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  סוף מעשה במחשבה תחילה
  

  ) ג, מה" (ְו�א ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו"
  

יוסף קטנן , אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה'

, של שבטים היה ולא היו יכולין לעמוד בתוכחתו

אתו כי נבהלו ולא יכלו אחיו לענות ) "פסוק ג(שנאמר 

לכשיבא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד , "מפניו

מדרש רבה . ('על אחת כמה וכמה, ואחד לפי מה שהוא

  )י, צג
    

, כותב' אור יהל'ל בספרו "המשגיח רבי לייב חסמן זצ

, שאפשר לקרוא את הפרשה של אחי יוסף בשטחיות

, ולהתרגש מהמפגש של האחים עם יוסף ותו לא

  .ונו ללמוד פרשה זו במבט אחר לגמריל למד"אולם חז
    

להשקיע , יש לאדם להשתדל לנצל את מיטב כוחותיו

כל אחד ואחד לפי מה 'בכלים המיוחדים שנתנו לו 

  . כפי שמובא במדרש המוזכר', שהוא
    

עשה , ל"רבי נפתלי צבי יהודה ברלין זצ, ב"הנצי

על ' העמק שאלה'סעודה גדולה כשסיים את ספרו 

ובזמן הסעודה נשא דברי הסבר לטיבה , השאילתות

  .וטעמה של שמחתו הגדולה
    

  :וכך סיפר

הרביתי לשחק ולא , בימי ילדותי עד שהייתי כבן תשע'

ערב אחד שמעתי את אבי ואמי . רציתי לשבת וללמוד

את רואה לא , 'אבי אמר לאמי. משוחחים במטבח

אין לו כלל חשק , זכינו שבנינו יהיה תלמיד חכם

כך לפחות לא , מא כדאי ללמדו אומנותש, ללימוד

יצאתי . פרצתי בבכי, כששמעתי זאת. 'יהיה יושב ובטל

כי מעתה , שהחלטתי נחושה, מחדרי ואמרתי להורי

  . אחדל מהמשחקים ואתחיל ללמוד

    
  

  

  

  

  

  

  
  

ועכשיו אני זוכה להשלים , הצלחתי בלימודי' ברוך ה

  .'חיבור על השאילתות

תבר שגם אילו הייתי הולך מס, 'ב ואמר"המשיך הנצי

הייתי , ללמוד אומנות הייתי נשאר יהודי טוב

אבל לאחר מאה , משתתף בשיעור דף היומי וכדומה

היכן הספרים שיכולת , ועשרים היו תובעים ממני

מרומי 'היכן ה? על החומש' העמק דבר'היכן ה, לחבר

על ' העמק שאלה'ואיפה ה? ס"על הש' שדה

  ? השאילתות

  .'ול לעמוד בתוכחה נוקבת זוולא הייתי יכ

    

  !הגזרה אמת והחריצות שקר
  

ַוְיַׁשַּלח ֶאת ֶאָחיו ַוֵּיֵלכּו ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ִּתְרְּגזּו "

  )כד, מה(" ַּבָּדֶר�
  

  )י"רש (.'חמה לעירבוהכנסו , אל תפסיעו פסיעה גסה'

מה ראה לומר להם שלא יפסעו פסיעה , צריך ביאור

   ?גסה

 ,ל" השרף מקוצק זצ,רבי מנחם מנדלר "אמר האדמו

ישמחו ללכת לאביהם לבשר לו אחיו ש,  ידעיוסףש

 אמר כןל .ו במהירותילכמשום כך ו, שעוד יוסף חי

הבשורה הטובה תגיע משום ש,  להם למהרללהם שא

לא רגע , ליעקב באותו רגע בו נגזר כי הגיע זמנה

אפילו ימהרו , ואם עדיין לא הגיע הזמן, אחד קודם

  .ה יסובב שיהיו להם עיכובים אחרים"הקב, תללכ

כי הגזרה אמת  ',)טו, בראשית לז(ן " הרמבוכבר כתב

 .'והחריצות שקר

    

