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(195)וישב  

 טיבה של השלוה שביקש יעקב לעצמו
ב ץ ַיֲעֹקב ַויֵּשֶׁ רֶׁ אֶׁ י בְּ גּורֵּ ץ ָאִביו מְּ רֶׁ אֶׁ ָנַען בְּ  )לז.א( כְּ

ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף 
 )מדרש הובא ברש"י(

מה הטיבה של אותה שלוה שביקש יעקב לעצמו, ומדוע 
נגזר עליו שלא להינות ממנה? יש לומר: בגמרא סוף  

מן המת אל יאמר לו  שנינו: הנפטר)סד.( מסכת ברכות 
ם, הנפטר מן החי יאמר לו לך לך לשלום אלא לך בשלו

שהחי מתנועע  לשינוי זה הוא רלשלום. וההסב
ומשתתוקק להשיג השלימות ולכן יש לברכו שיילך 

זאת המת חפשי ולעומת ', לשלוםאליו ולכן אומרים 'לך 
השלימות, אלא עם  להוא מן המצוות ואינו הולך א

' בשלוםהשלימות שרכש לו בחייו, ולכן אומרים לו 'לך 
אותה שלימות שסיגלת לך פה, בהיותך עדיין עלי עם 

אדמות. יעקב אבינו סבר כי לאחר שעברו עליו צרות 
רבות כל כך לא ינסה אותו הקב"ה עוד, רצה לישב 
בשלוה עם השלימות שרכש לו בימי חייו. אך אז קפץ 
עליו רוגזו של יוסף, כי היה עליו עוד לעמוד בנסיון 

תברר לו כי עדיין עליו מכירת יוסף ולעמוד בצדקתו, וה
 ', לנוע עוד לעבר השלימות.לשלוםללכת '

 ספר "כמוצא שלל רב"
 

 סיפורי התורה, לקח לדורות
ַמע ן ַוִישְּ אּובֵּ  )לז. כא( ִמָיָדם ַוַיִצלֵּהּו רְּ

: אם היה ראובן יודע )מדרש על רות(אמרו חז"ל  
", בכתיפו היה ִמָיָדם ַוַיִצלֵּהּושהקב"ה יכתוב עליו "

. יש לתמוה, וכי ראובן הצילו בשביל מוליכו לאביו
ביאר:  )על המדרש(" עץ יוסףש "ופרסום וכבוד?  בפיר

דהנה אין התורה מספרת מאורעות שקרו עם האבות, 
לולי שיש בסיפור ההוא לקח ולימוד לדורות הבאים. וזו 
הסיבה שהתורה לא כתבה כלל על חיי אברהם עד גיל 

ראובן שהלך להציל  ג עד פ'.ע"ד, וכן על משה מגיל י"
בתורה   את יוסף, אם היה יודע שהקב"ה יכתוב עליו

", זאת אומרת שיש בהצלה שלו כדי ִמָיָדם ַוַיִצלֵּהּו"
ללמוד לדורות  הבאים, היה עושה ביתר שאת לפנים 
משורת הדין, ולוקח אותו על כתפיו, כדי שילמדו מוסר 

 ספר "אוצרות התורה"                                        גדול יותר.
 

 כל פרט מהעונש שקול ומדוד 
ִהנֵּה ַחת וְּ אִלים ֹארְּ עֵּ מְּ ָעד ָבָאה ִישְּ ם ִמִגלְּ יהֶׁ ַמלֵּ ִאים ּוגְּ  ֹנשְּ
ֹכאת ִרי נְּ  לז. כה(). ָוֹלט ּוצְּ

: למה פירסם הכתוב את משאם, להודיע מתן וברש"י
דרכן של ערביים לשאת אלא שכרן של צדיקים, שאין 

נפט ועיטרן שריחן רע, ולזה נזדמנו  בשמים, שלא יוזק 
עים כשנוס אמריח רע. וצריך להבין, בשלמ

יל, מובן שדואגים לכך שהנסיעה תהיה ילבלות,לט
בתנאים הנוחים ביותר, שהאוטובוסים יהיו חדשים, 
נוחים וממוזגים. אבל כאן, לאן לוקחים את יוסף, 

