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ָּכל  ק  ִיּׁשַ ִּפיָך  ְוַעל  ֵּביִתי  ַעל  ִּתְהֶיה  ַאָּתה 
)בראשית מא,  ִמֶּמָּך  ֶאְגַּדל  ַהִּכֵּסא  ַרק  ַעִּמי 

מ(.

סיפור  הוא  הצדיק  יוסף  של  סיפורו 
מופלא של "ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשֹּפת 

)תהלים  ֶאְביֹון"  ָיִרים 
קיג, ז(:

שתים- במשך 
שנה  עשרה 
מושלך יוסף בבית 
בודד  האסורים, 
משפחה.  וחסר 
מכירו,  אינו  איש 
אינו  אחד  אף 
לו.  לעזור  מנסה 
שר  אפילו 
רק   – המשקים 
יצא לחופשי וכבר 

שכח אותו.

היה  יכול  כלאו  בימי  כיוסף  מי  אכן, 
לומר - "ַהֵּביט ָיִמין ּוְרֵאה ְוֵאין ִלי ַמִּכיר 
ְלַנְפִׁשי"  ּדֹוֵרׁש  ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס  ָאַבד 

)תהלים קמב, ה(. 

והנה, ביום אחד – "ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור" 
הוא  יום  באותו  ועוד  יד(,  מא,  )בראשית 

מתמנה למשנה למלך מצרים! "ַאָּתה 
ק ָּכל ַעִּמי"  ִּתְהֶיה ַעל ֵּביִתי ְוַעל ִּפיָך ִיּׁשַ

)שם, מ(.

השתנו  אחד  ברגע 
חייו באופן קיצוני! 
של  ממצב 
ְּכֵמת  "ִנְׁשַּכְחִּתי 
יג(  לא,  )תהלים  ִמֵּלב" 
יוסף למעמד  מגיע 
ַהִּכֵּסא  "ַרק  של 

ֶאְגַּדל ִמֶּמָּך"! 

האיתנה  אמונתו 
בהשי"ת,  ובטחונו 
ליוסף  שעמדו  הם 
נתהפך  ובזכותם 
עליו הגלגל ומבית 

האסורים הגיע לארמון המלוכה.

משל  מעין  הוא  יוסף  של  סיפורו 
לגורלו של כלל ישראל:

ואביון,  דל  הוא  בגלות  ישראל  עם 

בה',  בטוח  ישראל  עם 

פסוקי  בכל  ומאמין 

והנביאים  התורה 

המבטיחים  הקדושים 

כי עוד נשב כאן בארץ 

בבטחה ובשלום

כאשר תגיע השעה אין מעצור מלהושיע

כאשר תגיע השעה אין מעצור מלהושיע
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כאשר תגיע השעה אין מעצור מלהושיע

ונרדף,  גולה  עם  מזה.  למטה  והרבה 
זכר.  נותר  לא  תפארתו  מימי  אשר 
יום יבוא  כמה קשה להאמין היום, כי 
ועם ישראל ישוב למקומו ולמלכותו, 
בבית  ה'  את  ונעבוד  ניגאל  שעוד 
וששוב  בירושלים,  שייבנה  המקדש 
ְסֻגָּלה  ִלי  "ִוְהִייֶתם  בגלוי:  בנו  יתקיים 
ַמְמֶלֶכת  ִלי  ִּתְהיּו  ְוַאֶּתם  ָהַעִּמים  ִמָּכל 

ֹּכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש" )שמות יט, ה-ו(.

אשר  הקטנה  הארץ  פיסת  את  אפילו 
ניתנה לנו מאבות אבותינו, ולהם נתנה 
הקב"ה בעצמו - אפילו אותה זוממים 
אליה  לוטשים  כולם  מאיתנו.  לקחת 

את עיניהם ואומרים: "כולה שלי".

ומאמין  בה',  בטוח  ישראל  עם  אבל 
והנביאים  התורה  פסוקי  בכל 
הקדושים המבטיחים כי עוד נשב כאן 
בארץ בבטחה ובשלום. הקב"ה יגאלנו  

משפל המדרגה שאליה הגענו בגלות 
וכפי  ולכבודנו.  למקומנו  וישיבנו 
שעשה עם יוסף הצדיק והקימו מעפר 
– כן יעשה עימנו, ומי ייתן ונזכה לחזות 

בכך בעינינו בקרוב.

להישמר  עלינו  לישועה  לזכות  וכדי 
מפני קוצר רוח. לא תמיד נושע האדם 
הצדיק  יוסף  מבקש.  הוא  כאשר  מיד 
יום  לא   – וחיכה  האסורים  בבית  ישב 
שנתיים.  או  שנה  לא  וגם  יומיים,  או 
שתים עשרה שנים תמימות חלפו עליו 

בכלאו עד שיצא מאפלה לאורה.

גם מלחמת החשמונאים לא התחילה 
הגדולים  לניסים  אחד.  ביום  ונגמרה 
קדמו שנים של מסתור במערות, פחד 
ואימה, שנים של סבל ומסירות נפש 

על קיום מצוות.

להצלחה ברוחניות ובגשמיות
גבריאלה בת זהבה
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כאשר תגיע השעה אין מעצור מלהושיע

וגאולתו הפרטית של  גאולת ישראל, 
עלינו  תבוא.  בוא  ואחד,  אחד  כל 
להאמין בה ולצפות לה, ולהתגבר על 
הייאוש ומורך הלב הבאים בעקבותיהן 

של שנות ההמתנה הארוכות.

בטן  לפרי  שהמתינו  זוגות  היו  כבר 

ה'  לברכת  זכו  ואז  ויותר,  שנים  עשר 
בכל שנה מחדש, ותוך תקופה קצרה 
היה ביתם מלא כבתיהם של אחרים.

חובה עלינו לזכור: כאשר תגיע השעה 
ה'  לפני  מעצור  יהיה  לא   – הראויה 

מלהושיענו.

ֹחֵלם  ּוַפְרֹעה  ָיִמים  ְׁשָנַתִים  ִמֵּקץ  ַוְיִהי 
)בראשית מא, א(.

ה"אור החיים" הקדוש ביאר, שפרעה 
היה חולם שנתיים ימים בתמידות את 
החלום הזה, אלא שהיה שוכחו, ולסוף 
החלום,  את  שוב  חלם  ימים  שנתיים 

וזכרו.

במשך  חלומו  את  פרעה  שכח  מדוע 
שנתיים? 

מאחר ואמר יוסף לשר המשקים )שם 

ְוִהְזַּכְרַּתִני".  ְזַכְרַּתִני...  ִאם  "ִּכי  יד(:  מ, 

גבוהה  מדרגה  בעל  היה  הצדיק  יוסף 
מאוד בבטחון בה', ובבקשתו זו משר 
במידת  פגם  של  שמץ  היה  המשקים 
נגזר  כן  על  מדרגתו.  פי  על  הביטחון, 
עוד  האסורים  בבית  לשבת  עליו 
שנתיים ימים, כנגד אותן שתי מילים.

השתדלות  כמה  השאלה,  ונשאלת 
צריך אדם לעשות?

פרשה למעשה

מידת הבטחון וחובת ההשתדלות
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נאמר:  יח(  )טו,  דברים  בחומש  בפסוק 
"ּוֵבַרְכָך ה' ֱאֹלקיָך ְּבֹכל ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה". 
ה'  ישרה  כך  בה',  ביטחונך  מידת  כפי 
עליך שפע ברכה. ככל שביטחונו של 
לעשות  הוא  צריך  יותר,  גדול  אדם 

השתדלות פחותה יותר.

באמת  להיות  הביטחון  צריך  אך 
ובתמים!