  ד"בס

  ויגש פרשת

  ל" זיוסף אריה לייב' יונה בן ר' נ ר"יעקב ולע' יצחק בן ר' נ ר"לע
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 בעל ,ל"ק זצ'יוסף דוב הלוי סאלוויציעל רבי מסופר 

 ושאלו  לשעברפגש באחד מתלמידיוש ',בית הלוי'ה

 בו הוא מסחרה סיפר לו התלמיד על '?מה מעשיך'

בית 'אך ה. רואה הוא ברכה בעמלו'  הברוךו ,עוסק

 התלמיד רבס ?'מעשיךמה , ' חזר ושאלו בשנית'הלוי

סיפר לו שוב על  ו,הרב את תשובתו לא שמע שמא

   .הצלחת העסק שפתח

    

 עושהלא שאלתי אותך מה , ''בית הלוי'ה בהירה

  .' אתהעושהשאלתי מה , ה"הקב

    

 ,לעומק כוונתואינו יורד התלמיד כיון שראה ש

ות עשלאדם ל אין ,בגשמיות ':'בית הלוי'ההסביר לו 

 מה שנקצב לו לפי מקבל  והוא,אלא השתדלות

   . ולא לפי השתדלותו,מראש השנה
   

הרי לא נגזר על האדם ,  בנוגע לרוחניותלא כן הדבר

לכך , ובמעשיך תלוי רק בך זה, אם יהיה צדיק או רשע

  .'ךמעשימה  שאלתיבכוונתי 

  

  ראשונים במעלההצרכים הרוחניים 
  

ְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹוֹרת ְלָפָניו ֹּגְׁשָנה "

  )כח, מו(" ַוָּיֹבאּו ַאְרָצה ֹּגֶׁשן

  

יתכנן קודם , כשרוצה לבנות בית, מכאן יראה אדם

ורק אחר כך ידאג לשאר , את הצרכים הרוחניים שלו

   )ה"של (.הדברים
    

רבי שלום  ,ד הירושלמישסיפר המגי נביא בזה מעשה

 ועוזר למי שדואג לצרכי'  עד כמה ה,ל"שבדרון זצ

  .הרוחניים
  

', חפץ חיים'שנערך בקיבוץ  'ערכים'נריון של ילסמ

 האזינו לשיחות הוריםה. נם ובהוריםבאו זוג 

בשום אופן אבל הבן לא רצה , והשתתפו בהרצאות

. ישב בחדרהוא כל השבוע . לשמוע את ההרצאות

תפים שהבחין כי הבחור לא בא אחד מהמשת

אך ללא , ניסה לדבר עמו באופן פרטי, להרצאות

  .הועיל
  

  

  
  

  

  
  

  

