לק"י

פרשת ויחי התשעו'
איתא במדרש תנחומא פרשת ויחי סימן א' "ויחי יעקב בארץ מצרים וגו'
)בראשית מז כח( .למה פרשה זו סתומה מכל פרשיות ,אלא כיון שמת יעקב
התחיל השעבוד על ישראל .וטעם אחר ,שבקש לגלות את הקץ הימין ונסתם
ממנו .וטעם אחר ,שסתם ממנו כל צרות שבעולם".
הנה המדרש ,מדבר על זה שפרשה זו אשר כל עם ישראל קוראים בה בזמנה
ובשעתה ,אינה כשאר פרשות שבתורה שמתחילות ברווח של תשע אותיות הן
רווח פתוח הן רווח סתום .אלא ,אין הפרש בינה לבין העניין הקודם אלא הכתוב
ֹשן ַוי ּ ֵָאחֲז ּו בָ ּה ַוי ּ ְִפר ּו ַוי ּ ְִרבּ ּו ְמאֹד
ִש ָראֵ ל ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְ ּבאֶ ֶרץ ּג ׁ ֶ
ֵשב י ְ ׂ
אומר מידַ " ,וי ּ ׁ ֶ
שבַ ע ָׁשנִ ים
ַוי ְִחי יַעֲ קֹב ְ ּבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְׁשבַ ע ֶע ְ ׂש ֵרה ָׁשנָה ַוי ְִהי יְמֵ י יַעֲ קֹב ְׁשנֵי חַ יָּיו ׁ ֶ
וְ ַא ְר ָּב ִעים ו ְּמ ַאת ָׁשנָה" .ולכאורה משמע ,שהיא המשך לעניין הקודם שיעקב ובניו
יושבים בארץ מצרים ונאחזים בה ופרים ורבים בה .ומיד מסופר על המשך חייו
של יעקב במצרים .והנה ,התורה כולה ,בכל פרט ועניין שיש בה ,אם בניקוד אם
בטעמים ,נמצאת שם הוראה נגלית ונסתרת .וגם בחילוק פרשיותיה יש הוראה
ומסר ללומדי התורה.
ואומר המדרש ,כי פרשה זו ,באה בשונה מכל פרשיות אחרות בהיותה מוסתרת
כפרשה בפני עצמה .ועניין היות פרשה זו סתומה ,הוא צרה בפני עצמה .והוא
משלשה טעמים .האחד ,משום שבפטירת יעקב החל השעבוד של עם ישראל.
ושאלה גדולה כאן ,והלוא לא החלו לשעבדם אלא לאחר פטירת יוסף ואחיו?
ִש ְרצ ּו
ִש ָראֵ ל ּ ָפר ּו ַוי ּ ְׁ
ומקרא מלא הוא " ַויָּמָ ת יוֹ סֵ ף וְ כָ ל אֶ חָ יו וְ כֹל הַ דּ וֹ ר הַ הוּא .ו ְּבנֵי י ְ ׂ
שר
ַוי ּ ְִרבּ ּו ַוי ּ ַַע ְצמ ּו ִ ּב ְמאֹד ְמאֹד ו ִַּת ּ ָמלֵ א הָ ָא ֶרץ א ָֹתםַ .וי ּ ָָקם מֶ לֶ ְך חָ ָד ׁש ַעל ִמ ְצ ָריִם אֲ ׁ ֶ
לֹא י ַָדע אֶ ת יוֹ סֵ ף" .ומדוע אומר המדרש כי החל השעבוד על עם ישראל?
