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רוצה לעזור? תתנגד!
"אמא, היום בשיעור כימיה ערבבנו כמה חומרים ועשינו 
ניסוי מיוחד במינו", בישר יוני לאמו בהתלהבות נרגשת. 
בצעדי  ריחף  כמעט  והוא  בקולו,  תו  מכל  פרצה  השמחה 

אושר. 
"אני שמחה לשמוע שאתה נהנה מבית הספר", השתתפה 
לא  אתה  כמה  מתלונן  אתה  בוקר  "כל  בשמחתו.  האם 

רוצה ללכת לשם. אז אני מבינה שממחר 
כבר תלך בשמחה".

"הייתי שמח ללכת", ריצד זיק שובבות 
בעיני יוני, "אבל בעקבות הניסוי אין לי 

לאן"...
***

פטירתו  לפני  יוסף  את  משביע  יעקב 
שיוציא את גופו לקבורה מחוץ למצרים. 
הוא:  לכך  מביא  שרש"י  הראשון  הטעם 
ומרחשין  כינים  עפרה  להיות  "סופה 
שירחשו  מעוניין  לא  יעקב  גופי".  תחת 
אלא  פטירתו.  לאחר  כינים  תחתיו 
גושן  בארץ  ביאור:  טעון  זה  שהסבר 
נקבר  היה  לו   – ויעקב  המכות,  היו  לא 
במצרים – היה נקבר בגושן. אם כן, מה 

יש לו לחשוש מן הכינים?
שטרדו  אלו  הן  כפשוטן  הכינים  שלא  לומר,  אנו  חייבים 
את מנוחתו של יעקב, אלא שאדמת מצרים הינה אדמה 
גרועה  שהאדמה  לכך  נוסף  סממן  הן  והכינים  טמאה, 
יעקב  נימק  ולכן  צדיק,  של  לקבורתו  רוחנית  מבחינה 

ברמז את הסיבה לכך שאינו רוצה להיטמן במצרים.
הינן  בראשית  בחומש  האחרונות  המילים  זאת,  לעומת 
"ויחנטו אותו (את יוסף) ויישם בארון במצרים". הסיבה 

בני  את  השביע  שיוסף  לכולם  ומפורסמת  ידועה  לכך 
ישראל לפני מותו שלא יצאו ממצרים ללא עצמותיו, וכיון 
החביאו  ממצרים,  ישראל  בני  שיצאו  המצרים  רצו  שלא 

את עצמותיו במקום שיקשה על הוצאתן.
תורה היא וללמוד אנו צריכים: זה שכרו של יוסף הצדיק, 
להיות טמון בארון מתכת בנילוס במקום בקבר מכובד?!

המוכר  לסיפור  נעבור  ליוסף,  ומיוסף 
מוקיר  "יוסף  על  קיט:)  (שבת  בגמרא 
חכמי  ע"י  לו  שהוענק  תואר  שבת", 
מוקיר  יוסף  של  בשכנותו  התלמוד. 
אמרו  רב,  בממון  משופע  נכרי  גר  שבת 
נכסיו  כל  שאת  לגוי  בכוכבים  החוזים 
את  מכר  הגוי  שבת.  מוקיר  יוסף  יירש 
מרגלית  בהם  וקנה  המרובים  נכסיו  כל 

יקרה שאותה טמן בכובעו. 
הנהר,  על  הנטוי  הגשר  מעל  עבר  כאשר 
תוך  אל  כובעו  את  והעיפה  רוח  באה 
הכובע  את  שבלע  גדול  דג  הגיע  המים. 
שבת  בערב  הדג  את  שצדו  והדייגים 
אמרו שהיחיד שיכול לקנות דג כה גדול 
בשעה כה מאוחרת הוא רק יוסף מוקיר 
שבת. הביאו לו את הדג וכשפתחו מצא 
עשרה  ב"שלוש  השבת  לאחר  שנמכרה  המרגלית  את  בו 

עליות של זהב".
ההקדמה  כל  אותנו  מעניינת  מה  להבין:  צריכים  ואנחנו 
לו  של הסיפור עם הגוי העשיר שהחוזים בכוכבים אמרו 
פחות  מסר  בעל  יהיה  הסיפור  יוסף.  לידי  יעברו  שנכסיו 
לגבי כבוד שבת, אם נדע רק שיוסף מוקיר שבת קנה דג 

לכבוד שבת ומצא בתוכו מרגלית יקרה?

