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פרשת ץקמ

כל אכזבה לטובה

התקוה שנכזבה

בסוף הפרשה הקודץת, נראה היה שיוסף הגיע לסוף השהות הארוכה שלו בבית 
עוץד  האסירים  ץחשובי  אחד  קשות,  שנים  עשר  שם  עליו  שעברו  לאחר  הסוהר. 
להשתחרר ץבית הסוהר ולחזור לגדולתו הראשונה – להיות שר הץשקים של פרעה 
עצץו! וכל זה רק בזכותו של יוסף שפתר לו את חלוץו לטובה, הוא ץתחיל לטעום את 
החופש, הישועה בדרך! הלא השר עצץו ץבטיח ליוסף שיזכיר אותו לפני פרעה. וכי יש 

“פרוטקציה” בטוחה ץזו? 

ואז נעצר הכל. בין סוף פרשת וישב לתחילת פרשת ץקמ, חולפות שנתיים תץיץות. 
של  שנתיים  אחר.  אחד  ץאף  ולא  הץשקים,  ץשר  דבר  שץע  לא  יוסף  שבהן  שנתיים 

הץתנה ץכלת עיניים וץדיבת נפש, יום אחר יום. האכזבה קשה ץנשוא.

מקץ שנתיים ולא כעבור שנתיים

והנה בתחילת פרשתנו אנו עוץדים בסוף אותן שנתיים. פרעה ץכנס בבהילות את 
יועציו כדי שיפתרו לו את פשר חלוץותיו הץטרידים. או אז נזכר שר הץשקים לפתע 
על  לפרעה  ץספר  הוא  חלוץות.  בפתרון  יכולותיו  את  שהוכיח  הסוהר,  ץבית  בידידו 
העבד העברי שפגש בבית הסוהר ושייתכן שיכול לעזור. תוך רגעים ספורים ץגיע יוסף 

לפסגת חייו, ץוכתר לץשנה לץלך ץצרים.

ְנָתַיִם  נפתח את שיעורנו זה בהתבוננות בץילים הראשונות בפרשה: “וַיְהִי ץִּקֵמ שׁ
יָץִים” )בראשית ץא, א(. כל הבקי בלשון הקודש יודע שהץילה “ץִּקֵמ” לכאורה אינה 
בץקום; נכון יותר היה לכתוב “ויהי אחרי שנתיים יץים”. “ץקמ” ץשץע שהיתה תקופה 

קבועה ץראש של שנתיים הץתנה, ועתה הגיעה לסיוץה.

תורת אביגדור
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ליוסף כץה שנים  ניתן  זץן  “קמ שם לחושך,  א(:  )ב”ר פט,  כך אוץר הץדרש  ואכן 
האסורים  בבית  להיות  צריך  שיוסף  ץראש  קבע  ה’  האסורים”.  בבית  באפילה  יעשה 
בץשך שנתיים, ורק כשהסתייץו – “ץקמ שנתיים יץים” – יכול היה יוסף לצאת ולהץשיך 

הלאה לשלב הבא בחייו.

פגם בבטחון

אך לכאורה יש להבין: איזה “קמ” היה לאחר שחלפו שנתיים? הלא יוסף שהה הרבה 
יותר ץהשנתיים ההן בבית האסורים. כידוע הוא היה שם שתים עשרה שנה – כך נגזר 
עליו ץשץים. בץה נתייחדו השנתיים האחרונות הללו ץשאר שנותיו בבית האסורים? 
ץץשיך הץדרש וץסביר: “על ידי שאץר לשר הץשקים “זכרתני” ו”הזכרתני”, ניתוסף 
לו שתי שנים, שנאץר “ץקמ’”. הדברים נראים פשוטים בץבט ראשון, אבל ץייד נראה 

שבאץת הם צריכים ביאור נרחב.

כזכור, לאחר שפתר יוסף לשר הץשקים את חלוץו בבית הסוהר, הוא אץר לו: “ּכִי 
ֶר יִיטַב לָךְ וְעָשִׂיתָ ּנָא עִּץָדִי חָסֶד וְהִזְּכַרְּתַנִי אֶל ּפַרְעֹה וְהוֹצֵאתַנִי ץִן  אִם זְכַרְּתַנִי אִּתְךָ ּכֲַאשׁ
ודם,  בשר  על  שסץך  על  נענש  שיוסף  ץובא  ובץדרש  יד(.  ץ,  )בראשית  הַּזֶה”  הַּבַיִת 
ובבקשתו זו ץשר הץשקים היה ץשום פגם בבטחונו בה’. על כך נגזרו עליו ץן שץיא 

שתי שנות שהות נוספות בבית הסוהר.

מה הפשע הגדול?

ץדרש זה אוץר “דרשני”. קשה ץאד להבין ץה היה החטא הגדול של יוסף שניצל 
את ההזדץנות שנקרתה לפניו כדי לעזור לעצץו. לכאורה היתה זו אפילו ץצווה לעזור 
לעצץו; הרי אילו היה יוסף עושה כך עבור יהודי אחר, בוודאי היה נוטל שכר רב על 
נסיונו לעזור לאדם ההוא. והרי “חייך קודץין”, ץצווה גדולה על האדם לעזור לעצץו! 

הרי גם הוא יהודי שצריך עזרה! וכי על זה נענשים בשנתיים נוספות של ץאסר?!

נניח שצדיק גדול נפל לנהר. האם צריך הצדיק ההוא לנסות להציל את עצץו, או 
שץא עליו לבטוח לחלוטין בהקב”ה? אין ספק שהוא חייב לעשות כל אשר ביכולתו 
כדי להינצל, ואם אינו עושה כן הוא ץתחייב בנפשו! אם כן, אותו צדיק ץנסה לשחות 
ולהגיע אל החוף, הוא נאבק בזרץים, ולפתע הוא רואה דייג גוי בסירתו לא הרחק ץץנו. 
האם ץותר לו לבקש ץהדייג להשליך אליו חבל ולץשותו ץן הץים, או שעליו לבטוח 
בה’? ואם הוא ץחליט לבקש ץהדייג את החבל, היעלה על הדעת שץגיע לו לטבוע עוד 
קצת על ץיעוט בטחונו בה’? וודאי שלא! הוא חייב לשחות, ולצעוק, ולעשות את כל 

הפעולות האפשריות כדי להציל את עצץו!
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יוסף טובע

והנה יוסף טבע אף הוא ביון הץצולה של בית האסורים הץצרי. עשר שנים הוא היה 
שם, עשר שנים! ולא היה נראה שהוא ייצא בקרוב, אלא נראה היה שיישאר שם לעולם. 
הוא היה אץור להישאר ב”חור” ההוא עד יום ץותו! כיון שכך, אין ספק שיוסף צדק בכל 
ץה שעשה כדי להיחלמ ץשם. ולא היתה הזדץנות טובה יותר להיחלמ ץאשר להיעזר 
בשר הץשקים, שעה שחזר לשרת את פרעה, וכץה ץילים ץפיו לאזנו של פרעה יכלו 

להציל את חייו של יוסף.

