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אינטליגנציה יהודית
"מה זו אינטליגנציה?" שאל טלאל הערבי את חיים, שכנו 
יד פתוחה על  כף  "אני אשים  נעתר ברצון:  היהודי. חיים 
הקיר, אתה תרוץ בכל הכח ותיתן לי אגרוף ביד. בסדר?" 
לפני  ששנייה  אלא  הסכים.  הבין,  לא  אם  גם  הערבי, 
שהאגרוף הגיע, הוריד חיים את ידו מהקיר וטלאל ריסק 
את ידו בעוצמה בקיר. בעודו מתעוות מכאב, שומע טלאל 

את חיים: "הבנת? זו אינטליגנציה".
טלאל  של  תורו  הגיע  חודש  לאחר 
להראות לאחד מחבריו בסוד כמוס את 
הפטנט. הם יצאו לשדה כדי שאף אחד 
לא ישמע והוא הסביר: "אני אשים את 

היד על הקיר..." 
החבר מחה: "איזה קיר? אנחנו בשדה". 
עצמו:  את  ותיקן  לרגע  נעצר  טלאל 

"טוב, אני אשים את היד על המצח"... 
***

לשליט  הכניסה  לפני  ניצבים  יוסף  אחי 
המצרי בחשש. בפעם הקודמת הואשמו 
בבית  כעירבון  הושם  שמעון  בריגול, 
שגם  ליעקב  לספר  נאלצו  והם  הסוהר 

את בנימין עליהם להוריד איתם למצרים, אחרת ייוותרו 
ללא מזון. 

פתח  אליו  וידברו  יוסף  בית  על  אשר  האיש  אל  "וייגשו 
התורה,  על  כהן"  "שפתי  בספר  התורה.  אומרת  הבית", 
האיש  אל  דיברו  מדוע  שואל:  הקדוש,  האר"י  מתלמידי 

ב'פתח הבית' דווקא? 
והוא מבאר: יעקב התפלל על השבטים להצלחתם ובירך 
אותם בלשון "וא-ל ש-די ייתן לכם רחמים לפני האיש", 

שעליה  המזוזה  להיות  אמורה  שבו  מקום  הבית,  בפתח 
המסוגל  מקום  שזה  השבטים  אמרו  ש-די,  שם  מופיע 

לקבלת תפילתו של אבא. 
אל  לכם  "שלום  יוסף  אמר  כאשר  כהן":  ה"שפתי  מסיים 
תיראו", נרגעו השבטים לשמע ברכת השלום של השליט 
המצרי. "אז ידעו", חותם ה"שפתי כהן", "שהתפילה של 

אביהם עשתה פירות".  
השליט  של  דרכו  להבין:  יש  ולכאורה, 
המתורבת לפתוח בשלום לכל אדם. וכי 
נימוס?  בלי  לעניין  ישר  שייגש  רצו,  מה 
יעקב  של  שהתפילה  להם  גילה  מי 
אביהם היא זו שעשתה פירות רק בגלל 

שהשליט פתח בשלום?
ישראל  מדינת  של  הראשונים  בימיה 
חוק  לחוקק  'נאורים'  אנשים  רצו 
בין  לעולם.  חיים  הבאת  למנוע  שיוכל 
שר  תמיר,  שמואל  היה  בחוק  התומכים 
המשפטים דאז. רבי רפאל לוין, בנו של 
פנה  לוין,  אריה  רבי  הירושלמי  הצדיק 
לשני רבנים נכבדים שיבואו עמו אל שר 
המשפטים, כדי להשתדל לביטול החוק. 
באדם  "מדובר  לרבנים,  רפאל  רבי  הבהיר  לכם",  "דעו 
לקרוע  אנו  מוכרחים  ולכן  ומצוות  מתורה  מאוד  שרחוק 
שערי שמים בתפילה על מנת שנוכל למצוא מסילה ללבו. 
בתפילות  שמים  שתרעישו  אני  מבקש  היעודה,  העת  עד 

להצלחת השליחות שלנו".
רפאל  רבי  השר,  של  לביתו  הרבנים  עלו  המיועד  בערב 
התיישב וביקש מהשר לשמוע סיפור: "זוג יהודים התגורר 
ברמת גן במצוקה כלכלית קשה, המצוקה הזו גרמה להם 
ולכן  וקושי  סבל  יחוו  שילדיהם  רוצים  שאינם  להחליט 

למה השליט 
פתח בשלום?

