.
לו  משמיע  הרבים  ברחמיו  הקב"ה 
יכול  זה  אמונה.  דברי  חיזוק,  דברי 
להיות בכל דרך שהיא: משפט שאמר 
שנונה  הברקה  אותו,  ו'תפס'  החבר 
שגרמה לחיוך ומיד לאחר מכן נקבה 
על  שקרא  מחזק  סיפור  בטן,  חדרי 

חיזוק רוחני, ועוד ועוד.
שמע,  יוחנן  "רבי  הגמרא  כדברי 
משמיע  הקב"ה  שמע",  לא  אילפא 
שמיועדים  דברים  מיוחד  באופן  לך 
רק אליך. זה הזמן להחליט "ויצילהו 
הזו  ההתעוררות  את  לאמץ  מידם", 
שנשלחה על בת קול משמים ְוִלְדאֹות 

בעזרתה מעלה במסילה העולה.

השיב לו רעהו המלאך: 
אי אפשר להפיל את 

הכותל ולהרגם, 
משום שאחד מהם 

"קיימא ליה שעתא", 
"עתיד להתגדל ואין 

זמנו למות"

ֶאת ֹקְל ָׁשַמְעִּתי
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


