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באופן  האמת  מדת  את  להשריש 
שיהיה "תוכו כברו" ולא לדבר "אחד 

בפה ואחד בלב"! !
דברו  יכלו  ולא  אותו  "וישנאו  מהפסוק:  נלמד 

לשלום" (פרק לז-ב)
אחד  דיברו  שלא  שבחם,  למדנו  גנותם  מתוך  רש"י:  וכתב 
בפה ואחד בלב. עכ"ל. וידועים דברי חז"ל: כל תלמיד שאין 
תוכו כברו אינו תלמיד חכם. ויש אומרים: נקרא נתעב (יומא 
עב:). ואחד משלושה שהקב"ה שונאן הוא המדבר אחד בפה 

ואחד בלב (פסחים קיג:).

מכריז  גמליאל  רבן  שהיה  כח.)  (ברכות  בגמרא  חז"ל  מספרים 
ואומר: כל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש. עקב 
הכרזה זו נתמעטו התלמידים. ואולם באותו היום שמינו את רבי 
רשות  וניתנה  הפתח  לשומר  סילקוהו  לנשיא,  עזריה  בן  אלעזר 
לתלמידים להכנס, ונתוספו ארבע מאות ספסלים בבית המדרש.

קנקנו  על  לתהות  הפתח  שומר  ידע  מנין  השאלה:  ונשאלת 
וכי  שוין  ולבו  פיו  ואם  כברו  תוכו  אם  ולדעת  תלמיד  כל  של 
של  ליבם  לצפונות  לחדור  יכול  כלום  הוא?  מחשבות  יודע 

התלמידים?!

אלא יש לומר שאכן שומר הפתח לא ידע וגם לא הוזקק לדעת 
להזכיר  רק  היה  תפקידו  התלמידים.  מחשבות  על  מאומה 
בכך  היה  ודי  גמליאל,  רבן  של  הכרזתו  את  נוכחותו  בעצם 
כדי שהתלמידים יקפידו בעצמם ויחששו שמא אינם עומדים 

בקריטריון המחמיר של רבן גמליאל.

אברהם  רבי  מגור  האדמו"ר  כ"ק  בשם  תירצו  לזה  בדומה 
מרדכי זצ"ל (בעל אמרי אמת): הכרזתו של רבן גמליאל היא 
כשר  עצמו  הרגיש  שלא  תלמיד  הפתח.  כשומר  שימשה  עצמה 
וראוי להכנס, נרתע ולא הרהיב עוז בנפשו להכנס, אף כי הדלת 

היתה פתוחה... 

פרשת וישב



כפי המדה שאדם נוהג עם הבריות, כך נוהגים 
עמו מן השמים !

נלמד מהפסוק: "ויבא  יוסף את דבתם רעה אל אביהם: (פרק 
לז-ב)

שהיו  לאביו,  מגיד  היה  לאה  בני  באחיו  רואה  שהיה  רעה  כל  רש"י:  ופירש 
אוכלין אבר מן החי ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים וחשודים על העריות. 
ובשלשתן לקה [מדה כנגד מדה]. על אבר מן החי - "וישחטו שעיר עיזים"... ועל 
דיבה שקורין לאחיהם עבדים - לעבד נמכר יוסף. ועל העריות שסיפר עליהם - 

ותשא אשת אדוניו" וגו'.

ידועה אמרת חז"ל (שבת קנא:): "כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים, 
רבי  הגאון  ביאר  בזה  השמים".  מן  עליו  מרחמין  אין  הבריות  על  מרחם  שאינו  וכל 
ה'  "למה  (י-א)  בתהלים  הפסוק  את  ישעי')  הגיון  (בספרו  זצ"ל  קרלינסקי  ישעי' 
עולם  של  רבונו  הקב"ה:  את  שואלים  אנו   - בצרה"  לעתות  תעלים  ברחוק,  תעמוד 

"למה תעמוד מרחוק"? למה לא תרחם עלינו ולא תראה בעוניינו?

