
“ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו" 
)לט, יא(

ופירש"י כלומר ויהי כאשר הגיע יום מיוחד יום צחוק יום איד 
להזדקק  הגון  יום  לי  אין  אמרה  ע"ז.  לבית  כולם  שלהן שהלכו 
ליוסף כהיום הזה. אמרה להם חולה אני ואיני יכולה לילך. )סוטה 

לו:(

ויתכן לומר בזה עפ"י שתי הקדמות: הקדמה א: מש"כ בספר 
ז"ל( שכתב בשם הגר"א דקבלה  )להגרמ"מ משקלוב  “מים אדירים" 
בידינו מן הגאונים איש מפי איש עד משה רבינו, שבכל מקום 
לכן  העם[  המון  את  למשוך  ]כדי  זנות  בית  היה  ע"ז  בית  של 
כתוב אצל כל ע"ז בשופטים )ח, לג( “ויזנו אחר הבעלים" וכן נאמר 

בדברים )לא, טז( “וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר בארץ".

שיש  דבמקום  נח  פרשת  הלוי"  ה"בית  מש"כ  ב:  הקדמה 
הרבה חוטאים בעבירה מסויימת הרי בהמשכם אחרי תאווה זו 
הן מגבירים כוחה של תאוה זו, עד שמשרישים זה בטבע של כל 
הברואים להיות טבעם נמשך לזה, יותר ממה שהיה מקודם. כי 
כן יסד מלכו של עולם בהטביעו טבע לכל בריותיו להיות טבעם 
נשתנה ונמשך אחר מעשה אדם והרגלו. וכפי רוב עשיית האדם 
כן ישתנה טבע של כולם, אם מעט ואם הרבה. עיי"ש באריכות. 
]ועיקרי הדברים מבוארים בדברי המהר"ל על משאז"ל בגלעד 

שכיחי רוצחים[.

ועפ"י שתי הקדמות אלו יש לפרש, שמכיון שראתה אותה 
ארורה תוקף צדקותו של יוסף הצדיק, ושאין בכוחה בשום אופן 
לפתותו לעבירה, חשבה בליבה שאולי “כהיום הזה" שהתגבר 
במצרים כח הטומאה והתאוה עד מאד, שאולי ישפיע זה גם על 

יוסף הצדיק שתוכל לפתותו לעבירה.

“ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד 
יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו". )לח, יא(

ופירש"י אמר מוחזקת היא שימותו אנשיה. 

סיפר הגאון רבי חיים קרייזווירט זצ"ל שבזמן המלחמה ברח 
ממדינת “ליטא" מפני חמת המציק והיה לו בזה משא ומתן עם 
חותנו הגאון רבי אברהם גרודזינסקי זצ"ל שאמר לו שיש לדון 
אם ישנה חובת השתדלות לברוח מדינת ליטא. דמכיון דתורה 

מגנא ומצלא יש לנו לבטוח שבזכות התורה לא יכבשו הנאצים 
את ליטא.

קטלנית  שהוחזקה  דאשה  קיי"ל  דהנה  הגרח"ק  לו  והשיב 
]שנשאת לשני אנשים ומתו[ לא תנשא לשלישי. וכתב הרא"ם 
וכן  ידע דבר רע,  דקטלנית מותרת להתייבם דשומר מצוה לא 
דעת הרמב"ם בתשובה. ]הו"ד בפ"ת אבהע"ז ט' סק"ד[ והחכם 
צבי השיג עליהן מדברי רש"י כאן, שהרי גם כאן היה ייבום ומכל 
ליישב שיטת הרא"ם  דיש  ואמר הגרח"ק  יהודא.  מקום חשש 
מודה  בזה  מצוה",  במקום  ל"קטלנית  שהוחזקה  הכא  דשאני 
יוסף  שהברכי  מביא  )שם(  ]ובפ"ת  להתייבם.  שאסורה  הרא"ם 
נסתפק מה הדין להתירה להתייבם ב"הוחזקה קטלנית במקום 

מצוה"[.

פולין  במדינת  ההריגות  שהתחילו  דאחרי  הגרח"ק  וטען 
שגם שם יש זכות התורה, הרי רואים דיש כזה חרון אף בעולם 
שהוחזקו הרציחות גם במקום שיש לומדי תורה. ומכח סברא זו 

ברח והיתה לו נפשו לשלל.

הוחזקה  לא  תמר  דהרי  תירוצו  על  להעיר  יש  ולכאורא 
ל"קטלנית במקום מצוה" שהרי ער מת שלא במקום ייבום. ורק 

ייבום. במקום  מת  אונן 

מוחזקת  לא  אחת  דבפעם  הטעם  דכל  ליישב  ונראה 
ל"קטלנית", משום שבפעם אחת אין לתלות סיבת מיתת הבעל 
באישה ]אלא בסבה אחרת[. אך כשנתאלמנה ב' או ג' פעמים 

יתמיד". לא  “המקרה  כי  מחמתה,  שזה  מוכיח  זה 

ונראה לפי"ז דלו יצוייר שנתאלמנה רק פעם אחת ויבא אליהו 
ויגלה לנו שהבעל מת בסיבתה, אז באמת יהיה לה דין “קטלנית" 

גם מכח פעם אחת.

