זמני השבת בפינסק:

בס"ד ,כ"ג כסלו תשע"ג ,ערש"ק פרשת וישב ,גיליון מס'  9שנה ד'

הדלקת נרות15:40 :
שחרית9:15 :
עונג שבת20:00 :
תהילים15:20 :
מנחה15:50 :
צאת השבת16:47 :

יוצא לאור ע"י תלמידי ישיבת "פאר ישראל" פינסק ,בלרוס

וישב יעקב בארץ מגורי אביו וכו'.
..........................................
הרב אלחנן רוזנפלד

השבוע אנו נחשפים לקורותיו של יוסף הצדיק במצרים כאשר הגיע למצרים ונקנה
על ידי פוטיפר ,שר הטבחים של פרעה שממנה אותו למנהל כל עניני הבית .בהיות
יוסף גם יפה תואר חשקה בו אשתו של שר הטבחים ומשלא נענה להפצרותיה
וחיזוריה עד כדי שברח ממנה בעוד בגדו נשאר בידיה ,וכתוצאה מכך העלילה עליו
בפני בעלה כי הוא מציק לה .פוטיפר רגז מאוד וציוה להשליך את יוסף לבית
הסוהר...

וברש"י בשם המדרש "ביקש יעקב לישב
בשלווה וכו"
ויש להבין כיצד למדו חז"ל מן הפסוקים כי אכן
הייתה זו מטרתו של יעקב לישב בשלווה?
אלא ניתן להסביר זאת על יד ההבדל בין לשון
לישב ובין לשון לגור .לגור הכוונה היא באופן
ארעי זמני אך לא מקום קבוע ,וכפי שבני יעקב

במדרשי חז"ל מסופר כי יוסף היה נתון לסכנת חיים של ממש עקב איומיה של אשת

אמרו לפרעה "לגור בארץ באנו" .אך הלשון

פוטיפר עליו שאם לא ימלא את רצונה ייענש בייסורים קשים עד כדי מוות .נמצא

מושב הוא מקום קבוע כלומר מגורים קבועים.

שעמידתו של יוסף בניסיון הייתה כרוכה בסכנת מוות ממש...

כמו שנאמר )שמות

י"ב

מ'( "ומושב בני

ישראל אשר ישבו בארץ מצרים שלושים שנה
וכאן נשאלת השאלה ,ראשית האם יוסף היה מחויב להעמיד את עצמו בסכנת מוות

וארבע מאות שנה" כלומר ,הם היו קבועים

רק שלא לחטוא באשת פוטיפר?! שנית ,מנין שאב יוסף את הכוחות לעמוד בניסיון

בארץ מצריים )מכיוון הייתה זו גזרה לחיות

כל כך קשה?

בארץ לא להם(

כדרכנו נפתח בסיפור הקשור לפרשתנו .הצדיק ר משה ליב מסאסוב ז"ל בהיותו

וממילא כאשר ניכתב "וישב" משמע ביקש

צעיר ובטרם נתפרסם כקדוש ישראל ,היה שוקד על התורה בכל יום עד שעות

קביעות של מנוחה )כמובן שמטרת יעקב אבינו

המאוחרות של הלילה ואחר כך קם והולך אל בית המרזח של הפריצים ,מקום שהם

הייתה לעסוק בתורה בצלילות הדעת ללא גורם

מרקדים ואוכלים ושותים ומשחקים והיה לובש גם הוא בגדים אחרים ,כאחד מהם

מפריע( ומכאן למדו חז"ל שיעקב רצה לישב

ובא בתוכם ורוקד ומזמר בקולו הערב וממתין עד עלות השחר ,ואז היה שב לביתו

בשלווה.

ולובש בגדיו הראשונים ועומד להתפלל כך עשה מידי פעם ובכך קרבם לתורה
ומצוות והצילם והרחיקם מעבירות.