 הוריםהו, המשפחה שבה הביתה, הימים חלפו

ד בדרך החדשה עליה שמעו החליטו להתחיל לצעו

והתקדמו אט ,  במתינותהכלעשו  כמובןהם . בסמינר

אך כשביקשו מהבן . אט בקיום התורה והמצוות

נפלו בקשותיהם על אוזניים , ם הוא אליהםשיצטרף ג

  .ערלות
  

אם , שמע נא, ' ואמרו אל הבןההוריםיום אחד פנו 

רק , תסכים להצטרף לסמינר הנערך בימים הקרובים

 להבטיח שתתחיל לקיים אבל, לשמוע הרצאותכדי 

 לאיטליה ,ל"נעניק לך הוצאות נסיעה לחו, מצוות

 , הסכיםהבן. 'כפי שאתה חולם זה זמן רב ,ולקפריסין

שמע הוא . ארז את מטלטליו ונסע להשתתף בסמינר

 .באיטליה, כמובן, אך ראשו היה, את ההרצאות
  

 .מתקיים סימפוזיון, נהוג בסמינריםכ, בסוף השבוע

 על ולעחלקם , ו המשתתפיםתאספהבמוצאי שבת 

לאחר שבוע גדוש  , רשמים ותחושותוספרוהבמה 

גם  היוו, ישיתטוריה א היסואחרים ספר, ברוחניות

  .מהפך ועודשינוי כוון ו ,התעוררותשל  חלטותה
  

. ..הקשיב מעט וחלם הרבה, והבחור דנן ישב ליד חבר

האם אתה , מה אתך, נו, 'החבר התכופף אליו ושאל

התשובה היתה  ?'א מכאן עם החלטות כל שהןיוצ

  !'איטליהאני יוצא מכאן עם כרטיס ל': נחרצת
  

נשארת קר כל זה איך ,  מאלפותהרי שמעת הרצאותו'

לבו של הבחור עד ש, המשיך לדבר על לבו  החבר?'כך

  .התרכך מעט
  

הוא פנה אל החבר והכריז , לפתע ננער מהרהוריו

ואבי ואמי יגיעו לכאן , אם יארע נס, 'התעוררותב

חפץ 'בקיבוץ היה  מלוןה[ באמצע הלילה ,עכשיו

הריני נעשה בעל , ]והוריו גרו בירושלים', חיים

, שעתייםחלפו  ,חלפה שעה. 'חתום וגמור, בהתשו

  .בפתח המלוןניצבים אביו ואמו , ולפתע
  

  .ודיבר עמם בהתרגשות, ההבחור ניגש אליהם בסער
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הבחינו כי משהו מתרחש לנגד היושבים באולם כל 

 הבחור .אם כי לא עמדו על טיבו ומשמעותו, עיניהם

   .תוך שדמעות זולגות מעיניו, דיבר עם הוריו

 לבמה ונטל לידו אתמיהר ועלה , לפתע עזב את הוריו

, שהו כיפהבדרך עוד הספיק לשאול ממי, המיקרופון

ריז והכ,  בסיכת ראשה לראשו והצמידהחבש אות

  !' יורדת מעל ראשיינהאמעכשיו כיפה זו , 'במיקרופון

 ובחלומו בא ,ישן כבר כי , סיפר האבמאוחר יותר

 ישן לךמה 'ואמר לו , זקן לבן עטור בזקןאיש אליו 

אל ' חפץ חיים' קום מהר וסע לקיבוץ ,כאן על מיטתך

שתו את וסיפר לא, הוא התעורר משנתו. 'ךבן שלה

, פלאי פלאים,  מענייןחלום, 'ם אמרה הא.דבר החלום

אך האב היה עייף ונסיעה ', צריך לנסועאכן אולי 

הוא התעלם מהחלום . באישון לילה לא דבר קל הוא

  .זר לישוןוח

מדוע ,  נוסע לבן שלךאינךלמה , 'והנה שוב הגיע הזקן

סיפר לאשתו על  הוא התעורר בבהלה ו?'אתה ישן

ואני , אולי ניסע בכל זאת, אם כן '.הישנות החלום

האב עוד היסס אך אשתו . אצטרף אליך לנסיעה

  .דרבנה אותו להתארגן ולצאת לדרך

אך , יסו להתניעו ירדו לרכב ונ,התלבשוהשניים 

התייאש וביקש לשוב על   האב.דלקה להמנוע סרב

, אך אשתו התחננה ,עקבותיו ולחזור לשנתו העריבה

מה  '',מוניתאולי נזמין , נו וירדנואם כבר התלבש'

ולבסוף , אך היא כבר לא ויתרה.  הואהשיב' !?פתאום

  .השתכנע אף הוא

חפץ 'ים עד לקיבוץ הזמינו מונית ונסעו מירושל

 םשכראבל , טבין ותקיליןכמובן למו שיהם . 'חיים

  .שבנם חזר בתשובה שלימה, היההגדול 
   

  
   

  