ב'  נתאלמנה  הכל  דבסך  דמאחר  דידן  בנידון  י"ל  ועפי"ז 
פעמים הרי זה “מגלה" לנו ששניהן מתו מחמתה כי “המקרה 
לא יתמיד", ואחר שיש לנו גילוי זה סגי מה שאחד משניהם היה 

מצוה". במקום  גם  ל"קטלנית  להחזיקה  מצוה.  במקום 

“ויוסף הורד מצרימה" )לט, א(
עמידת יוסף בנסיונות הרבים במצרים, ובמיוחד בנסיון אשת 
מרובה  שתועלתו  עצום  השכל  מוסר  בכנפיה  נושאת  פוטיפר, 

מאד.

משיעורי הרב אליהו דיסקין שליט"א
פרשת 

וישב



יש יצר מיוחד המספק לאדם תירוץ בן מלה אחת, שבעזרתו 
ולהימנע  כישלון  או  חטא  לכל  והסבר  אמתלה  לתת  אפשר 
“אילו",  היא:  הזו  המפתח  מלת  ה'.  בעבודת  וממאמץ  מעלייה 
ואומר  קיימת  שאינה  במציאות  האדם  נתלה  ובאמצעותה 
אילו היה המצב שונה הייתי מתנהג אחרת. אילו הייתי מסודר 
נולד בבית  הייתי  לי כשרונות מעולים, אילו  היו  בפרנסה, אילו 
הינם  אלה  כל  אחר.  מישהו  ועם  אחר  במקום  לומד  או  אחר 
דמיונות שהיצר הרע מפתח באדם, כדי להשקיט את מצפונו.

הבה נתבונן בתלאות שעברו על יוסף במצרים, ונראה שהיה 
החד  המעבר  ביותר:  והמוצדק  הגדול  ה"אילו"  לכאורה,  בידו, 
גדל  הוא  אז  עד  עשרה.  שבע  בן  בהיותו  לו  שהיה  והפתאומי 
מאביו  וקיבל  גדל  שבו  הגדול  הבית  הרוחנית,  החממה  בשיא 
את כל התורה שלמד בבית שם ועבר. הוא עוד זכה לראות את 
יצחק, ובהיותו בר חכים יכול להיות גאון הגאונים. וברגע אחד 
זרה  עבודה  כשפים,  טומאה,  למקום  נמכר  הוא  השתנה,  הכל 
ועריות. הוא הגיע למצב שהתנאים בו היו האיומים ביותר. לבדו, 
בלי אבא, אחים, יהודים למנין, בלי בית כנסת ללא חברותא וללא 
שבת. בניתוק ובידוד כזה הוא חי במשך עשרים ושתים שנה! 
]מצד  נוראה  שיפלות  של  מצב  שזהו  כעבד  בילה  הוא  חלקן 
ובכלל זה שתים עשרה שנה בבית הסוהר. בו[,  המשתעבדים 

אנו במקומו לא היינו חדלים מלומר “אילו". “אילו", דהיינו: 
אין  סיבות  מוצאים  היינו  זה  ומכח  אז...  בבית,  נשארתי  אילו 
מוסיף  היה  הרע  והיצר  מכל החיובים.  עצמנו  את  לפטור  ספור 
ואומר: אם בלאו הכי אתה פטור, לפחות תיהנה מהעולם הזה. 
ולומדים ממעשיהם. לא כך  ומכח זה היינו מתחברים למצרים 
נהג יוסף, חז"ל מעידים עליו: “להודיעך צדקותו של יוסף, הוא 
ונעשה  במצרים  שהיה  יוסף  הוא  אביו,  צאן  את  הרועה  יוסף 
מלך ועמד בצדקו" )רש"י, שמות א, ה(. יתירה מזו ~ לימים התברר 
שהעלייה בתורה וביראה אשר היתה אמורה להיות מנת חלקו 
של יוסף אילו היה נשאר בבית אביו, היתה כאין וכאפס לעומת 
מה שהוא תרם לכלל ישראל לדורותיו, על ידי מצבו במצרים! 
ואפשר לומר שזה נכלל בדברי יוסף “כי למחיה שלחני אלקים 

מה(. )בראשית  לפניכם" 

יוסף? על זאת למדנו מדברי  מהי אותה תרומה אדירה של 
רש"י )במדבר כו, ה(: “לפי שהיו האומות מבזין אותם ואומרים מה 
המצריים  שלטו  שלא  הן  סבורים  שבטיהם,  על  מתייחסין  אלו 
בנשותיהם!  וחומר  קל  מושלים  היו  בגופם  אם  באמותיהם? 
זה  מצד  ויו"ד  זה  מצד  ה"א  עליהם,  שמו  הקב"ה  הטיל  לפיכך 
]“החנוכי", למשל[, לומר מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם. 
וזהו שמפורש על ידי דוד: “שבטי י+ה עדות לישראל" ~ השם 

