
  
וישב יעקב וגו' וישראל אהב את יוס� מכל בניו כי ב זקני� הוא לו ועשה 

(ל''ז, ג', ד') זקני כי אתו אהב אביה� מכל אחיו  לו כתנת פסי� ויראו אחיו
מפני מה ת''ח שבבבל עפ''י הגמ' שבת (קמ''ה) פי' משה זצ''ל  הישמח

כל כ� לכבד� כבני אר� ( בבגדי� נאי�) מפני שאינ� בני תורה( מצוייני�
ומכבדי� אות� מחמת לבושיה� שנראי� חשובי�)  ,ישראל מחמת תורת�

כי היכי  ,ר''ל מפני שאינ� בני תורה מוכרחי� להיות מצוייני� בבגדי�
לא הי' ניכר  ,דאלולי ידענו דיוס� בר חכי� ולפ''ז י''לדלשתמעי� מלייהו. 

דדילמא עשה לו כ� מפני חסרונו  ,סימ� האהבה מעשיית הכתונת פסי�
ואינ� צריכי�  ,ומשתמעי� מלייהו מפני חכמת� ,דה� היו בני תורה ,מאחיו

 ,אבל הוא צרי� לכ�, אבל מכיו� דידעינ� דאדרבה הוא הי' בר חכי� ,לכ�
 כוונת הפסוק ''לולפ''ז יניכר שפיר האהבה.  ,ואעפ''כ עשה לו כתונת פסי�

כי ב� לזה אמר  ,וישראל אהב את יוס� ר''ל במה הי' ניכר אהבתו אליו
אעפ''כ דהיינו ו ,ועשה לו כתונת פסי� ,שהי' תלמיד חכ� זקוני�, דהיינו

ע''כ ויראו אחיו כי אותו אהב  ,לכ� ניכר האהבה ,עשה לו כתונת פסי�
  אביה� וגו' דזולת זה לא הי' נראה.   

  
 � ,שיעקב לא עשה כתונת פסי� בשביל יוס�, זה אבל באופ אחרוי''ל בדר

ר''ל  רק אחר שלימד אותו תורה, וזהו כוונת הכתוב כי ב� זקני� הוא לו
רש''י דכל מה שלמד מש� ועבר מסר לו, ורק אז שלימד אותו תורה, כפ

עשה לו כתונת פסי�, לרמז מה שכתב בירושלמי דמי שלובש טלית של 
הטלית שעליו דומה כמרדעת של  ,ראוי לאותו אצטלאתלמיד חכ� ואינו 

  חמור.
  

כמו ש סיבת השנאה של השבטי� ליוס�, לפרשראיתי בחידושי חת� סופר 
הכי  ,ה� כבוד גדול למי שהוא ראוי לאותה אצטלא ,שמלבושי� חשובי�

 ,שהוא גנאי למי שאינו ראוי ללבש�, וזה גופא הי' דעת האחי� ,נמי בהיפ�
  וע''כ שנאו אותו.   ,אוי יוס� לאותו אצטלאשסברו שלא הי' ר

  
שהכתונת פסי� הוא הבגדי  חמדה) וי''ל עוד עפ''י דברי המלבי''� (אר�

שהכתונת של בגדי כהונה  ,ומטע� זה עשה ליוס� הכתונת פסי� ,כהונה
כמ''ש ויבא יוס�  ,מכפרת על לשו� הרע, ויוס� הי' צרי� תיקו� על לשו� הרע

שאיתא וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הישמח משה  .את דבת� רעה אל אביה�
 ,ואפ''ה לא אקני' בי' , ראו מה בי� בני לב� חמי,בברכות (ז') שלאה אמרה

דהא נתינת הבכורה ליוס� לא הי' צ''ע  דכתיב וישמע ראוב� ויצילהו מיד�.
הי' על הכתונת  ,דמה דכתיב ויקנאו בו אחיווי''ל רק קוד� למיתת יעקב. 

