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  [ל''ז, א'] ''וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען''
  וברש''י: ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף.

  
בספר תבואת שור כתב הטעם מדוע שכר מצוה בהאי עלמא 

משום דאיתא במנחות דבסתם אין עונשים מן השמים ליכא, 
  על שאין מקיימין עשה.

ולפי זה כיון דאין עונש כשאינו מקיים עשה, משום הכי גם 
  אין שכר בעולם הזה כשמקיים עשה.

 יו כ''ב שניםוהנה מבואר בגמרא, דבשביל שפירש יעקב מאב
קיים אז כיבוד אב, נענש שפירש יוסף ממנו כ''ב שנים.  ולא

ב בשביל וקשה, דהרי לא מענישים על עשה, ולמה נענש יעק
  יים כיבוד אב? שלא לק

ולזה תירץ רש''י דכיון שביקש יעקב לישב בשלוה משום 
דסבר דיש שכר מצוה בעולם הזה, ורצה בשכר מצותיו 

א''כ סבר גם דמענישים על אי קיום עשה, לשבת בשלוה, 
דהא בהא תליא, לכן נענש ברוגזו של יוסף שהגיע לו יען 

  ביטול מצות עשה של כיבוד אב.
  י מאסטרובצאבהר

  
  [ל''ז, א'] ''וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען''

  וברש''י: ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף.
מהו הלשון ''קפץ עליו רוגזו'', היה לו לומר ''הביא עליו רוגזו 

  של יוסף'' או כיוצא בזה?
  

בגמרא אמרו ''צדיקים תחילתן יסורים וסופן שלוה''. ולפי זה 
אחר שיעקב כבר סבל יסורין בתחילתו, היה ראוי שלעת 
זקנתו ישב יעקב בשלוה. אמנם יוסף הרי היה אז רק 

ם תחילתן יסורין'', לככן הוא, יוסף, היה בנערותו, ו''צדיקי
צריך עוד לסבול יסורין. נמצא, שאך בסיבתו נתגלגלו 
היסורים על יעקב, הגם שיעקב מצד עצמו כבר ראוי היה 

, שכן ''קפץ עליו רוגזו של יוסף''לשבת בשלוה, לכן כתב 
  הרוגז הזה משל יוסף היה, וקפץ מחמתו על יעקב.

  סקרבי איסר יהודה מלין מברי
  

  [ל''ז, ד']''ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו'' 
אפשר היה לחשוב כי אהבתו של יעקב ליוסף, נבעה מכך 
שהיה בנה של אשתו האהובה מכל. ואולם, לאחר שראו 
אחיו ''כי אותו אהב אביהם מכל אחיו'', אפילו מבנימין, 
משמע לא זוהי הסיבה, שהרי גם בנימין היה בנה של רחל. 

עתה הבינו האחים, כי יוסף משפילם, מוציא את דיבתם מ
ומתכבד בקלונם, ורק משום כך הוא אהוב על אביו יותר 

או אותו ולא יכלו דברו משאר האחים, ומשום כך ''וישנ
  לשלום''.

לשנאה, אלא נמצא שלא עצם העדפת יוסף מצד עצמו גרמה 
שהעדפה זו לימדה אות כי יוסף משפילם בעיני יעקב ומוציא 

  .עה, ורק משום כך שנאו אותו האחיםאת דיבתם ר
  משך חכמה

  
  [ל''ז, י''א]''ויקנאו בו אחיו'' 

מקרא זה נוקב ויורד לתהומות נפשו של האדם כמו העצל 
אשר נותן מאה ואחת סיבות מדוע ימנע מעשיית פעולה 
פלונית, ובאמת אין זאת אלא מחמת עצלותו, כך גם יש 
ואדם רודף בקנאתו את חבירו וכולו אש קדוש, להב קנאות 
לקנאת ה' צבקות, קנאי בן קנאי, ובלבו באמת שבע תועבות 

  יורד לחיי חבירו. שרק בגללן
בחינה דקה שבדקה ממידה זו, מעידה התורה גם על שבטי 

ה, ודאי רדפו את יסף כדין ודנו אותו מסיבות שונות - י
כמבואר במפרשים, אם כמוסר ואם כמספר לשון הרע, 
ואולם, התורה ירדה לסוף דעתם וחשפה אמת אחרת, 

  ...''ויקנאו בו אחיו''חבויה ולא נראית: 
  מליץ יושר

  
  [ל''ז, כ''א]''וישמע ראובן ויצלהו מידם'' 

מה פשרה של ההדגשה ''ויצלהו מידם'', והלא די היה אם 
שכן היתה זו הצלה לגופו של יוסף,  להו'',יהיה כתוב ''ויצ

של הקמים עליו? היא מידיהם וברור איפוא, שההצלה 
יא זו מידיהם של אנשים שרצו ומאידך גיסא: מה הצלה ה

אותו ולהשליכו אל אחת הבורות, לבור שהיה בו  להרוג
  נחשים ועקרבים?