אין מנוחה לצדיקים בעולם הזה

לאחר כמה שנים כשנתפרסם לצדיק גדול ,ונאספו אליו אנשים למאות בכל שבת ,בא

וישב יעקב – וברש"י בשם המדרש ביקש יעקב

לשם גם אחד מן הבחורים הפריצים אשר רקדו ביחד עמו בימי נעוריו כשראה את

לישב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף.

הרבי ר' משה לייב ז"ל הכירו ,וחשב בליבו כמה יודע הוא לרמות את העולם
שהרי אני זוכר כי הוא שיחק ורקד עמי יחד והוא איש כמוני .אחר כך כששמע את
תורתו וחכמתו של רבי משה לייב וראה את גודל קדושתו אמר בלי ספק כי היתה
כוונתו להצילנו מחטאים ומיד קם והשתחווה לפניו ויאמר אלף תודות לאדוני ,אשר
הצילני אז מהרבה חטאים...

והנה לכאורה נראה וגם בגמרא אמרו חז"ל
לעולם אל ישנה אדם בן בין הבנים כי בגלל
המשי )כתונת הפסים המיוחדת( שהוסיף יעקב
ליוסף נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים .אך
כפי שהכלי יקר מביא הגורם לכל צרת יוסף

ממעשה זה של הרב ר' משה ליב ז"ל נבין מה שכתוב בפרשה על יוסף "אין שר

היא שביקש יעקב לישב בשלווה .ואילו תוספת

בית הסהר רואה את כל מאומה בידו" בבית הסוהר עם יוסף היו כמה אנשים

הבגד ליוסף ,היה הגורם הנראה ,לעין בשר ודם,
לגלות מצרים.

העלון יוצא לאור בחסות:
חברת "מסע  -שורשים" להזמנת הרצאות – 0504137553

שבת שלום הרב גרשון רוזנפלד

פחותים ,פושעים ורשעים שעשו כל התועבות הכי גרועים בעולם .מה עושה שם יוסף איתם?! אלא ,יוסף הצדיק עשה כמו הרבי ר' משה
לייב ז"ל שנתחבר אליהם ושיחק ביחד עימהם למען הרחיקם מן העבירות ...כי כל הרואה היה דן שגם יוסף הוא כמותם ,אבל שר בית
הסוהר הבין כי הוא עושה זאת לשם שמים "ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה",שגם הוא יוסף ,עשה כמעשיהם ואף על פי כן
"אין שר בית הסהר רואה את כל מאומה בידו" ,ותרגם אונקלוס "לית חזי כל סרחן בדיה"'' ,באשר ה' אתו" שמתכוון לשם שמים והא
ראיה "ואשר הוא עושה ה' מצליח"...
חזרה לפרשתנו :הכוח שהיה ליוסף לעמוד בניסיון הקשה של אשת פוטיפר מוסבר בחז"ל ומובא ברש"י בפרשתנו שהכוח לעמוד בניסיון
בא ליוסף מכך ש"נראית לו דמות דיוקנו של אביו" .יוסף ראה את דמות אביו מביטה בו באותה השעה.
מה היה מיוחד בכך שראה את דיוקן אביו? אלא חז"ל אומרים שיעקב אבינו היה דומה לאדם הראשון ,דמותו של יעקב היא מעין
דמותו של אדם הראשון .מבואר בספרי קבלה שיעקב תיקן את חטאו של האדם הראשון חטא עץ הדעת ולכן הייתה דמות דיוקנו מעין
זו של אדם הראשון.
כאשר נראתה ליוסף "דמות דיוקנו של אביו" ,והוא ראה לנגד עיניו את פועלו של אביו לתיקון חטאו של אדם הראשון – הדבר פעל
עליו שלא לערוך שום חישובים ושיקולים ,אלא לעמוד בניסיון בלי שום שאלות.
במילים אחרות ובשפת העם ,ישנם רגעים בהם האדם רואה לנגד עיניו את הנקודה הפנימית ,את הערכים עליהם אביו השקיע בחינוכו,
ואז כשהוא רואה שאביו מביט בו בהבטה פנימית ,זו היא 'שעת האפס' מבחינתו ,והוא אומר לעצמו עד כאן! יש קווים אדומים שלא
חוצים! התופעה הזו היא חלק גנטי בהווייתו של האדם ,וזה יכול להבחין כל אדם המכיר את הבן ואת אביו כי עקרונות האב בחייו
ממשיכים גם אצל הבן במיוחד ברגעים של החלטות חשובות או בצומת מכרעת בחייו.
כשם שהדברים הם בפן הגשמי כך בדיוק ויותר מכך גם בפן הרוחני ,בין האדם לקונו .תורתנו הקדושה היא תורת חיים היא מנווטת את
חיינו למקום מבטחים .וזאת על ידי כך שהנהגתנו תואמת את דרך התורה .יוסף הצדיק מלמדינו שישנם רגעים בהם עוצרים ונזכרים
בצור מחצבתנו ,בשורשים שלנו ושואלים את עצמנו האם כך נאה ויאה לעשות? האם אבא יהיה שבע נחת ממעשי או להיפך חלילה?
תמיד תעמוד לנגדנו דמות דיוקנו של אבא ,של צדיק הדור ושל בורא העולם.

