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 אלה תולדות יעקב יוסף...)לז', ב'(
 'אלה תולדות יעקב יוסף': ...כתיב )על פסוק א' ד"ה וישב יעקב( רש"י:
ניצוץ יוצא  'והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש'וכתיב 

 מיוסף שמכלה ושורף את כולם.
 'עתידין בני עשו להימסר בידי בני יוסף'וכן מובא בחז"ל: 

 מדוע רק בני יוסף יוכלו לכלות את בני עשו? :ויש לשאול
   ג' תירוצים: בס"ד בעניין זה ראיתי

הזכות של עשיו היא כיבוד אב : בעל ה'דברי אברהם'. א
והטעם כיוון שיוסף עשה את  .והיחידי שעבר אותו הוא יוסף

למרות ו ,ול בשלום אחיואמצוות אביו גם כששלח אותו לש
בכל זאת לא עיכב. ואת זה   ,ידע שאחיו שונאים אותושיוסף 

 ראינו שעשו עשה.  לא 
 : )שמעתי מידידי ר' עמוס שטיבי הי"ו( אר"י הקדושבשם ה. ב

יתה מיועדת כידוע לעשו ולכן אף אחד מבניה לא יכול  ילאה ה
הסיבה גם זו  .להכניע את עשו. ורק בני רחל יוכלו להכניעם

שהיה צריך   , כיווןשהמלך הראשון היה שאול משבט בנימין
רק מרדכי ואסתר   ,. כמו כןשהוא מזרע עשו להכרית את עמלק

משיח בן יוסף יכולים כנגד המן. וזו גם הסיבה שחייב לבוא 
 להכניע את בני עשו ורק אז יבוא משיח בן דוד.  

: בנבואת מפלת עשו  )ד"ת לפ"ש( לאחי המהר"ל 'אגרת הטיול' ג.
)עובדיה א',  ' מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם'נאמר 

   עשו נידון להכרת בשל הצער שגרם ליעקב אחיו. .י'(
צער לאחיהם   כל השבטים לא נקיים מעוון זה וגם הם גרמו

יוסף. לעומת זה, היחידי שלא גרם צער לאחיו הוא יוסף. ולא 
 זו בלבד אלא גמל להם טובה תחת רעתם בזה שניחם אותם

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 זצ"ל מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה
 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
   רחל )רשל( בת נעימה ז"ל

 ז"ל יונה עזרא בן צ'חלה
 
 

 
לכן רק הוא יכול להיפרע ולהכניע   אותם ואת זרעם.וכלכל 

 !מתוק מדבש         .את עשו

***** 
ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי  

 )לט', ב'(
? אומר החפץ חיים זיע"א: בתפילתו 'ויהי'מדוע ג' פעמים  

 םיחי כים...יהי רצון שתזכנו לחיים ארו'רב נאמר : של 
חיים  ...חיים של עושר וכבוד ...חטאיראת שיש בהם 

  -תהא בנו אהבת תורה ויראת שמים' מדוע הכפילותש
 בקשה על יראת חטא ועל יראת שמים? 

   ...כי באמצע ביקשנו גם על עושר וכבוד :התשובה היא
 ,הגיעו למעמד גבוהאשר יש אנשים שהיו יראי שמים וכ

 איבדו את יראת השמים שלהם ולכן אנו מבקשים שגם אם
 '.יראי שמים'נזכה לעושר וכבוד שעדיין נהיה 

 'ףסויהי ה' את יו' :לשבח את יוסף הבאלפי זה התורה 
יוסף היה דבוק לה' וירא שמים גם במצב ש'ויהי  :פירוש

וזה לא  'איש מצליח' וגם במצב ש'ויהי בבית אדוניו המצרי
 מתוק מדבש! .     דבר מובן מאליו ובזה שבחו

 
 דבדיחותאובעניין זה מילתא 

המוכר   .חולצה בגדים ומבקשעשיר קמצן נכנס לחנות 

)מדיום( שואל   Mמגיש לו חולצה במידה שהכיר אותו, 

   :נה המוכרוע 'איך ידעת את המידה שלי?' :העשיר

 לארג' האצל קמצן לא שייך לארג' ובטח שלא אקסטר

***** 
היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה  

 )לח', כה'(לו אנוכי הרה... 
 אאל ,לא רצתה להלבין פניו ולומר לו ממך אני מעוברת רש"י:

אם יודה מעצמו יודה ואם לאו ישרפוני  :אמרה .לאיש אשר אלה לו
מכאן אמרו נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן   .ואל אלבין פניו

