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צדיקים משתוקקים לשלווה רוחנית
בכל הניסיונות בשלמות.

גּורי ָא ִביו ּבְ ֶא ֶרץ
וַ ּיֵ ֶׁשב יַ ֲעקֹב ּבְ ֶא ֶרץ ְמ ֵ
ּכְ נָ ַען (בראשית לז ,א).

והנה כעת ,כשסוף סוף הוא שב לגור
בארץ מגורי אביו ,לפתע הוא משנה
את גישתו ,מעתה הוא מבקש לשבת
בשלוה ,בלי ניסיונות וקשיים " -ביקש
יעקב לישב בשלוה" (רש"י).

לעיל ,בפרשת ויצא ,מצינו שיעקב
"אם
אבינו אמר לקב"ה (בראשית כח ,כ)ִ :
יִ ְהיֶ ה ֱאֹלקים ִע ָּמ ִדי"  -אני מבקש ממך
שההנהגה שלך עמי תהיה במידת
הדין ולא במידת
הרחמים! הכל האדם הוא בבחינת גֵ ר
בבחינת
יהיה
'אלוקים'  -על פי בעולם הזה ,ותכלית
דין .אינני רוצה
'לחם חסד' ,אם כל מעשיו היא בעבור
מגיע לי  -מה טוב,
ואם לאו  -אל העולם הבא ,עולם
תיתן לי!

הנצח

הצדיקים יודעים
בא
שהאדם
לעולם הזה כדי
לעמוד בניסיון ּ" -בְ ָחנֵ נִ י ה' וְ נַ ֵּסנִ י"
(תהילים כו ,ב) .ואכן הקב"ה העמיד את
יעקב בניסיונות קשים  -תחילה עשו,
אחר כך לבן ,דינה ,רחל .והוא עמד

השתנה?
מה
מדוע עד עתה
יעקב ביקש מה'
עימו
שינהג
בהנהגה של דין,
ניסיונות
עם
וקשיים ,וכעת הוא
מבקש לשנות את
עימו
ההנהגה
ומכאן ואילך הוא
לחיות
רוצה
בשלוה ובנחת?

האדם צריך להתייחס לחייו בעולם
הזה בגישת "ּגֵ ר ָאנֹכִ י בָ ָא ֶרץ" (תהלים קיט,
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חלקו בעולם הבא בשלמות.

יט) .האדם הוא בבחינת גֵ ר בעולם הזה,
ותכלית כל מעשיו היא בעבור העולם
הבא ,עולם הנצח .אם כך יהיה מבטנו
 לא נתאווה להנאות ולתענוגותהעולם הזה ונוכל לעמוד בניסיונות
ובקשיים.

כיצד נראה העולם הבא? אומרים
חז"ל (ברכות יז ע"א)" :העולם הבא אין בו
לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה
ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה
ולא תחרות ,אלא צדיקים יושבים
ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו
השכינה".

כאשר אדם מכוון את כל מעשיו
לתכלית האמיתית שלו  -חיי העולם
הבא ,הוא עסוק כל ימיו למלא את
אמתחתו ולהצטייד בכמה שיותר
תורה ,מצוות ומעשים טובים .מחד
גיסא ,הוא מהביל את ההנאות
החומריות של העולם הזה ,ומאידך
גיסא ,הוא לא ירצה לנגוס מחלקו
בעולם הבא ו'לבזבז' אותו כאן בעולם
הזה .מי שיודע כי "יפה שעה אחת של
קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם
הזה" (אבות ד ,יז) ,רוצה לשמור את

לשבת וללמוד תורה מפי הגבורה ,בלי
קשיים וניסיונות ,בלי טרדות ודאגות,
בלי צורך לרדוף אחר תאוות העולם -
זה שיא השלמות ,אין לך שלווה גדולה
מזו!
על כך אומרים חז"ל במדרש המובא
ברש"י בפרשתנו" :צדיקים מבקשים
לישב בשלוה" .דהיינו ,הם משתוקקים
כל כך להשיג את השלווה הרוחנית

לעילוי נשמת

אליעזר בן רגינה ז"ל
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הנשגבה של "צדיקים יושבים
ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו
השכינה" ,עד שכביכול אינם יכולים
להתאפק והם מתאווים לטעום ממנה
גם כאן בעולם הזה.

השתוקקות הצדיק להרגיש בעולם
הזה מעין עולם הבא  -מובנת מאוד.
ואדרבה ,הדבר מלמד על מעלתו
הגדולה ,שהרי האדם נבחן ונמדד לפי
רצונותיו ומאווייו ,אמור לי לְ מה אתה
מתאווה  -ואומר לך מי אתה.

יעקב אבינו ,לאחר שנים של קשיים
ורדיפות ,זוכה סוף סוף לשוב אל ארץ
מגורי אביו .כעת "ביקש יעקב לישב
בשלוה" ,הוא רוצה להיות במצב של
מעין שלוות העולם הבא של "צדיקים
יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים
מזיו השכינה" .הוא רוצה לשבת על
התורה ועל העבודה ,להיות ספון בד'
אמות של תורה ועבודת ה' ,במנוחת
הנפש מוחלטת .די עם הרדיפות ,די
עם כל הקשיים הניסיונות.

אבל  -אומר הקב"ה ליעקב  -אם
תטעם בעולם הזה משלוות ה"צדיקים
יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים
מזיו השכינה" ,הרי זה ינגוס לך מחלקך
השמור לך לעולם הבא.
עולם הבא משיגים על ידי עמידה
בניסיונות ,ככל שהניסיונות גדולים
יותר והאדם עומד בהם בגבורה ,כך
גדל שכרו בעולם הבא .על כן ,אם
יעקב רוצה להשיג את שלוות הצדיקים
של העולם הבא  -הדרך היא להביא
עליו עוד קשיים וניסיונות.

"אומר הקדוש ברוך הוא :לא דיין
לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם
הבא ,אלא שמבקשים לישב בשלוה
בעולם הזה?" לא די לכל הטּוב שצפּון
לצדיקים בעולם הבא ,הם עוד רוצים
לטעום משלוות העולם הבא גם
בעולם הזה?

מה עשה הקב"ה? " -קפץ עליו רוגזו
של יוסף" .כעת יעקב יוכל להגדיל את
מעלתו על ידי עמידה בניסיון ,וממילא
להעצים את שכרו לעולם הבא.
במקום שירגיש משלוות הצדיקים
בעולם הבא ,הקב"ה העמיד בפניו את
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עמד על הנקודה שאפיינה את חייו
רצופי הקשיים והניסיונות ואמר
"מ ַעט וְ ָר ִעים ָהיּו יְ ֵמי ְׁשנֵ י
(בראשית מז ,ט)ְ :
ַחּיַ י" .וכיון שעמד בכולם בשלמות,
אין לתאר ולשער את שכרו הרב
"מה ַרב טּובְ ָך
והעצום בעולם הגמול ָ -
ֲא ֶׁשר צָ ַפנְ ָּת ּלִ ֵיר ֶאיָך" (תהלים לא ,כ).