  
ברם, ידע ראובן כי חוק קבע הקב''ה בעולמו, שיכול בעל 
בחירה, אדם, להרוג אדם אחר, גם אם לא נתחייב אותו 

ראובן יכולה לחרוץ  אחר מיתה בשמים, שכן בחירתו של
למוות את חייו של שמעון, וגם אם לא התחייב שמעון מיתה 
לשמים, זהו כח מכוחות הבחירה של ראובן שונה הדבר 

מעון אם בר בחירה, חיה לא תוכל להרוג את שביצור שאינו 
  לא נגזר עליו מיתה מן השמים.

יוסף כי בזה נוכל להבין את כוונותיו של ראובן, ראובן הכיר ב
יה בו כי לא נתחייב מיתה לשמים. הוא צדיק וקדוש ובטוח ה

מסיבה זו פעל ראובן להוציא את יוסף מידיהם של השבטים, 
 שכן הללו בעלי בחירה ויכולים לגרום למותו של יוסף אם

הרי רצו בכך וכמעט שהיו קרובים לכך לולא שמנע ירצו, ו
זאת ראובן. ראובן, חשב, איפוא, להשליך את יוסף לבור, 

לא יוכלו להזיק מאומה ליוסף,  בו,ששכן נחשים ועקרבים 
  י כי לא נתחייב מיתה לשמים.אשר בר

, שכן עיקר כוונת להו מידם''י'ויצוזהו שהדגישה התורה '
מיד בעלי בחירה, אך  ''מידם'',ראובן לא היתה אלא להציל 



להצלה מן הנחשים לא חשש, שכן היה בטוח כי יוסף לא 
  ינזק.

'פ מה שמסופר ובדומה לזה, ביאר הגרי''ז מבריסק ע'
בגמרא על מקום אחד שהיה בו ערוד והיה מזיק את 
הבריות, באו והודיעו לו לרבי חנינא בן דוסא, אמר להם: 
הראו לי את חורו, הראוהו את חורו, נתן עקבו על פי החור, 
יצא ונשכו ומת אותו ערוד, נטלו על כתבו והביאו לבית 

החטא המדרש. אמר להם: ראו בני, אין ערוד ממית אלא 
  ממית.

הרי, איפוא, כי אנשים שלמים ביראתם ונקיים מחטא, אינם 
  ניזוקים מחיות. 

היה ראובן בטוח ביוסף הצדיק, כמו שהיה רבי חנינא בן 
שליך אותו לבור דוסא בטוח בעצמו, ומשום כך לא חשש לה

  נחשים ועקרבים...
  סף חי.ואכן, כך היה ויצא משם יו

  אור החיים
   

  ''והבור רק אין בו מים'' 
מים, כידוע מרמזים לתורה הקדושה, וכמו שאמר הנביא 
ישעיה ''הוי כל צמא לכו למים'', ודרשו על כך חז''ל ''אין מים 

המידות המגונות  אלא תורה'', נחשים ועקרבים רומזים לכל
מי  –והנפסדות. רמז רמזו לנו חז''ל כי אדם אשר מים אין בו 

שאין בו ריח תורה, הרי שבהכרח נחשים ועקרבים יהיו בו, 
ויהיה מלא במידות רעות. שכן, רק התורה מכשירה את 

ת צדיק וחסיד ישר ונאמן. הרי שבלא תורה חסר דם להיוהא
אדם את כל אלו, וזהו שאמרו כי אם מים אין בו, הרי 

  שנחשים ועקרבים יש בו.
  הגאון מוילנא

  
[ל''ח, ''ויט אליה אל הדרך ויאמר הבה נא אבוא אליך'' 

  ט''ז]
  כרחו שלא בטובתו.בעל  –במדרש: ''ויט אליה'' 

כאן היה שורש התחלת מלכות בית דוד ומלכות מלך 
המשיח. ותועלת הסיפור היא, לידע שכל העניינים היותר 
גדולים ונשגבים, השטן מעכב ומונע, ואין עצה אחרת זולת 
לעקם את הדרך, ולפייס את השטן. כי בדרך הישרה, דרך 
התורה, היה השטן מקטרג ומעכב ולא היה הענין מגיע לידי 

של דוד המלך שיצא ן היה הענין עם עובד אבי אביו פועל. וכ
  מרות המאוביה.

