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  פ' ויחי התשע"ד
  

 ויחי יעקב ,כ' בעל הטורים .ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה
שיעקב  ,. והכוונה היאצערב כי אםשהראשונים לא היו חיים טובים 

 ,דהיינו כל מאה ושלשים שנה שחי לפני כן ,כל שאר חייו ,אבינו ע"ה
דווקא בשבע עשרה שנה שחי  ,עיקר חיותו הייתה ,ולפיכך .היו בצער
  ביחד עם יוסף בנו. ,במצרים

מעט  ,שיעקב לפני פרעה עומד ואומר ,הקודמת רשהוהנה ראינו גם בפ
ם "והנה המלב .ימי שני מגורי ,ועל מניין שניו אומר .ורעים היו ימי חיי

כי שנות חיים יצדקו אך ורק על השנים  ,בספרו ארצות השלום אומר
ם אינו אבל השנים שבה .שהם הנקראים חיי האדם ,שעובד בהם את ה'

וכיצד ייקראו  .הרי נמשל כבהמות נדמו ,אלא את עצמו ,ה' עובד את
ולא חי בו כי אם  ,חיים אם החלק החי שבו שהוא הנשמה והשכל מת

כי ימי  ,ובתו לפרעה ואמרדייק יעקב בתש ,ולפיכך .!!!תאוות הגוף
ולא השיגו את  ,ט ורעים היואך ימי חייו מע .מגוריו מאה ושלשים שנה

  בותיו את ה' בשמחה.שבהם עבדו א ,הימים

הרי יכול להיות שיעקב אבינו לא הגיע להתעלות  ,לפי המובן ,ואם כן
בעבודת ה' כל ימי חייו אשר חי?! והניחא כאשר ברח מעשיו והגיע 

 יעקב ראה מה מקץ פרשת  תנחומאב שעליו המדרש אומר ,ללבן
 במעי שהוא עד, עליו באו יסורין שהרבה ללמדך, די-ש ל-בא לברכן

 עשו מפני ברח ...בקרבה הבנים ויתרוצצו שנאמר, עמו מריב עשו ,אמו
 בא ממנו נמלט  .'וגו חורב אכלני ביום הייתי, צרות כמה ראה, ללבן
' וגו מאתים עזים דורון אותו כל עליו הפסיד ,להורגו בקש ,עשו (שוב)

 הצרות כ"ואח, רחל צרת כ"ואח, דינה צרת עליו באתה מעשו יצא
 יצחק צרת כ"ואח, יוסף צרת שבאתה עד, קימעא לנוח בקש, הללו
 שלותי לא צווח והכתוב, יוסף של מכירתו אחר שנים עשר שמת אביו



 כ"ואח, שמעון צרת עליו באה כ"אח,  רוגז ויבא נחתי ולא שקטתי ולא
  ...ןיבנימ צרת

מצינו את הימים שבהם נתחבא מפני עשו ולמד תורה אצל  ,ובכל זאת
ועוד יש  .וכמו כן אותם שנים שישב עם יוסף עד מכירתו .ועברשם 

היו מלאי מאבקים כמו  ,הלוא כל ימי יעקב אשר חי ,לחזק את השאלה
אך ח"ו וכי נאבק לצורכי גופו או להנאותיו הגשמיות?  .שהמדרש אומר

וכל צערו ועניינו הוא רק על  .הלוא כל חייו היו לעבודת הבורא ותו לא
  עניין עבודת ה'.

היא איך מגדיר יעקב את  הראשונה  נחלקת השאלה לשניים, ,לכןו
ימי חייו מעט ורעים וכדברי בעל הטורים אך ורק במצריים חי, והלוא 
ישנם השנים בהם הטמין עצמו בבית שם ועבר וכן השנים בהם ישב עם 

  יוסף?

וכי ימיו אלו אשר חי אע"פ שהיו קשים, הלוא תוכם רצוף  ,והשנייה היא
  וקקות לבורא יתברך, וכיצד ניתן להגדירם מעט ורעים?אהבה והשת

(שהיה בבית מדרשו ,ועל ראשון ראשון, הנה הימים האלו המוזכרים
 .יש לדייק כי בימים אלו היה יעקב אבינו בלא אשה ר)של שם ועב

 וכמו שאומר .ובימים אלו בוודאי לא שייך לומר בהם ימי הטובה
 בלא שרוי אשה לו שאין כל יעקב רבי תני  רבה בראשיתהמדרש  ב

 לא, טובה בלא, כפרה בלא, ברכה בלא, שמחה בלא, עזר בלא טובה
   ...לבדו האדם היות טוב

כדאיתא בשלהי וכל אותם הימים שהטמין עצמו בבית מדרשו של שם 
וכשהיה  .שנה עשרה ארבע מוטמן עבר בבית יעקב היה תניאד מגילה
עבר היה בלא אשה ובמילא בלא כל הטובות האלה ולא היה בבית 

  שלם וא"כ כיצד יתעלה בעבודת ה'?  

היה מתוך פחד ולפיכך  ,וזה שהיה מוטמן .טמןיה מוכי ה ,ועוד יש לדייק
ולחיות מתוך  .פחדהיה ב ,גם בימים אלו שהיו נחשבים לימים הטובים

  אף על פי שעוסק בתורה ובמצוות עדיין צער גדול הוא. ,פחד



היראת  דהיינו המהות של יעקב .מוטמןכי היה  ,מדייקת הגמ' ,ובנוסף
מן ואינו וכאשר אדם מוט .ניםמוטמ היו ,שמים שלו והיכולת להשפיע

וכדברי הנביא ירמיהו  .אין לך צער גדול מזה ,יכול להוציא את עצמו
ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו והיה  ,על דברי ה' אשר שלחו

    . תי ונלאיתי כלכל ולא אוכלור בעצמוערת עצובלבי כאש ב

 ואוהעצב של האדם הקר הקושי ייש לתרץ כי ע ,נייהאלה השועל הש
מאור עינים  משלישהחכם באדם אמר בשבהם נמצא. וכמו  ספקותה

מאור  דוד מצודתוכתב על זה ה ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם
 שמחה בעולם אין כי לב ישמח המסופק בדבר עינים הארת - עינים

ואם אין שמחה כהתרת הספקות אזי אין עצבות  הספקות כהתרת
גם אם האדם בקדושה הרי זה , ולהיות בספקות כלהיות בתוך הספקות

  צער גדול מאד.

יזכנו ה' לצאת מהספקות ולהיות בשמחה תמיד ולעבוד אותו יתברך 
  מתוך שמחה וחיות וברכה והצלחה.

  שבת שלום ומבורך

 יוסף בן דוד