הניסיון הקשה של מכירת יוסף .לא די
בכל הקשיים שהיו לו עד הנה ונוסף
עליהם עוד ניסיון אשר רומם את
מעלתו והגדיל את שכרו לעולם
שכולו טוב.
כשבא יעקב אבינו אל פרעה ,הוא

פרשה למעשה

וְ ָה ֱא ֶמת וְ ַה ָּׁשלֹום ֱא ָהבּו
מרכז התורה ובית היוצר ,שממנה
יצאו כל ראשי הישיבות של עולם
התורה הליטאי  -ייסד והקים הגאון
רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל.

יֹוסף ֶאת ִּדּבָ ָתם ָר ָעה ֶאל ֲא ִב ֶיהם
וַ ּיָ ֵבא ֵ
(בראשית לז ,ב).
פרשה זו צריכה ביאור ,כדי שלא נבוא
למחשבת טעות ,כאילו עשו השבטים
הקדושים עוול ח"ו.

במשך כל שנותיו גידל והצמיח רבי
חיים תלמידי חכמים מופלגים ,גאונים
בחכמת התורה והמוסר ובעלי יראת
שמים טהורה ,כפי שקיבל מרבו,
הגאון מווילנה.

כדי להיטיב להבין את הדברים ,נקדים
ונספר את אשר אירע בישיבת וולוז'ין:
את ישיבת וולאז'ין" ,אם הישיבות" -
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חריף ועצום בפלפולו ,בבחינת "עוקר
הרים".

לאחר שנפטר ,המשיך בנו ,רבי יצחק,
את ניהול הישיבה בעוז ובגאון.
בישיבה כיהנו כרמי"ם שני חתניו של
רבי יצחק :האחד  -רבי נפתלי צבי
יהודה ברלין ,הנצי"ב זצ"ל ,גאון גדול
ועצום ,הבקי בכל התורה כולה ,והשני
 הגאון רבי יוסף בער מבריסק זצ"ל,הנודע בשיעוריו המפולפלים
והעמוקים.

המחלוקת הלכה והחריפה ,עד
שהחליטו לכנס באחד מימי חודש
תשרי אסיפת רבנים גדולה ,שבה
ישתתפו דיינים ,רבנים ומורי הוראה,
ויחליטו מי יהיה ראש הישיבה.
בין הרבנים המשתתפים באסיפה היה
רבי זאב מגיד ,המכונה "המגיד
מוילנא" .הוא היה גאון ודרשן בחסד
עליון ,והיות והיה זקן ושבע ימים
כיבדוהו לדבר תחילה.

לימים ,נפטר רבי יצחק ,ולא ידעו מי
מחתניו ימלא את מקומו .דבר זה גרם
למחלוקת גדולה ,והישיבה התחלקה
לשני מחנות :חלק סברו שהנצי"ב
ראוי יותר להתמנות לראש הישיבה,
לפי שבקי הוא בשני התלמודים
בצורה מיוחדת במינה ,וגם פוסק
ובעל ידע הלכתי גדול ,בבחינת "סיני",
וחלק סברו שהגאון רבי יוסף בער
מבריסק ראוי יותר להתמנות לראש
הישיבה ,לפי שהיה גאון ועמקן גדול,

פתח המגיד מוילנא ואמר" :ברשות
כל הרבנים הצדיקים ,בהיות ואנו
נמצאים בפרשת וישב ,צריכים אנו
להסביר פרשה זו."...
תמהו כולם לפשר דברי הרב ,שהרי
נמצאים הם בחודש תשרי ,ואינם
קרובים כלל וכלל לפרשת וישב,
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השבטים הקדושים היו צדיקים.

שעתידה להגיע רק בעוד כחודשיים,
בחודש כסלו.

כל זה עד שמגיעים לפרשת וישב.
זוהי פרשה מיוחדת במינה ,שאין בה
רע וטוב ,אלא הכל טוב! "ּכֻ ּלָ ְך יָ ָפה
ַר ְעיָ ִתי ּומּום ֵאין ּבָ ְך" (שיר השירים ד ,ז).

אולם הרב יישב במהרה את תמיהתם:
מתחילת בריאת העולם אנחנו
מוצאים בכל פרשה טוב ורע ,כי כך
דרך הבריאה ,שהיא משולבת בטוב
ורע ,ואנו מצווים "ובחרת בחיים".

בפרשה זו מסופר על השבטים
הקדושים ועל יוסף הצדיק ,ואודות
המחלוקת שהיתה ביניהם ,שכל כולה
לשם שמים .השבטים חושבים שיוסף
מוציא את דיבתם רעה ,ואילו יוסף
סבור שאין בדבריו הוצאת דיבה אלא
לשון הרע לתועלת ,שמצווה וחיוב
לספרו.

בפרשת בראשית אנחנו לומדים על
אדם הראשון וחווה הצדיקים ,וכנגדם
מצוי יצר הרע ,הנחש הקדמוני,
שהחטיאם באכילת עץ הדעת .וכן
בהמשך הפרשה ,הבל היה טוב ,וקין
היה רע.
בפרשת נח מצינו ,כמובן ,את נח,
שהיה צדיק וטוב ,וכנגדו כל בני דור
המבול הרשעים.

"אף אנו ",המשיך המגיד מוילנא" ,בל
נטעה לחשוב שיש אצלנו ,חלילה
וחס ,רע וטוב ,אלא זה טוב וזה טוב .גם
הנצי"ב מוולוז'ין וגם הגאון מבריסק,
שניהם 'טובים' ,שניהם גדולי עולם
מופלגים הראויים לעמוד בראש
הישיבה ,אך עלינו לחקור ולדרוש
מהי הוראת חכמינו במקרה מעין זה".

בפרשת לך לך מסופר על אברהם,
שהיה צדיק וקדוש ,ועל נמרוד ופרעה
שעמדו כנגדו והיו רשעים.
בפרשת וירא  -יצחק היה צדיק ,וכנגדו
ישמעאל הרשע.
ובפרשיות תולדות ,ויצא וישלח -
יעקב היה צדיק ,וכנגדו עשו ולבן היו
רשעים .וכן שכם היה רשע ,וכנגדו

"ובכן" ,המשיך המגיד בדבריו -
"הגמרא (הוריות יד ע"א) אומרת ,שסיני
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עדיף מעוקר הרים .הנצי"ב ניחן
במדרגת 'סיני' ,בקי בכל מכמני
התורה ,בכל מכל כל ,ולכן הוא זה
שצריך לנווט את הנהגת הישיבה,
וכפי שנאמר (בבא בתרא קמה ע"ב)' :הכל
צריכין למרי חטיא'.

יוסף ואחיו צדיקים גדולים ומופלגים
היו ,קדושי עליון ,ולא עשו עוול ח"ו.
אותו מעשה של מכירת יוסף ,מן
השמיים נגזר .וכפי שמביא רש"י
בשם המדרש" :וַ ּיִ ְׁשלָ ֵחהּו ֵמ ֵע ֶמק
ֶחבְ רֹון (בראשית לז ,יד) -והלא חברון בהר,
שנאמר (במדבר יג ,כב) 'וַ ּיַ ֲעלּו בַ ּנֶ גֶ ב וַ ּיָ בֹא
ַעד ֶחבְ רֹון'?"  -הלא חברון שוכנת
בהרים גבוהים שאפשר לצפות מהם
על ירושלים ,ואם כן מה כוונת הכתוב
באומרו ששלח יעקב את יוסף
מ"עמק" חברון?