'פתח הבית', 
למה לא להיכנס?



החליטו לעשות מעשה.
"אבי הצדיק, לבטח שמעת עליו", המשיך רבי רפאל והשר 
הנהן בראשו לאישור, "שמע זאת ונסע במיוחד מירושלים 
בידו.  היה  לא  כסיוע,  למשפחה  לתת  כסף  גן.  לרמת 
הודיעה  שהגברת  עד  ארוכה.  שעה  ובכה  ישב  הוא  אולם 

כבר  'רבי, אל תבכה. החלטתי  מפורשות: 
ימנע ממני הבאת  ששום קושי כלכלי לא 

חיים לעולם'.  
"הילד הזה", סיים רבי רפאל בשקט לשר 

המשפטים, "הוא אתה!"
את  שמע  לראשונה  ונדהם,  נבוך  השר 
הסיפור. בו ברגע צלצל להוריו הקשישים 
והם אישרו את פרטי המעשה אחד לאחד. 

לאחר המעשה, השר כמובן התנגד לחוק.
יש המשך פחות  הידוע של הסיפור, אולם  עד כאן חלקו 
ידוע: שני הרבנים שהיו עם הרב לוין, קצת התרעמו בלבם: 
ימים  כמה  אותנו  מדרבן  ואתה  חזק  כזה  מעשה  לך  'יש 
להתפלל? הן ידעת מראש שהוא ייעתר לכל מה שתגיד'. 

כל  התפילות,  "לולי  לשלילה:  בראשו  נענע  רפאל  רבי 
מעשה וסיפור, יהא אשר יהא, לא יצליח לפעול מאומה!"

***
פתח  המצרי  שהשליט  בכך  ראו  הקדושים  השבטים 

בשלום, הוכחה ברורה לכך שהתפילה, היא זו שפעלה. 
חובת  עלינו  שמוטלת  רבותינו  לימדונו 
רצונות  להשיג  בכדי  ההשתדלות 
שהשיג  מי  יש  אם  אולם  ושאיפות, 
בזכות  שזה  וחושב  מבוקשו  את 
או  כישרונותיו  שלו,  ה'אינטליגנציה' 
היד  את  'לשים  כמו  זה  הרי  מוצלחותו, 

על המצח כשאין קיר'...
מקבלת  גדול  שחלק  מאוד  שייתכן  נוסיף  רבה  בזהירות 
בוא  כשזו  שההצלחה,  הברורה  האמונה  היא  התפילה, 

תבוא - היא אך ורק בשל התפילה. 
זוהי 'אינטליגנציה יהודית'.

"ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו" (מב, ח)

צוהלות:  בפנים  הישיבה  גבאי  הגיע  סופר"  ה"כתב  אל 
אדם  לשעבר,  הישיבה  מתלמידי  מאחד  הגיעה  מעטפה 
שאין רוח חכמים נוחה ממעשיו של היום. במעטפה שכנה 
קטנות  באותיות  המעטפה  ובחזית  עתק,  בסכום  המחאה 

כתב התורם, יוסף שמו: "ויכר יוסף את אחיו".

הבין ה"כתב סופר" לאלתר את כוונתו: מבקש הוא לרמז 
לומדי  אחיו  את  הוא  זוכר  עדיין  במעשיו,  שנתרחק  שאף 

התורה וברצונו לסייע בידם. 

אולם אם יקבלו ממנו את התרומה, יהא בכך סוג של נתינת 
גושפנקא והכרה כלשהי באיש ואולי אף במעשיו. ה"כתב 
במלחמת  נודעו  הקדוש,  סופר"  ה"חתם  שכאביו  סופר" 

החרמה שלחמו ברשעים - מיאן לקחת את התרומה.

הוא נטל את המעטפה וכתב על גביה שלוש מילים ומסרה 
לגבאי בציווי חד משמעי להשיב לאיש את הכסף. 

