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פרשת וישב
כ"ג בכסלו התשע"ט

העונש הגדול ביותר
ברצוני לבקש מחילה מיוסף הצדיק, שאת קיברו מנועים אנו כיום הזה מלפקוד. מי אנו, 
מלאי עוון ופשע, שנזכיר שמו הקדוש, עליו השלום ונדון במעשיו. אין לנו מושג בהם, אך 
תורה היא וניתנה לנו כדי שנלמד כפי שטחיות הבנתנו ונפיק לקחים כמושגינו, תוך ידיעה 
שהדברים גבהו ושגבו מעימנו. ומצטטים אנו בסילודין דברי רש״י הקדוש: ״ויבא יוסף את 
דיבתם רעה אל אביהם" - כל רעה שהיה רואה באחיו, היה מגיד לאביו: שהיו אוכלים אבר 
מן החי, ומזלזלין בבני השפחות, וחשודין על העריות )אין הדברים כפשוטם חלילה, ויעויין 
בתחילת ספר ״פרשת דרכים״ שהאריך בזה(. ובשלושתן לקה. על אבר מן החי - ״וישחטו 
שעיר עיזים״ במכירתו, ולא אכלוהו חי. על הדיבה שקורין לאחיהם )מבני השפחות( בשם 

עבדים - ״לעבד נמכר יוסף״, על דיבת העריות - ״ותשא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף״.
הוצאת  על  כעונש  עבדות  לעשר שנות  להימכר  זצ״ל:  חיים שמואלביץ  רבי  הגאון  ותמה 
דיבה? ודאי רע ומר הוא, עונש מחריד. לעמוד בנסיון החמור של אשת פוטיפר, בלחצים 
ובפיתויים של אותה מרשעת, בגינה הושלך לשתים עשרה שנה לבית האסורים, לבור כלא? 
אף זה עונש נורא. אבל במה לקה יוסף כשראה את אחיו שוחטים שעיר עיזים, ולא אכלוהו 
חי? במה נחשב לו הדבר לעונש על שהוציא דיבתם שאוכלים הם אבר מן החי? ותירץ, שאין 
לאדם עונש גדול יותר, מעצם הווכחותו בטעותו! כאשר ראה יוסף את אחיו שוחטים שעיר 
יכולים לשער  עיזים, הבין שחשד בהם לחינם, והביא דיבתם חינם - וחי בטעות, אין אנו 

צערו ויגונו, אי אפשר למצוא עונש נוקב יותר!
מסופר על גאון המוסר הסבא מקלם זצ״ל שנחלש ותש כוחו ממחלת לב קשה ומייסרת, 
ומאדימות  פנימי  בזוהר  פניו  היו  מתלהטות  קודש  בשבת  אך  דם.  מחוסר  החווירו  ופניו 
כשלהבת אש! באותה עת נודע לשימצה כתב עת ארסי של המשכילים, ששילח חיצי לעג 
ליצלן.  רחמנא  בעיקר  ולכפור  עול  לפרוק  והדיח  הסית  לנו,  והיקר  בכל הקדוש  מורעלים 
והנה בערב שבת קודש הגיעה לקלם הידיעה, שעורך הבטאון שבק חיים. בא אחד ממקורבי 
הסבא ובישרו את הבשורה: האפיקורוס הנודע, עורך ״המליץ״, החוטא ומחטיא את הרבים, 
מת - ברוך המקום שהרגו! שמע הסבא והעמיק חיוורונו, ובאותה שבת לא זהרו פניו באור 

יקרות! תמהו הרואים, ובצאת השבת העז אחד ממקורביו ושאלו על כך.
נענה ואמר: ״מה התמיהה? הלא גדולה כל כך הרחמנות על אותו רשע! תאר לך: כל חייו סבר 
שאין דין ואין דיין, הסית לנטוש את המצוות ולכפור בתורה ולהצטרף אל ה״אור הגדול״ 
שבקידמה - והנה מת, ורואה הוא שיש נשמה ויש השארת נפש, ויש דין ויש דיין, התורה 
אמת ומצוותיה אמת, ורואה הוא שכל ימי חייו עסק בקדחתנות ובתזזית בדבר אחד בלבד: 

