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 (מד, יח)ויגש אליו יהודה 
המפרשים עומדים על כך שיהודה הקדים לומר שלא יחר אפו של יוסף קודם דבריו, 

רה וסיפור השלשלות הדברים, וכשמתבוננים בכל אריכות דבריו לא מוצאים אלא חז
 צה יהודה בכל דבריו?ומה ר

צב קשה עד למאוד, והנה לכשנתבונן במצבו של יהודה באותו הזמן, נראה שהיה במ
שהרי הוא ערב את הנער בעולם הזה ובעולם הבא, וכפי הנראה להם, הרי כעת נתפס 
בנימין, והם בעצמם התחייבו שמי שיתפס אצלו הגביע, שוב ימות. והאיך יוושעו 

 מצרה זו. 
, שיהודה לימדנו כאן יסוד גדול לכל מי שנמצא בצר ובמצוק, ב'שפת אמת'מבאר בזה 

רת פנים". שהעצה היחידה במצב כזה, הוא, להעמיק בהכרתו ולברר במצב של "הסת
בנפשו שבכל מצב, חמור כמה שיהיה, יש את רצון השי"ת, ממש בכל מה שקורה בכל 
רגע ורגע. וכל הצער הוא רק חיצוני, אבל בפנימיות מוסתר הטוב, ועל ידי זה יצא מיגון 

 ואנחה לפדות ולרווח והצלה.
 והשם 'יהודה' מרמז על 'הודאה', ק, שהנה, יהודה הוא מלשוןודבר זה נרמז כאן בפסו

 וגדול, קטן דבר כל על ת"להשי שמודין שם על 'יהודים' ולכן נקראו מישראל, איש כל
ליגש ולהתפלל על  יכולין ז"ורק ע"י שמודים על כל דבר, עי'. ית ממנו שהכל שיודעין

דהיינו בבחינת הודאה להשי"ת  – 'יהודה' .ת"להשי -אליו'  'ויגש וזהו. כל מצב שהוא
על אף ההסתר פנים, ומה אמר ומה ביקש? הוא לא חידש כלום! הוא רק חזר על כל 
השתשלות העניינים, אבל בהכרה גמורה שהכל לטובה ולברכה ולקבל את רצון השי"ת 
בשמחה. ואז אכן זכה ל'ולא יכול להתאפק יוסף' שנתגלה כל ההסתר וראו את הטוב 

 בגילוי השלם.
 ה' בבית "שתוליםעל פי יסוד זה של השפ"א אפשר לבאר בפסוק בתהילים (צב, יד) 

. דהנה ידוע ששם הוי"ה מורה על רחמים, ושם אלוקים מורה יפריחו"אלקינו בחצרות
על דינים. כשנרצה להמשיל דבר פנימי מול דבר חיצוני, יש לנו שתי דוגמאות: א. כל 

טמן באדמה. ב. בית הוא מקום סגור ומכוסה צמח ופרח גלוי יש לו שורש שתול ומו
 מפני הרואה, ואילו חצר הוא דבר גלוי וחשוף לעין כל.

דבר מוסתר  'בבית'דבר מוסתר כשתיל.  – 'שתולים'בא דוד המלך ואומר לנו בתהילים 
 – 'בחצרות'. שהרחמים הם מוסתרים כשתיל וכבית. וזה במצב של הוי"ה –כמו בית 

גם כשהדינים הם  'יפריחו'מצב של דינים,  - 'אלוקינו'שגלוי כשנראה לעין כל כחצר 
פורחים ונראים לעין כל. גם במצב שנראה כאילו מידת הדין שולטת כחצר וכפרח, גם 

 שם הוי"ה שמרמז על רחמים וחסדים. –אז מוטמן בזה כמו שתיל וכמו בית 
שגם במצב של בלילות"  ואמונתך חסדך בבקר ועל זה מקדים דוד המלך ואומר "להגיד

 'לילה' יש להתבונן באמונה המוחלטת בהקב"ה, ועי"ז יתהפך לרחמים.
 וכמו שאמר להם יוסף ועתה אל תעצבו וכו' כי למחיה שלחני וגו' שהכל היה לטובה.

כתב לתרץ שיהודה רצה לעורר את נקודת הרחמנות אצל יוסף  קדושת לויבספה"ק 
ים אל הלב. ומובן שכשמדרים עם לפי דברי חז"ל שדברים היוצאים מן הלב נכנס

מתורגמנים ומליצים א"א לעורר את נקודת הרחמנות, שכן שפת הלב מובנת רק כאשר 
הדברים יוצאים מן הלב אל הלב, ויהודה אכן לא חידש כלום זולת מה שדיבר אליו 

 בצורה ישירה ובלתי אמצעית.
ר ליוסף דברים " תירץ, במהלך דומה, שיהודה חשש שהמליץ בינותם אמבית הלויב"

ורצה לדבר ישירות בכדי  לא נכונים משמם, שהרי לא מובן מדוע יש לחושדם כמרגלים
 שיוסף יבין.

ושני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, שלכן אמר "ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני", 
דהיינו באופן בלתי אמצעי, וזהו ג"כ כוונת אומרו "כי כמוך כפרעה", כהתנצלות 

בלתי אמצעי, ואיך יבין יוסף? אלא שוודאי כמו שפרעה שהוא מלך חייב שמדבר איליו
לדעת את כל השפות כך גם יוסף מוכרח שיודע לשון הקודש ובוודאי יבין את דבריו 

   הנאמרים בלשה"ק.
 (ציוני תורה)

 (מה, כד)אל תרגזו בדרך 
 אל ,תרגזו אל למצרים כשהלכו יעקב אמר לא למה נאה, הלצה מביא החיים בספר

 והרהור עסק מבטלת הפרנסה שדאגת, תורה אין קמח אין אם כי הלכה. בדבר תעסקו
 בדבר יעסקו שלא אביהם ידע' ומחי קמח חסרון בשביל למצרים וכשהלכו, התורה
 שלא לזרזם יוסף הוצרך טוב וכל ולחם בר ממצרים בחזרתם כשנשאו אבל, הלכה
  הלכה. בדבר יעסקו

 דאמרו לפרש, ל"נ. הדרך עליכם וירגז הלכה בדבר תעסקו שלא י,"ובמה שכתב רש
 כי, זוכרהו כך שמתוך הלכה דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטר אל.] לא ברכות[ ל"חז
 באבן תגוף פן לחוש יש זה נגד אלא, ומצילה מגינה ותורה סכנה בחזקת הדרכים כל

, ממנו תופטיר בשעת חבירו עם הלכה בדבר שידבר טוב לכן, הדרך עליו וירגז רגלו
 לו להולך ויהיה זו, הלכה בדבר ידו על ויזכור בו שאינו הולך בדרך, מעיין חבירווהוא,
, הלכה דבר מתוך אמרו שלכן ל"ונ. בדרך ע"י מה שחבירו לומד כעת על ידו תורה זכות
 אחר בו חבירו ויהרהר ישוב שצריכה קושיא לו שיאמר, הדבר באמצעית היינו תוך

          . זוכרהו דייקא הלכה דבר מתוך והיינו, לישבה ממנו פטירתו
 (ע"פ כתב סופר)  

 :להם האמין לא כי לבו ויפג מצרים ארץ בכל משל הוא וכי חי יוסף עוד לאמר לו ויגדו
 לשאת יוסף שלח אשר העגלות את וירא אלהם דבר אשר יוסף דברי כל את אליו וידברו
 (מה, כו כז)  :אביהם יעקב רוח ותחי אתו
כאשר אמרו לו "עוד יוסף חי" לא האמינם, ורק העגלות ששלח יוסף להביאו  מדוע

 החיו את רוחו?
: היה יהודי בפולין שבנו נמשך להשכלה. יום בדרך משלפרש זאת  חזון ישעיהובספר 

אחד הודיע לאביו כי החליט לנסוע לברלין ללמוד באוניברסיטה המקומית. אביו 
מכוונתו. הוא תאר בפניו את הסכנות הרוחניות  הצטער צער רב, ונסה להניא את בנו

שיאלץ להתמודד עמהן, ומי יודע אם יעלה הדבר בידו. אך הבן היה נחוש בדעתו וכל 
ההפצרות של האב עלו בתוהו. כדי לשכך את צערו ולהפיג את חששותיו, הבטיחו הבן 

 כי ימשיך לשמור על התורה והמצוות, ולא תפגע רוחניותו במאומה.
לאחר שהגיע הבן לברלין כבר ניכרו בו אותות המקום. אט אט זנח את דרך  זמן קצר

אבותיו עד אשר נטמע לגמרי במקומו החדש. גילח את זקנו, קצץ את פאותיו ועטה 
עליו מראה שיתאים לסביבה הנכרית. יום אחד קבל האב מכתב מבנו ובו הודיעו כי 

בסתר ליבו צפה לפגוש את  בכוונתו לבקרו לפני חג הפסח. שמח האב שמחה גדולה.
בנו פנים אל פנים כדי לתהות על קנקנו ולהיווכח במו עיניו האם נשתמרה צורתו 

 היהודית.
מה עשה הבן? לקראת שובו לבית אביו החל לגדל את זקנו ופאותיו, וכשהגיע מועד 
הנסיעה כבר השיב לעצמו את מראהו היהודי משכבר הימים. כשראה האב את מראה 

 ליבו על כך שגם בסביבתו החדשה הוא מקפיד על מראה יהודי.בנו, שמח ב
 "והאם אתה מקפיד גם על אורח חיים יהודי?" -
"בוודאי, אבא. אם אני מתהלך ברחובות ברלין בלבוש יהודי, מגודל זקן ופאות, אפשר  -

 ללמוד מכך על אורח חיי"...
הדבר על עצמו  נחה דעתו של האב, ולאחר חג הפסח נפרד מבנו בלב שלם. כך חזר

מידי שנה בשנה. לקראת חג הפסח היה בנו מגדל זקן ופאות, ועם מראהו היהודי היה 
שב לבית אביו לעשות את הפסח, ולאחריו היה שב לברלין. לימים הוא נשא אשה 

 נכרית וניתק את עצמו לגמרי מעברו.
ה לבקר יום אחד קבל הבן מכתב מאביו: "כל שנה אתה בא לבקר אותי, הפעם אני רוצ

אותך בביתך". התחמק הבן בתואנות שונות. חש האב שמשהו לא כשורה. מה עשה? 
עלה על הרכבת הראשונה לברלין, ובהפתעה גמורה הופיע בבית בנו. כשפתחה בעלת 
הבית הגויה את הדלת. היה בטוח כי זו המשרתת. "היכן בעל הבית?" שאל. כשהופיע 

 ארצה. בנו למולו חשכו עיניו, והוא נפל מתעלף
הנמשל: יעקב אבינו לא ידע משלום בנו וחשש לחייו. ועוד יותר חשש למצבו הרוחני, 
אמרו לו בניו: "עוד יוסף חי", אך הוא מאן להאמין להם. גם כשהשמיעו בפניו "את כל 

 –"סימן מסר להם במה היה עוסק כשפרש ממנו, בפרשת עגלה ערופה"  –דברי יוסף" 
הם. אולי כל אלו סימנים שנועדו לכסות על האמת. אבל עדיין נתקשה יעקב להאמין ל

כאשר ראה את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, אמר: אם יוסף מוכן שאבוא אני 
   אות הוא כי שלום לו, ונשאר בדרגתו הרוחנית, ורק אז "ותחי רוח יעקב".  –לראותו 

 (ומתוק האור)
עשר אתנת נשאת בר ולחם ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים ו

 (מה, כג) דרךומזון לאביו ל
 מצינו בגמרא ששלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו. -מטוב מצרים וברש"י, 

בענין זה מסופר: הגאון רבי אייזיל חריף זצ"ל, רבה של סלונים, דרש בשבת הגדול 
יהושע",  ושבת תשובה מערכות נפלאות שמקצתן נאספו בספריו "עמק יהושע", "עצת

 "שפת הנחל", אבי הנחל" ועוד. דרשות שהפעימו את הלומדים.
פעם, לאחר הדרשה, פנה אליו חצוף אחד: "תמהני, רבי. המשנה אומרת (קנים פ"ג 
מ"ו) שזקני תורה, כל זמן שמזקינים דעתם מתישבת עליהם, שנאמר: "בישישים 

יו דרשותיו של מר חכמה, וארך ימים תבונה" (איוב יב, יב). ובשנים הקודמות ה
 משוננות יותר. הכיצד?!"

"אה, הסיבה פשוטה", ענה הגאון על אתר. "שהרי באותה משנה נאמר, שזקני עמי 
הארץ כל זמן שמזקינים דעתם מטרפת עליהם. אין פלא בכך שמשנה לשנה אתם 

 (והגדת)    מבינים פחות ופחות את הדרשה"...
מצרים ועשר אתנת נשאת בר ולחם ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב 

 (מה, כג) דרךומזון לאביו ל
, ה"מ( פול של גריסין אגדה ומדרש. הימנו נוחה זקנים שדעת ישן יין לו שלח. י"ברש

] ה"ל אות ב"ח[ ל"ז עמדין יעקב' ר הגאון זקני לדודי ספרים מטפחת בספר עיין). ג"כ
 בארץ יתעכב ולא מצרימה מרדת ראיי שלא כזה יוסף לו רמז כי נאה דבר ל"י, לשונו וזה
, גלות עליהם שנגזר שנים ל"מת החצי ינוכה כן ידי שעל לטובה חשבה אלקים כי, כנען
 שכך, זקנים ושרה אברהם הימנו נוחה זקנים שדעת ל,"ת גימטריא ישן יין לו ששלח זה

 :םגיהנ של מדינה לזרעו להציל כדי מלכות לו בירר אברהם] א"כ, ד"מ ר"ב[ ל"חז אמרו
 למצרים וירידה נפילה גזירת הוא, המצרי פול ונקרא הפול חצי שהוא ידוע וגריס

 לכן, שנה ו"רט רק במצרים ישבו שלא אליעזר' דר בפרקי שכתב כמו לחצאין שנחלק
 סימן' ח פלג[ הורי בברכות ד"בס שכתבתי כמו השקל מחצית לתת ישראל על החוב
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 ודאי עקא שהוא נפש עקת גדולה מהבחכ לו שקראו השמות מדויקיםכמה וראה]. ו
 שנחלק ל"ת גימטריא נפש, נפש חלוקת גם קראוהו כן על כ"ג נחמה בו יש אך, לנפש

   :ל"עכ זה י"ע
 (פרדס יוסף)
 לכולם נתן לאיש חלפות שמלות ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלת

 (מה, כב)
רבא בר מחסיא אמר רב "אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעו? דאמר 

חמא בר גוריא אמר רב: בשבל משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף יותר 
משאר אחיו נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים! אמר רבי בנימין בן יפת: רמז רמז לו 
שעתיד בן לצאת ממנו שיצא מלפני המלך בחמשה לבושי מלכות, שנאמר ומרדכי 

 גילה טז, א).יצא... בלבוש מלכות" (מ
לכאורה יש להבין מה תשובה היא זו "שעתיד בן לצאת ממנו", סוף סוף השאלה 

יוסף לטובה את בנימין ונותן לו חמש חליפות בה בשעה במקומה עומדת: כיצד מפלה 
 שנותן ליתר האחים רק חליפה אחת?

 הגאון מוילנא זצ"ל מבאר, שהחליפה שנתן יוסף לכל אחד מן האחים היתה יקרה פי
חמשה מהחליפה של בנימין. לפי זה, חמש החליפות שנתן יוסף לבנימין היו שוות ערך 
לחליפה האחת שנתן לכל אחד מהאחים, רק הגמרא שאלה למה שינה אצלו וענתה 

 שרצה לרמוז לו על חמשה לבושי מלכות.
 דברי הגאון מדויקים פלאי פלאות בפסוק:

בכתיב מלא: "חליפות", ואילו  כי הנה החליפות שנתן יוסף לכל האחים כתובות
"חלפת". מוכח מכאן שהחליפות של   -החליפות שנתן לבנימין כתובות בכתיב חסר

 בנימין היו חסרות בהשוואה לחליפות של בנימין. 
אלא שעדיין יש להבין מה בנוגע לשלש מאות כסף שנתן יוסף רק לבנימין? הרי שוב 

 מפלה הוא אותו ביחס לשאר האחים?
זצ"ל הביא את ישוב בנו שבאר, כי גם בכך לא היתה אפליה, שכן שוויו של  הבית הלוי

עבד הוא שלשים כסף, כמבואר בתורה בפרשת משפטים. והנה חז"ל אמרו (גיטין מד, 
שיפדנו מן הקונה עד פי עשרה מדמיו, וזאת משום קנסוהו  –עבדו לגוי א) כי המוכר 

 שהפקיעו מקיום המצוות.
האחים, שהשתתף במכירת יוסף, מחויב היה לתת ליוסף  נמצא איפא שכל אחד מן

שלש מאות שקלים, פי עשרה מדמיו. יוסף ויתר לכל אחד מן האחים על תשלום הכסף, 
אבל בנימין לא היה זקוק לויתור שכן הוא לא השתתף במכירה, ולא התחייב בתשלום 

חד מהאחים לכן נתן יוסף לבנימין שלש מאות כסף, כדי להשוות אותו עם כל א זה.
 שזכה לויתור ע"ס שלש מאות שקלים.

זצ"ל אומר, שהיות ויוסף השתתף בחתונות של כל אחד  האמרי אמתהאדמו"ר בעל 
לכן נתן לו את הכסף בתור מתנה  –בנימין לא השתתף מהאחים ורק בחתונה של 

 לחתונה.
יוסף אומר, שאפליה פסולה רק אם מבחינים בה, אבל את הכסף יכול היה  הבית ישראל

        להניח בכיסו של בנימין מבלי ששאר האחים יבחינו בכך...
 (יחי ראובן)  

 (מה, כז) אביהם  יעקב רוח ותחי אתו לשאת יוסף שלח אשר העגלות את וירא
פירש"י שנתן לו סימנים במה היה עוסק כשפירש ממנו, פרשת עגלה ערופה. יש להבין 

 מנים אחרים?למה מסר יוסף דוקא סימן זה, ולא נקט סי
בוילנא בזמן הגר"א (יש אומרים שהיה זה עם  מעשה שהיהואפשר לפרש עפ"י 

המהר"ל בפראג), באשה עגונה שעזבה בעלה אחר נישואיה, ונעלם מביתו. ולאחר 
שנים רבות בא אדם ואמר שהוא הבעל שנעל, ונתן סימנים ברורים היכן היתה החתונה 

להם שבשבת יביאוהו לבית הכנסת ושם יאמרו ומה היה וכו'. ואמרו זה להגר"א. אמר 
לו שישב במקומו הקבוע שישב פעם. ועשו כדבריו, ולא ידע האיש היכן מקומו. כך 

בליעל שרצה לרמות ולשקר. ואמר הגר"א שכל הסימנים שנתן הרמאי -נודע שהינו בן
אינם ראי'ה כי יתכן שפגש פעם את הבעל האמיתי ומפיו נודע לו הכל. אבל על דבר 
שבקדושה, הכין המקום בבית הכנסת, לא נתן דעתו שצריך לברר אצל הבעל, כי הרשע 

 לא יחשוב בעניני קדושה מטבעו.
וזה ששלח יוסף ליעקב סימן מובהק כי יוסף הוא לא רמאי. כי מי שרמאי לא היה נותן 
את דעתו לברר על תלמודו, היכן למד ובאיזה עניין. ויותר מזה רצה יוסף להראות 

, שבכל השנים עדיין הוא בצדקו, שהרי זכר לשלוח סימן מתלמודו שלמד עם ליעקב
 יעקב, ואילו היה רשע לא היתה דעתו על סימנים אלו.

 (דרכי מוסר)                             
בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא  ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו:

 )ז-(מו, ו רימהאתו מצ
בניו ובני וגו' אחר שאמר בסמוך יעקב וכל זרעו, לא היה צריך לומר פעם ב' בניו ובני 

עוד צריך לדעת למה הפסיק בין בניו ובני בניו לבין בנותיו ובנות בניו וכל זרעו   וגו':
 בתיבת אתו, ולא הספיק במה שאמר לבסוף הביא אתו מצרימה:

רש בין בני יעקב בירידתם למצרים, כי אכן כוונת הכתוב הוא שבא להודיע כי יש הפ 
יש מהם שבאו ברצונם לקבל גזירת מלך בלב שלם, ויש מהם שהיו חוככים להתעכב 
מרדת לכור הברזל (מ"א ח נא), וציינם הכתוב מי ומי ההולכים לפרוע שטר חוב הגלות 
 מרצונם, ואמר בניו ובני בניו אתו, פירוש אלו לא הוצרך להביאם הוא אלא הם מעצמם

באו אתו בדומה לו, ואח"כ סדר אותם שלא באו מרצונם עד שהוצרך יעקב להורידם 
בעל כרחם, והוא אומרו בנותיו ובנות בניו וכל זרעו, פירוש בני בני בניו אלו הביא אתו 

 מצרימה, פירוש הוא הביאם, לא לרצונם באו:
י מצרים וראיתי לתת לב לדבריהם ז"ל (שמו"ר א ח) שאמרו שכל זמן שאחד מיורד 

קיים לא התחיל השעבוד, דכתיב (שמות א ו) וימת יוסף וגו' וכל הדור ההוא, פירוש 
שירדו מצרים אז התחיל השעבוד, כי אולי שזה היה להם לתשלום קבלת גזירת מלך 
ברצון, פקע מהם השעבוד, כי סמא דיסורי קבולי ט, והעד הנאמן לזה ג"כ כי יוכבד 

(ב"ר צד ט) ובימיהם היה השעבוד, והטעם הוא לצד  וסרח בת אשר היו מיורדי מצרים
שהביאם יעקב ולא מרצונם, ועיין בדברי הזוהר (שמות קצח) בפירוש פסוק אשרי שאל 

                              יעקב בעזרו שברו על ה':
 (אור החיים הק') 

 שלשים רימגו שני ימי פרעה אל יעקב ויאמר :חייך שני ימי כמה יעקב אל פרעה ויאמר
 :מגוריהם בימי אבתי חיי שני ימי את השיגו ולא חיי שני ימי היו ורעים מעט שנה ומאת

 (מז, ח ט)
 .מץ בעיר לרב שבעים כבן והוא, זקנה לעת נתקבל אריה שאגת בעל הגאון
 שמועה אליו גונב העיר אל ובבואו", ויגש" פרשת של בשבוע למץ ליב אריה רבי הגיע
 בא' רב של זה מינוי על מרננים והם, ממנו נוחה דעתם שאין הבתים בעלי בין שיש

 . האמת בעולם האחת ברגלו הוא שכבר' בימים
 ליב אריה רבי פתח, הראשונה דרשתו את הכנסת בבית לדרוש בעמדו השבת ביום
: פרעה שאלו, למצרים אבינו יעקב שבא שבשעה מוצאים אנו השבוע בפרשת: ואמר

 מעט שנה ומאת שלשים מגורי שני ימי: "יעקב לו השיב כך ועל?", חייך שני ימי כמה"
 לפרעה לו היה עניין מה, ראשית: מוקשה הדבר בעצם והלא", חיי שני ימי היו ורעים
 הלא? כלל נשאל שלא שאלה על יעקב לו השיב מה מפני, שנית? הוא כמה בן לדעת

 ומאת שלשים גורימ שני ימי: "להשיב לו היה" חייך שני ימי כמה" פרעה של שאלתו על
 "? חיי שני ימי היו ורעים מעט" ולומר להוסיף ראה מה, בכך ודי" שנה
 והרעב עלה הנילוס, הארץ נתברכה למצרים יעקב של בואו שעם פרעה משראה, אלא
 שאל לפיכך, זקן ויעקב, ימים לאורך לו שמור זה עושר אין שמא חושש היה, פסק

 שני ימי" השיב ולפיכך, השאלה של וונתהכ לסוף ירד יעקב אך. חייו שנות למספר
 מכפי שאני זקן נראה אני" ורעים היו ימי שני חיי מעט, שנה ומאת שלושים מגורי
 חיי שני ימי את השיגו ולא, "הוא ומעט, שנה ושלושים מאה בן אני הכל בסך, באמת
 פני שמראה ומה, שנה ושמונים מאה חייהם ימי והיו ממני ימים שהאריכו" אבותי

 . עת בלא הזקנה עלי וקפצה" חיי שני ימי היו רעים"משום ש זהו, כך כל קניםז
 נראה שאני כפי זקן אני אין, עצמי לגבי וסיים לייב אריה רבי הוסיף, הדבר והוא

 ורדיפות דחקות שסבלתי, שידעתי הקשים החיים מחמת עלי קפצה הזקנה, בעיניכם
 כס על ואשב אוסיף עוד השם הירצ שאם לכם אני מבטיח אבל, קץ אין ומחלוקות
 .היה שהיה שם עוד עשרים שנה וכך שנה... מעשרים למעלה הרבנות

 מאוצרות המגידים  
  א) (מה, "ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו"

(ב"ר צג, ד) לא זז יהודה מהשיב ליוסף עד שעמד על ליבו. והיינו  במדרש איתא
שלא יכול יוסף  –ה והגעגועים לאביו, עד כדי כך שבדבריו עורר יהודה ביוסף את האהב

להתאפק, ונתמלאה סאת האהבה הגדולה לבית אביו, ובקרבו להטה להבת אש 
להתודע אל אחיו ברגע זה ולצעוק "אני יוסף" ואינו יכול כבר לעמוד בכוחותיו 
 הטבעיים להמשיך ולהתנכר אל אחיו, נו... שיצעק אני יוסף, לא! עדיין אינו צועק!

מפני שהמצרים הנצבים עליו ישמעו, ויתביישו אחיו בדבר, ואינו רוצה לגרום  מדוע?ו
 לאחיו בושה מפני המצרים.

מצד אחד יוסף אינו  והנה כאשר מתבוננים אנו במעשה זה, הרי שזה נורא נוראות!
מסוגל עוד לסבול ולשאת את יסורי האהבה והגעגועים לבית אביו, ומשתוקק הוא 

התוודע אל אחיו, וידוע מש"כ בספרים הקדושים, כי אילו היה בתכלית התשוקה ל
יוסף מתאפק עוד מעט קט, לא היתה נגזרת גזירת עשרה הרוגי מלכות, ועם כל זאת 
"לא יכול יוסף להתאפק", אכן ברגע שרואה שאם יתגלה עתה לאחיו לעיני המצרים, 

תעלה בכוחות על יגרום להם שיתביישו, אזר יוסף חלציו, ונתגבר בגבורת ארי, ונ
 טבעיים, ומתאפק מלהתגלות לפניהם עד שיצאו כל הנצבים עליו.

והרי יש לנו לדעת שלא היה זה בית הסוהר וכדו' אשר מיד כשמקבלים פקודה לצאת 
יוצאים, אלא בבית המלכות עסקינן ששם נוהגים חוקי וגינוני המלכות, ובוודאי היו 

דה והשתחויה לעבר המלך, ואילו יוסף יוצאים כל אחד ואחד בנחת ובלאט, מתוך קי
ן עד שיצאו כולם, וכל זאת לאחר שכבר הוגדשה סאת האהבה בליבו ואינו ב וממתייוש

יכול להתאפק, ואעפ"כ יושב הוא ומתאמץ בשארית כוחותיו ואינו מתגלה עדיין, וכ"ז 
 למה? כדי שלא לבייש את אחיו! בפני מי? בפני כמה ערביים!

 ים ויורדים חדרי בטן, עד היכן יש להיזהר בכבוד האדם...והרי דברים אלו נוקב
ולא רק זאת שכבש את געגועיו לאביו, אלא עוד הכניס עצמו לסכנה גדולה כדי שלא 
לבייש את אחיו. השתלשלות הדברים כך היתה: יוסף העלה את חמתם, ואמר להם 

עמד על ליבו  למה לא ערבתם ליוסף אחיכם כמו שערבתם לבנימין (ב"ר צג, ח) ויהודה
של יוסף והצליח לעורר את געגועיו לאביו, ומפני כך רצה יוסף להתגלות בפניהם כי לא 
יכל עוד להתאפק, אבל הוא לא רצה לביישם בפני המצרים, ולכן צוה לכל הנצבים 

 לצאת, ובאותה שעה יכלו אחיו להרוג אותו, שהרי לא ידעו עוד שהוא יוסף אחיהם.
 ר' חמא בר חנינא אמר, אילו בעטו בו אחד מהם מיד היה מת.) וכך איתא במדרש (צג, ט

ולמה הכניס עצמו לסכנה? הוי אומר משום שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש 
ואל ילבין פני חבירו, וכך איתא להדיא בתנחומא (פרק ה) למה אמר יוסף הוציאו כל 

 .מצריםאמר יוסף מוטב שאהרג ולא אבייש את אחיי בפני האיש מעלי, 
הנה למדנו עוצם כוחותיו של מיוסף, שאף לאחר שלא יכול היה יוסף להתאפק 
מלצעוק "אני יוסף", מפני עוצם האהבה האמיתית לאביו, עם כל זה עוצר עצמו 
בכוחות על טבעיים כדי שלא לבייש את אחיו, וקורא "הוצאו כל איש מעלי". ולא עוד, 

ש אילו בעט בו אחד מהם מיד היה מת. אלא שמכניס עצמו בסכנה, כמו שאמרו במדר
ויש לתמוהה לכא' וכי כיצד עשה זאת, והרי במו ידיו היה יכול להחריב את עתיד 

 האומה שיחסר ממניין השטים, ושלא יתגלגל יעקב למצרים וכו' וכו'.
אלא שזהו מיסודות תורתינו הק', ומכח האמת הנצחית שאינה סחר מכר! שאין בונין 

ורבן זולתו! גם אם מדובר בבניין עולם מול בזיון רגעי בפני מצרים את עם ישראל על ח
שפלים! וכך אומר יוסף בליבו, "מוטב שאהרג ואל אבייש את אחיי בפני המצרים" 
כלומר: עדיף שאהרג, ואף שעל ידי כך יחסר ממניין השבטים, ועתיד האומה תלוי בזה, 

זה ידע יוסף בבירור, שאם העיקר שלא לבייש את אחיי בפני המצרים, מפני שדבר 
עתיד עם ישראל תלוי בזה שיבייש את אחיו הרי שלא תצמח שום טובה מכך, מאחר 

 ועם ישראל אינו קם על דריסת אחרים...
ולכאורה, יוסף היה יכול לעשות חשבון לעצמו, הלא הבא להרגך השכם להרגו, ואחיו 

פחות יכול לביישם בפני רוצים להרגו, וא"כ אע"פ שהוא לא יהרוג אותם, אבל לכל ה
 המצרים כדי להינצל מהם.

ובאמת הקשו האחרונים כעין זה על מעשה תמר ויהודה, איך למדו חז"ל ממעשה תמר 
שנח לו לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים, שאילו לא היה 

"כ מדוע יהודה מודה שממנו הרתה, נמצא שהוא רודף, וניתן להצילו אפי' בנפשו, וא



 

 ג 

זה חששה תמר מלספר שמיהודה הרתה כדי שלא תלבין פניו, והיה יוצא שהיא ושני 
עובריה נשרפים?

אדם להפיל עצמו בכבשן  חייבאלא כמו שביאר רבי לייב זצ"ל, שלא אמרו בגמרא 
לו לאדם", כלומר: אין הכי נמי אם היו באים  נחהאש ואל ילבין פני חבירו, אלא "

בין פני חבירו בכדי להינצל ממיתה, יתכן והיו פוסקים שמותר להישאל אם מותר להל
להלבין, אלא שחז"ל גילו לנו בזאת, שיותר קל ויותר נח להפיל את עצמו לכבשן האש 

 מאשר להלבין פני חבירו ברבים.
והמשיל בזה משל, למה הדבר דומה, לאדם שחטא לפני המלך, ונתן לו המלך עונש 

בידו לבחור אם לעבור בכבשן גדול או בכבשן קטן, ומי שיעבור בכבשן האש, אבל נתן 
פתי יעבור בכבשן האש הגדול כשיכול לעבור בכבשן האש הקטן! כך, אמר אדמו"ר 
זצ"ל, הלבנת פני חבירו ברבים הוא כבשן גדול עד מאוד, ומי פתי ילך וילבין פני חבירו 

 שהוא כבשן אש גדול, אל מול כבשן האש הקטן של האש בעוה"ז!
אמרו נח לו לאדם", ומהו הלשון מכאן. אלא שממעשה זה  מכאןהו שאמרו חז"ל "וז

של תמר למדו לא שזה פסק הלכה, אלא אפי' שהוא רודף, ולכאורה היה מותר להרוג 
את יהודה, אלא שפשוט יותר וקל יותר להפיל עצמו לכבשן האש מאשר להלבין פני 

 חבירו.
ול היה יוסף להלבין פני אחיו כדי להינצל מהם, וזהו גם שלמד יוסף, אע"פ שעל פי דין יכ

אבל יותר נח היה לו להסתכן שיהרגוהו, ובלבד שלא ילבין פניהם בפני המצרים, ואם 
 תאמר: עם ישראל מה יהא עליו, את עם ישראל אין בונים על חשבון הזולת!

, שהתארס עם בת נגיד גדול, וכשהגיע לשבת של וידוע הסיפור עם הרבי ר' העשיל
עליה לתורה, דאגו שיהיה לו בית שישהה בו סמוך לבית המחותן, וביום שישי הביט 
מהחלון, וראה שבבית מחותנו הכינו עיסה גדולה כדי לעשות ממנה איטריות, והניחוה 
להתייבש כדי שיוכלו אח"כ לחתכה לפרוסות דקות, כדרך שעושים אטריות. וראה 

עיסה, וכשראתה זאת הכלה, ניגשה שתרנגולת עלתה על העיסה השטוחה וניקרה מה
 אל התרנגולת וזרקה אותה בחמת זעם והטיחה אותה לכותל.

וכיוון שראה רבי העשיל מעשה זה, אמר בליבו, וכי אני אתחתן עם אחת שיש בליבה 
אכזריות כה רבה, לא! זה בלתי אפשרי, אבל לבזותה ברבים עוד ממש בשבת של עליה 

 לתורה, גם זה בלתי אפשרי.
בדעתו ואמר, א"כ עדיף שהם ישלחו אותי, ובלבד שלא אפגע בה, ומה עשה הלך חכך 

לבית הכנסת וראה שיש שם ציבור לומדים, ועשה עצמו כאילו הוא רוצה לגנוב את 
הכסף שיש בקופה של צדקה, ומשראו זאת יושבי בית המדרש, צעקו בקול גדול, 

הכנסת שרצה לגנוב מהקופה תפסוהו! גנב הוא! ומיד נתפרסם בעיר שתפסו גנב בבית 
של צדקה, וכשתפסו אותו התברר שזהו החתן של הנגיד, שבשבת הזאת יש לו עליה 
לתורה, ואם כן צריך להציל את הנגיד שלא יפול בפך עם חתן גנב, ותיכף הלכו וסיפרו 

 לו זאת המעשה, וכמובן שביטלו את השידוך, כרצון הרבי ר' העשיל.
כאן? הרי יודע אני שאינך גנב, וא"כ למה העלילו עליך  לאחר מכן שאלו אביו מה קרה

עלילה כזאת, עמד רבי העשיל וסיפר לאביו את מה שראה, שהכלה זרקה בחמת זעם 
ובאכזריות מרובה את התרנגולת מעל הבצק של האטריות, ואם כן אין הכלה הזאת 

ו את ראויה להתחתן עמה, אבל לא רציתי לבזותה אמרתי בליבי, שעדיף שהם יבטל
השידוך מאשר שאני אבטלו ועי"ז אפגע בנערה הזאת ותתבייש מחמתי. והרי זה נורא 
ואיום לראות ולהתבונן מהו כוחה של הלבנת פנים, וכך אנשי התורה במידותיהם 

      הטובות מתנהגים בעת המבחן.
 (לב שלום)

 
 (מה, ג)נבהלו מפניו  ויאמר יוסף... אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי 

 מדוע לא הכירו האחים את יוסף עד עכשיו?
אומר על זה בספר 'שלמה חדשה', שכדי ליישב קושיא זו, עלינו להתבונן במאורע 

 המסופר בספר מלכים אודות המפגש של יהורם בן אחאב עם אלישע הנביא.
ביקש  היה זה כאשר יהורם מלך ישראל, שהיה רשע, אם כי במידה פחותה מאביו,

לצאת במלחמה נגד מישע מלך מואב אשר מרד בו, אולם מאחר וחשש לצאת לקרב 
 לבדו, פנה אל יהושפט, מלך יהודה שהיה צדיק, וביקש ממנו לחבור איליו.

יהושפט נענה לקריאה ושניהם יצאו למלחמה, אולם בדרכם כלו לפתע המים. חשש 
"הלא אין  –הבין  –ולנו" כרסם בליבו של יהורם. "יתכן כי ה' רוצה להמית את כ

 אפשרות להתקיים ללא מים!"
מלך יהודה, שהיה שותף לדאגותיו, נענה ואמר לעומתו: "וכי אנו יכולים לדעת בדיוק 

 מה רצון ה'? הלא יש נביא בישראל, הבה ונלך אליו!"
 וכך הלכו שניהם אל אלישע הנביא.

י? לך אל נביאי אביך מיד בראותו את יהורם, קרא אליו אלישע: "מדוע הנך בא אל
ואמך, אשר הרגה את נביאי ה'!", ואחר הוסיף: "חי ה'... אשר עמדתי לפניו כי לולי פני 
יהושפט מלך יהודה... אם אביט אליך ואם אראך" (מלכים ב' ג, יד). כלומר: אלמלא 

 יהושפט מלך יהודה בא עמך, לא הייתי מביט כלל לכוונך.
 דבריו ואומר: "אם אביט אליך ואם אראך"? ונשאלת השאלה מדוע כופל הנביא את

התשובה לכך נמצאת בגמרא האומרת (מגילה כח, א) "אסור להסתכל בצלם דמות 
אדם רשע", וה"מגן אברהם" (סוף סימן רכ"ה בשלחן ערוך) פוסק להלכה שאסור 
להסתכל בפני אדם רשע , כשכוונתו היא שאסור להביט בעיניו של אדם רשע, אולם 

 ראיה בעלמא.אין איסור ב
זהו שאמר אלישע ליהורם: "אם אביט אליך", לא אביט בך שכן רשע הנך, ואפילו "אם 

אראך" בראיה בעלמא לא הייתי רואה אותך אלמלא יהושפט.
על המהרי"ל דיסקין, העלילו פעם המשכילים עלילת שוא, שכביכול שלח ידו בכסף 

לונה זו הושלך הרב לכלא שהופקד אצלו, והתלוננו במשטרה שהוא גנב. כתוצאה מת
 ונשקפה סכנה לחייו.

השתדלנים מקרב הציבור החרדי השיגו עבורו את העורך דין הגדול ביותר  ברוסיה 
שהיה יהודי מומר. עורך הדין בא אל הרב לכלא לדבר עמו אודות קו ההגנה שינקוט 

דין,  במשפטו. בעת הפגישה, ישב המהרי"ל כשפניו כלפי מטה, בלי להביט בפני העורך
 וכך ענה לשאלותיו.

בסוף הפגישה שאל העורך דין: "כבוד הרב, מדוע אינך מסתכל עלי?" והרב ענה 
 בפשטות: "כי אסור להסתכל בפני אדם רשע"!

הגיע המשפט. התביעה הציגה את כתב האישום, ואז נעמד עורך דינו של המהרי"ל 
רי יודע היטב שחייו ואמר כך: "כבוד השופט! ברצוני לתאר לך מיהו הנאשם. הוא ה

תלויים בי, ואף על פי כן בפגישתו עמי לא הסתכל עלי, כי על פי צווי תורתו אסור לו 
להסתכל בפני אדם רשע. אמור לי אתה, כבוד השופט, היתכן שאדם כזה הוא גנב?" 

 ואכן השופט קבל את הטענה וזיכה את המהרי"ל מכל אשמה.
 סיפור דומה ארע עם ה"חפץ חיים" זצ"ל: 

בעת מלחמת העולם הראשונה העלילו על תלמיד ישיבתו כי הוא מרגל ובקשו לגזור 
עליו גזר דין מוות. בא ה"חפץ חיים" להעיד עליו עדות אופי, שבחור טוב הוא ואינו 

 מרגל.
לפני שנעמד ה"חפץ חיים" להעיד, אמר עורך הדין של הבחור כי ברצונו להקדים 

 השופט במי מדובר:ולספר סיפור על ה"חפץ חיים", שידע 
פעם כשהיה בתחנת הרכבת גנב לו מישהו את המעיל, והוא רץ אחרי הגנב וצעק 
לעברו: "אני מוחל לך, אני מוחל לך, שלא תיכשל, חלילה, בעוון גניבה!..." ניתן להבין 

 מכאן, איפוא, כמה צדיק הוא אדם זה!
 "ואתה מאמין לסיפור הזה, הא?!" שאל השופט את עורך הדין.

נני יודע אם להאמין או לא להאמין", ענה העורך דין, "אך זה ברור שעלי ועליך לא "אי
 מספרים סיפור כזה"...