"כמובן ,הגאון רבי יוסף בער מבריסק
ימשיך לתת שיעורים ולא ירד
מגדלותו ,אך את שרביט הנהגת
הישיבה יקבל הגאון הנצי"ב מוולוז'ין".
דבריו של המגיד מוילנא התקבלו על
דעת כל הרבנים ,וכולם הכריזו פה
אחד ,שרבי נפתלי צבי יהודה ברלין,
הנצי"ב ,יתמנה להיות ראש הישיבה,
והגאון רבי יוסף בער מבריסק ימשיך
לשמח את לב התלמידים בשיעוריו
המפולפלים.

"אלא" ,אומר רש"י ,הכוונה שנשלח
יוסף "מעצה עמוקה של אותו צדיק
השוכן [קבור] בחברון" ,הוא אברהם
אבינו ,ששאל את ה' יתברך בברית בין
הבתרים "ּבַ ֶּמה ֵא ַדע ּכִ י ִא ָיר ֶׁשּנָ ה" (לעיל
טו ,ח).

וכך "וְ ָה ֱא ֶמת וְ ַה ָׁשּלֹום ֱא ָהבּו"
יט) ,כולם חיו באהבה ואחווה ושלום
ורעות.

(זכריה ח,

להצלחה ברוחניות ובגשמיות

ניסים בן רבקה
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אמר לו הקב"ה :דע לך ,אברהם ,כי
עתידים בניך לחטוא ,ובידך להחליט
איזה עונש יקבלו :האם ירדו ,חלילה,
לגיהנם ,או ירדו לגלות?

הצדיק ,שהלך אל אחיו והם מכרוהו
לישמעאלים ומשם ירד למצרים
והפך למושל ,ולבסוף יעקב וכל בניו
ירדו למצרים.

"ירדו לגלות" ,ענה אברהם" ,ועל ידה
יצטרפו ויזדככו".

זו הדרך ,אין מה לעשות! כבר נגזרה
גזירה מלפני אבינו שבשמים שיצטרך
יעקב אבינו לרדת למצרים על ידי יוסף
בנו.

קיבל הקב"ה את החלטתו של אברהם
וְ ִהבְ ִטיחֹו" :יָ ד ַֹע ֵּת ַדע ּכִ י גֵ ר יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֲעָך
ּבְ ֶא ֶרץ ֹלא לָ ֶהם וַ ֲעבָ דּום וְ ִעּנּו א ָֹתם
ַא ְרּבַ ע ֵמאֹות ָׁשנָ ה" (שם פסוק יג)".

ובעל הטורים מוסיף נופך בדברים
וכותב ,ש"עמק" בגימטריא רד"ו -
מאתיים ועשר ,כנגד מאתיים ועשר
שנה שהשתעבדו אבותינו במצרים.

קיום גזירת הגלות התחיל ביוסף

על נסייך שבכל יום תמיד
קפץ עליו רוגזו של יוסף .ניסיון חדש
הגיע ,ריב ומדון בין הבנים.

וַ ּיֵ ֶׁשב יַ ֲעקֹב (בראשית לז ,א).
ניסים רבים אירעו ליעקב אבינו.

ניתן לחדד את הדברים באמצעות
מעשה שהיה:

אירע לו נס עם אליפז שבא להרגו,
וניצל יעקב ממוות .אירעו לו ניסים עם
לבן ועם שכם ,ונס גדול עם עשו שבא
להרוג אותו ,וארבע מאות איש עימו.

הצדיק רבי שלמה ברעוודה זצ"ל היה
משגיח שלי בצעירותי .משפחתו
התגוררה בארצות הברית והוא הגיע

כעת ביקש יעקב לישב בשלווה ,אבל
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ללמוד בארץ ישראל ,בישיבת פוניבז'.
הוא היה קשור מאוד ל"חזון איש"
זצ"ל.

כבר הגענו למדרגה כזאת שאין
ניסיונות כלל ,זה כבר לא עולם הזה
אלא עולם הבא ...כיון שכך ,כאשר
נעשה לאדם נס ,היצר הרע שלו מתחזק
ומתאמץ להקטין בעיניו את הנס,
ולהשכיחו ממנו ,כדי שעדיין תישאר
הבחירה בעינה".

הוא אמר ל"חזון איש"" :אתמול
בלילה ,אחרי שנעשה לי נס גדול כזה,
הייתי בטוח שתפילת שחרית שלי
תהיה בדבקות ובמעלה עצומה ,כמו
שלא היתה מעולם ...אבל קמתי
בבוקר ,והתפללתי תפילה רגילה.
פרחה ממני כל אותה עוצמה של
דבקות בה' שחשתי בזמן שאירע
עימי הנס .אינני מבין איך זה קרה לי,
ואני שרוי בצער גדול .אנא ,יסביר לי
הרב איך תיתכן נפילה שכזו?"

עם ישראל ראה ניסים גלויים
במלחמת ששת הימים .לפני
המלחמה הזאת ,הפחד היה עצום,
סכנת מוות מוחשית ריחפה על
היהודים בארץ ישראל ,ופתאום עשה
ה' נס גלוי והכל התהפך לטובה.

יום אחד אירע לרב ברעוודה נס גלוי,
הקב"ה הצילו ממוות .למחרת בבוקר
הוא בא לספר ל"חזון איש" על הנס
הגלוי ,אבל היה בצער גדול.

אבל לאחר זמן התרגלנו ,וכמעט
נשכח מאיתנו הכל.
גם במלחמת יום הכיפורים נעשה לנו
נס עצום ,והקב"ה בחסדו ,עושה לנו
ניסים גדולים ותכופים כל העת ,ומגן
עלינו מפיגועים וממחבלים .אך היצר
הרע מתאמץ להשכיח מאיתנו את
הניסים הללו ,וכך נותרת בעינה
הבחירה.

אמר לו ה"חזון איש"" :בני ,מאת ה'
היתה זאת .ולמה? כאשר מתרחש
לבני ישראל נס ,הם מתרוממים
התרוממות גבוהה מאוד ,ומחמת
ההתרוממות הזו ,היצר הרע נמס
ונעלם .אם כן ,היכן הבחירה? באנו
לעולם הזה כדי לעמוד בניסיונות ,ואם

עלינו להשכיל לזכור את הניסים,
להודות לה' ,ולעשות את רצונו
יתברך.
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מעלת ארץ ישראל
ישראל ,ונרמז הדבר בפסוק באיוב
כו)ֹ" :לא ָׁשלַ וְ ִּתי וְ ֹלא ָׁש ַק ְט ִּתי וְ ֹלא נָ ְח ִּתי
וַ ּיָ בֹא רֹגֶ ז" .כאשר באים על ישראל
אויבים מבחוץ ,מתאחדים יחד שבטי
ישראל כדי להדוף את האויב .לאחר
שסרה מהם אימת האויב ויכולים הם
לשבת לבטח ,מתחילות המריבות
ביניהם.