   הדאגהפסדה 
  

ַוֹּיאֶמר : ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּיי�"

ַיֲעֹקב ֶאל ַּפְרֹעה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁש�ִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה 

ֵני ַחַּיי ְו�א ִהִּׂשיגּו ֶאת ְיֵמי ְׁשֵני ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ׁשְ 

  )ט ח, מז(" ַחֵּיי ֲאֹבַתי ִּביֵמי ְמגּוֵריֶהם
  

לפי שראהו ' :מובא בדעת זקנים מבעלי התוספות

 מעטים, ויעקב ענהו. ששערות ראשו לבנות שאל כן

  

  

  

  
  

 .'אלא שמתוך שהיו רעות קפצה עלי זקנה, הם שנותי

מעט ורעים " ,יעקבה שאמר בשע ',והביא את המדרש

 אני ,אמר לו הקדוש ברוך הוא', וגו" היו ימי שני חיי

, והחזרתי לך דינה גם יוסף, מלטתיך מעשו ומלבן

חייך שמנין , ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים

ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני "התיבות שיש מן 

שלא , כך יחסרו משנותיך, "בימי מגורי"עד " חייך

ובמנין זה , ג תיבות"והם ל, יה כחיי יצחק אביךתח

ויעקב לא חי , פ שנה"שהרי יצחק חי ק, נחסרו מחייו

  . 'ז"אלא קמ
  

,  ראש ישיבת מיר,ל"ביץ זצלאו שמ רבי חייםהקשה

נענש שמובן הדבר מדוע , )שיחות מוסר מאמר כט(

 אולם מדוע ,"מעט ורעים"אל פרעה   דבריויעקב על

הרי , "ה ימי שני חייךמכ"נענש על שאלת פרעה 

  ? כלל ליעקבות שייכינןאמילים אלו 
  

מפני שיעקב היה נראה , ששאלת פרעה היתה, ותירץ

על כן שאל , שהוא זקן מופלגוהבין פרעה , כזקן מאוד

מעט ורעים "ענה לו יעקב , "יך חיישנימי כמה "אותו 

אלא מתוך , ם היו שנותימעטי, כלומר, "היו ימי  חיי

נמצא שגם שאלת . קפצה עלי זקנה, י לוהרעות שהי

כיוון שהצרות ניכרו על , פרעה נגרמה מחמת יעקב

 היה ילוא, לכן נענש גם על תיבות אלו, תוחיצוניו

 לא היה מזקין ,בשלימות שהכל לטובהמקבל יעקב 

  .נותילבתיו לא היו מושערו, כלל
  

, כמובן שיעקב אבינו נתבע לפי דרגתו העצומה

בן אנוש בכח קשים שאין שאפילו שעבר יסורים 

היתה , דרגתו הגדולהבמכל מקום , לתפוס ולהבין

  .תביעהעליו 
  

 ,ל"חזב מבוארה, לנו להפנים מה שנוגע אלינוויש 

 לו לכל מיני ותשהדאגות מזיקות מאד לגוף וגורמ

לא תכניס ') ב, סנהדרין ק(וכן אמרו בגמרא . מחלות

ן וכ. 'הדאגה כבר הרגהשהרבה אנשים , דאגה בלבך

מקצרין , דאגת נכסים') ז, אבות ב( רבינו יונה כתב

  . 'ימיו של אדם

.  
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 ,)תחילת פרשת כי תשא(והאריך בזה רבינו בחיי 

שהדאגה והיראה מחלישין כח האדם בדרך הטבע 

 כונת שלמה המלך ו שז,וביאר, ומקריבין ימי מיתתו

תוסיף ימים ושנות ' יראת ה) "כז, משלי י(באומרו 

  . ש"עיי, "רנהום תקצרשעי
  

להתחזק באמונה הפשוטה והברורה שכל ואם כן יש 

באהבתו , ה הוא לטובתנו"מה שמביא עלינו הקב

וידיעה זו בכחה להרחיק , הגדולה וברחמיו המרובים

שאינן מסייעות אלא רק מזיקות , מליבנו הדאגות

  .לבריאות הנפש והגוף

  