מעתה יבואר מה שהקשנו אודות האחים אשר לא הכירו את יוסף, סבורים היו 
שמדובר במושל מצרי, רשע מרושע, אשר כבר הספיקו לטעום את "נחת זרועו" בצרות 

 משום כך הם נמנעו מלהביט בפניו.הצרורות שהביא עליהם, ו
אמנם ראיה בעלמא מותרת במקרה כזה, אך מאחר ופרצופו של יוסף השתנה בגלל 
הזקן שגידל, הם התקשו לזהות אותו בראיה כזו, ורק כאשר אמר להם "אני יוסף" הם 

  הביטו בו וזיהו אותו.
 (ומתוק האור)    

 
 (מה, ג)יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו  ויאמר יוסף... אני יוסף העוד אבי חי ולא 

ראיתי בספרי מוסר מה שכתב המשגיח רבי גרשון ליבמן מצרפת, הוריו היו חסידי 
סקיוורא ברוסיה, לאחר מכן היה תלמיד הנובהרודוקער, וכתב בספרו 'דגל המוסר' 

 לבאר את הפרשה באופן מחודש. 
לא איך לא הבינו האחים שזהו יוסף, כל אחד שמתבונן קצת על מעשה דאחי יוסף מתפ

אם היה זיו איקונין דומה לו ליעקב אבינו, הגם שאמרו חז"ל שיצא בלא חתימת זקן, 
אך אדרבה אם עתה היה לו זקן הרי היה דומה יותר לזיו איקוניו של אביו. ואם נאמר 

בה שענין זיו איקונין הוא ענין גבוה ולא בגשמיות, כמ"ש השלה"ק ששניהם היו במרכ
זה בשור וזה בכרוב. אך סוף סוף הרי הכירו את אחיהם י"ז שנה, אם לא הכירוהו בפעם 
ראשונה מחמת הזקן, אך לאחר שיושבים פעמיים שלוש וישבו עמו בסעודה, איך לא 
הכירו שזה הוא. ולא עוד אלא שהשבטים לא האמינו כלל במעוננים ומכשפים, ויוסף 

לפי הסדר, וגילה להם סדר עריסותם. והרי רש"י יושב ומכה בגביע שלו ומושיב אותם 
כתב שנכנסו למצרים מכמה שערים כדי לחפש את יוסף, הרי שעוד לא שכחו ממנו 
והוא היה על לבם בכל עת, שהרי בפועל הלכו לחפש את יוסף במסירות נפש, תוך כדי 
חיפוש, איך לא העלו על דעתם שזהו יוסף? ובמדרש משמע שזה היה מעשה של ב' 

נים. בעטרת ישועה מבואר שכל הליכתם וחזירתם היה ד' חדשים. אך במדרש כתוב ש
שזה היה במשך שני שנות רעב. ולא עוד אלא שבזה לבד שהוא מבקש לראות את 
בנימין, הלא דבר הוא מה זה שמשנה למלך של מצרים רוצה לראות את אחיהם הקטן, 

מה זאת? ויצא לבם, הרי היו ושואל על אביהם. וגם מוצאים כסף איש בפי אמתחתו, 
אנשים חכמים בעלי מדרגה ובעלי השגה, איך לא עלה על דעתם להתבונן, מדוע נמצא 
הגביע דווקא אצל בנימין, ולא עוד אלא שתוך כדי חיפוש הגביע, מצאו כל אחד את 
צרור כספו בשק, וכל אחד ידע בעצמו שהוא אינו גנב, אם צרור הכסף נכנס כאן שלא 

רק בדרך פלא, איך חשדו את בנימין שהוא  'גנב בן גנבת' והכו לו על גניבת  בדרך גניבה
 הגביע, איך לא השיב להם בנימין איך הכסף חזר לשק שלכם?  

כל זה אומר דרשני. אפי 'אם נאמר שלא הכירוהו מחמת הזקן, הרי היו יכולים להסתכל  
מגיד הנשה מכאן על הפנים עצמן בלי הזקן? גם אם נתרץ אחת מהקושיות, שידע 

ומילה מכאן, אך כבר כתב הגרי"ז בחגיגה שכשיש ט"ו קושיות אין מתרצים אלא תירוץ 
 אחד שמתרץ כל הקושיות כולם כאחד. בבחי' 'אני יוסף' שמתרץ כל הקושיות.  

ומבאר רבי גרשון ליבמן, לא היה חסר כאן כשרון כלל, הכל היה ברור באותיות גדולות  
בלבם לא רצו הם לדעת שיוסף הוא זה שיושב כאן על הכסא.  מאד, אלא שעמוק עמוק

הם מוכנים למצוא את יוסף בשוק הכי נמוך של מצרים, אך לא באופן שמשתחוים 
אליו ונתקיימו החלומות, כשיש נגיעה כזו קשה, נהיה אדם כמו סומא ועוור. כמובן 

ת שלנו, היה שלא מדובר כאן בנגיעות של שבטי י"ה ,לא שייך להם נגיעות מגושמו
להם חשבונות של ירבעם בן נבט שלא יתקיימו החלומות, ומעולם לא שבו בתשובה 
על עצם המכירה, כמ"ש החת"ס שע"י שהכניסו את הקב"ה שותף בחרם, פשוט שלא 
חשבו שיש במעשיהם דופי אפי' במעט. כי אמרו 'ולואי שיראני אדם ולואי שיראני 

מעשה המכירה חשש דחשש של חטא ודופי, הקב"ה', הרי שלא העלו על דעתם שיש ב
'ויראו אותו מרחוק' פי 'הרבי רבי יונתן שידעו שיצא מיוסף פסל מיכה וירבעם בן נבט, 
וכו' וכו'. והבינו שאסור שיתקיימו החלומות, שלא יכנעו השבטים אל יוסף שזה מרידה 

 במלכות יהודה וכו'.  
א המשביר, נמצא שלא עשו טוב ולכן עתה שירדו למצרים, אם יוסף הוא השליט הו 

במכירת יוסף, וטעו בדין הסנהדרין כל אותם השנים, וכל אותה השנאה, כשיש לאדם 
מערכת של נגיעות על מעשים בני עשרים שנה, עדיף להם למצוא עבד עבדים במצרים 
ממשנה למלך יושב על כסא המלוכה, כי הנגיעות יש להם כח לסנוור עיני האדם ולא 

 הכי ברורים שלפני עיניו.   יראה דברים 
והוסיף רבי גרשון לבאר ע"פ דוגמא של החכם איינשטיין שנתפרסם בחכמת הפיזיקה 
בכל העולם, והרי בתוך אלו החכמות רואים את הקב"ה לבדו, ומיום ליום נתגלה ממש 
גילוי אלקות בכל החכמה הזאת, ואפי' מהגוף של האדם, ומכל החכמות שיש 

של חכמת הטבע שאדם מעיין, הוא רואה ממש התגלות אלקות.  בבילוגיה, בכל פינה
וכ"ש היום שנתגלה מכניקת הקוונטום רואים את השי"ת ממש עין בעין, כי לא יראני 
האדם וחי. אך חכמי אומות העולם וההולכים אחריהם, אינם מכירים עדיין שיש בורא 

מין שפשוט לו בעולם. ונשארים כופרים וממציאים כל מיני בדיות. לעומת המא
 שהשי"ת מגלגל הכל. הם מסתכלים במדע ולא יכולים לראות אלקות. 



 

ד 

גם כשהמאמין אומר לו 'האינך רואה שהקב"ה מנהיג את הכל?' השוטה הזה מעדיף 
לומר שלפני עשרים ושתים מליון שנה התפוצץ איזה בלון והתחברו שני בובות ורקדו 

הכל נהיה ונתפוצץ לבד. אפי' שהוא  וכך לאט לאט נהיה בן אדם בגובה מטר שבעים.
חכם ומדעי, ואנו עולים על המטוס שהוא 'המציא' ומברכים עליהם 'ברוך שנתן 
מחכמתו לבשר ודם' אעפ"כ אינו רואה את השי"ת, משא"כ אצל היהודי המאמין 
הפשוט, הרי הדבר ברור כשמש שהשי"ת מגלגל ומנהיג הכל. מאד קשה לאדם להודות 

עיתי כל חיי  התשובה היא שהמאמין אין לו 'נגיעה' שלא לראות על האמת ולומר 'ט
אלקותו ית' בכל דבר, אדרבה הוא מתדבק בה' בכל התבוננות כזאת, לכן הוא רואה 
את השי"ת תמיד. משא"כ זה החכם המדעי הרי יש לו 'נגיעה' קשה עד מאד שאם 

שיו, מחשבותיו, יאמין שיש כאן השי"ת ,יצטרך לשנות כל מעשיו, כל הנהגותיו, לבו
ודיבוריו. ויצטרך לצעוק בקולי קולות 'כל החיים טעיתי והטעיתי' לכן אינו רואה כלל 
אלקות בכל דבר. גם כששאלו את איינשטיין אם יש בורא לעולם, ענה כמה גיבובי 
דברים, י"א שהיה משמע מתוך דבריו שהוא מאמין בה', ויש מתלמידי תלמידיו 

. והיתכן שאנשים חכמים שמברכים עליהם בשם שאומרים שלא יתכן שאמר כך
ומלכות 'שנתן מחכמתו לבשר ודם' לא יראו את השי"ת כנגד עיניהם בתוך כל הגילויים 
שבעולם?   הוא אשר דברנו שכשיש נגיעה לאדם, אינו רואה כלל לפני עיניו את 
הדברים הכי ברורים שבעולם. וזה שאמר המדרש שכשיבא הקב"ה ויאמר 'אני השם' 
יתגלה האמת, אך לפני כן, מחפשים ומחפשים ולא מוצאים. בין שווייץ לצרפת בנו 
אומות העולם בנין ענק לחפש את הנקודה הפנימית שבאטומים, הוציאו מליוני 
דולרים לחפש את המקור הפנימי, ופתאום יאמר הקב"ה 'אני השם', הם יקרעו את 

הם נגיעה מאד חזקה שלא יהיה השערות, איך לא ראינו את זה לפני כן. אלא שהיה ל
 הדבר אמת. לכן העדיפו להאמין בבלבולציה מלהאמין בה' אלקינו ה' אחד.

אנו צוחקים עליהם, אך גם אנו כך, כל אחד תקוע ומתעקש במה שהוא רגיל במעשיו  
נמצא  והלך מחשבותיו כך וכך, ואינו מעוניין לשמוע שום הוכחות שהוא טועה, כאן

 ח עד שיבא אליהו.  וכאן היה, ויהא מונ
יוסף שאל אותם, הרי היה לכם הרבה תמיהות, האיך לא הבנתם שזה אני? זהו שאמר  

המדרש, קטנן של שבטים לא היו יכולים לעמוד מפניו כשאמר 'אני יוסף', כי זה היה 
כלול באמירת 'אני יוסף' כל הקושיות ששאלנו לעיל 'איך לא ראיתם בעיניכם עד היום 

ובה היא, שלא רצינו לראות אותך כאן, כשאדם לא רוצה להכיר בדבר שזה אני?' התש
מה, הוא בונה בניינים על גבי בניינים, העיקר לא לראות את מה שאינו רוצה לראות. 
העדיפו להאמין שיוסף יודע מהגביע שלו רוח הקודש, מלחשוב שזה יוסף שנתקיימו 

ידבר בלשון הרע, וכו' וכו', חלומותיו. אפי 'שיעשה שחיטה וניקור גיד הנשה ובנו 
כדכתב הדובנער מגיד שחששו שפעם אחת הסתובב בארץ ישראל ושמע מתלמידי 

 יעקב אבינו על גיד הנשה וכו', כל זה עדיף מלחשוב שזהו יוסף.  
כשיבא הקב"ה ויוכיח את כל אחד לפי מה שהוא, כשיש לאדם פינה שאינו עושה רצון  

תי ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול וכו', איך תאמר שלא ה', הרי כתב הרמ"א בסימן א' שוי
 ראית את השי"ת ולכן חטאת, והרי הקב"ה נמצא בכל דבר ממזרח שמש עד מבואו. 

אלא שאדם מעדיף להיות שוטה ולהתחבא מפניו באיזה פינה, ושוכח את הפסוק 'אנא 
אברח מפניך' מחמת הנגיעה שבתאוות הלב, ואז הוא שוכח את כל ההוכחות 

 ברורות.   ה
כאן אנו לומדים מהו כח הנגיעה שזה מתרץ אלפי דברים שאדם רואה לפני עיניו,  

 והעיקר לא להאמין באמת. זהו עומק הדין והתוכחה שיש במעשה דיוסף.  
כתב רבי גרשון ששמע מהצדיק רבי דוד בודניק שפעם אחת היתה שריפה בעיר, כולם 

ת שממשיך ללכת רגוע בלי שום רצו להציל כמה חפצים מהאש, ויש אחד בבי
התפעלות מהאש, ממש כאילו לא היה. זהו השעון התלוי על הקיר. הוא לא מתרגש 
משום דבר, גם כשהאש מתקרבת לקיר שהוא תלוי עליו, וגם כשהאש אוחזת בעץ 
שבמסגרתו, הוא ממשיך ללכת וללכת, וגם מזמזם את ניגונו המונוטוני, אפי 'אינו מרים 

 מצוקה.  כולם בהולים סביבו, והוא לא אכפת לו כלל.   את הקול' בשעת 
זהו מעשיו של אדם בעוה"ז, יכול לראות בירה דולקת, ואינו מתרגש, אינו בוחר לא  

ברע ולא בטוב, רק הולך עם השוואנק, שכל כך הוא עצלן ואדיש למה שקורה נגד עיניו 
 כי אינו רוצה לקבל עול מלכות שמים ברגע זה.

מפניו' שראו מהו עוצם כח הנגיעה, והזהירם יוסף 'אל תרגזו בדרך' שהיו  זהו ש'נבהלו 
צועקים אחד על השני, איך לא הכרת שזה יוסף, מה בלבלת אותי שיש גביע הודי וסיני 
שיכולים לדעת מזה הכל. התירוץ הוא, שכשיש לאדם נגיעה, אינו רואה אפי' דברים 

שונים שגם לאחר מכן אמרו 'אשמים ברורים ביותר. ממש כאילו לא היה. וכ"כ הרא
אנחנו בהתחננו אלינו' ולא על עצם המכירה, שהרי היה להם מושב סנהדרין ודנו אותו 
למיתה, הרי שלא היתה נגיעה גשמית, אלא דברים גבוהים מאד. כמו שבאים להוכיח 
לאדם שנולד בהשקפה מסויימת, ובאים להוכיח לו נגד ההשקפה שלו, הרי יש לו 

קה מאד שלא להאמין לדבריך, כמו שתלך לשכנע מזרחיסט חזק שאין דרכו נגיעה חז
דרך אמת, [באמת אסור לדבר עמהם כלל] ותראה לו איך כל ילד שני מוריד את הכיפה, 
והרי שהוא חי בדרך לא אמיתית. הוא לא יבין את התוכחה הזאת. כי האדם יש לו 

אה את האמת כל זמן שיש נגיעה לכל מה שהוא משוכנע שזה האמת, ומעולם לא יר
נגיעה זאת בידיו. אין להסתכל על המזרחי אלא כל אחד ואחד יעשה חשבון הנפש 

 לעצמו.  
התירוץ הזה שלא ראו כלום מחמת הנגיעה, זה יותר חזק מכל הקושיות, אפי' אם נוסיף 
עוד רשימה של קושיות והוכחות ברורות שזהו יוסף, אעפ"כ לא יהיו הקושיות יותר 

מהתירוץ הנורא הזה, שהנגיעה שיש לאדם בעצמו גורמת לו לראות דברים חזקים 
 ישרים כהפוכים ודברים הפוכים כישרים. 

 (הגרמ"י רייזמאן)     
 החיסון הנצרך 

בגמרא (בבא בתרא טז ע"א) אמרו: "ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורה 
הדבר, שאם הבורא יתברך,  תבלין". וכתב הרמח"ל ("מסילת ישרים" פרק ה), שפשוט

בורא האדם ויצריו, העיד שזו תרופתם היחידה, לא תועיל שום תרופה אחרת. נוסיף 
ונאמר, שככל שהאדם נחשף לנסיונות רבים יותר, חייב הוא להגדיל במקביל את מינון 
החיסון. מובן מאליו שלא שעות הלימוד הנחוצות כתבלין מול היצר הרע כשנמצאים 

 -ת הלימוד הנצרכות ב"בין הזמנים" בישיבה, כשעו
ולמעשה, כל הלימוד ב'זמן', הוא כחיסון לקרא 'בין הזמנים'. כפי שמצינו שיעקב אבינו, 
לפני הליכתו לחרן, לבית לבן הארמי שהיה 'מרכבה לסטרא אחרא'  (זוהר ח"א קלז, א) 

וביקש לעקור את הכל, נטמן י"ד שנה בבית עבר ולמד בהתמדה עצומה (רש"י 
 ראשית כח, יא) כדי להתחסן כנגדו.ב

אך השאלה: הלא בלאו הכי היה "ישב אהלים" (בראשית כה, כז), אהלי תורה (תנחומא 
שמות א), ומה הוצרך לחיזוק זה. והתשובה, שב'סוף זמן' צריכה ההתמדה להרקיע 
שחקים. כיעקב אבינו, שבאותן י"ד שנה לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה. הלא כל 

ה מכיר את אוירת סוף הזמן, קדחתנות ההכנה הרוחנית לקראת הנסיונות בן תור
 הצפויים.

ולפיכך נבין מדוע, כשירד יעקב אבינו למצרים המקולקלת מכל הארצות (רש"י ויקרא 
יח, ג), שגם הם היו מרכבה לסטרא אחרא (ציוני בשלח ד"ה ויקח. רקנאטי מקץ ד"ה 

יוסף, להורות לפניו גושנה" (בראשית מו, כח), וירכב), אזי: "ואת יהודה שלח לפניו אל 
לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה (רש"י), ובכח התורה יתמודדו עם טומאת 

 מצרים.
וזו, למעשה, החובה העיקרית של כל אדם מישראל, וביחוד של כל אב בישראל. שהרי 

ת להם כל אב דואג לילדיו, מבקש לדאוג לעתידם. להצילם מסכנות החיים האורבו
 ולתת בידם את הכלים להצלחה.

מקבלים זימון מ"טיפת חלב" לתת לילד חיסון, ומזלזלים, מתעלמים. מה נאמר? הזנחה 
פושעת. ואם הילד ידבק בנגיף, חלילה, ויחלה בפוליו, שיתוק ילדים, ויתנהל כל חייו על 

 קביים כשרגליו משותקות ומעוותות? הרי אין קץ לאשמת ההורים!
יש ארצות, שלפני שנוסעים אליהן מקבלים חיסון כנגד המגפות והלא ידוע ש

 -המשתוללות בהן. מלריה, טיפוס, קדחת הנילוס ושאר מרעין בישין 
וכאן, המגפה משתוללת, והנגיפים תוקפים ללא הרף, ואם ההורים לא יחסנו, והלואי 

 שהילדים לא יפלו חללים במערכה, אבל לבטח ינזקו, כמה יתבעו ההורים!
ועים דברי ה"חדושי הרי"ם" זצ"ל: עולם הפוך ראיתי. בגמרא (נדה טז ע"ב) אמרו, ויד

שלפנו הולדתו של האדם נגזר עליו האם יהיה עשיר או עני, ואילו אם יהיה צדיק או 
רשע לא נגזר, כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. וההורים דואגים כל כך להקנות 

שזו נקצבה ממרום ואין מעצור ביד ה' לבנם מקצוע שיבטיח את פרנסתו, בעוד 
להושיע ברב או במעט. ואילו להצלחתו בתורה ולחוסן יראת השמים, שזה אך ורק ביד 

 האדם, אינם דואגים כל כך!
 -ונספר 

הגאון רבי רפאל יעקב דוד בן זאב זצ"ל, מחבר הפרוש הנודע על התלמוד  -הרידב"ז 
נותו לארץ ישראל והתיישב בעיר הירושלמי, שכיהן כרבה של סלוצק, עלה לעת זק

הקודש צפת. יום הזכרון של אביו חל בעיצומו של החורף. התפלל לפני העמוד ערבית 
ושחרית, וכשהגיעו ראשוני המתפללים לתפילת מנחה כבר מצאוהו ליד עמוד 

 התפילה.
 לפתע שמעוהו מתיפח. הבינו שהציפוהו הזכרונות.

ערת רוחו: "רבינו, אבלות ישנה היא. אביו נגש אליו אחד המתפללים, ביקש להרגיע ס
 זכה לאריכות ימים מעבר לגבורות שמונים, ונפטר לפני יובל שנים!"

 -הפנה אליו הרידב"ז את עיניו הדומעות, ואמר: "אספר לך מדוע אני בוכה 
איני אדם צעיר, וסובל אני מהקור. הן באת מבחוץ, הקור עז והגשמים צולפים. חשבתי, 

פחים [קור וחום (רש"י)], שנאמר (משלי כב, ה):  -שמים חוץ מצינים  הן "הכל בידי
צנים פחים בדרך עקש, שומר נפשו ירחק מהם (כתובות ל ע"א). עלי לשמור על 

 בריאותי. אכנס מנין בביתי, ואתפלל בו לפני העמוד. אצא בכך ידי חובתי.
קור ובגשם, כדי לבסוף החלטתי, שמחובת הכרת הטוב לאבי, עלי ללכת לבית הכנסת ב

 להתפלל בו לפני העמוד. ומדוע, מפני מעשה שהיה.
הורי עניים היו, אבל לא חסכו כל מאמץ לחינוכי. מסרני אבי למלמד הטוב ביותר 
בסלוצק, רבי חיים סנדר, שהיה גובה רובל לחודש כשכר לימוד. סכום גדול, במושגי 

 אותם ימים.
ה מחסור בלבנים, ופרנסתו שבתה. לא אבי התפרנס מבניית תנורים. באותו חורף הי

יכול היה לשלם למלמד. עברו חודשיים ושלושה, והמלמד נתן בידי מכתב: אם מחר 
 לא אביא את הכסף, לא יוכל עוד ללמדני. אבי קרא את המכתב, ועולמו חשך עליו.

בערב עלה אבי לבית הכנסת, ושמע עשיר מתלונן. הוא ארס את בנו ושכר קבלנים 
ו בית. הבתים בסלוצק היו עשויים עץ, אבל עבור התנור צריכים לבנים, ויש שיבנו עבור

בהם מחסור. והקור עז, אי אפשר להכניס זוג צעיר לבית בלי תנור. התנור שמש הן 
להסקה, והן לבישול ואפיה. "אני מוכל לשלם ששה רובלים עבור לבנים לתנור!" הצהיר 

 העשיר.
 ה רובלים, ומחר בבוקר הלבנים אצלך!"ניגש אליו אבי: "עשינו עסק. תן שש

באיזה אושר שב הביתה ובישר לאימי! נטל יתד ופטיש, קילף את הטיח והרס את 
התנור הגדול בטרקלין דירתנו, חילץ לבנה אחר לבנה בלב מתרונן. כל הלילה עבר 
בקדחתנו, ובבוקר מסר לידי את ששת הרובלים במלואם: "אמור למלמד, שלושה 

 ודשים האחרונים, ושלושה עבור שלושת החודשים הבאים!"עבור שלושת הח
אותו חורף היה קר ביותר. סופות שלג עזות וכפור נורא. התכסינו בבגדים והתעטפנו 

 -בשמיכות ורעדנו מתזזית, והכל כדי שהבן יקבל את החינוך הטוב ביותר 
 -ואם הקור העז של החורף הסלוצקאי לא הרתיע את אבי כדי להיטיב עימי 

 יך ירתיענו הקור הצפתי מלכת לבית הכנסת לעילוי נשמת אבי!א
 הלא תבין אפוא, שכאשר הגיתי במסירות נפשם של הורי, גאו רגשותי ונבעו דמעותי!"
 (והגדת)

 
"ואת יהודה שלח לפניו"

יום אחד שאלני הרב מפוניבז' זצ"ל: "רבי יעקב, מי היה השבט שהקדיש עצמו לתורה?" 
קרי בי רב הוא" (סנהדרין לג ע"ב): "שבט לוי, יורו משפטיך ליעקב איזו שאלה, "זיל 

ותורתך לישראל (דברים לג, י), כמו שכתב הרמב"ם (סוף הלכות שמיטה ויובל). או 
יששכר, ככתוב (דברי הימים א יב, לג) ומבני יששכר יודעי בינה לעתים, לדעת מה 

יעשה ישראל", כמבואר בגמרא (יומא כו ע"א).
שאל: "אז מדוע שלח יעקב אבינו את יהודה "להורת לפניו גשנה" (בראשית והמשיך ו

 מו, כח), ליסד ישיבה (רש"י). למה לא שלח את לוי או יששכר?"
נו, באמת, "התשובה כתובה שם בגמרא", אמרתי, "הגמרא אומרת: לא מצינו תלמיד 

תוב: "יהודה חכם שמורה הוראות, אלא מלוי או יששכר. ושאלו: ואולי גם מיהודה, ככ
מחקקי" (תהלים ס, ט. קח, ט). וענו: אסוקי שמעתא אלבא דהלכתא קאמינא. "יהודה 



 

ה 

מחוקקי" הוא לפלפול בעלמא, ולוי ויששכר דינים ומורי הוראות. ובישיבות עוסקים 
 בפלפול הסוגיות, ולא בחתירה להלכה הפסוקה"...

א רמב"ם", שכחתם הרב חייך את חיוכו המתוק, ואמר: "איהר האט זיך פערזעהן 
 אח, איזו תוכחה זו היתה. לשכוח רמב"ם, איך אפשר! -רמב"ם מפורש 

 איזה רמב"ם?
הגמרא (יומא כח ע"ב) אומרת: אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר: 
"ואברהם זקן" (בראשית כד, א) [ואין זקן אלא שקנה חכמה (קדושין לב ע"ב)]. יצחק 

שנאמר: "ויהי כי זקן יצחק" (בראשית כז, א). יעקב אבינו זקן אבינו זקן ויושב בישיבה, 
ויושב בישיבה, שנאמר: "ועיני ישראל כבדו, מזקן" (בראשית מח, י). מימיהם של 
אבותינו לא פסקה ישיבה מהם, היו במצרים ישיבה עמהם, שנאמר: אספה לי שבעים 

 איש מזקני ישראל" (במדבר יא, טז).
ה זרה פ"א ה"ג): "היה [אברהם אבינו) מהלך וקורא ומקבץ וכתב הרמב"ם (הלכות עבוד

העם... עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות ושתל בלבם העיקר הגדול הזה [האמונה 
בה'] וחיבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו ולמדו, ויצחק הודיעו ליעקב ומינהו ללמד 

נהו ראש והושיבו בישיבה לכל הנלוים אליו, ויעקב אבינו לימד בניו כולם והבדיל לוי ומי
 .ללמד דרך השם"

 אכן, שאלה! הרי שלוי היה ראש הישיבה, ומדוע שלח את יהודה ליסדה?
 -אבל לרב מפוניבז' היתה על כך תשובה: "אסביר לכם מדוע נבחר יהודה 

כשיוסף התגולל על האחרים ואשימם כמרגלים, אסר את שמעון ודרש שיורידו אליו 
קב אבינו: "אותי שכלתם, יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין את בנימין, התקומם יע

לא ירד בני עמכם". הכביד הרעב, ויעקב אבינו מבקש שירדו להביא אוכל.  -תקחו 
אמרו: איננו יכולים, בלי בנימין. התערב יהודה ואמר: "אנכי אערבנו מידי תבקשנו, אם 

 ם" (בראשית מג, ט).לא הביאתיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימי
 -לא מובן 

הלא עמדו להכנס ללוע הארי. להתיצב בפני המשנה למלך העוין, שהתגולל עליהם 
 -בעלילת שוא, והכח והממשלה בידו 

 ואיך מתחיב יהודה בדבר שאינו בידו ובכוחו, איך ערב הוא לכך?!
מו, ועובדה, שערב, והתחייב. וכשהתרגשה על בנימין עלילת הגניבה הציע את עצ

 -כעבד תחתיו, ובסופו של דבר החזירו כהתחייבותו 
אדם שמוכן להתחייב ולערוב אף לדברים שמעבר ליכולתו ולכוחותיו, הוא שיכול 

 ומסוגל לפתוח ישיבה"...
 היה אומר", לא אמר אלא מה שהיה בעצמו! -אח, "הוא 

בבנין וכידוע, יום אחד פגש ב"נתיבות שלום" מסלונים זצ"ל, שעסק באותם ימים 
ישיבת "בית אברהם". פנה אליו הרבי מסלונים, אז כיהן כראש הישיבה, ושאלו: 
"פונוביז'ער רב, יש לי שאלה. האם מותר לנו ליטול הלוואות ענק, כשאיננו יודעים 
מהיכן נחזיר. לבנות בנין, להעסיק פועלים, להתחייב לקבלן, כשאיננו יודעים האם יהיה 

 -לנו לשלם" 
 ל. הלא כך בנה הרב מפוניבז' את הישיבה!מצא את מי לשאו

ענהו: "למדתי אצל ה"חפץ חיים" זצ"ל, ואין לי ספק שאילו הייתי שואלו היה עונה 
 בשלילה! אין זה בגדר חובת ההשתדלות, ותהא זו מצוה הבאה בעברה!"

נתכרכמו פני הרבי מסלונים: "אם כן, למה זה אנוכי! גם לסבול בעולם הזה, וגם לקבל 
 לעולם הבא?!"מלקות 

אורו פני הרב מפוניבז', וקרא: "אבער וויא זיס וועל'ן זייין די קלעפ!" אבל כמה מתוקות 
 תהיינה מלקות אלו!...

   העזתי, ושאלתי: "ובאמת, איך התחייב יהודה?!"
 ושוב, לא על יהודה שאלתי, על הרב עצמו התכוונתי...

מה ארע לכם היום, קודם שכחתם  חייך את חיוכו המאיר: "וואס איז מיט אייך היינט?
 -רמב"ם, ועכשיו גמרא?!" 

וציטט מהגמרא והר"ן (נדרים נ ע"א): פעם הוצרכו תלמידי רבי עקיבא למעות, הלכו 
אצת מטרוניתא, ללוות ממנה. אמרה להם: "איני מאמינה שתפרעו במועד". אמר לה 

 ם, והים הגדול".רבי עקיבא: "במי את חפצה כערב?" אמרה לו: "מי שאמר והיה העול
 כשהגיע זמן הפרעון, חלה רבי עקיבא ולא יכול היה לבוא.

הלכה לשפת הים, ואמרה: "רבונו של עולם, היום חלה רבי עקיבא עבדך, והוא העמידך 
 -ערב לי" 

מה עשה הקדוש ברוך הוא, באותו היום נשתטית בת הקיסר, ונטלה תיבה מלאה כסף 
ו מקום. נטלה אותה, ומצאה בה ממון רב. וזהב והטילה לים, וציפה ובאה לאות

כשנתרפא רבי עקיבא בא ואמר: "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שחליתי 
 באותו זמן. עכשיו, הרי כל ממונך בידי".

ספרה לו כל אותו מעשה והביאתו לבית גנזיה ונתנה לו מתנות גדולות, והחזירה מה 
 שנתן לה הים יתר על החוב.

 ם? הקדוש ברוך הוא ערב, ולו הכסף ולו הזהב!אז אנו הערבי
 -ספר נו

חובות רבים נטל בשעתו, להחזקת מוסדות התורה והחינוך שהקים בפוניבז'. משדחקו 
בו הנושים ונטל הלואה גדולה מהבנק. משהגיע מועד הפרעון ולא היה בידו לפרוע, 

ול היה להגרם הזהירו הנוטריון הנכרי שאם לא ישלם מיד יגיש קובלנא פלילית. על
 חילול שם שמים והרב צפוי היה למאסר ולקנס, וכסף אין.

עודו תוהה מאין יבוא עזרו, ויהודי התדפק בדלת. ביקש להיוועץ ברב. סיפר שהוא 
מתפרנס כשמש בית הכנסת בעיירה סמוכה. בנו היגר לארצות הברית והתגייס 

האמריקאי זיכהו  לצבאה, ונפל חלל במלחמת העולם הראשונה. עתה התבשר שהצבא
בפצויים בסכום נכבד, אך פוחד הוא שמא יוודע הדבר בעיירה ויקצצו ממשכורתו 
הזעומה. לכן חשב להפקיד את הכסף ביד הרב, ואין הוא מתנגד שהרב ישתמש בו 

 כראות עיניו, בתנאי שיחזירו לידיו בכל עת שיבקש.
 הסכום אותו חייב היה לבנק! -במדויק!  -והיה זה 

פה, והיהודי הגיע לבקש את כספו. היה זה באחד מימי חול המועד, בהם חלפה תקו
 ם ואין לרב סיכוי ללוות מהם כספים.ירוב העסקים היהודיים נעול

 מה עושים?

קודם את פני האיש בשמחה, ואמר: "בראש ובראשונה, יטול מר ידיו ונסב לסעודה. 
טל ידיו יחד עם הרב. כך זכה הן מדרך רחוקה בא, יניחנו לקיים בו מצוה!" נענה הלה ונ

 הרב בשהות של שעה קלה. אבל הארוחה הגיעה לקצה, ומנין יחזיר את ההלואה.
חג היום. ומצותו בשמחה. נטלו 'מים אחרונים' והחלו בברכת המזון כשהרב מכון 

ילה. כשהגיע לתיבות "ומכל טוב לעולם אל יחסרנו" נקש הדור העירוני כמנהגו בכל מ
   בדלת והביא המחאה כספית שהגיעה היום עבור הישיבה, בסכום ההלואה...

 )(והגדת
   פרשת ויגש 

 ...יוסף אני היא הפרשה שעוסקת בתחילתה, בהיחשפות של יוסף הצדיק אל האחים, ובאמירה
פרשת ויגש, חלה ברוב השנים, בשבוע שיחול עשרה בטבת. השנה בע"ה, ביום ראשון, עשרה 

 לקיתי מאד טבת ירח -בטבת, וידוע לכולם , שהחודש, ירח טבת... כך נאמר בפיוטים ביום ראשון 
 ...נתיבו סדרי עלי ונשתנו. בו

ח' בטבת ... השני זה בשבת ט'  האחד זה מחר, הכני הזה בחדש מכות בשלש - אומר הפייטן
 בטבת... והשלישי ביום ראשון, י' בטבת. 

אנחנו מתענים רק תענית אחת, של עשרה בטבת, אבל ידוע מה שנכתב בשולחן ערוך, שתענית 
 צדיקים, זה גם ח', גם ט' וגם י' בטבת .

 אלי ה' דבר הי{כד, א} ויהענין של עשרה בטבת , ידוע ומוכר לכולם, כמו שנכתב בנביא יחזקאל 
 היום שם את לך כתב) כתוב( אדם בן} ב: {לאמר לחדש בעשור העשירי בחדש התשיעית בשנה
 ...הזה  היום בעצם ירושלם אל בבל מלך סמך הזה היום עצם את

... יש לנו שלוש מכות, אחת אחרי השניה. בו לקיתי מאד טבת ירח אבל, כמו שאומר הפייטן ...
 ה בי'.החל מח'.. עובר לט'.. וכל

זקנים, לתרגם את התורה  72אילץ תלמי המלך  –בח' בטבת, אומרת הגמרא {מסכת מגילה} 
 ליוונית ...

 חז"ל אומרים, שבאותה עת, ירד חושך לעולם, והיה החושך בעולם במשך שלושה ימים.
 נפטר כתוב, שביום הזה, בכלבוהסופר.  עזרה שנפטר נאמר בטבת, מה שנאמר בפיוטים...' ט ביום

 נחמיה. גם וב
 בגלל שעזרא הסופר נפטר ביום הזה, בגלל זה צריך להתענות ?  – כל אחד שואל את עצמו

אנחנו מתענים רק פעם אחת, כשנפטר גדליה בן אחיקם , ולא מתענים משום שהוא נפטר, אלא 
משום שהוא נרצח... זה ענין אחר לגמרי.... אז מדוע אנחנו מתענים ביום שנפטר בו עזרא הסופר 

? 
 –האמת... מה שמסתתר מאחורי התענית הזאת, מה שנכתב בדברי המפרשים בשולחן ערוך 

 . ימך שמו וזכרוביום ט' בטבת, הוא היום שבו נולד 
דיברנו כבר, שהוא רמוז בכמה וכמה מקומות בתורה.. כמו בפרשת המקלל (פרשת אמר) . אז 

 ענית. היות וזה יום לידתו של אותו האיש, לכן קבעו ביום הזה ת
 לתוך שנכנסו בשעה ונגמר ומחצה, שנתיים שנמשך ירושלים. מצור  על המצור החל בטבת, י'

 מכן, בתשעה באב, בתמוז... ולאחר עשר בשבעה ירושלים, של החומה את ופרצו המקדש, בית
 ובעשירי באב...  בתשיעי המקדש, והאש בערה  בבית אש הבעירו

 לו יש השבוע, במהלך אירוע חל כאשר - הכהן מלובליןכותבים הטור, השל"ה הקדוש, ר' צדוק 
  שלפניו.  לפרשה קשר

 מה הקשר שיש בין פרשת ויגש, לעשרה בטבת ? – כל אחד שואל את עצמו
 על ויפל בנימין, שנאמר {מה, יד} של צווארו על הצדיק, יוסף של הקשר הראשון, נמצא בבכיותיו

 יוצואר על בכה ובנימן ויבך אחיו בנימן צוארי
 בנימין של בחלקו להיות שעתידים מקדשות שני על .ויבך אחיו בנימין צוארי על ויפל - אומר רש"י

 להיחרב. וסופן
 אחיו בנימן צוארי על ויפול}  יד-מה בראשית{ – ב}, ז"מגילה ט דברי רש"י, מקורם בגמרא {מסכת

 של בחלקו להיות יןשעתיד מקדשים שני על בכה אלעזר רבי אמר לבנימין ליה הוו צוארין כמה
 ...ליחרב ועתידין בנימין

אז בעצם הנפילה כאן, על צוארו של בנימין... בעצם ראה יוסף הצדיק את עשרה בטבת, ואת 
 הסיום בתשעה באב.

 ? ...אחיו בנימן צוארי על ויפל..צוואר  בשם המקדש בית נקרא מדוע
 המגן אלף לתלפיות בנוי צוארך דדוי כמגדל  –ד} ,ד השירים את הפסוק {שיר הביא חכמים השפתי

 הגבורים. שלטי כל עליו תלוי
 צוארך דויד כמגדל קראה מאי אבינא' ר ואיתימא אבין ר''א – }'א, ל ברכות {מסכת אומרת הגמרא

 בו פונים פיות שכל תל?  לתלפיות בנוי
  ?צוואר למה בשם אבל
 החלק. ישראל כנסת כנגד הוא והגוף ה"הקב כנגד הוא שהראש האדם, גוף את ממשילים ל"חז

ה, כמו שהצוואר "הקב עם אותנו מחבר המקדש בית כך . הצוואר זה הגוף, עם הראש את שמחבר
 מחבר את הראש עם הגוף.

 בכמה וכמה מקומות בספרו {פרי צדיק, פרשת מקץ, פרשת ויגש} מדבר מלובלין צדוק הכהן' ר
 ומדוע הוא מכונה בשם צוואר. , המקדש בית על

 מה לפני דבריו של ר' צדוק הכהן :אומר הקד
 :מרכזיים צינורות שתי ישנם בצוואר

 . האוכל ניכנס ממנו – ושת,  האוויר ניכנס ממנו – קנה
 .העולם ניזון שממנו המרכזיים, הצינורות שתי עוברים שם כי צוואר, ניקרא המקדש בית

 בית נקרא בשם   מקדשה ... ובית האדם, שבלעדיו אין לאדם חיים של החיים מרכז שהוא הקנה
 ... אנחנו אומרים את זה בהפטרה....חיינו

 כי ציון על רחםמי שעולה להפטרה, מקבל את ברכות המפטיר, ובאחד מברכות ההפטרה נאמר 
 ...חיינו בית היא

 אנחנו לפניך שחטאנו ולפיבתפילת ראש חודש, כאשר ראש חודש נופל בשבת, אנחנו אומרים 
הקב"ה לקח את  חיינו. מבית כבוד ונטל יקרנו וגלה. מקדשנו בית שמםו עירנו חרבה. ואבותינו

 הכבוד מבית חיינו, שהוא בית המקדש... זה כנגד הקנה.
 הושת, זהו המקום שממנו נכנס האוכל.

 המקום הוא המזבח כי למזבח, דומה המזבח נקרא בשם ושת. הושת–  אומר ר' צדוק הכהן
 . הקרבנות את שאוכל
 דומה חכם תלמיד שהמאכיל בגמרא, פעמים וכמה כמה שנאמר מה זה -הן הכצדוק ' ר אומר

 המזבח. גבי על כמנסח והמשקהו תמידין למקריב
 להיות הופכים עצמם החכמים... הם תלמידי אצל זה שכינה, השראת יש שבו שהמקום יוצא

 .המקדש בית להיות הופכים עצמם הם כי המזבח,
 הוא המזין את כל העולם, שדרכו עוברים כל הקרבנות. אז הושת, דרכו עובר המזון, והמזבח,

אנחנו היום בס"ד, רוצים לעסוק בנושא אחד, שקשור לבשורה שהתבשר יעקב אבינו, שיוסף 
 נמצא, וממנה נגיע ליסוד בעבודת ה', וממנה נתחבר בס"ד בחזרה לעשרה בטבת:

 ...יוסף אניכאשר האחים מגלים את יוסף, והוא אומר להם 
 שלחני למחיה כי הנה אתי מכרתם כי בעיניכם יחר ואל תעצבו אל ועתה} ה{ - ורהאומרת הת

} ז: {וקציר חריש אין אשר שנים חמש ועוד הארץ בקרב הרעב שנתים זה כי} ו: {לפניכם אלהים
 אתם לא ועתה} ח: {גדלה לפליטה לכם ולהחיות בארץ שארית לכם לשום לפניכם אלהים וישלחני
} ט: {מצרים ארץ בכל ומשל ביתו לכל ולאדון לפרעה לאב וישימני להיםהא כי הנה אתי שלחתם

 אל אלי רדה מצרים לכל לאדון אלהים שמני יוסף בנך אמר כה אליו ואמרתם אבי אל ועלו מהרו
} יא: {לך אשר וכל ובקרך וצאנך בניך ובני ובניך אתה אלי קרוב והיית גשן בארץ וישבת} י{ תעמד

 עיניכם והנה} יב: {לך אשר וכל וביתך אתה תורש פן רעב שנים חמש עוד כי שם אתך וכלכלתי
 אליכם המדבר פי כי בנימין אחי ועיני ראות
 :ואומרת התורה ממשיכה עוד

 אביכם את ונשאתם ולנשיכם לטפכם עגלות מצרים מארץ לכם קחו עשו זאת צויתה ואתה  יט}{
 תיכם ואת אבא..תיקחו את כל מה שאתם צריכים , ולכו להביא את כל משפחו

 ...הוא לכם מצרים ארץ כל טוב כי כליכם על תחס אל ועינכם} כ{
הדגש הוא כאן, כיון שיעקב אבינו חזר על פחים קטנים ...  – אומר הדעת זקנים מבעלי התוספות

 מה שנשאר, נשאר... רק תבואו למצרים כליכם על תחס אל ועינכם אמר להם יוסף
 ויעלו} כה{ לדרך... צדה להם ויתן פרעה פי על עגלות יוסף להם ויתן ישראל בני כן ויעשו} כא{

 ארץ בכל משל הוא וכי חי יוסף עוד לאמר לו ויגדו} כו: {אביהם יעקב אל כנען ארץ ויבאו ממצרים
 להם האמין לא כי לבו ויפג מצרים



 

 ו 

 ...לבו ויפגהם חוזרים ליעקב אבינו, ומבשרים לו שיוסף חיי... 
 הדברים... אל פונה לבו היה לא, מלהאמין והלך לבו נחלף .ולב ויפג - אומר רש"י

 עצמו הוא והלא חי שהוא האמין לא למה י"לרש דקשה  -י "רש דברי את מבאר חכמים והשפתי
 להאמין סובלת הדעת אין וזה, מושל שהוא שאמרו מכיון פירש זה ועל, מכרוהו שמאחושדן היה

 לא אמר לכן, ליתא נמי הא ליתא מדהא, מולך דעב שאין במצרים שכן וכל ימשול נכרי שאיש
גםאזלהיותיכללאשזהוכמו. במצריםימלוךשעבדלהיותיכלשלאהדבריםאלפונהלבוהיה
 . קים שיוסף להיות יכל לא

 לא עבד באמת – , ששואלאוצר פלאות התורהבספר שנקרא ראיתי דבר נפלא ביותר היום בס"ד, 
 ? התקוממו לא איך ? במצרים מלך להיות יוסף כהז איך אז, מצרים על מולך
 ?!למלך  לו מגיע זה בגלל חלום,פתר הוא אם מה אז

-תארו לכם, אלף אלפי הבדלות, אובמה חולם חלומות...אחרי שהרגו לו כמה עשרות ילדים בניו
מנה אהה, אתה פתרת לי את החלומות... אני מ –יורק... בא אחד פותר לו את החלומות... אומר לו 

 אותך להיות שר ההגנה !
 מה הקשר לפתרון חלומות, ושר ההגנה ?!

