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יהודי ללא הפסקה
"חכם  שאל  בקפיצה?"  למטה  להגיע  לי  ייקח  זמן  "כמה 

אחד" את חברו שהיה בעל מנת-משכל די זהה.
את  אייפל  מגדל  ממרומי  לאמוד  החבר  ניסה  "אממ..." 

זמן הנחיתה המשוער, "שבוע בערך"...
"אני אגיע למטה חי או מת?" המשיך הראשון לברר. 

בלי  שבוע  זה  תחיה.  שלא  "בטח   -
אוכל"...

 ***
זה לא יכול להיות!

שיוסף  השבטים  דברי  את  שומע  יעקב 
מדברים  הם  במצרים,  מלך  והוא  חי 
לא  זה  וכל  יוסף"  דברי  "כל  את  אליו 
משכנע את יעקב. רק כאשר יעקב רואה 
לשאת  יוסף  שלח  "אשר  העגלות  את 
אותו", הוא משתכנע - "ותחי רוח יעקב 

אביהם". 
את דרך הדרש על העגלות ששלח יוסף, 
קרי: שרמז לו שהם נפרדו כאשר עסקו 
יעקב  יוכל  וכך  ערופה,  עגלה  בסוגיית 
כולנו   - בצדקו  נותר  שיוסף  לדעת 

מכירים. 
בארבע  נדרשת  התורה  אחרת:  קושיה  הטרידה  אותי 
מה  ה'פשט'.  היא  ביותר,  הבסיסית  מהן,  אחת  דרכים, 
"שבה  יעקב  של  שרוחו  שלפנינו,  בפסוקים  הפשט  אפוא 

לתחייה" רק כאשר הוא רואה את העגלות.  
הרה"ק  מכונה  היה  היהודים,  חכם  דיהודאי',  'חכימא 
משנינותו  לבד  בחינם.  ולא  מרופשיץ.  צבי  נפתלי  רבי 
שהשמיע,  הקדושים  הבדחנות  מדברי  המפורסמת, 

ומכוונים  אלוקית  חכמה  בפלס  שקולים  היו  דבריו  כל 
בייחודים נשגבים, למרות שכלפי חוץ נראו כדברי שנינות 

והלצה. 
בזקנותו, כאשר היו לו נכדים שהגיעו לגיל בו הייתה בידם 
תעודת סמיכה לרבנות, עשה הרה"ק מרופשיץ השתדלות 
דבר  מדין.  על  יושבי  כרבנים  נכדיו  שיתקבלו  כדי  רבה 
וטבעו לברוח מן  בניגוד לאופיו  זה היה 
הכבוד, תוך שעשה מעצמו צחוק ושנינה 

בכל הזדמנות כדי שלא יכבדוהו.
לחלץ  דהוא  מאן  הצליח  בהזדמנות 
לכך  הסיבה  את  מרופשיץ  הרה"ק  מפי 
על  נכדיו  את  להושיב  משתדל  שהוא 
נפתלי  רבי  הסביר   - הרב  הרבנות:  כס 
שמונה  תפילת  מסיים  כלל  בדרך   - צבי 
עשרה מעט אחרי כולם, על כל פנים, בין 
האחרונים. כאשר ישמשו נכדיי כרבנים, 

יוכרחו להאריך בתפילתם. 
לשמה,  שלא  זה  יהיה  בהתחלה  אמנם 
בצע  מה  הללו:  יחשבו  לבסוף  אולם 
כבר  אם  כגלמים?  ונתנועע  נעמוד  כי 
לעמוד  הציבור  ממבטי  אנחנו  אנוסים 
נכוון  הפחות  לכל  שמונה-עשרה,  בתפילת  רב  זמן 

בתפילתנו. 
בסופו של דבר, סיכם הרבי מרופשיץ בבת שחוק, נמצא 

שזה וזה יהיה בידם: גם יתפללו באריכות וגם בכוונה...
ומרבי נפתלי צבי, לרבי נפתלי צבי יהודה ברלין, הנצי"ב 
משנה  הנצי"ב  מביא  דבר",  "העמק  בספרו  מוואלוז'ין. 
עור של בכור בהמה  לגבי  (כט:),  וגמרא במסכת בכורות 

(שהינו קדוש ואסור במסחר). 