  

  ענווה
  

ְרֶּתם ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ִּבְנ� יֹוֵסף ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאמַ "

" ָׂשַמִני ֱא�קים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים ְרָדה ֵאַלי ַאל ַּתֲעֹמד

  )ט, מה(
  

רבי יעקב ניימן  ,'אור ישראל'הקשה ראש ישיבת 

 מה ראה יוסף לספר ליעקב ,'דרכי מוסר' בספרו ,ל"זצ

  ?נעשה לאדון על כל ארץ מצריםש
  

קיבלתי משרה מאיש , 'לומרים שאנשים רגיל ,וביאר

 ומי שמקבל משרה גבוהה ורמה כמו שר .'פלוני

  . 'שרהמלך מינה אותי ל'ודאי יאמר , מהוכדו

  

פרעה מינה אותי לאדון 'אבל יוסף הצדיק לא אמר 

שמני אלקים לאדון לכל 'אלא אמר ', לכל ארץ מצרים

הוא מאמין באמונה שלמה בכך הוא מכריז כי ', מצרים

  .ן לו את המשרה הרמה הזאתשאלקים נת
  

מפני שבכך הוא , זוהי בשורה טובה בשביל יעקב אבינו

אחרי עשרים ושתים שנה שעזב נוכח לראות כי גם 

עד   שעברו עליוכל הצרותעם  ,את בית אביויוסף 

נשאר יוסף עדיין , לאור גדולמחשיכה שזכה לצאת 

ושום מצב , כאילו נמצא בבית אביו ,בצדקתו ואמונתו

ערער את ללשבור את רוחו האיתנה ו יכול ינוא

 שאין למעלה ,זוהי בשורה טובה בשבילו, אמונתו

  . ממנה
  

  

  

  

  

  
  

כל את  שיוסף היה יכול לתלות ף על פי שא,וכן מצינו

, בכל זאת לא תלה בפקחותו, בורתוהכבוד בכוחו וג

 ,בלעדי) "טז, מא(, ותיכף כשבא אל פרעה אמר

וגם ,  אחרי הפתרוןגם". אלקים יענה את שלום פרעה

לא תלה , דבריו פיאחרי שראה שנתקיים הפתרון כ

 .אלא באלקים שהושיבו על כסא זה, ובחכמתהדבר 

להגיע לדרגות אלו ללא ענווה בדרגות  אי אפשר

  .הגבוהות ביותר
  

בעל  שלשבראשותו , 'תפארת ירושלים 'לישיבת

ודי נכנס יה, ל"זצ רבי משה פיינשטיין ,'אגרות משה'ה

 את גדול הדורביקש לראות ו, להתקרב ליהדותשזכה 

   .הראשונה בחייופעם ב
  

שיכנס , אמרו לו, כשבירר היכן אפשר לראותו

, נכנס וראה לפניו בחורים. לתפילת שחרית בישיבה

בסוף התפילה פנה . עלי בתים וקבצניםב, אברכים

 לי סוף אולי תאמר, 'באמרוהאורח לאחד המתפללים 

  !?'הסוף מי הוא כאן רבי מש
  

האורח ו ,ונו של רבי משהלכיוהחווה בידו האברך 

 שכמה דקות קודם, התברר. עצר תחתיו אחוז תדהמה

האורח , והושיט לו את ידוגש אליו רבי משה ינ, לכן

, להוציא חצי דולרמיהר ,  נדבותמקבץשחשבו ל

לקח את ,  רבי משה ברוב עדינותו.והניחו בכף ידו

 לגרום לו אי לאשכדי , הודה לאיש והלך, הכסף

 .נוחות

  

  :להצטרפות לרשימת התפוצה
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