 :במדרש אגדה, בשם תוספות השלם , ואותו דבר מופיע אוצר פלאות התורהאומר הספר 
 ששמע כיון? יוסף עשה מה?! עלינו ימלוך זה עבד לו אמרו, למלך פרעה אותו שהמליך בשעה
 השרים יבואו -מצוירת בחדרך ... אמר לו יוסף  שדמות שרה אמנו, ראיתי – להם אמר כך, יוסף

 ויראו, שאיקונין שלה כשלי, וכן עשו. וקראוה שרים, וראו את זה ... עד כאן לשון תוספות השלם.
 במרכבת יוסף את פרעה שהרכיב פוטיפר, וכשראה  - ויחי, אומר' פר, אגדה מדרש בתוספות
 ?! כסף בעשרים אותו קניתי אוהל מפני מה המלכת את עבדי, –אמר לפרעה  המשנה,

 אלא עבד קונים שאין, אותי שקנית זה על מיתה, חייב והרי אתה –ואמר  לפוטיפר יוסף ענה מיד
 שהרי אני, מלכים בן ,ועוד שם מבני ואני לאחיו" יהיה עבדים עבד כנען ארור" שנאמר מכנען,

 . זקנתי ושם אצלו בארמון שרה דמות צייר פרעה המלך,
הדמות, ותראה אם דומה לי או לא. אם אינו דומה לי, הדין עמך,  את ותראה בא, יוסף לו אמר

אבל אם הוא דומה לי, אז אני מתאים להיות מלך.. וכך עשו, וראו שדמות יוסף דומה לדמות 
 איקונין של שרה, ולכן יכל להיות מלך.

 :, מופיע כאן ברמב"ן, פלא עצום חידוש דבר
שורה שיוסף חי, יעקב מת מהבשורה, וחזר לחיים מחדש, הרמב"ן, שכאשר הגיעה הב כותב

 .אביהם יעקב רוח ותחישנאמר 
 אל פונה לבו היה לא מלהאמין והלך לבו נחלף .לבו ויפג -אני רוצה לקרוא קטע קטן ברמב"ן 

 לא וריחו) מט ג איכה( הפוגות מאין וכמו) יד ביצה' גמ( משנה לשון טעמן מפיגין לשון הדברים
 וביטול שביתה פוגה לשון כי נכון ואיננו י"רש לשון פג לא וריחיה מתורגם) יא מח ירמיהו( נמר
 תמיד שנגרה) מט ג שם( הפוגות מאין תדמה ולא נגרה עיני וכן) יח ב איכה( לך פוגת תתני אל כמו
) ד א חבקוק( תורה תפוג כן על וכן ומתבטל אותו שמפזרין טעמן מפיגין וכן והפסק שביתה מאין
 וזה כמת והיה הלב תנועת פסקה כי נשימתו ופסקה לבו שנתבטל לבו ויפג זה וגם פסקות תבטל
 הכח וחלושי הזקנים זה יסבלו לא כי הרפואות בספרי והוזכר פתאום השמחה בבוא ידוע הענין

 והחום פתאום ונפתח נרחב הלב יהיה כי פתאום בפתע שמחה להם בבוא מהם רבים שיתעלפו
 האמין לא כי ואמר כמת הזקן נפל והנה בהתקררו הלב ויאפס הגוף צוניבחי ומתפזר יוצא התולדי

 בעלוף הידוע כי להם האמין שלא בעבור דומם שוכב והוא היום מן גדול זמן שעמד להגיד להם
 את אליו וידברו טעם וזה רוח בנחת בו שתקבע עד ההיא בשמחה אותו וירגילו לו שיצעקו הזה
 לפניו ומביאים יוסף דברי באזניו צועקים היו כי העגלות את ראוי אליהם דבר אשר יוסף דברי כל

 אביהם. יעקב רוח ותחי וזהו וחיה נשימתו וחזרה אליו רוחו שבה אז העגלות
 מי זה שבישר ליעקב אבינו ? – כל אחד שואל את עצמו

ים כולנו מכירים את מדרשי חז"ל ... וכולנו מכירים את השיר ששרה סרח בת אשר "יוסף חי במצר
 ויש לו שני בנים, מנשה ואפרים"... ככה לימדו אותנו עוד בחיידר. 

המקור לזה מובא בספר הישר, שם מובא שהיא לקחה כינור, ושרה לו כל הזמן את השיר, שיוסף 
 חי והוא במצרים...
 אל"  - יעקב אותה בירך  הזאת, הבשורה את לו בישרה אשר בת וסרח שהיות, כתוב בספר הישר

 " רוחי את החיית כי בך לעולם, ותהמו ימשול
 לשמים עלתה ולבסוף מופלג, באופן ימים האריכה אשר בת שסרח,  כותב  המור צרור ספר

  חייה. כשהיא
 בתקופת לחיות, י"לאר להיכנס . זכתה 620 בגיל נפטרה היא, צרור המורשעושה  החשבון פי על
 זכתה זה וכל' , ב שמואל בספר כתובש כמו ליואב בכרי בן שבע את הסגירה  גם והיא המלך דוד

 .חי שיוסף אבינו ליעקב הבשורה בזכות
 

 סרח את האחים שלחו מדוע, חי שאני לאבא ותגידו לכו לאחים, אומר יוסף אם - שאלה נשאלת
 ??הבשורה את לו לבשר אשרבת

נין שיבואו כל האחים, יעמדו בשורה ויגידו "אבא, חזרנו עכשיו ממצרים, יוסף חי"... מה הע
 שדוקא  סרח בת אשר צריכה להיכנס ?

 צריך לדעת דבר מענין מאוד:
 תפרח חי, שיוסף הבשורה את לו יבשרו שאם האחים, שחששו - כתובהגדול  מדרש בספר
 ?עשו מה, נשמתו
 ? עשתה מה, במצרים חי והוא קיים שיוסף ליעקב אמרי -אשר   לסרח בת אמרו

 לו יש?! במצרים יוסף?! חיי יוסף, "מה תמיהה בלשון ואמרה,  בתפילה שיעמוד עד לו המתינה
"?!בנים שתי

אם אנחנו היינו שומעים דברים כאלה, מיד היינו מסתובבים אחורה... אבל יעקב אבינו, לא 
 מסתובב אחורה...

... אבל בינתיים זה ניכנס 18יעקב שומע...שומע...שומע... להגיב הוא לא יכל, כי הוא באמצע 
 בפנים...

 למה צריך שסרח בת אשר תבוא ? שיגידו הם ! – השפתי כהן, מגורי האר"ישואל 
עשו כן בחכמה. כי היו תינוקות (סרח בת אשר היתה ילדה קטנה) והיות וכך,   – כהן השפתי אומר

המילים שילד קטן אומר, זה לא כמו מילים שאדם מבוגר אומר... אז אתה לא מקבל את הדברים 
בניגון, והיתה מאריכה ומכניסה את הדברים, ולכן עשתה את זה בשוק , ולכן היתה מנגנת 

 באיטיות, עד שנכנסו הדברים לליבו, והאמין להם. 
 בשורות, בבת אחת. כאלה להם לבשר אסור צעירים, גם – מכאן לומדהקדוש האלשיך

 }: 'ב,  ב"ס כתובות  {מסכת מדברי גמרא ראיה הוא מביא
 דאתי עד לי איעכב ל''א יוחאי בן ש''דר הלוליה בשילהי רב ביל קאזיל הוה חכינאי בןחנניה רבי

 למיזל ידע ולא דמתא שבילי אישתנו דאתי עד רב בבי שני סרי תרי יתיב אזל ליה איעכבאלא בהדך
 קולתך מלי חכינאי בת חכינאי בת לה קרו דהוו רביתא לההיא שמע דנהרא אגודא יתיב אזל לביתיה

 עינה דל קמחא נהלה קא דביתהו יתיבא הוה בתרה אזל דידן תארבי האי מ''ש אמר ניזיל ותא
 .וחייה עלה רחמי בעא שכרה זה זו ענייה ע''רבש לפניו אמר רוחה פרח לבה סוי חזיתיה

 מחוץ שנה 12 תורה ללמד ללכת מאשתו רשות קיבל חנינא' שר הגמרא מספרת - לשון הרב
 מוכר... מישהו יפגוש אולי לנהר, ניגש בו... גר שהוא הבית את הכיר לא חזר, לבית...כשהוא

 הביתה. עמה ונכנס אחריה עקב,  בתו שזאת הבין' , רגע בואי חכינאי בת' צעקה שומע פתאום
? חכינאי בן חנינא' ר עשה מה. נשמתה פרחה אותו שראתה ואיך חיטים בררהזמן, באותו אשתו
 .וחייתה נשמתה חזרה' שכרה זה שנה 12 ללמוד ללכת לי שנתנה זו צדיקה' – ה"הקב לפני התפלל

 :נוסף מעשה ומביאה הגמרא ממשיכה
 חכינאי בן כדעביד איעביד לא אמר אתא כי מדרשא בבי שני סרי תרי יתיב אזילביסא ברחמא רבי
 שמעתא ליה משאיל קא הוה קמיה יתיב בריה אושעיא' ר אתא לביתיה שלח במדרשא יתיב עייל
 בריה על לביתיה על האי כי זרע לי הוה הכא הואי אי אמר הדעתי חלש שמעתיה מתחדדי דקא חזא
 מקמי דקאים אבא איכא מי דביתהו ליה אמרה בעי קא שמעתתא למשאליהסבר הוא קמיה קם
 של בנו אושעיא' ר זה ינתק במהרה לא המשולש החוט} יב-ד קהלת{ חמא בר רמי עליה קרי ברא
 .ביסא בר חמא רבי

 בר חמא אמר רבי ... המדרש בבית שנה 12 ללמוד שהלך ביסא בר חמא' בר מעשה - לשון הרב
 תקופה כל שולח והיה חכינאי..." . היה יושב בבית המדרש,  בן חנניה אעשה כר' לא "אני ביסא

 .. כדי להכין אותם נפשית..מגיע הוא כזה, זמן פרק שעוד להודיע לביתו, שליחים מסוימת
קנים בשביל זה... גם אנשים צעירים שמבשרים להם לא צריכים להיות ז – הקדוש האלשיך אומר

 כאלה בשורות, זה יכל להיות מסוכן. לכן צריך לדעת איך לבשר את זה... ולא בבת אחת..
 ...להם האמין לא כי לבו ויפגאם ככה רבותי, יעקב אבינו לא מקבל את הדברים... שנאמר 

 מתי הוא כן האמין ?

... מה קרה ? מה הוא ראה אביהם יעקב רוח ותחי אתו לשאת יוסף שלח אשר העגלות את וירא
 בעגלות ?

 אבל רבותינו מבעלי התוספות, עונים תשובה:רש"י כותב פירוש אחד מאוד מפורסם, 
{מסכת  הגמרא אומרת האלה, והעגלים ...)מעגלות חוץ( ממצרים עגלים שהגיעו ראה ויעקב היות

 : ח}"כ בכורות א., ג"ל סנהדרין
..שלההאםחותכיןכןאםאלאמצריםשלמאלכסנדריאיוצאתזירהוחפרה..אין.

 המצרים היו לא, משם שיצא המרכזי הייצוא היה וזה והיות מעולות, ופרות חזירים היו במצרים
 להוליד יוכלו שלא כדי? מדוע .אותם מעקרים היו כן אם אחר, אלא למקום לצאת להם נותנים

 .המצרים של הזאת בדוגמא וולדות, עוד
 אלא להיות, יכל לא זה -אמר עגלים... את כל התוצרת הזאת, שלח שיוסף יעקב אבינו, שראה כיון
 העניין!  את אישר פרעה כן אם

  מה פתאום פרעה אישר את זה ?!
 )התוספות מבעלי זקנים מושב. (במצרים מלך שיוסף סימן זה אלא,
 ונפרדו והיות . ערופה עגלה של וגיההס סביב הייתה מיוסף, אבינו יעקב של , שהפרידהי אומר"רש

 ! ערופה עגלה בפרשת נפרדנו לו אמר -לו  רמז רמז, הזו בפרשה
 :מפרשים וכמה בכמה מובאים הדברים יסוד
 {לז, יד} וישלחהו :כותבים, כז), (מה  התוספות זקנים מבעלי דעת וישב)... (פרשת הטורים בעל

 מלווה הוא,  אחיו בשלום לראות וסףי את שולח שיעקב בשעה שכמה. ויבא חברון מעמק
 הביתה". תחזור,  מבוגר אתה יוסף "אבא, לו אותו...אומר

 !בתורה פרשה נתווספה שעליה לך, דע, בעינך קלה לוויה מצוות תהיה אל יעקב לו אמר
 פרשת חלל , שלא נודע מי הכהו...

, ורוחצים את אומרת התורה, שכאשר נמצא חלל באדמה, יצאו הסנהדרין הקרובים אל החלל
 לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא {דברים כא, ז} ידינוידיהם על העגלה הערופה בנחל , ואומרים 

 ישראל... לעמך כפר} ח{ ראו
  ?? הן דמים שופכי דין בית שזקני, עלתה דעתנו על וכי - ב}, ו"מ סוטה {מסכת המשנה שואלת

 לויה בלא והנחנוהו ראינוהו ולא ונותמז בלא ופטרנוהו לידינו בא לא אלא - אומרת הגמרא
אל תזלזל בנושא הליווי, כי גם הזקנים אם לא היו מלווים, היו מאשימים אותם  –אמר יעקב ליוסף 

 שרצחו ! לכן אני מלווה אותך, כי התורה מלמדת אותנו, עד כמה חשוב ענין הליווי.
 כל היום. אחד המלווה ואחד המתלווה , שניהם אינם ניזוקים - אומרים חז"ל

 רבותי, אם אלה הם הדברים, אני רוצה לקרוא מדרש אחד, ואם נזכה, נרחיב גם בו:
 ואם, מוטב הרי לכם יאמין אם יוסף להם אמר - אומר המדרש {בראשית רבה, פרשה צד, אות ג}

: דכתיב הוא הדא, עוסק הייתי ערופה עגלה בפרשת לא ממך שפרשתי בשעה לו אומרים אתם לאו
 .)כח, מה בראשית. (רוח ותחי גלותהע את וירא

מדוע יוסף אומר, אם יאמין לכם, אל תאמרו לו עגלה ערופה.. ורק אם לא  – נשאלת השאלה
 יאמין לכם, אז תגידו לו, על העגלה הערופה ? למה צריך להעלים את העגלה ערופה ?

 רבותי, אני רוצה לשאול שאלת מפתח, בכל הנושא הזה:
 יקח את השיטה שסוברת שהוא חי... אמר יעקב "לא יכל להיות" ...יעקב לא מאמין להם... נ

 למה לא יכל להיות ?
 אמר יעקב, שלא יכל להיות, שעבד מולך במצרים. – אומר השפתי חכמים

 חברה ומספרים לך בדיחות ??! 11רבותי, למה הוא לא מאמין ??? מה אתה חושב, שבאו 
 אין אמת של דברים אומר אפלו, הזה בדאי של טיבו מה חיא רבי תני - ממשיך המדרש ואומר

 אותו. מאמינים
 !?מה זה -כהונה המתנות שואל

 הם אז לא... אם הוא בנך הכתנת נא הכר) ..לב, לז( הם הרי הביאו לו את הכתונת פסים, ואמרו לו 
 !  מאמין לא? חי שהוא אומרים אתם ועכשיו אותו שיקרו

 בנימין ! –שיקר רבותי... עשרה שיקרו, אבל יש אחד שלו 
 אם תגיד שבנימין לא בא, כפי שסובר הריטב"א, וכמו שכותב הטור, שבנימין לא חזר... 

 למה עשרה ? חמרים עשרה כזאת שלח ולאביו} כג{ - הראיה
 כי בנימין נשאר אצלו.

 כתוב בחז"ל... דיברנו על זה לפני כמה שנים... אם בנימין חזר או לא... 
 , שהוא לא חזר !אז חלק מהמפרשים אומרים

 אז אם לא חזר, אז באמת נמצאים עשרה... ולא מאמין..
 אבל חלק מהמפרשים סוברים, שהוא כן חזר !

 למה הוא לא מאמין ??? – השאלה שנשאלת היא
 למה אני שואל את השאלה הזאת  ?

 החיים הקדוש שואל את השאלה הזאת.-א' כל, כי האור
הרי הגמרא אומרת, שאין אדם משקר  – , שואל שאלהנרהערוך ל, לבעל מנחת עניהספר וב' כל, 

 אותו . לגלות אפשר-שאי בטוח שהוא בדבר משקר , בדבר שניתן לבדוק אותו. אדם
 –כך, לשלוח שליח ... שמונה ימים הוא יגיע למצרים... ושם הוא ישאל -מה, בעיה גדולה כל

 תגידו, המושל במצרים קוראים לו יוסף ???
 לבדוק את זה ! ברגע אחד, אתה יכל

 נו, אז מה החגיגה ??? – הערוך לנרשואל 
 רבותי, השאלה היא פי כמה יותר קשה...

 אומרים לו שהוא חיי.... "לא מאמין" !
 למה אתה לא מאמין ?!?

 "מושל במצרים ?! לא מאמין ! "
  וישב : בחזרה לפרשת רבותי, נחזור

 ועל חלמתיו על אתו שנא עוד ויוספו בנו תמשל משול אם עלינו תמלך המלך אחיו לו ויאמרו
 השמש והנה עוד חלום חלמתי הנה ויאמר לאחיו אתו ויספר אחר חלום עוד ויחלם} ט: {דבריו
 מה לו ויאמר אביו בו ויגער אחיו ואל אביו אל ויספר} י: {לי משתחוים כוכבים עשר ואחד והירח
 אחיו בו ויקנאו} יא: {ארצה לך להשתחות ואחיך ואמך אני נבוא הבוא חלמת אשר הזה החלום
 .הדבר את שמר ואביו
 מאחד, מי זה ? חוץ אותו שונאים כולם

 .לכיס והכניס החלומות את כתב –הדבר את שמר ואביו אבא שלו,  שנאמר 
 וכולנו מלך, במצרים יוסף!  אמת בפנקס, שכתבת מה!  אבא -  לו שבטים...אומרים 11חוזרים 

 חסרים... ובלהה אתה רק לי... משתחוים כוכבים עשר ואחד ירחוה השמש והנה בפניו.. התכופפנו
 !התקיים הכל  !בואו

 ! מאמין לא  -
 ?!מאמין לא אתה למה הדבר, את שמרת הרי אבל

 מת. שיוסף אחד, רגע אפילו מאמין לא אבינו רבותי, יעקב
 להתנחם וימאןה ... מה ז להתנחם וימאן לנחמו בנתיו וכל בניו כל ויקמו )לה ,לז( - אומרת התורה

? 
 חודש. ב"י לאחר מהלב שישתכח המת על גזרה

 חי ! שהוא הדבר פירוש מהלב ! לי נשכח לא הזה הילד -אמר יעקב
  ...אחר אחיכם את לכם ...ושלח) יד, מג(אומרת התורה, בפרשת ששבוע שעבר 

 . בו נזרקה הקודש רוח. אחר: שמעון זה .אחיכם את - י"רש אומר
 ...במצרים שבר יש כי יעקב (מב, א) ויראה רבותי, נאמר בתור

 איך אפשר לראות שיש שבר ? –שואלים חז"ל 
 להלן( שנאמר, שמע אלא ראה לא והלא, ראה ומהיכן .במצרים שבר יש כי יעקב וירא - אומר רש"י

. במצרים סבר שבר לו יש שעדין קדש של באספקלריא ראה, וירא ומהו', וגו שמעתי הנה) ב מב
 יוסף. שזה בפרוש להודיעו ממש בואהנ היתה ולא

אבא, יוסף חי ! הוא מלך ! כל החלומות  -שבטים ממצרים ... ואומרים לו   11חוזרים בחזרה 
 התגשמו !

 "לא מאמין לכם ! "
 מה קרה ? למה הוא לא מאמין ??

 השאלה הזאת, כתובה בספרו של ר' אליהו לופיאן (לב אליהו), ששם ראיתי את זה לראשונה...
תשמע, מצאנו אותו ...  –אם היו באים האחים ליעקב אבינו, ואומרים לו  - מר ר' אליהו לופיאןאו

 יש לו חנות במרכז קהיר... היה מאמין... הוא מלך במצרים.... היה מאמין...
 שהוא "חי"... –דבר אחד הוא לא האמין 

שפה של שבטים...  אתה צריך להכיר שפת תורה... אתה צריך להכיר –אומר ר' אליהו לופיאן 
 ' ? חי' למילה הכוונה אתה צריך להכיר את שפתו של יעקב אבינו...מה



 

 ז 

מה פירוש  מסבירה מכות במסכת הגמרא נושם... הדבר פירוש לא זה חי,  - אומר ר' אליהו לופיאן
 '.חי'המילה 

»  ריםהע מן אחת אל ונס} מב-ד דברים{ קרא מאי יצחק ר''א - אומרת הגמרא {מסכת מכות י, א}
 וחי שנאמר עמו רבו מגלין שגלה תלמיד תנא חיותא ליה דתהוי מידי ליה עביד וחי האל

 למה מגלים רבו עמו ?
וחישנאמרעמורבומגליןמקלטלערישגלהתלמיד-ם {הלכות רוצח, פרק ז, א}"הרמבכותב
 שגלה הרב ןוכ. חשובין כמיתה תורה תלמוד בלא ומבקשיה חכמה בעלי וחיי שיחיה כדי לו עשה
 עמו. ישיבתו מגלין
 ! תורה אותה לא היא שילמד התורה אלמוני, רב לו ויביאו פלוני, מרב תורה ללמוד שרגיל אדם
 ! חי לא הוא תורה, אותה לא היא התורה אם
 !רוחנית בשלמות שהוא הדבר פירוש, חי

 ? חיים הם זמן מהכ חיים. פרחים לה הביא פרחים, זר לאשתו קונה אדם – ין'מוולוז הנציב כותב
 ! חיים אותם הבאתי אבל? למה, לפח משליכים כ"ואח יומיים בדיוק

 מת ! כבר הוא שלו, הצמיחה ממקור אותו כשניתקת זה חי שלושה ימים, אבל
 למה בו מושל לא כרמש הים כדגי אדם ותעשה  – ב} ,ג דף זרה עבודה {מסכת הגמרא אומרת
 כיון אדם בני אף מתים מיד ליבשה שעולין כיון שבים גיםד מה לך לומר הים כדגיאדם בני נמשלו

 חמה עליהם שקדרה כיון שבים דגים מה אחר דבר מתים מיד המצות ומן תורה מדברי שפורשין
 .מתים מיד חמה עליהם שקדרה כיון אדם בניכך מתים מיד

ש לו חנות אם הייתם אומרים לי שהוא נושם... שהוא שר החוץ במצרים... י –אמר יעקב אבינו 
 בקהיר... אני מאמין ! אתם אומרים לי שהוא חי ???

 כלכם חיים אלהיכם' בה הדבקים ואתםחי, פירוש הדבר, שהוא דבוק בקב"ה במאה אחוז , שנאמר 
 ! היום

 חיים זה דבקות בקב"ה !
 אתם מספרים לי שהוא במצרים, והוא עוד חי ?! לא מאמין שיכל להיות דבר כזה !

 א מאמין לבנימין...את זה, הוא גם ל
, וקיבלתי את הברכות מאבא, אמרה לי אמא שמעתי שעשו רוצה להרוג 63"כשהייתי בגיל 

 אותך... לך לחרן, וישבת שם ימים אחדים..."
 כמה זמן זה 'ימים אחדים' ?

 שנים. 7 –אומרים חז"ל 
בנות את עצמו, יעקב אבינו יודע שהוא הולך לחרן, לשבע שנים... בדרך לחרן, הוא נעצר , כדי ל

 איך לחיות אצל לבן ! 
 על כל שנה בבית לבן, צריך שנתיים הגנה. -שנה הוא נעצר  14

אתם  . אצלו הייתי 97 גיל ...עד77 בן הייתי ילד. הייתי לא ללבן, יצאתי שאני -  יעקב רבותי, אומר
 יודעים איך שרדתי??

תרנגולות ... שאין לי שפה  שייך לפה.. הרגשתי כמו בלול של לא שאני הרגשתי כי שרדתי 
 , בבית לבן ! לבן הוא נוכל, והעיר שלו נוכלים !77משותפת איתם... וזה היה בגיל 

 העולם נמצאת  זוהמת שכל הארץ ! ערוות שהיא למצרים, , שיורד 17 בן אתם רוצים לספר לי, ילד
  ... אתם רוצים לספר לי, שהוא עוד נישאר חי ???)האלשיך שמביא כפי( שם
 !להיות יכל לא! חי שהוא לי תספרו אל! הדת עם קשר עוד לו שיש להיות, יכל לא הז

 רבותי, למה הוא ירד למצרים ?
הטבחים... למה הוא  שר פרעה סריס פוטיפרה, אותו קנה למצרים, יוסף שירד כתוב בחז"ל, שאיך

 קנה אותו ?
 שה הקב"ה ?ל... ומה הע"רח לעבירות אותו הקדוש, שהוא קנה החיים-האור מביא
 את פוטיפר. סירס
 על מה אתם מדברים ?!?! ?!חי  להישאר יכל היצרים... כל , עם 17 בן ילד

 בדעותיו נמשך להיות אדם של בריתו דרך – ')א הלכה' ו פרק דעות, הלכות( ם"כותב הרמב
 בוליש לצדיקים להתחבר אדם צריך לפיכך. מדינתו אנשי כמנהג ונוהג וחבריו רעיו אחר ובמעשיו

 ילמד שלא כדי בחשך ההולכים הרשעים מן ויתרחק. ממעשיהם שילמד כדי תמיד החכמים אצל
 ואומר'. ירוע כסילים ורעה יחכם חכמים את הולך) 'כ-יג משלי( אומר ששלמה הוא. ממעשיהם

 למקום ילך ישרה בדרך הולכים אנשיה ואין רעים שמנהגותיה במדינה היה אם וכן'. וגו האיש אשרי
 נוהגים שמועתן ושומע יודעם שהוא המדינות כל היו ואם. טובים בדרך ונוהגים דיקיםצ שאנשיה

 מפני או הגיסות מפני טובים שמנהגותיה למדינה ללכת יכול שאינו או. זמננו כמו טובה לא בדרך
 שאין וחטאים רעים היו ואם'. וידם בדד ישב) 'כח-ג איכה( שנאמר כענין יחידי לבדו ישב החלי

 ולחוחים למערות יצא הרע במנהגם ונוהג עמהן נתערב כן אם אלא במדינה לישב תואו מניחים
 .'ארחים מלון במדבר יתנני מי) 'א-ט ירמיה( שנאמר כענין חטאים בדרך עצמו ינהיג ואל. ולמדברות

, שומר תורה ומצוות ?! דבוק בתורה ... פאות 37אתם מספרים לי שהוא מושל במצרים ?! בחור בן 
 . כובע... לא יכל להיות דבר כזה !!!מסולסלות.

 ? קרה מה אז
 בטוח לא 'אני בלבו אמר העגלות, את אבינו יעקב גם כאשר ראה – הקדוש החיים-האור אומר
 .חי' שהוא
 ?הניסיונות  בכל עמד שיוסף יעקב אבינו למסקנה,  הגיע מתי

 .ֽחי ךעוד כי פניך-את ראותי אחרי הפעם אמותה יוסף-אל ישראלויאמר )ל, מו(
, כשנתבשרתי מקודם ולא בראייתך הזאת הפעם . פירושֽחי עודך כי - הקדוש החיים-האור אומר

 מכמות דיוקנך נשתנה ולא כמקודם צדיק' פי חי שעודך בהם והכרתי פניך ראותי אחרי והטעם
 ונכון..) יח ברכות( חיים קרויים הצדיקים כי חי עודך אלא שהיה
 מה, ללב יראה' וה לעיניים יראה אדם, גדולים צדיקים כמו איםנר שחיצונית אנשים הרבה ישנם

 .בליבם יש מה ויודעים אדם, בני בפני מתבוננים צדיקים,   לדעת יכל ה"הקב רק בפנים שנעשה
, יעקב אמר,  שלי בעניים אותך רואה שאני עכשיו, מאמין לא עדיין אני? חישיוסף מספרים אתם

 ! חי שאתה יודע אניעכשיו
 , אם אלה הדברים, נוכל בע"ה להעמיק שלב נוסף:רבותי

 בפרשת מקץ, אומרת התורה:
 עם לכל המשביר הוא הארץ על השליט הוא ויוסף.. ממצרים בר לשבר עשרה יוסף אחי וירדו {ג}

 וידבר אליהם ויתנכר ויכרם אחיו את יוסף וירא} ז: {ארצה אפים לו וישתחוו יוסף אחי ויבאו הארץ
 החלמות את יוסף ויזכר} ט: {אכל לשבר כנען מארץ ויאמרו באתם מאין להםא ויאמר קשות אתם
 אל איש ויאמרו} כא... {באתם הארץ ערות את לראות אתם מרגלים אלהם ויאמר להם חלם אשר
 באה כן על שמענו ולא אלינו בהתחננו נפשו צרת ראינו אשר אחינו על אנחנו אשמים אבל אחיו
 ולא בילד תחטאו אל לאמר אליכם אמרתי הלוא לאמר אתם בןראו ויען... הזאת הצרה אלינו

 נדרש הנה דמו וגם שמעתם
 עליו ... לרחם צריכים התחנן...היינו הוא זאת בכל, למיתה אותו דנו נכון -האחים  אומרים
 אותם להוכיח לך יש מה מדוכאים..., שפופים שלו האחים את רואה ראובן הרי - השאלה נשאלת
 ?!במשהו יעזור זה?! עכשיו

 את פסקנו אנחנו, לראובן יהודה בין ויכוח התנהל -  נורא דבר ואומר הקדוש, החיים-האור בא
 למיתה! ודינו רודף,כדין דינו
 .בבור אותו ושימו אותו, קחו -ראובן  אמר
 ! ונחשים עקרבים מלא הבור הרי?! בבור אותו שימו מזה - החיים הקדוש-האור שואל
 אומרת' (חברותיות' חיות שם שאין לעצמם, תארו מסתמא אבל ו,עמק את ראו לא הם אמנם
 ).מת שהוא עליו מעידים נחשים של לבור שנופל אחד הגמרא
 אותו לשלוח תעיז שלא אבל בפנים הבור, שימות.... אותו שים בסדר, –ליהודה  ראובן אמר

 !למצרים
 את וכסינו אחינו את נהרג כי בצע מה נקי דם נשפוך לא אנחנו ואופן, פנים בשום -לו יהודה אמר
 . לישמעאלים אותו נמכור מה פתאום! – דמו
 ?לראובן  יהודה בין הוויכוח, נקודת הייתה מה

 לבור! אותו נזרוק - אמר ראובן
 אה.. יכל להיות שיש נחש ? 

עוון, אמר  בו יש אם - ממית החטא אלא ממית ערוד אין -  הגמרא {מסכת ברכות לג, א} אומרת
 . בו יגעו לא עוון, הם בו אין ואם הנחשים, אותו רגויה ראובן,
 הוא, גופנית ימות לא הוא למצרים, אותו שולח אתה שאם!  לך דע אבל - ליהודה ראובן אמר
 רוחנית ! ימות

 ! חייב ימות ולא זכאי ימות מוטב - אמרה הקדושה והתורה
 אבל פיזית יחיה הוא?!  אותו שולח אתה לשם הארץ... לערוות זוהמה, למקום אותו שולח אתה
 .רוחנית ימות

 ! ההורגו מן יותר המחטיאו גדול  -ראובן  לו אמר
 ! דם נשפוך ולא למצרים, אותו נשלח -לו יהודה  אמר
 מה יותר לנו אין אותו הורגים אנחנו אם,  יהודה אמר  - מוילנה הגאון בשם לתורה, האזנים אומר

 .ה"לקב להתפלל
 רב. ע –הרים צ –וקר ב –... ר"ת  דמו את וכסינו אחינו את נהרג כי בצע מה

עלדםלכםישאם-מלאודמיםידיכםשמעאינניתפלהתרבוכיגם{א, טו}ישעיהוהנביאאומר
 .תפילה שומע לא ה"הקב הידיים,

 את ישמע לא ה"הקב  רב,עו הריםצ קרב, כפרה לנו אין,  אותו נהרוג אנחנו אם -יהודה  אמר
 .תפילתנו

 ? צודק מי - הקדוש החיים-האור שואל
  רוחנית. ולא פיזית אותו נהרוג אמר, ראובן
 זה, שבהיכל תורה ספר ואפילו במזל, תלוי הכל יתמודד. ושם למצרים, אותו נשלח אמר, יהודה

 !שיתמודד אלינו... קשור לא
 מי צודק בוויכוח ?

 אלא בוצע נאמר לא אומר מאיר רבי' ה נאץ ברך ובוצע – ב}, ו {מסכת סנהדרין הגמרא אומרת
 המברך וכל אחינו את נהרוג כי בצע מה אחיו אל יהודה ויאמר} כו-לז בראשית{ שנאמר יהודה כנגד
 .'ה נאץ ברך ובוצע נאמר זה ועל מנאץ זה הרי יהודה את

 איזה דרך צודקת ... של יהודה או של ראובן ???
וסף למצרים, כאילו מנאץ את אומרת הגמרא, שמי שמברך את יהודה, על עצתו למכור את י

 הקב"ה...
 אהה, אבל זה הצליח ! יוסף חזר בשלום ממצרים... הוא חי ?!

אבל הוויכוח הזה, שהתנהל בין יהודה לראובן, זה בדיוק מה שנעשה, כאשר האחים מגיעים 
 "יוסף חי" ! -ליעקב אבינו, ואומרים לו

 "אני לא מאמין"
 ... אין סיכוי שהוא יחיה ! 17גיל לשלוח ילד כזה למצרים, ב –אמר ראובן 

 אלו הדברים, שמבארים רבותינו, סביב הוויכוח הזה...
 הוא אלא,  זה רק ולא חי שיוסף לך דע אבינו, ליעקב ואמרו האחים שבאו - סופר הכתב אומר
 מצרים !  ארץ של הניסיונות בכל מושל הוא כלומר, מצרים! ארץ בכל מושל
 מאיפה לומדים את זה ? , יצרו את הכובש גבור איזהו

 .עיר מלכד ברוחו ומשל שנאמר
 לא רק חי, אלא עומד בכל הניסיונות ?! זה דבר שאני לא יכל לקבל... –אומר יעקב אבינו 

 מה קרה ?
 אביהם יעקב רוח ותחי אתו לשאת יוסף שלח אשר העגלות את וירא
 ?  התרגש הוא ממה
. אהה, הוא זוכר מה למדנו לפני עשרים שנה... .ערופה עגלה בפרשת ממנו, נפרד שיוסף נזכר הוא

 סימן שהוא חי !!!
אבא, אם אתה שואל איך עמדתי בכל הניסיונות ... זה רק בזכות  –יוסף שלח לו עגלות, לומר לו 

 זה שהחזקתי בתורה ! זה נתן לי את הכוחות, לעמוד בכל הניסיונות. –דבר אחד 
 כבודי כל את לאבי והגדתם} יג{  -הצדיק  יוסף להם שאמר מה זה רבותינו, אומרים ככה, אם

 ... במצרים
 ?!  במצרים  כבוד יש שלו שלבן יעקב, את מעניין מה

 רבקה אחי אצל שכתוב כמו לכסף. כבוד זה חסר, כבד שכתוב במקום - מוילנה אומר הגאון
 בינולא ומאשר לאבינו אשר כל את יעקב לקח לאמר לבן בני דברי את וישמע) א ,לא בראשית(

 .הזה הכבד כל את עשה
 . ינחלו חכמים כבוד זה מלא, כבוד שכתוב והיכן

 שדבוק ומי! בתורה דבוק אני, לתורה כבוד לי שיש,  כבודי את לאבא תספרו -אמר להם יוסף 
 .הניסיונות כל את לעבור זוכה בתורה

 :העגלות בפרשת יש מה להבין, ננסה רבותי, בואו
ני יאמר רעיון נפלא, שכל המפרשים כאן מביאים ... ראיתי את זה לפני שניכנס לעומק הדברים, א

... כולם מביאים את אותו רעיון, והרעיון הוא בטללי אורות, ראיתי את זה הרב פינקוס בספר של 
 מוילנה... הגאון של נפלא, לאור סיפור שקרה, בזמנו

 אבדו – הבעל נעלם אחד, קרבו לפתע שבועות... כמה וחיו שהתחתנו, זוג בימי הגאון מוילנה, היו
 ...הוצע פרס כספי... תלו מודעות...שום דבר.. איננו.. השאיר אישה עגונה... עקבותיו

 ם !!!-ו-ל-ש אומר בדלת... דופק אדם... מגיע שנים... חמש חלפו
 אותו...  מזהה לא אחד אף

 מי אתה ???
 אני החתן שלכם !

 וץ.. הזקן היה יותר ארוך.....זה לא אתה..איך יכל להיות ?! היית יושן שמן... אזנים בח
 זה אני, מה קרה לכם ?!?

 התחילו וויכוחים במשפחה...זה הוא...זה לא הוא...
 אני ! שזה לך ואני יוכיח קרה... מה לך לחדר, ואספר בואי לאשתו, הבעל אמר

 400מט ... את לא זוכרת הלכנו והוצאנו מהכספו250לחתונה... סבתא שלך  1200דוד שלמה נתן 
 שקל ?!..... אבא שלך מחביא את הכסף מתחת לפומפייה למטה... סיפר לה את הכל, לפרטי

 פרטים... יודע את כל הסיפורים ! 
תשמע, אתה באמת יודע את כל הסיפורים... אבל זה לא אתה... זה אתה ?! ...  –אומרת לו אשתו 

 זה לא אתה !!!
 מה עושים ? 

 מווילנה... לגאון הלכו
 הכנסת"... לבית בשבת אלי תבוא לגאון מוילנה.... אמר הגאון "תחכו כמה ימים.. ואתההגיעו 
תגידו לו  ואל תגידו לו שום דבר... ,כולכם "תכנסו – הגאון להם אמר, הכנסת לבית בשבת הגיעו

 ...עשו וכך שלו"... הקבוע במקום שישב רק,
 "משה, שב במקום, אני הולך להביא סידורים.."

 ?איזה מקום 
 "במקום שישבת אז בחתונה, הפתק עם השם שלך עוד שם... אתה יכל לשבת"

 משה נשאר לעמוד במקום... לא זז...
 תשלחו אותו מכאן... זה לא הוא ! –באו לגאון וסיפרו לו... אמר הגאון 

 לו סיפר והוא הדרכים באחת הבעל את פגש הוא אלא הבעל, לא זה שבאמת וגילו וחקרו, חקרו
 הדברים וככה וככה פלוני... לפני חמש שנים... במקום עגונה אישה השארתי לו ...אמר הכל

 .אני שאתה זה ותתחזה הכל תרשום,
 של ורעיון קדושה מחשבת תעלה לא טומאה, במחשבת אבל לתת... יכל הוא הכל - הגאון אומר

 .קדושה
 יעקב רוח ותחי אתו לשאת יוסף שלח אשר העגלות את {מה, כז} וירא – אומרים תלמידי הגאון

אמר יעקב, אם יוסף היה שקוע בטומאה ... הוא לא היה זוכר את המסכת, שלמדנו  – אביהם
 בפעם האחרונה... אם הוא זוכר אותה, סימן שהוא חי !

