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אי"ה, בשבוע הבא גליון אי"ה, בשבוע הבא גליון 

מיוחד בעניני חינוך מיוחד בעניני חינוך 

  קפה מפי מרן שליט"א.קפה מפי מרן שליט"א.והשוהש

יש קשיים מהרחוב שבאים דרך ההשפעה המודרנית "
מהגויים, ויש קשיים מתוך עם ישראל שכמו שהיה בימי 

קופת תמאוחר יותר צדוקים, הפעם וקראים היו הקדם, פעם 
נמצאים אנו .. גם בימינו, קשות נוספות. תקופותומנדלסון 

 "תמיד במצב שצריך להתגבר על קשיים

בפני מנהלי בתי הספר של החינוך העצמאי, בנושאי  שליט"א מתוך שיחה שמסר מרן)
 (, ראה יתר הרחבה בעמ' ב'השתפורסם בשבוע הבא אי" חינוך והשקפה

ְלהֹוֹרת 
 ְלָפָניו 

הפחד מפני 'השפעת ברק ו]
 [יופי חכמת מצרים'

 

של מכירת יוסף התחיל  הסיפור הארוך
כבר בפרשת וישב. וממשיך במקץ וויגש. 
פרשת וישב עוסקת בתהליך של מכירת 
יוסף עם כל הסבל שבדבר. מוכרים אותו 
ובסופו של דבר הוא מוצא את עצמו 

גדולה בבית הסוהר, פרשת מקץ עוסקת ב
של יוסף ובסבל של אחי יוסף. יוסף 
שליט על ארץ מצרים והאחים סובלים 
עלילות נאמר להם 'מרגלים אתם' וכו', 
שמעון בבית הסוהר ויוסף מנסה לחבוש 
את בנימין. בפרשת ויגש זה כבר עילוי 
מאפילה לאורה, יוסף כבר מתגלה 
והאחים יושבים במצרים, ויגש זו פרשה 

 של בשורות טובות.

 

  הולך לבקש נבואההולך לבקש נבואה

 
והוא השליט בכל  וסף מתגלה לאחיםי

ארץ מצרים ובכל העולם רעב. יוסף מביא 
אותם להתיישב במצרים והמשפחה 
מתאחדת. כשסיפרו ליעקב שיוסף מזמין 

ִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם" . אאותו כתוב: "ַותְּ
במקום לנסוע ישר למצרים  מצדוויעקב 

הוא עושה תחנה בדרך, לא נוסע ישר כמו 
ע דרך עזה והלאה דרך ארץ שאפשר לנסו

שהיא הדרך הקצרה יותר, אלא  פלישתים
שהוא עושה סיבוב ומגיע לבאר שבע. מה 
ָרֵאל  עושה יעקב בבאר שבע, "ַוִיַסע ִישְּ
ֵאָרה ָשַבע". עם כל  ָכל ֲאֶשר לֹו ַוָיֹבא בְּ וְּ

                                                           
 מה, כז בראשית א

ַבח  –המשפחה וכל הרכוש כל הליווי  "ַוִיזְּ
ָבִחים ֵלאֹלֵקי ָאִביו ִיצְּ  ָחק", הכוונה זְּ

זה לבקש קרבת אלקים. יעקב  בבקרבנות
אבינו ע"ה רוצה לשמוע ולקבל נבואה, 
וכדי להכין את עצמו לנבואה מה הוא 
ָבִחים" ואכן קיבל יעקב  ַבח זְּ עושה? "ַוִיזְּ
נבואה ככתוב: "ַוֹיאֶמר ֱאֹלִקים 
ָרֵאל..." אלקים עצמו מדבר אל יעקב  ִישְּ לְּ

ָאֹנִכי ָהֵא'ל ֱאֹלֵקי עם ישראל. "ַוֹיאֶמר  -
גֹוי  ָמה ִכי לְּ ַריְּ ָדה ִמצְּ ָאִביָך ַאל ִתיָרא ֵמרְּ
ָך ָשם", ולמי אומרים 'אל  ָגדֹול ֲאִשימְּ
תירא', למי שמפחד, ואם אומרים 'אל 
תירא' מוכח מכאן שהיה יעקב ירא מרדת 

 מצרימה. 

 

  'פחד ישראל''פחד ישראל'

 
מה הייתה  מה היה הפחד של יעקב?

