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 1קפץ עליו רוגזו של יוסף

מאוד עמוקה. "וישב יעקב בארץ  סוגיהפרשת יוסף ואחיו היא 

אומר רש"י, ביקש יעקב )בראשית לז, א(. מגורי אביו בארץ כנען" 

קפץ עליו רוגזו של יוסף. במה חטא יעקב שהוא  לישב בשלווה.

)פי"ב ביקש לישב בשלווה? הרמב"ם כותב בסוף הלכות מלכים 

לא כדי  -"לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח  ה"ד(

שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בעכו"ם, ולא כדי שינשאו 

ו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהי

פנויין בתורה וחכמתה ולא יהיה להם נוגש ומבטל, כדי שיזכו 

לחיי העולם הבא". יעקב יושב בישיבה, לשבת בשלווה זה לא 

דבר חיובי. התורה עצמה כותבת אח"כ בפרשת ויחי, "ויחי יעקב 

ויחי לשון חיות, )בראשית מז, כט( בארץ מצרים שבע עשרה שנה" 

וה רק במצרים ולא בכנען, שם הייתה לו שלווה. אז מותר לו שלו

 מה הפשט פה? כל המפרשים שואלים. 

 יעקב וישראל

דבר שני, כשיהודה אמר לו שאמרנו ליוסף שיש לנו אח, כתוב 

למה הרעתם לי להגיד לאיש   שם "ויאמר אליהם ישראל אביהם

. )שם מג, יא(העוד לכם אח, זאת עשו קחו לכם מזמרת הארץ"

תשימו לב שכשמדברים למה הרעתם לי, לא כתוב "ויאמר 

אצלנו הפרשה כותבת "וישב יעקב וכו', אלה תולדות  -יעקב" 

יעקב" ואח"כ כתוב "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים 

 ופעם ישראל. ידוע מה שחז"ל אומרים הוא לו", פעם יעקב

שיעקב זה הדרגה הנמוכה יותר, כשמדברים על דברים גשמיים. 

נפש קוראים ליעקב ישראל, "כי שרית" הכשמדברים על חיי אך 

. אז 'ישראל' אמר להם למה הרעתם? אומרים )בראשית לב, כט(וכו' 

 שהקב"ה כעס עליו, אני הולך להמליך )ב"ר צא ו(,חז"ל במדרש 

 את בנו למלך והוא אומר למה הרעתם? 

זה מזכיר לנו מה שכתוב אצל משה רבנו. משה רבנו אמר "למה 

, ואז הקב"ה אמר לו, "עתה תראה", )שמות ה, כב(הרעת לעם הזה" 

אך לא תראה מה שיהיה בעתיד בא"י. אבל איך כתוב שם 

בפסוק שהקב"ה אמר לו, "וארא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב 

                                                           
)שבת ל:( שרבה היה פותח בגמרא העולם שואל, ולא על זה אני מעביר שיחה... כתוב  1

בהקדמה לברכות, שאין הכוונה שרבא  את השיעור במילתא דבדיחותא. אומר הפנ"י

היה בדחן, אלא היה אומר איזה משהו כדי לשמח אותם קצת. למה יוסף לא חלם גם 

. שמי ה' הכוונה לשם )שם ו, ג(, ושמי ה' לא נודעתי להם" באל שדי

הוי"ה שזה רחמים, לא נגליתי. ולך אני אומר את מידת הרחמים 

ואתה אומר למה הרעת? הקב"ה כעס עליו ואמר לו שלא יראה 

את מה שיהיה לעתיד לבוא בא"י. אותו דבר כתוב בחז"ל 

 שהקב"ה כעס על יעקב, מה אתה אומר לבנים שלך למה

הרעתם? ואתה אומר את זה בזמן שאתה במדרגת ישראל, 

 שאני הולך להמליך את בנך למלך, איך אתה לא רואה דבר כזה. 