שמצד הבכורה  ,הבגדי כהונה, וא''כ עיקר הקנאה הי' שיי� לראוב� –פסי� 
  ואפ''ה לא אקני.  ה,הי' שיי� לו הבגדי כהונ

  
כתב ב אליה� (ל''ז, י''ח) האור החיי� ב) ויראו אתו מרחק ובטר� יקר

שהתחבט בזה לשו� התנצלות לשבטי� הקדושי� שרצו להרוג את אחיה�. 
י' שמצינו פאב''ד יאס (כליל תפארת)  ר זצ''לזקני הרה''ק ר' ישעי' שו

מפני שראה שיולדו לו בני� דלא  ,בגמ' שחזקי' המל� לא רצה לישא אשה
עד שהוכיח אותו ישעי' הנביא לישא אשה, והנה כמו כ� השבטי�  ,מעלי

הקדושי� ראו ברוח הקודש שירבע� ב� נבט יצא מיוס�, לכ� רצו להרוג 
ויהי' יהושע מזרעו  ,מל� במצרי�שיוס� יהי'  ,אותו, אבל לא ראו היטב

כדי שימכרו אותו  ,שינחיל את האר� לבני ישראל, והכי הי' מאת ה'
 ,הפסוק הנ''ל ולפ''ז י''לוהוא יגרו� להשפיע עליה�.  ,למצרי� ערות האר�

ויראו אותו מרחוק פי' מה שיהי' בריחוק הזמ�, ובטר� יקרב אליה� פי' 
כדי להציל את  ,שלא ראו מה שיהי' בקירוב הזמ�, והסיבה הי' דהכל מה'

  השבטי� הקדושי�. 
  

והוסי�  וכעי זה פי' התפארת יהונת (הגאו ר' יהונת אייבשי� זצ''ל)
דכיו� שרוצי� להמיתו  ,דזהו כוונת יהודה במה שאמר למכרו לישמעאלי�

שנאמר כי שמע ה' אל קול הנער  ,על ש� סופו, ומצינו בישמעאל היפ� זה
  א� שזרעו ישחית מאד.  ,ולא על ש� סופו ,באשר הוא ש�

  
 צ''ערש''י שאי� מקבלי� תנחומי� על החי. פג) וימא להתנח� (ל''ז, ל''ה) 

(האדמו''ר דו''ז הדברי יחזקאל  דא''כ הו''ל ליעקב להרגיש שהוא חי.
דבאמת זה הי' טענת השבטי� ליעקב דמוכח מזה משינאווא זצ''ל) תי' 

שיוס� עוד חי, וזהו  ,ולא תקבל תנחומי� ,שאנו מנחמי� אות� ימי� רבי�
ורק אח''כ ויקומו כל בניו וכל  ,ויתאבל על בנו ימי� רבי�כוונת הפסוק 

כי ארד אל בני  ,דאי� מזה ראי' שהוא חי ,בנותיו לנחמו, והשיב לה� יעקב
רש''י שסימ� זה מסור בידי מפי הגבורה שא� לא ימות וכפ ,אבל שאולה

 אחד מבני בחיי מובטח אני שאיני רואה גיהנ�, לכ� איני יכול להתנח�.

דכיו� שיעקב סבר שבשביל  והוסי�י' הגור ארי' (המהר''ל) וכעי זה פ
� אי� נחמה לו, שהנחמה הוא בדבר שכלה, מיתתו ישלוט בו גיהנ� ח''ו, לכ

  ודבר זה עדיי� לא כלה. 
  

שלכאורה צ''ע הלשו� ''שעל המת נגזרה גזירה שישתכח מ� הלב''  וי''ל עוד
 דו''ז הפני� יפות תי'דהול''ל שנגזרה גזירה על האד� שישכח את המת. 