להעמיק לעצמו גיהנם!״... ״יהודי הוא - ואיך לא יתפלץ לבי בחשבי על פלצות לבו?״...
החנוכה,  נרות  ומאירים  השבת  נרות  זוהרים  יהודי  בית  בכל  אמורים?  הדברים  מה  כלפי 
נשמעת ברכת השבח: ״שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה״. ואנטיוכוס שחיק 
התופת  אש  מיקוד  שבגיהנם,  התחתון  ממדורו  לשעה  חופשה  לו  ניתנה  אילו  טמיא, 
ואליליה  נגוזה,  יוון  חכמת  כיצד  לראות  לו  ניתן  אילו  אלפיים,  שנות  נשמתו  נצלית  בה 
נשכחו בתהום הנשיה. משורריה והוגיה, סופריה ומדינאיה אינם אלא ענין להיסטוריונים 
כיצד  לראות  לו  ניתן  ואילו  נידחים בספריות מדעיות.  שמחקריהם מעלים אבק במדפים 
עם ישראל נגדו לחם בחירוף נפש חי וקיים, ודתו אותה ביקש לעקור ולהעביר מן העולם 
נשמרת בידי רבבות אלפי ישראל כן ירבו. כיצד "התורה" אותה רדף ושרף נלמדת במאות 
אלפי  כיצד  אברכים,  וכוללי  תורה  בהיכלי  וגדולות,  קטנות  וישיבות  תורה  מאות תלמודי 
שיעורי תורה נמסרים בפני רבבות משתתפים וחידושי תורה לאין סוף מתחדשים וספרים 
רואים אור - עולם זוהר ותוסס, חי ומתרחב - היש עבורו גיהנם גדול יותר?! הלא כל נר שאנו 

מדליקים, ניצוץ נוסף הוא במדורת הגיהנם שלו!
ואנו קוראים: ״גירא בעיניך אנטיוכוס, אבי המהפכה החילונית הראשונה!״

אהבתו של מרן לילדי ישראל היתה מפורסמת וידועה. ילדים 
רבים, שזכו לצביטת לחי של חיבה מידו של מרן, נשאו בליבם 
הדקות  גם  רבות.  שנים  למשך  אהבה,  צביטת  אותה  את 
היקרות שהקדיש מרן מידי יום, לאחר תפילת שחרית ולאחר 
תפילת מנחה, על מנת לשמש כסנדק לילדי ישראל בברית 
זכו  נוסף  ויוקדת. במעמד  המילה שלהם, נבעו מאהבה עזה 
החלאקה.  במעמד  מרן,  של  אהבתו  את  לחוש  ישראל  ילדי 
הורים רבים התכוננו בלב נרגש ליום בו יגיע בנם לגיל שלוש, 
יגזור  שמרן  ולזכות  מרן,  של  ביתו  אל  עמו  לעלות  מנת  על 
בתורה  גדול  להיות  שיזכה  אותו  ויברך  הבן,  משער  תלתל 

ובמצוות.
בן  בנו  עם  אחד,  אב  מרן  של  ביתו  אל  הגיע  יום,  בכל  כמו 

השלוש, על מנת לקבל את ברכתו של מרן.
הבן, חתן החאלקה, היה לבוש בחליפה חגיגית. כיפה חדשה 
קרנו  הקטנות  ופניו  שחורות,  בסיכות  לתלתליו  הודקה 
מאושר. באותה שעה בה הגיע האב לבית מרן, שב גם מרן 
לביתו, מאירוע כלשהו בו השתתף. שמחה נכנסה בליבו של 

האב, שהבחין ברכבו של מרן מתקרב.
לבני  ברכה  ממרן  אבקש  מצויינת.  בשעה  באתי  ה',  "ברוך 
בדרכו לביתו, וכך לא אעכב אותו בזמן לימודו", הרהר בליבו. 
בצעדים  מרן  אל  והתקרב  הקטן,  ילדו  של  בידו  אחז  הוא 
זריזים. מלוויו של מרן הבחינו בחתן החלאקה ובאביו, והבינו 
למטרת בואם. הם פילסו להם את הדרך, והאב הנרגש מצא 
הביט  ומרן  מרן,  לפני  בנו  את  הגיש  הוא  למרן.  קרוב  עצמו 
בילד בעינים אוהבות, והעניק לו טפיחה של חיבה, על לחיו. 
מי שזכה לקבל טפיחה כזו ממרן, חש תמיד מאושר עד אין 
הטפיחה,  משמעות  את  הבין  שלא  הקטן,  הילד  אולם  קץ, 