 גילוי ההסתר

שאת זה אנחנו  )פסקה מ(אומר הרמח"ל בספר דעת תבונות 

לומדים מבניין אב שזוהי אחת מי"ג מידות שהתורה נדרשת 

הוא מביא את  -בהם, שכל פעם שהקב"ה מביא גאולה לישראל 

זה בדרך נסתרת ולא גלויה, עד שלבסוף הכל יתגלה. ולא רק 

הרמח"ל כותב את זה, גם הרמב"ם בשמונה פרקים בפרק 

השמיני כותב כך: "כל המופתים היוצאים ממנהגו של עולם, 

אלה שהיו ואלה שיועדו בהם שיהיו, כולם קדם הרצון בהם 

ע סדר בששת ימי בראשית". מתחילת הבריאה הקב"ה קב

בעולם, מה ילך בטבע ומה יבוא לא דרך הטבע, וכבר מאז הוא 

שם בטבע הדברים האלה. כל מה שיהיה בעתיד, מתחילת 

הבריאה כבר היה הכל מתוכנן. וכאשר יתחדש, פתאום רואים 

משהו לא שגרתי, וחושבים בו השוטים שהוא רק עכשיו קורה, 

ל"פ במי מרום ואיננו כן, אלא הכל מתוכנן. אומר על כך הרב חר

, שהארץ פועלת )שזה ביאורים של הרב חרל"פ לשמונה פרקים(ח"א, 

כשזורעים בה, כשהיא מכוסה ונעלמת. ודווקא הכיסוי וההסתר 

זה מה שמביא את צמיחתה וגידוליה לאחר מכן, ולמען הגילוי 

אז נדרשת  )ישעיה מ, ה(,הגדול של העתיד, של "ונגלה כבוד ה'" 

. אם אתה רוצה שמשהו יגדל ויצמח, זריעה והעלמה וכיסוי

תכסה, והכיסוי יבוא בסוף לדרגה של "ונגלה כבוד ה'". ת"ח 

)מועד קטן  שלומד תורה בצנעה, בסוף התורה מכרזת עליו מבחוץ

זה לא סתירה בין הכיסוי לבין מה שעתיד להיגלות. אז אומר טז:(, 

הרמב"ם, הכל כבר נמצא, רק שצריך להמתין שהמסך ייפתח, 

אבל מאחורי הקלעים הכל כבר קיים. ביקש יעקב לישב בשלווה 

בעולם הזה, בעולם הגילוי, אמר הקב"ה, קפץ עליו רוגזו של 

על דינה? למה שרק האחים ישתחוו לו? מה זה ההדרה הזאת? כולם כן ורק דינה לא? 

יוסף התחתן עם הבת של דינה. זאת אומרת שדינה לא הייתה רק אחותו אלא הייתה 

גר שלו, שהשוויגר תשתחווה לחתן, זה דבר שאפילו בחלום לא יכול לקרות. גם השווי

 יוסף היה רציונלי, הוא חלם רק על דברים שהוא באמת חשב שזה יכול להיות.
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בוא בדרך יוסף. אתה רוצה לישב בשלווה, אבל השלווה לא ת

שאתה חושב שהיא תגיע, בדרך גלויה. השלווה שבסופו של יום 

אכן באה ליעקב אבינו, הייתה בגלל רוגזו של יוסף. אין הפירוש 

ברש"י שהקב"ה לא קיבל את הבקשה של יעקב, שבמקום 

שהוא יישב בשלווה באה עליו צרת יוסף, אלא שהקב"ה אמר 

לא בדרך שאתה רוצה לו, אתה רוצה לישב בשלווה, יהי כן, אבל 

לקבל את זה, אלא דרך רוגזו של יוסף תבוא השלווה. זה מה 

 )בראשית מה, ה(.שיוסף אמר "כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם" 

כל מה שהיה עם יוסף הצדיק זה מה שהביא בסופו של דבר את 

בקשת השלווה של יעקב. וכל הפרשה עוסקת בזה, בדרך 

 שהנסתר מתגלה בסוף. 

 ובה מתוך הרעהטהגילוי 

"קפץ עליו רוגזו של יוסף". נשאלת השאלה, וכי זו בלבד, והרי 

לפני יוסף היו הרבה רוגזות ליעקב: היו לו צרות מלבן, מעשו, 

מדינה. מדוע מדגישים דווקא את מה שקרה לו עם יוסף, שזה 

בא בגלל משהו, הלא גם בלי זה היו לו צרות נוספות? ההבדל 

הוא רוגזו של יוסף, שמתוך צרה הוא כמו שאמרנו, שונה 

המציאם פדות ורווחה. הצרה עצמה נהפכה לשלווה של יעקב 

 "שעו"למחיה שלחני". "עת צרה היא ליעקב וממנה יו -אבינו 

, "ממנה" זה אותיות "מהמן", )רמזי פורים(אומר הרוקח )ירמיהו ל, ז(. 