ישראל  רבי  של  הקבוע  לשיעורו 
שעבד  יהודי,  מגיע  היה  זצ"ל  מסלנט 

למחייתו במקצוע הטייחות. 

באחד השיעורים דיבר הרב על מידת 
כל  לב  את  ועורר  בה',  הביטחון 
כדי  תוך  זו.  חשובה  למידה  הנוכחים 
הדברים אמר הרב, שאם יבטח האדם 
בה' באמת ובתמים, הקב"ה ימלא את 

משאלתו בלי שום סיבה. 

והתרשם  הדברים  את  שמע  הטייח 
'האם  בליבו:  שאמר  עד  מאוד,  מהם 

משוגע אני, שאכלה את ימי במלאכת 
יכולתי,  כפי  ואלמד  אשב  הטייחות? 
אקרא תהילים ופרשת שבוע, והקב"ה 

יזמן לי את פרנסתי'.

היה  יום  אחר  יום  עשה.  כך  ובאמת, 
תהלים  קורא  המדרש,  לבית  נכנס 
ולומד חומש. בינתיים כלה הכסף מן 
הבית, והחלו בני משפחתו למכור את 
כלי הבית. לאחר זמן הגיעו למצב של 

עוני גדול, עד פת לחם.

מסלנט,  ישראל  רבי  אל  הטייח  הלך 
בשיעור,  אמר  "הרב  באוזניו:  ותמה 
שאם אדם בוטח בה', הקב"ה יביא לו 
בה'  ובוטח  מאמין  אני  פרנסתו.  את 
שיביא לי עשרת אלפים רובל, ומדוע 
אלפי  עשרת  פתחי  אל  הגיעו  לא 

הרובל הנ"ל?"

ושאלו:  מסלנט  ישראל  רבי  בו  הביט 
שלם,  בלב  בה'  בוטח  אתה  "האם 

פרשה למעשה
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שייתן לך עשרת אלף רובל?"

בוטח  "אני  הטייח.  ענה  בודאי,"  "כן, 
במאת האחוזים". 

לי  "יש  ישראל,  רבי  אמר  כן,"  "אם 
אפשרות לתת לך עכשיו באופן מיידי 
סכום של חמשת אלפים רובל, ובעד 
הרובל  אלפי  עשרת  את  לי  תיתן  זה 
מעוניין  האם  לקבל.  עתיד  שאתה 

אתה בעסקה זו?"

על  הטייח  קפץ  בהחלט,"  "כן, 
אלפי  בחמשת  "אחליף  המציאה. 
רובל את עשרת הרובלים המובטחים".

"לא  ישראל,  רבי  לו  השיב  כן",  "אם 
מידת  את  לעצמך  לרכוש  זכית 
שבטוח  מי  ובתמים.  באמת  הביטחון 
רובל,  אלפים  עשרת  שיקבל  באמת 
חצי  על  להתפשר  יסכים  לא 
מהסכום... עליך לשוב מיד למלאכתך, 

ולא לגרום סבל לבני משפחתך!"

"בעל  לאדם  שיקראו  מספיק  לא 
ביטחון  בעל  להיות  עליו  ביטחון", 
באש  ביטחונו  עם  ללכת  באמת, 

ובמים! 

בביטחונו  ידוע  היה  נובהרדוק  הסבא 
העז בבורא העולם.

המלחמה  שבזמן  עליו,  מספרים 
המטירו  האויב  כשמטוסי  הגדולה, 
פגזים, קולות נפץ נשמעו ללא הפוגה 
- היה הרב  זה  ובתים קרסו בזה אחר 
בהתמדה,  ולומד  ביתו  בחצר  יושב 

בלב שקט, בלא פחד וחרדה.

הסובבים אותו יכלו לראות בחוש את 
יד ההשגחה המלווה אותו.

היה  הפסח,  חג  לפני  השנים,  באחת 
הסבא  מאוד.  קשה  הכלכלי  המצב 
צריך היה לדאוג הן לאחזקת הישיבה, 
והן  בחג,  פתוחה  נשארת  שהיתה 
חג  ביתו.  בני  עבור  החג  להוצאות 
הפסח עמד כבר על המפתן, ובידו של 
הסבא לא היתה פרוטה לפורטה. לא 
היה כסף למצות ולא ליין, שלא לדבר 

על בשר ודגים ושאר צרכי החג.

הגדולה  דאגתה  את  הביעה  הרבנית 
אכילת  מצות  נקיים  "איך  הרב:  בפני 
עבור  נכין  איך  כוסות?  וארבע  מצה 

פרשה למעשה
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הבחורים את סעודות החג?"

שעליהם  ואמר  אותה  הרגיע  הסבא 
יתברך  שהוא  שלם,  בלב  בה'  לבטוח 
ידאג להביא להם את כל הכסף הנצרך 
היה,  כך  ובאמת  החג.  לצורך  להם 
הגיע  הפסח  חג  לפני  ימים  שלושה 
סכום  עם  מעטפה  לרב  והביא  הדוור, 
צרכי  לכל  שהספיק  גדול,  כסף 

הבחורים וצרכי בני המשפחה. 

את  התלמידים  שאלו  אחת  פעם 
ומותר  ראוי  האם  מנובהרדוק,  הסבא 
מידת  חשבון  על  הלוואה  לקחת 
הביטחון. כלומר, אדם אומר לעצמו: 
ואני  מאחר  אבל  כסף,  לי  אין  כרגע 
אקח  כסף,  לי  שישלח  בה'  בוטח 
ה'  לי  ישלח  כאשר  ואחזירה  הלוואה 

את הכסף.

ענה להם הרב תשובה חדה ונוקבת: 

באיזו  עצמו  את  למדוד  האדם  על 
דרגת ביטחון הוא נמצא.

נתאר לעצמנו שיהיה לו בכיס הסכום 
המבוקש - חמישים אלף דולר, למשל 
ויבוא אליו איש עני ואביון, שנראה   -
הכסף,  את  להחזיר  כיצד  לו  שאין 

בטענה  הסכום  כל  את  ללוות  ויבקש 
ולשלם  כסף  לקבל  עתיד  שהוא 
מדויק  תאריך  יודע  אינו  אך  בחזרה, 

שבו יקבל את הכסף. 

וביטחון  אמונה  בדרגת  האדם  אם 
את  עני  לאותו  לתת  לו  שגורמת 
חמישים אלף הדולרים על סמך בטחונו 
הסכום  כל  את  לו  יחזיר  שודאי  בה', 
טֹוב  ִיְמַנע  ו"ֹלא  ובזמנו,  בעתו  במדויק 
יכול   - יב(  פד,  )תהלים  ְּבָתִמים"  ַלֹהְלִכים 
בטחונו  סמך  על  כסף  ללוות  גם  הוא 
בה'. אך אם אינו נמצא בדרגת בטחון 
סמך  על  כסף  ללוות  לו  אסור  זו, 

ביטחונו.

אחד ממכריו של הרב התנגד לשיטה 
של לקיחת הלוואות בעת שאין מקור 
פעם  ההלוואה.  להחזר  ובטוח  ידוע 
מנובהרדוק  הסבא  ממנו  לווה  אחת 
הישיבה,  להוצאות  גדול  כסף  סכום 
ה',  בעזרת  יחזיר,  פלוני  שביום  ואמר 

את הסכום.

כאשר הגיע היום המיועד לפירעון, לא 
מנובהרדוק  הסבא  אל  האיש  הגיע 

פרשה למעשה
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לדרוש את הכסף, אך הרב הלך אליו, 
וביקש עוד הלוואה בסכום כסף גדול 

עבור תלמידי הישיבה. 