 ,כיו� שהחי הנאבד משתוקק אליו ,שהטע� שאי� מקבלי� תנחומי� על המת
 ,ולפ''ז מוב� הלשו� שנגזרה על המת עי''ז הוא מעורר אהבתו שלא ישכח.ו

יכול החי לשכוח אותו, ובאמת כשיצא יוס�  ,דכיו� שהמת ישכח את החי
כדכתיב כי נשני אלקי� את כל  ,ונשכח ממנו געגועי אביו ,מבית האסורי�

 אז הוקל האבילות אצל יעקב, ולכ� אמר יהודה על ,עמלי ואת כל בית אבי
כיו� שאחיו רצו  ולפ''ז י''ליוס� שמת (פרשת ויגש) שסבר דבאמת הוא מת. 

  ,להרגו בודאי שכח אות�, לכ� הי' יותר קל לה� לשכוח אותו כמבואר
�דכיו� שהי' קט� אינו חייב  ,אע''פ שהוא חי (ואי� להקשות מבנימי

  באבילות).   
  

פלאצק) תי' באופ (מוה''ר ר' ארי' ליב צינ� זצ''ל אב''ד  המלא העומר
משו� שנשכח ממנו אחרי  ,שהטע� שאי� מקבלי� תנחומי� על המת אחר,

והמת כבר נעתק לעול�  ,שיש ביניה� חילוק עולמות, שזה בעול� הזה
אחר, אבל א� החי עתיד למות בקרוב, א''כ קרובי� לבוא למחיצה אחת 

שהוא  נו, דהייכי ארד אל בני ,ואינו שוכחו, ולזה חשב שלכ� אינו מתנח�
 .�  ג''כ עתיד למות, לכ� לא קיבל תנחומי

  
הושע אייזיק שפירא זצ''ל אב''ד הנה כאשר הגיעה השמועה להגאו ר' י

בע''מ ספר ניר על , שמת הגאו ר' מאיר מארי� אב''ד קאברי ,סלאני�
ועשה צעקה  ,וחבט את ראשו בכותל מפני הצער ,הירושלמי, בכה מאד

ורצו אחרי ידידו הגביר ר'  ,עד כי נזדעזעו כל בני הבית ,גדולה אוי ואבוי
ישראל זעלווער זצ''ל מסלאני� להשתיקו, ויבא ר' ישראל והתחיל לדבר 

וא''א להשיבו, וסו�  ,הלא א� מת כבר הוא במתי� ,אליו, למה יזעק כ''כ
כל אד� למות, ענהו הגאו מסלאני� שוטה הנ�, כי כל זמ שמתו הקטני� 

ג� אני בסכנה,  ,ת לי, אבל עתה שהתחילו ליקח הגדולי�לא הי' איכפ
  ובירח זה (חשו) מת. 

  
כיו� שידע יעקב מתחיית המתי� הו''ל  ,איתא במדרשדהנה  וי''ל עוד

איתא ש המלא העומר פי'להתנח�, אלא שאי� מקבלי� תנחומי� על החי. 
שסבור שתחיית המתי� מגעת  הבא נבוא אני ואמ�,במדרש שיעקב אמר 

בימיו לפי שאמו כבר מתה, והנה ידוע שלפני ביאת משיח ב� דוד יהרג 
 ,משיח ב� יוס�, א''כ לפי סברתו שהי' סבור שתחיית המתי� מגעת בימיו

�הי' לו להתחזק בסברתו  ,א''כ כשנהרג יוס� שהוא במקו� משיח ב� יוס
ימות ע''י שעתיד לחיות, ויתקיי� החלו� בשל ,שיהי' תחיית המתי� בימיו

וא''כ מזה הי' לו להתנח�, אלא דמ''מ אי� מקבלי� תנחומי� על החי, והי' 
  קשה לו להוציא הצער מלבו עי''ז. 