העגלות שהחיו 
את רוח יעקב

ִמְׂשרֹות לנכדים 
נוסח רופשיץ



לדברי המשנה אסור לקנות עור מסוחר החשוד על מסחר 
ממנו  לקחת  שאסור  מדגישה  והמשנה  בהמה,  בבכור 
עורות שאינם מעובדים. מדייקים חז"ל בגמרא שמשמע 
מכאן שמותר לקחת ממנו עורות מעובדים. הטעם? משום 
במסחר  עוסק  שהוא  יגלו  חכמים  שמא  מפחד  שהוא 
משקיע  לא  הוא  לכן  סחורתו.  את  ויחרימו  אסור  עורות 

מאמץ בסחורה 'בעייתית'. 
אם הוא השקיע מאמץ לעבד, הרי שהעור 

כשר.
ובלשון חז"ל: "אם איתא דבכור הוה (אם 
ביה  טרח  לא  בכור),  של  הינו  העור  אכן 
(המוכר  סבר  מאמץ).  ישקיע  לא  (הוא 
יוצא מנקודת הנחה), אי שמעו ביה רבנן 

של  עור  מוכר  שאני  ֵידעו  חכמים  (אם  מינאי  לי  מפסדו 
בכור - יפסידו אותו ממני)".  

"וירא  לאור דברי חז"ל אלו מבאר הנצי"ב פשט בפסוק: 
יעקב  אותו", כאשר  יוסף לשאת  אשר שלח  את העגלות 
והרי  למצרים,  אותו  להביא  מתאמצים  שהשבטים  רואה 
אדם לא טורח לחינם בדבר שיכול לרדת לטמיון, רק אז 

הוא מבין שיוסף אכן נמצא והוא מלך במצרים, השבטים 
לא מנסים להורידו מצרימה רק בשל הרעב. 

"ותחי רוח יעקב אביהם". 
***

אמנם  'אני  מכרסם:  לפעמים  הייאוש 
מתפלל, אבל לכוון בתפילה? לעולם זה 
עם  תמיד  אבל  לומד,  'אני  יקרה'...  לא 

הסחת הדעת'...
בדיוק  מכוון  חז"ל  שלימדונו  היסוד 
לזאת: אדם לא טורח לחינם! אם אתה 
רצון  לעשות  רצון  מתוך  בעשייה  טרוד 
ה' כיאות, הרי שמתוך שלא לשמה - בא 
של  בסופו  תזכה  מרופשיץ  הרבי  נכדי  אצל  כמו  לשמה. 
דבר לשניהם. בשני תנאים: א. שתרצה להגיע 'ִלְשָׁמה'. ב. 

שלא תפסיק לעשות.
יהודי שלא עושה, נמצא בדרך למטה. אבל עוד הרבה לפני 
שהוא יתרסק לקרקע צחיחה רוחנית, הוא ימות מ'שבוע 

ללא אוכל'...

"אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה" (מה, ד)

הן  מקשה:  הקדוש,  החיים"  ה"אור  עטר,  בן  חיים  רבי 
בפסוק הקודם נאמר "אני יוסף, העוד אבי חי". ומה טעם 

חזר לומר כאן "אני יוסף אחיכם".

לאחיו,  יוסף  שהתגלה  הראשונה  שבפעם  בקדשו  וביאר 
ענוהו מאומה כמפורש בפסוק. אלא שלשתיקתם של  לא 
השבטים יכולות להיות ב' סיבות: א. מחמת שהם מפחדים 

מיוסף. ב. משום שאינם מאמינים שהוא אכן יוסף. 