 .האש ואל ילבין פני חברו ברבים
ר' מאיר יחיאל  ה"קלג 'בית מאיר'שאלה מעניינת הובאה ב

מוטב לאדם 'ש נאמרהאם מה ש :מאוסטרובצא זצ"ל
זה גם לגבי   'להפיל עצמו לכבשן האש מלבייש את חברו

   ?רשע גמור שגם אותו אסור לבייש
תמר אמרה שגם אם יהודה לא ודייק הרב זיע"א נפלא: 

יודה אזי היא מוכנה להפיל עצמה לכבשן האש ולא תאמר 
ה לא היה מודה על מה שעשה  הלא אם יהודו .שזה מיהודה

ורק בשביל כבודו לרגע קט היה מוכן חס ושלום לשרוף 
הרי שבכך היה יהודה  ,את תמר עם עובריה שבמעיה

ומותר  'רודף'כרשע גמור והיה נקרא ומתנהג ח"ו כרוצח 
ולמרות זאת אנו רואים  .עפ"י הדין אפילו להורגו ח"ו

בד שלא ובל מוכנה להישרף יחד עם ולדיההייתה שתמר 
לביישו. צא ולמד שאפילו כשמדובר ברשע גמור נאמר 

מוטב להפיל את עצמו לכבשן האש מבלי לבייש 'ש הכלל
 מתוק מדבש!      .'את חברו
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 )אופק חדרה(

 נפלא בין פרשת וישב לחנוכה חיבור

אילו  -זה ראובן ועל פתחינו על מגדים –הדודאים נתנו ריח 
 מדרש פליאה(נרות חנוכה )

הסבר נפלא למדרש זה הובא בספר 'קרבן אשה' לר' אליהו שמע 
 ארם צובא:  דרא"ב

ראובן אל תשפכו דם  ויאמר אליהםבפרשה נאמר ' :א הקדמה
השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען 

שאת המילים  :הציל אותו מידם להשיבו אל אביו' ואומר רש"י
ה רוח הקודש. ולכאורה למה צריך להעיד ' אמרלמען הציל אותו'

וישב ראובן אל 'עוד כמה פסוקים נאמר  יעל כוונת ראובן? הר
 :התשובה היא '?יוסף בבור ויקרע את בגדיוהבור והנה אין 

 . ראובןלא יהיה אפילו חשד קל על כוונתו של שחששה התורה 
 .שחוששים אפילו לחשד קל ראיהומכאן 

: מובא בגמרא )שבת כג' ב'(: 'אמר רב הונא חצר שיש הקדמה ב'
למה? התשובה מפני החשד  'לה ב' פתחים ידליק ב' חנוכיות

 לחשד קל. וגם כאן רואים שחוששים
שממנו  'הדודאים נתנו ריח זה ראובן'וזהו פשר דברי המדרש: 

 קל דלמדנו שחוששים אפילו לחש
ברבים אילו שתי חנוכיות  'מגדים' – 'ועל פתחינו כל מגדים'

שמדליק מי שיש לו חצר הפונה לב' פתחים שידליק בשתיהן כי 
 מתוק מדבש        חוששים לחשד קל.כאמור, 
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והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נושאים נכאת  ...

 וצרי ולוט הולכים להוריד מצרימה )לז', כה'(
 את תכולת משאם של הישמעאלים?  מציינת מדוע התורה 

אומר רש"י: 'להודיע מתן שכרם של צדיקים, שאין דרכם של  
ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע, ולזה )ליוסף( נזדמנו  

 .'ים שלא יוזק מריח רעמ  ש  ב  
ויש לשאול: הרי יוסף נמצא כעת בשפל המדרגה, אחיו מוכרים  

מן הסתם הוא כולו שבור   ,אותו לעבדות לשפלה שבאומות
 ?יםמ  ש  ב  עיל לו הריח הטוב של הורצוץ. אז מה יו

אליהו דסקין שליט"א: אדרבה, דווקא  נפלא הגאון הרבתירץ 
  במצב החשוך והנורא של יוסף הקב"ה רצה לתת לו נקודת אור

כמעין נשיקה אישית של   יםמ  ש  ב  ועידוד ואיך? ע"י ריח ה באפילה
 הקב"ה כאומר לו 'אני איתך, תהיה חזק...'