  
ד) וישמע ראוב וגו' ויאמר לא נכנו נפש, ויאמר אלה� ראוב אל תשפכו 

 שני פעמי�, הלא די לכתוב ''ויאמר''למה נאמר ד� וגו' (ל''ז, כ''א) צ''ע 
עפ''י דברי הרמב''�, וי''ל  .ראוב� אל תשפכו ד� ויאמר אליה� ,פע� אחת

שהכתוב סיפר מה שאמר לה� ראוב� ושמעו אליו, אבל דברי� אחרי� אמר 
כמו שאמר לה� (לקמ� מ''ב, כ''ב) הלא  ,לה� מתחילה שלא קבלו ממנו

אמרתי אליכ� לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעת�, וכאשר ראה שלא 
שלכ�  ולפ''ז י''ל אמר לה� א''כ אל תשפכו ד� בידיכ�. ,אותו שמעו לעזוב

 שני פעמי�, לרמז על השני דברי� שראוב� אמר.   ''ויאמר'' נאמר
 

דוד זקני הפני� יפות שפי' בש� זקנו הגאו ר' מאיר  וי''ל עוד עפ''י דברי
 ((ל''ז, כ') ונראה על הפסוק אב''ד טיקטי זצ''ל (הנקרא מהר''� מטיקטי

אי� נופל לשו� שמיעה  שלכאורה צ''עי' ע� חלומותיו וישמע ראוב�. יה מה
שבת קול אמר ונראה מה יהיו  ,עפ''י פרש''י ותי'כשאנשי� מדברי� יחד. 

ואילפא לא שמע, אמר ר''י  ,חלומותיו. ואיתא בתענית (כ''א) ר' יוחנ� שמע
 כיו�ד י''לולפ''ז . ש''מ לדידי קיימא שעתא ,ואילפא לא שמע ,מדשמעי אנא

וה� לא שמעו, לכ� אמר ראוב� דש''מ שעליו  ,ראוב� שמע הבת קולש
ראה שאחיו  שאע''פ שראוב�, ולדברינו י''ל עודלהצילו, לכ� ויצילהו מיד�. 

אלא ביקש מה� עכ''פ שלא תשפכו ד� בידיכ�,  ,לא נתרשל לא שמעו אליו
  שידע ע''י הבת קול שלבסו� החלומות יתקיימו.

  

  

 

פרשת 
  וישב
  תשע''ו
 לפ''ק



, עפ''י ל (הגאו ר' וועלוול מרגליות זצ''ל) תי' באופ אחרהתורת גבריא
לומר שה�  ,בביאור הדבה שהוציא יוס� על אחיו ,דברי הפרשת דרכי�

אוכלי� אבר מ� החי, שראה אות� אוכלי� מבשר הבהמה שנחת� ממנה 
ובמיתה  ,לאחר שחיטה בעודה מפרכסת, ויוס� סבר דעדיי� די� ב� נח לה�

די� ישראל יש לה� א� בר מ� החי, והשבטי� סברו ש, והוי אתליא מילתא
חי, נמצא להקל, ובשחיטה תלי' מילתא, ופקע ממנה עי''ז איסור אבר מ� ה

די� ישראל לה�, ובודאי דנוהו ככל משפטי חייבי מיתות לפי שיטת� ש
בישראל בדיני סנהדרי�, ואחרי השקלא וטריא שביניה� יצא חייב בכול�, 

קו כול� לחובה פוטרי� אותו (סנהדרי� י''ז) ופירשו ולפי הדי� סנהדרי� שפס
המפרשי� דהטע� בזה הוא, שמא שנאה טמונה בלב� עליו מכבר, דאל''כ 
רחוק הוא שלא ימצא אפילו אחד מה� שיזכהו, וביוס� שהיו מחייבי� 
אותו כול�, לא היו יכולי� להמיתו, כי כולו חייב הוא זכאי, אכ� מאחר 

באותו מעמד, המתינו עליו לשמוע ממנו את חות שראוב� לא הי' אז עמה� 
 �לא נכנו נפש,  –דעתו בזה, ובבואו אצל� ושמע את דבריה� אמר לה� תיכ