  החפץ חיים
  

''ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים 
  [מ', י''ח] הם''

מפני מה נשתנה לשון זה מלשון הפתרון הראשון, שאצל שר 
בפתרון שר האופים המשקים כתוב ''ויאמר יוסף'', ואילו 

  נאמר ''ויען יוסף ויאמר''?
  

והשיב, משל למה הדבר דומה, לרופא שבא אצל חולה, אם 
מגלה הוא שיש תקוה לרפואתו, אזי מזדרז לעודדו ולהאיץ 
בו שיקח התרופות וייטב לו. אולם, משרואה הוא שמצבו 
אנוש ואין סיכוי להטבת מצבו, הוא נמנע מלפתוח בדברים 

  ורק ממתין עד שבני המשפחה ישאלוהו.

קים שעתיד היה לשוב על כנו, אף כאן כך, אצל שר המש
הזדרז יוסף לומר לו את פתרונו תיכף למשמע החלום, לכך 
נאמר ''ויאמר יוסף'', שהוא עצמו פתח בדיבור. לא כן גבי שר 
האופים אשר גורלו נחרץ לתליה, על כן ''ויען יוסף'', שלא 
הרהיב עוז לפתוח בדבריו, רק המתין וענה לשאלות כפי 

  שנשאלו.
  ינסקיבי משה לנדר

  
  סיפור השבוע

''ויקח אדני יוסף אתו ויתנהו אל בית הסהר מקום אשר 
  [ל''ט, כ'] אסירי המלך אסורים ויהי שם בבית הסהר''

הרב מראדין סיפר, שהיה נוכח אצל רבי חיים עוזר כשרב 
ידוע סיפר מה שבדידיה הוה עובדא, שהעלילו עליו עלילה 

לות והושיבוהו בבית הסוהר ללא דין ומשפט, ואחרי השתד
גדולה קיבל רשות להתייצב לפני השר לדבר עמו משך 
עשרה רגעים בלבד. ואמר לו הרב שהוא רוצה לומר משהו 
על אודות האסיר היהודי הראשון. אמר לו השר, הרי זהו 

  יוסף.
ואמר, שיש לדקדק בפסוק הנ''ל, שלכאורה המילים ''ויהי 
שם בבית הסהר'' מיותרות, שהרי כבר כתוב שנתנוהו אל 

  ית הסוהר, וממילא מובן שהיה שם?ב
'מקום אשר אסירי וגם יש לדקדק מה הכוונה במה שכתוב '

י וגם יש לדקדק במ''ש לקמן ''כי אם זכרתנהמלך אסורים''? 
אתך...והוצאתני מן הבית הזה כי שמו אתי בבור'', למה 
ביקש רק שיוציאו ''מהבית הזה'', ולא ביקש שיוציאוהו בכלל 
לחירות? ועוד למה בתחילה אמר שיוציאוהו מהבית הזה, 

  ו בסוף אמר כי שמו אותי ''בבור''?ואיל
ואמר, שיש ב' מיני אסירים, יש אסיר שהושיבוהו בבית 

עבירה מסויימת, ויושב שם עד שיתברר  הסוהר בכלל חשד
דינו או עד שישלים זמן המאסר שנגזר עליו. אבל אסיר 
שאינו חשוד בעבירה מסויימת, אלא שהמלך ציוה לאסרו 
משום שלא מצא חן בעיניו, אין גבול וקץ למאסרו, ואין תקוה 

  שיסתיימו ימי עניו ומרודו.
קום אשר וזהו ביאור הכתוב, שיוסף הושב בבית הסוהר, במ

''אסירי המלך'' אסורים, ''ויהי שם בבית הסהר'', כלומר 
שנגזר עליו להישאר שם עולמית, לכן ביקש יוסף ''והוצאתני 
מן הבית הזה'', כלומר, אינני מבקש שחרור וחירות להוציאני 
מבית הסוהר לגמרי, אלא בקשתי היא להוציא אותו מן 

משפט, הבית הזה שבו יושבים אסירי המלך ללא דין ו
, ששם יעמידוני למשפט, ולהעבירני לבית הסוהר הרגיל

  ששם קרובה צדקתי להגלות וישועתי קרובה לבוא. ואקווה
אותו רב סיים את דבריו בבקשה, שגם הוא מבקש 
שיעבירוהו מכאן למקום אחר ששם יועמד לדין, ואז יתברר 

בשעתו. דבריו מצאו חן בעיני השר  שאין לו שום עוון כיוסף
  והוא חתם מיד על צו שחרור מוחלט.

   הר צבי
  

  שבת שלום!
  נ''י. שמעון בן חנהיוצא לאור לרפואה שלימה 

: ל למייל לפנות נא העלון ענייני לכל
kosssover@gmail.com  