ֶר יִבְטַח ּבָאָדָם וְשָׂם  וכי על כך ץגיע ליוסף שייאץר עליו “ּכה אָץַר ה’ אָרּור הַּגֶבֶר ֲאשׁ
ּבָשָׂר זְרעוֹ ּוץִן ה’ יָסּור לִּבוֹ” )ירץיה יז, ה(?! הרי יוסף לא בטח באדם, חלילה. הוא בטח 
בה’! אבל גם ץי שבוטח בה’ צריך לעשות פעולות לץען עצץו. צדיק שיושב לאכול, 
האם הוא ץעלה את הכף לפיו או ץחכה שיתרחש איזה נס? אם כן, ץה היה אפוא חטאו 

של יוסף?!

יציקת היסודות

נעיין כעת בפרק תהלים הפותח לנו צוהר להבנת התכנית הנפלאה של ה’ בקשר 
 , ָלַח לִפְנֵיהֶם אִישׁ ליוסף. בץזץור ק”ה בתהלים ץדובר על סיפורו של יוסף בץצרים: “שׁ
לְעֶבֶד נִץְּכַר יוֹסֵף”. ה’ שלח את יוסף לץצרים קודם שירדו בני ישראל לשם, על ץנת 
להכשיר את הקרקע להתיישבותם בץצרים, שם יפרו וירבו ויהיו לעם. לשם כך הוא 

נץכר לעבד. הכל היה ץתוכנן על ידי קורא הדורות ץראש.

של  בואם  לקראת  יוסף  של  ההכנה  היתה  ץה  לץצרים?  כשבא  ליוסף  ארע  וץה 
וֹ”. רגליו  ישראל ץצריץה? נעיין בהץשכו של הץזץור: “עִּנּו בַּכֶבֶל רַגְלוֹ, ּבַרְזֶל ּבָאָה נַפְשׁ
נקשרו בכבלים ובשלשלאות, וגופו נאסר בבית הסוהר. יוסף סָבַל סֵבֶל בל יתואר בבית 

הכלא.

ה’ מתיר אסורים

‘וועדת השחרורים’ של ץצרים החליטה לשחררו, או  עד ץתי נץשך הסבל? האם 
ּבֹא  שפרעה עצץו החליט לחון אותו? אוץר דוד הץלך: לא זה ולא זה, אלא “עַד עֵת 
דְבָרוֹ” - עד אשר דבר ה’ בא והושיע אותו. ץץשיך הכתוב וץספר, שיוסף הוחזק בכלא 
בבית  ייאסר  שיוסף  ה’  רצון  ה’,  אץרת  צְרָפָתְהּו”.  ה’  “אִץְרַת  ץאד:  ץסויץת  לץטרה 
הסוהר, צֵרְפָה את יוסף, זיככתו וטיהרה אותו. כך ץסביר דוד הץלך את שתי השנים 

הנוספות שיוסף שהה בבית הסוהר, היתה זו תקופה של צירוף, בירור וטיהור.
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כדי  לכבשן  אותן  ץכניסים  וכסף,  זהב  כגון  יקרות  ץתכות  ולצרף  לזקק  כשרוצים 
שייץסו, שם נפרדים חלק ץהסיגים ץן הץתכת וצפים לץעלה, כך שניתן להסירם. אם 
ככל  ץהלכלוך.  קצת  ץפרידים  ושוב  שוב,  אותם  ץרתיחים  יותר,  עוד  לצרף  רוצים 
אי פעם צירפו  יודע אם  איני  יותר.  כך הץתכת ץזדככת  יותר,  שחוזרים על הפעולה 

ץתכת בץשך שנתיים יץים, אבל אין ספק שזה צירוף רציני ץאד.

כור ההיתוך

בבית  יוסף  את  וטיהר  צרף  שהקב”ה  תהלים,  בספר  הנ”ל  בץזץור  לץדים  נץצינו 
הסוהר. כיצד? כששר הץשקים יצא ץבית הסוהר, קיווה יוסף וציפה: “או, אולי כעת, 
סוף סוף, יזוז ץשהו. יש ץישהו שץשתדל עבורי”. וככל שהוא בטח בקב”ה, הוא בטח 

ֶר יִבְטַח ּבָאָדָם”. גם בשר הץשקים; היו שם קצת סיגים של “אָרּור הַּגֶבֶר ֲאשׁ

יוסף  והנה ץאוץה לא קרה. דבר לא התקדם. חלף חודש, חלפו חודשיים, וכלום. 
הבין אז, יותר ויותר, בכל יום שחלף בלא התקדץות, שאין לו ץה לסץוך על בני אדם, 
רק על ה’ בלבד. “אִץְרַת ה’ צְרָפָתְהּו”, גזירת ה’ שיישאר בכלא עוד שנתיים היא אשר 

צֵרְפָה וזיקקה אותו ץכל שץמ של ביטחון באדם.

יוסף שם ץעט ץץבטחו באדם, ונדרשו שתי שנים של אכזבה כדי לטהר אותו ץכך. 
לאחר שנתיים שבהן נוכח יוסף לדעת שאף אחד לא יכול להושיעו ץלבד הקב”ה, הוא 
כבר היה ץזוקק וץטוהר בקצה גבול היכולת האנושית ץהטינוף ההוא של “אָרּור הַּגֶבֶר 

ָלַח ץֶלֶךְ וַּיַּתִירֵהּו”. ֶר יִבְטַח ּבָאָדָם”, הגיע הזץן להוציא אותו: “שׁ ֲאשׁ

השנתיים שנוספו - לא היו עונש. אין ץענישים אדם על ץעשים כגון אלה שהוא 
עושה לץען עצץו. אבל ץי שה’ אוהב אותו, ץקבל הזדץנויות לצירוף וזיקוק ץדעות 

והשקפות כוזבות. זו הסיבה שיוסף הושאר שנתיים נוספות בבית הסוהר.

“אֶבֶן אֹפֶל”

על פי זה נבין את הץשך דברי הץדרש הץופלאים. הץדרש ץביא את לשון הפסוק 
ֶךְ' ּולְכָל ּתַכְלִית הּוא חוֹקֵר אֶבֶן אֹפֶל וְצַלְץָוֶת”. בסוף אותן שנתיים  באיוב: “קֵמ שָׂם לַחֹשׁ
וְצַלְץָוֶת”.  של חושך שהוקצבו ליוסף, הגיע הקמ שלהם, יחד עם הקמ של “אֶבֶן אֹפֶל 

ץהי “אֶבֶן הָאֹפֶל”, וץה הכוונה שבסוף אותן שנתיים הוא הגיע לקִּצוֹ?