ומר  שצר  שבשעה  משום   - בצרה"  לעתות  "תעלים  הקב"ה:  משיב  זו  טענה  על 
לזולתך. רעך זקוק לעזרה ואין אתה מרחם עליו ואינך מושיע לו. היכן מדת הרחמים 

החמלה והחנינה? על כן הקב"ה מודד לך כמדתך.

על הורג נפש בשגגה נאמר: "כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול" (במדבר 
לח-כח) ואמרו חז"ל (מכות יא) שאמותיהם של הכהנים הגדולים היו מספקות לגולי 
עיר המקלט מזון ובגדים, כדי שלא יתפללו על בניהם הכהנים שימותו, משום שהיה 

להם לכהנים לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו.

והרחיב בביאור ענין זה הלבוש (בלבוש האורה) על הפסוק "וישב בה עד מות הכהן 
הגדול" (במדבר לה-כה) וכך כתב: "לפי שלא התפלל שלא יארע תקלה זאת בישראל 
מקלטו  בעיר  שישב  לזה  התורה  אותו  חייבה  לכך  זו,  תקלה  לזה  באה  ולכן  בחייו, 
עד מות הכהן הגדול, ויצטער שלא יוכל לשוב לשבת לביתו כל זמן שכהן הגדול חי, 
ומתוך כך יתפלל הוא על מיתת כהן הגדול, ותתקבל תפלתו, ויקבל הכהן הגדול את 
עונשו מדה כנגד מדה, שמפני שלא התפלל הוא ימות שלא בזמנו ע"י תפלתו של זה, 

ויתמנה אחר תחתיו שיתפלל, ולא תהא תקלה בישראל".

רואים אנו מכאן דבר נורא שאין זה רק חשש בעלמא שבאופן טבעי עלול הרוצח 
התורה  רצון  זהו  אלא  לחופשי.  לצאת  שיכול  כדי  שימות  גדול  הכהן  על  להתפלל 
עליהם.  ומתפלל  הדור  בצער  המרגיש  תחתיו  כהן  שיתמנה  כן  שיקרה  שמסבבת 

ורואים מכאן גם מה נוראה הנהגה זו של מדה כנגד מדה.

אל ישנה אדם בנו בין הבנים [או הרב את תלמידו בין 
התלמידים] שלא לגרום לקנאה !

נלמד מהפסוק: "ועשה לו כתונת פסים" (פרק לז-ג)
ואמרו חז"ל (שבת י:): לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים שהרי בשביל משקל שני סלעים 
מילת לכתונת פסים שעשה יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו 

אבותינו למצרים.

מבאר הגה"צ רבי יהודה לייב חסמן זצ"ל (בספרו אור יהל) שאף אחר הידיעה שנדע כי קנאתם 
של השבטים הקדושים ביוסף אחיהם לא היה כאן ח"ו קנאה פשוטה שאנו מכירים. בכל זאת כתוב 
"ויקנאו בו אחיו" ואין מקרא יוצא מידי פשוטו (שבת סג.) ומדה זו בוודאי היתה דקה מן הדקה. 
משהו של קנאה כחוט השערה בתוך הרי "אררט של יראת ה' ואהבתו ומדות טובות עד להפליא, 
כראוי לשבטים הקדושים, אבל הקב"ה שהוא חוקר לב ובוחן כליות גילה לנו בתוה"ק. "ויקנאו בו 

אחיו" ואלמלא מקרא כתוב. אכן אי אפשר לאומרו.

עכ"פ יש לראות מכאן - כותב הגרי"ל חסמן - נוראות עוצם כח ההרס של מדה אחת, ולא המדה 
פסים  כתונת  של  מילת  סלעים  שני  שבגלל  חז"ל  לנו  שגילו  כמו  ממנה,  השערה  כחוט  אלא  עצמה, 
ול"וישנאו  בו"  ל"ויקנאו  המקור  היה  זה  כלומר:  יוסף.  את  השבטים  מכרו  ליוסף,  יעקב  שעשה 
אותו  ששינה  בשביל  אלא  בניו,  מכל  אביהם  אהב  שאותו  בשביל  זה  שהיה  אמרו  לא  חז"ל  אותו". 