שהמן הכין את העץ, את התשתית, ומה שהיה נראה לנו שהכל 

הקב"ה הראה שהצרה עצמה הפכה  -שלמה של צרות  מערכת

 )סוטה יא.(לגאולה. זה לא היה אצל עשו, לבן ודינה. חז"ל אומרים 

, מעצה עמוקה. )בראשית לז, יד(על הפסוק "וישלחהו מעמק חברון" 

לא היה מדובר על סתם שליחות, אלא היה פה משהו לא נגלה, 

מה שהיה בין משהו עמוק. ולכן מיד אח"כ התורה מספרת על 

תמר ויהודה, שמשם נולד הגרעין הראשון של מלך המשיח. גם 

מלך המשיח לא בא בצלצלי שמע. מלך המשיח מתגלה ממקום 

שבכלל א"א לחשוב שמשם הוא יבוא. "למה פרצת עליך פרץ" 

, זה התקופה של המשיח, שיש התפרצויות. שיש )שם לח, כט(

כשהלכו לחפש את מלכות בית דוד שלחו  .)סוטה מב:( חוצפא יסגא

אומרת שבאו לשאול  )דף עו:(את שמואל הנביא, והגמרא ביבמות 

את דוד המלך מה השורש שלך, האם אתה מפרץ או מאחיו זרח, 

הייתה נ"מ ממי יהיה המשיח. זה בא ממקום גלוי או נסתר. זה 

היה הניסיון של יוסף. לא רק שזה התשובה לשלווה של יעקב 

ו. יעקב קיבל את השלווה, רק שהקב"ה אמר לו שזה יבוא אבינ

 דרך רוגזו של יוסף, זה עצמו ייהפך לטובה. 

 איך התגבר יוסף?

אומרים שיוסף  )סוטה לו.(זה היה הניסיון של יוסף הצדיק. חז"ל 

)בראשית לט, הצדיק חשב לחטוא, "ויבוא הביתה לעשות מלאכתו" 

ה לו. האם הכוונה שהגיע אלא שדמות דיוקנו של אביו נראת יא(,

צלם, או שפתאום הוא ראה את הפייסבוק של יעקב ואז הוא 

)ומי שיש עשה רוורס? לא נראה לי שליוסף היה חשבון פייסבוק... 

לו פלאפון חכם, ואני לא מוציא את עצמי מהכלל, צריך לזרוק את זה, אין ספק שזה 

. אז מה הפשט את עצמנו( ניסיונו של יוסף ולא נרמה את עצמנו. הכי גרוע לרמות

במה שחז"ל אומרים שנראתה לו דמות דיוקנו של יעקב ולכן 

הוא לא עבר עבירה? אולם בפסוק כתוב דבר אחר: "ואיך אעשה 

. האדון )בראשית לט, ט(הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים" 

הפקיד אותי להיות אחראי על הבית. מה יוסף טען? אומר 

ן שמצד בין אדם למקום זה עבירה, הרמב"ן, שיוסף לא רק טע

אלא גם בבין אדם לחבירו, אני לא יכול לעשות את זה לבעל 

הבית שלי, לא לשמור לו אמונים. יוסף הצדיק נקרא צדיק מפני 

שהוא עמד בניסיון יותר מאחרים. אבל לא שהוא עמד רק בניסיון 

של העריות, הוא גם עמד בניסיון לא להיות כפוי טובה כלפי 

, וזו גם סיבה לקרוא לאדם צדיק. אז למה חז"ל אומרים אדונו

 שהתגבר מפני שראה דמות דיוקנו של אביו? 