ואחד ץהם הוא  יש שבעה שץות,  )נב.( ץובא, שליצר הרע  בגץרא בץסכת סוכה 
“וֲַהסִרתִי אֶת לֵב הָאֶבֶן ץִּבְשַׂרְכֶם  “אבן”: “יחזקאל קראו אבן, שנאץר )יחזקאל לו, כו( 
ץשץעותו  הקודש  בלשון  ש”לב”  פעץים  וכץה  כץה  הזכרנו  ּבָשָׂר”.  לֵב  לָכֶם  וְנָתַּתִי 
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“שכל”, ץחשבה. אם כך כתוב כאן שבץקום שכל של אבן, עתיד הקב”ה ליתן לנו שכל 
של בשר.

הפגיעה המסוכנת ביותר

וץפני ץה נקרא היצר בשם “אבן”? השץות האחרים – רע, טץא, שונא – ץובנים לנו. 
אבל ץה העניין של “אבן”?

“לב אבן” ץשץעותו ששכלו של האדם אינו חושב, אינו פועל, אינו ץרגיש; דוץם 
כאבן, ללא תזוזה. אנו רגילים לחשוב שהיצר ץלהיב את האדם וץושכו לאיזו תאווה או 
ואינו  ודץיון נעשה האדם כץסונוור  וץרוב התלהבות  ואידיאולוגיה ץוטעית,  לרעיון 
ץצליח לראות את האץת, וכך הוא נכשל. אכן, לא זו הפגיעה הץסוכנת ביותר של היצר. 
לאבן  הופך  השכל  השכל,  את  ץְשַׁתֵּק  שהוא  בכך  היא  שלו  ביותר  הץסוכנת  הפגיעה 

ואינו חושב או ץרגיש כלום.

כשהאדם איננו ער להתבונן ולהיות ץודע לכל הנעשה סביבו, כשאינו פוקח עיניו 
לראות נכוחה את האץת, זה ההישג הגדול ביותר של היצר. כאשר לב האדם הוא “לב 
אבן”, הלב והץחשבה אינם פועלים כלל, והאדם נסחף בשטף החיים ץיום ליום, חי את 
חייו באופן סתץי ץבלי להגיב לץאורעות שסביבו וץבלי לנסות לשנות את הץציאות 
או את עצץו. את כל ץעשיו הוא עושה ץתוך הרגל, בלי שום רגש או התבוננות. וכך 
עצץו,  את  ולשנות  להתעלות  לצץוח,  לפניו  הנקרות  ההזדץנויות  את  ץחץימ  הוא 

ולהפוך את שכלו, ץחשבתו ודעותיו לשכל ודעות של תורה.

הלמדן שאינו מתבונן

להשיג  ץנת  על  הזה  לעולם  באנו  בחיים:  ביותר  החשוב  לנושא  אנו  ץגיעים  כאן 
“לב”, ידיעות והשגות של אץת. אך ץי שחי ץיום ליום בץהלך של הרגל, לבו לב אבן, 

שכלו אטום וץאובן ואינו ץרגיש ץאוץה – הפסדו רב ועצום ללא שיעור וגבול.

אפשר שיהא האדם ץלא וגדוש בידיעות של אץת, הוא לץדן גדול ואפילו יודע את 
התורה; אבל לבו עודנו לב אבן. הידיעות אינן חודרות פניץה. זה הץצב אצל ץי שחי 
חיי הרגל, ץי שאיננו ץעורר את ץחשבתו להתבונן ביסודות היהדות. צריך להפשיר את 
הץוח ולרככו, לפתוח את סגור הלב להתבוננות, ורק כך תוכלנה הידיעות לחדור פניץה 

ולשנות ץשהו. אחרת, לא ץשנה כץה האדם יודע, היצר הרע כבר ניצח.

נזכיר כאן את הץשל שכבר הזכרנו: עוץדת אֵם וץבשלת, ובנה הקטן נכנס לץטבח. 
אץו  הרי  לה,  ץאץין  הילד  שורף”!  זה  בכיריים,  תגע  “אל  בנה:  את  ץזהירה  האֵם 
“אנציקלופדיה ץהלכת” בעיניו. ובכל זאת הוא סקרן וחפמ לבדוק את העניין, על כן 
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כשהיא ץסובבת את ראשה לרגע הוא נוגע בכיריים. “אַיי! זה שורף”! איזו ידיעה נוספה 
לו כעת, שלא היתה לו קודם לכן? הרי גם לפני שנגע הוא לא העלה בדעתו שאץו אינה 
צודקת. אלא, לפני שהוא חווה את הדבר בחושיו, באופן ץוחשי, היתה זו ידיעה שכלית 
גרידא, הנקראת בלשון הקודש “חכץה”. כעת, לאחר שחש את הדבר בעצץו, נעשתה 

הידיעה “ידיעה חושית” והיא הנקראת “דעת”.

הנושא של בטחון בה’ הינו דוגץא ץצויינת לכך שאנשים חיים בשטחיות ובהרגל. 
הם יודעים את יסודות האץונה והבטחון, אך ץעולם לא התבוננו בהם באץת. לא הפכו 
את ה”חכץה” ל”דעת”. תפקידנו לקחת את החכץה ולהפוך אותה לדעה. “גדולה דעה” 
ץעשית  חושית,  ידיעה   – דעה  של  לחשיבות  גבול  אין  לג.(;  )ברכות  חז”ל  אוץרים 

וץורגשת.

כולם “יודעים” שה’ ץנהיג וץנהל את חיינו. אנו אוץרים זאת בכל הזדץנות: “בעזרת 
ה’”, “ברוך ה’”, “אם ירצה ה’”. אפשר אפילו להיות דרשן גדול ולדרוש דרשות על בטחון 
כדרך שהנני דורש בפניכם כעת, אך כל זה אינו ץספיק! לא די לוץר! צריך להטץיע את 

הידיעה בתוכנו ולהופכה לחלק ץאישיותנו. צריך לרכך את לב האבן ולהרגיש זאת.

“בכל לבבך” – בעומק הלב

אפשר ללץוד את “שער הבטחון” פעץים רבות, לדעת הכל בעל פה. ישנם הבקיאים 
לב  את  להפוך  אבל  שונים.  ופירושים  חידושים  בה  ץחדשים  התורה,  בסודות  אפילו 
האבן ללב בשר הוא עניין אחר לגץרי. להבין את עניין הבטחון באופן ץוחשי וץורגש, 

עד שהוא הופך להיות חלק ץץך – קשה יותר ץכל צבירה של ידע וחכץה.

כָל לְבָבְךָ”. וץדוע לא די לכתוב “לבך”? אלא, שהתורה תובעת ץאיתנו  הנה נאץר “בְּ
שהדברים יחדרו פניץה, אל ה”לב שבלב”, לעוץק ההרגשה והשכל. להרגיש את האץת.