יוסף  "אני  לומר:  יוסף  חזר  הללו  הסיבות  שתי  כנגד 
ולא  'אחיכם'  אני  לכם מה לדאוג מפני שכן  אין  אחיכם", 
אנקום בכם. ודעו שלא רק כעת אני 'אחיכם' אלא אף בזמן 
ממני  סרו  לא  זה  כל  עם  מצרימה",  אותי  מכרתם  "אשר 

רגשי האחווה. 

בידם  נתן  לכך  יוסף?  שאני  מאמינים  אינכם  מאי,  אלא 
זה לא  ודבר  סימן מובהק: "אשר מכרתם אותי מצרימה" 
ידעוהו שום אדם ובריה. שכן החרימו למי שיגלה ושיתפו 
את הקב"ה עמהם. מוכרחים אתם להודות שאם יודע אני 

מהמכירה, הרי ש"אני יוסף אחיכם".  

"ובני בנימין... מופים וחופים" (מו, כא)

"מופים וחופים - הוא לא ראה בחופתי ואני לא ראיתי בחופתו" 
(סוטה לו:).

ישיבת  וראש  משגיח  הי"ד,  גרודז'ינסקי  אברהם  רבי  הגה"צ 
משפחה  קרובי  אצל  בביקור  פעם  שהה  שבליטא,  סלבודקה 
אברהם  רבי  הביט  הביקור  של  באמצעו  שבפולין.  בוורשה 

בשעונו, קם ממקומו והחל לשיר בקול רם. 

דקות אחדות עברו, השירה התגברה ולא זו בלבד, אלא שלעיני 
המארחים - התמהים על ראש הישיבה הנכבד - קם רבי אברהם 

והחל לרקוד לבדו כשהוא ממשיך לשורר בעוז.

אירע  לא  כאילו  לשבת  שב  הנערץ  המשגיח  נסתיימה,  השירה 
להסבר:  מצפים  שהם  לו  הבהירו  המארחים  שעיני  אלא  דבר. 
"הערב מתקיימת בשעה זו חתונתו של אחד מתלמידי הישיבה. 
אינני יכול להימצא בגופי ממש באולם החתונות, אולם העובדה 
להשתתף  שלא  לי  מתירה  אינה  מקום,  בריחוק  נמצא  שאני 

בשמחתו.

באולם  הריקודים  נערכים  שבה  המשוערת  לשעה  "כיוונתי 
בחתונה,  הישיבה  בני  רוקדים  בה  שעה  ובאותה  השמחות, 
שמחתי אני ממקומי שבפולין עם התלמיד המתחתן בליטא"...

אש 
תמיד תוקד



(מז,  חיי"  שני  ימי  היו  ורעים  "מעט 
ט)

לפני  לעמוד  יעקב  את  מביא  יוסף 
פרעה, ופרעה שואל את יעקב: "כמה 
ימי שני חייך"? יעקב משיב במונולוג 
ארוך: "ימי שני מגורי שלושים ומאת 
חיי,  שני  ימי  היו  ורעים  מעט  שנה. 
אבותי  חיי  שני  ימי  את  השיגו  ולא 

בימי מגוריהם".
סב)  (פרק  בראשית  אגדת  במדרש 
אדם  יתאונן  "מה  הפסוק  על  נאמר 

חי, גבר על חטאיו": 
[עברתי  במקלי  'כי   - יעקב  "...וכך 
את הירדן הזה'] וגו', [אומר הקב"ה:] 
והוא  הטובה,  אותה  כל  עמו  ועשיתי 
[ימי  היו  ורעים  'מעט  לפרעה  אומר 
מימיך,  לך  הרעותי  וגו'.  חיי']  שני 

יעקב, שאתה אומר כן?!"
דהיינו, יעקב נתבע על כך שכשנשאל 
על ידי פרעה בן כמה הוא, נענה שחייו 
הקב"ה  ולכאורה  ומרים.  רעים  היו 
עשה עמו טובות רבות כל כך שאותן 