אותו מלווה נדהם לשמע הבקשה, אך 
הכסף  סכום  את  מכיסו  מיד  הוציא 

הגדול, והלווה שוב לרב.

אף  "על  המלווה:  אמר  מכן  לאחר 
שהיתה לי התנגדות לשיטת הלוואות 
זו, מעולם לא סירבתי לרב, מחמת עוז 
על  יתברך.  בה'  ביטחונו  ועוצם  רוחו 

כורחי, הנני עונה אמן אחר בקשתו".

עשרות  הקים  מנובהרדוק  הסבא 
בידו  הייתה  שלא  אף  על  ישיבות, 
פרוטה קטנה, רק מכוח הביטחון בה'.  

מכתביו  על  לחתום  רגיל  היה  הוא 
בשמו המלא - "יוסף יוזל הלוי הורוביץ 
מנובהרדוק", ומתחת לזה היה מוסיף 

"ב.ב.". 

בכתיבת  הרב  שכוונת  שחשבו,  היו 
האותיות האלו לומר "במהרה בימינו", 
"בעל   - היתה  האמיתית  כוונתו  אך 
ביטחון", ועשה זאת כדי לחזק ולקבוע 

בליבו את מידת הבטחון. 

טוב"  שם  ה"בעל  מתלמידי  אחד 
הקדוש היה רבי מנדל. יום אחד נכנסו 
כדי  היער,  לעומק  ותלמידו  הבעש"ט 

להתבודד וללמוד במנוחת הנפש.

התלמיד היה צמא, אך בתחילה הבליג 
ושתק. לאחר זמן גבר צימאונו מאוד, 

והוא סיפר לרבי על סבלו. 

אמר לו ה"בעל שם טוב": "תבטח בה', 
ותקבל מים".

בביטחון  מנדל  רבי  הצדיק  התחזק 
בקב"ה שיזמן לו מים, ופתאום הופיע 
שלושה  "כבר  ואמר:  נסער,  גוי  מולם 
ומחפש  ביער  פה  מסתובב  אני  ימים 
שברחו  שלי,  אבירים  סוסים  שלושה 
ונעלמו בין העצים. האם ראיתם, אולי, 

את הסוסים שלי?"

"אבל  מנדל,  רבי  אמר  ראינו",  "לא 
אולי יש לך מעט מים, שנוכל להרוות 

בהם את צימאוננו?"

והמשיך  לשתות,  מים  הגוי  להם  נתן 
בדרכו.

שם  ה"בעל  לרבו,  מנדל  רבי  אמר 
טוב": "אין לי צל של ספק, שהקב"ה 
בהשגחה  הזה  הגוי  את  אלינו  שלח 

פרשה למעשה



8

לעילוי נשמת
אליעזר בן רגינה ז"ל

את  להרוות  שאוכל  כדי  פרטית, 
כבר  הגוי  נשלח  למה  אבל  צימאוני. 

לפני שלושה ימים?"

אמר לו ה"בעל שם טוב": "שמע, בני. 
הקב"ה מכין לאדם את מבוקשו, כדי 
יקבל את   - שברגע שיושלם ביטחונו 
שתמתין  רצה  לא  הקב"ה  מבוקשו. 
שתגיע  לאחר  קלה,  שהות  כדי  אפילו 
שכך,  כיון  הראויה.  הביטחון  לדרגת 
ברחו  למים,  צמא  שהיית  לפני  כבר 
הסוסים, והוצרך הגוי לצאת לדרך כדי 

להביא עבורך את המים".

מדת  האדם  אצל  שנשלמת  בעת 
דברי  בו  מתקיימים  בה',  הביטחון 
הפסוק )תהילים לב, י(: "ְוַהּבֹוֵטַח ַּבה' ֶחֶסד 

ְיסֹוְבֶבּנּו". 

אחת הנקודות החשובות שאנו יכולים 
ללמוד מפרשה זו היא, עד כמה מצווה 

בענייני  להשתדל  האדם  ומחויב 
העולם. 

האדם בא לעולם הזה כדי לחיות. וכדי 
לעשות  עליו  הזה,  בעולם  להתקיים 
כגון  אותו,  המחיות  שונות  פעולות 
לו  ולנשום, אולם אל  לאכול, לשתות 
לשיעור  מעבר  בפרנסתו  להשתדל 

הראוי.

הסבא  ראה  אחת  שפעם  מסופר 
שעות  העובד  אדם  זצ"ל  מנובהרדוק 
אתה  "מדוע  לפרנסתו.  וטורח  רבות 
כה עמל ומתייגע?" שאל אותו הסבא.

מן  עשה  מצוות  בכך  מקיים  "אני 
נאמר  "הרי  האיש,  השיב  התורה", 
ַאֶּפיָך  'ְּבֵזַעת  יט(:  ג,  )בראשית  בפסוק 
שאדם  שככל  ומכאן  ֶלֶחם',  ֹּתאַכל 
עובד ומשקיע יותר לפרנסתו, כך הוא 

מקיים יותר את מצוות התורה!"

אמר לו הסבא מנובהרדוק: "הרי פסוק 

פרשה למעשה
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זה נאמר כקללה לאדם הראשון לאחר 
שאכל מעץ הדעת. כיצד אתה תולה בו 

מצות עשה והופך קללה למצווה?" 

ֶאת  ֱאֹלִקים  ה'  "ַוִּיַּקח  בפסוק:  נאמר 
ְלָעְבָדּה  ֵעֶדן  ְבַגן  ַוַּיִּנֵחהּו  ָהָאָדם 
חז"ל  ואמרו  טו(,  ב,  )בראשית  ּוְלָׁשְמָרּה" 
)ילקו"ש בראשית רמז כב(: "שמא תאמר יש 

את  ולשדד  לפתח  עדן,  בגן  מלאכה 
נצמחים  האילנות  כל  והלא  האדמה, 
בו  יש  תאמר  שמא  או  מאליהן? 
הגן,  את  להשקות  עדן  בגן  מלאכה 
ֶאת  ְלַהְׁשקֹות  ֵמֵעֶדן  ֹיֵצא  'ְוָנָהר  והלא 
'ְלָעְבָדּה  אלא  י(,  ב,  )בראשית  ַהָּגן' 
ּוְלָׁשְמָרּה' )שם, טו(- לעסוק בדברי תורה 
'ִלְׁשֹמר  שנאמר:  מצוותיה,  ולשמור 

ֶאת ֶּדֶרְך ֵעץ ַהַחִּיים" )שם ג, כד(. 

חז"ל  אומרים  כך   - הראשון  אדם 
היה,  עדן  בגן  "מסב   - ע"ב(  נט  )סנהדרין 

בשר,  לו  צולין  השרת  מלאכי  והיו 
ומסננין לו יין". 

הדעת,  עץ  בחטא  שנכשל  לאחר  רק 
ֹּתאַכל  ַאֶּפיָך  "ְּבֵזַעת  גזירת  עליו  נגזרה 
השתדלות  עניין  שכל  מכאן,  ֶלֶחם". 
עונש  אלא  אינו  לפרנסתו  האדם 

האדם  נאלץ  כאשר  כן,  ועל  וקללה. 
הזה,  העולם  ענייני  לצורך  להשתדל 
עליו לחשוב לעצמו: 'אוי, למה הענישו 
להפחית  וישתדל  משמים!'  אותי 
ולעסוק  שאפשר  כמה  עד  מהקללה 
מעבר  ולא  הצורך  כדי  רק  בפרנסתו 

לכך. 

בין מידת הבטחון וחובת ההשתדלות 
מתוח חבל דק מאוד, ועל האדם לדעת 

לא לגלוש מעבר לנדרש בנושא זה. 