 אנחנו רוצים לעמוד על נקודה נוספת:
 אתו לשאת יוסף שלח אשר העגלות את וירא – יד מכתב תנחומא מביא הוא  ,שלמה תורה בספר
 ! היו גדולות והלא? נראות שאינן היו קטנות ? וכי וירא . מהואביהם יעקב רוח ותחי

 פלסתר, התורה אין הלא מה.. ואומר מצטער יעקב היה, מאביו יוסף שנפרד ימים אותם אלא, כל
 ואף ככה אם, כולו היום כל ניזוקים אינם המתלווה, ואחד המלווה אחד ולמדנו  אמת. כולה כל

 היינו ממנו וכשנפטרתי, הלכה מתוך אלא מחברו, ניפטר אדם שאין לפי,  ניזוק ואינ המתלווה
 ! 'ערופה עגלה' בפרשת עסוקים

 ?! נזקלו שקרה להיות יכל איך אז  התלווה... הוא גם, אותו ליוויתי גם, הלכה בדבר נפטרנו גם אז
 !קרה שזה להיות יכל לא הזאת... בסוגיה טרוד יעקב היה הזמן, כל אז
העגלות  את וירא... שנאמר ... וזהואלהים שלחני למחיה כי ... נענשתי לא,  לו ואמר יוסף לו חשל

 .אביהם יעקב רוח ותחי...וזהו שנאמר   הלכה בדבר דעתו נתישבה -
 ל"וחז כהלכה... התלווה והוא, כהלכה אותו ליווה,  הלכה בדבר מיוסף נפרד כי טרוד היה יעקב

 !?ליוסף  משהו שקרה להיות יכל איך אז, כלום ל קורה לא, אותו שמלווים שזה אומרים,
 עסקו והם אותו ליווה שיעקב - )התוספות לבעלי זקנים בדעת אריה, מובא גור( ל"המהר אומר

 שמתלווה מי או שמלווה מי הרי? מעשה כזה לו שקרה להיות יכל איך אז' , ערופה עגלה' בפרשת
 ניזוק!? אינו



 

ח 

, ומשם בע"ה , בפרדס יוסףן, אני יביא רק עוד פירוש אחד, שמופיע לפני שנכנס לישב את העני
 נעבור לישוב האחרון:

 ב}: ,מה סוטה {מסכת את המשנה , מביאהפרדס יוסף
 לא דרישא מכלל מודדין היו מאין סיפא מדקתני הא קמיפלגי מדידה לענין אילימא קמפלגיבמאי

 מקומו קנה לקוברו קאמר והכי מיפלגיק מקומו קנה מצוה במת יצחק' ר אמר עסקינן במדידה
' ראליעזר' רדבריהגוףאצלהראשמוליכיןאחרבמקוםוגופואחדבמקוםראשודנמצאוהיכא
 ומר ונפיל דנאדי רישא נפיל בדוכתיה גופיה סבר מר קמיפלגי במאי הראש אצל הגוף אומר עקיבא
 עיקר סבר מר קמיפלגי במאי: מודדין היו מאין: אזיל דרהיט הוא גופא נפיל דנפיל היכא רישא סבר

 הוא וכן מראשו נוצר הולד מהיכן תנאי הני כי לימא בטיבוריה חיותא עיקר סבר ומר באפיה חיותא
 שאול אבא' וגו והשליכי נזרך גזי} כט-ז ירמיה{ ואומר גוזי אתה אמי ממעי} ו-עא תהילים{ אומר
 אלא שאול אבא קאמר לא כ''ע שאול אאב תימא אפילו ואילך אילך שרשו ומשלח מטיבורו אומר
 דכתיב הוא באפיה עלמא דכולי חיותא לענין אבל מיתצר ממציעתיה ולד מיתצר דכי יצירהלענין

 שנעשה ממקום אומר יעקב בן אליעזר רבי': וגו באפיו חיים רוח נשמת אשר כל} כב-ז בראשית{
 צוארי אל אותך לתת} לד-כא יחזקאל{ כדכתיב יעקב בן אליעזר דרבי טעמא מאי: מצוארו חלל
 רשעים. חללי

 מודדים אומר אחד?  מודדים מהיכן, הכהו מי יודעים ולא באדמה חלל שנמצא, הגמרא שואלת
 האף – אדם של  חיותו ממקום בודקים אם? ביניהם מ"נ מאי מהטבור מודדים אומר ואחד מהאף

 . הטבור – אדם של בריאתו תחילת ממקום או, 
 ?  אחר במקום והראש אחד במקום נמצא הגוף כאשר קורה המ הגמרא שואלת עוד
 ?מתגלגל והראש נופל שהגוף או ללכת, המשיך והגוף במקום נפל שהראש אומרים, אנחנו האם

 מחלוקת : הגמרא מביאה
 הגוף... אצל הראש את מוליכים וגוף, ראש נמצא כאשר אומר אליעזר' ר
 .אשהר אצל הגוף את מוליכים, לא -אומר עקיבא' ר

 הגוף, ואני הראש אתה הגוף" ...אם ואני הראש אתה "אבא,  יוסף לו שלח - יוסף הפרדס אומר
 תרד אתה אז הגוף. אצל הראש את שמוליכים אליעזר....' ר שיטת כי העגלות, את לך שולח אני

 . למצרים
  .הגוף אחר ותלך למצרים, כי אתה הראש... תרד אז הראש, אתה - היההעגלות של הסימן

 כך אומר הפרדס יוסף.
 קמא-בבא {מסכת בים התלמודגם,  נמצאים דברים אותם  לנר... הערוך בבעל מופיע - נוסף תירוץ

 ננסה להבין, מה מונח כאן:יסוד, באופן נפלא ביותר.  אותו את אומרים שניהם, פתיחה}
 את ראותי אחרי הפעם ל} אמותה ,מו {בראשיתלו  הוא אומר יוסף, את רואה יעקב אבינו כאשר
 עכשיו, אני יכל למות... פניך
 הזה בעולם. מיתות שתי למות הייתי סבור, ומדרשו. כתרגומו פשוטו. הפעם אמותה –י"רש אומר

, חי שעודך עכשיו, מיתתך ה"הקב שיתבעני אומר והייתי, שכינה ממני שנסתלקה, הבא ולעולם
 . אחת פעם אלא אמות לא

 ח שהקב"ה יעניש אותו ? מה הוא עשה לא בסדר ?למה הוא היה בטו – ים התלמודשואל 
 ...בעל הערוך לנראותה שאלה, שואל גם 

 חי ? שיוסף אבינו, יעקב הבין לא איך - הקדוש ה"השל שואל
 חודש, והוא ב"י לאחר מהלב שישתכח המת על וגזרה ניחומים, מקבל לא שהוארואה הוא הרי

 . חי יוסףש להבין אפשר לבד מזה משתכח... לא שהמתרואה
 צדק בצמח שאלה ישנה - , בספרו מנחת עניהערוך לנר, ואותו דבר כותב בעל ים התלמודאומר 
 כפרה המשלח חייב האם, בדרך ונהרג לשליחות חברו את ששולח אדם,-לבן קורה מה - ו} {סימן

 ?לא או עשה שהוא מה על
 . המשלח כפרה חייב  - צדק הצמח פוסק
- ..יוסף טרף טרף..  לג} ,לז {בראשיתמת  והוא יוסף, את שלחתי אני אם  - אבינו יעקב אומר
 ?! למה שעשיתי מה על אותי יתבע ה"הקב
 מת והוא לדרך, יצא אדם שאם היא, ההלכה אבל הלכה... דבר מתוך נפרדתם, אותו ליווית הרי

 ? זה את לומדים מאיפה כפרה ! צריך אתה בגללך,בדרך
 תובעת התורה אדם, של מוות של בנושא לך, דע - )וייל הודהי בן יעקב' ר( ויילי"המהר אומר
 . אחרים בדברים תובעת לא שהיא דברים מאדם
אותך... תברח  להרוג רוצה שאול שלי אבא דע,  -לדוד  ואמר המלך לדוד בא שיהונתן לכולם, ידוע

!!! 
 תר... מסת שדה... בתוך עצמו את מוצא ובורח... דוד עצמו את תופס בשבוע, רביעי יום

 רביעי...חמישי...שישי... דוד בלי אוכל...
 לאכל... לי תן - מאחימלך הוא מבקש הכהנים. עיר לנוב ומגיע מהמחבוא יוצא הוא בשבת,
 לחם זה כאן, שיש היחיד הדבר לאכל... לך לתת מה לי אין  -לו אחימלך, הכהן הגדול בנוב אומר
 שעבר... שבוע של הפנים לחם את לקחת יכל השולחן... אתה על עכשיו אותו מחליף שאני הפנים

 ? לאכל את לחם הפנים  לו היה מותר איך -שואלת הגמרא 
 .)גדול רעב( בבולמוס היה שהוא בגלל- הגמרא אומרת
 שבו החרב את מאחימלך ביקש חזרה, לדרך שיצא לפני ואכל... לחם הפנים, דוד המלך את לקח
 .לו ונתן גוליית.. את הרג

 ואמר .... הלך הסנהדרין ראש האדומי, שהיה דואג שם היה שעה,  באותה -הגמרא  אומרת
 החרב. את לו ונתן הפנים... מלחם לאכול לו נתן ואחימלך בשבת בנוב היה שדוד לך, דע לשאול
 ומשפחותיהם גדול...הם כהן כהנים...אחימלך 85 ... נוב תושבי כל את והרוג לך -שאול  לו אמר
 .נהרגו

' ה דבר ויהי השלחן אל יושבים הם ויהי} כ-יג א מלכים{ - מסכת סנהדרין קד, א}{ הגמרא אומרת
 שתי לדוד יהונתן הלווהו אלמלי רב אמר יהודה רב דאמר זדון עולה ושגגתה השיבו אשר הנביא אל

   בניו. ושלשת שאול נהרג ולא האדמי דואג נטרד ולא הכהנים עיר נוב נהרגה לא לחם ככרות
אבא רוצה להרוג אותך... קח שתי סנדוויצ'ים ותברח ! ... נוב  –ומר לדוד המלך אם יהונתן היה א

 לא היתה נהרגת... דואג לא היה נטרד... ושאול ושלושת בניו, לא היו נהרגים... 
 על בידך טמון זה עון  יהיה מתי עד לדוד ה''הקב ל''א  - צה, א} {מסכת סנהדרין הגמרא אומרת

 בניו. ושלשת שאול נהרגו ידך ועל האדומי דואג נטרד ידך ועל םהכהני עיר נוב נהרגה ידך
 !?דוד עשה ה"בסכ מה

 בבולמוס הוא כי הפנים לחם פוחד...אוכל הוא כי בורח הוא,  ברעב נתקף ימים... שלושה התחבא
... 

 ? אויב ביד תמסר או זרעך יכלו רצונך?!  בידך טמון זה עון  יהיה מתי עד ה"הקב לו אומר
 מוות... של תוצאה מזה ונגרם, מישהו עם שליחות ששולח שאדם  ,וייל י"מהר אומר אן,מכ רואים

 . דבר שום עשה לא הוא אם גם, צריך על זה כפרה

תראה מה קרה לדוד המלך, בגלל שיהונתן לא נתן לו סנדוויצ'ים ! מאשימים אותם בהריגת נוב, 
 עיר הכהנים...

 שהו, והוא נפגע בדרך, ודאי שצריך כפרה !אדם ששולח בידים מי –אומר המהר"י וייל 
 הללו הדברים חנינא בר חמא רבי אמר - יג} אות, ד"פ פרשה {בראשית רבה אומרים חז"ל במדרש

 הנני לי אומר והיית אותך שונאים שאחיך היית יודע, מתחתכין ומעיו נזכר אבינו יעקב היה
יוסף, זו לא ראיה... למה ?מזה שאני לא מקבל תנחומים על–אם ככה, אמר יעקב אבינו 

 גזירה על המת, שישתכח מן הלב, זה מתי שהוא מת ...
 אהה, כאן אני ממאן לקבל תנחומים ?!

 סימן שהוא חי...?
 – תמיד נגדי וחטאתי מבחינת הזמן, כל לי מזכיר ה"הקב אבל, מת שהוא להיות זה לא סימן...יכל

 ! אותו ששלחת מה על כפרה חייב אתה, יוסף מת בגללך, יעקב אתה
 הזמן כל לי מזכיר ה""הקב הזה, המעשה ועל המעשה... על כפרה צריך חברו, את ששלח אדם
 יוסף". את

 ? למה הבא. בעולם וגם הזה בעולם גם פעמיים... שאמות הייתי, סבור -יעקב אבינו  אומר
 יוסף אולי -ם דברי בשתי חשדתי אני לך, דע  -ביותר נפלא דבר עני} {מנחת לנר בעל הערוך אומר

 . יוסף טרף טרף... או אולי  אכלתהו רעה חיה )לג ,לז בראשית(
 אכלתהו רעה חיהמה זה  וניטרף יוסף... אכלתהו חיה תגיד, מבין לא אני - אומר בעל הערוך לנר

 ?!יוסף טרף טרף
זה  -  מת ואתה נכונים ראובן שדברי להיות יכל לך... קרה מה ידעתי לא אני -ליוסף  יעקב לו אמר

 טרפה אחת... חיה אכלה אותך.
 אחרא  הסיטרא של בצד הלכת אולי, אותך לקחה רעה ו"ח שמא -חמורה  יותר אפשרות יש אבל

 מהמוות !!! קשה יותר זה, 
 אם קרה לך משהו מבחינה גופנית, אבל  מבחינה כלום, לך קרה לא אם גם -אמר יעקב אבינו 

 ! אותי יתבע ה"הקב זה על רוחנית,
 מבחינה לא כלום... לך קרה שלא אני יודע,  חי שעודך ,אותך רואה שאני עכשיו -אמר יעקב לכן, 

 בעולם רק מיתה אחת, אלא הבא, בעולם מיתה אמות שלא אני יודע, רוחנית מבחינה ולא גופנית
 .הזה
 : ערופה עגלה פרשת מהי להבין נוכל ככה אם

 ...מישהו שהרגת להתחייב כדי כלום, לעשות צריכים למדנו, שלא ערופה עגלה מפרשת
 אותו ! הרגת אתה אז, אוכל בלי לדרך יצא והוא אוכל לו נתת לא אם הגמרא, אומרת
 לרצוח !  בשביל בידיים מעשה לעשות צריך לא אתה
 אותך! מחייב עצמו זה,  אותו ליווית שלא זה עצם, מזונות לו נתת שלא זה עצם
 אבינו ! יעקב של הפחד היה זה ,ערופה עגלה יוצא, שפרשת ככה אם

אם אתה רואה שהקב"ה תובע את הזקנים, לא על מעשה שהם עשו, אלא על מעשה שהם לא 
  עשו !

 הבא ! בעולם יהיה מה יודע מי, זה על אותי יתבעו לא בשמים אם יודע, מי -אמר יעקב אבינו 
 עגלה פרשת לו תזכירו אל,  הצדיק יוסף להם אמר – המדרש מתכוון לזה אולי, הדברים אלה אם

, אותי שלח שהוא זה , על עצמו' את 'יאכל הזמן כל את זה כל הזמן...הוא  לו תזכירו אם ערופה...
 עגלה פרשת את לו תזכירו לכם, יאמין לא הוא ואם, חי שאני לו תגידו לי... קרה מה יודע ומי

 ערופה !
? מתהפכים למה, הפכיםמת הזמן כל שמעיו החובה את לו להזכיר עלולה פרשת עגלה ערופה, כי
  ...'לי קרה מה יודע מי'ו אותי שלח שהוא זה על

 שצריך... מה עשית, אותו ליווית נכון, –ליעקב  להגיד באה לכן פרשת עגלה ערופה,
 ?!אמיתי לא דבר תכתוב שהתורה  התורה פלסתר ?! היתכן -אבינו   יעקב אומר
 כלום ! לו קורה לא,  שנשלח ומי אותו ששלח מי הרי

 אני, בנפש ולא בגוף דבר. לא שום לי קרה לא לדאוג... מה לך אין אבא, –בחזרה  יוסף לו שולח
 לא, רעה ולא חיה לא בי פגעה לא .כולכם חיים' בה הדבקים ואתם וקיימתי  ה"בקב דבוק אני חי..
 .בשלום יצאתי בשניהם, עמדתי בשניהם ..טרף ולא טרף
 ....ויגש פרשת זוהי
 ק נסכם בנקודה אחת:ר ככה רבותי,  אם

 בטבת, ואני רוצה לסיים בעשרה בטבת. בעשרה פתחנו
 בספרו, דבר חידוש...  כותב סופר החתם

 ליום נדחה הוא בשבת באב תשעה חל שכאשר שאומר, האבודרהם, שיטת לפי שאלה הוא שואל
, הוא ראשון... כאשר צום גדליה חל בשבת ליום נדחה הוא בשבת, בתמוז ז"י חל ראשון... כאשר

 נדחה ליום ראשון... תענית אסתר, מוקדם ליום חמישי...
 למה?!  בשבת מתענים בשבת, חל אם בטבת, עשרה  אבל 

... החתם סופרהוא מרחיב מאוד בדבר... לא מצאתי אף אחד, שמרחיב על ענין עשרה בטבת, כמו 
 עשרות דפים !

 למה? . בשבת רע חלום חולם אדם אם בשבת מתענים אנו - נורא דבר כותב הוא
 נחרב כבר בית המקדש, זה לא דוחה שבת...אבל –בשבת  מתענים לא היה, שכבר דבר על תענית
  שבת ! דוחה להיות, שעתיד דבר על תענית
  עתיד להיות. מה יודע מי להיות... עתיד זה כי שבת, דוחה זה רע, חלום חלמת
 יבנה השנה האם ודן שלו, ליהפמ עם ה"הקב בעשרה בטבת, יושב שנה בכל - סופר החתם אומר
 . לא או המקדש בית
בשבת  גם מתענים זה על -תענית שקובעת, מה הולך להיות בשנה הקרובה, אומר האבודרהם  על

! 
 ביום ראשון, הקב"ה יושב עם פמליה שלו ודן, האם יבנה בית המקדש או לא. 

המקדש... הוא הצוואר שלנו,  כל אחד יודע, מה כוח התפילה שניתן לנו. כולנו יודעים מה זה בית
 הוא בית חיינו !

 אנחנו כולנו מסתובבים.... נראה לנו שאנחנו חיים... חיים פירוש הדבר, שדבקים בקב"ה.
שעות... אז ודאי, שכל אחד ישב עם עצמו בתפילה, ולא יגיד  12-14כל הצום הזה, הוא בסכ"ה 

. התנאים התפללו ולא בא.."... אין טוב התפלל ולא בא..-"הרמב"ם התפלל ולא בא... הבעל שם
דבר כזה ! תסתכלו במסילת ישרים... אדם צריך לדעת, שככל שחולף יותר זמן, מתאספים יותר 

 תפילות, יותר בקשות... שיגיע הרגע שיתמלא השק, אז הקב"ה יענה לבקשה !
המקדש במהרה נזעק לקב"ה, וישמע ה' את קולנו ויהי רצון שבשבוע הבא, ניפגש כולנו בבנין בית 

 בימינו אמן ואמן !!!
 (ברוך שאמר)

  

 בדרך הדרוש  
 (מה, כד) בדרך תרגזו אל אלהם ויאמר וילכו אחיו את וישלח

 תתעסקו אל בדרך, תרגזו "אל הגמרא, מדברי והוא י,"ברש
 אל ועלו מהרו רק הדרך את אתכם טועה כך ומתוך הלכה, בדבר
 אותם כן גם עקבי הזהיר לא מדוע העולם ומקשים. אבי"

 היה כן גם יעקב הא הלכה בדבר יתעסקו שלא למצרים כשהלכו
. מהרשיבואורוצה

 יכול האיך קשה תירץ בספה"ק קדושת לוי, וזלה"ק: ועוד
 בגמרא איתא הלא הלכה בדבר יתעסקו שלא לצוותם יוסף

 שליש במקרא שליש שנותיו אדם ישליש לעולם.) ל קידושין(
 צריכא לא, חיי כמה ידע ומי בגמרא ריךופ, בגמרא שליש במשנה

 ונראה. הלכה יום בכל ללמוד אדם מוכרח נמצא. ליומי אלא
 יעקב של בידו מסור היה זה סימן כי', א. הקדמות' ב פי על לבאר
', ב והקדמה. גיהנם פני רואה אינו בחייו מבניו אחד ימות כשלא

 יותבכלל שיחיו האבות היו שמובטחים ל"ז חכמינו מאמר פי על
 יודע היה שבאם ידוע והנה. הארץ על השמים כימי שנים ק"ת

 שליש מקרא משנותיו שליש ללמוד יכול חייו ימי כמה אדם
 יעקב זה לפי נמצא. גמרא משנותיו ושליש משנה משנותיו
 הבטחה נתבטל נמצא מת שהוא וסבור אתו יוסף שאין כשראה

 ולא כן גם השניה הבטחה נתבטל שמא לנפשו ירא והיה אחת
 יתעסקו שלא בניו את לצוות יכול היה ולא חייו ימי כמה ידע

 אמנם, ל"כנ הלכה יום בכל ללמוד המה מוכרחים כי הלכה בדבר
 וידע שניה הבטחה נתבטל ולא חי שהוא בעצמו ידע היה יוסף
 הבטחה נתבטל לא וממילא שנים כמה לחיות ליעקב לו שיש

 ללמוד ויוכלו בחייו מבניו אחד ימות לא ובוודאי כן גם ראשונה
                   :ק"ודו לביתם כשיבואו הלכה

(קדושת לוי)
 (מה, כד) בדרך תרגזו אל
 מכיבוד יותר תורה תלמוד גדול דאיתא מה פי על לתרץ ויש

' וכו לבן בבית שהיה שנים ב"הכ על נענש יעקב שהרי ואם אב
 והנה. נענש לא תורה שלמד עבר בבית שהיה שנים ד"הי ועל

 נתכבד ולא שנים ב"כ יוסף ממנו שנעלם היה יעקב של עונשו
 . מדה כנגד מדה, מיוסף

 הוצרך לא דיעקב לעיל הנזכר הדיוק מתורץ זה לפי
 דהא תורה בדברי ויעסקו הדרך על יתעכבו שלא להזהירם
 ולהתבטל תורה בדברי לעסוק שאסור ידעו כן גם מעצמם
 סבורים והיו חי שיוסף יודעים היו לא עדיין דהא. ואם אב מכיבוד

 אבכיבוד כן אם נענש כן גם עבר בבית שהיה שנים ד"הי דעל
 לא ועדיין שנים ב"כ עבר כבר דהא. תורה מתלמוד גדול ואם
 יוסף אכן. זה על להזהירם צריך היה לא הכי משום. מיוסף נודע
 לא כן אם חי שיוסף ראו השתא דהא אותם להזהיר הוצרך שפיר
 ד"הי על אבל, לבן בבית שהיה שנים ב"כה על רק יעקב נענש
 יותר תורה תלמוד דגדול חזינן כן אם. נענש לא שלמד שנים

 הלכה בדבר תתעסקו אל להם אמר הכי משום. ואם אב מכיבוד
 .אבינו יעקב רוח להחיות תמהרו רק

 (חנוכת התורה)
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 הצלחה בגו"ר
 וב"ב חייםחגי                יצחק אריאל בן טובה

 שגית בת רותי       שמואל אימן בן אסתר זרי 
 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 גלית בת מסודי         ליאור יהושע סומך וב"ב
 ארז בן שושנה      יהודה אריה בן רחל ברכה 

 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב
משפ' שטרית           רחל ברכה בת פדילה דליה

רינה בת סימי וב"ב       נעם יצחק בן רחל ברכה
 הענייניםהצלחה בכל  -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

  שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב
 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן בן אסתר                       רונית בת סימי     

 סיון בת אסתר     תרצה בתיה בת ימנה נינט
 עמית בת טובה                   יוסף בן רוחמה

 נתנאל בן ג'ינה                     אילן בן ג'וליאט
 אסף בן סופיה             דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה          מאיר בן שרית ואליהו
 טליה עדן אסתר בת שולמית   יפית בת ג'ינה

 ן שולמיתשירי ימנה בת שולמית       שמעון ב
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה    מיטל בת שושנה

 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      

     שמואל אימן בן אסתר זרי  אילנה בת רוחמה
 רחל מרים בת יהודית            סיון בת אסתר

 נועה בת מזל טוב           משה מנחם בן רחל
 ואושרית בת שושנה              דניאל בן שרה 

 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה
 

 רפואה שלמה
 יצחק בן עזרא     ברכה רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 שלו בן מזל פחימה              סימי בת סוליקה

 דינה בת מזל            אורן בן אסתר              
    נעמי בת רחל       נעם יצחק בן רחל ברכה     
 אפרים בן שרה      שירה שילת בת אורלי      
 אסתר בת סוליקה   לביא ישראל בן תמר חיה

 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה
 טובה בת אורה      יהודה אריה בן רחל ברכה

  רחל בת זוהרה    הצלחה ורפואה -יפה בת שרה
מישא אסתר בת זהרה          שאול בן סילביה    

 בנימין בן יקוט               עינת בת רחל ברכה 
רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   
 רונית בת סבריה                   קסנש בת דגטו
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 אליהו בן רחל        ה רייזל    זהבה בת שושנ
     נעימה בת שרה

בריאות ואריכות   -יהודית אסתר פראדל בת חיה
 ימים
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 יְִריַדת יֲַעקֹב ִמְצַריְָמה - ַוִּיַּגׁשָּפָרַׁשת 

 בברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ויגשפרשת  פניני עין חמד ה'תשע"ט טבת 'ז

בעגלות אלו שלא לשם המטרה המקורית 
 לה הן יועדו!

 

קב בדבר הירידה התלבטויותיו של יע
למצרים, נסובו סביב שלושה חששות 

 : מרכזיים ועיקריים
 

 -כאשר היה רעב בימי יצחק אביו ראשית,
אסר עליו הקב"ה לרדת למצרים, ועתה 

 חשש יעקב כי האיסור בתוקפו עומד. 
 

יעקב אבינו לא רצה להיקבר  שנית,
במצרים, והוא חשש שירידתו בגיל מבוגר 

 את קבורתו שם.אל הארץ ההיא, תגרור 
 

, היו ליעקב חששות רבים אשר כמו כן
נסובו סביב יכולתו לחנך את ילדיו ונכדיו 

 כראוי בעת שהותם במצרים. 
 

הוא חשש מפני השפעה שלילית העלולה 
לפגום בטהרתם של בניו ובני בניו, 
ובנושא זה מטבע הדברים לא היה מוכן 

 להתפשר בשום פנים ואופן.
 

-את לדרכו לבארלפיכך החליט יעקב לצ
שבע לאותו המקום בו בנה גם אביו מזבח, 
ואכן, הקב"ה השיב לשאלותיו של יעקב 

ֵקי ל-ָהאֵ  באומרו: "ָאנִֹכי , ֱא  ִּתיָרא ַאל ָאִבי
 ).ג, מו בראשית( ִמְצַריְָמה" ֵמְרָדה

מדוע הקדים יעקב לנסוע לבאר  -עלינו להבין
שבע ולזבוח זבחים בעודו בנו אהובו מצפה לו 

 במצרים? 
 

מדוע לא מיהר לרדת למצרים כדי לראות 
את פני בנו כפי שבוודאי הייתה נטייתו 
הטבעית לאחר כל כך הרבה שנים שלא 

 ?ראה אותו
 

ועוד מעידה התורה שיעקב השתמש בעגלות 
את אותו רק לאחר שהקריב שפרעה שלח לש

 את הקרבנות בבאר שבע כפי שנאמר: "וַּיָָקם
 יֲַעקֹב ֶאת יְִׂשָרֵאל ְבנֵי וַּיְִׂשאּו ָׁשַבע ִמְּבֵאר יֲַעקֹב

 ֲאֶׁשר ָּבֲעָגלֹות נְֵׁשיֶהם וְֶאת ַטָּפם וְֶאת ֲאִביֶהם
  ).ה, מו בראשית(" אֹתֹו ָלֵׂשאת ַּפְרעֹה ָׁשַלח

 

וע לא השתמש בהן ולכאורה צריך להבין מד
 כבר בדרכו מחברון לבאר שבע?

 

וראיתי לרב מהרי"צ הלוי דינר זצ"ל בספרו 
'מקדש מלך' שביאר, כי אומנם יצא יעקב 

אך פניו עדיין לא היו מועדות מחברון, 
 . למצרים

 

הוא כלל לא היה משוכנע שימשיך את המסע 
שכן הוא באמת התיירא עד לנקודת הסיום, 

 ה!וחשש מפני הצעד הז
 

לפיכך נמנע יעקב מלהשתמש בעגלות ששלח 
פרעה לשאת אותו, כיוון שהוא הבין שמטרתו 

הייתה להביאו של פרעה בשליחת העגלות 
 . למצרים

 

וכל עוד לא היה ברור לו האם מצרים הוא 
סבר שאסור לו להשתמש , מחוז חפצו

  ָּׁשַבע ְּבֵאָרה וַָּיבֹא לֹו ֲאֶׁשר וְָכל יְִׂשָרֵאל וִַּיַּסע"
ֵקי ְזָבִחים וִַּיְזַּבח  )א, מו בראשית( יְִצָחק" ָאִביו ֵלא

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
ז"ל גורג'יה בן משה

 לרפואה שלימה
אסתר בן לנוריאל

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

  ציון בן צ'חלה לרפואה שלימה
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב והצלחת

 להצלחת אלי ברוט ומשפחתו 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת משה בן כוכבה ז"ל



 

 

 
 ההלכות הקשורות לצום עשרה בטבת?מהן 

 
 

 רבנות מקומית מבשרת ציון: להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי,

 

בצום עשרה בטבת סמך מלך בבל על ירושלים כדי להחריבה. לפיכך אנו מתענים ביום זה, כדי להכניע את לבבנו ולחזור 
 וישוב לגאול אותנו גאולה עולמית. בתשובה שלימה, ולהתחנן לפני בורא עולם, שירחם עלינו

 

עשרה -אבל קטנים, דהיינו בן שעדיין לא מלאו לו שלש .הכול חייבים להתענות ביום עשירי בטבת, ופורץ גדר ישכנו נחש
, ואינם צריכים להתענות פטורים לגמרי מן התעניתעשרה שנים ויום אחד, -שנים ויום אחד, ובת שלא מלאו לה שתים

אפילו כמה שעות, ואפילו אם יש בהם דעת להתאבל על חורבן ירושלים, כל שלא הגיעו למצוות הרי הם פטורים מתעניות 
 .שלא יעשו כן ,יש למחות בידם -אלו. ואפילו אם רוצים להחמיר על עצמם ולהתענות 

 

ה נקראת מעוברת כל שהוכר עוברה, דהיינו שעברו מעוברות ומניקות פטורות מלהתענות בעשרה בטבת. ולעניין ז
שלושה חודשים מתחילת הריונה. ואם סובלת ממיחושים והקאות פטורה מכל התעניות הללו גם קודם שכעברו שלושה 

 חודשים מתחילת הריונה, ובפרט אם עברו כבר ארבעים יום מתחילת הריונה.
 

שילדה, שבתוך הימים הללו היא חלושה מאוד,  חודשים אחרי מינקת היא כל אישה בתוך עשרים וארבעה ,מעיקר הדין
שיש בכוחה להתענות בקלות, נכון שתחמיר על עצמה להתענות  ,ועדיין לא שבה לאיתנה. ומכל מקום, אישה שיודעת

 בימים אלה, והכול לפי הרגשתה.
 

פטור מהצום. וכן  -חלש ויחלה חולים פטורים מן הצום. אדם חלש או זקן מאוד שמצטער בצום, וחושש, שאם יתענה, י
 פטור מן הצום. -חולה שהתרפא, אבל עדיין מרגיש חולשה, וחושש שאם יתענה תחזור מחלתו 

 

אם בטעות בירך על מאכל ולפני שהכניס לפיו נזכר, שמדובר ביום צום, יטעם מעט, כדי שברכתו לא תהיה ברכה 
'עננו' ואינו צריך להתענות ביום אחר תחת הצום ששבר.לבטלה. וכן חייב להמשיך לצום. אולם לא יאמר בתפילתו 

 
 

 

הכול לטובה. אומנם לא תמיד אנו יכולים להבין  -להלן סיפור מופלא ביותר, שיש בו כדי ללמדנו, כי כל מה שהקב"ה עושה
ואף לעיתים, כאשר קורה אותו מעשה, אנו יכולים להתמרמר ולהתמרד ולפנות, חלילה, בטרוניה כלפי מעלה, כיוון 

הוא  -ולם, לעתים הקב"ה מוכיח לנו, עין בעין, כי כל מה שנעשהשמעשה זה נראה לנו כשלילי, וחלילה כמעשה לא טוב. א
 לטובתנו. 

 

הוריו בהונגריה באחד -התגורר בבית, בהיותו בחור: ששימש כמנהל ישיבת פוניבז')(סיפר הרה"ג ר' בנימין זאב דויטש זצ"ל 
ראשי הקהל והרב כיצד לקדם את מן הימים קיבלו חמישים בחורים מבני העיירה 'צו גיוס' לצבא ההונגרי. מיד התכנסו 

 כדי שיבדוק את כל הבחורים וימצא תירוץ רפואי, מדוע אינו כשיר לשרת., פני הרעה והחליטו לשחד רופא מפורסם
 

הם גם הבינו, שעדיף לאסוף מכל הורי הבחורים סכום כסף וכך יוכלו להעביר לאותו רופא סכום עתק! מיד העבירו קול 
רים העביר סכום כפי יכולתו לעסקן. הגדיל לעשות אביו של ר' בנימין זאב ועוד אחד מאנשי במחנה, ואכן כל אחד מההו

 העיירה שהיו עשירים והם העבירו סכום לא מבוטל לעסקן.
 

לאחר שהשלישו את הסכום, הלך העסקן לאותו רופא והגיש לו את הכסף שנאסף וכן את רשימת הבחורים, עבורם היה 
הרופא הבין מיד את שעליו לעשות, ולאחר שספר את הכסף שהועבר אליו, הנהן בראשו. הוא  עליו למצוא עילה לשחרור.

 ביקש מהעסקן, שישלח את הבחורים אליו בתאריך מסוים כדי שיוכל לבדקם.
 

הימים חלפו ותאריך זימון הבחורים לוועדת הגיוס קרב, ועדיין לא התקבל בדואר שום אישור רפואי מהרופא. חששות עלו 
ם, שמא חזר בו הרופא, אולם יום לפני תאריך הוועדה התקבל מכתב מאת הרופא. הללו פתחו את המכתב אולם בקרב

 לצערם הרב, גילו, כי הרופא הצליח לשחרר ארבעים ושמונה בחורים בשל בעיות רפואיות.
 

טלו שני הבחורים תיק למרבה האירוניה, דווקא לאותם שני בני העשירים הרופא לא הצליח למצוא אישור רפואי. מיד נ
קטן ובו הכניסו מספר בגדים, אוכל, כסף ותפילין והחליטו לברוח ולעלות לארץ הקודש. הניסיון היה קשה עד מאוד לשני 

 בחורים צעירים ללכת למסע כה ארוך, בייחוד בשל העובדה שבשל קוצר הזמן לא נפרדו ממשפחתם כפי שצריך.
 

ל חמישים הבחורים נותרו בחיים רק שני בני העשירים, שנמלטו באותו היום מספר שנים לאחר מכן פרצה המלחמה ומכ
משמשים כראשי ישיבות  כשרבים מצאצאיו, מביתם. ולא רק זאת, אלא שזכה ר' בנימין זאב להקים דור ישרים מבורך

 מפורסמים. ונמצא שאותו היום, שנראה מר ונמהר, היה נס הצלתם!
 

 
 
 
 

 

ֹ  -העֹוׂשֶ ה' ׂשֶ ה מַ ל ּכָ  הְלטֹובָ ל ַהּכ  
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תרמ"ח 'נולד בשנת ה -הצדיק הקדוש הרב יצחק סבאג זצ"ל המכונה 'פחד יצחק'
במשך  מגיל צעיר התגלה כישרונו כעילוי, ונודע כגאון בתורה.. במקנס שבמרוקו )1888(

שבמקנס. את מגוריו חלק את  'גנדור-דרב אל' 'השנים בהן חי במרוקו, התגורר ברח
ולאחר מכן  'כתר תורה'ר' משה ומשפחתו. במקנס שימש כדיין, ראש ישיבת , עם אחיו

 כר"מ בישיבת חב"ד בעיר. הוציא תחת ידיו פסקי הלכה רבים, והסמיך רבים לרבנות. 
 

שייסד הרב רפאל ברוך  'ביקור חולים'בנוסף לפועלו, שימש בהתנדבות גם כיו"ר ארגון 
 )1965(בשנת ה'תשכ"ה  דנו, אשר סייע לעניים לקבל שירותי רפואה ללא תשלום.טול

כשעלה לישראל  ).בנו ר' יעקב החליט להגר לצרפת( עלה לישראל עם אשתו ושתי בנותיו
 '. אוהל יצחק'שם הקים את ישיבת . קבע את מקום מגוריו בטירת כרמל

 

סממן של מותרות, ודאגתו לתלמידיו כל חייו היווה סמל לצניעות וענווה, ביתו היה ללא 
הייתה חשובה לו מכול. לא אכל בשר ולא שתה יין. סירב בתוקף לקבל משרה בעלת 
שררה, ואף נענה בשלילה למשרת הרב הראשי לטירת כרמל, וכל זאת במטרה 

שנים.  83-. חי כ)1971(י' בטבת ה'תשל"א -גאון. נפטר ב להקדיש את חייו ללימוד תורה.
 ת כרמל.ציונו בטיר

 

מרת דונה  אשתו:מרת שמחה.  אימו: (שימש כגזבר הקהילה היהודית בעיר).ר' יוסף  אביו:
הגאון ר'  מתלמידיו:. הגאונים ר' חיים ברדוגו, ר' שלמה טולדנו מרבותיו: בן עטר.

הגאון ר' , (כיהן כרבה הראשי של מרוקו ורבה הראשי הספרדי של ירושלים)שלום משאש 
מרת מזל  (נפטר בגיל עשר),אהרון  -שבעה ילדים נולדו לצדיק מילדיו:. יהודה כהן

עזרה לסופר,  -אהל יצחק• מספריו: ר' יעקב. היא ועוד שתי אחיותיה), -(נפטרה משחפת
 .הלכות וחידושים

יפר תלמידו, הגאון הרב שלום משאש זצ"ל (רבה הראשי של מרוקו ורבה הראשי הספרדי של ס
לא אכל  .על רבו ומורו: מעולם לא נהנה מן העולם הזה באכילה ושתיהירושלים) בדברי ההספד 

בשר ולא שתה יין, רק דגים קטנים של הנהר שאינם שמנים. היה חרד וקנאי על התורה והמצוות, 
והיה משקיף על כל הנעשה בעיר, ואם היה רואה חלילה דבר שאינו הולך לרוחו, היה מתחזק ונכנס 

 זק ולעודד אותם, ולהעיר אותם כדי לתקן המצב. אצל הרבנים לספר להם. ולח
 

אהב תלמידיו כגופו, העניק להם גם מאכל ומשתה. מעולם לא נהנה מכבוד תורתו, הכל עשה 
תלך לחלק אותה : "בחינם, כמה פעמים רציתי לתת לו איזה מתנה מחלוקא דרבנן, היה אומר לי

 רק הלך כאחד העם הפשוטים., גם את בגדיו לא שינה, ולא לבש בגדי חוכמה, "לעניים
 

בעיר מולדתו, אשר עבד בה במרץ  'ביקור חולים'עסק בגמילות חסדים, והוא אחד ממייסדי חברת 
גדולי . תפילותיו זכות וברות, אף שכל לימודו בש"ס היה בעל פה, כי היו עיניו טרוטות .הרבה שנים

רב יהושע בירדוגו זצ"ל, חלק לו הדור העריצוהו. הרב הגאון הגדול, שהיה רב ראשי ואב ביה"ד ה
ל ל

 

למידיו העידו כי היה גאון בתורה. תלמידו הקרוב, הרב יהודה כהן כתב בהקדמה לספרו: אחד מגאוני אשכנז שנשא ונתן עימו בהלכה אמר ת
 .''זאת מרגלית יקרה שאין למצוא הרבה כמוה בעולם התלמוד'בזו הלשון: 

יא צדיק נולדו שבעה ילדים אולם ניסיונות רבים עברו עליו בחייו. על בנו הבכור, אהרון, מסופר כי בהיותו כבן תשע שנים בלבד היה גאון ובקל
שנים  אולם בהיותו כבן עשר'. ילד הפלא'כדי להתרשם מבתורה וקיבל את הכינוי 'רב'. רבנים שונים מכל רחבי מרוקו, עשו את דרכם למקנס 

בלבד נפטר ממחלת השחפת. בנוסף לזאת שלוש מבנותיו חלו אף הן במחלת השחפת ול"ע נפטרו. (הצדיק גידל בביתו את ארבע בנותיה 
 היתומות של בתו, מרת מזל עד לנישואיהן) וקיבל את הכול באהבה.

 "לזצג ָסָּבאק יְִצחָ ב ָהרַ ק ַהַּצִּדי -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים

היינו מגיעים לדיבור תוספות קשה להבנה, היה חריפותו היה מופלאה ביותר. כאשר 
מצווה לחזור על הלשון, פעמיים ושלוש, ואם לאחר מכן בכל זאת לא הגיע לפירוש 

  המסבר את האוזן, אז לקח את הספר בידו והעבירו על עינו למספר רגעים.
 

צריך לדעת שבאותה גמרא שממנה הקשה התוס' כתוב כך וכך, : "ותיכף מפרש ואומר
לאחר מכן אנו התלמידים היינו הולכים לפתוח את ". זה יובנו דברי התוספות בקלות ולפי

 . אותה גמרא ומוצאים כי כל מה שאמר רבינו נכון בדיוק רב
 

פעם אחת היינו עוסקים באיזה סוגיא חמורה. תוך כדי זה הגיע אחד וביקש לשוחח עם 
 .אולם לא הבנו כלוםהמשכנו לנסות ולהבין את הסוגיא, . המדרש-הרב בפתח בית

 בינתיים בא הרב הראשי וראב"ד של העיר. 
 

כאשר סיים . ביקשנו את עזרתו בהבנת הסוגיא וגם הוא נכנס במבוכה, ולא עלה בידו
והצדיק פירש את הדברים בפשיטות, ולא היו לנו . המדרש-חזר לבית ,רבינו את שיחתו

שריד ודוגמא יחידה ונפלאה, . באופן שהיה ובהבנה ברורה קושיות והכל עבר בקלות
 ..משיירי כנסת הגדולה



 

 

  
 

 
באותה השבת, התארח בבית הרב יצחק אחיו, הרב איתי. 
הרב יצחק סיפר לאחיו את הסיפור המוזר שהתרחש ורצה 

 בכל מאודו לדעת מה פישרו. 
 

למרבה הפלא, באותו הלילה, בחלום, הרב איתי רואה את 
הכנסת 'משכן כהנים', -אחד המתפללים הקבועים בבית

 שנפטר כשנה לפני כן והרב איתי הכירו. 
 