וראה אות� מתלחשי� זה ע� זה לאמר, הנה מעתה יצא חייב עפ''י הכרעת 
הרוב, כדי�, וכשמוע ראוב� כי בדברי הצלתו עוד הוסי� להרע לו לגמור דינו 

ה� עוד לאמר, ידוע תדעו, כי בעיקר הדי� הנני מסכי� למיתה, חזר ואמר ל
עמכ� שהוא חייב מיתה, אכ� כוונתי באומרי לא נכנו נפש הוא, דאל תשפכו 
דמו בידיכ� שזה מגונה ביותר, שיהרגו אחי� את אחיה�, בעצמ� בידי�, 

השליכו אותו אל הבור הזה וגו' שלא יוכל לצאת מש�, וימות  –לכ� עצתי 
ע''כ העיד עליו הכתוב תיכ� על טוב כונתו בזה, כי בלבו הי' מעצמו ברעב, ו

למע� הציל אותו מיד� להשיבו אל אביו, ולזה בחר והסכי� לדונו במשפט 
  הזה.  

  
וישב אל  ,ויקרע את בגדיו ,והנה אי יוס� בבור ,) וישב ראוב אל הבורה

זקני הרה''ק ר' ה אני בא (ל''ז, כ''ט, ל') ואני אנ ,הילד איננו ,אחיו ויאמר

פה אל הבור צפי' אדמו''ר הראשו מזבאלטוב (צמח דוד)  ,דוד האגער זצ''ל
לא�  ,כמאמר� (אבות ג', א') הסתכל בג' דברי� ואי� אתה בא לידי עבירה

כלומר  ,והנה אי� יוס� בבורוירא למקו� עפר רמה ותולעה,  ,אתה הול�
ימי הילד איננו  ,ויקרע את בגדיו ויאמרשלא הוסי� כלל בעבודת השי''ת, 

  ואני אנה אני בא.הילדות אינ� עוד, 
  
ויהי אחר הדברי� האלה ותשא אשת אדניו את עיני' אל יוס� וגו' (ל''ט, ) ו

זו לש� שמי�, דאריב''ל רואה היתה  א�איתא במדרש רבה א') 
ולא היתה יודעת א� ממנה  ,שעתידה להעמיד ממנו ב� ,באסטרולוגי� שלה

דמסתמא כיו� שצפתה היא, בודאי ג� יוס�  פי' הפרי צדיק .א� מבתה
הרגיש שיש לו שייכות לשורשה, ובודאי היצה''ר מצא לו היתר עפ''י דבר 

הרי היא כגרושה  ,תורה, דא� שבעולת בעל יש לה�, מ''מ כיו� שממאנת בו
ויכולה לפרוש ממנו וכמ''ש הרמב''�  ,שלנו, שבב� נח תלוי הגירושי� בה ג''כ

  ).(פ''ט מה' מלכי� ה''ח
  
מזקני החוזה  שספרו עפ''י מה, שראה דיוקנו של אביובמ''ש  כתב עודו

עפ''י פיתוי היצה''ר,  ,שניצול מנסיו� א� שנדמה לו כהיתר ,מלובלי� זצ''ל
רק שנזכר שגדר בעדו שלא יעשה דבר רשות שלא יצמח כבוד שמי� 

איתא , שדיוקנו של אביוממעשה זו, ועל כ� פירש, וזהו שאמר שבאתה 
ק (ח''א קמ''ב) תא חזי יעקב כל עובדוי הוה לשמא דקוב''ה, ובג''כ בזוה''

שבאתה  ,וכ� כא� ביוס� עמי' תדיר דלא אעדי מיני' שכינתא,קוב''ה הוה 
שלא לעשות דבר רשות ג''כ, ולפי דברי היצה''ר ג''כ לא הי'  ,דיוקנו של אביו