נבהל, שמט את ידו מידו של אביו, וברח לנפשו...
הנוכחים איבדו לרגע את עשתונותיהם. מה כבר ניתן לעשות 
אך  הדור?  גדול  של  אהבה  מטפיחת  שנבהל  קטן,  ילד  מול 
השתהה  לא  משמונים,  למעלה  בן  עת  באותה  שהיה  מרן, 
אפילו לרגע. הוא החל לרוץ אחרי הילד, כשהוא קורא אחריו. 

"בוא, בני. בוא, בני".
לבקש  והחל...  התקרב  ומרן  הילד,  נעצר  הקריאה  לשמע 
מחילה. הוא ליטף את לחיו של הילד, ובמשך דקות ארוכות 
הסביר לו, בשפה של ילדים, שהוא אוהב אותו אהבה גדולה, 
גם  אולם  מבוגר.  איש  שמכבדים  כמו  אותו  מכבד  ושהוא 

לאחר שהילד השתכנע, מרן לא נרגע.
הוא אחז בידו של הילד ואמר לו: "בוא עמי". וכך עלה עמו 

לביתו, לעיני הנוכחים המשתאים.
כסא  על  לצידו,  אותו  הושיב  לחדרו,  הילד  את  העלה  הוא 

מכובד, ושלף מן הספריה את אחד הספרים שחיבר.
וכתב  עטו,  את  שלף  הראשון,  בעמוד  הספר  את  פתח  מרן 
מכן מסר את  ולאחר  ומרגשת.  אישית, חמה  לילד הקדשה 
הספר לידו של הילד. רק אז, לאחר שהילד קיבל את המתנה 

בחיוך של אושר, נפרד ממנו מרן לשלום ושקע בתלמודו...

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".
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הקשר בין 
הורה למורה )ב(

טוב  ומחנך  מורה 
שמוכשר  מי  הוא 
נוסף לכך, בהיות הילד ברשות  ויודע להאהיב את הלימוד על הילד.  ללמד היטב 
מורו שעות רבות במשך היום, אין די בזאת שיהיה המורה מוכשר ללמדו את פרקו; 
הוא חייב גם לדעת לכוונו לדרכי התנהגות רצויה וטובה, להשליט משמעת נכונה, 
ולראות בו  בינו לבין התלמידים, כדי שיחפצו ללמוד ממנו  ליצור יחס של אהבה 

דוגמא לחיקוי.
כך גם נוצר שוויון־הזדמנויות אמיתי בין העשיר לעני, החוסך את כל אי הנעימויות 
שרווחו לפני הסדר זה. )שמועה צינית מספרת, כי המנהג, שנהוג היה בירושלים, 
לקצר את יום הלימודים בראש־חודש, מקורו - ברצון להזכיר להורים, כי הגיע זמן 
התשלום לרבי. הסיבה האמיתית היא, כמובן, אחרת, אך בכל־זאת יש בדבר כדי 

לשקף אווירה מסוימת שרווחה באותם הימים.(

אולם מצד שני נגרם בימינו נתק מסוים בין האב למחנך. מכיון שאין המורה מקבל 

את שכרו מידי ההורים באופן ישיר, וגם לא הם שבחרו בו כמחנך לילדם, אין קשר 

הם  ואילך  ומכאן  מסוים,  במוסד  בחרו  ההורים  למחנך.  ההורים  בין  מחייב  כל־כך 

האחריות  כל  את  ומטילים  הראויים,  במחנכים  יבחרו  שהם  מנהליו,  על  סומכים 

למלמד.  האב  בין  קשר  שאין  שכמעט   - רצולה  בלתי   - מציאות  נוצרה  עליהם. 

ובמשך שעות  יתכן שתחלוף שנה שלמה, בה הילד לומד אצל מחנך  לעתים אף 

רבות ביום, והורי הילד אינם מכירים אותו כלל ועיקר!