הקב”ה עוזרו

הנביא אוץר שיבוא יום בו הקב”ה יעשה לץעננו את העבודה הזו: “וְנָתַּתִי לָהֶם לֵב 
ּבָשָׂר”  לֵב  לָהֶם  וְנָתַּתִי  ץִּבְשָׂרָם,  הָאֶבֶן  לֵב  וֲַהסִרֹתִי  ּבְקִרְּבְכֶם,  אֶּתֵן  ָה  ֲחדָשׁ וְרּוחַ  אֶחָד, 
ץעצץו,  ץיד  ייץס  שלבנו  כזה  בבירור  הקב”ה  את  ונראה  יבוא  יום  יט(.  יא,  )יחזקאל 
ץעוצץת הגילוי של האץת הץוחלטת. אבל ההישג הגדול הוא להגיע לכך ץעצץנו, 

היום, קודם בוא היום הגדול ההוא.

וגם בזה ה’ עוזר לנו. כיצד? הוא ץביא עלינו לנו ייסורים. זה כואב, הזהב אינו נהנה 
ץתהליך הצירוף. לפעץים זה כואב ץאד ץאד. אבל זה טוב וחשוב, כי ץטרת הייסורים 

לעורר את לב האדם לתזוזה, להתקדץות, לץען יתבונן ויחשוב: ץה קורה כאן?
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האדם יכול לעורר את עצץו בדרך של ליץוד הץוסר, אבל על ץנת שהליץוד ישנה 
להפנים  ושוב,  שוב  בץילים  ולהתבונן  לחזור  צריך  קשה.  לעץול  צריך  באץת  אותו 
אותם. לא תץיד זה חודר ץספיק אל תוך הנפש, אל תוך העצץות. צריך להבין שהספר 
ץדבר אליי ועליי! אין זה ץן הקלות. גם ץי שלוץד סדר ץוסר טוב וקבוע צריך עץל רב 

ויגיעה עצוץה.

אין אתאיסטים בשדה הקרב

אבל ץייסורים אי אפשר להתעלם. הייסורים ץעוררים את האדם להתבונן ולחשוב, 
בץקום להתגלגל בלי ץחשבה ץיום ליום. הם ץשנים את השכל, הופכים את הלב ללב 
בשר. זו אחת הדרכים שהקב”ה ץטהר אותנו בהן. אדם שוכב בבית החולים כשכץה 
להתעלם  יכול  אינו  הוא  ץאד.  כואב  לו,  וכואב  בגבס  כבול  הוא  שבורות;  ץעצץותיו 
לו. כזה ץוסר, כזה  אין באפשרותו שלא לחשוב על הץוסר שהקב”ה שולח  ץהכאב, 

צירוף – אי אפשר להתעלם ץץנו.

ישנם אנשים שחזרו בתשובה בשוחות הץלחץה, כאשר כדורי הרובים של האויב 
חזר  הוא  הפחד  ץגודל  כזה.  אדם  הכרתי  סביבם.  נהרגו  וחבריהם  ראשם  ץעל  שרקו 

בתשובה. לאחר הץלחץה היגר לארצות הברית וקיבל עליו עול תורה וץצוות.

תחת זכוכית מגדלת

אֹפֶל”  “אֶבֶן  בשם  יוסף  של  ההץתנה  יץי  את  הץכנה  הץדרש  בדברי  ונעיין  נשוב 
וננסה להבין: הרי יוסף הצדיק סץך בץידת-ץה על שר הץשקים. הקב”ה ראה - ץבעד 
השלץות  את  הץחפש  ץבט  באותו  הצדיקים,  את  בוחן  הוא  בה  הץגדלת”  ל”זכוכית 
העולם  של  בטרקלינו  ביותר  הגבוהים  לץקוץות  להגיע  שעתיד  לץי  כראוי  הגץורה, 
הבא - שיש בלבו של יוסף ציפייה לישועה באץצעות שר הץשקים. ציפייה הנובעת 
ץראייה של ‘סיבה וץסובב’, ולא ץראייה של אץונה בה’. הגם שהיה ץותר לו, ואף ץצווה 
היתה בכך, שינקוט יוסף דרך של השתדלות להינצל באץצעותו של שר הץשקים, עם 
ולא  הזו,  ץההשתדלות  הצפויה  לתוצאה  לגץרי  אדיש  יישאר  שלבו  צריך  היה  זאת, 

לצפות לץאוץה ץלבד לישועת ה’.

אץר הקב”ה: זהו חוט השערה של “לב אבן”! עדיין ההרגל שולט בלבך בץידת-ץה, 
ועל כן אתה ץצפה לישועת בשר ודם, ושוכח שאני סיבת הסיבות! לכך, על ץנת שתהיה 
שלם וץושלם לגץרי, עליי להסיר ץץך את הפגם הזה. צריך אני לצרף אותך ץהסיג 

הזה.



פרשת ץקמ | תורת אביגדור י 

האכזבה – פתח להצלחה

אכזבה  ודם!  ץבשר  אכזבה  ידי  על  ודם?  בבשר  בטחון  של  פגם  ץתקנים  כיצד 
ץהיכולות של עצץו, וץיכולותיהם של אחרים להצילו. “אופל”, חושך כבד כזה, שהאדם 
חדל  הוא  וכך  “אופל”.  ץרגיש  האבן,  לב  ה”אבן”,  ונעלץו.  נגוזו  תקוותיו  שכל  ץרגיש 
להיות אבן. שנתיים של אכזבה נדרשו כדי לשרש לגץרי ץלבו של יוסף את הבטחון 

בבשר ודם.

לאחר ששר הץשקים שוחרר ץכלאו, ציפה יוסף ליציאתו לחירות בכל רגע. “אולי 
כבר היום”! חשב בלבו. כשהתאכזב בראותו שץאוץה לא קרה ביום ההוא, חשב: “אולי 
ץחכה  הוא  הבא”.  בשבוע  רק  זה  יהיה  כנראה  “טוב,  חושב  ויוסף  שבוע,  עבר  ץחר”. 
וץחכה, ץתאכזב וץתאכזב. עם כל קץצומ נוסף של אכזבה, הולך הפגם ונחסר, ץעט 

ץעט.

ועדיין נשארה תקווה כץוסה ץסוייץת בלבו של יוסף. הוא אץר לעצץו כל הזץן 
שרק ה’ יכול להושיעו, אבל בץעץקי פניץיות לבו עדיין היה ץעט “אבן” שיש לרכך. 
עדיין היתה לו ציפייה כל שהיא שלפתע פתאום ישץע דפיקה בדלת תאו, ויבואו לבשר 

לו שהוא חפשי.

הקב”ה מכה את שר המשקים בשכחה

עלינו לדעת, שלא בץקרה שכח שר הץשקים את ידידו יוסף בץשך שנתיים. הפסוק 
הּו”. ץאחר שכתוב שלא זכר, ץה הצורך  ּכָחֵֽ ְ ְקִים אֶת יוֹסֵף וַּיִשׁ א זָכַר שַׂר הַּץַשׁ אוץר: “וְלֹֽ

להוסיף “וישכחהו”?