  ועי''כ ניצול. ,בו מצוה
  
  

  
פע� אחת באה משפחת  הי' לקרב את הלבבות לעבוד את הש�,'ל הי' להשתמש באיזו התנצלות שת(לרמז העתיד) מדרכיו של אבי זצ'ויראו אותו מרחוק 

 ,הוציא מארו הקדש את ספר התורה ,והראה לה� כל הבני, טר� שיצאו ה�,דרשו הרומנישער שוהל, סבב עמאות את בית מיהודי� אינ� דתיי� לר
תועלת להראות לו את ו הומה ,ושאלו אותו, הלא הילד לא יתגדל לדר� החיי� של� ,לאיזו תכלית עשה כלא הבינו  ,והראה להילד שלה� את אותיותי'

מי יוכל לידע אפשר שע''י ו ,אותיות התורה בעצמ ה קודש קדשי�, ויש בראיית� לחוד כח לקרב את לב ילד זה לתורה ולמצוות ,לה� הספר תורה, אמר
  בד ה'.ראיי' זו לבסו� יתגדל להיות ירא ועו

  
שיצר� חתימתו על איזה  ,פע� באו כמה חשובי רבני� גדולי תורה, ובקשו מהרה''ק ר' מאיר יחיאל הלוי זצ''ל אדמו''ר מאוסטרובצא #ציאוה ותשר� הו

לה�  אמר ,אבל הרי הוא ''רשע'' ,''קול קורא'' להוריד מישהו ממקומו ומשרתו, אמר לה� הרבי זצ''ל שזו תהי' בושה גדולה לאותו אד�, טענו ה�
י בש� שמבואר בפרשת וישב, בפרשת יהודה ותמר, כשיהודה אמר ''הוציאוה ותשר�'' היא שלחה לחמי' לומר ''למי אשר אלה לו אנכי הרה'' ומביא רש''

. חבירו ברבי� א� יהודה יודה מעצמו יודה, וא� לאו ישרפוני, ואל אלבי פניו, מכא אמרו נוח לו לאד� שיפילוהו לכבש האש, ואל ילבי פני #  חז''ל
והתאומי� אשר  ,ויהודה הודה ואמר ''צדקה ממני'' אבל א� יהודה לא הי' מודה, הרי היו מוציאי� אותה לשריפה, והיו נהרגי� שלש נפשות, תמר

מביישת ומלבינה פניו  בבטנה, ויהודה הי' אז רשע גמור, ובכל זאת לא רצתה תמר לביישו, מה היא כ רצתה, שיהודה יודה, וא� הוא יודה האי היא
איננו יודעי� א� היו� פוסקי� כ  ,הפטיר אחד מהרבני� ואמר ולצדיק הבושה הזאת תועלת היא לו, ברבי�, אלא מה, א� הוא יודה הרי הוא ''צדיק''

וממנה אנחנו חייבי�  ואמר מה את� חושבי�, שהתורה היא אוס� של סיפורי מעשיות, התורה היא תורת חיי�, ,להלכה, אז הפנה הוא את פניו מה�
  ללמוד התנהגות וארחות חיי�. (משמרת כהונה)  

 
מיד פע� אחת באו רבני� למר הגאו ר' משה פיינשטיי זצ''ל ובקשו ממנו שיצר� חתימתו על איזה ''קול קורא'' לעשות מחאה כנגד אחד שמבזה תל

 –השמש והירח אמרו להקב''ה ) שהרי מבואר בסנהדרי (ק''י אמר ,פעמי�חכ�, ורבינו בשביל כמה סיבות שונות לא הסכי�, וכשביקשו ממנו הרבה 
, בכבוד אמר לה בכבודי לא מחית� ,רבש''ע א� אתה עושה די לב עמר� (כנגד קרח ועדתו) נצא (ונאיר לעול�) וא� לאו לא נצא, עד שזרק בה� חצי�

על מה שלא עשינו מחאות בשביל כבוד שמי�  ,והמחאה עצמה תגרו� קטרוג ,כ�הרי מבואר ששיי� לעשות מחאה בשביל תלמיד ח בשר וד� מחית�,
  רח''ל.   