בכתוב,  והביט  להתאפק  יכל  לא  החדר  מן  הגבאי  בצאת 
את  יוסף  "ויכר  המילים  לצד  סופר"  ה"כתב  הוסיף  שם 

אחיו", את סופו של הפסוק: "והם לא הכירוהו"...

"כי עתה שבנו זה פעמיים" (מג, י)

השליט  כדרישת  למצרים  בנימין  את  לשלוח  מסרב  יעקב 
להגיד  לי  הרעותם  "למה  השבטים:  כלפי  טוען  והוא  המצרי, 
שיבקש  שיערו  שלא  מתנצל  יהודה  אח".  לכם  העוד  לאיש 
להורידו מצרימה ומתחייב: "שלחה הנער אתי... אנכי אערבנו 
לולא  "כי  דבריו:  את  להצדיק  מוסיף  והוא  תבקשנו".  מידי 

התמהמהנו, כי עתה שבנו זה פעמיים".

ואחד  אחד  כל  הים,  "ועולי  איתא:  טו)  כג,  (שמו"ר  במדרש 
הקב"ה  להם  אמר  ואנווהו'.  א-לי  'זה  ואומר  באצבעו  מראה 
אבל  א-לי',  'זה  אחת  פעם  לפני  אמרתם  בעוה"ז  לישראל: 
שנאמר  פעמים,  ב'  דבר  אותו  אומרים  אתם  לבוא  לעתיד 
(ישעיה כה, ט) 'ואמר ביום ההוא הנה אלוקינו 'זה', קיווינו לו 

ויושיענו, 'זה' [ה' קיווינו לו']".

ונראה לבאר בדרך רמז את דברי יהודה ליעקב על פי הקדמה 
אלא  ועתה  "אין  רבים):  ועוד  ו,  כא,  (בר"ר  מחז"ל  ידועה 

(לשון) תשובה". 

התורה אומרת לכל איש ישראל "כי לולא התמהמנו כי עתה" 
'עתה',  במילה  שנרמזת  התשובה  בעשיית  איחרנו  לא  אילו   -
"זה  [מילת]  לומר  "שבנו"  לביאת הגאולה, שאזי  זוכים  היינו 

פעמיים". הנה אלוקינו 'זה', 'זה' ה' קיווינו לו. בב"א.

ה' 
תפילתי ייקח



חלום  תשמע  לאמר  עליך  "שמעתי 
לפתור אותו" (מא, טו)

חלמתי  "חלום  ליוסף:  מספר  פרעה 
עליך  שמעתי  ואני  אותו  אין  ופותר 
אותו".  לפתור  חלום  תשמע  לאמר 
"אין  "בלעדי",  בשלילה:  משיב  יוסף 
"אלוקים  (רש"י),  משלי"  החכמה 

יענה את שלום פרעה".
פנחס"  "שבילי  הנפלא  בספר 
בימים  לאור  שיצא  ח"ג,  (בראשית 
פנחס  רבי  הגה"ח  למו"ר  אלו) 
באריכות  הביא  שליט"א,  פרידמן 
נאמנים  ממקורות  ויחי)  (בפרשת 
עין  להכניס  בדבריו  ביקש  שפרעה 
הרע ביוסף, ובספרים הקדושים רמזו 
שהיה  ר"ע,  פ"ה   - פרע"ה  נוטריקון 

בכוח דיבוריו להכניס רוע ולקלקל.
ליוסף  לגרום  היה  פרעה  של  רצונו 
גאווה ב'כוחי ועוצם ידי', לכן הקדים 
לומר לו שאף אחד לא הצליח לפתור 
על  עליך",  שמעתי  "ואני  חלומו,  את 
אותו".  לפתור  חלום  "תשמע  יוסף, 
הצדיק  יוסף  של  לבו  גבה  לא  אולם 
החכמה  "אין  בנחרצות:  שלל  והוא 

משלי"!
בכך  פרעה  ביקש  מה  להבין:  ויש 

שיצליח להכניס עין הרע ביוסף? 
 ***

רבי  של  הנפלאים  המשלים  באחד 
ברכיה בן נטרונאי הנקדן, מספר רבי 
ובחרוזים,  הפיוטית  בלשונו  ברכיה 
נביאו  כמובן  שאנו  נפלא,  משל 
בלשוננו: מלך היער פגש בשני קופים, 
בתאוות  ומושרש  נגוע  היה  האחד 
שיש  לסבול  מסוגל  היה  לא  הקנאה, 
אכל  תדיר  טוב,  דבר  מחבריו  לאחד 

'מה  לו',  מגיע  'לא  מצפונו:  אותו 
פתאום יש לו את זה?'