זהו מצב מוזר ביותר, שלא יתכן להשלים עמו, שהרי חובת החינוך היא על ההורים, 

ואילו המחנך הוא רק שליחם, והנה המשלחים אינם מכירים כלל את שליחם, ואינם 

עומדים עמם בקשר רצוף כדי לבדוק כיצד מתפתח ילדם - היתכן?? - - -

תמיד  לא  ילדם.  לטובת  הזה  הקשר  חשוב  כמה  עד  מבינים  אינם  הורים  לעתים 

יודעים הם כיצד לתקשר עם המחנך ועם בית־החינוך, ומהו גבול ההתעניינות; וגם 

כאשר קיים קשר, הרי שלא תמיד קיימת תקשורת. ישנן אי הבנות, ישנם חילוקי 

המשך יבוא דעות, הנובעים מן ההבדל שבין מבטו של ההורה למבטו של המחנך.  

מרן הגאון ר' אריה יהודה ליב שטיינמן - כ"ד כסלו התשע"ח
תמה לה שנה לפטירתו של מרן זצ"ל נביא מעט סקירה על חייו ופועלו, 
מרן נולד וגדל בליטא, והיה חניך כמה מישיבות ליטא הידועות בשנים 

שבין מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השניה. 
בשנת תרצ"ז, שנתיים לפני פרוץ מלחמת העולם השניה, היגר לשוויץ 
כדי שיוכל להמשיך בלימודו ולא יאולץ להתגייס לצבא הפולני. בזכות 

צעד זה ניצל משואת יהדות אירופה שהחלה זמן קצר לאחר מכן. 
בשנת תש"ה, עלה הרב שטיינמן לארץ ישראל ומונה לעמוד בראש 
הרב  אותו  מינה  מכן  לאחר  כעשור  סבא.  בכפר  חיים'  'חפץ  ישיבת 
כהנמן לעמוד בראש ישיבת פוניבז' לצעירים. בהמשך הקים גם את 
ישיבות 'גאון יעקב' ו'אורחות תורה'. במשך חייו גם כתב כשלושים 
ספרים, ביניהם סדרת 'אילת השחר' על התלמוד הבבלי ועל התורה.

מעורבותו של מרן זצ"ל בענייני ציבור החלה בעקבות הקמת תנועת 
לכהן  הזמינו  שך  הרב  מרן  כאשר  התשמ"ט,  בשנת  התורה  דגל 
שנים,   17 לפני  שך  הרב  של  פטירתו  אחרי  התורה.  גדולי  במועצת 
הוכר מרן הרב שטיינמן כמנהיג בולט בציבור הליטאי לצידו של מרן 

הרב אלישיב זצ"ל.
מרן ראש הישיבה התגורר בדירה קטנה וסגפנית בבני ברק שהיתה 
למוקד עליה לרגל ליהודים מכל קצווי עולם, מבחורי ישיבות שבאו 
ושמעו  ברכה  שביקשו  עולם  שועי  ועד  אישיים  בעניינים  להתייעץ 

ממנו מילים ברורות על חובתם לתמוך בעולם התורה. 
מרן היה ידוע במסירות נפשו למען תלמידי הכוללים שתחת פיקוחו, 

ובעמלו להעלות את קרנם של לומדי התורה באשר הם.
על אף מעמדו כמנהיג בתוך הציבור החרדי, הרב שטיינמן גם השקיע 
רבות בקירוב רחוקים. בין השאר ערך מסעות רבים לקהילות יהודיות 
בחו"ל על מנת לחזק את היהודים המקומיים ולעודד אותם להקים 
מהמסעות  חלק  הקדיש  אף  בנוסף  חרדי.  בצביון  תורניים  מוסדות 
העצמאי  החינוך  של  קירוב  מוסדות  עבור  תרומות  לאיסוף  הללו 

שנועדו לילדים המגיעים ממשפחות שאינן שומרות מצוות.
יהודי ניגש אל מעונו של הגראי"ל שטיינמן , ובפיו בקשת ברכה עבור 
בתו החולה. ראש הישיבה שמע את בקשתו ושקע בהרהורים. לאחר 
לפני  לאכול  "אם תפסיק  לו:  ואמר  עיניו  הרים את  כמחצית הדקה, 

התפילה תהיה מבורך!"
כשיצא מהחדר, סיפר האיש לבני ביתו של הגראי"ל, כי אכן הוא אינו 

מקפיד על הלכה זו, וכעת יחל להקפיד עליה.
רבה  כמה  עד  ללמוד  ניתן  הגראי"ל  מרן  שאמר  נוספים  מדברים 
שינה  מדירים  דברים  "שני  ישראל.  כלל  של  לצרותיהם  רגישותו 
מעיניי", אמר. "בחורות מבוגרות שעדיין לא נישאו, וזוגות שאין להם 

ילדים. יתפללו אלו על אלו, ויוושעו".