נתקים אותו מאביו,  לוקחים אותו לטיול? הלא מ
לטומאת מצרים ומוכרים אותו לעבד! בשמים  במקום 
נפט, זה מה שמענין אותו? זה מה שמשנה לו כעת שהוא 

אים כאן יסוד, אנו ומובל בעל כרחו  למצרים? ר
הסוף, בלי חושבים שאם אחד נענש, מענישים אותו עד 

הוא סוף בלי חשבון, שיסבול. זה לא כך, העונש גם 
נעשה מתוך חשבון מדוקדק עם האדם, מה מגיע לו ומה 
לא מגיע לו. להימכר לעבד מגיע לו, לרדת למצרים 
מגיע לו, להתנתק מהאבא מגיע לו, אבל אחר כל הצרות 

מגיע לו, כיון שכך, היה שינוי  אהללו, להריח נפט ל
הטבע באותו יום הובילו הישמעאלים בשמים במקום 
נפט, למה? כי ליוסף הצדיק לא הגיע להריח נפט. 

 השגחה פרטית, כל נקודה מדודה ושקולה.
 יחי ראובן"" ספר

 
על האדם לשים לנגד עיניו את היום בו עתיד הוא לרדת 

 אל "הבור"
ן ַוָיָשב אּובֵּ ל רְּ ִהנֵּה ַהבֹור אֶׁ ין וְּ ף אֵּ ַרע ַבבֹור יֹוסֵּ ת ַוִיקְּ  אֶׁ
ָגָדיו  )לז.כט( .בְּ

יכול אדם לחיות ששים, שבעים שנה בתחושה של 
'לכשאפנה אשנה', כעת עסוק אני בלאגור עוד קצת 
כסף, ומה עם ה'עולם הבא'? בעזרת ה', בעוד כמה 
שנים.. כשאצא לפנסיה, ודאי אנצל כל רגע לכולל בעלי 

קורה  אקדש את כל יומי לתורה ולחסד. מהבתים, 
ָיזֻעּו ַביֹוםאדם לימי הזקנה. "ה בפועל? כאשר מגיע  שֶׁ

י רֵּ תּו ַהַבִית ֹשמְּ ַעּוְּ ִהתְּ י וְּ ָחִיל ַאנְּשֵּ לּו הֶׁ טּו ִכי ַהֹטֲחנֹות ּוָבטְּ  ִמעֵּ
כּו ָחשְּ רּו ָבֲאֻרבֹות. ָהֹראֹות וְּ ֻסגְּ ָלַתִים וְּ ַפל ַבּׁשּוק דְּ  קֹול ִבשְּ
ָיקּום ַהַטֲחָנה קֹול וְּ ִיַּׁשחּו ַהִצּפֹור לְּ נֹות ָכל וְּ )קהלת  "ַהִּׁשיר בְּ

. כשמגיעים לימות הזקנה הכל נראה שונה. יב. ג.ד(
פתאום לא מספיקים כלום, הגוף חלש, החיים סובבים 

לים, בבית ובקופת ח רמביקור אצל רופא פלוני, לתו
ור תורה, המרקחת, ועד שכבר מספיקים לשבת בשיע

ספר " בשם מטה יהודהפות מכריעה. אומר ה"יהעי
ן ַוָיָשב"החסידים:  אּובֵּ , המילה ראובן כאן רומזת לכל "רְּ

", על הבוראדם באשר הוא. על האדם לחשוב תמיד על "
ימות הזקנה, כשהנשמה עומדת ללכת לעולם הבא לתת 
דין וחשבון, והגוף עומד להיכנס אל הבור, הקבר. אז 

יןלפתע האדם, שאחרי שהגוף מונח בבור, כבר "מבין   אֵּ
ף , אי אפשר להוסיף תורה ומעשים טובים "ַבבֹור יֹוסֵּ