יוסף, האבן והדג 
מזווית חדשה

כבודו של יוסף 
להיטמן בנילוס?



התשובה לכך נפלאה ומחזקת: הגוי ששמע על כך שרכושו 
את  למנוע  בכדי  שונות  תחבולות  ניסה  ליוסף,  יעבור 
שבמקום  לכך,  גרמה  שלו  הפעולה  אבל  הרכוש.  העברת 
להביא לנפילת מחירים בשוק, הפסדים צורבים מבחינה 
פיננסית בכיסו של הגוי – מה שיאלץ אותו למכור נכסים 
שאט-אט יעברו לידי יוסף, הוא פשוט עשה לבורא עולם 

הרכוש  את  מכר  בהרבה:  קלה  עבודה 
הגיעה  האבן  אחת,  באבן  כולו  את  וכינס 
הרווחנו  ואנחנו   – שבת  מוקיר  ליוסף 

סיפור נפלא!
במצרים  להיקבר  רצה  שלא  ליעקב  נשוב 
שנקבר  וליוסף  הטמא,  עפרה  משום 
הבין  שיוסף  כיון  מתכת.  בארון  בנילוס 

טומאתה,  מחמת  במצרים  להיטמן  רצוי  שלא  מיעקב 
הכניס הבורא בלב המצרים את המחשבה שיוכלו למנוע 
של  ארונו  את  שיחביאו  בכך  ממצרים,  לצאת  מישראל 
מקבלים  אינם  דרדק,  לכל  כידוע  המים,  בנילוס.  יוסף 

טומאה...

בדיוק באותה פעולה שרצו המצרים להתחכם עם הבורא, 
הם בעצם שירתו את המטרה העליונה: שיוסף לא יצטרך 
עת  הגיעה  וכאשר  הטמאה.  מצרים  באדמת  להיקבר 
הגאולה – דבר לא עזר למצרים. ארונו של יוסף פעפע מן 

הנילוס ועלה ומשה לקח אותו עימו.
 ***

שחלילה  הקוראים  מבין  מישהו  אין 
מנסה להתחכם נגד הבורא ביודעין. אך 
את זאת עלינו להפיק מן השורות הנ"ל: 
לעתים אנו מנסים לפעול בדרכים שונות 
מסוימת  מטרה  להשיג  כדי  ומשונות 
(כאותם ילדים שערבבו חומרים כימיים 
בניסיון להשיג תוצאה), אך כאשר רצון 
האדם  של  הפעולות   – יתבצע  מסוים  שדבר  הוא  הבורא 
הכל  בסך  להתרחש,  דבר  מאותו  למנוע  בכדי  שייעשו 
בדרך  הבורא  לרצון  בדיוק  ויביאו  התהליך  את  יקצרו 
בית  (אין  מאומה  יישאר  לא  האדם  מרצון  יותר.  מהירה 

ספר)... 

אל  יוסף  ויאמר  אלה,  מי  ויאמר  יוסף  בני  את  ישראל  "וירא 
אביו בני הם אשר נתן אלוקים בזה" (מח, ח-ט)

"מי אלה" – "מהיכן יצאו אלו שאינן ראויין לברכה" (רש"י).

לפני פטירתו, אביהם מבקש  נכדים מגיעים לסבם  ויש להבין: 
שיברכם והסב אומר עליהם בפניהם ובפני אביהם: "מהיכן יצאו 

אלו שאינן ראויין לברכה"?! וכי כך יאה לנהוג?

אלא, הסביר הרה"ק בעל ה"קדושת ציון" מבאבוב, שהנה בעת 
שפטרני  "ברוך  עליו  מברך  אביו  מצוה,  בר  נעשה  יהודי  שנער 
מעונשו של זה". כי עד עתה היה עונשו וחיובו על אביו, ועכשיו 
כשגדל נפטר אביו מעונשו (כמובא במג"א או"ח סי' רכה, ס"ה). 