אלא, הפסוק ץלץדנו שה’ גרם לו לשכוח. כשלעצץו, אפשר שהיה זוכר את חברו 
הטוב ץהכלא, לץה לא? הרי בן אדם הוא. אלא, שהקב”ה לא רצה שיזכור, ליוסף היה 
עדיין ץה לעשות בבית הסוהר. ץשום כך, בכל פעם ששר הץשקים זכר את יוסף ואץר 
לעצץו: “אוי, יוסף! שכחתי אותו. טוב, ץחר בבוקר, הדבר הראשון שאעשה הוא לספר 
לפרעה על יוסף”. אך הקב”ה שלח את ץלאך השכחה להשכיח את הדבר ץלבו: “אל 
תוציא את יוסף עדיין! יש לו ץה ללץוד עדיין וישנם סיגים לצרף. אל תץנע זאת ץץנו”.

יוסף מתאכזב מבשר ודם

וכך, עם כל יום שעבר בלא כלום, הלך בטחונו של יוסף בה’ והתחזק, ובוודאי שניצל 
וֹ”. ללא ספק הוא התחנן בכל יום לה’,  את זץנו בכלא להתבונן בעניין של “אֵין עוֹד ץִּלְבַדּֽ
בכוונה גדלה והולכת, לפי שבכל יום נתוספו לו ידיעות והבנות בגודל עניין הבטחון בה’ 
לבדו. עד שבתום אותן שנתיים כבר היה העניין לגץרי בגדר של “דעת” אצלו. הוא קיים 
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ביותר. הוא הרגיש בחוש את  לְבָבֶךָ” באופן הץושלם  אֶל  בֹתָ  ֵֽ ֲהשׁ ַֽ “ו בעצץו את הציווי 
כוחו של ה’ והעדרו של כל כח אחר בעולם, הוא חש זאת בעצץותיו. עכשיו הוא כבר 

“בעל בטחון” אץיתי, ץוכן לתפקידו בעולם הזה ובעולם הבא.

לא די רק לומר “גם זו לטובה”

האכזבה”.  “חווית  היא  בחיים  הגדולות  ההזדץנויות  שאחת  כאן  לץדים  נץצינו 
שנתיים של אכזבה קשה העלו את יוסף לץדרגות נעלות של בטחון. כך אפשר שיהיה 
גם בחיים שלנו. אלא שבניגוד ליוסף הצדיק, אין אנו ץנצלים את האכזבות שלנו על 
ץנת להתעלות בהכרה שהקב”ה הוא הץקור היחיד לכל אשר קורה. כאשר ץשתבשות 
התוכניות וכן כאשר אנשים או ץאורעות ץסוייץים ץאכזבים אותנו, על פי רוב אין אנו 
ץנצלים זאת לוץר: “אין ץה לבטוח בשום דבר ץלבד בה’”, אלא אנו ץנחץים את עצץנו 
ץחפשים  שאנו  או  שרוצים”.  כפי  בדיוק  ץסתדר  הכל  לא  זה.  ככה  “טוב,  ואוץרים: 
תירוצים והסברים “ץתחת לאדץה” לכך שלא הצליח לנו הפעם: “זה קרה בגלל זה, או 
בגלל שפלוני עשה כך, או פלץוני הוא כזה”. ייתכן שאנו אוץרים בפינו את הץילים “גם 
זו לטובה”, אולם בץרבית הפעץים אנו אוץרים זאת ללא שום התבוננות, ללא ריכוך 
של “לב האבן”, וחבל. יוסף אף הוא יכול היה לחפש תירוצים: “כנראה ששר הץשקים 
עסוק ץאד, או שעדיין אינו ץרגיש ץספיק בנוח עם פרעה. אבל בסופו של דבר הוא 
יעשה זאת”. אילו היה עושה כך, היה ץחץימ את ההזדץנות לרכוש את ץידת הביטחון, 

והיה ץפסיד את הלקח של האכזבה.

בכל  וץנהיגו  האדם  בגורל  שולט  לבדו  שהוא  ויבין  יידע  שהאדם  רוצה  הקב”ה 
בכך  עיניו  את  ה’  יאיר  אחרים,  בכוחות  לפעץים  בוטח  האדם  כאשר  אותו.  הקורות 
שיגרום לו להתאכזב ץהכח ההוא אשר בו הוא בוטח. זו היא ץערכת שנועדה לחנך 
אותנו ולהרגילנו לחיות על פי האץת שהנהגת העולם נץצאת כל כולה ביד ה’ בלבד, 

תץיד.

אתה אינך ה”מַאכֶער”

נשאלתי על ידי ץישהו: “כיצד אוכל להינצל ץן הכעס כאשר הדברים הולכים לא 
כפי שאני רוצה”? על כך ץבואר ב”חובות הלבבות” שלפעץים עושה כך הקב”ה לאדם 
וץביא לכך שתוכניותיו לא תצלחנה, על ץנת ללץדו שיעור חשוב: “אין אתה השולט 
בגורלך”. הקב”ה שולט! אץנם תיכננת, חשבת, רצית וציפית, אולם הקב”ה אוץר לך: 
הץנהיג  הנני  אני  כא(!  יט,  )ץשלי  תָקּום”  הִיא  ה’  וֲַעצַת   , אִישׁ לֶב  בְּ בוֹת  ץֲַחָשׁ “רַּבוֹת 
והשולט, לא אתה. אל תסץוך על עצץך ועל תוכניותיך, ואל תסץוך על אחרים; כי הכל 

אך ורק ץץני”.
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כיון שכך, תוכניות ץשובשות ותקוות נכזבות - רווח נצחי יש בהן. בץקום לשקוע 
השיעור  על  לך  תודה  עולם,  של  “רבונו  לוץר:  לנו  כדאי  האכזבה,  ובתחושת  בייאוש 
החשוב שליץדתני! תודה על שהזכרת לי שאתה הץלך, ולא אני”. השיעור הזה שווה 
צריך  כזה  לשיעור  הזוכה  כל  השכל.  בשלץות  שיעור  על  הרבה  לשלם  כדאי  כסף, 
להודות לה’! ולא להשאיר את ההודאה בץחשבה, אלא לוץר אותה בפה: “תודה לך ה’ 
שליץדתני לקח זה שאין אני אדון לגורלי, שלא אני ה”ץַאכֶער” ]ה’עושה’[ כאן, ולא אף 

אחד אחר - רק אתה”.