הנה יוסף הצדיק אמר לשר המשקים 
בקשה  כל  ועל  ְוִהְזַּכְרַּתִני",  "ְזַכְרַּתִני... 
להזכרה נענש בעיכוב של שנה נוספת 

בבית הסוהר.  

חובת  עם  ומה  השאלה:  נשאלת 
ההשתדלות, הרי גם בעל בטחון אינו 
פעולת  באיזו  מלנקוט  פטור 

השתדלות?

מבריסק  חיים  רבי  הגאון  שאל  פעם 
שקאפ  שמעון  רבי  הגאון  את  זצ"ל 
זצ"ל: מה היה דינו של יוסף אילו היה 

אומר רק פעם אחת "ְזַכְרַּתִני"?

פרשה למעשה
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על  אם  שקאפ:  שמעון  רבי  השיבו 
בעיכוב  נענש  ְוִהְזַּכְרַּתִני"  "ְזַכְרַּתִני... 
שעל  נותנת  הדעת  שנתיים,  של 
שנה  רק  מתעכב  היה  אחד  "ְזַכְרַּתִני" 

אחת.

פעם  אלא  כך,  לא  הגר"ח:  לו  אמר 
אחת היה עליו לומר לו "ְזַכְרַּתִני", מצד 
אפוא  נמצא  ההשתדלות.  חובת 
שאילו היה מסתפק ב"ְזַכְרַּתִני" אחד, 

לא היה נענש כלל! 

אם כן עולה השאלה, מדוע נענש יוסף 
רק  הרי  ימים,  שנתיים  של  בעיכוב 
כדין,  שלא  היה  השני  ה-"ִהְזַּכְרַּתִני" 
של  בעיכוב  להיענש  עליו  היה  כן  אם 

שנה אחת בלבד? 

את  ִהרבה  שיוסף  כיון  הגר"ח:  אמר 
השתדלותו מעבר לנדרש וכפל ואמר 
"ְזַכְרַּתִני... ְוִהְזַּכְרַּתִני", בא זה ולימד על 
לא  הראשון  ה-"ְזַכְרַּתִני"  שאף  זה, 
נאמר על ידו מצד חובת ההשתדלות 
גרידא, אלא מחמת שתלה בו בטחונו 
פרעה  אצל  שיזכירהו  עליו  וסמך 
לפיכך  הסוהר.  מבית  ייצא  ובזכותו 
על  גם   - ההזכרות  שתי  על  נענש 

ההזכרה הראשונה ולא רק על השניה, 
אחת,  שנה  מהן  אחת  כל  על  ונתעכב 

וביחד - שנתיים ימים.

מכאן למדנו, שאומנם חלה על האדם 
של  פגם  בזה  ואין  ההשתדלות  חובת 
בתנאי  זה  כל  אולם  בטחון,  חסרון 
שהוא עושה זאת במידה מינימאלית, 
כיציאת ידי חובה גרידא ולא יותר מכך.

למלך  שלח  אבינו  יעקב   - והראיה 
מצרים "ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש" )מג, יא(. 
ולכאורה הרי מטרת הדורון היתה כדי 
לקנות את לב המלך, אם כן למה שלח 
'ְמַעט', הלא ככל שירבה במתנות  רק 

- כך יקנה יותר את לב המלך? 

אלא את כל בטחונו תלה יעקב בקב"ה 
הדורון  ואילו  יהבו,  כל  השליך  ועליו 
ששלח למלך מצרים לא היה אלא כדי 
לצאת ידי חובת ההשתדלות ותו לא. 
לשם כך די במתנה מועטת של "ְמַעט 

ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש" ולא יותר. 

מתוך  במתנות  מרבה  היה  אילו 
יותר,  ליבו  את  יקנה  שבכך  מחשבה 
חסרון  של  פגם  על  מעיד  היה  הדבר 
בטחון בה'. והיה בא זה ומלמד על זה 

פרשה למעשה
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לעילוי נשמת
ר' יהודה בן עישה ז"ל

שגם את ה"ְמַעט ֳצִרי ּוְמַעט ְּדַבׁש" הוא 
חובת  מצד  מצרים  למלך  נתן  לא 
מחמת  אלא  גרידא  ההשתדלות 
לקנות  אלו  במתנות  בטחונו  שתלה 

בהן את לב פרעה.  

)פרק כא( כתב בענין  ה"מסילת ישרים" 
שיוכל  מה  "אומנם  בה':  הבטחון 
מן  ולהצילו  האדם  את  לשמור 
והוא  המפסידים האלה הוא הבטחון, 
שישליך יהבו על ה' לגמרי, כאשר ידע 
מה  לאדם  שיחסר  אפשר  אי  ודאי  כי 
חז"ל  שאמרו  וכמו  לו,  שנקצב 
אדם  של  מזונותיו  'כל  במאמריהם: 
וכן  וגו',  השנה'  מראש  לו  קצובים 
לחברו  במוכן  נוגע  אדם  'אין  אמרו 
אדם  היה  וכבר  נימא'.  כמלוא  אפילו 
יכול להיות יושב ובטל והגזירה ]גזירת 
קצבת מזונות שקצבו לו בראש השנה[ 

היתה מתקיימת, אם לא שקדם הקנס 
ֹּתאַכל  ַאֶּפיָך  'ְּבֵזַעת  אדם,  בני  לכל 
ֶלֶחם'. אשר על כן, חייב אדם להשתדל 
איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכן 
גזר המלך העליון, והרי זה כמס שפורע 
להימלט  אין  אשר  האנושי  המין  כל 

ממנו". 

כי  אומר  היה  זצ"ל  מסלנט  זונדל  רבי 
מפני  השתדלות,  לעשות  נזקקים  אנו 
שאיננו ראויים לניסים גלויים, אבל אם 
הניסים היו גלויים, היינו רואים בעין כי 
לפרנסתנו.  לעמול  צורך  כל  לנו  אין 
באופן  לנהוג  מחויבים  אנו  אומנם 
ההשפעה  את  לתלות  ניתן  שיהיה 
היורדת אלינו משמים בסיבה טבעית 
הטבע  בדרך  לטעות  והרוצה  כלשהי, 
יבוא ויטעה, אבל האמת היא שפרנסת 
בורא  מאת  נס  בדרך  באה  האדם 

העולם. 

פרשה למעשה
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פרשה למעשה

קונה  'אני  עצמו:  על  העיד  זונדל  רבי 
חובת  יוצא  אני  ובזה  הגרלה  שטר 
ההשתדלות, כיון שאם אזכה בהגרלה, 
בדרך  הפרנסה  את  לתלות  יהיה  ניתן 

הטבע!'

להיזהר,  האדם  על  מוטל  לפיכך 
לא  לפרנסתו,  משתדל  הוא  שכאשר 
הם   - ועוצמתו  פיקחותו  כי  יחשוב 
שעשו לו את החיל הזה. כאשר האדם 
הוא  יומו,  למלאכת  שעה  עוד  מוסיף 

עלול חלילה להיגרר ולחשוב שמחמת 
אולם  יותר.  הרוויח  יותר  שהשתדל 
שיעור  את  עובר  הוא  שבכך  יתכן 
ההשתדלות הראוי ומאבד חלילה את 

ביטחונו בה' יתברך. 

בה'  ולבטוח  זו  בדרך  ללכת  עלינו 
יתברך, וכבר הובטחנו מפי חכמינו ז"ל 
)אבות ג, ה(: "כל המקבל עליו עול תורה, 

דרך  ועול  מלכות  עול  ממנו  מעבירין 
ארץ". 