כותב "ואף איקונין של רחל  )ב, ה(הירושלמי במסכת הוריות 

שאין באב, ומדוע הירושלמי חולק על  םראה". מה יש בא

המדרש ומדגיש שזו הייתה דווקא דמות אמו? בשנים עברו 

שאלנו את זה והסברנו שהאבא בדר"כ מחנך מה מותר ואסור, 

"אל תטוש תורת  )משלי א, ח(מה כשר וטרף. אבל על האם כתוב 

אמך". מה זה תורת אמך? זה לא דווקא אסור ומותר, את זה 

)שו"ת הרשב"א ח"א סי' רנג(, ב ברשב"א בתשובות האב מלמד. כתו

שאסור לאדם לשנות ממנהג אבותיו, גם דברים שזה לא בדיוק 

מותר ואסור; גם על מנהגים צריך להיזהר. בשו"ת דבר אברהם 

מביא בשם ר' יצחק אלחנן, שזה שלפעמים בחתונות לא נזהרים 

זה במנהגים מסוימים שצריכים לעשות ע"פ המנהג, מי יודע אי

בעיות זה גורם בעתיד. "אל תטוש תורת אמך", במילים אחרות: 

אל תעגל פינות, אל תחפש רק מה מותר ואסור, מה דאורייתא 

ומה דרבנן. אומר הירושלמי שיוסף היה במצב שעל פניו הוא 

האחים מכרו אותו, כולם בזים  -יכול היה לקבל כל מיני התרים 

מותר לו לעגל קצת  לו, האב לא מתעניין במה שקורה לו, אז

פינות. אומר הירושלמי, שאז הוא נזכר בדמות דיוקנה של אמו, 

של אל תטוש תורת אמך, לא רק באסור ומותר, לכן הוא ניצל. 

יוסף מחייב רשעים: שאם יבוא רשע  )יומא לה:(,אומרת הגמרא 

 .ויגיד לא יכולתי לעמוד בניסיון, יגידו לו במה אתה שונה מיוסף

ולא מובן, מה פירוש במה אתה שונה מיוסף? אצל יוסף דמות 

דיוקנו של אביו נראתה לו, דמות דיוקנה של אמו נראתה לו, ואני 

לא רואה ממטר לא אבא ולא אמא. אז איך אומרים שיוסף מחייב 

את כל הרשעים, שאם יוסף עמד בניסיון אתה לא יכול 

 להתחמק, מה הפשט? 

. "נר ה' אבל לפחות הפרק הוא י"ט ,עברט כסלו י"אומר התניא בפרק י"ט, 

, למה הנשמה משולה לנר? אומר בעל )משלי כ, כז(נשמת אדם" 

התניא, שהנשמה של האדם תמיד שואפת לעלות למעלה, כמו 

נר, שמנסים לכבות והלהבה פורצת יותר למעלה; אבל אנחנו 

לא רואים את זה. התניא קורא לזה "אהבה מסותרת". יש אהבה 

"ה, אבל היא נסתרת. ומתי היא אכן נגלית, אומר התניא: לקב

בשעה שבא ניסיון לאדם, שאז האדם כבר לא נמצא לפי הכוחות 

הטבעיים שלו, ואז האדם מגלה בתוכו דברים שייתכן שעד הרגע 

הוא לא חשב אפילו שזה קיים, ואז האהבה מסותרת הופכת 

. גם לאהבה נגלית. וכל ההיסטוריה של עמ"י מדברת על זה

האנשים הרחוקים ביותר, כאשר פתאום נמצאים לפני מצב 

שזה לחיים או למוות, הם יהיו הראשונים שיצעקו שמע ישראל. 

 כך היה בזמן החשמונאים. מסירות נפש. 

  לדורות - יוסףגבורת 

כתוב ספר מקבים שמתתיהו צעק מי לה' אלי. אותו ביטוי שאמר 

. מי שמרגיש )שמות לב, כו(משה רבינו אחרי חטא העגל, מי לה' אלי 

בשעה כזאת את הקב"ה, יוכל לעמוד בניסיון. אומרת הגמרא 

שיוסף מחייב רשעים, מפני שנר ה' נשמת אדם. כמו שאצל יוסף 
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בורה הפנימית הנשמתית דווקא בגלל שזה היה שעת ניסיון, הג