הרב, זה אני, אני התגלגלתי " הנפטר פנה אליו ואמר:
הכנסת זה שלוש פעמים -אני נכנסתי לבית !ביונה

התורה מפי אחיך,  בשבתות כדי לזכות ולשמוע את שיעורי
 ". הרב יצחק

 

לשאלת הרב איתי מדוע היה עליו להתגלגל ביונה ולהגיע 
-לשיעורי התורה השיב: "הרב, לאחר שנפטרתי, הגעתי לבית

 ". ין של מעלהד
 

"שם שאלו אותי את אותן השאלות הידועות המופיעות 
 -. השאלה הראשונה הייתה(דף ל"א עמוד א')במסכת שבת 

". לאחר שעניתי תשובה לשאלה זו, נשאת ונתת באמונה?
 הדין המשיך בדבריו.-בית

 

. השבתי 'קבעת עיתים לתורה?: 'השאלה השניה הייתה
קבעתי השבתי כי 'מאחר  בשלילה ומאחר ונשאלתי מדוע לא

ובורא עולם זיכה אותי באישה וילדים, הייתי טרוד לפרנסת 
 אנשי ביתי'. 

 

דין של מעלה. אולם הם המשיכו -תשובה זו התקבלה בבית
אם כן, מדוע בשבת לא הגעת לשיעורי להקשות ולשאול: '

הרי  ?מדוע לא קבעת עיתים בתורה ביום השבת? תורה
 '.?ביום זה לא עבדת וגם לא היית טרוד לפרנסתך

 

 הסברתי כי גם לשאלה זו תשובה הייתה מזומנת בפי."
הייתי עייף וייגע מכל העבודה הקשה של אותו השבוע. '

ועל כן קשה היה  חוועל כן הייתי זקוק למנוחה כדי לאגור כ
 '. לי להגיע לשיעור

 

ימי הקיץ הארוכים ובהדין לא הירפה והמשיך להקשות: '-בית
לאחר מנוחה של מספר שעות ביום השבת, לאחר 

מדוע עתה לא היגעת  שקיבלת את המנוחה לה היית זקוק,
 '.לשמוע את השיעור התורני?

 

הדין דן -"על שאלה זו נאלם פי ולא הייתה לי תשובה. בית
ולסיכומו של עניין הם גזרו עליי להתגלגל ביונה בענייני 

 ". השיעור של הרבכדי שאשמע את 
 

עתה לאחר השיעור השלישי ואמירת הקדיש לעילוי נשמתי "
זכיתי להגיע לתיקוני". ואז התעורר הרב איתי מחלומו 
שנראה כה מוחשי וסיפר בהתרגשות לרבי יצחק את פשר 

 העניין של גלגולה של יונה.

היֹונָ ל ׁשֶ  ִּגְלּגּוָלּה  

סיפר הגאון הרב אליהו פינחסי שליט"א בשבת סיפור שיש 
בו כדי ללמדנו על קביעת עיתים לתורה ועד כמה האדם 

לדעת שבכל דבר ודבר שהוא עושה יבואו איתו  צריך
 דין של מעלה.-חשבון בבית

 

-גיסו של רבינו, הרב יצחק בן אהרון הי"ו משמש כרב בית
אביב. מדי שבת מעביר הרב -הכנסת 'משכן הכהנים' בתל

 . הכנסת-שיעור תורה בבית
 

היה זה באחד מימי הקיץ החמים של שנת ה'תש"ע. הרב, 
שיעור תורה לקהל הנוכחים ולפתע  כהרגלו בקודש מעביר
הכנסת, התעופפה מעט ונחתה על -נכנסה יונה לתוך בית

 ארון הקודש.
 

מציאות כזו הגיונית ואפשרית לחלוטין לנוכח העובדה כי 
בחוץ שרר חום כבד ועל כן ייתכן מאוד שהיונה חיפשה 

 . מקום מפלט מהחום ומצאה מקום בו הופעל מזגן
 

אחר סיום השיעור ואמירת אולם למרבה הפלא מיד ל
הכנסת -הכנסת על אף שבבית-קדיש היונה יצאה מבית

 . המזגן פעל ובחוץ באותה שעה היה חום אימים
 

היונה שוב . בשבת לאחר מכן חזרה התופעה שנית
הכנסת באותה השעה בה -הגיחה מבחוץ, נכנסה לבית

הרב העביר את שיעורו, נעמדה על ארון הקודש 
 הקדיש.  והסתלקה לאחר אמירת

 

אבל  .עתה נראה שיש דברים בגו ולא מדובר במקרה
שהיונה מצאה מקום קריר , עדיין מציאות כזו אפשרית

 . להסתתר מפני החום
 

אולם עדיין לא ברור מדוע היונה מגיעה בזמן שהרב 
מעביר את השיעור בשבת ומסתלקת מיד לאחר אמירת 
הקדיש ולא נשארת לאחר מכן כדי להמשיך להסתתר 

 .ני החוםמפ
 

כשמקרה זה התרחש בפעם השלישית בשבת, באותו 
ניכר היה בעליל כי , הכנסת ובאותה השעה-מקום בבית

יש סיבה לדבר ולא ייתכן הפעם ליחס את שלושת 
  .הפעמים למקרים

 

בסיום השיעור אמר הרב כי מבקש הוא שאת השיעור 
ואת הקדיש יקדישו לעילוי אותה נשמת הנפטר 

הכנסת -ומסיבה כלשהי מגיעה לביתביונה  שהתגלגלה
 בפעם השלישית.

 

לאחר אמירת הקדיש הסתלקה לה היונה ושבת לאחר מכן 
כבר לא שבה. הרב שמקרה זה הטריד את מנוחתו, ביקש 

   מאת בורא עולם שיעזור לו להבין מה התרחש.

     ז"ל ולד יחיא בן יוסף  הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל    הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                               הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"לזצ"ל         עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
   יצחק בן ברקו דב ז"ל     מאיר מורד בן שושנה ז"ל       הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל     לית זצ"ל                הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל         הרב יעקב בן מרג

גאולה בת טובה ע"ה               שרה בת נרקיס ע"ה                         אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"לאסתר בת בלה ע"ה                                
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל               אברהם בן יונה ז"ל                                                                                   נעמי בת כתון ע"ה                                  משה בן רוזה ז"ל

יצחק בן חביבה ז"ל                    ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל   מסעוד בן יקוט ז"ל         ז"ל   אביחי בן אסתר מרים בת בלה ע"ה                                
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                   דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל        מזל בת שמעון                                          ע"הנעימה בת גורג'יה  צדיק חכם בן חזלה ז"ל                          

ז"ל יוסף בן מרים נוסרתחי זיזי בן קלרה ז"ל                            דב בן יצחק ז"ל                דוד בר חסיבה ז"ל                                                              ע"ה שני בת אסתר ע"ה   
ע"ה    רחל רפאת בת השמת ע"ה  סוליקה בת עישה                   ז"ל            יוסף בן סעדה                                                                מסודי בת חביבה ע"ה                            רפאל בן אסתר ז"ל

ז"ל  יעקב בן אסתר                     ז"ל סלים בן פרחהאסתר בת נעמי ע"ה                                 יונה בן סעדה ז"ל                                  שמעון בן שמחה ז"ל 
ז"ל                       מאיר בן נעמי ז"ל     לטיף בן פרחה     יעקב בן סלימה ז"ל     ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                                             מרדכי ע"ה      ברכה בת 

ל בן חגית ז"ל         זילפה בת רנדה ע"ה רה בת נעימה ע"ה                                                               ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאיעקב בן נעמה ז"ל                                או
אביבה לושי ע"ה                     ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                                                  שרה בת מורברי רחל ע"ה                     שמעון בן חנה ז"ל                                 

ברהם בן דינה ז"ל                            עפאת בת השמת ע"ה              כל נשמות עם ישראלא   אלון בן סעדה ז"ל                                 גורג'יה בת נעימה ע"ה                                                        

 לע"נ

 תנצב"ה
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  ""ויגשויגש""פרשת פרשת  
  ].יח, מד[ "כי כמוך כפרעה... ויגש אליו יהודה ויאמר"

וקודם שיצא לדרכו הוא ניגש לרב , מעשה באדם אחד בור ועם הארץ שפניו היו מועדות ללכת אל עיר רחוקה
שבמכתב הזה יספר בשבחו שהוא תלמיד חכם וירא , רו וביקש ממנו שיכתוב עבורו מכתב הסכמה לרבנותשבעי

, כדי שיציג את המכתב הזה בפני הרב ואנשי הקהילה באותה העיר שאליה פניו מועדות, שמים ומוסמך להוראה
  .וימנו אותו למשרה חשובה במועצת העיר

 דרישות שלוגם שאל אותו מספר שאלות לראות אם עונה הוא על ה, יורב העיר חקר ודרש אודות האיש העומד לפנ
והנה הוא מצא אותו בור ועם הארץ שאין בו לא חכמה ולא תבונה ועל אחת כמה וכמה שאינו , רב מוסמך להוראה

             , אבל כדי לחנך אותו שלא ירמה את אנשי הקהילה שפניו מועדות אליה, ראוי להיקרא רב מורה הוראה
  :וכתב מכתב הסכמה עבורו בזה הלשון, כאילו שהוא נענה לבקשתועשה רב העיר את עצמו 

כל מי שיקרא את המכתב הזה ידע נאמנה כי זה האיש העומד לפניו אליו הוא היה עומד לפני אשתו של עובדיה "
  "...השמן לא היה פוסק,  את השמן מהכדהנביא שהיתה מוזגת

  .ויצא לדרכו... איש על כך שהרב שבעירו מחזיק אותו לצדיק וירא שמים כאחד הנביאיםשמח ה
וביקש ממנו שיסדר לו מקום לינה מכובד כפי , ניגש לרב העיר דשם, לאחר שעבר כברת ארץ והגיע למקום המיועד

ב שכתב לו הוא הוציא מכיסו את המכת. במועצת העירוגם משרה חשובה בעלת משכורת שמנה , מעמדו הנכבד
על כן קרא , כביכול שכתב עליו הרב שבעירו" השבח"והבין את , הרב קרא את המכתב .הרב שבעירו והציג לפניו

  .למשרתו ואמר לו בלחש שילין אותו בביתו של האיש הפחות שבעיר
 בבית שככל שיגדל כבודו של האורח כך יגדל כבודו להתאכסן, באותה העיר היה להם מנהג קבוע בהכנסת אורחים

  .וככל שימעט כבוד האורח כך ימעט כבודו להתאכסן בבית אחד מפשוטי העיר, אחד הגבירים שבעיר
הגביה קולו , תמה האורח על המשרת, והנה האורח רואה שהמשרת מוביל אותו לביתו של אחד מפשוטי העיר

די עליכם לאכסן אותי הלא לפי כבודי ומעמ! מה פתאום הבאת אותי להתאכסן בבית הרעוע הזה: "כנגדו ואמר
... וכי נעלם מעיני רבך השבח שכתב עלי הרב שבעירי שהשווה אותי לאחד הנביאים! בבית אחד הגבירים שבעיר

  !".השמן לא היה פוסק, שאילו הייתי עומד לפני אשתו של עובדיה הנביא שהיתה מוזגת את השמן מהכד
בוא תשב ואספר לך מה אירע עם הכד , רב שבעירךשכתב עליך ה' השבח'כנראה שלא הבנת את : "אמר לו המשרת

  :'שבח'השמן של אשתו של עובדיה הנביא ותבין לבד מה היתה כוונת ה
פ כן הוא לא למד "ולמרות שהיה ממונה על ביתו של אחאב מלך ישראל אע, עובדיה הנביא היה עשיר מופלג

ר נפשו וממונו כדי להציל את הנביאים מידי עובדיה מס', כאשר פקדה איזבל להרוג את הנביאי ה, ממעשיו הרעים
  .והיה מפרנס אותם מכספו, והחביא מאה נביאים בשתי מערות, איזבל המרשעת

כדי לפרנס את ) בנו של אחאב(מיהורם הרשע נגמר עושרו של עובדיה ונאלץ ללוות כסף בריבית , כשהגיעו שנות רעב
שאם הוא לא ,  עד שימשכן לו את בניו עבור הלוואה זוויהורם לא היה מוכן להלוות לעובדיה הנביא, הנביאים

  ...יקח ממנו את בניו לעבדים, יחזיר לו את כספו בעתו
על כך בא יהורם ולקח את שני בניו של , לא היה לאשתו כסף להחזיר ליהורם את חובו, כשמת עובדיה הנביא

            : מקברו של עובדיה ואמר לאשתויצא קול , הלכה אשת עובדיה לקבר בעלה ופרצה בבכי ...עובדיה לעבדים
הלכה אשתו של עובדיה לבית  ".לכי אל אלישע הנביא והוא יתן לך עצה ויושיע אותך מצרתך! אשתי יקירתי"

מה יש : "שאל אותה אלישע .והתחננה לפניו שיציל את בניה מידי יהורם הרשע, אלישע וסיפרה לו את כל המעשה
  ".בד כד קטן שיש בו מעט שמןלא נותר לי דבר מל: "אמרה לו, ?"לך בבית

ותצקי מן השמן , לכי ותשאלי כלים ריקים מכל שכנותיך, ה יעשה לך נס ופלא"היום הזה הקב: "אמר לה אלישע
  ".תמכרי את השמן בשוק וכך תוכלי להחזיר ליהורם את חובו, שבכדך לתוך הכלים הריקים של שכנותיך

חזרה לביתה ואמרה לשאר בניה שנותרו בביתה שיגישו , םהלכה אשת עובדיה לשכנותיה ושאלה מהן כלים ריקי
  .לפניה את הכלים הריקים שהביאה מבית שכנותיה והיא תיצוק מהשמן שבכדה לכלים שבידם

כשראתה שבניה הפסיקו להגיש לפניה עוד כלים ... במעט השמן שהיה לה בכדה התמלאו כל הכלים בשמן, והנה נס
היא מכרה את . ופסק השמן מלזרום" אין עוד כלי: "השיב לה בנה ואמר". הגישה אלי עוד כלי: "אמרה, ריקים

  ".השמן בשוק והלכה לפדות את שני בניה מידי יהורם הרשע
כל זמן שהגישו לפני אשת  "–שכתב עליו הרב שבעירו " השבח"ואז סיים המשרת להסביר לאותו האיש כוונת 

ירך כתב עליך שאם היית עומד לפני אשתו של עובדיה הרב שבע. השמן לא פסק מלזרום, עובדיה כלים ריקים
              , ואז הבין העם הארץ את המסר...". כלומר שהוא החשיב אותך לכלי ריק, השמן לא היה פוסק, הנביא

  .ויצא משם בפחי נפש
אבל , יש אחד שיבין באופן שטחי כי הוא מדבר עליו דברי כבוד ושבח, נמצא שהחכם יודע להבליע דבר בתוך דבר

  .)דבש וחלב(  מבין את העומק שבדבריו שהם דברי לעג וקלסהחכם

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !שולחן שבתמומלץ לקרוא ב

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"טומי רפאל בן אנה הי, ו" יקוט רבקה בת רחמה הי,ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו" הישמואל בן רונית, ו"ה בן הלן הישלמה אחי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



  .]ג, מה[ "העוד אבי חיי"
', ותחי רוח יעקב אביהם'כדכתיב , שהוא חיות האמיתי, הקודשאלא ששאל להם על רוח , יוסף כבר שמע שאביו חי

             ל "ויש להבין בזה מה שאמרו חז... הוא לשון תוספת רוח חיים' עוד'ומצינו ש. היש בו עוד חיות מרוח הקודש
ועל בחינת , כי בשבת נותנים לו תוספת נשמה יתירה', כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים ':.)ח"שבת קי(
 ).פנים יפות(רוצה לומר בתוספת נשמה יתירה ', אזמרה לאלקי בעודי'ה "אמר דוד המלך ע, שמה יתירה שהיא תוספתנ

  :הגיע משגיח באחת הישיבות הקדושות וסיפר, א"אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט
 - התוודענו לתופעה מאד מוזרה אצל העובד הזר , לאחרונה.  שמופרננדו, ישנו עובד תחזוקה וניקיון שהינו נכרי, בישיבתנו

ומאזין בקשב רב לשירי  ,פרננדו מגיע ונעמד בצד, ברגע שהבחורים מתחילים לשיר את זמירות השבת, בסעודות השבת
  ! ואף מפזם יחד עם הבחורים את כל השירים, השבת

מאין אתה בקי כל כך בזמירות ",  אל פרננדו והתעניינו בפליאהובאחת הפעמים ניגשו בחורים, הדבר היה לפלא בעיני כולם
                , שהיה מרבה לשיר בסילודין על שולחן השבת, במשך שנים עבדתי בביתו של זמר חרדי ידוע: "הלה השיב, "?השבת

  ". עד שלמדתי בעצמי בעל פה את כל המזמורים
       . והם לא התנגדו ,לצד הבחורים בשעה שמזמריםביקש לישב ...עד ש, פרננדו התקרב יותר ויותר אל השולחן, עם הזמן

                     , שניחן בכישרון ובקול משובח, גיליתי שפרננדו, כשנכנסתי לחדר האוכל בליל שבת קודש, כעבור כמה שבתות
              , על המקהלה' מנצח'נדהמתי לראות את המחזה המוזר של הפועל הגוי שהפך ל... המרכזי בשירה' מסמר'הפך להיות ה

  ...ברגש ובהתלהבות
  ... ?הגוי בשולחן השבת' משורר'כיצד עלינו להתייחס לתופעת ה: ודה לתשובת הרב בהקדם האפשרינ

            , ובא גבריאל המלאך, יתברך' שנבוכדנצר מלך בבל ביקש לומר שירה לה, :)ב"סנהדרין צ(מסופר בגמרא  :ר"מוהשיב 
, שאלמלא בא מלאך וסטרו על פיו, )רנבוכדנצ(זהב רותח יוצק לתוך פיו של אותו רשע : ואמר רבי יצחק. וסטר לו על פיו

, שהיה נבוכדנצר מסדר שבחים נאים יותר מדוד, י"וביאר רש. ביקש לגנות כל שירות ותשבחות שאמר דוד בספר תהילים
  . ה יותר מהשירות שאמר דוד"היו מתקבלים לפני הקב, ואילו אמרם

גם במנוחתו לא ישכנו 'כי , ות לשבת הקדושה וזמירותיהאבל לנכרי אין שייכ', יצחק ירנן, אברהם יגל '-וגם בשאלתנו נאמר 
                  ', מילה'בגימטריא ' פה'שכן , שבא המלאך וסטר לנבוכדנצר על פיו, ש מבעלז ביאר"ר המהר"האדמו [.'ערלים

  ...].איזה חן יכול להעלות בשירות ותשבחות שלו, כלומר כיון שהיה ערל וטמא
והדבר עלול להשפיע , בפרט לאחר שהפך לציר המרכזי בשולחן, קיימת סכנה גדולה לשבת ולהתחבר עם הנכרי, ומלבד זאת

, )א"ו ה"דעות פ(ם "וידועים דברי הרמב. 'ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם') 'ו, ה"תהלים ק(כדכתיב , לרעה על בחורי החמד
לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל , עשיו אחר ריעיו וחביריושדרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמ

  .כדי שלא ילמד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שילמד ממעשיהם, החכמים תמיד
  .)אחת שאלתי( !יש למנוע את הנכרי מלזמר יחד עם הבחורים את זמירות שבת :לסיכום

  ].כח, מו ["ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה ויבואו ארצה גשן"
 .)י"רש( להורות לפניו לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה

מרדכי וראה ' הביט עליו ר, מרדכי' לה יהודי ומתיישב ליד רבדרך עו, מחיפה לבני ברק. המרדכי ' ג ר"יום אחד נסע הרה
, כ שאל אותו בעדינות"ע, מרדכי הוא יהודי צדיק שלא יכול לראות יהודי סובל, נצנוצי עצב על פניו של היהודי שהתיישב לידו

  ?כ בשמחה"אתה לא נראה כ? מה נשמע
מנהגי היה בכל , ד דף היומי באחד מבתי הכנסת באזור מגורייש לי קביעות ללמו, ואספר לך בעקבות מה, אומר היהודי, נכון

אבל זה נתן לי איזה , הוסיף היהודי ,זה אולי חלום דמיוני. אולי פעם אזכה, ללכת לקנות לוטו, לאחר השיעור, מוצאי שבת
מה נראו לי שמשום , שבכל שבוע הייתי כותב את אותם מספרים, ממשיך ומספר אותו יהודי, מנהג נוסף היה לי .תקווה

  .כמספרי מזל
בין היצר טוב ליצר , התחולל מאבק איתנים בקרבי, כ חשק ללכת לשיעור"לא היה לי כ, מוצאי שבת אחד לפני כמה שבועות

למחרת כשהלכתי לעבודה הסתכלתי כהרגלי , עד שלדאבוני נכנעתי ליצר הרע ולא הלכתי לשיעור. לא ללכת, כן ללכת: הרע
והנה לתדהמתי אני רואה את המספרים שלי באותיות קידוש לבנה ,  מספרים עלו בגורל הלוטומימים ימימה לראות אילו
  ...שזכו בתשעה מליון שקלים

 ממילא גם לא הלכתי ,אז נזכרתי שהיות ולא הלכתי לשיעור, אבל הכרטיס לוטו לא היה שם, הכנסתי כהרגלי את היד לכיס
נהיה לי שחור בעיניים והרגשתי איך אני הולך להתעלף מרוב צער , ו רגעבאות, והפסדתי במו ידי את הזכייה, לקנות לוטו
לקח לי כמה שעות , ובקשתי שתייה כדי להשיב את נפשי, נכנסתי מיד לחנות הסמוכה התיישבתי על כסא מזדמן, ועגמת נפש

  .אבל מאז אני שבור ואין לי חשק ללכת לשיעור דף יומי, עד שהצלחתי לאט לאט קצת להתאושש
   , כי אם ארבע וחצי, לא הפסדת תשע מליון שקל, כ גדול כמו שהנך חושב"ההפסד הוא לא כ, מרדכי' אמר לו ר, ית כלראש

ולכן אם אתה היית כותב את אותם מספרים , כי הרי אותו אחד שזכה גם כתב את אותם המספרים שאתה היית רגיל לכתוב
כ רע כי אחרי הכל ארבע וחצי מליון שקל זה לא תשע מליון " ככך שאל לך להרגיש, וזוכה היית מתחלק עמו בסכום הזכייה

אבל אני במקומך מהסיפור הזה דווקא הייתי מקבל כח וחשק , מרדכי ואמר' המשיך ר, אני מבין שזה כואב מאד ...שקל
ולכן אתה דווקא  ,ההפסד הזהאת הרע שגרם לך ביצר בתור נקמה ? אתה יודע למה, ביתר שאת וביתר עוז, ללכת לשיעור

שברון לבך נובע כי אתה חושב , עליך להתחזק ולהתעודד ,ואל לך להיות שבור ...יך ללכת לשיעור דף היומי כל יוםצר
מרן החפץ חיים היה אומר שלא , אבל זה טעות... כי הרי מספר המזל שלך הלך לבלי שוב, שהפסדת ואין לך כביכול סיכוי
 היומי תתפלל ותשקיע בהחלט יתכן שתזכה עוד פעם במספרים כך שאם תחזור לשיעור דף, המספר זוכה אלא האדם זוכה

כ עליך להשקיע רק בדבר אחד שהוא יתברך "ע, ה ולמי שרוצה נותן"כי הרי כל הכסף והזהב שבעולם הוא של הקב... אחרים
   ...י תורה ומצוות"ירצה לתת לך וזה יתכן רק ע

 ולכמה צריך להיזהר מלהפסיד אפי, ביעות בלימוד התורהכמה חשובה היא הק, מסר נוסף ועמוק הראו לך מהשמיםולדעתי 
כ מהיום אתה לא הולך לוותר "ע... עלול הנך להפסידם, שאם תפסידו, כי מי יודע כמה מליונים שווה כל שיעור, שיעור אחד

  ...נים בכךומאוצרות נפלאים ונשגבים ט, על שום דקה של תורה, על שום שיעור
משהו הרבה הרבה האמת היא שהפסדת , תשע מליון שקל ועל כך אתה בוכהשב שהפסדת אתה חו, מרדכי' אמר ר, ולסיום

  .)נצוצות( ...לבכות ולהצטערועל זה באמת יש מה ... הפסדת דף גמרא של אותו ערב, יותר יקר מכל המיליונים הללו
  ,ל"ז פארי בת מונירה מרת נ"לע ,ל"זבת כורשיד חזני  מרת מונירה נ"לע ,ל"ז נוריאל חזני בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז שמואל בן חתון נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
  ,ל"נ אלון בן דינה ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זדודנ "לע, ל" זמנשה בן שמחהנ "לע, ל" זירון בן אסתרנ "לע, ל"בן מרים זנ יהודה "לע, ל" זציפורה בת רחלנ "לע

 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל" זיאנו בן מיסה'לוצנ "לע, ל" זיהודה בן מעתוקהנ "לע, ל" זאסתר בת פרינ "לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל" זלדן בת פרוויןנ "לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

  otzarot.hparasha@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: ים בהפצת העלוןלמעוניינ
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י אביו יצחק. חייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד קלאל ויזבח זבחים"

 (רש"י מ"ו א')                                 ".לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם ,זקנו
 

 דיהודאימעשה בקדיש, בית הכנסת לדרמן וחכימא 
 

 אחד המתפללים ,בבית הכנסת לדרמןהיה זה לפני שנים. 
לא הסכים לוותר בשום אופן.  קדיש יתום. - "נלחם" על קדיש

הגאון רבי יהודא  ,לא ידעו הגבאים מה לעשות. פנו לרבינו
 . 'שכשיבוא האיש אליכם הביאוהו לפני' :שפירא. אמר להם

 

ך את האב לגן עדן. אאמר לו רבינו: "קדיש מכניס ניגש אליו כש
בצד השני. מי שדוחף אותו  גםצריך לדעת שבגן עדן יש פתח 

     ("נר לשולחן שבת" מידידי הרה"ג י"א) מדי עמוק, עלול להוציאו מהצד ההוא..."

 
ורוצה לכבד  ,י שיש לו בן למול ואינו רוצה להיות בעל בריתמ

חייב  ,אחרים משום הבאת שלום ומשום שיש בו כבוד הבריות
 ליתן לאביו קודם אבי זקנו להיות בעל ברית.

 

והמנהג לתת לזקנו,  .אבל אם הדבר ברצון אביו, יכול לתת לזקנו
רואה  ברית לבן נינו אינומשום שהעולם אומרים שמי שהוא בעל 

 ("לקט יושר" יו"ד ברית מילה י')             פני גיהנם!                                   

 
הגאון רנפלד, רבה של מטרסדורף היה בנו של ההגאון רבי שמואל ע

"ס. את ספריו החת -של רבינו משה סופר הראשון רבי דוד צבי, חתנו 
קרא בשם "חתן סופר", לכבודו של אביו שהיה חתנו של הסופר 

                                                                        (ס"ה)                                                                   החת"ס!       - הגדול

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ד)"ה כ"(מ אל תרגזו בדרך"."

 

פניה אל הנהגים להשמר בחורף שלא להזיק את העוברים ושבים על 
 :הגאון רבי עובדיה יוסף - בכבישבמהירות בשלוליות  ידי נסיעה

 

 ,ימי הגשמים, קשה ההליכה לעוברי אורחבימים אלו שהם"
שהם צריכים לעקוף שלוליות מים ולהזהר משוחות ומהמורות, 

ועל כל אלה עליהם להזהר גם מפגיעתם של כלי  .מרפש וטיט
בפרט כשהמכוניות  ,רכב המתיזים מים ורפש מגלגלי המכוניות

נוסעות במהירות רבה. לא פעם קרה שאנשים מכובדים טונפו 
 ל ידי המכוניות.בגדיהם ע

 

בימים אלה שומה על בעלי הרכב לנהוג בזהירות יתר, שהרי אין 
 הולכי הרגל יכולים להזהר מפניהם.

וראה בשולחן ערוך שיש חיוב תשלומי נזיקין בכגון זה, על 
 )ל.(ב"מ  מסכת. ובקנ"ה ד')ה' ב "(חו"מ תי המטנף בגדי חברו במי שופכין

עליו להזהר במילי דנזיקין. כלומר, שישמור  ,הרוצה להיות חסיד
 ")בית יוסף"קובץ  -תשל"ז (חורף    ."את עצמו מלגרום נזק כל שהוא לחברו

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ד)"ה כ"(מ סגולה נפלאה ב"אל תרגזו בדרך"!
 

 הסתכלות בכנף הציצית טוב להסיר הכעס! 'כנף' בגימטריא 'כעס'.
כן כתב בספר "שומר אמונים": 'אל תרגזו בדרך' בגימטריא 

כמבואר בספרי המקובלים, שתיקון לכעס  !873- 'ארבע ציצית'
הכעס ממנו. את הוא שיאחוז בכנף הציצית ועל ידי זה יסיר 

 אל תרגזו בדרך'!מסר לאחיו הסוד הזה, באומרו אליהם ' יוסף
(כה"ח או"ח כ"ד כ"ה ועיין א"ר כ"ד ג' ו"כף החיים" לגאון רבי חיים פאלאג'י י' ו')                        

 
אמר רבי יוסי: 'בכל עת שאנו הולכים  .רב חייא ורב יוסי הלכו בדרך

בדרך ועוסקים בתורה, הקב"ה עושה לנו ניסים. סגולת לימוד 
התורה בדרך מחברת את השכינה עם הולכי הדרכים ופועלת 

(זוהר ויצא)                                                                          ניסים!'

 
 (רש"י שם) ."הדרךשלא תרגז עליכם , הלכהאל תתעסקו בדבר "... 

 

העוברים והשבים ברחוב רבי עקיבא בבני ברק קפאו על מקומם 
בבהלה. המחזה שנגלה לעיניהם גרם להם להחסיר פעימה. אדם 
מבוגר בעל צורה עומד במרכז מעבר החציה, כולו מרוכז ושקוע 
בהרהורים. הרמזור התחלף לאדום. המכוניות צופרות והתנועה 

 משותקת בכביש...
 

בתווך עומד הגאון רבי זלמן סופר, היה זה בנו של הגאון בעל 
"התעוררות תשובה". שהצפירות העזות לא מצליחות להבקיע 

מ"ה)תורני (קובץ                                                                     את שקיעותו בתורה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ולמה לא נישק יעקב ליוסף? לפי שהיה קורא  - צואריו"ויבך על "

  (מ"ו כ"ט רש"י)                                                                                    באותה שעה קריאת שמע.
 

היה עוסק במצות כבוד אביו ועוסק במצוה לפי ש ?יוסף לא קראולמה 
 (שפתי חכמים שם)                                                                              .פטור מן המצוה

 

חקרו הלומדים, מי שאנוס מלקיים מצות  -"אונס רחמנא פטריה" 
עשה, אם האונס מחשיבו לפטור לגמרי, כאילו קיים את המצוה, 

 או מחוייב הוא, רק שאינו יכול לקיים.
 

 (פר' בלק) ר בזה לפרש את דברי הזוהר הידועיםה"שפת אמת" אמ

רבי של " הם"ממלבושימריח הוא , שאמר שאותו ילד קטןעם 
 לא קראו קריאת שמע.יצחק ורבי יהודה, שהם 

 

תמה ה"שפת אמת", הלא מבואר שם שהיו עסוקים בדבר מצוה 
אם כן למה הריח ריח רע?!  ,קריאת שמע אולא היו יכולים לקרו

בהכרח שלא קיימו המצוה, משום שעוסק במצוה הוי פטור ולא 
("שעשועי רעיוני" "שמעתי מפי הרה"ח איצ'ה בלכרוביץ ה.  אותנחשב כאילו קיים 

 וכן היה פשוט לו לאדמו"ר ה"אבני נזר", או"ח שכ"א י') -מטומשוב ששמע מחותנו, גיסו של השפ"א" 
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 ביכמן נ ר' חיים יוסף"לע

 בן אליהו ישראל ז"ל
 נלב"ע י' טבת 



אינו נופל לעולם  עשרה בטבת - עשרה בטבתביום שלישי יחול 
האבודרהם שעשרה בטבת חידושו של ידוע בימים שני ושבת. 

שונה מכל התעניות, שאם חל בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום 
 כמו ביום הכיפורים.  ,"בעצם היום הזה"בו אחר, משום שנאמר 

 )סטנסיל רבי חיים מבריסקבחידושי  ועיין .תק"נ '...לא ידעתי מנין לו זה' :וכתב הב"י(  
 

שאם חל עשרה בטבת בשבת היו  ,רש"י כתב שלא כאבודרהם
 הרה"ג י"ו)  דייש"כ לידי "זמן עצי כהנים והעם"(מגילה ה. ד"ה         דוחים ליום ראשון.

 
על ידי שנאה,  והעיקר לאהוב איש את רעהו בכל דבר. ובעוונותינו'

 יהונתן אייבשיץ דרוש ט' טבת)(רבי  'באו עלינו... איש לרעהו
 

להתם נע ונד  .נהרג בג' בטבת ושבעה ימים היה קין בנידויהבל 
 ת.בולכלות פשע בעשרה בטעוון 

 

כפי שהוכיח  ,בשפיכת דם אחיהם ,גם בית ישראל תפסו עוונו
לנוע  ,לכפרת פשע גלות ביום זה ונגזר עליהם ,הנביא יחזקאל

 כמו על קין. הוצרכו לתקן חטאו, כי כן נגזר עליהם.  ,בארץ ולנוד
 

, כי הוא יום מוכן מששת ימי 'בעצם היום הזה'לכן נאמר 
עיקר  בשבת ארעה הצרה.שלהורות  ,בראשית, שמור לדורות

חל עשרה בטבת , לכך אם היה התשובה של קין היתה בשבת
 )שםח"ב  "("יערות דבש                                          בשבת יש להתענות.

 
בן אדם כתוב לך את שם  - בחדש העשירי בעשור לחדש לאמר"

 !" את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלם בעצם היום הזה .היום
 

 דברים מופלאים:של נבואת יחזקאל הביא בביאור פסוק זה המלבי"ם 
 

 נים בו!הטמו יםבכח היום והרמז כוונתו - "בעצם היום הזה"
 

דע להם אמיתת תוועל ידי כך כי את היום, וה לכתוב יוהטעם שצ
  .על ירושלים לסמוך מדוייקון היום בושכי ,נבואתו

 

 914בקעה העיר היו והבו דש הרביעי ועד ט' לח מעשרה בטבת
ים מיום צאתם מארץ מצרים יפשויום, כמספר השנים שהיו ח

 .ח"עד שנחרב הבית בשנת ג' אלפים שנ ,ח"בשנת ב' אלפים תמ
 

 ,שם היום הוא עשור י':כאן ירושלים חסר  מה שנכתב עוד רמז
ועם מספר  576 בגימטריא 'עשור' .ועצם היום הוא מספר עשרה

 ,ירושלם בגימטריאשהוא  586עשר שהוא עצם היום הוא 
 .לזכרון שסמך מלך בבל על ירושלים ,שנכתב פה חסר י'

 

ם הלילה הכשדי אצלש . כיוןבבלן הוא בלשו 'טבת'דש ושם הח
 התחילו את המצורהם היום בו את שבו יח ,שייך אל היום שעבר

 =' נבוכדנצר' בגימטריאעולה . 'י"א טבת' א טבת"יעל ירושלים 
 (יחזקאל כ"ד ב')       !שבו ביום סמך מלך בבל ,זה יהיה זכר גדול - 422

 
לחודש לגלותנו בא אלי ויהי בשתי עשרה שנה בעשרה בחמישה "

 א)"א כ"(יחזקאל ל                             ."הפליט מירושלים לאמר הוכתה העיר
 

 ...?מתי יש לצום בחודש טבת
 

אמר רבי שמעון ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, ואני איני "
... צום העשירי זה עשרה  וידורש כמותו, ורואה אני את דברי מדבר

בטבת, בו סמך מלך בבל על העיר. ואני אומר בחמישה בו, שאז באה 
          ח:)"ה י"(ר                                                                           . "שמועה לגולה שהוכתה העיר

 

צריך להבין, איך יתכן שבמשך זמן  תמה הגאון רבי שלמה הכהן:
כה רב, קרוב לחמישה חודשים, מט' באב עד ה' בטבת לא ידעו 
בני הגולה שבית המקדש נשרף וירושלים חרבה?! הרי בוודאי 
היה לזה פרסום גדול בכל העולם, ואיך לא ידעו מזה בני הגולה 

 בבבל שאינה רחוקה מארץ ישראל?! 
 

עת החורבן לא סיפרו זאת, איך הגולים שהגלה נבוזארדן בש
ודוחק לומר שהם שהו כל כך הרבה זמן בדרך ולא הגיעו עדיין 

שמדבר על כך שהעיר הוכתה  ,לבבל?! וכן קשה לשון הכתוב
 מספר על חורבן בית המקדש, שהוא פורענות יותר קשה?! ולא

 

חורבן, רק הם מהודאי שבני בבל ידעו כבר  :רבי שלמה הכהן תירץ
המקדש וירושלים של מעלה עדיין קיימים, ואם כך סברו שבית 

אין להם על מה להתאבל, כי הם ידעו את אשר התנבא אסף, 
ה חמתו על "שאמר שירה על חורבן בית המקדש, ששפך הקב

עצים ואבנים, סברו שמהרה יחזור ויבנה, שמקדש של מעלה 
 מקומה אין זה חורבן כלל וכלל.בעדיין בנוי, ואם השכינה נמצאת 

 

והנה בה' טבת בא הפליט לבשר שהוכתה העיר, היה זה מיכאל 
. והדבר מוכרח, כי רק מלאך יכול (בעלי התוס' פר' לך לך) שר ישראל

לדעת שהוכתה העיר של מעלה, שגם השכינה יצאה לגלות!                      
 

הטילו  ,ם החורבן עד ה' בטבתוכיון שבני הגולה לא ידעו מעוצ
 "!יום שמועה כיום שריפה"עשו  - עליהם להתענות ביום זה

 

ולירושלים עירך ברחמים " -וזה מה שאנו מזכירים בתפילה 
ישוב לירושלים עירו, ממילא תבנה הקב"ה , שכיון ש"תשוב

 ."ובנה אותה בקרוב בימינו"ירושלים של מטה, ואז 
 

לכן מובן מדוע השמיטו הפוסקים את מחלוקת רבי עקיבא ורבי 
 צום ה' בטבת היה רק לגולי בבל בזמן גלותם. למעשה שמעון, כי 

 ש באריכות ותענית ה.)"ה ועיי"מ –ד "ב מ"ח "בנין שלמה"ת "(שו                                             

 
 חתונה אפילו בתענית

 

מותר לעשות חופה, ולא רק  ישראל יעקב פישר:השיב הגאון רבי 
 בליל התענית אלא אפילו ביום התענית.

 

אפילו בעשרה בטבת, שנקטו בו הפוסקים שהוא יותר חמור 
בכל זאת מובא 'מעשה היה בחופה  ,משאר ארבע התעניות

וכן מובא  ,מ.) עירובין (תוס'' ונתנו הכוס לתינוק לשתות בעשרה בטבת
שגם בתעניות  מוכח ,(תק"נ ג')' חופה ביום התעניתואם יש 'ברמ"א 

 ח)"(שו"ת "אבן ישראל" ז' כ              היותר חמורות מותר לעשות חופה. 

 
עולה ב שטיינמן ירבי אהרן ליהגאון בכל תענית ציבור היה 

 .בישיבת פוניבז' לצעירים לשלישי בקריאת התורה של מנחה
האם הכין את  ,קוראהלאחר הקריאה היה שואל את בעל 

היתה מסורת  .קורא תמיד היה משיב בשלילההההפטרה, בעל 
קורא  יבירבי אהרן לכזו אצל הבחורים שהשתוקקו לשמוע את 

 בישרבי אהרן ליכדי  ,לא להכין את ההפטרהשאת ההפטרה, 
 'יאלץ' לקרוא אותה בעצמו...

 

היה קורא את הפטרת 'דרשו ה' בהמצאו' בנעימה שקטה  רבינו
 ומרגשת מאד, כל מילה היתה מוטעמת ומעוררת מאד. 

 

רבי שמנו לב, שלמרות שהיה זה כבר 'מנהג' של שנים רבות, ש
בתענית ציבור, מכל מקום בכל  ההפטרהקורא את  יביאהרן ל

האם הוא הכין  ,קוראהבעל הבחור פעם היה שואל תחילה את 
 ,היה קורא בעצמו ,רק לאחר שהלה השיב בשלילה .ההפטרהאת 

 קורא הצעיר...השלא יבוא חלילה לגרום צער לבעל 
 ) האצל רבינו בישיב יודומילמימי  זכרונות ,(מפי בן דודי, הרה"ג אמ"ר                                         

 
 :מתוך כתבי הגאון רבי משה שמואל שפירא

 

 "הגרי"ז זצ"ל, יום י' טבת תש"זשמעתי מרבינו "
 

אחד מאנשי בית מרן הגר"ח מבריסק נכנס לפניו באחד הצומות. 
אמר לו הגר"ח שיאכל! הלה הפריז באומרו, למה לו לרבינו לומר 

 כן, אחרי שיודע הוא שלא ישמע לו לאכול...
 

השיבו רבי חיים: 'ראשית, כך יהיה לך יותר קל להתענות, משום 
 התירו לך לאכול...פת בסלו, כיון ש

 

שנית, דע לך כי תעניתך אינה נחשבת "לצום", אלא כאחד שאינו 
אוכל, דכיון שאמרו שבמקום חולי לא גזרו רבנן, הרי אין עליך 

 חובת תענית והרי אתה סתם צם באיזה יום'.
 ("עובדות והנהגות לבית בריסק" ח"ג)                                                                                       

 
הילדסהיימר רבי עזריאל הגאון פעם נפל אחד מתלמידיו של 

הגיע  .למשכב, התאושש וחזר ללימודיו, אך בטרם החלים לגמרי
המדרש -בו ביום התאספו התלמידים בבית ,צום עשרה בטבת

 לרבנים לשמוע את השיעור. 
למסור את הילדסהיימר  פתחה הדלת, ונכנס רבי עזריאלנ

. ידו האחת החזיקה את הגמרא כדרכו בקודש, והשנייה השיעור
 . ..בספל מלא קפה חם. היו התלמידים תמהים

 

רבי עזריאל עבר בין שורות הספסלים, וניצב לפני תלמידו הנזכר, 
ברצוני שלא תצום הפעם. אך חוששני שתצום בכל "באומרו: 

זאת, לכן הבאתי את כוס השתייה, כדי שתפסיק את התענית 
 )"ת ואמרותמעשיו -רבי עזריאל הילדסהיימר "(                                                           !"מיד
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. "ֲאדִֹני ָׁשַאל ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאמֹר ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאב אֹו ָאח" 

 
 

 �ַוֹּנאֶמר ֶאל ֲאֹדִני ֹלא יּוַכל ַהַּנַער ַלֲעֹזב ֶאת ָאִביו ְוָעַזב ֶאת ָאִביו ָוֵמת�
.