חיים מלאי תוכן
ֹחֵלם  ּוַפְרֹעה  ָיִמים  ְׁשָנַתִים  ִמֵּקץ  ַוְיִהי 

)בראשית מא, א(.

דורשי רשומות דרשו פסוק זה:

ושמונים  שבעים  לחיות  אדם  יכול 
שנה, והכל יהיה כמו חלום, מתברר כי 
כי  ימים...  שנתיים  חי  הוא  הכל  בסך 
אם  רק  משמעות  יש  האדם  לחיי 
וקיום  תורה  ללימוד  כראוי  ניצלם 

מצוות, אך אם לא ניצלם - בסופו של 

דבר לא נותר לו מהם כלום. 

על אברהם אבינו כתוב: "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן 

ָּבא ַּבָּיִמים" )לעיל כד, א(, הוא ניצל כל יום 

ַּבָּיִמים', עם  'ָּבא  ויום מחייו, ולכן הוא 

שאינו  אדם  זאת  לעומת  הימים.  כל 

ומעבירם  הללו  הימים  את  מנצל 

בבטלה - יכול הוא לעבור שנים רבות 
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מסתכמים  חייו  אך  הזה,  בעולם 
בשנתיים ימים, ואולי אף פחות מכך.

זצ"ל  איש"  ל"חזון  פעם  אמר  מישהו 
הם  אדם  של  ימיו  כי  שיחה,  כדי  תוך 
"כחלום יעוף". אמר לו: אדם אשר כל 
חייו בעולם הוא ישן, בלי ללמוד ובלי 
חייו  באמת  אזי  כראוי,  מצוות  לקיים 
ימי  את  המנצל  אדם  אבל  חלום.  הם 
תורה  של  תוכן  לתוכם  ויוצק  חייו, 
וקדושה וטהרה, אם כן ימיו מלאים. 

שטיינמן  לייב  יהודה  אהרן  רבי  מרן 
כל  וארבע,  מאה  בגיל  שנפטר  זצ"ל, 
- הן בלימוד  שנותיו היו מלאים תוכן 
בהקמת  והן  מצוות,  וקיום  תורה 
תלמידים.  רבבות  והעמדת  ישיבות 
בראשות  עמד  הוא  בצעירותו  כבר 
בילדותי  כשלמדתי  זוכר  אני  ישיבה. 

ישיבה  שם  היתה  סבא,  בכפר 
מגיע  הרב  היה  יום  ומדי  בראשותו, 
מבני ברק, מרומו של עולם, כדי ללמד 
אין  אם  כי  צעירים,  נערים  ולהדריך 
חייו  ימי  כל  וכך,  תיישים.  אין  גדיים 
תורה  תלמודי  ישיבות,  הקים 
הנוער  להצלת  דאג  הוא  וסמינרים. 
בארגוני  בתמיכתו  ממצוות,  הרחוק 
קירוב שונים. בני נוער, אפילו רחוקים 
מתורה, היו מגיעים אל ביתו והוא היה 

מדבר על ליבם ומברכם. 

הנה כי כן, כל חייו היו מלאי תוכן. 

על אנשים כאלו לא נאמר "ימינו כצל 
ימיו  את  שמעביר  מי  על  רק  עובר", 
חולם  שאינו  מי  אבל  'חלום'.  כמו 
שלמים  ימיו  אזי  חייו,  ימי  את  ומנצל 

ומלאים. 
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הסטודנטים של פרעה
ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים 

)בראשית מא, יב(.

שר  עם  גדול  חסד  עשה  הצדיק  יוסף 
המשקים, שהרי כל החלומות הולכים 
אחר הפה )ברכות נה ע"ב(, והוא יכול היה 
לפתור לו את החלום לרעה! אך יוסף 
ועל  לטובה,  פתרו  אלא  כן,  עשה  לא 

ידי כך התקיים החלום לטובה.   

כנגד  המשקים,  שר  לו  השיב  וכיצד 
אמר  עמו?  שעשה  הטובה  אותה 
לפרעה: "ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער" – שוטה ואין 
ראוי לגדולה.  "ִעְבִרי" – אפילו לשוננו 
 - ַהַּטָּבִחים"  ְלַׂשר  "ֶעֶבד  מכיר.  אינו 
עבד הוא, וכתוב בנימוסי מצרים שאין 

עבד מולך )רש"י שם(.   

חז"ל )בראשית רבה פט, ז( מתבטאים עליו: 
"ארורים הרשעים שאין עושים טובה 
שלמה". אף על פי שיוסף עזר לו וגמל  
עימו חסד – הוא עושה הכל כדי שיוסף 

לא יקבל את הכבוד הראוי לו.

ַוִּתָּפֶעם  ַבֹּבֶקר  "ַוְיִהי  אומר:  הכתוב 
ַחְרֻטֵּמי  ָּכל  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ַוִּיְׁשַלח  רּוחֹו 

ַּפְרֹעה  ַוְיַסֵּפר  ֲחָכֶמיָה  ָּכל  ְוֶאת  ִמְצַרִים 
אֹוָתם  ּפֹוֵתר  ְוֵאין  ֲחֹלמֹו  ֶאת  ָלֶהם 
קם  פרעה  ח(.  מא,  )בראשית  ְלַפְרֹעה" 
נזכר  הוא  בחלומו.  ונזכר  בבוקר 
שבמשך שנתיים הוא חולם את אותו 
זה  היה  בו.  נזכר  היום  ודווקא  חלום, 

בראש השנה.

באוניברסיטה המצרית היתה פקולטה 
מיוחדת, שם למדו את חכמת פתרון 
טובי  את  הזעיק  פרעה  החלומות. 
המתמחים בתחום, וסיפר להם את כל 
החלום, אך "ְוֵאין ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרֹעה". 
ו(:  שם  רבה  )בראשית  אומרים  חז"ל 
היה  שלא  אלא  אותו,  היו  "פותרים 
הפתרונות  כל  באזניו".  נכנס  קולם 
מוליד,  אתה  בנות  "שבע   – שהציעו 
שבע בנות אתה קובר. שבע מלכויות 
מורדות  אפרכיות  שבע  כובש,  אתה 

בך" - נדחו על ידו.

פרעה  ידע  מנין  הנשאלת,  והשאלה 
אינו  חרטומיו  לו  שהציעו  שהפתרון 

הפתרון הנכון?
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לרפואת

תקוה בת רחל רוחאם

התשובה: חוץ מהחלום עצמו, פרעה 
חלם גם את פתרונו. אולם, את החלום 
משום  הפתרון.  את  לא  אך  זכר,  הוא 
את  'אומנם  לומר:  היה  יכול  הוא  כך 
מה  אך  זוכר,  איני  שראיתי  הפתרון 
שהצעתם,  הפתרון  שאת  לי  שברור 

אתם החרטומים, לא ראיתי'.   

הסטודנטים  קשות.  התאכזב  פרעה 
שלו לא בעניינים... 'איפה כל הכספים 
לאוניברסיטאות  מזרים  שאני 
הגבוהות? לאן הוא הולך, אם לפתור 
מסוגל?  לא  אחד  אף  קטן  חלום  כזה 
רק  לשם  שמתקבלים  אומרים  ועוד 

גבוהה  משכל  רמת  בעלי  שהם  אלו 
אוכלי   אהרוג!  כולם  את  במיוחד... 

לחם חינם!'...

כששר המשקים שמע שפרעה הולך 
גם  לחשוש  החל  כולם,  את  להרוג 
לחייו, ומשכך – ניגש לפרעה וסיפר לו 

על יוסף.  