היראה, הרי הוא נוסע למשנה למלך 
צרים, למקום שכל טוב ארץ מצרים מ

מובטח לו, ממה הוא מפחד? פשוט שכל 
אחד יענה שיעקב פחד אולי שמתחילה 
להתקיים כאן גזירת הגלות. וכבר נאמר 
ֶיה  לאברהם אבינו "ָיֹדַע ֵתַדע ִכי ֵגר ִיהְּ
ִעּנּו ֹאָתם  ֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום וְּ ֲעָך בְּ ַזרְּ

ַבע ֵמאֹות ָשָנה יהיו ישראל בגלות ", שגַארְּ
ויהיו עבדים למצרים ויהיה שם עינוי 
גדול ויסבלו צרות, נאמר אם כן שיעקב 
מפחד ממלכודת, מצד אחד מזמינים אותו 

הנות מכל טוב מצרים וכן היה, אבל יל

                                                           
על ידי רבנו שליט"א באריכות  כמו שנתבאר ב

 בגליונות קודמים
 טו, יג בראשית ג

בסוף התחילה הגלות. לאחר שמתו יוסף 
 והשבטים אז התחילו הצרות. 

וכי אפשר  נשאלת אם כן השאלה
רה הזאת? זה מוכרח להתחמק מן הגזי

להיות וחייבת להתקיים הגזירה הזו של 
גלות מצרים כי זאת הייתה ההכנה לקבל 
את ארץ ישראל, וע"י שיתקיים הפסוק 
ַאֲחֵרי  ַגם ֶאת ַהגֹוי ֲאֶשר ַיֲעֹבדּו ָדן ָאֹנִכי וְּ "וְּ
ֻכש ָגדֹול" וכו' בברית בין  אּו ִברְּ ֵכן ֵיצְּ
הבתרים נאמר לאברהם אבינו שהוא 
מבטיח לו את ארץ ישראל אבל יש סדר 
בדברים, קודם יהיה גר, זו הגלות, לאחר 

'ועבדום' ויסבלו עבדות, ואח"כ  –מכן 
עינוי ואחרי זה יצאו, ודור רביעי ישובו 

'ולזרעך נתתי  –הנה לארץ ישראל ורק אז 
את הארץ הזאת', וכדי לקבל את 
ההבטחות של ירושת ארץ ישראל ארץ 

את בית המקדש הקודש, שיהיה להם 
ושעם ישראל יהיה העם הנבחר, צריך 
לעבור גלות, אם כן, איך יעקב אבינו יכול 

 לעמוד נגד זה? 

 

  סכנה לעתיד הרוחני סכנה לעתיד הרוחני 

 
 הוא אכן ידע כל זאת אומר הבית הלוי

, אבל בגזירה של אברהם ושתהיה גלות
אבינו לא כתוב באיזו ארץ תהיה הגלות. 
לא כתוב כי גר יהיה זרעך בארץ מצרים, 

, יעקב אבינו פחד כתוב 'בארץ לא להם'
מאוד שאם מתחילים עכשיו את כל 

מסוכן  במצרים זה כבר מסוכן...המהלך 
לעתיד הרוחני של עם ישראל. כשבאים 
למצרים זה מתחיל עם כל טוב. נכון 
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בפני מנהלי בתי  שליט"א מתוך שיחה שמסר מרן
הספר של החינוך העצמאי, בנושאי חינוך 

 :והשקפה

פרשה זו  ,למשל וישב את פרשת אנחנו לומדיםכש"
ה קנאה יתהישיכולים לחשוב קשה מאוד, ילדים קטנים 

אבל כשמלמדים את זה  .יוסף והאחים , ביןבתוך המשפחה

פחד ים, מדבר אנחנו על מיהכל צריך ללמד לפני 
שמעון הצדיק, וראובן הצדיק  ,יוסף הצדיק! !!לדבר

, פסוקיםה את שמעון פסק ככה, ויכוחים להלכה, לומדים
כ"כ את הפשט צריך ללמד, אבל את היחס שלנו זה  נכון

כיתה מסבירים כבר את  וגבוה מאיתנו... תלוי באיז
 כשמסבירים את הפסוקים כפשוטם צריךן, אבל "הרמב

לדעת כל הזמן שאנחנו מדברים על קדושי ארץ, 

 !!! השבטים

להתייחס ללימודי  - יש עוד עניין מיוחד לימודי קודשב"
מתמטיקה,  אחר כמו קודש לא כמו אל כל מקצוע לימודיה

גמרא לימוד הוב .באימה וביראה..צריך להתייחס לזה 
)השיחה המלאה  ."להוסיף גם את השמחהצריכים 

 תפורסם בשבוע הבא אי"ה(

שיוסף הוא המשנה למלך ויש להם כבוד 
ופרעה מקרב אותם, אבל מצרים הייתה 

חכמה ומדע ארץ שהייתה מלאה ב
וכישופים ואסטרולוגים ואסטרונומים 
וחרטומים. הוא פחד שמא בניו ונכדיו 
ובני נכדיו יתקלקלו בתוך מצרים 

זה  מהשפעת ברק יופי חכמותיהם,
 מבחינת יעקב אבינו הכי מסוכן. 