 
 :)מהרב בן ציון סנה שליט"א( סיפור נפלא באפילהובעניין האור 

העט היוקרתי עבר מיד ליד, ושני הנוכחים לחצו ידיים. רפאל ושר  
המשטרה חתמו על חוזה הבנייה לבניין החדש של הכלא  
האיטלקי השמור, לאחר מכרזים שנמשכו חודשים רבים. לא היה 

א  הפעיל לל רפאלפשוט לזכות במכרז על בניית בניין הכלא. 
הפסקה את כל הקשרים שיצר במשך עשרות שנות עבודתו כקבלן  
מפורסם, עד לרגע שבו הגיעה ההודעה על כך שהחברה 
שבבעלותו זכתה במכרז על בניית הכלא החדש, שיאובטח בכל  
אמצעי ההגנה המתקדמים. העבודות החלו במלא המרץ, עשרות  
פועלים עבדו ללא הפסקה תחת עיניהן הפקוחות של מנהלי  

עבודה הקשוחים ואנשי המשטרה שפיקחו על אבטחת הבניין.  ה
קצב העבודה הוכפל מאחר שאנשי המשטרה ביקשו בתוך חצי  

 שנה להעביר את האסירים אל הכלא החדש.

חלפו חודשים של עבודה מאומצת. שלד הבניין הענק כבר עמד  
על תילו. באחד הבקרים הגיעה אל אתר הבניה מכוניתו  

. הנהג יצא מהרכב ופתח את הדלת עבור  המפוארת של מר רפאל
רפאל שהגיע לסיור במקום כדי לבדוק את קצב התקדמות  
הבנייה. הוא לחץ את ידיהם של מפקד הכלא ומפקד המשטרה  
המקומית והם החלו לסייר במקום עם מנהל העבודה. כשנכנסו  
אל הבניין הדליק מנהל העבודה פנס רב עצמה, והם עברו בין  

הפכו למקום משכנם של פושעים מסוגים  החדרים שבעתיד י
שונים. הם הסתובבו מחדר לחדר ולפתע נתקל מנהל העבודה 
באחת מהאבנים שהיו זרוקות על הרצפה והפנס שהיה בידו נפל  
ונכבה, חושך מוחלט השתרר במקום. רק כעת הם שמו לב לדבר  
מעניין, בחדר לא היה שום חלון או פתח שדרכו יכולה לחדור קרן  

שהי, אפילו קטנה. מנהל העבודה קם ממקומו וניער את  אור כל
בגדיו, ולאחר חיפוש מהיר, נמצא הפנס והודלק שוב. הסיור  
המשיך אבל מפקד המשטרה המקומית לא השתתף בשיחה, הוא  
היה נראה מהורהר ולפתע פנה אל הקבלן: 'מדוע אין בחדרי הכלא  

אור קטנה  איזה חלון קטן או פתח, שדרכו תוכל לחדור אפילו קרן
אל התא?' 'מה זאת אומרת?!', השיב בביטחון, 'לפושעים מגיע  
אור? מגיע להם להינמק בחושך שבחדרי הכלא עד יומם האחרון,  
אפילו על נורות החשמל היה אפשר לוותר מבחינתי...'. מפקד 

'מיסטר',  המשטרה המקומית ניגש אל רפאל והניח יד על כתפו. 
 החוק משתדלים להפוך את לחש לו 'אנו במשטרה ובמערכות

 

העולם למקום טוב יותר, כמובן שכחלק מכך אנו מנהלים 
מרדף בלי פשרות אחרי פושעים מכל הסוגים, אבל דע לך', 
הוא הישיר מבט לתוך עיניו והמשיך: 'גם אנחנו לא חפים 
מטעויות, יכול להיות שאדם חף מפשע ימצא את עצמו בין 

יל אחד כזה קרן האור יכולה הסורגים על לא עוול בכפו, בשב
 להיות התקווה להמשך החיים למרות הכול...'  

מפקד המשטרה סיים את 'נאומו' ופקד על הקבלן: 'אני דורש 
שבכל תא מחדרי הכלא יחצבו חלון קטן וכמובן על פי כללי  
הביטחון'. הקבלן ניסה להתנגד, אבל המפקד הנחוש לא ויתר. 

הפועלים שבשטח,  'אני מבקש להעביר את ההוראה לכל
ברור?!' הכריז בטון מצווה. בתחילה עוד חשב להתווכח, אבל 
כאשר הוראתו של מפקד המשטרה הייתה החלטית, הוא לא 
ניסה עוד להתווכח ואכן ההוראה הועברה אל הפועלים  

 בשטח, שהחלו מיד למחרת בחציבת החלונות.
עשר שנים לאחר מכן. הקבלן ישב בסלון ביתו המרווח בשעת 