זו שייכת כאשר הבן חטא בילדותו ומחמת חוסר הדעת  ברכה 
מוטל  שעליו  אביו  על  אלא  בצווארו,  נזקף  החטא  אין  שבו 
בילדותו  חטא  ולא  וטהור  קדוש  הנער  היה  אם  אך  חינוכו. 
בעבודת הבורא, אם כן למפרע מתברר שאין שום עונש המוטל 

על אביו, ולכן אין צורך בברכת "שפטרני מעונשו של זה". 

בראות יעקב את קדושת בני יוסף וראה שלא טעמו טעם חטא 
 - ל(אותה)ברכה  ראויין  שאינן  אלה"  "מי  ואמר  תמה  מעולם, 

שמברך האב על בנו בהגיעו לגדלות "ברוך שפטרני".

"חכלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב" (מט, יב)

לחברו  שיניים  המלבין  "גדול  רבותינו:  דרשו  זה  פסוק  על 
ממשקהו חלב". 

תלמידו של רבי ישראל סלנטר נישא והקים בית, לפרנסתו 
עסק במסחר אך את ספסלי בית המדרש לא זנח. מדי ערב 
היה מגיע לשעות אחדות ומשקיע עצמו בלימוד התורה תוך 

שהוא מפלפל עם חבריו בסוגיות בהן עסקו.

באחד הערבים הגיע לבית המדרש כולו נסער ובפיו קושיה 
שמא  ולכאן  לכאן  בה  להפוך  הלומדים  ניסו  כברזל,  קשה 
שאיש  לאחר  בידם.  חרס  העלו  אך  הגון,  תירוץ  לה  ימצאו 
לא נתן לו מענה, ניגש התלמיד לרבי ישראל סלנטר שנודע 
את  המניח  יישוב  ימצא  שאצלו  היה  בטוח  הגאוני,  במוחו 
היא,  עצומה  אכן  קושייתך  לו:  אמר  ישראל  רבי  אך  הדעת. 

אין בידי למצוא לה תירוץ! 

לאחר שיצא הנ"ל מבית המדרש קרא רבי ישראל לתלמידיו 
קושייתו,  את  לפתור  בנקל  יכולתי  במוסר:  פרק  ולימדם 
אך כיון שראיתי שרוחו עגומה עליו, העדפתי שליבו יתרונן 
וישמח בכך שאפילו אני לא יכול לענות על שאלתו החמורה...

עצת ה' 
היא תקום



"לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את 
כל הרעה אשר גמלנו אותו" (נ, טו)

יוסף  שאחי  הינו  הפסוק  פשט 
מייחלים שיוסף ישטום אותם וישיב 
להם את הרעה שגמלוהו. עמדנו כבר 
ייתכן  כיצד  התמיהה  על  זה  במדור 
בכך  לעסוק  רצוננו  והפעם  הדבר, 

מזווית נוספת.
הגה"ק רבי דוד גרינוואלד, בעל "קרן 
ייתכן מאוד  לדוד", מקשה על אתר: 
שאחי יוסף התייסרו על ידי מצפונם 
הרוחני שטען שעדיף להם לקבל את 
ולצאת  מיוסף  הזה  בעולם  עונשם 
נקיים. אבל הלא ישנן דרכים נוספות 
כל  להם  'בער'  מה  וחרטה,  כתשובה 
להם  וישיב  אותם  ישנא  שיוסף  כך 
על  לכפר  היחידה  הדרך  זו  וכי  רעה? 

חטאם?
***

הצדיקים  אחד  של  ביתו  אל 
(כמדומה שהיה זה הרה"ק רבי מנדל 
שהיה  אלים  יהודי  נכנס  מווארקא), 
בני  ואת  הצדיק  את  להקניט  מרבה 
בגערות  השתלחה  ולשונו  ביתו, 
את  הוא  שמאחז  הצדיק  על  וצעקות 
באותו  שנכחו  הגבאים  הציבור.  עיני 
מדש  החצוף  את  ליטול  רצו  מעמד 
בגדו ולהשליכו לאשר תישאנו הרוח. 
סרה  ולדבר  הצדיק  אל  לבוא  כך 
של  פקודתו  אך  וגידוף?!  בחירוף 
הרבי חזקה עליהם – להניח למחוצף 
ולצאת  לבו  על  אשר  את  לסיים 

בשלום בלי פגע. 
את  הרבי  הסביר  הוא',  נפש  מר  'הן 
'קשה- הגבאים,  לתמיהת  הנהגתו 
מגרונו  מדברת  ייסוריו  שסאת  יום 
בהטחת  פורקן  הוא  מוצא  בקנאה. 
עלבונות. את החסד הזה נגמול עימו 