א גיטיען הייליגער שאבעס קוידש

עורך :קובי ברוך נ"י
במסגרת הרצאותיו של הרב אלחנן רוזנפלד שליט"א ברחבי
הארץ ,השיעורים השבוע יתקיימו בליל שבת קודש לפני בנות
הסמינר "אולפנת אהבת ישראל" בבית שמש בנושא
האקטואליה שבפרשה.
ביום שני בערב במכון להכשרת מורים "אחיה" ברח' בן יעקב
בבני ברק בנושא "הוי דן כל אדם לכף זכות – גם את
תלמידך".
ביום שלישי ההרצאה תתקיים בעיר לוד מטעם ארגון "לב -
לאחים" בבית הכנסת המרכזי שבשכונת נווה יצחק בשעה
 8:30בערב בענייני חנוכה.

"חסד" יעלו לשיר שירי חנוכה מסורתיים.
להזמנת מדריכי חתנים וכלות או ייעוץ נישואין דרך ארגון
משפחה כהלכה בארץ הרב אלחנן רוזנפלד ,ובשאר הקהילות
דוברות רוסית יש לפנות אל הרב אברהם גבירצמן שליט"א.
ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ד לסמינר "כתר – מלוכה"
בעיצומה .לפרטים הרב אליהו רוזנברג שליט"א
 0573128882או במספר .0525833181
ברכת מזל טוב חמה ולבבית לרב אברהם גבירצמן
מנהל בית הספר לבנים בעיר פינסק ומנכ"ל ארגון
כהלכה להולדת הבת בשעה טובה ומוצלחת .יזכו
לרוות ממנה – ומכל יוצאי חלציהם  -נחת יהודית
והביאה לתורה חופה ומעשים טובים.

שליט"א
משפחה
ההורים
אמיתית

ביום ראשון בערב ליל שני של חנוכה יתקיים "קונצרט
חנוכה" באולם הגדול שבכיכר לנין בעיר ,את הטקס יפתח
נשיא הקהילה והמוסדות וראש ישיבתנו הרב משה פימה
שליט"א בענייני דיומא ולאחר מכן הדלקת נר חנוכה ברוב עם,
בחלק האומנותי יופיעו תלמידי בית הספר "בית אהרון" בנים,
וכן תלמידי בית הספר היהודי ליום ראשון המיועד
ארגון "משפחה  -כהלכה" להזמנת מדריכי חתנים וכלות
לתלמידים הלומדים }עדיין{ בבתי הספר הכלליים
בקהילות דוברי רוסית הרב אברהם גבירצמן0548083806 :
בעיר ,ובימי ראשון  -שזהו יום חופשי בבתי הספר –
בארץ – הרב אלחנן רוזנפלד – 0526443400
מגיעים למרכז לימודי יהדות ,כמו כן זקני הארגון