מעבר למה שצברו בעולם הזה. ביום המיתה כבר לא 
ֹכר" מצער. "לקרוע את בגדיונותר לאדם אלא " ת ּוזְּ  אֶׁ

יָך אֶׁ י בֹורְּ יָך ִבימֵּ חּוֹרתֶׁ ר ַעד בְּ י ָיֹבאּו ֹלא ֲאשֶׁ מֵּ ִהִגיעּו ָהָרָעה יְּ  וְּ



ר ָשִנים ין ֹתאַמר ֲאשֶׁ ם ִלי אֵּ ץ ָבהֶׁ פֶׁ                                        )קהלת יב.א( "חֵּ
 ספר "ומתוק האור"

 
לּו בְּ ת ַוִיטְּ  )לז. לא( ַבָדם ַהכֹֻתנֶׁת אֶׁ

ה שהיהודים סובלים מעלילת הדם, דבר ז?יתכן, כי מ
אפשר לחשוד ביהודים תן כלל להשגה, כיצד ישאינו נ

, כאילו הם צורכים דם בדבר מגוחך וחסר כל שחר
האדם, הרי זה בתור עונש, בגלל הדם אשר טבלו בו את 

 ".הכר נאכתונת הפסים כדי לשאול את יעקב: "
 הגה"ר אלחנן ווסרמן זצ"ל

 
דוֹ  ַוַיֲעֹזב ָיָדּה ִבגְּ א ַוָיָנס בְּ  )לט.יב( ַהחּוָצה ַויֵּצֵּ

מכאן יסוד  ד, לומ"רשמואלביץ ב"שיחות מוסרבי חיים 
 חגדול בעבודת האדם: עיקר עבודת האדם הוא לברו

ממקום הסכנה, ממקום בו הוא עלול להיכשל בחטא, 
ק מהניסיון מכל יכולתו, ולא לעמוד במקום חולהתר

הניסיון ולהילחם עם היצר פנים אל פנים. דבר זה קשה 
לפי שעה לבל לאדם מכל. כי אף אם יניח היצר לאדם 

א מניח לו להתרחק ממקום הסכנה ויחטא, עדיין אין ה
לגמרי, כי לכל הפחות חפץ היצר הרע להיות קרוב אל 
מקום הסכנה, אל מקום שבו יכול הוא להחטיא את 

 האדם.
 רב רובין זצ"ל בספרו "שנים מקרא"

 
 למה ענשו של יוסף היה בשנים דוקא?

ֹלא ִקים ַשר ָזַכר וְּ ת ַהַמשְּ ף אֶׁ הּו יֹוסֵּ ָכחֵּ  )מ. כג( ַוִישְּ

 )רש"י(להיות אסור שתי הוזקק מפי שתלה בו יוסף לזכרו 

מדוע חשבון עונשו של יוסף היה דוקא לפי שנים 
בה ברורה ישלמות, דבשלמא זה שקיבל 'שני' שנים, הס

, אבל מדוע "זכרתני והזכרתנימפני שאמר פעמיים "
חודשים. עות, או ונים ולא בימים, שבשהעונש דוקא 

אלא יש לומר: בית האסורים אינו מקום שנועד להעניש 
החוטא, אלא, היות ובמרוצת  החיים אדם  ולצער את

סה ישוכח תפקידו, לכן נכשל בחטאים, ומטרת הכנ
לבית האסורים להכניס את האדם לחדר סגור כדי 

הו להסגר ושיתבודד, ובהתבודדותו יתבונן מדוע הכניס
יתקן הדבר ולא יישנה.  כלל  שיהרהר במה שקלקל, ואיך

ברים עליו י"ב וא שדבר של קיימא הינו רק כשעוותיק ה
הטריפה, שאם חיה י"ב חודש אות שמצאנו  חודש, כמו

הדבר שהיא בת קיימא, ולא טריפה. וכן אמרו חז"ל שכל 
בעל חי שאין לו עצם, אינו חי י"ב חודש כי זמן זה כולל 

אביב וכל עוד את כל המצבים בשנה קיץ חורף סתיו ו
עדיין נשאר בספק אם הוא מסוגל  לא חלפו י"ב חודש 