"ויהי ה׳ את יוסף ויהי איש מצליח" )לט, ב(
 – לעיתים״  ״בינה  בספרו  פיג׳ו  עזריה  רבי  הגאון  כתב   – לדייק  יש 
שלוש פעמים בפסוק זה מופיעה המילה ״ויהי" זאת משום שיש שתי 

סיבות העלולות להביא את האדם לידי כפירה, חלילה.
הסיבה האחת היא כאשר ההצלחה מאירה פנים עלול האדם לטעות 

ולחשוב כי ״כוחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה״...
הסיבה השניה הפוכה בדיוק, כאשר האדם נמצא במצוקה עלול הוא 

מרוב צערו לשכוח את הקדוש ברוך הוא.
יוסף הצדיק שהיה מצוי בשני המצבים  משום כך מעידה התורה על 
גם יחד, מחד גיסא ״ויהי איש מצליח״, ומאידך גיסא ״ויהי בבית אדניו 
המצרי״, ימי עבדות וצער, עם כל זה לא סר לבו בכפירה אלא נאמר 

בו ״ויהי ה׳ את יוסף״, תמיד היה ה׳ עמו במחשבתו בזכרונו ובמעשיו.

"ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם 
בבית ותתפשהו בבגדו" )לט, יא–יב(

בגמרא דרשו חז״ל שבאותה שעה באה אל יוסף דמות דיוקנו של יעקב 
אביו ונראתה לו בחלון, וכך אמר לו: יוסף, עתידין אחיך שיכתב שמם 
על אבני האפוד ואף אתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם?... מיד 

כאשר שמע יוסף כן נאמר בו: ״וינס ויצא החוצה״!
״ואין  רמוזים במילים:  חז״ל הללו  דברי  כי  ציפורן שמיר מובא  בספר 

איש״ בראשי תיבות: ודמות אביו יעקב נראה אל יוסף שם.
ועוד הוסיף שם, שמובא בספרים הקדושים, שדבר זה הוא עצה יעוצה 
לכל אדם העומד בנסיון של חטא, שידמה לנגד עיניו את דמות דיוקנו 

של אביו, ומיד יתגבר וינצל מכל נסיון!

"בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך וגו'" )מ, יט(.
ושל  האופים  שר  של  חלומותיהם   – מדובנא  המגיד  שאל   - והרי 
שר  את  כי  יוסף,  פתר  ומדוע  בתכנם,  מאד  דומים  היו  המשקים  שר 

המשקים ישיב פרעה למשרתו כבתחילה, ואילו שר האופים ייתלה?
אלא הסביר זאת המגיד במשל - משל למה הדבר דומה? צייר אחד 

צייר ציור נפלא! בציור נראה אדם הנושא על ראשו סל ובו ככר לחם.
והחלה  ציפור  בציור. בעודם מביטים, באה  והביטו  עמדו שני אנשים 

לנקר במקורה את ככר הלחם שבציור...
ראה - אמר האחד – כמה גדול צייר זה, עד כדי כך שהציפור טועה 

וחושבת כי הלחם אמיתי...
לא אמר חבירו - אין הוא צייר גדול כלל. אמנם, הלחם נראה אמיתי, 

אולם מדוע אין הציפור מפחדת מן האדם אשר הסל על ראשו...
כן הוא גם הנמשל – סיים המגיד – כאשר ספר שר האופים ליוסף את 
חלומו אמר: ״והעוף אכל אתם מן הסל מעל ראשי״. הבין יוסף כי אין 

הציפור מפחדת ממנו, סימן שנגזרה עליו מיתה, וסופו שייתלה!