יש ָׂשם ַעל לֵ ב
ויש לומר ,כי הנה ידוע מאמר הנביא ישעיה "הַ ַ ּצ ִדיק ָאבָ ד וְ אֵ ין ִא ׁ
שי חֶ סֶ ד נֶאֱ סָ ִפים ְ ּבאֵ ין מֵ ִבין ִּכי ִמ ּ ְפנֵי הָ ָר ָעה נֶאֱ סַ ף הַ ַ ּצדִּ יק" .וגמ' ידועה היא
וְ ַאנְ ׁ ֵ
בשלהי סנהדרין קיג'" :צדיק נפטר מן העולם  -רעה באה לעולם ,שנאמר הצדיק
אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף
הצדיק ,צדיק בא לעולם  -טובה באה לעולם ,שנאמר זה ינחמנו ממעשנו
ומעצבון ידינו .".וכתב המאירי על זה" ,לעולם יהא אדם זהיר בכבוד החכמים
והחסידים .ויהא מתפלל בשלומם ,שהכל עומדים בזכותם .דרך הערה אמרו,
רשע בא לעולם ,רעה באה לעולם .שנאמר בבא רשע בא גם בוז .אבד רשע מן

העולם ,טובה באה לעולם .שנאמר ,באבוד רשעים רנה .צדיק נפטר מן העולם,
רעה באה לעולם .שנאמר הצדיק אבד ואין איש שם על לב וגו' ,כי מפני הרעה
נאסף הצדיק .צדיק בא לעולם ,טובה באה לעולם .שנאמר זה ינחמנו מעצבון
ידינו אמן ואמן" .ועניין הצרה הגדולה כאן ,הוא ההסתר הגדול אשר סימא את
בני יעקב .והוא ,שלא הבינו ,כי אין איש שם על לב ואין מבין ,על מה ולמה
נאסף הצדיק .וחיים בדמיונות שהכל בסדר .ואינם יודעים ,כי התמוטטה הארץ
מתחתם .כי הצדיק ,הוא בחינת יסוד עולם .וכשהיסוד איננו ,הכל מתערער .והוא
משל ,לאדם העומד באמצע רעידת אדמה והכל נע וזע סביבו והוא מדמיין לו
שזוהי נדנדה ומשחק ושמח לו .והלוא צרה גדולה כנגדו.
והנה הדינים שדנים את האדם בפטירת הצדיק ,שנים הם .האחת ,כפי שהאיר
המאירי בתחילת מאמרו ,שלעולם יהא אדם זהיר בכבוד החכמים והחסידים.
ויהא מתפלל בשלומם שהכל עומדים בזכותם .והוא ,הרי לא התפלל ועשה
מספיק על מנת שיישאר הצדיק .וכפי שאומר רש"י פרשת ויקרא על הפסוק " ִאם
הַ כּ ֹהֵ ן הַ ּ ָמ ִׁשיחַ ֶיחֱטָ א ְל ַא ְׁש ַמת הָ ָעם" פשוטו לפי אגדה ,כשכהן גדול חוטא ,אשמת
העם הוא זה ,שהן תלויין בו לכפר עליהם ולהתפלל בעדם ,ונעשה מקולקל.
דהיינו ,שקושר בין הנשיא ובין העם כאחד .והם ,בתפילתם עליו מחזקים אותו.
והוא ,בתפילתו עליהם מחזק אותם .והשני שלאחר פטירת הצדיק היה להם
להצטער ולהתרגש מאימת הצרה העתידה לבוא והיה להם להתפלל על מניעת
הרעה ולא עשו כן .אלא שאננים ובטוחים .והוא ,כי עניין הביטחון בה' יתברך,
שהוא חנון ורחום ,צריך לבוא בבחינת קווים לא-ל וברחמיו לבטוח .כי אם
הביטחון בה' יתברך ,מרפה ידיו מן התשובה ומן התפילה ,הנה עצת היצר היא.
וכמו שלמדנו ,שכל מידה ישנה לטובה וישנה לרעה ,כך היא במידת הביטחון
בה' יתברך .והוא ,כי אם הביטחון בה' יתברך מונע ממנו את התשובה ,בבחינת
כי בטוח הוא ברחמי ה' יתברך ,אשר טוב לכל הוא ורחמיו על כל מעשיו .אם
כן ,יאמר מה לי לעשות תשובה ,הרי חנון ורחום הוא ובוודאי ירחם גם עלי .ונמצא
מאבד את חייו .וכן ,אם בטוח לבו בה' כי אך ורק טובה מחכה לו ,הנה יזלזל
בתפילה ובתחנונים לה' על מצבו בעולם .ולכן ,כשהצדיק נאסף ,הנה צריך
להיות חרד על מצבו ומצב העולם .ולכן ,פרשה זו סתומה היא .כי התחיל
השעבוד על עם ישראל .וכל זאת ,למרות שיוסף היה חי ולא התחילו המצרים
לשעבדם ,הנה היסוד שהוא הצדיק ,כבר איננו .ולא נתנו ליבם בתשובה
ובתפילה ועל כן אומר המדרש ,כי כבר ממש החלה הצרה.