. "ְוֹלא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹתֹו ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו" 

. "ַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבע" 



 

שאלה: מה אמר מרן החת"ס זיע"א ביום הבר-מצוה של בנו?

שאלה: אמירת 'תבלה ותתחדש' – מתי, ועל מה?

.[

(168















 
 
 
 

 
 

 
 alon@shtaygen.co.ilנתניה או בדוא"ל:   613ביב ס"ט לת"ד הערות או הארות ניתן לשגר לעורך אלון אר

 

 
  ויהי דבר ה' אלי, גשוי

 16:18 כניסת השבת:
 17:18 יציאת השבת:
 17:55 לשיטת רבנו תם:

 616 גיליון מס'

 בשנת מות, יתרו

 16:53 כניסת השבת:
 17:55 יציאת השבת:
 18:31 לשיטת רבנו תם:

 569גיליון מס'
 

 
 

  

 

 
 
 

ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר וכו'  פרשתנו:תחלת נאמר ב
, רשדבמ ופירשו רבותינו ז"ל ך כי כמוך כפרעהואל יחר אפך בעבד

שיהודה ניגש  למלחמה נגד יוסף ונגד מצרים אם לא ישנה יוסף את 
 ליו קשות, כמבואר בפסוקים. דעתו וישחרר את בנימן, ודיבר א

ובאמת שיש להקשות באיזו טענה בכלל באו יהודה ואחיו אל יוסף, 
מה נאמר לאדוני, מה נדבר , לשליט מצריםהלא הם עצמם אמרו 

, וגם יוסף השיב להם בדרך הננו עבדים לאדוני גם אנחנו, ומה נצטדק
לקחת את כולכם  חלילה לי מעשות זאתארץ כראוי, ואמר להם, 

ת בנימין אשר הגביע נמצא בידו כעבדים, כי איני רוצה לקחת אלא א
ולא מעבר לכך. ואם כן רואים אנו כי יוסף נהג עמם בטובה גדולה, 
ואין מקום אם כן לכעס מצדו של יהודה, עד שבא במלחמה כנגד 

 יוסף.
ליישב כל זאת נקדים, כי ידוע הדבר שעשרת הרוגי מלכות שהיו 

, ואמרו תנאים קדושים, נדונו כולם למיתה בצורה אכזרית ביותר
רבותינו שביקשו עשרת הרוגי מלכות מהגדול שבהם, רבי ישמעאל 
כהן גדול, שישאל מן השמים אם גזירת מיתתם היא גזירה מן 
השמים אם לאו. ושאל על זה רבי ישמעאל את המלאך גבריאל, 
והשיבו, קבלו עליכם את הדין כי הכל מן השמים נגזר. וטעם הדבר 

אם גזירה היא מן השמים, הוא  שרצו עשרת הרוגי מלכות לשאול
מפני שהיה לאל ידם לבטל את הגזירה על ידי שם המפורש וכיוצא 
בזה, ולהמית את המבקשים להרגם, אבל לא רצו לנהוג כן מפני 
שחששו שמן השמים חפצים במיתתם בצורה כזו לתקן איזה ענין, 

 ואכן כשהשיבו להם מן השמים שיקבלו עליהם את הדין, כך עשו.
פי זה יש לפרש את טעם הדבר שרצה יהודה לצאת למלחמה  ועל

, ובודאי קים מצא את עוון עבדיךווהאלכנגד יוסף, שכן נאמר בפרשה 
שאין הכוונה לגניבת גביע הכסף, שהרי ידעו השבטים שבנימן לא 
גנב, אלא כוונתם לעוון מכירת יוסף, כמו שכתבו המפרשים, אבל 

חלילה לי להם, כי אמר להם  כשראו השבטים שיוסף חדל מלהתנכל
, ואינו מתנכל אלא לבנימן, הבינו כי לא בא להם הדבר מעשות זאת

כעונש על מכירת יוסף, שהרי בנימין כלל לא חטא במכירת יוסף, 
ואם כן אין זו גזירה מן השמים עליהם, ויוסף מתנכל להם בחינם, לכן 

 ניגש יהודה למלחמה עם יוסף.
בטים צדיקים, שישבו ופשפשו במעשיהם, רואים אנו, כמה היו הש

ולא מצאו להם עוון מלבד מכירת יוסף, ואילו אנו, אם נתבונן 
במעשינו בכל ימי חיינו, ואפילו בתקופה קצרה יותר, יקשה עלינו 
למנות את כל עוונותינו, ואם כן כשבאה עלינו איזו צרה חלילה, עלינו 

אותו עונש, ואל לנו ון שיש בידינו שגרם לנו לוד, איזה עלבדוק מי
לנהוג כדרך בני אדם שכאשר בא להם איזה חולי, משקיעים את כל 
כוחם ברפואות, ואינם שמים לב לכך שאינם מרפאים את סיבת 
המחלה, והיא העוון או שתולים את סיבת הצרה ב"עין הרע" וכיוצא 
בזה, כאשר הם מלאים עוונות, ויותר יש להם לתלות את צרתם 

ין רעה. וכן בשאר עניני האדם, כאשר באה לו איזו בעוונם מאשר בע
 .צרה או קושי, יראה לתקן

 

 !העורך שבת שלום

  
 
 
 

 
 (מה, ג) יוסף העוד אבי חי ינא

שהוא  חיולאלמה לא גילה מדוע יוסף הצדיק ויש מפרשים ששואלים 
יוסף מיד כשהגיעו אליו, ומפרשים בגלל שהיה צריך להתקיים החלום 
שהם משתחוים לו, ואם היה מתגלה להם מקודם היתה להם בושה גדולה 

שהם צריכים להגיע אליו ולהשתחוות לו, ומפני שלא הכירו אותו מזה 
 היתה להם פחות בושה בזה.

 

 קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם ונשאתם את אביכם ובאתם
  (מה, יז)

מדייק מזה הדעת זקנים שבני יעקב נשאו את יעקב על הכתף כל הדרך 
עגלות היו את אביכם, וה ונשאתםמארץ כנען עד מצרים, כמו שאמר להם 

 רק לנשים ולטף.
 

ן נתן שלוש מאות כסף וחמש חלפת לכלם נתן לאיש חלפות שמלת ולבנימ
  )כב, ה(מ מלתש

שואלים חז"ל איך היה יוסף מעורר עוד פעם קנאה בין האחים אחרי 
שראה שאצלו יצא מכשול מזה, ומתרצים חז"ל שרצה לרמז בזה שיצא 
מבנימין מרדכי הצדיק שיצא עם חמש בגדים, ככתוב ומרדכי יצא מלפני 
המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן, 

וכי בשביל רמז יש לעורר קנאה, ומתרץ שהחמש חליפות  אהגר"ושואל 
של בנימין היו באותו השווי כמו של האחים, וזה מרומז בזה שאצל האחים 

 כתוב חלפות מלא ואצל בנימין כתוב חלפת חסר ו'.
 

  )כב, ה(מ מלתן נתן שלוש מאות כסף וחמש חלפת שולבנימ
מפרש בשם הרוקח למה נתן לבנימין שלוש צ"ל ז החיד"אמרן גאון עוזרנו 

ן אותו עד מאות כסף, מפני שאמרו בגמרא גיטין שהמוכר עבד לגוי קונסי
עשרה פעמים, ולמשל אם שוה שלושים כסף קונסים אותו בשלוש מאות 
כסף, וקנס של הריגת עבד בתורה הוא שלושים כסף, נמצא שהאחים היו 
חייבים לו שלוש מאות כסף, אם כן הוא קיבל את הכסף הזה בזה שלא נתן 
ד להם, אבל בנימין לא היה במכירה בגלל זה נתן לו שלוש מאות כסף. עו

אומר החיד"א בגלל שיוסף הוציא מפיו שבנימין ישאר אצלו עבד, לכן 
 רצה לפייסו עם שלוש מאות כסף.

 

וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם 
 יד), מז( שוברים

יתה צורה של עבודה זרה, והלכה יוכשראה יוסף שעל כל המטבעות ה
אומרת שאין יהודי יכול לבטל עבודה זרה שברשותו אלא טעונה שריפה, 

מימנה אחר כך, לכן  תליהנואבל אם הגוי ביטל את העבודה זרה מותר 
כשהיו הגויים נותנים לו המטבעות היה אומר להם שיבטלו את העבודה 

בשבר  זרה ע"י שישברו את המטבעות ואחר כך יביאו לו, וזהו שכתוב
 (בשם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל) .אשר הם שוברים

מכריזין על צום 
  עשרה בטבת

 מאמר עורך –פז  עטרת ביאורים לפרשה –כתם פז 

 נר אלוקים נשמת אדם
 זי"ע בן איסטרילה יהושע מאמאןרבנו הגה"צ 

 בן רחל זי"ענסים מויאל הגה"צ רבנו 

הי"ו גניש  העלון יוצא באדיבות משפחת
 ולרפואת ולחיי משפחתם, אכי"רלהצלחתם 



 

 

 הזקן הכשרלעילוי נשמת 
 ז"ל אהרן הכהן בן לאה רבי

 ת'נ'צ'ב'ה

  
 
 
 
 

תנו רבנן, המשכיר בית לחבירו, (דף קב.) בגמרא במסכת בבא מציעא 
על השוכר לעשות מזוזה, וכשהוא יוצא ועוזב את הבית ששכר 
לעבור לדירה אחרת, לא יטלנה בידו ויצא, אלא ישאיר את המזוזות 

כדי ה בעוזב. ומעשה באחד שנטל את המזוזקבועות בבית ש
 , וקבר את אשתו ואת שני בניו. להעבירה לבית שהולך לגור בו

בר שאסור ליטול את ובנימוקי יוסף כתב בשם הריטב"א בטעם הד
המזוזות מן הבית שעוזב אותו, לפי שעל ידי המזוזות חלה קדושת 

 השכינה על הבית, ובנטילת המזוזות מסתלקת השכינה.
כתב טעם לסכנה שיש בסילוק בבא מציעא) שם (ובחידושי הריטב"א 

המזוזות, לפי שהמזוזה עומדת בפתח לשמירה על הדרים בבית, 
ות מן הבית גורם סכנה לאותם שיבואו לדור ולכן המסלק את המזוז

בבית אחריו, לפיכך מידה כנגד מידה, מה הוא לא חשש למיתת בני 
חבירו הצריכים שמירה, וכשאינם משומרים הם עלולים למות, כן 
קרה לאותו אדם שנטל המזוזות וקבר את אשתו ובניו. ומובן שיש 

על הדיירים  עומק בטעם זה, שהרי עיקר החיוב לשים מזוזות מוטל
החדשים שבאים לדירה ולא על זה שדר בה מקודם. ומכל מקום כך 
הם הדברים על פי פשטן, לפי שחששו חכמים מאד לסכנה שיש 
בהעדר מזוזות בבית ישראל, ולפי שאפשר שהדיירים החדשים 
ישתהו איזה זמן עד קביעת המזוזות החדשות, אסרו על הדיירים 

 .שעוזבים ליטול עמם את המזוזות
לפיה אדם העובר דירה  כתב ב),סע' רצא, סי' (יו"ד ומרן בשלחנו הטהור 

ן. ולוקח עימו את כל חפציו, אסור לו להסיר את המזוזות ממקומ
והטעם לכך, כדי שלא יכנסו שם המזיקים ויזיקו למי שיבוא לגור 
אחריו. ולא רק לבעל הבית עצמו שמתכונן לעבור דירה ולהשכירה 
למישהו אחר אסור לקחת את המזוזות, אלא אפילו אדם ששכר 
דירה מיהודי שלא הקפיד לקבוע מזוזות, והשוכר הוא זה שקנה את 

אסור לקחת את המזוזות בשעה המזוזות וקבען, גם לשוכר כזה 
 שהוא מפסיק את שכירותו ויוצא מן הבית.

וכל זה דווקא כאשר הבית שייך ליהודי, אבל אם בעל הבית הוא גוי, 
אדרבה צריך לקחת את המזוזות בשעה שעוזבים את הבית. וכן 

, מקוםו והרי הוא בונה בית חדש ביתכאשר עומדים להרוס את 
 ., וזה פשוטצריך לקחת לפני כן את המזוזות

ואם יש לו בביתו מזוזות מהודרות ויקרות ביותר, וקשה לו להשיג 
 ח"ד(יביע אומר  זצוק"ל עובדיה יוסףג"ר מזוזות יקרות כמותן, כתב מרן ה

, שיש להקל ליטול המזוזות באופן שיטלם לצורך בדיקתן סי' יח) יו"ד
אם הן כשרות, ומיד יקבע במקומן מזוזות אחרות כשרות פשוטות, 

לם לעצמו לביתו ואחר כך כשיקבל את המזוזות מן הבודק, יט
החדש. שבאופן כזה אין כל חשש, שהרי חכמים לא חששו אלא 
מפני הדייר החדש שמא ישתהה בקביעת המזוזה ויבואו בניו 
לסכנה, אבל באופן שהוא עצמו קובע מיד מזוזות אחרות אין כל 

ומכל מקום דרך עצה טובה שיטול המזוזות המהודרות חשש. 
למטרת בדיקה, ואחר כך יוכל לקבוע מזוזות אחרות כשרות, ויברך 

ימים אחדים לפני עזבו . ועל הצד היותר טוב יעשה כן לקבוע מזוזה
ר המזוזות יכול לתבוע מהדייר החדש את מחי, וי"א דאת דירת

 ., וי"א דאין לתבוע, וכל אחד ינהג כדעת רבושמשאיר לו
אם הדייר החדש מודיע שברצונו לקבוע דווקא מזוזות אולם, 

משלו, מותר לדייר הקודם להוריד את המזוזות, בתנאי שהוא זקוק 
להן לקובען בבית אחר. בכל מקרה עדיף שיורידן הדייר החדש, 

 ומיד לאחר מכן יקבע את שלו.
או גם מי שקבע מזוזה במקום שאינו נחשב דירת קבע, כגון במלון 

אסור להוריד את  היהיגם לו  -שים יום בחו"ל אפילו בבית עד של
 המזוזה.

ו אינה צריכה שהרי ברכה ז , לכאורה, ולענין ברכת על קביעת מזוזה
ועות ולמה וזות הן קבהמזרחו שהרי רת בעל כוקובע מזוזה אח

הרב חלק   תלק מכל האמור לעיל, וכדבריסדי להפם אלא בכמחלי
ביע ל בי"כתב מרן הרב זצהשיג עליו ובר כ ,, אולםחיו"ד סי' קיד)(לוי 
מחליף מזוזה במזוזה קביעת מזוזה שהרי מר שם, דיכול לברך על או
 . רת ולכן, יש לו לברךאח

 מת מצווה
 לע"נ מרת ברכה בת יהושע משה (רוזנר) ז"ל

היות והמנוחה לא הותירה זש"ק, להשתדל לקרוא בעבורה קדיש או משנה 
'

  
 
 

 
חודש אחרי חודש, שנה אחרי שנה, במשך שנים רבות ישבו על אותם 
כסאות, באותה עליית הגג של בית הכנסת ולמדו בהתמדה מופלאה הגאון 

 זצ"ל וחברו.  יהונתן אייבשיץרבי 
חפירה נשמעו בסמוך לבית באחד הימים הופרעה שלוותם, קולות של 

הכנסת. כשהתברר כי במקום הולכת לקום כנסיה, התמלא ליבם בצער 
מקום של טומאה כה קרוב לבית הכנסת, במיוחד שברור היה  -עמוק 

שהגויים שליטי האיזור, מתכננים כי הכנסיה תהיה גבוהה מבית הכנסת 
ה לצד בית של היהודים. רבי יהונתן השלים בצער רב עם בניית בית התיפל

הכנסת, אולם חברו לא היה מסוגל לראות את המבנה החדש. חרה לו 
מאוד לראות כיצד בית טומאה זה הולך וגבה מעל לבית הכנסת. צערו גדל 
במיוחד מיום בו נעשה טכס גדול ורב משתתפים לרגל קביעת צלב גדול 
עשוי מזהב בראש המבנה. לגויים המקומיים הייתה התפעלות גדולה 

, שהיה מפואר ומרשים באופן מיוחד. מידי יום היה החבר מסתכל מהצלב
מבעד לחלון בית הכנסת וליבו נחמץ על חילול ה' והשפלת בית הכנסת. 
בזמן הלימוד היה הריכוז קשה לו, הוא שמע את הגויים באים להתפעל 
מהצלב ויופיו, ואת שמחתם המיוחדת על כך שהוקם דוקא ליד בית 

שיום אחד לא יכל יותר לעמוד בהשפלה, החליט הכנסת של היהודים. כ
לעשות מעשה. בלילה התגנב חרש אל עבר הכנסיה, טיפס לגג ופירק את 
הצלב המאוס. אולם שני אנשים שהבחינו בו ארבו לו למטה, תפסוהו 

 והעבירוהו לתחנת המשטרה.
כשהתפרסם הדבר למחרת, ברור היה לכולם מה יהיה דינו של הפוגע 

ים. משלחות של נכבדים, רבנים ועוד ניסו לפעול בכל בדתם של הנוצר
דרך לשחררו, אולם הדבר לא עלה בידם כלל. בית המשפט גזר דין מוות 

 על האיש. 
בלילה נשמעו דפיקות על דלת ביתו של רבי יהונתן. הרב הפסיק את 
תפילותיו להצלתו של חברו האהוב, וניגש לפתוח את הדלת. לבית נכנס 

גדים שחורים וכובע רחב המכסה את פניו. האיש סיפר אדם גבוה לבוש ב
לרבי יהונתן כי הוא השומר בבית הסוהר המקומי, וכי תמורת עשרים אלף 
זהובים שתמסור לו הקהילה היהודית, הוא מוכן להבריח את האסיר 
היהודי לעיר אחרת. רבי יהונתן רצה לרוץ לקרוא לראשי הקהל על מנת 

הכסף הגדול. אולם אז נזכר כי ברשותו סכום לחשוב כיצד לגייס את סכום 
זה אותו שמרו הוא והרבנית לצרכי נישואי ילדיהם. שֵמח על זכות זאת 
שהתגלגלה לידיו, מצוות פדיון שבויים, ועוד של חברו הצדיק שלשל לידיו 
של האיש מחצית מהסכום כשאת החצי השני השלים לאחר מספר שעות 

 יר.עת ראה את חברו קודם בריחתו מהע
רבי יהונתן חשש מאוד כי הרבנית תקפיד עליו על מעשהו. שכן בקושי רב 
ובעמל עצום הצליחו לשמור על סכות כסף זה, והרי כאן יכל לאסוף את 
הכסף מכל אנשי העיר שללא ספק היו תורמים לעניין בשמחה רבה, ולכן 

 הסתיר ממנה לעת עתה את מעשהו.
דון למות, יצא רבי יהונתן לאחר שהתפרסם בעיר דבר בריחתו של הני

לסיבוב בין כמה ימים בעיירות הסמוכות, שגם עליהם היה מופקד. בלילה 
לאחר צאתו, הגיע לביתו אדם לא מוכר וביקש להפגש עם הרב. כששמע 
כי הרב אינו, סיפר לרבנית כי הוא שומר בית הסוהר ששחרר את חברו של 

למחרת ייקחוהו למשפט הרב. היות ושמע כי התגלה מעשהו, יודע הוא כי 
ורע ומר יהיה גורלו. לכן החליט לברוח מהעיר, והיות וצבר במהלך השנים 
סכומי כסף רבים ועצומים, חשב להפקיד את כל כספו אצל הרב, שהתגלה 
כאדם אציל שלהצלת חברו היה מוכן להפקיר את כל כספו, מאשר שיפול 

כסף וחפצי ערך בידיהם של מבקשי רעתו. האיש הכניס לבית ארגז מלא 
 יקרים, כולל כספו של רבי יהונתן.

למחרת התפרסם בעיר כי האיש ניסה להימלט, ובמהלך בריחתו נורה על 
ידי שוטרים ומת. כשחזר רבי יהונתן לביתו לאחר מספר ימים סיפרה לו 
הרבנית בהתלהבות על האוצר האדיר שנפל לידים. אולם רבי יהונתן הגיב 

כי אם כל כספו הושב לו כנראה כי בשמים לא לידיעה בצער. הוא הבין 
ראו בעין טובה את המצוה החשובה שעשה. בצערו כי רב, החליט לערוך 
שאלת חלום. בחלום נאמר לו כי מצוה זו של פדיון שבויים, של אדם שחס 
על כבוד יהודי העיר, היה מוטל על כולם. אולם הרב החליט לקחת את כל 

לם במצוה, לכן זכה במצוה אולם את המצוה לעצמו ולא לזכות את כו
 שכרה קיבל מידית, היות ואינה מושלמת.

 ודשסיפור לשבת ק – קומי אורי מזוזההלכות – הליכות מלכי
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 ('מחנה אפרים')   הרב אפרים שרבני שליט"א –היא כל חיינו 

 
שלאחר שיוסף מזדהה לפני האחים, השאלה הראשונה שיוצאת  התורה הקדושה מספרת,

רק תגידו לי מה עם אבא שלי, זה מה שאני רוצה  -ָחי?" ָאִבי לו מהפה היא: "ַהעֹוד
לדעת. עשרים ושתיים שנה אני כאן והלב שלי שם איתו. תגידו לי שהוא בריא. ומיד, 

 ממנו לבוא אליו ומתחנן לפניו שלאיוסף שולח לאביו את כל טוב מצרים ומבקש 
 ישתהה אלא יגיע כמה שיותר מהר.

 
דוּ שכשהאחים מגיעים  והתורה מספרת, ּגִ  יֹוֵסף עֹוד ֵלאֹמר לוֹ  ומספרים ליעקב על יוסף: "ַויַּ

ל הּוא ְוִכי ַחי ָכל מׁשֵ יעקב שומע את הבשורה, אך עדיין לא נחה דעתו:  -ִמְצָרִים" ֶאֶרץ ּבְ
ָפג י ִלּבוֹ  "ַויָּ ָלֶהם". יעקב לא מתפייס, יעקב לא נרגע. הוא לא נרגע עד הרגע  ֶהֱאִמין לֹא ּכִ

ר ָהֲעָגלֹות ֶאת ַויְַּרא"את העגלות ששלח לו יוסף: שהאחים הראו לו  ַלח ֲאׁשֶ את יֹוֵסף ׁשָ  ָלׂשֵ
ִחי רק בשעה שיעקב ראה את העגלות חזרה לו  -ֲאִביֶהם" ַיֲעֹקב רּוחַ  ֹאת". ומיד: "ַוּתְ
 הרוח והנשמה. 

 
 ?מה היה בעגלות האלו שהצליחו להשיב ליעקב אבינו את הנשימה, וחז"ל שאלו

מגלים לנו חז"ל, שביום האחרון שיעקב היה עם יוסף, הוא למד איתו תורה, הוא למד 
עגלה ערופה', זו ההלכה האחרונה ששניהם למדו קודם הפרידה. 'איתו יחד הלכות 

כאשר יעקב שמע על יוסף שהוא חי, לבו עדיין לא היה שלם, כי הוא לא ידע איזה ילד 
ולך לראות את אותו יוסף הצדיק, מי יודע מה הוא הולך לקבל, הוא לא ידע אם הוא ה

בלי , עשו לו עשרים ושתיים שנה במצרים כשהוא לבדו בלי הסביבה הרוחנית שלו
אבא שלו, אך כשראה יעקב שיוסף אמר לאחים: "תראו לאבא את העגלות, הוא כבר 

 יבין על מה אני מדבר". תראו לו שאני לא שכחתי את ה'עגלה ערופה', שיידע שגם כאן
 .נשארתי עם התורה של אבא

 
שעבר ליד הנהר  ,מספרים על אחד מתלמידיו של הסבא מסלבודקה כי התורה זה הכל!

ושמע מישהו טובע וזועק לעזרה. מיד הוא חילץ חושים לעזרה, קפץ לתוך הנהר ומשה 
 .את אותו יהודי מן הנהר. אי אפשר לתאר את השמחה שאפפה אותו באותה השעה
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אותו בחור רץ לישיבה לרבו כשהוא שמח והתחיל מספר לרבו על הזכות שגלגל לו ה' 

הוא אמר לרב: "קשה לי לתאר לרב איזו שמחה גדולה יש . יתברך להציל נפש מישראל
שיש ילדים שכמעט ואבא , לי היום, לדעת שבזכותי יש אבא שיחזור לילדים שלו

 שלהם כבר לא היה יושב איתם על שולחן שבת ואני החזרתי להם את אבא". 
 

ב''ה נתגלגלה לידך זכות גדולה מאוד, הצלת נפש מישראל וצריך " :אמר לו הסבא
לשמוח על זה מאוד, אבל שתדע לך שחבריך שבאותה שעה ישבו ועסקו בתורה, 

עניינים בשמים, שתזכור תמיד שלהיות עם שתדע שהם יותר מ -שכרם גדול יותר"
גדול תלמוד " :ספר, לקרוא מילים של תורה, זה יותר מלהציל חיים, כך לימדונו חז''ל

תורה יותר מהצלת נפשות", כי אין יותר חיים מלגעת בתורה, אין יותר חיים מלנשום 
 אותה. 

 
ולו לא שווה לדבר : "אמר ר' ברכיה, אפילו כל העולם כוכמו שמובא בתלמוד הירושלמי

השווקים והרחובות, לא שווים ספר , כל העולם שאתה רואה, הבניינים -אחד של תורה"
.אחד שיש לך בספרייה בבית

 
 אני, הרב כבוד: לרב ואמר א"שליט קנייבסקי הרב לפני שהגיע גדול עשיר על מספרים
 הרב אם, תצליח שהעסקה אותי יברך שהרב רוצה אני, ענק עסקת לפני עכשיו עומד
 בברכה הרב. ברווחים חצי חצי והרב שאני לרב מבטיח אני, הזאת העסקה את יברך
 שזה יגיד שהרב רק, ואלמנות יתומים הרבה הזה הכסף עם לשמח יזכה שלו אחת
 ".יצליח

 
 רואה אתה, זמן לי אין אני: "העשיר ענה?". לתורה עיתים קובע אתה" :הרב אותו שאל
 ?". לעסקה קשור זה מה  ...שואל שאני סליחה אבל, וטרוד עסוק אני איך אותי
 אתה, לי תסלח אז, ממנו חלק תהיה שהתורה רוצה לא יהודי אם: "הרב לו השיב מיד

י ? "ולמה". כזה שותף רוצה לא אני כי, אחר שותף לך לחפש תצטרך ַחר ַסְחָרהּ  טֹוב ּכִ  ִמּסְ
ֶסף  ותקשיב, לי חסר היה לא כסף, בבורסה מניות הרבה לי היו, המלך שלמה אומר -"ּכָ
 הבית, ממנה תהנה אשתך, ממנה תהנה אתה! שיש טובה הכי העסקה זו התורה! טוב לי

תהיה קשור  .יש לה מים להמשיך להשקות דותמי כולם את משקה היא, ממנה יהנה
ֵריליה, יש בה הכל, היא לעולם לא אִ א  ָאָדם כזבה, היא תמיד ראשונה, כמו שכתוב: "ַאׁשְ

בּוָנה ָיִפיק ְוָאָדם ָחְכָמה ָמָצא  ". ּתְ
 

והודיע לו שהוא צריך לעשות ניתוח. החזון איש המליץ לו על  ניגש מישהו לחזון איש
רק אצלו". התחיל החזון איש לדבר עם  מנתח מסוים ואמר לו: "את הניתוח אתה עושה

ממנו מאוד.  היהודי והבחין שהוא תלמיד חכם, יודע תורה, בקי בש"ס ובהלכה והתפעל
אמר לו החזון איש: "תן לי עוד פעם את המסמכים שלך". כשהביא לו את המסמכים 

אני לא ידעתי , החזון איש קרע אותם לגזרים ואמר לו: "אתה ב"ה לא תצטרך ניתוח
 שאתה תלמיד חכם, אם הייתי יודע לא הייתי אומר לך לעשות ניתוח". 

 
שואל, אבל מה זה קשור וכי אלו לא אותם : "סליחה שאני שאל אותו אדם את הרב

ענה לו הרב: "דע לך, תלמידי חכמים, אנשים ?". המעיים שהרב איבחן לפני שתי דקות
שספוגים בתורה, יש להם הנהגה אחרת בשמים, לך יש מסלול אחר, לך יש יחס אחר, 

במסלול שלך אתה לא תצטרך התערבות כירורגית, הוא יגליד מעצמו, כי אין מנוחה 
לקב"ה בעולם אלא מעושי תורה בלבד. תדע לך, אנשים כמוך עושים טוב לקב"ה בזה 

 ".שהם קיימים
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איפה שתניחו את , איפה שתניחו את האצבע יש נחת זאת התורה רבותיי! הכל יש בה!

והתחננו לפניו שיעזור להם  לרב קנייבסקי שליט"אניגשו זוג עם ילד האצבע יש לה תשובה. 
עם הילד. "הוא סובל מבעיה שאוכל ואיננו שבע, הגוף לא מקבל מהמוח את התשדיר של 

תחושת השובע. הרופאים הרימו ידיים, הם לא יודעים מה לעשות, הילד סובל ואנחנו 
ו את המזוזה, הם סובלים". אמר להם הרב: "יש בעיה במזוזה, תביאו את המזוזה". כשפתח

ַכְלּתָ " מצאו שבמילים " ְעּתָ  ְוֽאָ ֽבָ ' מחוקה, זה אומר במילים אחרות שהילד 'המילה ", ְוׂשָ ְעּתָ ֽבָ ְוׂשָ
מי היה מאמין שכל מערכת העיכול של הילד נמצאת בתוך קלף עם כמה אותיות? . לא ישבע

 כל המעיים של הילד בתוך קלף! 
 

, אם ישאל אותי יהודי מה הקב"ה היה רוצה ממני, לאחרי כל זה אני שואל אתכם עם ישרא
ֻחּקַֹתי מה אני צריך לענות לו? אנחנו יודעים מה הוא רוצה: "ִאם ֵלכּו" ּבְ מלמד, שהקב"ה  -ּתֵ

מתאווה שיהיו ישראל עמלים בתורה. "מה אני רוצה?", שואל הבורא יתברך, "אני רוצה 
שבשידה אצלך בבית יהיה שולחן לראות אתכם עם ספר, שיהיה לך ברכב שלך גמרא, 

ערוך". מה אבא רוצה? לשבת עם הילדים שלו! כתוב בתנא דבי אליהו: "אין מנוחה לקב"ה 
אלא עם עושי תורה בלבד". זה הנחת שלו אחרי כל מרוצת היום השוטף שלך, שיהיה לך 

 .כמה דקות לשבת עם אבא שלך
 

זה אחד האנשים שזכה שהתורה , ליט"אכי שם יש הכל! אבל הכל! ידוע שהרב חיים קנייבסקי ש
הוא יודע אותה לאורכה ולרוחבה ויש לו את הכלים לדעת כל , תהא מונחת לו ממש בתוך כיסו

ס"מ שבתורה, ובעקבות כך, בכל בעיה רפואית שנשלחת אליו הוא יודע לכוון למקור שלה 
הוא אמר לו, בתורה. ולדוגמא, כשמישהו הגיע אליו עם כאבי ראש נוראים שלא פוסקים, 

ביסודיות ותהא לו רפואה, שהרי אמרו חז"ל: "לא נברא  ראש'שילמד הלכות 'תפילין של 
הוא הורה , הראש אלא בשביל תפילין שבו". וכן כשמישהו שבר את היד והיה סובל נוראות

 לו ללמוד הלכות נטילת ידיים, זהו הגבס של התורה. 
 

 ונה אירעה תופעה נדירה של נשירת שערות,ובאחד הימים נכנס לרב, יהודי שלבתו בת השמ
נשרו לה ממש כל השערות כולם והרופאים בלית ברירה החליטו על נתינת קורטיזון מופרז 

שאולי יעזור לבלום תופעה זו. הוא שאל את הרב מה לעשות וענה לו הרב שילמד ביסודיות 
השערות ושורשיהן  נגעים'. זוהי מסכת שמדברת על סוגי שיער, צבעי שיער, יניקת'מסכת 

ובע"ה ישובו לצמוח לה השערות כבתחילה. הוא שאל את הרב, האם בכל זאת לקחת את 
 .הקורטיזון? השיב הרב, מה שירצה שיעשה, העיקר שילמד מסכת נגעים

 
וסיפר לו שהזריקו לילדה קורטיזון וגם הוא זכה ללמוד  כמה ימים לפני פסח חזר היהודי לרב

ה ועשה סיום מסכת עם סעודה גדולה, ובאמת חזרו לצמוח לה מסכת נגעים ולסיים אות
השערות, אך לצערו לפני כמה ימים התחילו לנשור השערות שוב והרופאים הודיעו שאי 

 אפשר להזריק לה שוב קורטיזון. 
 

: "ומסכת נגעים אתה לומד?". הוא ענה ואמר: "סיימתי את המסכת, כמו שאל אותו הרב
 "אל תפסיק!". "ועד מתי?" שאל האבא.  הפסקת?" שאל הרב,אבל למה ". "שאמרתי לרב

אמר לו הרב: "עד החתונה!". לאחר כמה שבועות הוא חזר אל הרב שמח ומאושר והודיע לו 
שחזרו לצמוח לה השערות בצורה לא רגילה, זה סיפור קטן על אותיות של תורה, איי מה 

 יש בתוך האותיות האלו... 
 

שחושש באבריו, התורה מרפאתו". איך אפשר שלא להיות קרוב  : "כל מיוכמו שאמרו חז"ל
י שלא להיות חלק ממנה?! והרי כתוב עליה: "?! אליה?! שלא לדעת אותה ים ָמָצא ֹמְצִאי ּכִ ", ַחיִּ

  שבת שלום עם ישראל! אפרים שרבני.יזכנו להבין! ה' 
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 זכות דברי התורה בעלון יעמדו:
בן פנינה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל.
 מוריה בת אורנה, מורן בת רותי, קורל בת סיגל.לזרע בר קיימא: 

 מורן בת רותי, לירון בן פנינה., שגיא בן מרים לפרנסה טובה:
ציפורה בת מורוור, ציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

 זה.עזי
 

בנימין בן סולי ז"ל, אביגיל בת מרים ז"ל, אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
חביב בן סולי ז"ל, בתיה בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, 
רחמים בן מורוור ז"ל, יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה 

ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת  "ל.דבורה בת מרים ז ,ז"ל
שמחה ז"ל, דוד אמנו בן מזולה ז"ל, משה בן שושנה ז"ל, שרה רוסיקו מנשרוב בת 
תמרה ז"ל, ז'קלין לוי בת מסעודה ז"ל, יוסף בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות 

"ל, אברהם בן חנה זהרה ואסתר ושמחה ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז ז"ל, 
 וזבולון הכהן ז"ל.

 
 

 )197(עלון 'אפריון שלמה' גיליון חביבים ייסורים 
 

נו במדרש בשעה שאמר יעקב מעט ורעים היו חיי, אמר הקב"ה: אני מלטתיך מעשו, יאמרו רבות
 שנים מחייו. 33ואתה מתרעם על חייך שהם רעים? לכן נחסרו לו , והחזרתי לך את דינה ויוסף

שלפני שנמלט מאותן צרות  ,המציאות היתה כןוצריך להבין על מה היתה התביעה מיעקב, והרי 
  ?חי חיי צער נפשי גדול. אם כן מדוע נענש על כך שסיפר את אשר קרה אותו בשנים עברו

 
דינרים לשנה. פעם נסע המלך  300יהודי אחד שכר בית מרזח מהמלך והיה משלם לו 

 ו יהודי. למרחקים ומינה את פקידו לשמור על נכסיו, ופקד עליו שיגבה שכר גם מאות
אותו פקיד היה אכזר ורע מעללים, וכשהגיע הזמן התשלום, הודיע ליהודי שעליו לשלם 

דינרים,  20דינרים לשנה. בלית ברירה השתדל היהודי להשיג את הכסף אבל חסרו לו  500
מכות כנגד הדינרים החסרים.  20וכשבא לשלם את הכסף כעס עליו הפקיד, והכה אותו 

תו, וכשהגיע היהודי לבקרו עם מתנה מכובדת, סיפר לו את כל אשר לימים חזר המלך לבי
עולל לו הפקיד. כששמע זאת המלך, החליט להעניש את הפקיד, וקנס אותו שעל כל מכה 

דינרים! ומכיוון שלפקיד  2,000דינרים ולכן חייב הוא ליהודי כעת  100שנתן ליהודי ישלם 
צי מהבית עובר בטאבו על שמו של היהודי. דינרים, מהיום והלאה ח 4,000יש בית ששווה 

שאלה אותו אשתו מדוע הוא כה מצוברח? אמר לה: חבל , חזר היהודי לביתו כשפניו זועפות
 20ואילו היכני עוד  'מכות, שהרי בין כך ובין כך הכאב של המכות עבר 20שלא קיבלתי עוד 

יסורים בעולם הזה, הוא כשאדם מקבל י וכמובן שהנמשל הואמכות כל הבית היה שייך לי.. 
מצטער עליהם מאוד ואין לו רצון לסובלם כלל, אך כשיבוא לעולם הגמול ויראה כמה שכר 

אלא יצטער מדוע לא , שעבר עליומגיע לו על כל הייסורים שסבל, לא רק שישמח על מה 
קיבל עוד. צריך לדעת שכל הייסורים שבאים על האדם הם אכן נראים רעים, אבל אין 

ך, שהרי הקב"ה אינו חפץ לצער את בניו אלא להיטיב עמם. וכל הטובות שאדם הדבר כ
מקבל זה בזכות אותם ייסורים שסבל, לכן שאר הטובות שקיבל יעקב, באו לו עקב 

הייסורים שריחפו עליו במשך חייו, ולולא אותם ייסורים ייתכן שלא היה זוכה לקבל את 
יעה שממנה תצמח טובה לאדם, ומשל לאדם אותן הטובות הללו. הייסורים הם בבחינת זר

שהזמין נגר שיבנה לו שולחן, והנגר החל מחתך את העצים ובאמצע העבודה הפסיקו בעל 
 הבית בטענה שהוא משחית את העצים, וסלקו מביתו בטענה שהוא הורס את העצים. 

לחתוך וכך נשאר הוא עם העצים ללא תועלת, אילו רק היה יודע שבשביל לבנות שולחן יש 
את העצים. כך גם האדם, הוא אינו רואה זאת, אך כדי לבנות אותו, הקב"ה מביא עליו 

 .ואם הוא בועט בהם הוא נשאר עם העצים, אבל בלי השולחן, ייסורים



 

 

  
  
 

 
 

 

  דבר העורך
ַוֶּיְאֹסר יֹוֵסף ֶמְרַּכְבּתֹו ַוַּיַעל ִלְקַראת ": )כט ,מו( כתוב בפרשה

ַוֵּיָרא ֵאָליו ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָריו ַוֵּיְבְּך ַעל ִיְׂשָרֵאל ָאִביו ֹּגְׁשָנה 
מתאר את פגישתו המרגשת של יוסף זה סוק פ". ַצָּואָריו עֹוד

  .שנה שלא ראו זה את זה 22, אחר יעקב -עם אביו 
ומפרש רש"י: "אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו, 

 ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע".
הכתוב  בותינו בעלי התוספות אף הוסיפו לכך רמז מלשוןר
 . (שמע) 'לקריאת'אל תקרי 'לקראת' אלא ' - "לקראת"

היה ומכל מקום הביאו שיוסף לא קרא קריאת שמע, כיון ש
 .עסוק במצות כיבוד אב, ו'העוסק במצוה פטור מן המצוה'

ללמוד  ורוציםקריאת שמע מצות שמדובר על יש המפרשים 
נמצאנו  שהרי על חובת הזהירות בקריאת שמע בזמנה,מכך 

למדים, כי משעה שהגיע זמן קריאת שמע, לא המתין יעקב 
אהובו בצד,  - הוא הניח את אהבתו היוקדת לבנו .אף לרגע

 ושם את כל מגמתו לקיום מצות קריאת שמע של שחרית.
חיבה יתירה רחשו חכמינו למצות קריאת שמע בכלל, 

בהקדמה ( רמב"םחיוב קריאתה בזמנה בפרט, כפי שכתב הול
כי לא לחינם בחר רבנו הקדוש לפתוח את  ,)לפירוש סדר זרעים

, אלא משום 'מאימתי קורין את שמע'מסכת ברכות בהלכה 
 שמצווה זו היא חביבה ביותר כיון שנוהגת בכל יום ויום.