שלו פרצה החוצה. מזה אומרים חז"ל שזה קיים בכל יהודי 

ויהודי. יוסף היה הראשון שגילה לנו את הכוחות שטמונים בכל 

יהודי שמתגלים בשעת ניסיון. מה ששאלנו על דמות דיוקנו של 

אביו, זה הפירוש, שבמצבים כאלה פתאום אדם מרגיש איפה 

ה הכי קשה שלו, ברגע שהוא עמד השורשים שלו. דווקא בשע

בניסיון כזה גדול, אז יוסף פתאום גילה שעכשיו זו השעה שהוא 

צריך להפנים שהוא ממשיך את דמות דיוקנו של אביו, או 

שחלילה הולך לדרך שאין לה שורש. אומר השפת אמת בשני 

מקומות שאחד לדעתי משלים את השני. למה יוסף מחייב את 

גלל שברגע שיוסף עמד בניסיון, אז הוא אלה שעתידים לבוא? ב

הטביע את התכונה הזאת גם לדורות הבאים בכלל ישראל, כמו 

שמצינו שכל יורדי מצרים נגדרו בעריות בזכותו, כמו כן נשאר 

 לכל הדורות. את זה אמר השפת אמת בפרשתנו בשנת תרמ"ז. 

ופעם אחרת, בתורה שלו בשנת תרל"ז הוא אמר דבר דומה, 

ם את השני. הוא שואל, למה יוסף היה צריך לומר שאחד משלי

לאשת פוטיפר דרשה, שיעור כללי שלם מפני מה הוא לא יכול 

לשמוע לה? יאמר שפשוט זה חטא! אולם יוסף מתחיל להגיד 

לה הרצאה שלמה, האדון הפקיד בידיי את האחריות, כל מיני 

לה:  עוד מרחיבים את זה, שהוא אמר )ב"ר פז, ה(תירוצים, ובמדרש 

אני נצר לאברהם ויצחק שהיה להם עקדה, אולי הקב"ה יגיד גם 

לי שאני אעלה על המזבח, ואם אני אעשה את החטא הזה אז 

אני לא אהיה עולה תמימה ולא אוכל, וטענות נוספות. יוסף 

למדן גדול, כאילו שהיא הבינה אותו, שיש כמו  דיברפתאום 

יות קורבן. שואל אברהם ויצחק, ויש עקידה, ואני לא אוכל לה

השפת אמת, מה יוסף צריך להגיד כאלה מהלכים עמוקים, עם 

  !מי הוא דיבר, עם קלאפט'ע שכזאת

אלא אומר השפת אמת, שיוסף כשלעצמו היה יכול לקום וללכת 

מיד בלי שום בעיה. אבל באותה שעה הוא רצה להטביע בתוך 

עמ"י את הכוחות האלה שיש בו, שגם מי שהוא לא בדיוק 

 ווכל למצוא הסבר שכלי משלישיות כמו יוסף הצדיק, תמיד אי

לא עושה. זה לא בשבילנו. זה לא שייך לנו, זה שייך הוא שאת זה 

לאומות העולם. וזה מה שאומרת לנו התורה. יש הרבה דברים 

)ישעיהו כו טמונים בעולם; יש פסוק בנביא "לך עמי בוא בחדריך" 

חדרים אפלים, יש . יש תקופות לפעמים שצריך לרדת לכ(

תקופות שהאדם צריך לרדת לחדרי לבו שלו, לגלות שם את כל 

המסתורין, לחשוף עצה עמוקה, את השליחות של העצה 

 העמוקה. בזה מתחילה ומסיימת הפרשה. 

 זמן של ניסים

ביקש יעקב לישב בשלווה, הקב"ה אמר לו, הכל מתוכנן 

ל יוסף. תמיד דרך רוגזו ש -משמיים, מהי השלווה של בני ישראל 

בדרך של מטמונים, בדרך של נסתר, בדרך של קמעא קמעא. 

שמשיח מגיע בדרך של קמעא  )ירושלמי ברכות ד:(כתוב בחז"ל 

שאין הכוונה  (362–360)ב, עמ' קמעא. אומר הרב במאמרי ראי"ה 

שבזמן שהוא נכסה הוא לא פעיל, אלא הוא פעיל מאחורי 

מצב סטטי, העולם כל המסך, כל הזמן הגאולה מתקדמת, אין 

הזמן מתקדם. הקב"ה מתחילת הבריאה קבע על כל דבר מתי 

הוא יהיה נסתר ומתי נגלה, כדברי הרמב"ם מכל זרע שאדם 

שאדם זורע על פני האדמה. צריך לכסות, לא סתם באיזה ניילון. 