גּורי ָא ִביו ּבְ ֶא ֶרץ
וַ ּיֵ ֶׁשב יַ ֲעקֹב ּבְ ֶא ֶרץ ְמ ֵ
ּכְ נָ ַען (בראשית לז ,א).

(ג,

בתיבת "וישב" רמוזות הצרות
שאירעו ליעקב:
האות ו' של "וישב" היא האות השנייה
של "יוסף" ,רמז למכירת יוסף; האות
י' של "וישב" היא האות השנייה של
"דינה"; ש' של "וישב"  -אות שנייה
של "עשיו"; ב' של "וישב"  -אות
שנייה של לבן.

כך היה עם יעקב ובניו :בתחילה
רדפום עשו ולבן ,ואירע מעשה דינה,
ובאותם זמנים היו כל השבטים
מאוחדים ,לא היו חילוקי דעות.

רש"י מביא בשם המדרש" :וישב -
ביקש יעקב לישב בשלוה ,קפץ עליו
רוגזו של יוסף".

מתי התחילו להתגלות חילוקי דעות?

ידועים דברי המדרש (בראשית רבה מ ,ו):
"מעשי אבות סימן לבנים" ,וכפי
שאירע עם יעקב אבינו ,כך אירע עם

בזמן "וישב יעקב" ,כאשר באו אל
השלווה ,התחילו להסתכסך ביניהם,
ועשו כל מה שעשו.

זיווג הגון וברכה והצלחה

רבקה בת שמחה
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לו את דבר המעשה ,ושאלו :שמא חס
וחלילה חיזקתי בזה עוברי עבירה?

מדוע נאמר "קפץ" עליו רוגזו של
יוסף? מה עניין קפיצה לכאן?

אמר לו רבי יוחנן :יפה עשית ,שכך
אמרת לו .את נפשך הצלת באותו
דיבור.

אם ישראל הולכים בדרך התורה,
מובטח להם שיחיו בארץ ישראל
בשלום ובשלווה ,בלי צרות ורוגז.

לולא היה עולא אומר לרוצח שטוב
עשה ,היה הורג גם אותו .נתקיים כאן
בחוסר ברירה ,מאמר חז"ל (סוטה מא
ע"ב)" :מחניפים לרשעים בעולם הזה".

כך נאמר לנו (דברים כח ,סה)" :וְ נָ ַתן ה' לְ ָך
ָׁשם לֵ ב ַרּגָ ז וְ כִ לְ יֹון ֵעינַ יִ ם וְ ַד ֲאבֹון נָ ֶפׁש"
 "שם" ,בחוצה לארץ ,יש רוגז ,אבלבארץ ישראל אין רוגז ,אלא כולם
אהובים וכולם ברורים ,כפי שנאמר
(ישעיה ס ,יח)ֹ" :לא יִ ָׁשּ ַמע עֹוד ָח ָמס
ּבְ ַא ְרצֵ ְך ׁשֹד וָ ֶׁשבֶ ר ּבִ גְ בּולָ יִ ְך".

אך תמה רבי יוחנן :איך קרה שאותו בן
מחוזא כעס כל כך עד שהרג את חברו,
אם היו בארץ ישראל? והרי כתוב
"וְ נָ ַתן ה' לְ ָך ָׁשם לֵ ב ַרּגָ ז"  -בבבל דוקא
ולא בארץ ישראל!

הגמרא (נדרים כב ע"א) מספרת על עולא,
שרצה לעלות מבבל לארץ ישראל,
וליווהו שני יהודים מהעיר מחוזא.
בדרך קם אחד והרג את חברו ,ושאל
הרוצח את עולא" ,האם יפה עשיתי?"

אמר לו עולא :כשאירע אותו מעשה
עדיין לא עברנו את הירדן ולא היינו
בתחום ארץ ישראל.
אכן ,נודע פשר הדבר.

אמר לו עולא' :כן' ,מאחר ונתיירא
שאם יאמר לו שלא עשה יפה ,יהרוג
גם אותו.

יעקב אבינו היה באותה שעה בארץ
ישראל ,ולא אמור היה לבוא עליו
"רוגז" ,אך מחוץ לארץ "קפץ" עליו
רוגזו של יוסף.

כאשר בא עולא לפני רבי יוחנן ,סיפר
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תולדות יעקב – יוסף
כשמתבוננים בדמותו של יוסף ,רואים
את גודל צדקותו .יוסף הצדיק ירד
למצרים ,הארץ המושחתת ,כפי
"ע ְרוַ ת
שנאמר בנביא (ישעיהו כ ,ד)ֶ :
ִמצְ ָריִ ם" ,וכמו שהתורה עצמה
מזהירה בפרשת איסורי עריות (ויקרא
יח ,ג)ּ" :כְ ַמ ֲע ֵׂשה ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ֲא ֶׁשר
יְ ַׁשבְ ֶּתם ּבָ ּה ֹלא ַת ֲעׂשּו" ,ועם זאת הוא
נשאר בקדושתו וטהרתו .על הפסוק
יֹוסף ָהיָ ה
בתחילת ספר שמות (א ,ה)" :וְ ֵ
בְ ִמצְ ָריִ ם" ,מביא רש"י את דברי חז"ל:
"להודיעך צדקתו של יוסף .הוא יוסף
הרועה את צאן אביו ,הוא יוסף שהיה
במצרים ונעשה מלך ועומד בצדקו".

יֹוסף (בראשית לז ,ב).
ֵאּלֶ ה ּתֹלְ דֹות יַ ֲעקֹב ֵ
המפרשים עומדים על השאלה
המתבקשת בקריאת פסוק זה :אם
התורה מבקשת לספר על תולדותיו
של יעקב אבינו ,מדוע הוזכר רק שמו
של יוסף.
רש"י במקום מביא את דברי חז"ל
במדרש אגדה" :תלה הכתוב תולדות
יעקב ביוסף ,מפני כמה דברים :אחת
 שכל עצמו של יעקב לא עבד אצללבן אלא ברחל ,ושהיה זיו איקונין של
יוסף דומה לו ,וכל מה שאירע ליעקב
אירע ליוסף :זה נשטם וזה נשטם ,זה
אחיו מבקש להרגו וזה אחיו מבקשים
להרגו ,וכן הרבה".

בכל שנותיו במצרים ,לא זז יוסף
הצדיק מדבקותו בהשי"ת ,ודמות
דיוקנו של אביו ניצבה לנגד עיניו ,כמו
שהיה במעשה אשת פוטיפר.

תולדותיו של יעקב ,כל מה שאירע לו
בימי חייו  -אירע גם ליוסף .נוסף
לזאת ,יוסף היה זה אשר דמותו דמתה
ליעקב ,וכל עבודתו של יעקב בבית
לבן ,לא נועדה מלכתחילה אלא כדי
לשאת את רחל ,ממנה נולד יוסף.

בכל עת היה יוסף חוזר על הלימוד
שלמד עם אביו.
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עבר ,להיות לבד ללא משען ומשענה,
ועל כן העניק לו חכמה יותר משאר
השבטים .חכמה שתאפשר לו לעמוד
איתן ולא להרכין את הראש.