, כי בהיות האדם בעל חומר :)מצוה תכ( החינוךוכותב ספר 
מתפתה הוא בנקל אחר הבלי העולם ונמשך לתאוותיו, על 

כדי לשמרו מן  ,כן צריך הוא זיכרון תמידי במלכות שמים
החטא. ובהיות האדם זוכר בבוקר אחדות ה' ומלכותו על ידי 
קריאת שמע ישראל, ישיב את הדבר אל ליבו, וכך יישמר מן 
החטא במשך כל היום, וכאשר ישוב ויקרא את שמע בלילה, 

 יהיה לו הדבר למשמרת למשך כל הלילה.
מצינו בדברי חז"ל, שהחמירו עד מאוד במי שאינו נזהר 

שמע  לקרוא קריאת שמע בזמנה, ואמרו: "הגיע זמן קריאת
: "ְמֻעָוּת )טו ,קהלת א(ולא קראה בעונתה, עליו הכתוב אומר 

 א יּוַכל ִלְתֹקן".
התנאים  על )א ,במדבר קפו(מעשה נורא הובא בזוהר הקדוש 

הקדושים רבי יצחק ורבי יהודה שהלכו בדרכם עד שהגיעו 
לכפר סכנין, שם מצאו מקום להתארח בביתה של אשה 

 משך כל היום אצל רבו. בשלמד  ,אחת, ולה בן קטן
שב הילד מבית תלמודו, ואז קידמה אותו אמו  ,בהגיע הערב

בשמחה וסיפרה לו על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם היום, 
ם אורחים דגולים כרבי יצחק ורבי יהודה, ואף לארח בבית

 המליצה לו לגשת אליהם ולבקש את ברכת קודשם.
ניגש הילד לחדרם של האורחים החשובים, אולם משאך 

חזר מיד לאחוריו ואמר לאמו: איני יכול  ,הביט בפניהם
שמי שלא קרא קריאת  ,יַרּבֹותַ לגשת אליהם שכן לימדוני 

ותו היום, ויודע אני בהם הרי הוא בנידוי כל א ,שמע בזמנה
התפעלו החכמים עד  בזמנה.קריאת שמע שלא קראו היום 

מאוד מהילד הטהור, והודו שאכן לא זכו לקרוא היום 
בזמנה, אולם הסבירו שהיות והיו עסוקים קריאת שמע 

במצות הכנסת חתן וכלה לחופתם ולא היה מי שיעסוק 
שמע בצרכיהם במקומם, לא היה להם פנאי לקרוא קריאת 

כאשר שאלו  הרי 'העוסק במצוה פטור מן המצוה'.ובזמנה, 
הצדיקים את הילד: מניין ידעת שלא קראנו קריאת שמע 
בזמנה? ענה להם הילד שהריח זאת ממלבושיהם. וביאר 
זאת רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל, על פי לשון הכתוב 

א ְלַמְרֵאה ֵעיָניו ִיְשפֹוט"  -) ג ,ישעיהו יא( "ַוֲהִריחֹו ְּבִיְרַאת ה' ְו
ישנו חוש ריח מיוחד  ,וריםטה כי לצדיקים תמימים ולילדים

 .)'אמרות חכמה' ואתחנן(להרגיש בקדושה  המסוגל

 
 
 
 
 
 

  דבר העורךהמשך 
מרן  מובא סיפור על )ח"א עמ' פב( 'לשכנו תדרשו'בספר 

אישון  עד בהתמדה לומד היה עלומיו שבימי ,זצ"ל הסטייפלר
הוציא ספסל לרשות  ,ריאת שמעלילה, ומחשש פן יאחר ק

הרבים וישן עליו, כדי שהעוברים ושבים בבוקר יעירוהו 
 .קריאת שמען מאיחור זמ ,משנתו. עד כדי כך גדל פחדו

בכדי לקיים מצות קריאת שמע בשלימות, ישנו עניין מיוחד 
להקדימה ככל שניתן, כפי שמציין רש"י על הפסוק "הן עם 

"כשהן עומדים משנתם שחרית : )כד ,במדבר כג(כלביא יקום" 
 לקרוא את שמע". לחטוף את המצוות...... הם מתגברים

 

 
 

 . (כדי להשיב את בנימין לאביו)מפגש יהודה ויוסף  .א
 ", אחיואני יוסף העוד אבי חילאחיו: " ודעותמ יוסף .ב

נבהלו, ויוסף ניחמם, מנשקם, ומשלחם עם עגלות להביא 
 עקב ואת בני ביתו, לאכול מטוב מצרים.        את י

: בבאר שבע זבח יעקב לה', יעקב ובניו למצרים ירידת .ג
 וה' נגלה אליו, והבטיחו... "אנכי ארד עמך מצרימה

ואנכי אעלך גם (שהשכינה שורה תמיד על יעקב אבינו) 
 עלה... ואת יהודה שלח לפניו"...

 .כז)-ח ,(מוהבאים מצרימה נפש  שבעים שמות .ד
 ליוסף.יעקב המפגש בין  .ה
 פגישת יעקב ובניו עם פרעה וקבלת נחלה בגושן.  .ו
 יעקב עם פרעה וברכתו. מפגש .ז
 .יוסף ושלטונו במצרים בשנות הרעב .ח
 

 
 

 
 

 

שהיה  ,בדרך משל ומליצה מספרים על בחור עלם חמודות
אביו היה אדם מגושם ביותר, ולא אבו  שידוכים... כימעוכב 

 ...שכזה 'מחותן' הבריות להיות קרובים אל
 עד שבא אחד השדכנים והבטיח לסדר את העניין, מה עשה,

פנה אל אבי הנערה והציע לו את הבחור, ומשהגיע אבי הבת 
אמר לו ה'שדכן' שכבר  ,לברר אודות טיבו של אבי הבחור

 איננו בין החיים... 
כי מה לו  ,לא המשיך לברר אודותיו ,ן אבי הבתמששמע כ

ולמתים אשר כבר אינם אתנו בזה העולם, ונגמר הדבר בכי 
משהגיעו למסיבת ה'לחיים' בגמר השידוך וירא אבי . טוב
כי יושב לו מאן דהו על שולחן ה'מזרח' ועושה  ,הכלה

אבי  וישאל מאד, מביישת בצורה '...אה'זולל וסוב של כמעשיו
ים, מי הוא זה ואיזהו האיש היושב לצידי, הכלה את המסוב

אבי החתן  ,ויענו כל העם יחדיו הרי זה 'מחותנך' החדש
הר לשאול את השדכן מיויקצוף האיש ו...המהולל בתשבחות

'למה רימיתני' לאמר לי שאבי החתן איננו חי, שחק השדכן 
(חיים מגושמים של אכילה ושתיה גרידה ותו לא ותמה וכי לזה 

 ]באר הפרשה[                                       יקרא...חיים  מידי)

 בס"ד

 טשע"ת טבת ב'          בן גורג'יה זצ"ל הרב עובדיה יוסף העלון מוקדש לע"נ מרן        'טשנה   392עלון מס' 

 ב' וםערך בינש 505 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

ׁש  ּגַ ַוּיִ

  שבת שלום



 

 

היה זה בערוב ימיו של המגיד הירושלמי רבי שלום שבדרון 
זצ"ל. על מיטתו שכב הצדיק בעיניים עצומות כשהוא שקוע 

 בשינה עמוקה, וסביבו עומדים בני ביתו בסבר פנים מודאג.
וחי שהשפיע עבר ר' שלום אירוע מ ,ימים ספורים קודם לכן

קשות על תפקודו הגופני שהיה ירוד גם כך, מה שהביא 
יעבור לגור  ,שמיד אחר צאתו מבית החולים ,אותו להחלטה

 בבית אחת מבנותיו בבני ברק.
אמש חלפו השעות האחרונות בבית החולים בסידורים 
טכניים נדרשים, ובשעת ערב מאוחרת כשהמסמכים 

מבית  - רוביםיצאו ר' שלום ובני משפחתו הק ,בידיהם
 החולים, עלו על מונית מזדמנת וירדו לבני ברק.

בהגיעם לבית הבת, טרם פנה לישון על המיטה שהוכנה לו 
מבעוד מועד, נעמד ר' שלום לתפילת ערבית בכוונה, 
כהרגלו, ולאחר מכן שקע בשינה עמוקה, שינה של חולה 
במצב לא קל, לאחר ימים טרופים של אישפוז, בדיקות 

 שים.וטיפולים ק
הגיע הבוקר, ר' שלום עדיין שקוע בשינה, כאשר הדקות 
החולפות מתריעות על שעת סוף זמן קריאת שמע הקרבה 
ובאה. ביודעם עד כמה חביבה מצוות קריאת שמע על 
סביהם הגדול ועד כמה עמל כל ימיו שלא להפסיד ולו פעם 
אחת את קריאתה בזמנה, נכנסו נכדיו אל החדר וביקשו 

 להעירו.
שאז גילו הם כי מדובר במשימה שאינה קלה כלל  אלא

ועיקר, הסבא היה שקוע בשינה שנראית הייתה כבר דומה 
יותר לעילפון. רהיטים שהוסעו על פני החדר, מחיאות 

כל אלו  -כפיים, קריאות קולניות, ניסיונות טלטול ונשיפות 
 לא הועילו כלל, ר' שלום לא הראה סימני התעוררות.

ני ייאוש, וכבר החלו בדיבורים על הצורך הנכדים עמדו לפ
בהזמנת רופא שיבדוק את המצב, אולי באמת מדובר 

 בעילפון כבד...
אלא שאז נפתחה הדלת באחת, בפתח הופיעה בעלת הבית, 
בתו של ר' שלום, מי שהכירה אותו יותר מכל. היא הביטה 
בהמולה הסובבת את המיטה, הבחינה בלחץ שעל פני 

הסביר  - ''סבא לא קם םלפשרם של דברי הנכדים והתעניינה
הוסיף  - 'אחד מהם, 'וכבר עומד לעבור זמן קריאת שמע

 משנהו בחרדה.
הגיבה הבת, שכבר הכירה היטב את אביה  - ''זו לא בעיה

'בואו ואראה לכם כיצד מעירים אדם גדול כמו -הדגול. 
ניגשה הבת למיטת אביה וקראה ללא מאמץ,  - !''אבא אבי'.

 !!!'יאת שמע'זמן קר
ליותר מכך לא היה ר' שלום זקוק. טרם הספיקה בתו לסיים 
את המשפט, וכבר הזדקף לו הצדיק באחת מעל מיטתו, נטל 
ידיו והניח את רגליו הזקנות על הרצפה הקרה והשליך 

 מעצמו את השמיכה באחת. 
הוא שאל כלא מאמין, ופניו שעדיין  -'זמן קריאת שמע??' 

הוא  -נה הביעו זעזוע עמוק, 'אוי!' אחוזות היו בקורי השי
 .?!'קרא בחרדה, 'למה לא הערתם אותי קודם

ר' שלום נטל שוב את ידיו בזריזות והביט בשעונו כלא 
מאמין. 'בעוד דקות ספורות סוף זמן קריאת שמע, מי יודע 
אם אספיק'. ניכר היה כי הוא מתחלחל מן המחשבה, אולם 

ל נותר עוד די זמן כדי סבא, קודם כ' - בני הבית הרגיעוהו
להספיק קריאת שמע לפני שיעבור הזמן. שנית, מדובר על 
סוף זמן קריאת שמע של 'מגן אברהם', אולם עד סוף זמן 

 נותר עדיין זמן רב. ,קריאת שמע של הגר"א
להירגע, הוא חייך לסובביו את  או אז הרשה לעצמו הצדיק

קות והחל קורא בדב ,בטרם נעמד על רגליוחיוכו הנצחי 
הצלתם "קריאת שמע, עוד הספיק להודות להם בכל פה: 

 ]'אור דניאל' ויגש[                             ! "אותי, תזכו למצוות

" לא האמינם, ורק עוד יוסף חיימדוע כאשר אמרו לו "
 העגלות ששלח יוסף להביאו החיו את רוחו? 

פרש זאת בדרך משל: היה יהודי בפולין  'שעיהוחזון י'בספר 
כי החליט  ,שבנו נמשך להשכלה. יום אחד הודיע לאביו

לנסוע לברלין ללמוד באוניברסיטה המקומית. אביו הצטער 
צער רב, ונסה להניא את בנו מכוונתו. הוא תאר בפניו את 
הסכנות הרוחניות שיאלץ להתמודד עמהן, ומי יודע אם 

אך הבן היה נחוש בדעתו וכל ההפצרות יעלה הדבר בידו. 
של האב עלו בתוהו. כדי לשכך את צערו ולהפיג את 
חששותיו, הבטיחו הבן כי ימשיך לשמור על התורה 

 והמצוות, ולא תפגע רוחניותו במאומה. 
כבר ניכרו בו אותות  ,זמן קצר לאחר שהגיע הבן לברלין
 עד אשר נטמע לגמרי ,המקום. אט אט זנח את דרך אבותיו

במקומו החדש. גילח את זקנו, קצץ את פאותיו ועטה עליו 
בל האב מכתב ימראה שיתאים לסביבה הנכרית. יום אחד ק

מבנו ובו הודיעו כי בכוונתו לבקרו לפני חג הפסח. שמח 
האב שמחה גדולה. בסתר ליבו צפה לפגוש את בנו פנים אל 

כדי לתהות על קנקנו ולהיווכח במו עיניו האם  ,פנים
 צורתו היהודית.  נשתמרה

מה עשה הבן? לקראת שובו לבית אביו החל לגדל את זקנו 
ופאותיו, וכשהגיע מועד הנסיעה כבר השיב לעצמו את 
מראהו היהודי משכבר הימים. כשראה האב את מראה בנו, 
שמח בליבו על כך שגם בסביבתו החדשה הוא מקפיד על 

 ודי"? "והאם אתה מקפיד גם על אורח חיים יה ,מראה יהודי
"בוודאי, אבא. אם אני מתהלך ברחובות ברלין בלבוש יהודי, 

 מגודל זקן ופאות, אפשר ללמוד מכך על אורח חיי"... 
נחה דעתו של האב, ולאחר חג הפסח נפרד מבנו בלב שלם. 

 כך חזר הדבר על עצמו מידי שנה בשנה. 
לקראת חג הפסח היה בנו מגדל זקן ופאות, ועם מראהו 

ב לבית אביו לעשות את הפסח, ולאחריו היה היה ש ,היהודי
שב לברלין. לימים הוא נשא אשה נכרית וניתק את עצמו 

 לגמרי מעברו. 
יום אחד קבל הבן מכתב מאביו: "כל שנה אתה בא לבקר 
אותי, הפעם אני רוצה לבקר אותך בביתך". התחמק הבן 
בתואנות שונות. חש האב שמשהו לא כשורה. מה עשה? 

הראשונה לברלין, ובהפתעה גמורה הופיע  עלה על הרכבת
בבית בנו. כשפתחה בעלת הבית הגויה את הדלת. היה בטוח 
כי זו המשרתת. "היכן בעל הבית"? שאל. כשהופיע בנו 

 למולו חשכו עיניו, והוא נפל מתעלף ארצה. 
: יעקב אבינו לא ידע משלום בנו וחשש לחייו. ועוד הנמשל

לו בניו: "עוד יוסף חי", אך יותר חשש למצבו הרוחני, אמרו 
הוא מאן להאמין להם. גם כשהשמיעו בפניו "את כל דברי 

סימן מסר להם במה היה עוסק כשפרש ממנו, , "יוסף"
עדיין נתקשה יעקב להאמין להם. , בפרשת עגלה ערופה"

אולי כל אלו סימנים שנועדו לכסות על האמת. אבל כאשר 
ו, אמר: אם ראה את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אות

אות הוא כי שלום לו,  -יוסף מוכן שאבוא אני לראותו 
 ונשאר בדרגתו הרוחנית, ורק אז "ותחי רוח יעקב".

 ]ומתוק האור[       

 סיפור - בחשיבות קריאת שמע



 

 

 הפנים שהלבינו את הסחורה 
ו, כפי שכותב יוסף הצדיק עומד במצב רגיש מאין כמות

רש"י: "לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים נצבים עליו 
 ושומעין שאחיו מתביישין בהוודעו להם". 

יתר על כן מובא במדרש: אמר רב שמואל בר נחמן, לסכנה 
גדולה ירד יוסף, שאם הרגוהו אחיו, אין בריה בעולם מכירו. 

? אלא כך אמר יוסף "ולמה אמר "הוציאו כל איש מעלי
 מוטב שאהרג ולא אבייש את אחי בפני המצרים... בלבו:

גם כאשר אנו נצרכים להוכיח מאן דהוא, עלינו לעשות זאת 
 ח"ו. ,ברגישות ובידיעה ברורה שלא נלבין את פניו
א נערך דין תורה "אצל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט

מעניין; סוחר בדים ואחד מלקוחותיו באו להתדיין על עסקה 
 שהסתכמה בהון עתק. ,ים יוקרתייםגדולה של בד

אחר מספר ימים מביצוע העסקה, נוכח הלקוח שעל הבד 
ישנם כתמים לבנים, הסחורה אפוא פגומה לטענתו. להגנתו 

שהלובן נוצר כתוצאה מכיבוס שנעשה בבית  ,טען המוכר
הלקוח. ומכיון שבד זה אסור בכיבוס והלקוח היה מודע 

כי הוא מוכן  ,ה לעומתולכך, הרי בו האשמה. מנגד טען הקונ
להישבע בספר תורה שלא כיבס את הבדים אפילו פעם 

לכאורה במקרה כזה הדין פשוט: הלקוח מפסיד שהרי  אחת.
 ".המוציא מחברו עליו הראיה"

ואולם מכיון שהיה המדובר בסכום עצום, ובהפסד הכואב 
מאד ללקוח, ניסה הרב זילברשטיין להתקשר עם בית 

 לבקש מהם שיקבלו את הבד בחזרה. ,ל"החרושת בחו
זה "אלא שכאן הוסיף הרב ואמר ללקוח נקודה למחשבה: 

פשוט וברור שההפסד לא צריך להיות עליך! אלא שאדם 
שבאה עליו צרה כזאת חייב לערוך חשבון נפש ולחשוב על 

 ."מה ולמה באה עליו הצרה הזו
הינך צריך לחשוב האם לא הלבנת " -המשיך הרב  - "ועל כן"

פעם את פני חברך ברבים. אולי בשל כך גמלו לך בשמים 
 באופן שהלבינו הבגדים ונגרם לך הפסד כה עצום".

 ואכן הודה הלקוח ונזכר שיש לו מה לתקן בנושא זה...
 

 
 

וכי מה אכפת  :זצ"ל הראש"ל הרב עובדיה יוסף הקשה מרן
דרך ארץ  ואין זהרי לפרעה כמה שנות חייו של יעקב? ו

אדם מה גילו. ותירץ: ברגע שראה פרעה את יעקב, לשאול 
חשב שהוא אברהם, שהרי מבואר במדרש ששער הכניסה 

כדי שכל הנכנסים יהיו נאלצים  ,אל פרעה היה נמוך
להתכופף ולהשתחוות לו, ואולם כשנכנס אברהם אבינו 

התרומם השער בפני אברהם, כדי  ,בא לפרעהלמצרים והו
שלא יצטרך להתכופף, וכן כשהגיע יעקב אבינו לפרעה 
התרומם השער, ופרעה חשב שיעקב הוא אברהם ולכן שאל 
אותו כמה שני חייך? האם הארכת ימים כל כך. ויעקב ענה 
לפרעה: אני לא אברהם אלא נכדו של אברהם, ואם תשאל 

מחמת הצרות והתלאות זה  ,מדוע אני נראה זקן כ"כ
שעברתי בימי חיי. עוד תירץ מרן: ראה פרעה שמרגע שהגיע 
יעקב למצרים מיד פסק הרעב, וכשראה פרעה שיעקב נראה 
זקן, פחד שמא ימות בקרוב ושוב יחזור הרעב למצרים, ולכן 
שאל אותו כמה ימי שני חייך, אך יעקב הבין זאת ברוח 

שנה, וממילא  130 קודשו, ולכן השיב לפרעה שהוא בגיל
ולכן אין  180 עדיין הוא צעיר שהרי יצחק אביו נפטר בגיל

  ]ש"ל עמ' קס"חאשעורי הר[                    לפרעה על מה לדאוג.

דת שמחתו של יעקב אבינו על הבשורה אודות יוסף, מלמ
בפרק הזמן שבו היה  ,על שנות הצער והיגון שחלפו עליו

 משוכנע כי חיה רעה אכלתהו. 
צער זה, על מות בן, הנו כה עמוק ונוקב, עד כי לא תמיד 
מודעים לו הסובבים, ולפיכך לעתים בחוסר מחשבה או 

 תשומת לב, הם פותחים שוב ושוב את הפצע המדמם. 
 ),"ח קניבסקי שליט"א(מבאי ביתו של הגר שח הרב סמוטני

לברשטיין מספר לרבי חיים קנייבסקי כי שמע שרבי יצחק זי
ך ארבעעל דין תורה שהתנהל בביתו של רבי שלמה זלמן אוי

בין בני זוג אודות בחירת שם לרך הנולד להם. האב  ,זצ"ל
אשר נפטר כמה חודשים קודם  - רצה לקרוא על שם אביו

לכן, ואילו האם התנגדה לכך נחרצות, מאחר שבבניין שבו 
קצרה ילד הנושא את השם נפטר לפני תקופה  ,התגוררו

הזה, והיא חוששת שמא בקריאת שם כזה יש סימן רע. "מה 
"כיבוד אב  -התקומם הבעל למשמע דבריה  -? "פתאום

אולם היא בשלה, דוחה כל מיני חששות שאין בהם ממש". 
ואינה מסוגלת להעלות על דעתה להשתמש בשם  ,חוששת

ולאחר מכן פסק בנדון,  ךארבעאויזה. הרהר רבי שלמה זלמן 
שאין לקרוא לילד בשם זה. "אולם לא משום חששות האם", 
הוסיף מיד, "אלא משום שהפלגתי כמה שנים קדימה, 
וחשבתי מה יהיה כאשר ילד זה יגדל ויצא לשחק, ואמו 
תקרא לו מן החלון 'יענקל'ה בוא הביתה', והשכנה, אשר 
תשמע את קריאותיה, תתחיל לבכות, כשהיא נזכרת בבנה 

הובה, מחמל נפשה, יענקל'ה... אשר כבר כמה שנים טמון א
בבית מועד לכל חי... ואיך אפשר לקרוא בשם שיסב כל כך 

 דמעות.עיניו  זלגו?! וכששמע זאת רבי חיים, "הרבה צער
 

 
 

  
, אמרו חז"ל שיהודה נגש ליוסף בשלושה "ויגש אליו יהודה"

בפיוס ובמלחמה. מעשה אבות סימן לבנים  ,דברים: בדורון
באה  מקץ אחר פרשתשל ,. עוד אמרו חז"ל(כמעשה יעקב לעשו)

הקץ, וחושך התפשט  פרשת ויגש, לרמז לנו, כיוון שהגיע
בכל העולם צרות ומהומות ומלחמות בכל חלקי תבל 

להתייאש,  עתידין וישראל כמעט הזמן באותו בתוכם, וישראל
 - חלק אחד .באותו זמן יתחלקו ישראל לשלשה חלקים
ויאמרו שכל  - יאמרו אין לנו ברירה אלא להלחם באדום

שנגש  יהודי צריך לתפוס נשק בידו, וזהו ויגש יהודה שכמו
  .יהודה למלחמה כך ישראל יגשו למלחמה

יאמרו בגלותנו חלשים ואין בידינו אלא תפילה  - חלק שני
ואז יאמרו שצריך להתפלל הרבה, דהיינו פיוס, וגם זה בלי 
תשובה לא מועיל, יען שהתפילה מונעת את הגזירות הרעות 

אלא נשמרים  - אבל לא מבטלתן לגמרי ,שיצאו לפועל
יאמרו שצריך להרבות  - חלק שלישי .צרהגזירות תוך האו

בצדקה כמו שנאמר בצדקה תכונני, ובזה יפייסו להקב"ה, 
וכן אמר דוד המלך עליו השלום: 'לו עמי שומע לי ישראל 
בדרכי יהלכו כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי', 

ושלום לא חוזרים בתשובה כתוב: 'ויתן את קולו -ואם חס
ושלום -כדי שלא יהיו חס ",בכי יבואוב"בבכי', זאת אומרת 

קרבנות בנפש וצרות בגוף בארצנו הקדושה, אבל מובטח לנו 
שסוף סוף ישראל נגאלין ע"י התשובה, שנאמר 'והגדתם 
לאבי את כל כבודי במצרים' וכבודם של ישראל הוא שאף 
על פי שחטאו, אך משעה שנתנו דעתם לחזור בתשובה 

  ד בפני התשובה.תשובתם מתקבלת, כי אין דבר העומ
 לת השחר]י[אי



 

 

 

   
כי "לשון הרבות בכיה, וכן  -" ויבך על צואריו עוד: "וברש"י
, לשון רבוי הוא, אינו שם (איוב לד, כג) "ל איש ישים עודלא ע

עליו עילות נוספות על חטאיו, אף כאן הרבה והוסיף בבכי 
 , עכ"ל.יותר על הרגיל

בכתפו קטעה את שנתו. "קום"! שמע קול לוחש הטלטלה 
באוזנו. הוא הסיט את השמיכה אל מעל ראשו, כמבקש 

ם! הרבי קורא לסלק חלום מציק. אך הקול לא ִהרפה: "קו
הוא פקח עין אחת. עווית כעס עלתה על פניו כשזיהה  !לך"

את האיש הטורד את מנוחתו. זה היה החסיד שאותו הוביל 
לליז'נסק. ארוכה ומייגעת הייתה הדרך בעבורו, העגלון. 

סוף -זכה סוף ,אחרי שעות של ישיבה על דרגש העץ הנוקשה
 לילה?בתנומה הגואלת. מה רוצה ממנו האיש באמצע ה

"עכשיו?!  "רבי אלימלך דורש לראותך"! אמר לו החסיד.
באמצע הלילה"?! מלמל היֵשן בזעף. הוא הפך את פניו לעבר 

הסיפור החל בתחילת הערב. בני ביתו  הקיר והמשיך בשנתו.
של רבי אלימלך ראו שהצדיק חסר מנוחה. הוא ִפשפש 
במגירות הבית כמחפש דבר מה, סרק את הארונות ובדק 

עד מהרה הבהיר הצדיק את פשר מעשיו: "אני חש  קים.בסד
שמצוי ברשותי כסף שצריך להינתן לצדקה, ואולם אינני 
מוצא בבית פרוטה", אמר. הצדיק פנה בבקשה: "צאו אל 
האכסניות וִבדקו אם בא לעיירה חסיד ובאמתחתו כסף 

השערתו של הרבי התאמתה. המשמשים פגשו את  בעבורי".
ר, שבא ממרחקים לחלות את פני רבו. ר' לייביש שידלובצ

באמתחתו היו פתקי בקשה רבים ממכריו, ואליהם צורפו 
סכומי כסף לפדיון נפש. לליז'נסק בא ברדת הלילה, וסר 

מיהר אחרי המשמשים  ,ר' לייביש המופתע לאכסניה לנוח.
 עליכם' 'שלום בברכת קידמו הרבי ונכנס אל הקודש פנימה.

י הבקשות והפדיונות. בטרם מידיו את פתק וקיבל לבבית
כי  ,שילחו לדרכו ביקש: "אמור לעגלון היהודי שהביאך לכאן

החסיד יצא משתומם ונבוך. הוא שיער כי  יבוא אליי מייד".
תגובתו של העגלון תהיה נזעמת. העגלון היה יהודי פורק 
עול, שחי חיים מגושמים. ודאי יכעס מאוד, ואולי אף יכה 

-התגבר ר' לייביש על אי ,ןאותו. עם זה, כחסיד נאמ
הנעימות, ועם שובו לאכסניה החל בניסיונותיו להקיצו 

סוף להבקיע -אחרי ניסיונות ממושכים הצליח סוף משנתו.
את קורי השינה של העגלון ולהעביר לו את המסר. "מה לי 
ולרבך"?! התרגז הלה, "ודאי יש כאן טעות. מן הסתם 

מו של רבי ואולם ההודעה בש התכוון למישהו אחר".
הוסיפה לנקר במוחו. הוא עצם את עיניו, אך  ,אלימלך

השינה הייתה ממנו והלאה. בתסכול התיישב על מיטתו. 
"דווקא עכשיו"?  הוא חש כי כוח נסתר וטמיר השתלט עליו.

רטן במרירות והעיף את מבטו אל החלון. "עכשיו? כשהקור 
מה חודר לעצמות, הגשם מכה בעוז, ואין נפש חיה בחוץ! ל

ר' לייביש עקב בשתיקה  ..אין הוא מסוגל לחכות לבוקר"?.
אט קם האיש והתלבש, -אחר הטלטלה האוחזת בעגלון. אט

נעל את מגפיו, התעטף במעילו, ובצעדים כושלים יצא אל 
הלילה הקר. רוח מקפיאה ִהכתה על פניו וִצמררה את גופו. 
כמעט חזר על עקבותיו, אך הכוח הטמיר משך אותו לדשדש 

בואכה ביתו של  ,באיטיות בשלוליות שמילאו את הרחובות
"תוכל למצוא את הבית בנקל", זכר את הנחייתו של  הרבי.

 ר' לייביש. "זה הבית היחיד שדולק בו אור בשעה זו". 
דקות ארוכות השתרך העגלון בדרכו, כשכל גופו מתגעגע 

בעקבות הצו התמוה של רבי שאינו מכיר  ,למיטה שנטש
ה הדלת מצא את עצמו מול רבי אלימלך. עיניו כשנפתח כלל.

הנוקבות של הרבי פלחו את כיליותיו. בטרם הספיק לפצות 
 פה הרעים עליו הרבי בקולו: "התוודה על חטאיך הרבים"!

 פיו של העגלון נפער בתדהמה. "לא חטאתי", גמגם במבוכה.
"לא חטאת"?! חזר הצדיק על דבריו. ואז הנחית עליו 

ומה: "ומהו החטא הזה והזה? והחטא מהלומה אחר מהל

עשרה שנים"? הצדיק -ההוא? והחטא שחטאת במשך שלוש
פירט את מעשיו של האיש, ופני העגלון הלבינו כסיד. כעבור 

 כמה רגעים קרס תחתיו מתעלף.
כבר לא היה אותו אדם. רוחו הייתה שבורה,  ,כשהתאושש

שום  ומעיניו זלגו דמעות. "רבי", בכה בהכנעה, "ודאי אין
 דרך תשובה שתועיל לנפשי החוטאת".

עיניו של הרבי היו עכשיו טובות ומלאות חמלה. "אורה לך 
תיקון שיכפר על מעשיך", אמר ברוך. "שערי תשובה מעולם 
לא ננעלו. הקב"ה מלא רחמים ומקבל את השבים בזרועות 

האיש חזר לביתו, נטש את מלאכת העגלונות,  פתוחות".
תמסר לעבודת ה'. יומם ולילה עסק השתכן בבית המדרש וה

בתפילה ובלימוד, מונע שינה מעיניו וכמעט שאינו מכניס 
נמנע מלבקש את עזרת  ,דבר מאכל לפיו. בהוראת הצדיק

כך חלפו עליו שלוש שנים.  הבריות, וחי חיי דוחק ועוני.
קשה היה להכיר בו את אותו עגלון גס  ,כאשר שב לליז'נסק

יהודי עובד ה', שיראת שמים פנים. עכשיו עמד כאן -ועז
הצדיק קידמו  נסוכה על פניו, וכל הליכותיו קודש וטהרה.

 בלבביות ובמאור פנים. "סר עוונך", בישר לו בשמחה.
נהפך העגלון לאחד מחסידיו הנאמנים של רבי  ,מאותו יום

 ]פי 'בעלי תשובה'-על[                                                   אלימלך.
 

 

 
כחשבון הגמטריה של  182' הינו בגמטריה יעקבשמו של '

רעה פפעמיים. כמו כן, הגמטריה של ראשי התיבות ' 'אמן'
  .91=  רעה' היאפל אעקב יעקב' ושל ראשי התיבות 'יל א

על פי זה נוכל לומר בדרך רמז שבשאלת פרעה 'כמה ימי שני 
מהי דרך הנהגתך המיוחדת  -? התכוון לשאול את יעקב 'חייך

בעולם הזה שעל ידה זכית להגיע לדרגתך הגבוהה. ועל כך 
ענה לו יעקב שסוד הנהגתו טמון בסודות העמוקים 

 ., אשר כאמור, אף שמו מעיד עליהאמן'הטמונים במילה '
]ח ,בראשית מז' מאור ושמש'[

 

 
 

 ברינה             רון    
 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"

 

 מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק לעילוי נשמת               
 סרח בת שמחה ויוסף    -מרת אימי: שרה               

 מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף : דינה בת שרה               
 נפתלי בן רוזה : סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה                
 : יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה אברהם בן חנה               
 סלמן בן חבו ודוד : יעקב בן סאלם : חיים בן אסתר               
 ן זוהרה: רחמים בן חאורו אברהם : יעקב בן עזיזהאשר מסעוד ב               
 : סמי בן חנה  אפרים בן ציון ורבקה : עופר בן יחיא                

 משה אהרן בן מאיר יצחק : חנינה בת כמיסה : מאיר בן שמחה      
 מינה בת מרדכי שמואל : יפה נדרה בת נעימה : ג'וליה חיה בת גריסה

 בת מרים ורבי : כתון בת חביבהמרים בת עזיזה : נוראני 
 שמחה בת סרח : חיה בת יוסף : רחל בת חנה

 

   טוזהבה בת אִ  -זיווג: אריה (לאון) בן מלכה : להצלחה
        

   
 
 
 
 
 
 

 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
  השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים 
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לזרע של קימא:  
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 מיטל בת לולו
 שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה בן שלומיתיובל 
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 בן זכר)(: חן בת דלילה  עדי בת מזל

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 עליזה : זוליט בת חנהדוד בן שמחה : מנחם בן 
 זהבה בת הודיה :פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

 פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 : גלית בת רות רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 תשובהסיפור  - טלטלה בתרדמת



 



 



 



 



              
    

ויגש • 215  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

אדני ואל יחר אפך בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני  
  (מד, יח) בעבדך כי כמוך כפרעה

אמר לו יהודה בנימוסין שלנו כתיב: אם אין לו ונמכר בגנבתו, וזה יש 
  (מדרש)לו לשלם.  

 –מה טעם יש בדבר, לומר לשליט מצרי, שכך כתוב בנימוסין שלנו 
  וכי משועבד הוא לנימוסין אלה? 

זה ירצה  ה התורה למכור גנב בגנבתו, וכי מיברם, למה באמת אמר
להכניס לביתו גנב, העלול לגנוב את כל אשר לו בבית? אלא אין 
זאת, כי מניחים אנו שמעשה גנבתו בא מתוך הכרח, לפי שהיה גווע 

 – (משלי ו,ל)"לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב"  –ברעב 
ודה ומזון, ישוב להיות אדם ישר והגון. לכן ואילו לכשניתן לו עב

הוא נמכר רק "ואם אין לו", שכן אם יש לו כסף, הרי אין להניח שגנב 
  מתוך הכרח, וגנב מובהק כזה אמנם אי אפשר למכרו לאדם.

אמר, אפוא, יהודה ליוסף: אם יש לו לאחינו הצעיר לשלם בעד 
ת נטיה גניבתו, הרי מסתבר שלא גנב מחמת הכרח, כי אם מחמ

אופיינית מושחתת, ואם כן כיצד רוצה אתה לקחת אדם כזה לעבד, 
הלא עלול הוא לרוקן את ביתך? הנה אפילו בנימוסין שלנו נאמר רק 

אבל אם יש לו ממון, אין למכרו  –"ואם אין לו ונמכר בגניבתו" 
לאיש, פן יגנוב את כל אשר לו; ואילו אתה רוצה להכניס לביתך גנב 

  אהל יעקב, הובא במעינה של תורה)(   מובהק?...

  (מב, ט) שמני אלקים לאדון לכל מצרים
הג"ר יעקב ניימן זצ"ל בספרו "דרכי מוסר" תמה וכי זו בשורה היא 
ליעקב לשמוע שיוסף הוא אדון לכל מצרים? האם יעקב אבינו מייחס 
איזו שהיא חשיבות להיות יוסף מושל על המצרים? ומתרץ 

שבה יוסף  בצורההמסופרת בזה, אלא  בעובדהשהבשורה לא היתה 
מתאר את הדבר. בדרך כלל אדם המתמנה למשרה מסוימת, רגיל 
לומר שקיבל את המינוי מאיש פלוני. לא כ"ש שמדובר במשרה רמה 
ומכובדת, הרגילות היא לתאר לתאר מי הם האנשים שהעניקו לאיש 

עליו את  את המינוי הנכבד. לא כן יוסף. הוא לא אמר שפרעה הטיל
אף שבהחלט היה מקום  –יד, לאחר שהוא מצא חן בעיניו התפק

אלא אמר:  –לומר כן, עפ"י ההסתכלות המקובלת אצל רוב בנ"א 
", בזה ביטא שהוא מאמין באמונה אלוקים אדון לכל מצרים"שמני 

  שלימה שה' נתן לו את המשרה הרמה הזאת.
שורה טובה בזה מובן היטב מהי הבשורה ליעקב. ודאי יש כאן ב

ושמחה גדולה עבורו. אחרי שנים כה רבות שעזב את בית אביו, וכ"כ 
הרבה צרות עברו עליו בינתים אעפ"כ לא נטש את אמונתו בה' 

ושום מצב לא  –ונשאר בצדקותו כאילו היה כל הזמן בבית אביו 
השפיע עליו לרעה! זוהי באמת שמחה גדולה ובשורה עבור יעקב 

  אבינו ע"ה.
וסף ייאמר שאע"פ שהיה יכול לתלות את כל הכבוד לשבחו של י

לא עשה כן. כשם שגם מיד  –הניתן לו במצרים בכוחו ובפיקחותו 
כאשר התיצב בפני פרעה אמר: "בלעדי אלקים יענה את שלום 

 –פרעה", כן גם עתה כאשר ראה שנתקיים הפתרון בדיוק כפי שאמר 
  (ילקוט יוסף).סא זהלא תלה את הדבר בחכמתו אלא באלקים שהושיבו על כ

  (מו, א) ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע

מדוע לא טרח הכתוב לפרט כאן כיצד נסע ישראל לבאר שבע, אם 
בעגלות ששלח יוסף, או שמא הלכו ברגל? ובעצם מנין לנו שצריך 

  בכלל לפרט כיצד הוא נסע? העיקר שנסע!
קריאה בהמשך הכתובים מוכיחה לנו שדרישה זו אינה מופרכת. הנה, 
כשממשיך יעקב במסעו מבאר שבע למצרים, טורח הכתוב ומפרט 
(מו, ה): "ויקם יעקב מבאר שבע, וישאו בני ישראל את יעקב אביהם 
ואת טפם ואת נשיהם, בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו". הרי לנו 

רה שנסעו בו יעקב ומשפחתו למצרים פרוט מדויק אודות כלי התחבו
העגלות אשר שלח פרעה. מדוע אם כן החילוק? מדוע כאן לא  –

  פרט לנו הכתוב באלו עגלות נסע יעקב?
אומר המהרי"ל דיסקין: מדוע פתאום עכשיו, כשיעקב ממתין בכליון 
עינים לפגישתו עם בנו אהובו, מצא הוא את הזמן לנסוע לבאר שבע? 

ידע ברוח הקודש שכעת מתחילים הוא ובניו מסע  אומר המדרש: יעקב
בן כמה דורות, שסיומו יהיה בארץ הקודש; בדרכם יצטרכו הם לבנות 
משכן במדבר, מהיכן ימצאו במדבר הצחיח עצי ארזים לבנית המשכן? 

אברהם אבינו חשב על כך, ולפיכך שנים קודם לכן  –מסתבר שהסבא 
למצרים נוסע יעקב לכרות טרח ונטע ארזים בבאר שבע. כעת, בדרכו 

את אותם ארזים, כדי שיעמדו מוכנים לנכדיו בשעה שיצאו ממצרים 
בעוד למעלה ממאתים שנה, עצים לבנית המשכן. אולם, כעת מתעורר 
חשש בלבו של יעקב הצדיק: באר שבע אינה נמצאת במסלול הירידה 
למצרים, כיצד, אם כן, יוכל לנסוע בעגלות ששלח פרעה למטרה אחת 

ירידתם למצרים, הלא חשש גזל יש בכך? לכן כשנסע יעקב  –לבד ב
ם יעקב את ילבאר שבע, נסע בעגלות ששכר על חשבונו! כעת, כשסי

עניניו בבאר שבע, יכול הוא כבר לנסוע בעגלות ששלח פרעה להורידו 
רואים אנו מכאן מה גדולה היתהת זהירותם של האבות מצל  למצרים.

  נר)(לאור ה  צלו של חשש גזל!
  (מז, י) ויברך יעקב את פרעה

ומברכתו של  'וכה ברבה ברכו שיעלה נילוס לרגלו וש"י מרפירש 
 '.יעקב ואילך היה פרעה בא אל נילוס והוא עולה לקראתו וכו

ולכאורה תמוה מאי קשיא ליה מה ברכה ברכו האם ברכה אחת יש 
גם הלשון  ,בעולם הרי אפשר לברך בחיים ואריכות ימים וכדומה

ל הוא למותר והול" 'שכתב רש"י ומברכתו של יעקב ואילך וכו
אמנם יבואר על פי מה  ',וכו סילונבקיצור אחר כך היה פרעה בא אל 

והיינו  ,דמבואר במדרש שפרעה עשה את עצמו אלוה עיין שם
דקשיא ליה לרש"י מה ברכה ברכו כיון שעשה את עצמו אלוה האם 

תזכה לחיים או כדומה הלא יתקצף  יבא אחד לברכהו ולומר לו
לזה  ,ויאמר הברכות מסורות בידי ואתה מברכני באותן הדברים

ל ז"רו חמדהנה א ,י שברכו שיעלה הנילוס לרגלו"מתרץ רש
במדרשות שהוכחתו של פרעה שהוא אלוה היה מחמת שראה הנילוס 

ואם כן אי אפשר לו  ,יוצא לקראתו כמו שכתוב לי יאורי ואני עשיתני
י כודבר זה לא היה לו  ,שות עצמו אלוה כי אם מאותו זמן ואילךלע

ל וכתב ומברכתו של יעקב ז"לזה מדייק רש"י  ,של יעקב ואם מברכת
יכול לעשות  העדיין לא הי ובשעת הברכה 'ואילך היה פרעה וכו

  (גן רוה)  מהמברכו.ה פשוט בעצמו לקבל ברכה והי ,עצמו אלוה
  

  נפטרו, מתי קרה האסון הזה?שלוש עשרה נשים צעירות                       
  
 

 מאוצרות הפרשה 

  פר"ש  חידה          



 סיפור       
   הסיפור המדהים על ברכתו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א                             

סמוך מאוד  אך מפני צנעת הפרט לא נוכל לכתוב את השם. שמענו ממרביץ תורה שליט"א מירושלים, את הסיפור המדהים והמחזק הבא

שנת (החתונה נקבעה באמצע הקיץ האחרון התארסה עם בחור מצוין ו למקום מגוריי, מתגוררת בחורה יתומה עם משפחתה. בשעה טובה

עם כאבי ראש חזקים. בנוסף היה ניכר על פניה עיוות  תעוררה הכלהה –קצת פחות משלושה שבועות לפני החתונה  -בוקר אחד  .)תשע"ח

לאבד  שעות הבוקר חלפו. הבעיה לא רק שלא חלפה, אלא החריפה! בנוסף החלה "זה רק לחץ", הרגיעו אותה. "עוד מעט זה יעבור!" קל.