ביניהם בשני סלעים שנתן לו יותר מהם.

     ומפורש שאילו לא היתה נגד עיניהם התחלת הקנאה של כתונת פסים,      לא היה מתגלגל הדבר ולא היו 
באים לידי מעשה נורא כזה של מכירת יוסף אחיהם,      כי כאן היתה ההתחלה של הקנאה והשנאה.

מעתה יש לנו ללמוד ק"ו, אם כה גדול כח המדה להטעות שכל נפלא של שבטי י-ה, ובמשך כ"ב 
שנה לא עמדו על טעותם, א"כ ק"ו במדה טובה המרובה - מדת האמת - כמה יגדל כח האדם אם 

יכוון מדותיו לעבודת השי"ת, וזוהי כל תכלית מדרגת האדם על הארץ.



עמו,  להטיב  שהרבה  למי  ושעבוד  מחוייבות  להרגיש 
ולהשיב לו כגמולו !

הגדולה  הרעה  אעשה  ואיך  מאומה...  ממני  חשך  "ולא  מהפסוק:  נלמד 
הזאת וחטאתי לאלוקים (פרק לט-ט)

מפרש הספורנו: "איך אעשה הרעה הגדולה הזאת - לשלם רעה תחת טובה". ומה שסיים יוסף 
"וחטאתי לאלוקים" [ולא "וחטאתי לאדוני"] יתכן שרמז לנו בזה כאמרת חז"ל (במשנת ר"א - 
פרק ז) ש"כל הכופר בטובתו של חברו לבסוף כופר בטובתו של הקב"ה". אכן אפשר לבאר עוד, 
שכל דברי יוסף נסבו ביחס להקב"ה, שכיון שהטיב עמו כל כך בזה שנתן בלב אדונו לתת כל אשר 
בידו... איך יתכן שיחטא לו וימרה את פיו. על כך היה אומר הגה"צ רבי הלל כגן זצ"ל, כי "טענה 

פשוטה והגיונית כזו גם גוי יכול להבין..."

הזה  היושר  את  לאדם  יש  שכאשר  רש"ז)  אור  מקלם (בספר  הסבא  זצ"ל -  רש"ז  הגה"צ  מבאר 
זה  אין  רצונו, "כי  יעבור על  לבל  להשי"ת  טובה  להכיר  לו  שיהיה  שכן  כל  אדם,  לבני  טובה  להכיר 

מדרך היושר להיות כפוי טובה נגד רוב טובתו אתנו".

ולכן אמר יוסף "וחטאתי לאלוקים" [ולא "וחטאתי לאדוני"] כי זהו תכלית היושר להיות שומע 
לדבר השי"ת, וזהו התכלית המביאה את האדם אל השלימות הנעלית.

יתגדל  כי  ונמצא  יתברך,  נגדו  היושר  לעוות  שלא  יבין  כן  תכלית,  בלי  בטובתיו  ההכרה  רוב  וכפי 
להיות בעל יושר ללא גבול. ונמצא כי יהיה בעל יושר גם אם יהיה בעל דעה ולא יחת מפני איש לעוות 

היושר, כי משועבד הוא למטיבו ומי יאמר לו מה יעשה. עכ"ד.

המלכים  בין  המתנהלת  והכבידה  הגדולה  המלחמה  על  אבינו  לאברהם  להודיע  עוג  בא  כאשר 
לוט,  את  להציל  בשביל  למלחמה  ייצא  שאברהם  בזה  מטרתו  הייתה  חז"ל  לדעת  אשר  הגבורים. 

ויהרג שם והוא ישא את שרה.