על הפסוק "ּכִ י בֶ ן זְ ֻקנִ ים הּוא לֹו" אומר
התרגום אונקלוס" :ארי בר חכים הוא
ליה" .יעקב לימד את יוסף את כל
תורתו .בוודאי שהוא לימד גם את
שאר השבטים ,אך יעקב הרגיש שיש
צורך ללמד את יוסף חכמה מיוחדת,
כיצד להישאר ולשרוד גם כאשר
נמצאים רחוק מההורים והאחים,
בודד במערכה.

"אּלֶ ה ּתֹלְ דֹות
זהו שאומרת התורהֵ :
יֹוסף" ,כי יעקב השקיע בו את
יַ ֲעקֹב ֵ -
כל חכמתו ,והשריש בו את הסוד
כיצד להיות בין הגויים ולא להרכין את
הראש בפניהם.

הוא עצמו ,בעת שברח מפני עשו
אחיו בדרכו לבית לבן ,הלך לישיבת
שם ועבר ,שם למד ארבע עשרה
שנה .באותן שנים ,הוא הכין עצמו
לקראת ההליכה לבית לבן הרשע ,כדי
שיהיה לו את העוז ותעצומות הנפש,
להישאר ביראתו וחכמתו ומידותיו
הטובות.

הסוד הוא לימוד התורה הקדושה.
'תורה אגוני אגנא ואצולי מצלא' (סוטה
כא ע"א) .התורה מגינה מן הייסורים
ומצילה מהיצר הרע (רש"י שם).
יֹוסף
הכתוב אומר" :וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ָא ַהב ֶאת ֵ
ִמּכָ ל ּבָ נָ יו" (בראשית לז ,ג) ,וזאת בגלל
חכמת התורה שלו .ואומר ה"אור
החיים" הקדוש ,כי יעקב אהב את
יוסף "מכל בניו" – "יותר מכולם יחד",
כלומר ,אם היינו שמים בכף מאזניים

יעקב ראה ברוח קדשו ,שיוסף בנו
עתיד לעבור את כל מה שהוא עצמו
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אף אומנם שיעקב אבינו בוודאי לימדו
סדר טהרות ,אבל כדי שיוסף יקנה בו
קניין ,הוא היה צריך לעמול בו לבד,
ולכן לא נכתב.

אחת את כל הבנים ובכף השנייה את
יוסף ,היתה אהבתו של יעקב ליוסף
מכריעה את הכף ,כנגד כל הבנים .כל
זה בגלל חכמת התורה שלו .המילה
"מכל" היא אותיות 'מלך' ,בכך נרמז
כי יוסף עתיד למלוך על השבטים.

עוד אומר "בעל הטורים" על הפסוק
"וְ ָע ָׂשה לֹו ּכְ תֹנֶ ת ַּפ ִּסים" (שם) :פסים -
נוטריקון פוטיפר סוחרים ישמעאלים
מדינים" .בכך נרמז כל מה שעבר על
יוסף מאז שמכרוהו אחיו ,כי הוא
נמכר לסוחרים ,לישמעאלים ,לאחר
מכן למדינים ואלו מכרוהו לפוטיפר
במצרים.

על הפסוק "ּכִ י בֶ ן זְ ֻקנִ ים הּוא לֹו" (שם),
אומר "בעל הטורים"" :זקנים -
נוטריקון זרעים קדשים נשים ישועות
[זהו סדר נזיקין הקרוי 'ישועות' בלשון
סגי נהור ,כדי שלא לכנותו 'נזיקין'],
מועד" .אגב ,רק חמישה סדרים
מופיעים כאן ,וסדר טהרות חסר ,כי

בכוח התפילה לשנות את הטבע
"ממשמש בעיניו" – ליפותן ולקשטם
(רש"י ומתנות כהונה)" ,מתקן בשערו
ומתלה בעקבו" – הולך בנחת ובגיאות,
והעקב נדמית תלויה בהליכתו (מתנות
כהונה).

יֹוסף ּבֶ ן ְׁש ַבע ֶע ְׂש ֵרה ָׁשנָ ה ָהיָ ה ר ֶֹעה ֶאת
ֵ
ֶא ָחיו ּבַ ּצֹאן וְ הּוא נַ ַער (בראשית לז ,א-ב).
דרשו רבותינו על יוסף הצדיק (בראשית

רבה פד ,ז)" :בן י"ז שנה ואת אמרת והוא
נער? אלא שהיה עושה מעשה
נערות".

יוסף הצדיק היה יושב ועוסק בתורה
תמיד ,אך היתה לו משיכה ליפות את

ומהו אותו "מעשה נערות"?
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ליעקב ,עשתה חשבון כי רחל עתידה
להוליד בן אחד בלבד ,פחות מן
השפחות .שכן ,בלהה וזלפה ילדו כבר
כל אחת שני בנים ,ואם היא תלד כעת
את השביעי ישאר לרחל רק בן אחד.

עיניו ,לסדר את שערו ולסלסל את
פאותיו ,שתהיינה מתולתלות ויפות,
והקדיש מחשבה למראהו.
יודגש ,כי התיאורים הללו נועדו לשבר
את האוזן .יוסף היה צדיק וקדוש,
קודש הקודשים ממש .כל השבטים
כולם היו צדיקים ,אך דרגתו של יוסף
היתה גבוהה משל כולם ,בפרט בעניין
הקדושה.

היתכן שלרחל יהיה פחות מלכולן? –
אמרה לאה – הלא לא תהיה כהנת
פחותה מפונדקית!
היא חסה עליה שלא תתבזה ,ומיד
החלה להתפלל שהבן שבמעיה יעבור
לרחל.

ובכל זאת עלינו להבין טעמו של דבר.

עד כדי כך התמסרה לאה לרחל
אחותה!

העניין מתבאר על פי דברי רבותינו
במדרש (תנחומא ויצא א) על הפסוק
(בראשית ל ,כא) "וְ ַא ַחר יָ לְ ָדה ּבַ ת וַ ִּת ְק ָרא
ֶאת ְׁש ָמּה ִּדינָ ה".

ידוע ,כי בתוך ארבעים יום ראשונים
לעיבור ,אפשר להתפלל שיהיה בן
זכר ,אבל לאחר ארבעים יום כבר לא
ניתן לעשות זאת .אך התלמוד
הירושלמי (ברכות פ"ט ה"ג) חולק על כך
וסובר ,שבכח התפילה לחולל נס

לאה אמנו הצדקת היתה נביאה,
וראתה ברוח הקודש כי ליעקב יהיו
שנים-עשר שבטים .כאשר נוכחה
לדעת כי היא עומדת ללדת בן שביעי

לרפואת

תקוה בת רחל רוחאם
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אלא ,שמאחר והם התהפכו מתחילת
ברייתם ,לכן הטבעים של שניהם
משונים –

ַה ְּמ ַׁשּנֶ ה את הטבע! אומנם לאחר
ארבעים יום של יצירת הוולד לא ניתן
לשנותו בדרך הטבע לזכר ,ומכל
מקום אם מתפללים מעומק הלב
יכולים לשנות.

דינה יוצאת לראות בבנות הארץ,
בניגוד ל'כל כבודה בת מלך פנימה'.
אומנם היא התהפכה לבת ,אך
מתחילת ברייתה היתה לה נפש של
איש והנפש הזו נשארה בה ,כך שלא
פחדה לצאת ,שהרי דרכו של איש
לצאת.