והטעם האחר ,שבקש לגלות את הקץ הימין ונסתם ממנו .והוא ,כי הצרה הזו
באה ,בבחינת מה שאומר המלך שלמה ע"ה במשלי " ּתוֹ חֶ לֶ ת ְממֻ ּ ָׁשכָ ה ַמחֲלָ ה לֵ ב

וְ ֵעץ חַ יִּים ּ ַתאֲ וָה בָ ָאה" .והוא ,כי הנה הממתין לדבר ומייחל לו ,הנה עד שיבוא
נמצא בצער גדול ועצום ,עד שיבוא .ועדיין זו בחינה טובה יחסית ,כי כפי שפירש
המלבי"ם שיש הבדל בין תוחלת ובין תקוה ובין תאוה .המקוה ,מקוה אל הדבר
ואין בו הבטחה שבודאי תבוא תקותו ,אבל המיחל יש לו הבטחה ובטוח שיבא
הדבר שהוא מיחל עליו ,והמתאוה אין לו גם תקוה רק הוא מתאוה אל הדבר
ואין לו תקוה שישיגנה .ובכל זאת ,כל ימי ייחולו הינם קשים .לאמר ,מתי יבוא
אשר הוא מייחל לו .וכאן ,אנו רואים את גודל הצרה .כי יעקב רצה לגלות את
הקץ ,ואז הייתה תקווה טובה לבניו .שיידעו ,כי עד כלות ימים אלו אזי יבוא
הגואל ,והגאולה תופיע .וכאן ,נשארו בעצבות גדולה מאד .כי אין עצבות
כהימצאות האדם בספקות .וכפי שאומר החכם באדם במשליְ " ,מאוֹ ר ֵעי ַניִם
שן ָעצֶ ם" .וכתב על זה המצודת דוד "מאור עינים -
ְש ּ ַמח לֵ ב ְׁשמו ָּעה טוֹ בָ ה ְּת ַד ּ ׁ ֶ
י ַׂ
הארת עינים בדבר המסופק ישמח לב כי אין בעולם שמחה כהתרת הספקות".
ולכן ,צרה סתומה הייתה זאת .בבחינת ,שלא יכול היה לגלות להם את קץ
הימין.
והטעם האחר ,שסתם ממנו כל צרות שבעולם .והנה אתמהה גדולה כאן ,והלוא
אין לך רווח גדול מזה ,שאדם נסתמו ממנו כל הצרות .ויש לבאר את זה ,בבחינת
מה שגמ' בערכין טז'" :עד היכן תכלית יסורין? אמר רבי אלעזר :כל שארגו לו
בגד ללבוש ואין מתקבל עליו ...במתניתא תנא :אפילו הושיט ידו לכיס ליטול
שלש ועלו בידו שתים .וכל כך למה? דתניא דבי רבי ישמעאל :כל שעברו עליו
ארבעים יום בלא יסורין  -קיבל עולמו .במערבא אמרי :פורענות מזדמנת לו.
תניא ,רבי אליעזר הגדול אומר :אלמלא בא הקדוש ברוך הוא עם אברהם יצחק
ויעקב בדין  -אין יכולין לעמוד מפני תוכחה ,שנאמר :ועתה התיצבו ואשפטה
אתכם לפני ה' את כל צדקות ה' אשר עשה אתכם ואת אבותיכם" .ופירש רבינו
גרשום "פורענות מזדמנות לו .ואם יארע לו אחת מאלו בתוך מ' יום נצול מאותו
פורענות" .ועל כן ,כשנפטר יעקב אבינו עליו השלום ,ונדמה להם לבני ישראל
כאילו אין צרות ,דהלוא יוסף מולך במצרים ולא קבלו ייסורים ,והקץ אינו מגולה,
הרי לך שאין לך מצב יותר סתום מזה.
ומכאן ,ילמד ישראל כי לא ייבוש ולא ייכלם ,כאשר קשה לו בחייו וייסורין
פוקדים אותו .אלא יידע כי מאהבת ה' יתברך עליו להנחילו עולם שכולו טוב.
ואם ראית צרות פוקדות ,שמח בהם .ועשה מהייסורים ,ארוסין .וארס עצמך
לבורא יתברך בתפילות ובתחנונים ,שיגלה הקץ במהרה בימנו אכי"ר
שבת שלום
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