נגוע  היה  השני,  הקוף  לעומתו, 
מה  דבר  בראותו  החמדה.  בתאוות 
היה משתוקק ומתאווה להשיגו, בכל 

דרך שהיא. 
כעת הציע המלך לשני הקופים מתנה 
דרקוני  תנאי  עם  המלכות,  מאוצר 

בקשה,  מכם  אחד  "יבקש  וקשה: 
וחברו יקבל את מה שיקבל הראשון 

בכפליים".
הקנאי  במיצר.  הקופים  שני  באו 
הוא  כי  ראשון,  לבקש  הסכים  לא 
את  אחריו  יקבל  שרעהו  הגורם  הוא 
אלא  כמות,  באותה  לא  הדבר,  אותו 
שבמו  הדעת  על  היעלה  שניים!...  פי 
פיו יגרום לעצמו ייסורי שאול בקנאו 
הוא  כאשר  בחברו,  מוות  קנאת 

בעצמו 'תורם' לו את היתרון?!
בתשוקתו  קשות  התלבט  החמדן 
מאותו הטעם: אם יבקש ראשון, הרי 
שיהיה לו רק דבר אחד ולחברו יהיה 
שניים. הוא יתאווה וישתוקק בחוסר 

שליטה ליתרה שביד חברו וכזאת לא 
שהקנאי  עד  יחכה  הוא  לא,  ייעשה. 

יבקש...
והמלך  התמהמהו  ששניהם  לאחר 
"יצווה  הקנאי:  הקוף  קפץ  דחק, 

אדוני המלך ויעקרו לי עין אחת"...
עין  לי  יוציאו  ברורה:  כוונתו  כאשר 
שתי  לחברי  שיוציאו  ובלבד  אחת, 

עיניים...
 ***

לפני  יוסף  את  מזכיר  המשקים  שר 
וכה  חלומות,  שפותר  כאחד  פרעה 
נער, עברי, עבד",  דבריו: "ושם אתנו 
ורש"י מבאר שזלזל ביוסף בכל ביטוי 
ההיגיון?  איפה  אבל  שהזכיר.  מאלו 
משפילה,  בצורה  אותו  תציג  אם 

פרעה לא יסכים לראות אותו.
מבקש  פרעה:  מתנהל  בזה  כיוצא 
איפה  אבל  ביוסף.  הרע  עין  להכניס 
השכל, פרעה? אם יוסף לא יפתור את 

החלום, אתה תישאר ללא פתרון!...
דבר:  מעניין  לא  הללו  הרשעים  את 
יוציאו להם עין אחת ובלבד שיוציאו 

ליהודי שתיים... 
ונראה לרמז דבר זה בלשונו הקדושה 
המשקים:  שר  בדברי  רש"י  של 
טובתם  שאין  הרשעים  "ארורים 

שלמה". 
איננו מקללים את הרשעים ב'ארור', 
הרשעים",  "ארורים  מבארים  אלא 
קללה  של  מציאות  היא  הרשעות 
גם  טובתם",  "שאין  משום  ומארה, 
כאשר מדובר בטובה אישית עבורם, 
"שלמה". הם דואגים לקלקל ולהרוס 

לעצמם ובלבד שלשני לא יהיה...   

הציע המלך לשני 
הקופים מתנה מאוצר 

המלכות, עם תנאי 
דרקוני וקשה: "יבקש 

אחד מכם בקשה, וחברו 
יקבל את מה שיקבל 

הראשון בכפליים"

שאין טובתם שלמה
במחשבה שניה

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