הוא מביא לכך ראייה מן הנס והפלא
שאירע כאן -
באותו זמן היתה רחל מעוברת בבת,
והקב"ה הפך את העוברים – את
העובר הזכר שברחם לאה הפך לנקבה
– דינה ,ואת העובר הנקבה שברחם
רחל הפך לזכר – יוסף! [כך היא שיטת
רש"י ועוד ראשונים ,אך רבי יהונתן בן
עוזיאל פירש שהקב"ה החליף את
העוברים ונתן את יוסף ברחם של
רחל ,ואת דינה ברחם של לאה].

כיוצא בכך אירע עם יוסף .מלכתחילה
היה צריך להיות אשה ,ולכן גם כאשר
התהפך לאיש ,עדיין נשארה בו מעט
נפש של אשה והוא נהג לעסוק קצת
במעשי נשים  -סלסל בשערו ומשמש
בעיניו .המשיכה הטבעית לעסוק
במראה נותרה אצלו ,למרות כל
הצדקות ,הקדושה והטהרה שלו.

זהו נס שאינו נתפס בשכלנו ואיננו
יכולים להבינו ,אך כך אמרו רבותינו.
זהו דבר שרק הקב"ה יכול לעשותו,
ואל לנו לנסות להסביר בכלים שלנו
איך בדיוק הוא נעשה.

רבותינו מביאים לכך רמז משמו:
'יוסף' -בגימטריה מאה חמישים
ושש ,ועם הכולל (תיבת המילה עצמה)
מאה חמישים ושבע ,וגם 'נקבה'
בגימטריה מאה חמישים ושבע ,ללמד
שבתחילה היה יוסף נקבה ולאחר מכן

כך נולדו בסופו של דבר יוסף לרחל
ודינה ללאה.
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דרכיו .אחת ההנהגות הקלוקלות
שאימץ לעצמו ,היתה גידול השיער
וההתעסקות בו ,ובמשך הזמן הלך
והידרדר עד שמראהו והתנהגותו
העידו על ריחוקו מהקב"ה ומצוותיו.

הפך לזכר.
עניין זה של תיקון השערות אינו
פשוט .המדרש (ילקו"ש משלי רמז תתקסא)
אומר" :אין יצר הרע מהלך לצדדין
אלא באמצע פלטיא ,ובשעה שהוא
רואה אדם ממשמש בעיניו ,מתקן
בשערו ומתלה בעקביו ,הוא אומר:
הדין דידי"  -כאשר רואה היצר הרע
אדם המתקן בשערו ,אומר הוא :זה
שלי! אם מתקן הוא בשערו ,כבר נפל
ברשתי!

הוריו השבורים של הנער פנו לרבי לוי
יצחק ותינו לפניו את צרתם .מה
עליהם לעשות כדי להשיב את לב הבן
התועה? שאלו במר ליבם.
תשובתו של הרבי היתה מפתיעה:
"יש לגזוז את שערותיו!" אמר בקול
שאינו משתמע לשתי פנים" .לאחר
שתיגזזנה שערותיו הארוכות – הכל
יבוא על מקומו בשלום והוא ישוב
מדרכו הרעה".

לאחד מבני עירו של רבי לוי יצחק
מברדיצ'ב זצ"ל ,סנגורם של ישראל,
היה בן יחיד שנולד לאחר שנות
המתנה ארוכות .הילד היה ילד טוב
ומחונך והרווה את הוריו נחת ,אולם
בהגיעו לגיל מצוות החל להתחבר עם
נערים פוחזים ואט אט שינה את

לא היתה זו משימה קלה .הנער סירב
לבקר אצל הספר והתנגד נחרצות לכל
גזיזה שהיא של שערו.
כששמע זאת הרבי ,ביקש לקרוא

לעילוי נשמת
מרדכי בן רגינה ז"ל
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הנער ,והנה ,ראו זה פלא :אך נפרד
משערותיו המגודלות ,ומיד החל
הנער לבכות ולהתחרט על רוח
השטות שנכנסה בו ,וביקש מהוריו
שימחלו לו על הצער ועוגמת הנפש
שגרם להם במעשיו הנלוזים.

לנער אליו ,אך גם לזאת סירב הנער
הפוחז.
"הביאוהו בעל כורחו!" הורה הרב,
וכך היה .בלית ברירה ,גייס האב שני
גברתנים ,ויחד הצליחו להביאו לפני
הרבי.

אמר רבי לוי יצחק לנוכחים :אין זאת
אלא פסוק מפורש"ָ :ק ְדקֹד ֵׂש ָער
ִמ ְת ַהּלֵ ְך ּבַ ֲא ָׁש ָמיו" (תהלים סח ,כב).

מיד כשנכנסו אל חדרו – גזז רבי לוי
יצחק את שערותיו הארוכות של

לאדם חי אומרים "לך לשלום"
לעומת זאת" ,הנפטר מן המת ַ -אל
יאמר לו 'לך לשלום' אלא 'לך בשלום',
שנאמר' :ואתה תבוא אל אבותיך
בשלום'" (ויעוין במהרש"א שם הביאור בכל
זה).

וַ ּיִ ְׂשנְ אּו אֹתֹו וְ ֹלא יָ כְ לּו ַּדּבְ רֹו לְ ָׁשֹלם
(בראשית לז ,ד).
חז"ל (ברכות סד ע"א) אמרו" :הנפטר
מחברו ַ -אל יאמר לו 'לך בשלום',
אלא 'לך לשלום' ,שהרי יתרו שאמר
לו למשה 'לך לשלום'  -עלה והצליח,
דוד שאמר לו לאבשלום 'לך בשלום'
 -הלך ונתלה".

וזהו שאמר הכתוב כאן :כיון שאחי
יוסף שנאו אותו וחשבו להמיתו ,הם
לא יכלו ַ"ּדּבְ רֹו לְ ָׁשֹלום" כדרך
שמדברים עם אדם חי.
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החלומות הולכים אחר הפתרון
ּיֹוספּו
יֹוסף ֲחלֹום וַ ּיַ ּגֵ ד לְ ֶא ָחיו וַ ִ
וַ ּיַ ֲחֹלם ֵ
עֹוד ְׂשנֹא אֹתֹו (בראשית לז ,ה).

העתיד ,ואת היום בו יבואו ֶא ָחיו
וישתחוו לפניו.

השבטים הקדושים ידעו ש"אין
מראים לו לאדם בחלום אלא מהרהורי
ליבו" (ברכות נה ע"ב) ,ואם יוסף ראה
בחלומו את אלומותיהם משתחוות
לאלומתו – אין זאת אלא משום
שבמשך היום הוא חושב למלוך
ולשלוט עליהם.