ביוסף  נזכר  הוא  הרשעים!  ארורים 
מטיבו רק כאשר החרב היתה מונחת 
על צווארו וחשש לחייו. בלית ברירה 
הוא מציע אותו לפרעה, אבל בד בבד 
להמעיט  שניתן  כמה  עד  מנסה 

מחשיבותו ומערכו. 
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סודו של יוסף
ַוְיַחֵּפׂש ַּבָּגדֹול ֵהֵחל ּוַבָּקֹטן ִּכָּלה )בראשית 

מד, ב(.

 - ֵהֵחל'  "'ַּבָּגדֹול  פליאה:  מדרש  ישנו 
זה שמעון, 'ּוַבָּקֹטן ִּכָּלה' - זה בנימין". 

הרי  הגדול,  הוא  שמעון  וכי  ותמוה, 
ומדוע  בשבטים?  הגדול  הוא  ראובן 

החל דווקא בשמעון? 

אלא כשהאחים היו שקועים באכילה 
את  יוסף  ציוה  יוסף,  עם  יחד  ושתיה 
מנשה למלא את אמתחותיהם באוכל 
ובכסף, ואת גביע הכסף שלו להטמין 

באמתחתו של בנימין. 

הכנסת  על  ליוסף  הודו  האחים 
האורחים ופנו לדרכם, וכשרק יצאו מן 
לרדוף  מנשה  את  יוסף  שלח  העיר 

אחריהם. הוא תפס אותם ודיבר עימם 
ַּתַחת  ָרָעה  ִׁשַּלְמֶּתם  "ָלָּמה  קשות: 
מצרים  שליט  ד(.  מד,  )בראשית  טֹוָבה" 
לכם  ערך  בארמונו,  אתכם  אירח 
העזתם  ומדוע  המלך,  כיד  סעודה 

לגנוב את גביע הכסף היקר שלו?!"

האחים, כמובן, הכחישו את האשמה 
ַלֲעָבֶדיָך  "ָחִליָלה  לו:  ואמרו  וכל,  מכל 
זו אשמת  ז(,  )שם,  ַהֶּזה"  ַּכָּדָבר  ֵמֲעׂשֹות 

שווא! 

ומדוע שיאמין להם? 

"ֵהן  וחומר:  קל  טענת  היתה  לאחים 
ַאְמְּתֹחֵתינּו  ְּבִפי  ָמָצאנּו  ֲאֶׁשר  ֶּכֶסף 
ִנְגֹנב  ְוֵאיְך  ְּכָנַען  ֵמֶאֶרץ  ֵאֶליָך  ֱהִׁשיֹבנּו 
ח(.  )שם,  ָזָהב"  אֹו  ֶּכֶסף  ֲאֹדֶניָך  ִמֵּבית 

לעילוי נשמת

מרדכי בן אסתר ז"ל
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שנמצא  הכסף  את  אם  כלומר, 
אלא  לעצמנו  נטלנו  לא  באמתחתנו 
וחומר  קל  מיוזמתנו,  כך  על  סיפרנו 
שלא נעז לעשות מעשה ב'קום ועשה' 
מצרים,  שליט  של  הגביע  את  ולגנוב 

איש חסדנו ומטיבנו. 

צב,  רבה  )בראשית  חז"ל במדרש  אומרים 
וחמורין  קלים  מעשרה  אחד  "זה  ז(: 

שכתובים בתורה". 

הוסיפו  הם  דבריהם,  את  לחזק  כדי 
ֵמֲעָבֶדיָך  ִאּתֹו  ִיָּמֵצא  "ֲאֶׁשר  לו:  ואמרו 
ַלֲעָבִדים"  ַלאֹדִני  ִנְהֶיה  ֲאַנְחנּו  ְוַגם  ָוֵמת 
כאלה?  דברים  לומר  מעז  מי  ט(.  )שם, 

רק מי שבטוח בחפותו לגמרי. 

את  ומקבל  טענתם  את  שומע  מנשה 
ְכִדְבֵריֶכם  ַעָּתה  ַּגם  "ַוֹּיאֶמר   - דבריהם 

ֶּכן הּוא" )שם, י(. אני מאמין לכם! 

אם כן, נשאלת השאלה, מדוע למרות 
שמנשה הסכים עימם הוא לא שחרר 
אלא  ולשלום,  לחיים  לדרכם  אותם 
ִיְהֶיה  ִאּתֹו  ִיָּמֵצא  "ֲאֶׁשר  ואמר:  הוסיף 
)שם( מדוע  ְנִקִּים"  ִּתְהיּו  ְוַאֶּתם  ָעֶבד  ִּלי 

התעקש לחפש בכליהם? 

על כן אומר המדרש פליאה: "'ַּבָּגדֹול 

זה   - ִּכָּלה'  'ּוַבָּקֹטן  שמעון,  זה   - ֵהֵחל' 
בנימין". 

וחומר  הקל  אכן,  מנשה:  להם  אמר 
שסיפרתם  בכך  מצוין,  שלכם 
שהיה  הכסף  על  מעצמכם 
ונאמנות  יושר  הוכחתם  באמתחתכם 
ואין לחשוד בכם בגניבת הגביע. אבל 
לגבי שניים מן האחים הקל וחומר לא 
בשובכם  אתכם  היו  לא  הם  שכן  חל, 
את  הוכיחו  לא  הם  וממילא  לביתכם, 

יושרם. 

שמעון  הם  אלו   - השניים?  הם  מי 
במצרים,  נשאר  שמעון  ובנימין. 

ובנימין בא אתכם מארץ כנען.

אתכם   - לאחים  מנשה  אמר   - לכן 
את  ורק  אך  אבדוק  מבדיקה,  אפטור 
לא  וחומר  הקל  שלגביהם  השניים 
שמעון,  זה   - ֵהֵחל"  "ַּבָּגדֹול  תופס: 

"ּוַבָּקֹטן ִּכָּלה" - זה בנימין. 

באמתחת  הגביע  "וימצא   - ואכן 
בנימין". 

מפרש  זאת,  לעומת  ח(  )שם  המדרש 
כל  אצל  חיפש  שיוסף  כפשוטו, 
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שבהם,  לקטן  ועד  מהגדול  האחים, 
הוא  היכן  היה  'יודע  יאמרו  שלא  כדי 

מונח'.

ד"ה  שם  )במדרש  תואר"  "יפה  ובפירוש 
על  המדרש  דברי  את  מפרש  ולמה( 

יסוד הדברים שלעיל: 

רק  לחפש  לו  היה  הסברה  מן  אומנם 
בנימין,  ובאמתחת  שמעון  באמתחת 
תקף  לא  וחומר  הקל  לגביהם  שרק 

והם עדיין לא הוחזקו לאנשים ישרים. 
ברם, אומר המדרש, יוסף לא עשה כן, 
באמתחת  רק  מחפש  היה  אילו  כי 
שמעון ובנימין היה מעורר את חשדם 
היתה  האמיתית  וכוונתו  האחים  של 
מתגלה להם. לכן, כדי להסתיר מהם 
וחיפש  בעורמה  נהג  כוונתו,  את 
ולא  האחים,  כל  של  באמתחותיהם 
השאיר  הוא  בנימין  שאת  אלא  עוד 

לסוף - "ַּבָּגדֹול ֵהֵחל ּוַבָּקֹטן ִּכָּלה". 

ִּבְנָיִמן )בראשית  ַהָּגִביַע ְּבַאְמַּתַחת  ַוִּיָּמֵצא 
מד, יב(.