רב שגרתית. לפתע נשמעו נקישות חזקות בדלת, ועוד לפני  ע
שהספיק לקום מהכורסא הוא שמע צעקות, 'לפתוח מיד, זה 
משטרה!' הוא פתח את הדלת ובפתח נצבו שני שוטרים. 
'אתה הקבלן?' פנו אליו השניים, 'כן', השיב בחשש. 'בשם 
החוק אתה עצור כרגע באשמת שוחד והטיית מכרזים שלא 

ותך לשמור על זכות השתיקה עד להתייעצות עם  כדין. זכ
עורך דין'. סיים השוטר. 'יש לך חמש דקות להתארגן ולקחת  
איתך מספר חפצים אישיים' אמר חברו. הקבלן הרגיש 
שהשמיים נופלים על ראשו ולא זז ממקומו. 'כדאי לך 
להזדרז!' עורר אותו השוטר מהרהוריו, הוא ניגש אל החדר  

ישיים, תחב אותם לתיק שמצא בארון  ולקח מספר חפצים א
ונלווה אל זוג השוטרים. הוא הוכנס לניידת כשהשוטר יושב 
לצדו ומשגיח על כל תנועה שלו. השוטר השני פתח בנסיעה 
בחשכת הלילה אל מחוץ לעיר. לאחר נסיעה קצרה נכנסה 
ניידת המשטרה אל מתחם הכלא. השוטרים אחזו בידיו 

שהקבלן עדיין המום מהמעצר  ונכנסו אל הבניין המאיים, כ
הפתאומי. הוא הוכנס אל אחד התאים והסורגים הכבדים  
נסגרו אחריו. 'תבלה כאן את הלילה ומחר יוכלו לחקור אותך, 
בילוי נעים', צחק השוטר. הקבלן נשכב על מיטת הברזל 
שהייתה בחדר והביט אל התקרה. לפתע הוא שם לב 

אך בראשו היכו שהמקום הזה מוכר לו, הוא ניסה להירדם 
הזיכרונות. 'לפושעים מגיע אור? הם צריכים להיות בחושך 
עד יומם האחרון', נזכר במשפט שאמר ממש כאן, במתחם 
הכלא. הוא ניסה להירדם והתהפך מצד אל צד, לבסוף 
העייפות הכריעה אותו והוא נרדם. השעות חלפו והבוקר 

וא עלה. הקבלן חש לפתע את אור השמש המלטף את פניו, ה
פקח את עיניו והביט אל החלון הקטן שבפינת החדר. 'הוא 
באמת צדק מפקד המשטרה', חשב לעצמו. קרן האור הקטנה 
הזו היא בהחלט קרן של תקוה. 'אני אלחם על חפותי בכל 
הכוח, אני אצא מכאן אל אור השמש הזו' הבטיח לעצמו. 'רק 
כעת אני מבין את דבריו של מפקד המשטרה שהתעקש על 

בת החלונות, היום אני יודע שקרן האור הזאת אינה חצי
 מביאה איתה רק את האור, אלא את התקווה...' 

 
כמו תמיד מתברר לכל אחד מאתנו, שדווקא המחשבה על 

יותר ממה שחשבנו.  להם הרבה האחר, על המסכן, מסייעת
לפעמים זה נראה לנו כטרחה, כמאמץ חסר תקווה ותוחלת. 

כולה אבל עצם המחשבה על הסובבים אותנו, היא זו שי
באחד מעיקולי   ולהוות קרן אור באפילה להפיח בהם תקווה

 זכור ש: אבל מעבר לכך .שבו הם נמצאים החיים
 להבין את עצמך...למעשה, הבין את השני, זה ל

 
 חג אורים שמח!   שבת שלום ומבורך!     כנו, אמן!ה' יז

 

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

 פרשת השבועחנוכה ול! רעיון וסיפור לדת אור בפרשהנקו

 )מ', כ'( עבדיו משתה לכל ויעש פרעה את הולדת יום השלישי ביום ויהי

 עושה שאם אדם ל"בשם המהרש  ט("סק ע"סי' תר( מובא ב'משנה ברורה'
 .נחשבת הסעודה לסעודת מצוה ,הנס לפרסם או לקב"ה שבח ליתן סעודה 
 למנהג לערוך מקום שיש'( א אות בפ"(אש  דברי בקונטרס כתב ולפי זה
 ניצל לידתו וביום ,סכנה היא שלידה מפני וזאת, ההולדת ביום סעודה
 בו שיש חולה נחשב בשעת לידתו התינוק שהרי, לחיים ממות האדם

 )ע"פ 'קב ונקי'( .סכנה
 דשזיכהו להיוולבתנאי שאכן יכוון להודות לה' על שכל זה ויש להעיר 

     .לחיים

 