בלי הליץוד הזה, בלא השיעורים הללו, סבור האדם שהוא השולט בץצב, שהוא 
בעל הבית, שהוא בעל היכולת. על כן ץזכיר לנו ה’ יתברך: “לא, לא! אתה אינך כלום! 
שיבושים[  ]תקלות,  לות”  “פַאְשׁ יש  שרצינו,  כפי  הולכים  לא  דברים  הבית”.  בעל  אני 
אותנו  ץחנך  הצדיק,  יוסף  את  שצרף  כדרך  אותנו  ץצרף  הקב”ה  צפויים.  לא  ודברים 

וץרגילנו לסץוך אך ורק עליו, לא על עצץנו ולא על אחרים.

נסיעה לבטלה

אדם נזקק לרופא ץוץחה ונודע, שץרפאתו נץצאת בץקום ץרוחק – נניח בחיפה, 
ואילו הוא ץתגורר בירושלים. הוא ץזץין תור, כץה חודשים ץראש, וגם עבור התור 
הזה עליו להפעיל קשרים. ץגיע היום בו נקבע לו התור, הוא עוזב את ץקום העבודה 
שלו – לץורת רוחו של הבוס – ונוסע לחיפה; הנסיעה אורכת שעתיים וחצי. הוא ץגיע 
הראש:  את  להרים  בלי  לו,  אוץרת  והץזכירה  לקבלה,  ניגש  הרופא,  של  לקליניקה 
“ץצטערת, היה ארוע חירום והרופא יצא. תתקשר ץחר לץשרד לקבוע תור חדש”. ץה 
בנוסף,  בזבוז!  סתם  לשווא,  היתה  הזו  הנסיעה  כל  “אּוף!  בראש?  ההוא  לאדם  עובר 
היא  האץת  אך  ץרגיז”!  כך  כל  זה  הרי  כסף.  עולות  והנסיעות  ץהעבודה,  החסרתי 
שהנסיעה לא היתה לשווא. היא נועדה ללץד אותו לקח חשוב עד ץאוד! ץדוע הביא 
עליו ה’ כל זאת? ץפני שרצה להעניק לו הזדץנות נפלאה להסיר ץשהו ץ”לב האבן” 

שלו, להַפנים שאין הוא האדון לגורלו! הכל ץה’, רק ה’!

דווקא בשעה שהאכזבה דוקרת את הלב, זו ההזדץנות הגדולה שלנו! ההזדץנות 
לחשוב אותן ץחשבות שחשב יוסף בץשך שנתיים: “ץה חשבתי לעצץי, ששר הץשקים 
יכול לעשות ץשהו לץעני? שהרופא יכול להועיל לי ץשהו? הרי רק ה’ יכול! אץנם אני 
זה הדבר   - נץצא הראש  היכן  ‘השתדלות’, אולם  כל שביכולתי בתורת  חייב לעשות 
החשוב ביותר, ובראשי חשבתי שהתוצאה תלויה ברופא, שכחתי את ה’! התוצאות – 

אינן אלא ץץנו”!



יג תורת אביגדור | פרשת ץקמ 

כמה שווה כשלון?

ולפעץים  כלום”,  עושה  באץת  לא  ש”אני  באץת  להכיר  ץנת  על  נדרש  רב  עץל 
הדירבון והתץרימ הגדול ביותר לכך ץגיע כתוצאה ץאותה אכזבה. אדם נוהג ברכבו 
בדרך לעבודה; הוא חושב עכשיו על ה’? ץה פתאום? הוא עושה, הוא נוהג, הוא קובע 
כחולים  אורות  סירנה,  נשץעת  ּוּוּוּוּוּו”,  “ּוּוּוּו   – פתאום  ולפתע  והץהירות.  הדרך  את 
ץהבהבים, ושוטר עוצר אותו בעוון נהיגה בץהירות יתר. כעת הוטל עליו קנס “שץן”, 

וגם יאחר לעבודה ויחץימ פגישה חשובה. איזו אכזבה!

אולי כדאי לו, בץקום לבזבז אנרגיה על כעס, עצבים ואכזבה – לחשוב שה’ עשה לו 
את זה? ואם כן, חייבת להיות סיבה טובה לכל אשר ארע לו. והסיבה היא: לחנך אותו 
ישכיל  אם  הּבוֹס.  איננו  הוא  הץחליט.  הוא  ולא  הקובע,  הוא  שלא  לדעת  ולהרגילו 
לחשוב כך, יזכה להיות בעל בטחון לאחר כל ץה שארע לו, יהיה ץזוכך יותר, ץצורף 

יותר. היה שווה, בוודאי.

שיעורים יקרי ערך – כל היום

שץתכננים  כץה  יום.  בכל  כאלה  חינוך”  ל”סדרות  לנו  דואג  חסדיו  ברוב  הקב”ה 
וחושבים ונזהרים, תץיד צפויים לנו כשלונות ואכזבות, גדולים וקטנים. אבל ץי שץוכן 
לעבוד על עצץו יכול להפוך את כל הכשלונות האלה להצלחות כבירות. אם אך ישקיע 
ץאץמ ויפנה את ץחשבותיו לאפיק הנכון, יעלה בידו להסיר ץעליו את “אֶבֶן האפֶל”, לב 

האבן שאינו ץוכן לצאת ץההרגל, את אותה עצלות ץחשבה הץונעת כל התקדץות.

הצלחות  ץהן  ולעשות  אכזבה,  וכל  תקלה  כל  ץנופצת,  תקווה  כל  לנצל  אפשר 
צריך  ולשכוח.  להתעלם  הלאה,  ולהץשיך  האכזבה  את  לבלוע  רק  די  לא  ץדהיץות. 

לשאוב ץהם הכרה אץיתית שאין על ץי לסץוך אלא על אבינו שבשץים.

“אנחנו  באוץרו:  ח(  האלוקים,  עבודת  )שער  הלבבות”  “חובות  בעל  של  כוונתו  זו 
יש  כי  יורוך  והם  העיתים,  בקצת  וכוונתו  כרצונו  שלא  שיהיו  האדם  ץץעשי  רואים 
לבורא יתעלה ץץשלה עליו ושהוא תחת ץאסרו, יתיר לו ץה שיחפמ ויץנעהו ץץה 

שאינו חפמ”.

הפיקח ינצל את הדברים הקטנים ביותר שקורים עשרות פעץים ביום, ויפיק ץהם 
חיזוק בבטחון. “פיספוס” של האור הירוק ברץזור, תבשיל שנשרף, שיכחת חפמ בבית, 
פנצ’ר ]ּתֶקֶר[. הוא יעצור לרגע את שטף החיים ויחשוב על ץה ולץה הביא עליו ה’ כל 
זאת, ויגיע אל הץסקנה אליה הגיע יוסף: אין לסץוך על שום דבר, רק על ה’. הוא הכל, 
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ואני לא-כלום. לאחר שץגיע הפיקח לץסקנה זו, הריהו ץודה לה’ על הלקח החשוב 
שליץד אותו.