מובא,  ח(  צב,  רבה  )בראשית  במדרש 
באמתחת  הגביע  נמצא  שכאשר 
בר  "גנבא  האחים:  לו  אמרו  בנימין, 
גנב אתה כמו  גנבת,  בן  גנב   - גנבתא" 
שנאמר   התרפים,  את  שגנבה  אמך 
)לעיל לא, לד(: "ְוָרֵחל ָלְקָחה ֶאת ַהְּתָרִפים 

ַוְּתִׂשֵמם ְּבַכר ַהָּגָמל ַוֵּתֶׁשב ֲעֵליֶהם".

הובאה  י(  )מג,  תנחומא  ובמדרש 

ומחבטין  עומדין  "...והיו  תוספת: 

'גנבא  לו:  ואומרין  לבנימין על כתפיו, 

ברא דגנבתא ]-גנב בן גנבת[ ביישתנו, 

בן אמך את, כך ביישה אמך את אבינו'. 

ובשביל אותן המכות שהכוהו בכתפיו 

כתפיו,  בין  שכינה  שתשרה  זכה 

ָּכל  ָעָליו  'ֹחֵפף  יב(:  לג,  )דברים  שנאמר 

ַהּיֹום ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן'".

כיצד זכה בנימין שבית המקדש ישכון בחלקו
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תמוהים.  לכאורה  המדרש  דברי 
לבנימין  אומרים  הקדושים  השבטים 
אחיהם, שאף הוא צדיק עליון, "אתה 
שהם  אלא  בלבד  זו  ולא  גנב...", 
מזכירים, כביכול, את גנותה של רחל 

אמנו הצדקת. 

אין ספק שאין הדברים כפשוטם, ואם 
כן, מה כוונת שבטי י-ה בהזכירם את 

שתי ה"גניבות"?

שהשבטים  ביארו,  המפרשים 
גונב  היה  ידעו שבנימין לא  הקדושים 
את הגביע אלא אם כן היתה לכך סיבה 

לשם שמים.

איזו סיבה יכולה היתה להיות?

ע"ב(,  נז  )סנהדרין  בגמרא  מחלוקת  ישנה 
האם בן נח מצווה על הכישוף והניחוש 
חושש  שמא  חשבו,  האחים  לא.  או 
אסור  נח  שבן  דאמר  למאן  בנימין 
היה  שיוסף  וכיון  וניחוש,  בכישוף 
להצילו  בנימין  רצה  בגביע,  מנחש 
הגביע,  את  גנב  ולכן  החמור,  מהעוון 
את  שלקחה  אמו,  רחל  שעשתה  כפי 

התרפים מלבן אביה.

זרה: היו  התרפים היו סוג של עבודה 
מרדימים  בכור,  בן  בכור  לוקחים 
ושוחטים אותו, חונטים אותו, ושמים 
שמות  עם  זהב  טס  לשונו  תחת 
טומאה. לאחר מכן היו מדליקים לפניו 

נר, והיה אומר להם עתידות.

כדי  מלבן,  התרפים  את  "גנבה"  רחל 
שיפסיק לעובדם. 

גנב  אתה  הרי  לבנימין:  האחים  אמרו 
בן גנבת, גנבת את הגביע להציל מעוון 
ניחוש, כמו אמך שגנבה את התרפים 

כדי להציל מעוון עבודה זרה.

"ָלָּמה  נאמר:  יז(  )סח,  בתהלים  בפסוק 
ובמדרש  ַּגְבֻנִּנים",  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון 
כך,  על  מובא  א(  צט,  רבה  )בראשית 

איזה  ביניהם  השבטים  שהתווכחו 
ישכון  המקדש  שבית  יזכה  שבט 

בחלקו.

למה  "שבטים  הקב"ה:  להם  אמר 
כולכם  שבטים  כולכם  תרצדון, 
צדיקים, אלא 'גבנונים', מהו 'גבנונים'? 
גנבים. כולכם הייתן שותפין במכירתו 
נשתתף  שלא  בנימין  אבל  יוסף,  של 
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במכירתו של יוסף, ''ָהָהר ָחַמד ֱאֹלִהים 
ְלִׁשְבּתֹו" )תהלים סח, יז(.

במכירת  בנימין  השתתף  ולא  ומאחר 
יב(:  לג,  )דברים  בו  שיתקיים  זכה  יוסף, 
"ֹחֵפף ָעָליו ָּכל ַהּיֹום ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן", 

שיהא מקום המקדש בחלקו.

כשם שהכתפיים מצויות במקום גבוה 
שבית  בנימין  יזכה  כך  האדם,  בגוף 
המקדש, שהוא במקום הגבוה ביותר, 

יהיה בנחלתו, וזהו "ּוֵבין ְּכֵתָפיו ָׁשֵכן".

יז(:  מט,  )לקמן  בנימין  על  נאמר  עוד 
ַעד  ֹיאַכל  ַּבֹּבֶקר  ִיְטָרף  ְזֵאב  "ִּבְנָיִמין 
לעניין  רמז  וזהו  ָׁשָלל",  ְיַחֵּלק  ְוָלֶעֶרב 
הקורבנות, שנאמר בהם )שמות כט, לט(: 
ְוֵאת  ַבֹּבֶקר  "ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ַּתֲעֶׂשה 

ִני ַּתֲעֶׂשה ֵּבין ָהַעְרָּבִים".  ַהֶּכֶבׂש ַהּׁשֵ

בית  שייבנה  בנימין  זכה  ואומנם 
היתה  "רצועה  אך  בחלקו,  המקדש 
ונכנסת  יהודה,  של  מחלקו  יוצאת 

לחלקו של בנימין, ובה היה מזבח בנוי, 
עליה  מצטער  הצדיק  בנימין  והיה 
היה  המזבח  ע"א(.  כו  )מגילה  לבלעה" 

בגבול בין יהודה ובנימין. 

ומדוע זכה לכך יהודה?

יהודה לא הכה בין כתפיו של בנימין, 
שהרי  השבטים,  שאר  הכוהו  כאשר 
ִמָּיִדי  ֶאֶעְרֶבּנּו  "ָאֹנִכי  יהודה  אמר 
ְּתַבְקֶׁשּנּו" )בראשית מג, ט(. וכי היה מביאו 

חבול, לאחר שנתחייב לשומרו?

כתפיו,  בין  יהודה  הכהו  ולא  ומאחר 
זכה שיהא חלק מן המזבח בחלקו.

בנימין היה מצטער שלא הכהו יהודה, 
בעת  כתפיו  בין  מכה  היה  אם  כי 
שנמצא הגביע, היתה אף אותה רצועה 
שבה המזבח נופלת בחלקו של בנימין.

לסבול  שמוכנים  הצדיקים,  הם  כך 
לדרגות  לזכות  כדי  הזה,  בעולם  סבל 

רוחניות.
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סמל למסירות נפש
ה'שפת אמת' כותב שנרות חנוכה הם 

סמל של מסירות נפש. 

אנשים  של  קטן  קומץ  החשמונאים, 
היותם  אף  על  בתורה,  שעיסוקם 
במלחמה,  קודם  ידע  וללא  חלשים 
היוונית  באימפריה  ולחמו  קמו 
והקב"ה היה  ששלטה על כל העולם, 

בעזרם, והצליחו להביסם.

יהודי,  בכל  חבויה  הזו  נפש  המסירות 
בכל אחד יש את הניצוץ של מסירות 
נפש למען היהדות, 'ֵנר ה' ִנְׁשַמת ָאָדם' 
)משלי כ, כז(, נשמתו של היהודי משולה 

לנר, ובנר החנוכה חבוי מסירות נפש.

סיפורים  מצינו  הדורות  במשך 
שמסרו  יהודים  על  רבים  ומעשים 
יתברך  ה'  מצוות  קיום  על  נפשם 

והימנעות מעבירות חמורות.