בל"ט מלאכות דנה לגבי זורע מה נחשב  )עג:(הגמרא בשבת 

ים בדרך כזאת זה נקרא גידולי לכיסוי, מפני שגידולים שלא בא

מים, לא גידולי אדמה. זה כבר סוג של גילוי אחר. ספק אם על 

גידולי מים מברכים המוציא לחם מן הארץ, האם זה נקרא מן 

הארץ אם זה לא מהאדמה? אפשר לברך על זה בורא פרי 

 האדמה? שאלה קשה בהלכות ברכות. 

כתוב בהלכה, שבימי החנוכה צריך לומר על הניסים, ומי ששכח 

בברכת המזון לומר על הניסים, כשמגיע להרחמן אז לא יגיד רק 

את ברכת האורח, יגיד גם הרחמן יעשה לנו ניסים כמו שעשה 

לאבותינו בימים ההם בזמן הזה עם כל הנוסח. והט"ז בהלכות 

ם שואלים, הרי כתוב ועוד מפרשי )או"ח סי' תרפ"ב(ברכת המזון 

, שלא מבקשים מעשה ניסים, "כמה מגונה אדם )שבת נג:(בגמרא 

זה, שהקב"ה משנה בשבילו מעשה בראשית". אז איך אפשר 

 לבקש על נס? 

יש כמה הסברים לנושא הזה. אחד ההסברים כתוב בשו"ת 

שואל ומשיב ורומז לו השפת אמת בתחילת חנוכה בלי להביא 

טבע של העולם, כמו שהבאנו אותו. הקב"ה קבע את ה

מהרמב"ם בשמונה פרקים, שכל מה שיהיה מתחילת הבריאה, 

הכל כבר נקבע. זה לא החלטה של הרגע האחרון. העולם 

מתוכנן. והימים שהקב"ה עשה נס לישראל זה לא אירוע חד 

פעמי, אלא הוא הטביע בטבע של הבריאה שהימים האלה הם 

ן אם זה חנוכה. אומר ימים של ניסים, בין אם זה פסח ובי

שלכן אומרים "בימים ההם  )מובא בשפ"א תרל"ב ליל ז(, הקדושת לוי

בזמן הזה". אין הכוונה שאומרים שהיה נס בימים ההם בתאריך 

שאנחנו נמצאים בו. מה שהיה בימים ההם גם היום זה הנהגה 

ניסית באותם תאריכים. למה? הקב"ה הטביע בטבע של הימים 

ימים האלה זה הנהגה ניסית, כך אומר האלה, שהטבע של ה

השואל ומשיב. ממילא כשאדם אומר בימים חנוכה "הרחמן 

תעשה לנו ניסים כמו שעשית לאבותינו", הוא לא מתפלל על 

משהו שהוא נגד הטבע של הימים האלו, שכן זה הטבע של 

הימים האלו. ימים של הנהגה ניסית, פסח, חנוכה. לכן הוא יכול 

ניסים, מפני שבימים האלה, הנס הוא לא נגד לבקש תעשה לנו 

טבע הימים האלו. מוסיף על כך על השפת אמת בתחילת 

במה דברים אמורים, אם גם האדם המקבל, גם הוא קצת , חנוכה

בימים האלה עולה קצת מעל הטבע שלו, אז הוא יחוש שהימים 

 האלה הם באמת ימים מיוחדים. כמו בנר חנוכה. 

 להתעלות בימי החנוכה

ספר מקור חיים לבעל ביש עניין להסתכל בנרות. ככה כתוב 

. האדר"ת חותנו של הרב )קצור הלכות סי' תרע"ב סעי' ב'(ה'חות יאיר' 

זצ"ל כתב המון ספרים, ואחד הספרים שלו נקרא נפש דוד. 

הספר הזה הוא על עצמו, על דברים שהוא נהג. ושם הוא כותב 

הוא היה יושב  שהוא היה מתרגש בכל חנוכה מחדש כאשר

בבית ומתבונן בנרות, ועיניו היו זולגות דמעות מרוב אושר. אומר 

השפת אמת, כיוון שבימים האלה האדם קצת יותר מהטבע 

הרגיל, מפני שאם הקב"ה פעל שהימים האלה לא יהיו 

שגרתיים וטבעיים, אז האדם מצדו צריך להשתדל שכך יהיה. זה 

סף מחייב את מה שהבאנו מקודם מהשפת אמת לגבי יו

הרשעים. מאז שיוסף עמד בניסיון הוא הטביע בכוחו של כל אחד 

ואפילו בשל רשע, לעמוד בניסיון. ומתי זה קורה? כשהוא 
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מתחבר קצת. או כמו שהבאתי מהתניא, בזמן הניסיון יש כוח 

 לאדם הרבה יותר גדול. 