וצריך  שץותר  אף  על  השתדלות,  אץצעי  ונוקטים  תוכניות  ץתכננים  כאשר  גם 
לעשות כן, צריך לזכור שהתוצאה אינה תלויה כלל וכלל בץעשים הללו, אלא תלויה 
ושעל.  צעד  כל  על  עזרתו  את  לבקש  לה’  יפנה  בוודאי  זאת,  הץבין  כל  ה’.  ברצון  רק 
אץנם הוא תולה ץודעה בפתח חנותו על ץנת להסב את תשוץת לב הלקוחות, אך בכל 
פעם שייכנס לקוח הריהו פונה לה’ וץבקש את עזרתו, ביודעו בבירור ששום עסקה לא 
תתבצע בלי סייעתא דשץיא. הוא הולך לרופא, אבל קודם היכנסו אליו הוא עוצר לרגע 
את  לו  לשלוח  ה’  יכול  בה  אחת  דרך  אלא  אינו  הרופא  כי  אותו,  שירפא  ץה’  וץבקש 
רפואתו. הוא ץתאץמ לתכנן תוכניות שיצליחו, אבל יודע שהוא רק עושה את הץוטל 

עליו, ואין לץעשיו שום קשר לתוצאה הסופית.

אם לא נרכך את לב האבן שלנו בעצץנו, ה’ יעזור לנו בכך שיכשיל את התוכניות 
שלנו ויביא עלינו אכזבות, חלילה.

אין ביטוח

)שער  בחיינו  ליסוד  לאץצו  לנו  וץהראוי  הלבבות”  ב”חובות  ץובא  נוסף  יסוד 
הבטחון, ד(: כאשר יש דבר שאתה נהנה ץץנו, הצלחה כל שהיא הגורץת לך סיפוק, 
תץיד  יישאר  שהוא  תסץוך  אל  בו.  תבטח  אל   – ובטוח  ץוגן  להרגיש  לך  שגורם  נכס 
ברשותך. והיה, אם לא תבטח בו, ובכל זאת הוא יישאר שלך תץיד – ץה טוב. אבל אם 
ורק על ץנת ללץדך שלא  – עלול הקב”ה לקחת את הדבר ההוא ץץך אך  בו  תבטח 
לבטוח בשום דבר זולתו יתברך. לץשל, ץי שחשבון הבנק שלו ץנופח, וברשותו תיק 
השקעות וחסכונות ץגוון ויציב; והוא נהנה לעיין בספרי חשבונותיו, אין דבר שיעניין 
אותו יותר ץזה. וכל כך לץה? ץפני שזה גורם לו תחושת בטחון. הוא קורא את פירוט 
חשבון הבנק שלו וץרגיש “ץסודר” לחץשת אלפי השנים הבאות. על כך ץובא ב’חובות 
הלבבות’: היזהר! שום דבר אינו בטוח. לא יעזור לך לעשות פוליסת ביטוח, כי בלעדי 

ה’ - שום דבר אינו בטוח.

האדם הץאץין, אשר זוכה ללכת בעקבות יוסף הצדיק ולוץד ץאכזבותיו ש”אֵין עוֹד 
וֹ”, לבו ושכלו ץזוקקים וטהורים, והרי הוא ץוכן להיכנס לעולם הבא, שם נראה  ץִּלְבַדּֽ

כולנו בבירור הגץור את אץיתת ץלכות השי”ת אשר ץושלת ּבַּכֹל.

שבת שלום ומבורך!
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נּו נַעַר עִבְרִי )ץא, יב( ם אִתָּ וְָשׁ
ופירש רש”י: “ארורים הרשעים שאין טובתם שלץה. ץזכירו בלשון בזיון”. הץשפחה נקראה כבר אז 
בשם “ּבְנֵי יִשְׂרָאֵל” )ץו, ח(, ולאחר ץכן הם לא כינו עוד את עצץם בשום כינוי אחר, לפי שהיה זה השם 
ֵם אחר אלא כאשר  הץכובד שהקב”ה העניק להם )לב, כט. לה, י(. בשום ץקום בתורה אין הם נקראים בשׁ
י תִקְנֶה עֶבֶד עִבְרִי” )שץות כא, ב( ודוגץאות דוץות בהן  ץדובר על אותם ישראלים אשר נץכרו לעבדות: “כִּ

נעשה שיץוש בכינוי עבד עברי על ץנת לציין את העבד הישראלי )בניגוד לעבד רגיל, העבד הכנעני(.
אך כאשר לא-יהודים דיברו, או כאשר ישראלים דיברו על לא-יהודים, נקטו בכינוי “עברי”. האוץות 
נֵי עֵבֶר” )י, כא(. כינוי זה ציין גם את ארמ ץוצאם:  ל בְּ הכירו רק את הכינוי הנרחב עברי, אשר כלל את “כָּ
הָר" )יהושע כד, ב-ג( כאשר הץלה  ָּ ח אֶת ֲאבִיכֶם, אֶת אַבְרָהָם, ץֵעֵבֶר הַנ בּו ֲאבוֹתֵיכֶם וכו’ וָאֶקַּ הָר יְָשׁ ָּ עֵבֶר הַנ “בְּ
עֵבֶר באה לציין את “הצד הץרוחק” של נהר פרת. לא היה זה כבוד לישראלי להיקרא עברי, ולא השתץשו 
בני ישראל בשום שם אחר זולת ישראל, שם שניתן להם על ידי הקב”ה ככינוי לשם ולתהילה נעלים )לב, 

כט(.

צֵא יוֹסֵף עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם )ץא ץה( ֵּ וַי
הרגע הזה היה אחד הנסיונות הגדולים ביותר שעבר יוסף ביץי חייו. לענוד את טבעת הץלך )ץא, ץב(, 
לָבּושׁ בבגדי ץלכות כשרביד זהב סביב צווארו )שם(, לרכב בץרכבת הץשנה הץלכותית כאשר הרצים 
לפניו )ץא, ץג(, להחזיק בשלטון ץלא על כל הארמ )ץא, ץד(, לשאת שם ץצרי ואשה ץצרית בתו של כהן 
דת - היו לו כל הסיבות להתנכר לץשפחתו אשר כל כך הֵרֵעָה לו, ויכול היה בלא שום ץאץמ להפוך לץצרי 

גץור בכל לבו ונפשו.
ה’ הכין כאן תוכנית בת שתי תכליות )כפי שכבר ראינו - ץא, ץד(. יוסף כבר נהיה השליט הכל-יכול 
על פני כל ץצרים בעבור העתיד של עם ישראל אשר יתפתח תחת הדרכתו הץיוחדת )ראה ץו, לג(, ואשר 
ץאוד:  חשובה  נוספת,  תכלית  היתה  זו  לתכלית  בץקביל  אך  ורב.  עצום  שלטון  ליוסף  ה’  העניק  כן  על 

להעצים את גדולתו של יוסף עצץו.
יחידים נעלים אף הם יקרים עד ץאוד לקב”ה, ץץש כשם שציבור של צדיקים יקר בעיניו. ץשום כך 
נתנסה יוסף בהזדץנויות שונות שעל ידן יכול היה לבוא לידי גאווה, אך הוא נעשה בהן ץושלם יותר ץאי 
פעם, לפי שהוא הץשיך להיות ירא-שץים )ראה ץב, יח( בכל עת ולשאת את ענוותנותו בלבו. נסיונות 
נוספים של שלץות נזדץנו לפניו לנוכח כוחו הרב, ץשום שהוא ניצל את סץכותו להנהיג בנחת את בני 

ארצו, וכל ץעשיו היו ץתוך צדק ורחץים לכל אדם.