יצא  שאברהם  עוג  של  דעתו  על  שעלה  מה  זה  הגיון  איזה  ביאור:  וטעונים  תמוהים  והדברים 
לכבשן  במסירות  שנכנס  מה  ומילא  הטבע?  בדרך  להנצל  הסיכויים  כל  כנגד  המלכים  עם  למלחמה 
האש עוד מובן, שעשה זאת לקדש שמו יתברך בעולם, שהאמין בו, אבל למסור נפשו ולההרג כדי 

להציל את לוט, איזה הגיון יש בדבר?!

[וכפי  הסיכויים  כל  כנגד  למלחמה  ויצא  נפשו  את  מסר  אברהם  שאכן  שרואים  מה  מזו,  ויתירה 
שהעריך זאת עוג] מהי הסיבה שהמריצה את אברהם למסור נפשו להצלתו של לוט ובני משפחתו?!

נא-ו)  (ב"ר  חז"ל  שאמרו  מה  עפ"י  שרגא)  דעת  (בספרו  זצ"ל  גרוסברד  שרגא  רבי  הגאון  וביאר 
שהיה לאברהם הכרת הטוב ללוט שלא גילה במצרים ששרה היא אשתו של אברהם, ואברהם הגיע 
למסקנא שמכחה של הכרת הטוב הזו הוא חייב לצאת למלחמה אפילו במצב של סכנת נפשות בשביל 

להציל את לוט.

היה  והיאך  לוט,  בשביל  עצמו  יסכן  שאברהם  עוג  של  דעתו  על  עלה  זה  דבר  היאך  הקושיה  ועל 
בטוח בכך. מבאר רבי שרגא שמכאן משמע שהיתה ידיעה ברורה והבנה פשוטה לכל באי עולם כי 
אברהם אבינו כל כך עליון ושליט על מדותיו, עד כדי כך שהיה פשוט אפילו לגוי שפל כמו עוג שאכן 
אברהם כשישמע שנשבע בן אחיו הוא מיד יחלץ להציל אותו, מכח זה שיש לו הכרת הטוב אליו, כי 

המחוייבות שיש לאדם מצד הכרת הטוב גדולה היא לאין שיעור ואת זה גם גוי יכול להבין.

מעלה נשגבה להודות על האמת בפני הזולת אף 
אם מתבזה על ידי כן !

נלמד מהפסוק: "ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני" (פרק לה-כו)
ואמרו חז"ל יהודה הודה ולא בוש, מה היה סופו? נחל חיי העולם הבא (סוטה ז:). כיוצא 
כנגד  אלא  אמרו  לא  זה  מקרא   - אחיך"  יודוך  אתה  "יהודה  הפסוק  על  חז"ל  אמרו  בזה 
העולם  לחיי  זוכה  במעשיו  המודה  שכל  במעשיהם,  ומודים  יצרם  את  שכובשים  צדקים 
הבא (מד"ר). עוד אמרו חז"ל: יוסף שקידש שם שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת 
משמו של הקב"ה, שנאמר (תהלים סא) "עדות ביהוסף שמו" יהודה שקידש שם שמים 

בפהרסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"ה (סוטה י:)

"אל תבוש לקבל האמת מאיזה אדם שיהיה" - כותב האורחות צדיקים - "אפילו מקטן 
ונבזה,  קטן  ביד  שהיא  טובה  מרגלית  כי  ממנו.  האמת  תקבל  הכי  אפילו  ונבזה,  שבקטנים 

אפילו הכי חשובה היא המרגלית".

תלמידי  ובפרט  האמת...  על  מדה  להיות  כגון  טובה,  הודאה  יש  כתב: "אבל  יועץ  והפלא 
שבקטנים.  מקטן  אפילו  שאמרה,  ממי  מיד  האמת  את  שיקבל  בהלכה,  העוסקים  חכמים 
יודה ולא יבוש לומר, אפילו בפני רבים: האמת אתך, ודברי שאמרתי טעות הם בידי...! ואף 
שיכלם לפי שעה בעולם הזה... ולפי הדעת הישרה אין כאן בושה, כי כל אדם כוזב. ומצינו 
בעלי הש"ס שהיו אומרים בפני רבים מקהל עדת ישראל דברים שאמרתי בפניכם טעות הם 

בידי!