לשבטיהם". עליהם  מעיד  הזה 

ביותר.  גדול  נס  זהו  שאכן  מגלים  בדבר  מתבוננים  כאשר 
במשך מאה ושש עשרה שנים היו בני ישראל עבדים, ומתוכם 

שמונים ושש שנים של עבודת פרך. וזה היה במצרים שהיתה 
אז מקום טומאה, והם היו שם עבדים. עבד הוא “אבק אדם", 
פגעו  לא  זאת  ובכל  שרוצים,  מה  עמו  לעשות  אפשר  אשר 
הכתוב,  שפירסמה  היתה  אחת  יהודיה.  אשה  בשום  המצרים 
זוהי שלומית בת דברי, אך מלבדה היו כולן כשרות! הרי זה נס 
רק  היה  סוף  ים  קריעת  נס  סוף.  ים  מקריעת  יותר  וגדול  עצום 
בלילה אחד, אך נס זה חזר ונשנה יום יום, שעה שעה, במשך 

אדם! בני  ריבוא  ששים  אצל  שנים,  עשרה  ושש  מאה 

מי גרם לכל זה? מובא בחז"ל שכל זה אירע מכח עמידת יוסף 
בנסיונות הקשים שהעמידה בפניו אשת פוטיפר, יום יום. היא 
האיתנה  ובעמידתו  האפשריות,  הדרכים  בכל  לפתותו  ניסתה 
והניח את היסוד לקדושת  יוסף את הדרך  כצור החלמיש סלל 
ישראל. אם כן, יוצא שאמנם, במבט שטחי נראה לנו שאילו היה 
נשאר בבית אביו, היה בוודאי עולה ומתעלה למדרגות נישאות, 
יסוד  הנחת  את  מפסידים  היינו  שאז,  האמתית  האמת  אבל 
קדושת עמ"י. ומי יודע אם ישראל לא היו נטמעים במצרים, ולא 
היינו זוכים להתהוות כלל ישראל! זוהי דוגמא מופלאה ל"רבות 
מחשבות בלב איש"- המחשבה הפשוטה של בני אדם הסבורים 
ד'  “ועצת  למצרים;  בירידתו  ועצום  גדול  הפסד  הפסיד  שיוסף 
גדול  תפקיד  הזה  החושך  בתוך  לו  ייעד  הקב"ה  תקום"-  היא 
שהיה  הדרגות  כל  ישראל!  כלל  בניית  של  תפקיד  יותר,  הרבה 
התפקיד  לעומת  וכאפס  כאין  הן  אבינו,  יעקב  בבית  מתעלה 
שיועד לו ממרום בתוך החושך והאפילה של טומאת מצרים. 

כמו כן ידועים הדברים שאמר הגר"י מסלנט לתלמידו הגר"נ 
אמסטרדם, אשר התאונן לפניו ואמר: “אילו היה לי ראשו של 
ה"שאגת אריה", ליבו של ה"יסוד ושורש העבודה" ומידותיו של 
הגרי"ס  לו  ה' אמיתי". השיב  עובד  להיות  יכול  הייתי  אז  רבינו 
ואמר: “נפתלי, בראש שלך, ובלב שלך, ובמידות שלך, תוכל גם 

כן להיות עובד ה' גדול" )“עלי שור" ח"ב, עמ' תקמח(.

מכל זה אנו למדים שחובת האדם בעולמו, היא לעבוד את ה' 
במקום ובמצב שבו הוא נמצא. בזה הוא נבחן, וזהו השער אשר 
דרכו עליו לעבור וממנו יגיע אל שלימותו. יש בזה תביעה וגם 
עידוד, תביעה לעבודת ה' בכל מצב, ועידוד שדווקא מה"אפילה" 
מגיעים-  הדברים  היכן  עד  וראה  בוא  גדול.  אור  לבקוע  עתיד 
אשפוך  כן  אחרי  “והיה  ג(:  )יואל,  המשיח  ימות  על  אומר  הנביא 
הדברים  וגו'.  ובנותיכם"  בניכם  וניבאו  בשר,  כל  על  רוחי  את 
מופלאים! כיצד ייתכן שדווקא דור אחרון, דורו של משיח, דור 
שפל כמו הדור שלנו, דווקא הוא יזכה לדרגות מופלאות כאלו 
שהבנים והבנות יזכו לדרגת נבואה, שלא זכו לה התנאים קדושי 
כיון  קשיים,  יש  כאשר  שדווקא  לומר  יש  דברינו  לאור  עליון!! 
שהחושך גדול, לכן כאשר מתגברים עליהם זוכים לאור הגדול 

של “אשפוך את רוחי על כל בשר".