המדרש )בראשית רבה פ' סה, כב( מביא את 
'יוסף  של  הנפש  מסירות  מעשה 

משיתא':

בשעה שביקשו שונאים להיכנס להר 
וחששו  בעצמם  להיכנס  פחדו  הבית, 
לחייהם. חיפשו יהודי שיכנס במקומם 
לבית המקדש, ויוציא להם את הכלים 

היקרים.

שהיה  משיתא,  ביוסף  עיניהם  נתנו 
לבית  להיכנס  לו  הורו  מתייוון.  יהודי 
הכלי  שאת  לו  והבטיחו  המקדש, 

הראשון שיוציא יקבל הוא בעצמו. 

נכנס והוציא מנורה של זהב. אמרו לו: 
בזו.  להשתמש  הדיוט  של  דרכו  אין 
שתוציא  והכלי  שניה,  פעם  תיכנס 

יהיה שלך. 

אמר: בשום אופן לא אכנס פעם שניה. 
אחת,  פעם  לבוראי  שהכעסתי  די  לא 

אכעיסנו פעם שניה?!

שנים  שלוש  לו  שינכו  לו  הבטיחו 
מתשלום המכס, ולא הסכים. 

אמרו לו: יוסף, תכנס, ואם לאו - נייסר 
אותך בייסורים קשים! ולא הסכים.

מספר המדרש ש"נתנוהו בחמור של 
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מסמרים,  מלא  משטח   - חרשים" 
"וי,  ואומר:  מצווח  והיה  עליו,  ודרכו 

אוי אוי לי שהכעסתי את בוראי"!

איך יתכן מהפך כזה בין רגע? - הקשה 
הרב מפוניבז' זצ"ל - איך יתכן שיוסף 
משיתא נכנס לבית המקדש בחוצפה, 
ורגע לאחר מכן כבר היה מוכן להיהרג 

על קדושת ה' יתברך?

וטהרה  קדושה  היתה  המקדש  בבית 
זכה  לשם  שנכנס  מי  כל  עצומה, 
לשוב  יכול  שלא  עד  הנפש  לטהרת 
בה'  שנדבק  אלא  עוד  ולא  ולחטוא, 

יתברך. 

למסור  משיתא  ליוסף  שגרם  מה  זה 
עצמו למות על קדושת שמו יתברך!

נוסף  מעשה  לספר  המדרש  ממשיך 
על  הוא  גם  עצמו  שמסר  יהודי  של 
קדושת ה', אודות 'יקום איש צרורות':

יקום איש צרורות, היה בן אחותו של 
רבי יוסי בן יועזר. 

יוסי,  רבי  דודו,  את  שהוליכו  בשעה 

להריגה, היה הוא - יקום איש צרורות 
בגדי  לבוש  בשבת,  סוס  על  רוכב   -

פאר והדר. 

כשפגש בדודו אמר לו: דודי, ראה מה 
שילם לך האדון שלך – הקב"ה, וראה 
היוונים  לי  עושים  גדול  כבוד  איזה 

שהם האדונים שלי...

אמר לו רבי יוסי: אם כך נענשים עושי 
שיתן  וכמה  כמה  אחת  על  רצונו, 
רצונו  לעוברי  גדול  עונש  הקב"ה 
כמוך  רצונו  לעוברי  ואם  ולמכעיסיו. 
וחומר  קל  גדול,  כך  כל  כבוד  נותנים 

שלעושי רצונו מחכה כבוד עצום.

עכנאי.  של  כארס  הדברים  בו  נכנסו 
בית  מיתות  ארבע  בעצמו  וקיים  הלך 

דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק.

אותה  נעץ  קורה,  הביא  עשה?  מה 
ערך  )חבל(.  נימא  בה  וקשר  בארץ 
עשה  אבנים,  של  גדר  והקיפן  העצים 
מדורה לפניה, נעץ את החרב באמצע 
מתחת  העצים  תחת  האור  והצית 
קדמתו  ונחנק,  בקורה  נתלה  האבנים. 
לאש,  ונפל  הנימא  נפסקה  האש, 

קדמתו חרב ונפל עליו גדר ונשרף.
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מיטתו  וראה  יועזר,  בן  יוסי  נתנמנם 
של יקום איש צרורות פורחת באוויר. 

אמר: בשעה קלה קדמני זה לגן עדן!

ישראל!  עם  של  הבוגדים  הם  אלו 
תוכם  בתוך  אך  בוגדים,  הם  חיצונית 
יש ריח גן עדן! הריח המופלא הזה חבוי 
המחיצות,  יסורו  שבו  וברגע  בתוכם, 

הוא יתפזר בכל העולם כולו.

הם  ומיד  לליבם,  נכנס  אחת  מילה 
מאוד,  קשים  בייסורים  למות  מוכנים 

ובלבד שלא יכעיסו את בוראם!

ישנם רגעים שבהם רוח טהרה נדבקת 
באדם, ומני אז אינה מניחה לו.

זצ"ל  חיים"  ה"חפץ  של  ישיבתו  אל 
להתקבל.  וביקש  בחור  הגיע  בראדין 
מבחינה  לישיבה  התאים  לא  הבחור 
ה"חפץ  הודיעו  כאשר  אך  רוחנית, 

הוסיף  השלילית  התשובה  את  חיים" 
ולכן  כבר,  מאוחרת  השעה  כי  ואמר, 
הוא מוזמן לישון בביתו, עד שתתחדש 

תנועת הרכבות בבוקר.

הבחור נענה להזמנה, ונשכב לנוח על 
המיטה שהציע לו ה"חפץ חיים". הוא 
נרדם מיד, אך באמצע הלילה התעורר. 
חורף,  של  עז  קור  הורגש  בבית 
היה  ניתן  לא  שם  ששררה  ובאפילה 
במישהו  חש  פתאום  דבר.  לראות 
ושמיכה  רגע  עוד  לעברו.  שפוסע 
ה"חפץ  ידי  על  מעליו  הונחה  נוספת 
שוליה  את  להרים  שהקפיד  חיים", 
הכיוונים  מכל  היטב  אותו  ולעטוף 

מפני הקור.

שנים חלפו. אותו בחור שמעיקרו היה 
משמירת  להתרחק  הוסיף  מקולקל, 
תורה ומצוות, ונעשה פרופסור גדול. 

כי  עצמו,  על  העיד  הימים  ברבות 
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החיבוק החם של ה"חפץ חיים" באותו 
לילה קפוא, הוא ששמר עליו כל הימים 

ועצר אותו מלהינשא לגויה.

שום מעצור אחר לא עמד בפניו – רק 
אותו חיבוק שקשר אותו בקשר אמיץ 

שאינו יכול להינתק לעולם!

רק  ויהודי,  יהודי  בכל  קיים  זה  ניצוץ 
שלא תמיד הוא יוצא לאור.

כזה צריך להיות אופן ההתבוננות שלנו 
יהודי. אין לראות את החיצוניות  בכל 
פגומה,  נראית  לפעמים  אשר  שלו, 

לפנימיותו  עינינו  לשאת  יש  אלא 
הטהורה, לריח גן עדן הנודף ממנו!

המהר"ל כותב על מימרת חז"ל "יצרו 
של אדם מתגבר עליו בכל יום" )סוכה נב 
החיצוני,  ליצר  היא  שהכוונה   – ע"א( 

אבל פנימיות היהודי ונשמתו נשארים 
זכים וטהורים. 

וכמה  כמה  אחת  ועל  יהודי,  בכל  כך 
בתורה  העוסק  אדם  של  נשמה 
ובמצוות. אצלו לא רק מריחים ריח גן 
אותו  למשש  אפשר  אלא   – עדן 

בידיים!
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