הראיה הגדולה ביותר שיוסף לא רצה
לשלוט על ֶא ָחיו ,ומצדו הוא כלל לא
שנא אותם  -היא דווקא מתוך זה
שיוסף סיפר את חלומותיו לְ ֶא ָחיו!
שהרי רבותינו אומרים שמי שחולם
חלום לא יספרו לשונאיו ,משום שכל
החלומות הולכים אחר הפתרון (ברכות
נה ע"ב) ויש לחשוש שמא שונאיו
יפתרו את חלומו לרעה .אדרבה,
יספרו לאוהביו כדי שהללו יפתרוהו
לטובה ,וכך יתקיים החלום בפועל.
נמצא שאם יוסף סיפר את חלומותיו
לְ ֶא ָחיו ,הווי אומר שהוא לא הרגיש
כלפיהם כל שנאה ,והחשיבם לאוהביו.

בפרט שבתחילה סדר ההנהגה היה
בידי ראובן ,הבכור .האחים לא היו
עושים דבר בלי להתייעץ איתו ולקבל
את אישורו .אולם ,לאחר שבלבל
יצועי אביו ,הוא החל לשבת בשק
ובתענית וירד מגדולתו (בראשית רבה פה,
א) .האחים חיפשו מנהיג חדש ,וחשדו
ביוסף שהוא מעוניין ליטול לידיו את
שרביט ההנהגה עליהם.

ובאמת בפועל התקיים החלום בדיוק
כפי שאחיו פתרו לו אותו .פיהם,
"ה ָמֹלְך ִּת ְמֹלְך ָעלֵ ינּו
שענה בהם ואמרֲ :
ִאם ָמׁשֹול ִּת ְמׁשֹל ּבָ נּו"  -הוא זה שקיים
את החלום והמליך את יוסף!

אולם האמת היא שיוסף הצדיק לא
הרהר על כך ביום! לא היה לו כל רצון,
או שאיפה ,למלוך על ֶא ָחיו .אלא שמן
השמים הראו לו ,בחלום הלילה ,את
19
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פעם אחת בא אליו חתנו וסיפר לו
שראה בחלומו את היסודות של
ישיבת לומז'א בפולין כשהם נשרפים.
על אף היותו זקן ושבע ימים ,הורה
ה"חפץ חיים" למהר ולרתום את
העגלה ,ועמד על כך שהם יגיעו לפולין
עוד באותו היום כדי לבדוק מה יש
לתקן שם.

גם יעקב אבינו פתר את חלומו של
"הבֹוא נָ בֹוא ֲאנִ י
יוסף לטובה .באומרו ֲ
וְ ִא ְּמָך וְ ַא ֶחיָך לְ ִה ְׁש ַּת ֲחֹות לְ ָך ָא ְרצָ ה" לא
היתה כוונתו להטיל איזשהו ספק
ּבִ ְדבַ ר מלכותו של יוסף ,והיה ברור לו
מֹורה על מציאות שעתידה
שהחלום ֶ
להתקיים.
ה"אור החיים" הקדוש מבאר,
שהתורה חוזרת ואומרת מספר
פעמים את המילה "והנה" בחלומו
של יוסף ,כדי ללמד שיוסף ראה את
החלום בצורה בהירה וברורה ,והחלום
לא היה ככל החלומות שעליהם נאמר
(זכריה י ,ב)" :וַ ֲחֹלמֹות ַה ָּשׁוְ א יְ ַדּבֵ רּו".

בהגיעם לשם התברר שבדיוק באותו
היום ִּפ ְר ֵסם מאן דהוא כתבה באחד
העיתונים ,בה יצא בדברי לשון הרע,
באש ובגופרית ,נגד ישיבת לומז'א.
ה"חפץ חיים" קרא לְ ַא ֵּתר מיד את
האיש ,להענישו בכל החומרה,
ולהכריז כי כל דבריו היו שקר.
"אּלּו היסודות הנשרפים שראית
ֵ
בחלומך" ,אמר ה"חפץ חיים" לחתנו.
"אם ,חלילה ,לא היינו באים ועוצרים
את הלשון הרע הזה ,הוא היה מתקבל
על לב השומעים ,והישיבה היתה
ניזוקת מכך באופן קשה ביותר".

חלומות שחולמים גדולי עולם באים
להעיד ,או לְ ַס ֵּמן ,על משהו שקרה או
שעתיד לקרות.
ה"חפץ חיים" זצ"ל היה חושש
מחלומות ,שמא יש בהם ממש
ומלאכים משמים הראו לו את דבר
החלום.

זוהי דוגמא לחלום שבא ללמד על
העתיד להיות.
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נר חנוכה
באלוקי ישראל (בראשית רבה ב ,ד).
מדוע דוקא על קרן השור?
באותם הזמנים כל הכלכלה הייתה
תלויה בעבודת השדות ,והשדות היו
תלויים בשוורים  -שבעזרתם היו
חורשים ,זורעים ,קוצרים ודשים את
התבואה.
היוונים באו ואמרו ,אתם מעוניינים
בשוורים? אין בעיה – בבקשה ,אבל
בתנאי שתכתבו על קרנו שאין לכם
חלק באלוקי ישראל!
אדם היה מצוי רוב היום בשדה ומביט
בשור שלפניו שכתוב עליו ש'אין לו
חלק באלוקי ישראל' – והיה נחקק
וחודר לתוכו אט אט ,עד אשר נקבע
משפט זה בליבו!
זהו הכוח הטמון בפרסומות ושיווק
המוצרים שבדורנו .הדברים חודרים
ומשפיעים גם על היראים ושלמים
שהולכים ברחובות ומביטים בשלטי
חוצות הענקיים ...כך עשו היוונים,
ובאופן זה משתמש היצר במשך
הדורות...
אך אל לנו ליפול לזרועות היאוש,

רבותינו (שבת כא ע"ב) קבעו שאת נר
חנוכה מצוה להניחו על פתח ביתו
מבחוץ.
והטעם לכך ,משום שהיוונים עקרו
את פתחי בתי ישראל וקבעו שאסור
לקבוע דלת בפתח ביתו.
ולמה קבעו זאת? משום שרצו שלא
תהיה צניעות בבית ישראל ,אלא הכל
פתוח ומופקר לכל ,אוניברסיטה
'הפתוחה'.
אין הגדרה של "רשות היחיד" או
"רשות פרטית" ,אלא הכל "רשות
הרבים" ,הכל פתוח לעיני כל.
במשך הדורות ,לצערנו ,גם היו זמנים
כאלה ששלטונות מסוימים קבעו
שלא לקבוע אלא דלת בכניסת הבית
 אך לא בין החדרים ,ולא היה זהמרצון לחסוך בדלתות ,אלא במטרה
להשחית את הצניעות והפרטיות של
בנות ישראל הכשרות.
בנוסף ,היוונים גזרו על עם ישראל
לכתוב על קרן השור שאין להם חלק
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לימוד התורה בשמחה ,תורה שבכתב
ותורה שבעל פה ,לימודים הראשונים
והאחרונים שהם מלאכים וׂשרפים
השורפים את כל הטומאה מסביב,
כיון שרק באמצעות התורה הקדושה,
נתגבר על החושך ונפיץ את האור
הגדול בעם ישראל!