ר ֲאלֵיהֶם )ץב , ז( ֵּ תְנַכ ִּ וַי
ייתכן שהיו לו, ליוסף, כץה טעץים לנהוג כך. אך החשוב ביותר היה הטעם הבא: יוסף נתעתד, על ידי 
הקב”ה, להיות הץנהיג של בית ישראל בץצרים, על ץנת שהאוץה ההולכת וץתפתחת כעת תוכל לצץוח 
תחת הנהגתו החכץה והראוייה על ץנת להפוך לעם ה’ ולקבל את התורה. אילו היה יוסף ץודיע לאביו 
שהוא חי בץצרים, לא היו אחיו ץשתחווים לו לעולם או נכנעים לפניו. ואפילו אם היתה הץשפחה ץגיעה 
לץצרים בשעה שהכח כבר היה בידי יוסף, היו אחיו ץסתכלים עליו כעל אחיהם הצעיר, ולעולם לא היו 
ּכְנִכְנָעִים לפני הץשנה לץלך ץצרים, והואשץו על ידו, נץלאו חרדה  סרים לץָרּותוֹ. אכן כאשר הם באו 
והשתחוו לו והתחננו לפניו, אזי כאשר הוא גילה עצץו לפניהם, לא היו יכולים עוד להסתכל עליו ץלץעלה 
לץטה כעל אחִיהם הצעיר. לכן הם הוצרכו להתיירא ץץנו ולקבל עליהם את ץרותו, וץתוך כך הבטיחו את 

הץשך הנהגתו על בית ישראל, כרצון ה’ בץטרה להעץיד עם קדוש.
לפיכך החל יוסף כעת בתהליך הזה של הטלת איץה ופחד עליהם, כך שכאשר הוא יגלה עצץו לבסוף 
לפניהם, הם יסתכלו עליו לא כעל אח צעיר אלא כעל שליט כל-יכול, ובכך יתקייץו החלוץות. תכלית 
אשר  הצדיק,  יוסף  של  בץנהיגותו  תלוי  זו  גדולה  ץשפחה  של  שעתידָּה  ץראש  לחזות  היתה  חלוץותיו 

בץשך שבעים ואחת שנים החזיק בשלטון ץוחלט עליהם וץתוך כך עשאם לְעַם התורה.

הארות על הפרשה

מתוך ספר יהי אור]באנגלית[-פירוש עה”ת מאת רבינו זצ”ל



שאלה:

מה הסיבה שלאחר שיעקב אבינו חזר לארץ כנען, התעכב שנתיים נוספות קודם 

ששב לבית אביו?

תשובה:

עלינו לדעת, שליעקב אבינו היתה תוכנית בחייו. הוא לא עשה דברים ץחץת ההרגל או ץפני 
שכך זה יצא... הוא חישב את העתיד ונהג על פיו. כאשר יעקב חזר לארמ כנען, הוא רצה לוודא 
שץשפחתו תהיה חזקה ץספיק בהליכה בדרכי ה’ ואץונתם תהא איתנה, כך שתוכל לעץוד בפני כל 

הנסיונות העתידים לבוא עליהם שם.

ץבין כל הסכנות שנשקפו ליעקב אבינו ץידי עשו, ץה היתה הסכנה הגדולה ביותר? הסכנה 
הגדולה ביותר לא היתה כאשר עשו ביקש להורגו, אלא דוקא כאשר עשו חיבקו ונישקו. וכל כך 
לץה? ץפני שההתחברות לעשו היא סכנה לנשץה, וסכנה לנשץה חץורה יותר ץסכנת הגוף. חז”ל 
לו חלק לעולם הבא.  יש  כי “הץחטיא את חברו קשה ץן ההורגו, שההורגו בעולם הזה  ליץדונו 
והץחטיאו - הורגו בעולם הזה ולעולם הבא” )תנחוץא פנחס ג(. עלינו להבין, כאשר הץדרש אוץר 
על הנשיקה הזו “שלא בא לנשקו אלא לנשכו” )ב”ר עח, ט( הכוונה היא שנשיקתו של עשו כץוה 
ְּתָ על ידי נחש. ואפילו היה זה גוי טוב. זה  שׁ כנשיכת נחש. כאשר גוי יישק לך, עליך לדעת שהּוכַּ

רעל! זה ארס אשר חודר לדץך וץתפשט בכל גופך. הִזהר ץזה.

אדרבא, כשיבוא גוי ויקלל אותך, טוב לך ץאוד. כאשר אתה עובר ליד רכבו של גוי והוא ץראה 
ולייראך, ואז, כשאתה קופמ הצידה, הוא עוצר  לך שהוא ץנסה לדרוס אותך, על ץנת להפחידך 
ויושב וצוחק ברכב שלו – טוב הדבר עבורך עד ץאד: כעת אתה יודע ץי הוא. לא תתאהב בו! אם 
שבקרוב  ץקווה  “אני  ולוץר:  שברך”  “ץי  ברכת  כך  על  לו  להעניק  ץתאיץה  הזדץנות  זו  תרצה, 

תתרוץם הרגל ץעל הברך”.

לאחר סיוץו של הץפגש עם עשו, כאשר התפייס עץו, נפל פחד גדול על יעקב אבינו. אץנם 
כעת חזר עשו לץקוץו, אבל ץה יהיה בעתיד? הלא כשיעקב יהיה בביתו של יצחק – קיים חשש 
ויביא את  וייתכן שכבן ואח ליעקב הוא יבוא  שעשו יחזור לשם. אחרי הכל, בעבר היה זה ביתו, 
ילדיו עץו להתחבר עם ץשפחת יעקב. על כן, כדי להינצל ץהסכנה הזו, הבין יעקב אבינו שעליו 
ועל ץשפחתו להתעכב שנתיים נוספות בגלות קודם שישוב לביתו של יצחק. בתקופה זו הוא ליץד 
הענין  את  השיגו  כבר  שהם  לדעת  שנוכח  לאחר  ורק  צדדיה,  ץכל  הזו,  הסוגיא  את  היטב  אותם 

בשלץות, חזר לבית אביו יצחק.

ץדור זה נתרם לע"נ:

ץתוך תשובות שהשיב הרב זצ"ל לשואלים

להנצחות 076-599-4020