שהעריצו  הגבאים  נכלימנו'...  ולא 
את רבם כקדוש וצדיק, נוכחו לדעת 
מידותיו  תמימות  מגעת  היכן  עד 
בלית  חרפתו  את  וסבלו  ושלמותו 

ברירה. 
של  עינו  קלטה  כאשר  נגמר  זה  כל 
נכנס  המחוצף  את  הוותיק  הגבאי 
הפעם  בפתח.  כעני  הרבי  של  לחדרו 
בגרה  שבתו  לבו  את  להשיח  הגיע 

מחוסר  בית  להקים  מצליחה  ואינה 
ושלה  הרבי  זאת  שמע  אמצעים. 
לכיסוי  עתק  סכום  שולחנו  ממגירת 

הוצאות החתונה כולה ומסר בידו.
הוא  לסוף,  חיכה  לא  הנדהם  הגבאי 
את  וגילה  הרבי  של  לאחיו  אץ-רץ 
הגיע  הרבי  של  אחיו  במאורע.  אוזנו 
רב:  בכאב  וטען  הצדיק  של  לחדרו 
עצמו  הצדיק  של  בנותיו  עבור  הן 
די  לא  כאן,  ואילו  רב,  כה  כסף  אין 
לפרוטה  זכאי  לא  זה  שמחוצף  בכך 
עצום  הוא סכום  עוד מקבל  שחוקה, 

שכזה בבת אחת?!
הרבי חייך בנועם וענה: שלמה המלך 
האכילהו  שונאך  רעב  "אם  מלמדנו 

כי  מים,  השקהו  צמא  ואם  לחם, 
ראשו".  על  חותה  אתה  גחלים 
תחילת  בין  הקשר  מה  ולכאורה 
אתה  כאשר  אלא,  לסופו?  הפסוק 
מקבל  הוא  שלך,  השונא  עם  מיטיב 
מחט  כדקירות  שלך  הטובה  את 
מלובנת. הוא אינו מסוגל לסבול את 
תחת  טובה  לו  משיב  שאתה  השפע 
רעה. "גחלים אתה חותה על ראשו". 
לך",  ישלם  "וה'   – מקרא  של  וסופו 
לך,  ישלם  תקרי  "אל  רבותינו  דרשו 

אלא ישלימנו לך".
שונא  ואותו  מועטים  ימים  עברו  לא 
וחסידיו  תומכיו  מגדולי  לאחד  הפך 

של הצדיק.
מדוע  לדוד":  ה"קרן  לשאלת  נשוב 
בלבו?  ישטמם  שיוסף  השבטים  רצו 
על  בנח  לא  מאוד  חשו  שהם  מכיון 
אחרי  עימם  ומיטיב  מיטיב  שהוא 
הרעה שגמלו לו. הם לא יכלו לסבול 
שביקשו:  עד  הזה  הטובה  שפע  את 
הלוואי וישיב לנו את כל הרעה אשר 
לא  שהרגשתנו  בכדי  אותו.  גמלנו 
מקבלים  כשאנו  נוראית  כה  תהיה 

מידיו מזון ומחיה לטפנו במצרים.
***

נראה  פי דבריו של ה"קרן לדוד"  על 
וחסדיו  ברחמיו  נקודת-מבט  לומר 
יהודי  כאשר  יהודי.  על  הבורא  של 
אותו,  ומכעיס  הבורא  כנגד  חוטא 
על  אותו  להעניש  במקום  לעתים 
ממ"ה  כנגד  ולהתריס  לבוא  חוצפתו 
רב  שפע  הבורא  לו  מעניק  הקב"ה, 
מתבייש  שהוא  עד  וברכה,  טובה  של 
מעצמו שמעניקים לו טובה תחת רעה 
לתשובה  כך  ידי  על  מתעורר  והוא 

שלמה.

הגבאים שנכחו באותו 
מעמד רצו ליטול את 

החצוף מדש בגדו 
ולהשליכו לאשר 
תישאנו הרוח. כך 

לבוא אל הצדיק ולדבר 
סרה בחירוף וגידוף?!

וה' ישלם לך
במחשבה שניה

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


