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לימוד התורה חיסון מפני השפעה שלילית

רש"י בסוף פ' ויצא גילה לנו כי יעקב אבינו לא ברח מיד לחרן אלה שהה י"ד שנים נטמן
בבית שם ועבר בהליכתו ללמוד תורה קודם צאתו לחרן.
ועוד מציין רש"י )כח,יא( וישכב במקום ההוא לישון מעט מלמד כי באותו מקום שכב
אולם בי"ד שנה שלמד בבית שם ועבר לא שכב בלילה לפי שהיה עוסק בתורה.
ויש לתמוה הרי כל יום למד יעקב תורה ומה ראה לשהות עוד י"ד שנה בשעה שברח מעשו
הרשע בדרכו ללבן בחרן?
ואמר ע"כ הרב מאיר מאוסטרוצה זצ"ל שלפני שיעקב ברח מעשו למד יעקב תורה כמו כל
יהודי הלמד ועוסק בתורה ללמוד ולממד איך לעבוד את ד' וללכת בדרכיו אולם כאשר היה
צריך ללכת לחרן לחיות בין גוים ורשעים גדולים כמו לבן הארמי וחבריו מריעיו הלך קודם
לכן לבית מדרשו של שם ועבר ללמוד תורה בדרך הנהגה מיוחדת איך לחיות כיהודי בין
גוים ולא ללמוד ממעשיהם.
ועפ"ז ניתן לבאר דבר נפלא בפרשת וישב-אלה תולדות יעקב יוסף בין שבע עשרה שנה היה
רועה את ...ויש להתבונן מה נחוץ לציין שיוסף היה בן  17שנה?
אלה שיעקב אבינו ראה ברוח הקודש שיוסף בעתיד ישהה בין גוים ונחוץ א"כ ללמד אותו
את אותה תורה נפלאה של י"ד שנה שבה יוכל יוסף לקבל כלים בהיותו שוהה בנכר בין
גויים ולא לאבד ח"ו את זהותו היהודית ותעמוד לו דמות דיוקנו של אביו לנגד עניו כל
הימים ולכן מתאים הדבר לתרגומו של אונקלוס עה"פ וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי
בן זקונים הוא לו -בר חכים הוא ליה כל מה שלמד משם ועבר מסר לו )ראה פרש"י שם(
והכונה בזה כפי שפירשנו לעייל שכל כושר עמידתו של יוסף בין הגוים בלא להיות מושפע
מההגתם השלילית ולאבר מנכסיו היהודים הרוחניים הוא בזכות תורת יעקב אביו מי"ד
שנה מיוחדות בבית שם ועבר ולכן על יוסף נאמר הוא יוסף שהיה בבית יעקב אביו והוא
יעקב שיצא מבית האסורים והוא יוסף היושב על כסא המלכות במצרים שליט ואדון
לאימפריה גדולה ביותר באותם שנים ולא איבד ולא שכח את מורשתו היהודית ודבק בה

לאורך כל חייו כוחות נפלאים אלו ירש מאביו יעקב ,גם אנו בני בניו של יעקב -
ישראל אבינו שואבים כוחות לעמוד איתנים דבוקים בתורה ובמצוות מול השפעת
אומות העולם השלילית מול כל תלאות הגלות לאורך שנות ההיסטוריה מכוחו של
ישראל סבא -הלא הוא יעקב אבינו שישב י"ד שנה מיוחדות ללמוד תורה כדי
להחדיר לבניו ויוצאי חלציו עד סוף הדורות כי לעולם לא תשכח מפי זרעו ,ומשנה
חשיבות יש לחדד רעיון זה מול נסיון של מהפיכה אזרחית המסתירה ומתבישת
ביהדותה ויה"ר שבזכות דבקותינו בתורת ישראל נזכה לתשועת עולמים בב"א.
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