תוקפו לש יוסף ענוותנותו של )סנהדרין יט:( וזה ביאור דברי חז"ל 

בועז, ופירש"י שיוסף לעומת הניסיון של בועז הוא קטן יותר, 

וא"כ מדוע נצרב יוסף לגדר של צדיק יותר מניסיונות של 

אחרים? משום שהוא הטביע את היסוד הזה, הגבורה הזו, 

 .)עיי"ש בעולת ראי"ה( ""אוזר ישראל בגבורה ,גבורת הנפש

 מסירות נפש

ותב ר' חיים מוולוז'ין, למה אומרים שגדול מוסרי הנפש מעין זה כ

היה אברהם? הרי חנה ושבעת בניה בזמן החשמונאים לכאורה 

מסרה נפשה פי שבע יותר מאברהם אבינו. וגם בסוף יצחק ירד 

מהמזבח. נכון שהיה ניסיון עצום, אבל מה נגיד על חנה ושבעת 

בות, מאיפה היה בניה? אומר ר' חיים מוולוז'ין בפרושו לפרקי א

כוח לחנה לכזאת מסירות נפש, בגלל שאברהם אבינו עמד 

בניסיון של העקידה. השורש הוא העיקר, ולכן מייחסים את כל 

 )כ.(המסירות נפש לאברהם אבינו. והגמרא אומרת בברכות 

"מאי שנא ראשונים דאיתרחיש להו ניסא", למה לראשונים בזמן 

ו, אומרת הגמרא מפני הגמרא היו יותר ניסים ממה שיש לנ

שראשונים מסרו נפשייהו על קדושת השם. מה אתם חושבים 

שהגמרא מתכוונת? שדוקא יהרג ואל יעבור, זה נקרא מסרי 

נפשייהו על קדושת השם? קדושת השם זה כל דבר שגורם 

לקידוש השם בעולם. והגמרא מביאה סיפור על אחד החכמים 

אל אז הוא מחה שראה אחת שלובשת בגדים של ראויים לישר

מה שצריך למחות, זה נקרא מסרי נפשייהו על קדושת השם, 

לכן נעשו להם ניסים. לאברהם אבינו שהטביע ככה בבריאה. זה 

הניסיון של יוסף. לכן זה היה דבר שמשפיע למשך כל הדורות, 

וזה מה שהיה אצל החשמונאים. לכן הם היו בבחינת ראשונים 

 לכן נעשו להם ניסים. דמסרי נפשייהו על קדושת ה', ו

אומר המשך חכמה, כשדנים על ניסים וכשמדברים על פרטים, 

ראוי שיהיה לו נס או לא, זה כן הדרך שכך הקב"ה רוצה 

עשרה ניסים  ךההתגלות בעולם, בדרך נסתרת או נגלית. א

נעשו לאבותינו במקדש. למה? אומר המשך חכמה בהפטרה 

בר שטומן בתוכו לפרשת דברים, מפני שבבית המקדש הוא ד

את כל כלל ישראל. מפני שע"פ ההלכה אדם שמתפלל בחו"ל 

צריך לכוון לבו לא"י, ובא"י לכוון לבו לירושלים, ובירושלים 

למקדש, ובמקדש לקודש הקודשים. יוצא שיש מקום אחד 

בעולם שאליו מכוונים כל כלל ישראל. מקום שיכול לאחד את 

המקום הזה. זה הנס כל כנסת ישראל, ושם הנס זה הטבע של 

במקום המקדש. הטבע של המקום הזה,  -שנעשה לחשמונאים 

של הקדושה שלו, שההנהגה שלו היא הנהגה טבעית, אבל 

הטבע של המקום זה עשרה ניסים שנעשו לאבותינו בבית 

 2המקדש. 

 לברך על הרעה

 )ברכות ט, ה(.חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה 

אומרת לקבולי בשמחה. איך אפשר? אנחנו  )ברכות ס:(הגמרא 

בשר ודם. אינני יודע איך אפשר, אךבואו נבין למה זה כך. ראיתי 

"וזה דבר שכלי אצל בעלי השכל, ברמב"ם בפירוש המשניות שם 
דברים רבים, נראים שתחילתם ואפילו לא הורה הכתוב עליו, לפי שיש 

רעה, ויהיה אחריתם טובה רבה, ויש דברים, נראין בתחילתם טובים, 
אז דבר שהאדם לא יודע אם זה טוב או  ויהיה אחריתם רעה רבה."