היה לו להזכיר. 
שמואלביץ  חיים  רבי  הגאון  מקשה 
מבין  אינני  פטירתו):  יום  טבת  (ג' 
מה התביעה על יעקב, הן הוא נשאל 
ועל  חייו  שני  ימי  כמה  פרעה  ידי  על 
נמרץ מפני  בדיוק  לו להשיב  היה  כך 

כבוד המלכות. 
בגילו האמיתי  ינקוב  מעתה, אף אם 
וישתוק, יהיה זה ביזיון המלכות. שכן 
רק  שהוא  להאמין  יסכים  לא  פרעה 
הוא  כאשר  שנה,  ושלושים  מאה  בן 
נראה זקן בהרבה מגילו האמיתי. על 
להוסיף  מוכרח  היה  יעקב  של  כרחו 

ימי שני חיי  ורעים היו  הסבר: "מעט 
ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי".

***
הגר"ח  מבסס  דבריו  יסוד  את 
בבא  במסכת  סוגיה  על  שמואלביץ 
קמא (ז.): "הרי שהיו לו בתים שדות 
וכרמים ואינו מוצא למוכרן, מאכילין 

בה  והוי  מחצה.  עד  עני  מעשר  אותו 
מר, היכי דמי: אי הוזל ארעתא דכ"ע 
ודידיה נמי זל בהדייהו, אפילו טובא 
נמי.  דכ"ע  זול  דהא  ליה,  ליספי  נמי 
עלמא,  דכולי  ארעתא  דאוקיר  אלא 
ודידיה - איידי דעייל ונפיק אזוזי, זל 

ארעיה".
פירוש: יש דין שמעשר עני ניתן לתת 
(סכום  זוז  מאתיים  בידו  שאין  למי 
שלמה  לשנה  מספיק  היה  שבזמנם 
לאדם ממוצע). דנה הגמרא בשאלה: 
הוא  שלפנינו  האדם  כאשר  הדין  מה 
למכור  יכול  אינו  אך  נכסים  בעל 

מגיע  הוא  כך  ועקב  אותם  ולממש 
לפת לחם. האם נותנים לו מעשר עני 

או שמא לא.
הגמרא מבארת שמאכילין אותו "עד 
מדובר:  כיצד  מבררת:  ומיד  מחצה". 
הוא  מה   - הוזלו  כולן  הקרקעות  אם 
סיבה  אין  למכור.  יכול  שאינו  אשם 

שלא לתת לו ממעשר עני כל צרכו. 
אלא שבאמת הקרקעות כולן נמכרות 
של  קרקעותיו  ורק  הוגן,  במחיר 
למכור  להוט  שהיה  מחמת  מיודענו 
מבואר  (כך  פשע  קרקעותיו,  את 
בתוס' רבינו פרץ שם) ולא מעניקים 

לו מעשר עני יותר מכדי מאה זוז.
***

התביעה  שמואלביץ:  הגר"ח  מבאר 
על  אינה  אבינו,  יעקב  על  במדרש 
מבוגר  נראה  הוא  מדוע  שהסביר  כך 
מן  דקה  הייתה  התביעה  גילו.  מכפי 
לפני  אתה  שמגיע  אתה  יודע  הדקה: 
מלך גוי, מדוע לא שמת לבך להיראות 
רענן...  נמרץ,  ברוחך,  צעיר  במיטבך, 
הצורך  מניעת  את  מראש  לתכנן 
לספר לפרעה כמה רע היה לך בחיים. 
כאשר  לבנים:  סימן  אבות  מעשי 
מרגיש,  הוא  הכיצד  אדם  שואלים 
הרי שמבואר במדרש שאין לו לאדם 
להתאונן, כי אם להבליט את הטובות 
ש"יהי  ויה"ר  יתברך.  ה'  עמו  שעשה 
ה"א עמנו כאשר היה עם אבותינו".   

פרעה לא יסכים 
להאמין שהוא רק בן 
מאה ושלושים שנה, 
כאשר הוא נראה זקן 

בהרבה מגילו האמיתי. 
על כרחו של יעקב היה 

מוכרח להוסיף הסבר

ברוך ה' יום יום 
במחשבה שניה

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