זה מוכרח להיות,  העובדה שתהיה גלות
בפרס, בבבל  ,יכול להיות ביוון אבל זה

תהיה במצרים,  או בסוריה אבל שהגלות
שאולי עם הוא מפחד מזה הוא מפחד. 

ישראל כבר לא יהיה עם נפרד, אולי 
יתבוללו עם המצרים ולא יהיה את מי 

 ָאֹנִכילגאול כבר, על זה השם הבטיח לו "
ָמה  ַריְּ ָך ִמצְּ ָאֹנִכיֵאֵרד ִעמְּ ָך ַגם ָעֹלה"  וְּ ַאַעלְּ

הקב"ה אמר 'אנכי השם אלקיך'  -'אנוכי' 
לות להגן על עם ישראל השכינה תרד בג

שישאר עם. ורק אח"כ ויקם יעקב מבאר 
 -שבע וילכו. הוא קם והתנער ואמר 

  עכשיו אני כבר לא מפחד.

 

  לדאוג לעתיד הרוחני בראשונהלדאוג לעתיד הרוחני בראשונה

 
שצריך לדאוג מפניו זה הדבר הראשון 

מה העתיד הרוחני של המשפחה. ומה 
כתוב בהמשך: בדרך, עוד לפני שפגש את 

יהודה שלח להורות  יוסף כתוב 'ואת
לפניו', אומר רש"י מה זה 'להורות', 

לתקן לו בית תלמוד. לפתוח בית  -מדרש 
תלמוד תורה שמשם תצא הוראה, יהודה 
מקים בית מדרש כדי להורות איך לפסוק 

הלכות, תכין מקום ותחפש מיד בית 
לבית  להיכנסשכשנבוא מיד נוכל 

המדרש, לפני שיש ליעקב אבינו דירה 
בעצמו, ולפני שיש לו מיטה  לגור שם

היכן לישון, הבטיח לעצמו שיש בית 
תלמוד. ובזה רצה להבטיח לעצמו שבניו 

 יהודים.  יישארו

 

  ועבדתם'ועבדתם'''    ––'וסרתם' 'וסרתם' 

 
פן יפתה לבבכם  לכם הישמרוכתוב '

מלימוד  -וסרתם', פירש רש"י: 'וסרתם' 
 –התורה. אם סרים מלימוד התורה, מיד 

'ועבדתם אלהים אחרים' ואז מתערבבים 
גויים, אם מפסיקים מלימוד ונהיים כמו 

התורה, אז לא רק לימוד התורה עצמו 
חסר, אלא שעם ישראל מתחיל לגמרי 

עובדה שבכל הארצות שלפני להתקלקל, 
מאתיים שנה ומאה וחמישים שנה 
התרופף לימוד התורה, שם הייתה 

, זה התחיל ההתבוללות הגדולה ביותר
בגרמניה וצרפת ששם החלה ההשכלה, 

סרתם', סרו מלימוד נתקיים בהם 'ו
התורה, בטלו את לימוד התורה. הם 
חשבו לעצמם, נו טוב, אז הילדים לא 
ילמדו בישיבות אבל לפחות יניחו תפילין 
וישמרו שבת, גם זה לא התקיים, 
התדרדרו עד שהיו שם נישואי 

 .תערובות והתערבו עם הגויים

יעקב אבינו  לכן הדבר הראשון שעושה
יך לחזק את לימוד 'להורות לפניו' צר -זה 

יהודים. אחרת יש  שיישארוהתורה כדי 
סכנה שהיהודים יהפכו לגויים. זה מה 
שפחד ממנו יעקב אבינו ועל זה קיבל את 
ההבטחה מהקב"ה. ויעקב אבינו סידר את 
זה ע"י ששלח לו בית תלמוד, אשריכם 

שאתם ישראל שיש בימינו ישיבות 
מקיימים את עם ישראל בלימוד התורה 

  שלכם.
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