רע, דבר שהאדם לא רואה מתחילה עד הסוף, אז הוא לא יכול 

ברך. עם מה התחלנו את צריך ללהגדיר אם זה טוב או רע, לכן 

? ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. השיחה

יעקב אמר למה הרעתם לי, הקב"ה כעס עליו, מפני מה שאמר 

אתה יכול לדעת עכשיו מהי טובה  -הרמב"ם בפירוש המשניות 

ומהי רעה, רק מי שמביט עד הסוף יבין שזה באמת יהיה טובה. 

אים כך, אומרת שדברים שנראים בעולם הזה נר )ב"ב י:(הגמרא 

ובעולם הבא הם יראו בדיוק הפוך לטובה, עולם הפוך ראיתי. 

לכן הקב"ה אמר על יעקב, אני הולך להמליך את בנו למלך. 

אתה הרי לא רואה לאן זה מוביל עד הסוף, אז חייב אדם לברך 

על הרעה כשם שמברך על הטובה. למה הרעתם לי? אותו דבר 

עם הזה, אמר לו משה רבינו, אתה אומר לקב"ה למה הרעת ל

הקב"ה "עתה תראה", תראה רק מה שיהיה פה במצרים, אבל 

אתה לא תראה מה שיהיה במלחמת ל"א מלכים בא"י מפני 

 שמשה רבינו בנקודת הזאת לא ראה עד הסוף. 

 עיניים קדושות

שהקב"ה יזכה אותנו בעזרת ה', ל"והאר עינינו בתורתך". הזכרנו 

רק להבין את תורתך, אלא כמה פעמים ש"והאר עינינו" זה לא 

שהקב"ה ייתן לנו משקפיים של תורה שבהם אנחנו נראה את 

כל המציאות, לא רק את התורה. מפני שאיך שהמציאות 

תיראה למי שבוחן אותה במבט של תורה, אין ספק שזה הפך 

הפכים מכל הסתכלות אחרת, ק"ו מעיתונות ופוליטיקה ושאר 

השו"ע, על זה אנחנו  שטויות כאלה. אומר השערי תשובה על

מתפללים בכל יום והאר עינינו בתורתך. עיניים קדושות, עיניים 

טהורות. עיניים שלא חוטאות כדי שנבין גם את התורה. אבל גם 

כדי שנבין את המציאות בראייה האמתית שצריך לראות. "כי עין 

אמר פעם  ב צבי יהודה. הר)ישעיהו נח:(בעין יראו בשוב ה' ציון" 

ין של האדם מכוונות כלפי העין של הקב"ה אז האדם שאם הע

 זוכה לראות בשוב ה' את שיבת ציון. 

 שיהיה שבת שלום ומבורך!

 

                                                           
האם  –ישנה השגחה גלויה וישנה השגחה נסתרת. והשאלה איזו דרגה גבוהה יותר  2

הגדול יותר הוא  ע"י הכרה במעשי ה' מצד ההנהגה הטבעית, או שקידוש השם

בהנהגה נסתרת. ובנצי"ב לספר דברים )לג, יב( מאריך לבאר שזה ההבדל בין הנהגת 

דוד המלך. בנימין הנהגה מעל  -שאול המלך, להנהגת שבט יהודה  - שבט בנימין

הטבע, וע"כ במות שאול אמר דוד ללמד בני יהודה קשת, כי מעכשיו שירדנו בדרגתנו 

לטבע, כי מעכשיו יש חילופי הנהגה וחילופי דורות. ועיין צריך לנקוט בדרך הקרובה 

  עוד משך חכמה ויקרא כו ד, ועוד.
 

 

 

 

 

 ברכות לאביעד שמאי לנישואיו
 ברכות לאוראל דלבריאן לנישואיו

 ברכות ליאיר גרינברג לנישואיו
 לנישואיוברכות לבנימין סטופל 

 
 

 

תנחומים לידידנו הרב רמי 
גליקשטיין הי"ו וכל ב"ב על 

 פטירת אמם ע"ה
 