להתקיים ולחיות באותו  אויר ומצב שעדיין לא עבר בו. 
רק אחרי שעבר כל המצבים בכל תנאי האויר: קור וחום 
קיץ וחורף והוא עדיין קיים, זוהי ראיה שיוכל להשאר 
בחיים בכל המצבים ולכן כל י"ב חודש הוא סימן לכח 

ללי להיות קיים בכל המצבים שמתחדשים במשך הכ
הזמן. לכן חשבון עונשו של יוסף היה דוקא בשנים. שכן 

 בוננות הנצרכת.תכל שנה מהווה פרק זמן ראוי לה
 ספר "לתתך עליון"

 זמן שתכלה רגל מן השוק: : חנוכההלכה
: שכח או הזיד ולא הדליק עם )סי' תרעב ס"ב(השו"ע כתב 
השוק שהוא  ןעד שתכלה רגל מ "ח מדליק והולךעשקי

בפסקי כמו חצי שעה שאז העם עוברים ושבים וכו'. 
כתב: ובימינו שיש אור החשמל בבתים )אות ד(  תשובות

רגל  ה'תכל ןרחובות, ולילה כיום יאיר, זמבובבתי עסק ו
מן השוק', הוא מאוחר יותר, ויש ששיערוה לערך שעה 

 7בין שעה  לערך שעריהם  , כי רוב בתי העסק סוגרים 9
ואף שמצוי  9ועד הגיעם לביתם הוא לערך שעה  8-ל

עוברים ושבים גם לאחר שעה זו, מ"מ מדברי הגמרא 
'עד שכליא רגל מן השוק דתרמודאי' משמע שהולכים 

 רוב בני אדם החוזרים מעבודתם. יבזה אחר
 פסקי תשובות חלק ו'

 
 : מסכנות היא לא מצב, היא תחושהפתגם

 ספר "שמחלה"
 

ת כוללת, או חהם מצות א כל הימים :חנוכה :חקירה
צפנת פענח כללי התורה ) שכל יום  הוא מצוה נפרדת
   .והמצוות ח"א ד"ה חנוכה אות נה(

 ספר "קובץ יסודות וחקירות"
 

 : חזקה בלי קולסיפור
קולו נחלש  בעל הקורא הקבוע בעיר הגיע לזיקנה,

 ובעלי הבתים החלו להתאונן, שאין שומעים את
, למנות רבי איזיל חריףאתו. הורה רבה של העיר, יקר

בעל קורא אחר במקומו. באו מקרוביו של הבעל הקורא 
יצד מעבירים אדם הותיק וקבלו לפני הרב.  היתכן? כ

מחזקתו בה הוא מחזיק זה ארבעים שנה רצופות? השיב 
להם רבי איזיל: תמיהני עליכם, שאתם מוחזקים 

אינכם זוכרים כלל שלמדנו ים בעיני עצמכם והנה נלמד
 בגמרא, כי חזקה בלי קול אינה חזקה.

 ספר "חד וחלק" חלק א' )דף קצ(
 

 , חנוכה שמחשבת שלום
יוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים, ויקטוריה שושנה 
בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, אליהו בן מרים, שלמה בן 
מרים, חיים אהרן לייב בן רבקה, שמחה ג'וזת בת אליז, חיים בן 
סוזן סולטנה, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלוה, 

ריש'רד , רבקה בת ליזהפיבי, פייגא אולגה בת ברנה, רינה בת 
 חנה בת רחל, נסים בן אסתר, מרים בת עזיזא,שלום בן רחל, 

מה ולידה קלה לרבקה בת שרה  .זרע של קיימא ירפואה של
אוריליה שמחה בת מרים. זיווג הגון  לחניאל בן מלכה ורות 

לאלודי רחל מלכה בת חשמה.לעילוי נשמת: ג'ינט מסעודה בת 
גלדיס קמונה בת  ,בת בלח מסעודה. ג'ולי יעל, שלמה בן מחה

 רחל.
 
 
 

 

 

 