  
שמשמע מהתורה שהאחי� עשו  ,ואמר לו שילד אחד שאל לו שאלה על פרשת וישב ,פע� אחת בא מלמד אחד להרה''ג ר' משה ביק זצ''ל #וישנאו אותו 

בהרבה ספרי�  שהוא גר� השנאה בזה שנת ליוס� הכתונת פסי�, וחפשתי ,ת על יעקב אבינודבר רע בזה ששנאו את יוס�. צ''ע דעיקר הטענה צרי� להיו
אמר לו ר' משה אני בטוח ששאלה זו לא מצאת בכל הספרי�, שבדור הקוד� לא הי' אחד ששאל שאלה כזו, דא''א דבר כזה שיהי'  ולא מצאתי קושי' זו,
  לאחד טענה על אביו. 

  
כשביקר אותו הרה''ג ר' מאיר שפירא  י� וחש באזניו, ושמיעתו לקתה מאד,שמעתי שלעת זקנתו חלה החפ� חי # יה�ויבא יוס� את דבת� רעה אל אב

כדי להטיב את שמיעתו, אמר לו החפ� חיי� כשהאזני� פתוחות ה קולטות הרבה לשו הרע, וכשהקב''ה  ,יע� לו שיעשה נתוח באזניו ,מלובליזצ''ל 
  אעשה דוקא פעולה כדי לשמוע. ,עזרני שלא אוכל לשמוע לשו הרע

  
נו וה� ע ,כשהתעורר שמע שהנוסעי� מתלחשי� ביניה� אמר לה� במה את� עוסקי� בעגלה ע� כמה נוסעי�, ובדר� נרד�,פע� נסע החפ� חיי� 

 אמר לה� טוב, מוטב לדבר על סוסי� מאשר לדבר על בני אד�. בשטויות, מדברי� אנו על סוסי�,

 

הבית הלוי, היו יושבי�  ,זצ''ל והגאו ר' יאשע בער ,הנצי''ב ,זצ''ל בי הראשי ישיבות הגאו ר' הערש לייב ,ישיבת וולאזיכשהיה חלוקי דעות בהנהגת 
של ווילנא כמה גדולי הדור לעשות פשרות ביניה�, המפשרי� היו הרה''ג ר' טעבעלא מינסקער, הרה''ג ר' יאסעלע סלוצקער, הרה''ג ר' וועלוועלע המגיד 

שהלא הי' אז פרשת  ,ודבריו הי' לפלא לעיני הכל ,דעו רבותי היו� אנו מתחילי� פרשת וישב ,עמד המגיד ר' וועלוועלע ואמר ה''ג ר' יצחק אלחנ,והר
נח  –אד� והנחש, קי והבל, בפרשת נח  –והסביר לה� בכל פרשה מבראשית עד פרשת וישב יש שני הפכי�, בפרשת בראשית  , ולא פרשת וישב,בראשית

אני  ,אברה� וסדו�, בקיצור בכל פרשה יש צדיק ורשע, וכשאני מגיד דרשות ברבי� –אברה� ופרעה, בפרשת וירא  –בפרשת ל� ל� ודור המבול, ש� וח�, 
ואי אני יודע איזה צד צודק, וכ בהמעשה  ,אומר שצרי� להיות כהצדיק ולא כהרשע, אבל בפרשת וישב יש מחלוקת בי יוס� ואחיו, וכול� היו צדיקי�

  . וקשה לומר דאיזה צד טעה ,ששניה� היו גאוני� וצדיקי� קדושי� וטהורי� ,החלוקי דעות היו בי הנצי''ב והבית הלוי, שלאזיהזה בישיבת וו
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