החשמונאים הקדושים במסירות
נפשם ניצחו את היוונים ,וכך גם אנו
בכל דור ודור'ֵ ,ה ָּמה ּכָ ְרעּו וְ נָ ָפלּו וַ ֲאנַ ְחנּו
עֹודד' (תהלים כ ,ט) ,דברי תורה
ַּק ְמנּו וַ ּנִ ְת ָ
לא מקבלים טומאה (ברכות כב ע"א) ,על
ידי לימוד התורה האדם מטהר את
עצמו!
דף אחד של גמרא עם פירוש הרא"ש
נחשב כיום תענית שלם! (כך היה רגיל

כדי שנקבל מושגים מהי שקידת
התורה ,נספר:
הגאון הצדיק ,חסידא קדישא ,רבי
עמרם אזולאי זצ"ל ,היו מחותנו של
מרן פאר דורנו רבינו עובדיה יוסף
זצוק"ל ,חמיו של הגאון רבי יעקב
יוסף זצ"ל.
רבי עמרם שקד על התורה בצורה
מופלאה ביותר שלא קיימת בעולם,
כל שנייה שלו הייתה מחושבת .לפני
שהיה מתחיל ללמוד היה מוציא מעט
את הגמרא הבאה שברצונו ללמוד,
שתהיה בולטת בארון ספרים ,כדי
שמיד כשיסיים את המסכת
הראשונה ,יתחיל בשניה בלא להפסיק
לרגע!
ממש היה שוקד 'כשור לעול וכחמור
למשא[וי]' (ע"ז ה ע"ב).

לומר מורנו רבי עזרא עטיה זצ"ל בשם הבעל שם

טוב זצ"ל).
למרות כל הניסיונות הקשים הפוקדים
את עם ישראל מבית ומחוץ ,עלינו
להתעודד ,להמשיך בלימוד התורה
הקדושה ביתר שאת וביתר עוז ,לפי
שהיא חביבה ורצויה לפני הקב"הּ' ,כִ י
נָ ַפלְ ִּתי ָק ְמ ִּתי ּכִ י ֵא ֵׁשב ּבַ ח ֶֹׁשְך ה' אֹור לִ י'
(מיכה ז ,ח) ,החשמונאים הקדושים נטעו
בנו את הכוח והעוז להמשיך בכל
מצב ,ולהאיר את בית ישראל עד
לגאולה השלימה הממשמשת ובאה.
ניצוץ אחד של הקדושה שהיה
בחשמונאים ,שרף את כל טומאת
היוונים והחזיר את הקדושה והטהרה
לעם ישראל.
לכן מחובתנו בימים אלו להחדיר את
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ממשיך בלימודו בבית המדרש וממנה
את אשתו הרבנית שתדליק עבורו את
נרות החנוכה ,והוא עצמו היה שומע
את ברכות ההדלקה בבית המדרש.
[כמו שהיו נוהגים התנאים והאמוראים
בזמן התלמוד שהיו נוסעים למרחקים
כדי ללמוד תורה ,ולא היו חוזרים
לביתם בימי החנוכה אלא נשותיהם
היו מדליקות בביתם].
אין לנו מושג עד היכן מגיע חיוב האדם
לשקוד בתורת ה' .לספר סיפורים אנו
יכולים ,אבל להשיג את ההשגות
הללו? הלוואי שנשיג אפילו מקצת.

רבי עמרם היה גר בתחילה בירושלים
בשכונה הסמוכה לישיבה ,אך לאחר
מכן חייבו אותו להיות דיין בתל אביב.
פעם אחת הוא ראה את חכם יוסף
בבליקי זצ"ל ,שהיה תלמיד חכם
מובהק ודיין בירושלים ,לבוש בפראק
ומגבעת כנהוג בעולם הדיינות ,אך
עניבה לא לבש ,שאלו רבי עמרם
לפשר הדבר ,והשיב לו רבי יוסף
שבבית הדין לא מחייבים אותו ללבוש
עניבה.
שמח רבי עמרם שמחה גדולה ,ואמר:
'באמת אפשר ללכת לבית הדין בלי
עניבה? ברוך ה' ,כך אחסוך את השניות
הללו של לבישת העניבה ואמשיך
בלימודי!' ,ומיד הוריד את העניבה
מעליו.

למעשה בימינו אנו מדליקים בעצמנו
את נרות החנוכה ולא ממנים את
נשותינו שליח להדלקה (חזון עובדיה
חנוכה עמוד ע"ה שהוא מנהג מיוסד על אדני פז,

ואין לערער עליו) ,היות וגם לדברי החולין
אין אנו ממנים אחרים כשליח לעשות
עבורנו הדברים ,אלא עושים זאת
בעצמנו.
אדם שרוצה לקנות חליפה ,האם הוא
ממנה את אשתו לקנות לו? לא ,הוא
הולך בעצמו ,מודד ובוחר את
החליפה.

המשגיח של ישיבת אור התורה ,בה
היה לומד רבי עמרם ,היה רגיל לומר
ששני דברים לא זזים מבית המדרש,
ומה הם? שעון הקיר ורבי עמרם!
כיון שמצות הדלקת הנר היא חובת "נר
איש וביתו"  -העיקר שיהיה נר חנוכה
דולק בבית (שבת כא ע"ב ,ונפסק בשו"ע בסימן
תרע"א ס"ב) ,בימי החנוכה היה הרב
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אמרתי לו' ,למה תבקש כסף על כך?
אתה צריך לשלם על הזכות הגדולה
שנפלה בחלקך ,זו מצווה שתלווה
אותך לנצח נצחים!'
כך דאגה הרבנית ע"ה לתורתו של
מרן ,שהיה שוקד על התורה ומנצל
כל רגע פנוי.
לכבוד שבת קודש ,זכורני שראיתי
את מרן כמה פעמים הולך בערב שבת
למאפיית הפיתות של ה"ה אליהו כהן
בשוק הבוכרים ,וקונה פיתות
"אשתנור" לכבוד שבת קודש .אבל
לדברים אחרים היה אצלו בגדר של
'בל יראה ובל ימצא' ,רק בתורתו עסק
תֹורה אֹור'
יומם ולילהּ' ,כִ י נֵ ר ִמצְ וָ ה וְ ָ
(משלי ו ,כג) ,התורה הקדושה היא אור
גדול.
יהי רצון שנזכה להגות בה תמיד
ולשקוד על דלתותיה!

לכן גם במצוות נר חנוכה אנו מדליקים
בעצמנו.
אבל יש יחידי סגולה ,שקדנים בתורה
שלא הולכים לצרכיהם הפרטיים ,כמו
מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל,
שכשהיה צריך לקנות נעליים ,הרבנית
מרגלית ע"ה הייתה מביאה לו שניים-
שלושה זוגות נעליים חדשות ,והוא
היה נועל בביתו תוך כדי לימוד ,וכך
היה בוחר את הזוג הרצוי.
וכך כשהיה צריך לקנות מגבעת או
חליפה ,הייתה הרבנית מביאה לו כמה
סוגים ומהם היה בוחר.
סיפר לי פעם אחד החייטים שהיה
תפור עבור מרן זצוק"ל ,שמרן לא היה
מגיע לחנותו ,אלא הוא היה צריך
ללכת לביתו של כדי למדוד את גודל
החליפה המתאימה עבורו .והיה צריך
לגבות כסף נוסף על הליכתו לבית
מרן.

(מתוך 'אחריך נרוצה' מועדים ,הנמצא בכתבי יד).
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