ההחמרה  –מיון. הבדיקות החלו ואיתם - לחדרבהתייעצות עם רופא הוחלט להבהיל אותה  תחושה בחלק מהפנים, והעיוות העמיק עוד יותר.

בדיקה רודפת בדיקה ולא מגלים כלום. מאחר שהרופאים עודכנו על  במצב. כאבים החלו להופיע גם ביד וגם ברגל. והפנים? חצי משותקות...

ל נדחה עבור המקרה חודשים לקבל תור, אבל הכ בדרך כלל לוקח .)אמ.אר.איי( MRIהחתונה המתקרב הוחלט לעשות לה בדיקת  תאריך

גוש מציק נתקע בגרונו של קרוב המשפחה שישב מולו, אבל הגוש  סבר פניו של הרופא שדיווח על התוצאות, היו חמורות. החדש הזה.

המוח וגורם לשיתוק המתפשט. החלטה סופית  דיבר עליו היה הרבה יותר חמור: הבדיקה מצביעה על גוש שחור שלוחץ על שהרופא

"דבר ראשון,  .וףחשל ניתוח ראש ד כבר בפענוח ראשוני היו סבורים הטכנאים והרופאים שמוטל בפניהם מקרה ומחים, אבלתתקבל בידי המ

 –הם יצאו מחדר הרופא, והתקשרו למחותנים  נקבל כל החלטה בלעדיו!" לפני כל החלטה, נפנה לרב", הודיעה המשפחה לרופאים. "לא

מבהירים: זכות ההחלטה  וסין דיווחו על המצב לאשורו. בהגינות מיוחדת הוסיפו, שלפני הכל הםמילות נימ הורי החתן. בתום שתיים וחצי

אם זה רק  בשיקול הדעת, תהיה מקובלת עלינו. אם זה אפילו לבטל את השידוך, ובוודאי לגבי עתיד הקשר מונח בידכם. כל החלטה שתקבלו

במשפט עוצמתי זה הם כבר רכשו לעצמם זכויות כבירות של בין אדם  .לדחות את החתונה עד להחלמתה או עד להבהרת המצב לאשורו

הגר"ח [רב חיים' יורדים בדחיפות לבני ברק, למעונו של ' "מה הצעד הבא מבחינתכם?" התעניינו צד החתן, והתשובה הייתה: "אנחנו לחבירו!

נה!" היתה הוראתו הנחרצת של 'רב חיים'. הם כמובן "לא לדחות את החתו לשאול מה לעשות. ככל שיורה לנו נעשה".] קנייבסקי שליט"א

"לא לדחות  והשיתוק שמתפשט, ועל המלצת הרופאים. הסתירו דבר. סיפרו על הגוש השחור שלוחץ על מערכת העצבים, על הכאבים לא

וד פעם אמ אר איי." "שיעשו ע עשו אמ אר איי. ומצאו גוש שחור גדול!... את החתונה!" התקשו מעט לקבל את התשובה ושאלו: "אבל

שבחלום, משהו לא מציאותי. בהפעלת עסקנים  מיהרו לבקש בדיקה חוזרת, אך להשיג בדיקת אמ אר איי מהירה זה דבר ניתנה התשובה.

ושוב: אותן תוצאות! הגוש נמצא באותו מקום, ומצבה  הצליחו להשיג תור לבדיקה נוספת בתוך כמה ימים. וכל מה שאפשר ולא אפשר,

משפחת החתן לפקוד את מעונו של  אדהכי והכי כבר ניצבו כשבוע וחצי לפני החתונה. הפעם היה זה תורם של רע יותר! הולך ונעשההפיזי 

 אז מה כן לעשות? הוסיפו ושאלו. המצב שלה מחריף והיא כבר משותקת לדחות את החתונה!" 'רב חיים". מה עושים? והוא בשלו: "לא

 "אבל היא כמעט ולא מסוגלת לדבר. נותנים לה חומרי הרדמה והיא ישנה יקום פורקן!" באה התשובה.שתגיד את תפילת  בחצי הגוף?!

שילמד  –"שיגיד את פרק במה מדליקין  והחתן? גם הוא צריך לעשות משהו? שתגיד את זה מתי שתתעורר" -  שעות ביממה!"... 20כמעט 

צחות כדרכו בקודש... - הוא מתנסח בדרך ה לעודדם, וכדי לגרום להם לחייךבני משפחת החתן הבינו ש'רב חיים' רוצ הלכות של דליקות"

 -  מדליקים? מה זה שייך? 'יקום פורקן', זו הרי תפילה: "חינא וחיסדא ורחמי וחיי אריכי" וכו', אבל במה אבל הם שאלו: "מילא שהכלה תגיד

כאשר יום לפני  –מסיים המספר  –לא האמנו למראה עינינו  ".אל תדאגו, החתונה תהיה בזמן ]דליקות=דלקות[זה שום דבר. זה רק דלקת 

ראש חודש. למרות התוצאות האיומות של האמ  הכלה צועדת ברחובות השכונה כאחד האדם לתפילת יום כיפור קטן בערב החתונה נראתה

 חזרה להיות כמות שהייתה! הכלהלהתממשות ה"אבחון" של 'רב חיים', עד שהדלקת הוויראלית נעלמה ו אר איי היא לא נותחה. המתינו

 ברור השמחה כמובן שהייתה פי אלף מאשר בחתונה רגילה. נכון. בחתונתה אמנם הייתה מעט חלשה ולא פיזזה כאחת הכלות, אבל

נהגו ראויים לכך. עינינו ראו באיזו גישה מדהימה של בין אדם לחברו  שהתרחש כאן דבר מפליא ביותר, אבל כדי שזה יתרחש צריכים להיות

  )מתוך עלון איש לרעהו כסלו תשע"ט(   לא זה שעמד להן! ומי יודע אם –גם בהיותן בתקופת לחץ הכי נוראית בחיים  –המשפחות זו בזו  שתי

  

  
  היוצא מביתו עם סוכריה בפיו, האם צריך לברך שוב כשיוצא מהבית             

עם זה לאוטובוס, בנסיעה העיר לי אחי שעלי לברך שוב, כי  חנוכה, ברכתי והכנסתי לפה, ואז יצאתיקיבלתי סוכריה מסבתא במסיבת  :שאלה
 לא יצאה מפי, אני לא צריך לברך, מי צודק? ששינוי מקום מחייבת ברכה על סוכריה, אח אחר טען שמאחר והסוכריה ההלכה היא,

 שזה שינוי מקום כשאניה לי סוכריה בפה, אמר לי והי א מהבית,מרן החזו"סיפר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, פעם אחת יצאתי עם  :תשובה
  ה פעמים.ויכנס אפי' מא אברך אפילו מאה פעמים, וכך כשיצב לולברך, וכשחוזרים הביתה צריך שו לחזור ת, וצריךיוצא מהבי

ם לא י מקוה, שינודיבור בין אכילה לאכילשל כדי  קאמנם יש מקילין בזה, וכמו שכתב באגרות משה (או"ח ח"ב סימן נז) שאם אין הפס
  (הגר"י זילברשטיין, ווי העמודים)  .א חשוב שינוי מקוםוכריה בפיו, לב זצ"ל, שכיון שהסמו"ח מרן הגרי"ש אלישי תחשוב הפסק, וכן דע

  

  
  אני? מה / פה אבל כן שואג חזק. מיהוא כל הזמן זז אך תמיד נשאר במקום. אין לו גרון או                        
   .   אדם שאין לו אלא נר אחד מדליק נר של שבת :לחידה השבועיתתשובה   ההידור של מוסיף והולך לא שייך ביום הראשון. .1 :לחידת פר"ש תשובה

    . לתושבי פ"ת בלבד3. כתובת מלאה. 2בתשובות על שתי החידות . 1תזכורת: הכניסה להגרלה מותנה                            

  להולדת הבן הנכדרביץ –משפחות קצבורג    משפחת קמינצקי להולדת הבת    להולדת הבן הנכד רחמינוב–משפחות יוחננוב: מרכז העיר                                        
  להולדת הבת הנכדה הנינה(מרכז העיר) לבל  –דיאמנט  –משפחות גוטרמן                הנין-הנכד- להולדת הבן (מרכז העיר) טוקר-לב- משפחות לוין: גני הדר

  בוטרמן להולדת הבן הנכד –משפחות לוי          טננבוים להולדת הבן הנכד      –משפחות שימבורסקי        משפחת שפירא להולדת הבן        
           ומון לאירוסי הבן הנכדלס-משפחות נגר   משפחת פוירשטיין לנשואי הבת          משפחת קולין לאירוסי הבן        לאירוסי הבן הנכד (מרכז העיר) גוז –משפחות גוטליב 

                  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     

 מזל טוב         



  
1.  

                                                            

                                                          

         

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

11..

                           

  והנהגות, מוסר, השקפה מאמרי                              
 לו אמר, בהלכה חומרה איזו על עמו לדבר ל"זצ קמיל חיים רבי לפני בא אברך
 בביטול מחמיר להיות לקחתי אני, ההלכות בכל להחמיר ניתן לא תראה חיים רבי

 )התורה חשקת(. הרע ובלשון תורה
 

זה היה, , אחד הכנסת לבית פעם נכנסתי: א"שליט זילברשטיין יצחק רביסיפר 
 אבא ציון בן רבי הגאון את וראיתי מעריב תפילת להתפלל עמד שהציבור בעת
 להצטרף ומבקש, הכנסת לבית הוא אף נכנס יוסף פורת ישיבת ראש ל"זצ שאול
 לעצמו לקח בטרם עוד ואפילו, להתפלל ניגש בטרם עוד, והנה. המתפללים לקהל
 בית קופת אל ניגש, שתיים או מטבע מכיסו הוציא, מתוכו להתפלל כדי סידור
שהרי ושאלוהו אנשים אליו שניגשו, כמדומני. לתוכה הכסף את ושלשל, הכנסת

 ראש אך, ערבית לפני צדקה לתת צריך שאין מביא ה"רל בסימן' החיים כף'ה
לפני צדקה של בגדר הייתה לא, זו נתינה: 'ואמר, דבריהם את ביטל הישיבה
רצוני בגין הייתה הכנסת בית לקופת הכסף נתינת. כוונתי הייתה זו לא. התפילה
 שהמקום וברצוני, כאן להתפלל נכנס אני הרי, הכנסת בית של באחזקתו להשתתף

 הרי אני ובמציאות, הסידור מתוך להתפלל שאוכל כדי יפעל שהחשמל, נקי יהיה
 )ברמה קול(?! כך על לשלם ולא ליהנות אפשר ואיך, זה מכל נהנה

 
 חלק על הכביר חיבורו את חיים החפץ שהשלים לאחר: זצ״ל שך הרב מרן סיפר
, הירושלמי על חיבור לחבר לפניו במחשבה עלה, ערוך שב׳שולחן ח״ם׳ ׳אורח
 זה תלמוד של דבריו הבנת את לקרב מנת על, נפש לכל השווה פשוט פירוש

הייתה בנושא מלפעול לבסוף אותו הניאה אשר הסיבה.העם המון של להשגתם
, רווחית כך כל תהיה לא זה מעין חיבור של שהדפסתו בדעתו הסיק שהוא משום
זה ממפעל להפסיד עלול החיבור את להדפיס עצמו על יקבל אשר דפוס בית וכל
 חיבור וחיבר אחר גדול קם תקופה לאחר, והנה...רגל פשיטת לכדי להגיע ואף

צפה חיים שהחפץ כפי בדיוק הייתה והתוצאה, הירושלמי על פשוט פירוש, דומה
הצליח לא החדש הפירוש הדפסת את עצמו על קיבל אשר הדפוס בית: אותה

, מופלא״ דבר זה ״והרי.הרגל את פשט תקופה ולאחר ההשקעה את לעצמו להחזיר
 תחום את היטב הוא ומכיר ותיק סוחר הוא הדפוס בית בעל ״הלא, שך הרב אמר

שאם, רווח עם לצאת אמור הוא היה שיקוליו לפי ובודאי, הספרים ומסחר ההדפסה
 רואים אנו, כן פי על ואף. מלכתחילה לעניין ראשו אתמכניס היה לא - כן לא

הסיכונים את מראש וצפה, סוחר מאותו טוב יותר למרחוק ראה חיים שהחפץ
 חיים החפץ הגיע ״כיצד, שך הרב הקשה, ״ולכאורה״ ״!זה מעין שבפרויקט הגדולים

 בית בעל הממולח הסוחר אשר מסקנה לידי, במסחר מעשי ידע לו היה לא אשר
היה בעצמותו חיים שהחפץ היא התשובה, ״אכן?אליה להגיע הצליח לא הדפוס

  ״...תורה׳ ׳דעת הייתה דעתו וממילא, ׳תורה׳ היתה עצמותו, ־תורה׳ כולו
 )הבית אורחות (
 

 ולהקימם ליפול המטים יהודים עבור להשתדל מויז׳ניץ הגר ישראל רבי היה נוהג
מנכסיהם ירדו האדמות מחוכרי ואתרים, בצורת שנת היתה פעם. רגליהם על

 נפגעו שלא אלה ואת העשירים החוכרים את הרבי הזמין. כספם את והפסידו
. רגליהם על להעמידם שישתדלו וביקשם עמיתיהם מצב להם הסביר, מהבצורת

 חילוני יהודי סח. משקיהם לקיים להמשיך ויכלו התאוששווהנפגעים צייתו הללו
 המרפא לעיר ריפוי לשם נוסע הייתי שנה כל::כלל הרבי את הכיר שלא לשעבר
באחד. אליו נכנסתי לא פעם אף אך. מויז׳ניץ ישראל ר׳ גם שהה בה קרלסבד
 למאסר צפוי ואני חמור משפט נגדי נפתה כי לי המבשר מברק מביתי קיבלתי הימים
 טובים דין-עורכי לשכור צריכים הרעה פני את לקדם כדי. רבות שנים למשך

 אובד הסתובבתי. שבועיים במשך להם להמציא יש אותו עצום סכום הדורשים
 בלית ולבסוף, סירבתי, לרבי להיכנס לי יעץ חברי. לחיי הקץשהגיע וחשבתי, עצות
 את הרבי לי נתן. מצרתי לו וסיפרתי, בבכי פרצתי מרירותי מתוך. נכנסתי ברירה
. הוי וכך, במשפט שאזכה אותי בירך, מעולם הכירני שלא אף על, בהלואה הסכום
 דחני הוא אולם, לרבי להודות רציתי. חובי כל ופרעתי חזרתי, ודשיםח מספר עברו
התפעלות מרוב... ליהודים לעזור כדי ממון לי ונתן עזרני יתברך ה׳ הרי: ואמר

 כמו מצוות ולקיים שבת לשמור והתחלתי חיי אורח שניתי, הרבי של דותיוימ מטוהר
  )יבנה חסד עולם.(זו בדרך הלך לא כבר שאבי אף על, סבי שהתנהג

לקט פירושים על פרשת השבוע                       
ק וגו' :  ַער ֶעֶבד ַלאֹדִני  וגו׳ ְולֹא ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאּפֵ ַחת ַהּנַ ָך ּתַ ב ָנא ַעְבּדְ ה ֵיׁשֶ ְוַעּתָ

לעצור את עצמו למרות כל הדיבורים הקשים שדברו השבטים אל יוסף הצליח 
ולא להתגלות לאחים שהוא יוסף אחיהם, ורק ברגע שאמר יהודה שהוא ישב 
במקום בנימין לעבד, כתוב ״ולא יכול יוסף להתאפק״. וצריך להבין מדוע דוקא 
המילים הללו גרמו ליוסף התעוררות מיוחדת שלא יכל להתאפק? ויש לומר כי 

לכפר על עוון המכירה והצער  הלא כל התנכלותו של יוסף אל אחיו היתה בכדי
שעשו לו, וכעת ששומע יוסף שיהודה אומר שהוא מוכן להיות עבד ומוסר עצמו 
עבור בנימין בכדי שלא לצער את אביו, אז כבר לא יכל יוסף להתאפק משום 
שראה שזה לא אותו יהודה שלפני עשרים ושתים שנה שגרם למכירתו ולא 

ת עצמו לכן ״ולא יכול יוסף להתאפק״  ריחם עליו, אלא שינה טבעיו ותיקן א
(שם משמואל)  

 
ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי במשך כל הזמן מאז באו בפעם -ַויֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל

הראשונה למצרים לשבור בר, ויוסף התנכר אליהם וידבר אתם קשות וחשדם 
יו קושיות הרבה, מה זה ועל מה זה, חפשו עצות בריגול, שאלו איש לאח

והאשימו איש את אחיו, וכן בפעם השניה תמהו ושאלו, מה זה עשה לנו 
אלוקים? עד ששמעו מפי אחיהם את שתי המילים הללו ״אני יוסף״ ומיד סרו 
הקושיות התמיהות והספיקות, והענין נתברר להם כל הצורך.כן כאשר ישמע 

אני ה׳״ יתורצו כל הקושיות והתמיהות על הנהגת העולם את שתי המלים ״
העולם, שהוא לכאורה לפלא בעינינו עתה, יתבררו ויתחוורו כל העניינים וראו 

                  (חפץ חיים) על בשר יחדיו כי יד ה׳ עשתה הכל לטובתנו.
 

לֹׁש ֵמאוֹ  ָמלֹת ּוְלִבְנָיִמן ָנַתן ׁשְ ם ָנַתן ָלִאיׁש ֲחִלפֹות ׂשְ ָמלֹת ְלֻכּלָ ֶסף ְוָחֵמׁש ֲחִלֹפת ׂשְ ת ּכֶ
: הגמרא במסכת מגילה(ט''ז)שואלת איך יתכן שיוסף נתן לבנימין יותר משאר 
האחים, והלא בגלל שהוסיף יעקב ליוסף את הכתונת פסים שגרם קנאה, נתגלגל 
הדבר וירדו אבותינו למצרים, אלא רמז לו שעתיד בן לצאת ממנו שיצא מלפני 

מלכות שנאמר "ומרדכי יצא בלבוש מלכות תכלת" וצריך  המלך בחמשה לבושי
להבין, וכי בגלל הרמז שרמז יוסף לבנימין לא תהיה קנאה בין האחים? אלא 
מסתבר לומר שחמש חליפות של בנימין היו שוות בערכן לחליפה האחת של 
יתר האחים, לפי שנעשו מבד פשוט וזול, וממילא לא היה מקום לקנאה ביניהם. 

וב אצל האחים ״חליפות״ מלא עם וא״ו ואילו אצל בנימין כתוב לפיכך כת
״חליפת״ חסר וא״ו, משום ששווין היה פחות. וכל זאת בכדי לרמוז לו שעתידה 

לצאת ממנו מלכות, שאם לא כן היה נותן גם לבנימין בגד אחד כשאר האחים  
 (קול אליהו)

 
ה ְימֵ  ּמָ ְרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ּכַ ֵני ְמגּוַרי ַויֹּאֶמר ּפַ ְרֹעה ְיֵמי ׁשְ יָך: ַויֹּאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ּפַ ֵני ַחיֶּ י ׁשְ

י  ֵני ַחיֵּ יגּו ֶאת ְיֵמי ׁשְ ִ י ְולֹא ִהׂשּ ֵני ַחיַּ ָנה ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ׁשְ ים ּוְמַאת ׁשָ לֹׁשִ ׁשְ
יֵמי ְמגּוֵריֶהם:הגאון רבי אריה לייב גינצבורג זצ"ל בעל השאגת ארי ה, ֲאֹבַתי ּבִ

היה בן שבעים כשנתמנה לרבה של העיר מץ. בבואו אל העיר גונבה שמועה 
לאזניו כי יש בין בני העיר אנשים המתרעמים על בחירת רב בא בימים. וטוענים 
שצריך לבחור רב צעיר שישב על כסא הרבנות ימים רבים.אותה שבת בה 

כל בני נתמנה הרב היתה פרשת ויגש, והרב נשא את דרשתו הראשונה בפני 
העיר. פתח הרב ושאל: בפרשת השבוע אנו מוצאים כי בשעה שבא יעקב 
אבינו למצרים, שאל אותו פרעה: "כמה ימי שני חייך"? ועל כך השיב יעקב: 
"ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי". וקשה מפני 

ל על כך כלל? מה השיב לפרעה "מעט ורעים היו ימי שני חיי" הרי לא נשא
והיה לו לענות רק "ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה"?אלא השיב הרב: כאשר 
ראה פרעה כי עם בואו של יעקב אבינו למצרים נתברכה הארץ והרעב פסק, 
חשש שמא ברכה זו אינה שמורה לו לאורך ימים שהרי יעקב זקן הוא. משום 

כוונת פרעה ולפיכך השיב: כך שאלו "כמה ימי שני חייך". אולם יעקב הבין את 
אמנם אני בן מאה ושלושים שנה, אולם "מעט" הם, "ולא השיגו את ימי שני 

ומה שאני נראה כל כך זקן, הוא משום חיי אבותי" אשר חיו מאה ושמונים שנה... 
ש"רעים היו ימי שני חיי" וקפצה עלי הזקנה בטרם עת...הוא הדבר גם לגבי אמר הרב. 

כפי שעיניכם רואות, אלא הזקנה קפצה עלי מחמת שסבלתי רדיפות אין אני זקן כל כך 
ודחקות. אולם אני מבטיח לכם בעזרת ה', עוד אוסיף ואשב על כסא הרבנות בעירכם 
 למעלה מעשרים שנה... נבואתו התקיימה וישב על הרבנות עד למעלה מגיל תשעים שנה
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 ביתו בני עם סב שהיה שעה, עני יהודי של לביתו נקלע מוילנא זלמן רבי
 להסב הזמינו וכמובן, החשוב אורחו לקראת שמח העני. עלובה לארוחת־עוני

 הוא. במבוכה זלמן רבי בא קט לרגע.ביתו בני עם יחד לסעוד, השולחן אל
, הבית בני לצרכי בקושי מספיקים השולחן אל שהוגשו המאכלים כי, וידע ראה

 נענה לבוסף. הזמנתו את ולדחות בעל־הבית את להעליב רצה לא ומאידך
 משום, יכול איני לצערי אך, בסעודה עמכם משתתף הייתי ״״ברצון:.ואמר

 אליו פנה הבית את עזבו לאחר.האלה״ המאכלים מן לטעום עלי אסר שהרופא
 היא פליאה, רבינו מכבוד ״־׳״במחילה: ושאל, בדרכו ליווהו אשר, משמשו
 אסר הרופא שכאילו, אמת שאיננו דבר מפיו להוציא לעצמו התיר איך, בעיני
 ״הרמב״ם. זלמן רבי לו השיב, דעתך״ ״״תנוח?אלה ממאכלים לאכול עליו

 מסעודה לאכול אסור כי, להלכה שפסק הוא, ומפורסםידוע רופא שהיה
 ליקוטי ישרים)(...לבעליה מספקת שאינה

 

 שצריך בעיניו תלמיד שהוא זמן שכל משום. חכם תלמיד, החכם שנקרא. הטעם
 עצמו כשמחזיק כן יןאש מה. חכם הוא, סוף לה אין התורה שהרי ללמוד עוד

 (ישמח משה) .תלמיד ולא חכם לא אינו אז עוד ללמוד צריך שאינו לחכם

 

 ״מי: השאלה הנה.רצוני״ ״עוורון בלי הבריאה את נראה. בבריאה נתבונן הבה
 ההכרח מן אבינו אברהם לדרגת להגיע בלי גם. מאליה מתפרצת אלה״ ברא

. מדבר חי, צומח דומם, יסודות לארבע מחולק הרי העולם. כזו מסקנה שתצא
 השמש גלגל, האח כדור, בבריאתו טמונה חכמה כמה, לבד בדומם נתבונן אם

 אי יקרה ואם, בשנה אלפים זה מופתי בסדר במסלוליהם נעים תמיד, והירח
: וראה התבונן! בו טמונה חכמה כמה - הצומח. חרב הכל אזי, ביניהם סדר

 פרי יצא האחר את וכשזרעת, פלוני פרי ויצא פלוני זרע זרעת מקום באותו
 נמצאים חיים בעלי כמה - חי. למינהו צומח אחד כל, מעורבים אינם הם. שני
 אחד גווע לא מעולם, בריווח ניזונים וכולם כינים עד מראמים - האח כדור על

 נראה אזי, הרצוני רוןוויהע מן העינים את ונפקח נתבונן רק אם.ברעב מהם
 ואל מאיליו רואות שעיניו, מתעסק״ ״ראיית הראיהתהיה לא רק אם, הכל
, כזאת התבוננות אחרי ?!אלה״ ברא ״מי: לשאול מוכרח אזי, קרב לא עצמו
, הקב״ה אתו מתנהג שבה הדרך על הבנות - אי לפעמים לאדם לו יהיו אם
 הכרה בו תצמח מכאן, אדרבא אלא, לו תהיה לא שקושיה בלבד זו לא הרי
 סוד הוא ונשגב נעלה כמה עד ראיה מכאן שכן, הבורא גדולת על גדולה יותר

 הזו הקושיא הרי כן ואם, ובסדר ביושר מתנהג הוא באמת אשר הבריאה
. להתנהג חייבת היא שכך הבריאה ממערכת חלק היא גם - לכאורה הנראית

 האדם שכל קטנות על אם כי מוכיח זה אין ההיפך מחייב האנושי השכל ואם
 תהום משפטיך ל-א כהררי ״צדקתך: הפסוק על אומרים חז״ל. הבורא לעומת
 עצמן ומשימין בדעת שערומין אדם בני אלו - ד׳ תושיע ובהמה אדם רבה

 בגדר יותר שאדם כמה, "בדעת ערומין"ה׳ על ידי: הוא הדברים אוריב.כבהמה״
 שתבין כמה כל שכן, לאמונה בנוגע כבהמה עצמו להשים הוא חייב, "דעת"

  .בה מבין אתה שאין ממך נשגבה כמה עד תראה, בבריאה יותר
 )ח״ד ומאמרים מכתבים ל"זצ שך הרב מרן(

 
שנתבשל יחד עם מאכלים המותרים  האסור באכילהמאכל איך יתכן  שאלה:
 ?לא יאסור אותםו באכילה
 היא אם אחרות עם שנתבשלה, טרפה או נבלה או טמא עוף ביצת תשובה:
 ..הקליפה דרך האיסור גוף להוציא בבישול חוכ שאין, אוסרת אינה בקליפתה

 )ספר החידות(
 

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

שמעתי ְוהֹוַׁשְעִּתי ֹאָתם ִמֹּכל מֹוְׁשֹבֵתיֶהם ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָבֶהם ְוִטַהְרִּתי אֹוָתם 
מיהודי זקן מעשה שהיה בבית כנסת באחת העיירות היהודיות, כאשר בבוקר 
אחד נכנס לבית הכנסת יהודי, מגיה תפילין ומזוזות, והודיע שהוא מוכן לבצע 

קה חינם אין כסף לתפיליהם של באי בית הכנסת ולהחזירם בו ביום. המגיה בדי
ביקש מכל מי שמעוניין לבדוק את התפילין, שיניחם לאחר התפילה על הבימה, 
וזה יהיה האות שתפילין אלו נצרכים לבדיקה. בבית כנסת זה התפלל גם חסיד 

בירושה דור אחר קשיש אחד, שהתפילין שלו היו מיוחדות במינן, והגיעו אליו 
דור מצדיקים מפורסמים. דבר זה היה ידוע לכל המתפללים, ומדי פעם היו 
מבקשים ממנו רשות להניח את התפילין הללו. והנה החסיד הזקן לא שמע את 
הכרזתו של המגיה, והניח את התפילין שלו על הבימה, מתוך כוונה לשוב בעוד 

בימה, הבין שבעליהם רוצה שעה שעתיים ולקחתם. המגיה שראה תפילין על ה
לבודקם... וכך עשה. הוא פתח את הבתים, הוציא את הפרשיות, והבחין מיד 

שמים! במהלך הבדיקה הוא מגלה -שמדובר בפרשיות מהודרות מאד, אבל שומו
שחסירה מילה באחת הפרשיות והתפילין הללו פסולות לחלוטין, ומי שהניח אותן 

עה עברה במהירות מפה לאוזן, והיכתה את כמי שלא הניח תפילין מימיו. השמו
המתפללים בתדהמה רבתי. מעבר לעצם הזעזוע על גילוי הפסול בתפילין 
קדושות שכאלו, לא ידעו המתפללים לשית עצום בנפשם כיצד להודיע ליהודי 
הזקן את הבשורה המרה, העלולה לפגוע בבריאותו בצורה חמורה.עוד הם 

נכנם בעל התפילין לבית הכנסת, ורואה  מתלחשים ומתייעצים בענין, והנה
שפרשיות התפילין שלו פתוחות.. לא לקח לו הרבה זמן להבין מה ארע, ועכשיו 
עיני כל המתפללים נשואות אליו, בחרדה, לראות כיצד יגיב על הענין. להפתעת 
הכל, מוסר היהודי שטר כסף לאחד המתפללים ומבקש ממנו שיקנה בקבוק משקה 

סת.. משמילאו את רצונו והביאו את המשקה, חילק החסיד כוסית ויביא לבית הכנ
לכל המתפללים, ופתח בריקוד נלהב, וכולו אומר שמחה וגיל.חבריו לבית התפילה 
לא הבינו מה קורה כאן, והיו בטוחים שהאיש יצא מדעתו מרוב צער על מה 
 שאירע לו.משראה החסיד את סימני ההשתממות על פניהם של המתפללים, עצר
בעד שטף הריקוד ואמר להם: מה אתם מתפלאים? הלא הקב״ה הציל אותי היום 
מרדת שחת! אם לא היה המגיה מגיע לבית הכנסת, ואם לא היו העניינים 
מתגלגלים כפי שהתגלגלו, שהייתי מניח התפילין על הבימה, הרי שעד סוף ימי 

לא מנח תפילין! חיי לא הייתי זוכה להניח תפילין, והייתי בא לקברי כקרקפתא ד
עכשיו    שהקב״ה זיכני שאדע שתפיליי פסולות הן, אעשה לי תפילין חדשות 
ומהודרות, ואזכה לפחות שבשנותי האחרונות אניח תפילין כשרות וכי אין כאן 

אמורה: הכל תלוי בעיניים של האדם. כיצד הוא וכבר מילתנו סיבה לרקוד ולשמוח?! 
מחליט לראות את אירועי החיים שלו. החסיד הקשיש ההוא היה יכול להביא את עצמו 
בעקבות גילוי הפסול בתפילין למצב של דכאון ומרה שחורה, אבל לא היה מרוויח מכך 

ח כבר תפילין מאומה. עיניו העדיפו להביט קדימה, ולראות את המחר והמחרתיים, בהם יני
כשרות. הרי שלבד מהיסוד שאמרנו, שתלוי באיזה עיניים האדם מתבונן, יש כאן עקרון 
חשוב וחיוני עד מאוד בענין התשובה, הנחוץ מאד לידיעתם של בני דורנו. יש והאדם 
נכשל בחטא פלוני, חלילה, ומני אז נעשה שפל בעיני עצמו, ואינו מצליח להתרומם. וזו 

ליהודי באיזו דרגה של שפלות  ׳להוכיח׳דוקא בתקופה שבה אנחנו חיים, דרכו של היצר, 
הוא נמצא, לכאורה, וכך להוריד ולהשפיל אותו יותר ויותר, ובצורה זו למנוע ממנו את 

 ׳יוכיח׳דרך העליה, ואת דרך התשובה, המתבקשת לאחר החטא.יודע הוא, היצר, שכאשר 
ובמופתים לאיזו דרגה של התדרדרות לאדם את שפלותו העצומה, ויראה לו באותות 

מוסרית הגיע, רק בכך הוא יצליח להורידו עוד ועוד, עד שיביאנו באמת אלי שחת, ולמצב 
כבימי קדם. אבל מי  ׳שממנו כבר יהיה לו קשה מאוד להתרומם, ולחדש את עבודת ה

נגדו, של היצר, ולטעון כ ׳הוכחותיו׳שרוצה לעשות רצון בוראו צריך לדעת כיצד להשיב ל
ולהבין שבצורה כזו לא יגיע לשום מקום, רק להתדרדרות נוספת! אדרבה, דוקא במקום 
שהיצר מנסה להשפילו ולדכאו, יאזור האדם עוז ותעצומות, ויחזק את עצמו במאד מאד, 
ובצמאון מחודש לעבודת בוראו, ויידע שרק בצורה זו של עידוד ושמחה יהא בכוחו לשוב 

 ים.(ברכי נפשי)לעצמו ולכוחותיו הרוחני

ֵתיֶהם ֲאֶׁשר ָחְטאּו ָבֶהם ְוִטַהְרִּתי
היהודיות העיירות באחת כנסת ית

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאראוממ גמּגמִמּפִ

    "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

במֹוׁשֹבת חטאּו אׁשר שהיהשעה, ענהודשלתולביתנקלעתיהם

"

,ענייהודישלתו

"ת"פרפראות"

תשובה
בקליפת

ספר החי(

לשוב 

תאתאאאתיתררראאאאאוואוממי
 תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים  

ְֵָמָגֵמִמִפְתָג תראאאוֵמ ָתאאְ

הֹוׁשעּת











 
                                                                                          בס"ד

 

 הדאגה הראשונה: מקום ללימוד
 

ירד בשמחה וברצון למצרים (וכמו שפירש רש"י לעיל מו, ג). ואף שנכסף בכל מאודו לראות  יעקב אבינו ע"ה לא
את יוסף בנו אהובו שחיבבו יותר מכל אחיו, וייחל לראותו זה עשרים ושתים שנה, לא שש לרדת לארץ מצרים 

ת בעל ההגדה השרויה בתוך מ"ט שערי טומאה, עד שציוהו הקדוש ברוך הוא לירד מצרימה. וכפי שהגדיר זא
 של פסח: "וירד מצרימה. אנוס על פי הדיבור", דהיינו שירד למצרים מאונס ולא מרצון.

אך גם כשבא לירד למצרים, דאג קודם כל לרוחניות, ושלח את יהודה לפניו לפתוח בית מדרש. רצה יעקב 
ת, שההתחלה תהיה שכאשר הוא ומשפחתו יגיעו למצרים, תיכף ומיד יהיה מוכן להם מקום ללמוד בלי שהיו

 קודש לה', וטוב ראשית דבר מאחריתו.
אך יש להבין מדוע צריך היה יהודה ללכת במיוחד ולפתוח ישיבה בארץ גושן, וכי חסר מקומות בבית המלכות 
שבהם אפשר לשבת וללמוד ברוגע וללא הפרעה, מדוע היה צריך להרחיק לארץ גושן, מקום הרחוק מן הישוב 

 ומהמונה של עיר?
, אמנם מקום היה בשפע בארמונו המורחב של יוסף, אך כדי ללמוד תורה בקדושה ובטהרה, יש להתרחק אלא

מההמון, ולא ללמוד במקומות שיכולים להפריע לריכוז של הלומדים, כמו בית המלוכה, ולכן איוה למושב לו 
 בארץ גושן, הרחק משאון העיר וטומאת מצרים.

ל ישיבת "פורת יוסף" בעיר העתיקה, היה צורך למצוא בנין שישמש בהקשר לכך מסופר כי לאחר חורבנה ש
את הישיבה. הציעו הגבאים פתרונות שונים, בין השאר: בניית שתי קומות מעל לבנין השוכן בקרבת רחוב יפו, 

 הנקרא "בית היתומים הספרדי".
ר, סביבה שהיא בלתי זצ"ל לא רצה שהישיבה תתמקם במרכז העי רבי עזרא עטייהאולם ראש הישיבה הגאון 

ה כל זמן הדיונים ישב רבי עזרא עטירצויה לתלמידי הישיבה. הלכו הגבאים לדבר עם גבאי בית היתומים, ו
הדיונים הסתיימו, אך לכלל הסכם לא  בבית הכנסת הקטן שבמקום, ואמר פרקי תהלים בבכי ובתחנונים.

נמצא מגרש שהתאים לדרישותיו של ראש הישיבה, הצליחו להגיע, והישיבה לא עברה למקום זה... רק לאחר זמן 
 ברחוב גאולה, וישיבת פורת יוסף נבנתה לתפארת...

 
 

 ְבָרָאהּ  ֹתהוּ  לֹא עצה טובה
מומלץ לאדם לקבל על 
עצמו להקפיד לברך 

וברכה  "אשר יצר"
בלי שום מיד  -אחרונה 

כך הוא לא ישכח דחיה. 
יחסוך לברך, וגם 

הרבה ספיקות  מומעצ
ביודעו  ,או לא אם בירך

לברך תמיד שהוא רגיל 
 .מיד

 ) טאפנדיציהתוספתן (
ס"מ שיוצאת מן המעי  8-10ת עור קטנה באורך מעין חתיכ הואהתוספתן 

משמש מעין  תוספתןשההמדע גילה  תמיד חשבו שהוא מיותר. כיוםהגס. 
קטריות הטובות מאגר סודי למקרי חירום, המאפשר לגוף לחדש את הב

יש חוקרים המשערים שהסרתו של התוספתן עשויה  במעיים לאחר מחלה.
אצל בעלי החיים הצמחוניים, . ר את הסיכון לחלות במחלת קרוהןלהגבי

התוספתן גדול יותר ומשמש לעיכול "תאית" באכילת עשב וצמחים (כך 
מצליחה הפרה להשמין מאכילת עשב). האדם אינו מסוגל לעכל תאית, 

 שב ערך קלורי שלילי.ועבורו יש לע
 .)הי"ו הרב דניאל בלס(

 מגיד דבריו / פנינה מתורתו של הגאון רבי בוגיד סעדון זצ"ל
 

ן לילה היה ובין לילה אבד, ואדם להבל דמה ימיו כצל יעת כי העולם הזה הוא כמו חלום שּבִ "צריך אדם לחשוב ולד
היום גדול ולמחר אתקן מעשיי, כי שמא מחר בא והוא אינו עובר. ויכין צידה לדרכו בעוד כוחו בו, ולא יאמר עוד 

  ("מגיד חדשות", ח"ח דרוש א')בעולם". 
 

 

  
 

   

 ויגש
 

 עלון מס'
965 

 

 052-7654216יו"ל ע"י הקרן לזיכוי הרבים. נייד: 
 gmail.com7654216@אשדוד. דוא"ל:  14/13כתובת: רח' הרב רוזובסקי 

 טהתשע" כ'שנה 



 
 

 פנינים ופרפראות
 

ר שיוסף ידע מגזירת כי גהטעם לזה, כתוב בה"א. ונראה לומר בס"ד  הצווית -ויתה זאת עשו וגו' ואתה צו
אל למצרים היא על מנת לקיים את הגזירה, ולכן רמז לאחיו שזו גזירת ישראל י יהיה זרעך וגו' וידע שירידת בנ

(מכת"י  ה"א רומזת לשכינה כנודע).האות תבונה נגד ה' (ו ואיןואין עצה עליון שירדו למצרים, ואין חכמה 
 הגאון רבי משה לוי זצ"ל).

 

 

 עובדיה חןנקּודת חן / 
 
 
 
 
 

 הפתרון היחיד נגד היצר
 
 
 
 

אחד משמות חכם אחד עמד והקשה בדרך הלצה: 
יך או, ב)ע"ב "היצר הרע הוא "מכשול" (סוכה נ

מכשול, הרי כתוב "לא תתן  מעמיד בפנינוקב"ה ה
 מכשול" (ויקרא יט, יד)? 

 
), ע"ב ה"(ב"ק נהכורה בור ומכסהו פטור אלא, 

ברא לו תורה אבל גם ברא יצר הרע אמנם והקב"ה 
 ).' ע"בתבלין (קידושין ל

*  
בלעדי לימוד התורה, כל התחבולות כנגד היצר הן 
חסרות סיכוי. לימוד התורה נותן בראש ובראשונה 
תוכן ועומק לזהותו ולאישיותו של היהודי, והוא 

 מיידית.'תותח כבד' שביכולתו להכניע את האויב 
 

זצ"ל בספרו "מסילת  רבי משה חיים לוצאטוהגאון 
מכריח כן מהעובדה שמי  (תחילת פרק ה')ישרים" 

שיודע הכי טוב מה מועיל כנגד היצר, הוא הקב"ה 
 הפתרון היחיד, והוא זה שהודיענו כי ַהֵּיֶצראת  ֶׁשָּיַצר

להתמודד מולו הוא רק על ידי התורה: "בראתי יצר 
תורה תבלין" (קידושין ל' ע"ב).  לובראתי  -הרע 

אומר הקב"ה: אני שבראתי את היצר הרע, מודיע לך 
שרק התורה היא נקודת התורפה שלו (למה הדבר 
דומה? לחברה המייצרת טילים, אשר רק לה ידועים 
נקודות התורפה של סוג הטילים הנוצרים בפס 

 הייצור שלה).
 

לחולה שדרש ברופאים וממשיל זאת הרמח"ל: "
ירו חוליו ואמרו שיקח סם זה, והוא, מבלתי והכ

שתקדם לו ידיעה במלאכת הרפואה, יניח הסם ההוא 
הלא ימות  -ויקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים 

החולה ההוא ודאי! כן הדבר הזה, כי אין מי שמכיר 
בחולי היצר הרע ובכוחו המוטבע בו אלא בוראו 

מי שבראו, והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה, 
ודאי  !פוא יניחה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה?יא

שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר 
מדרגה, והוא לא יבין, עד שיימצא שקוע ברעה 
ורחוק מן האמת הרחק גדול שאפילו הרהורי דברים 
לא יעלו על לבו לבקש האמת. אך אם הוא עוסק 

סוף  בתורה, בראותו דרכיה, ציווייה ואזהרותיה, הנה
סוף מאליו יתחדש בו התעוררות שיביאהו אל הדרך 

 הטוב".

* 
זצ"ל (הובאו דבריו בביטאון  רבי מצליח מאזוזהגאון 

) כותב כי יש החושבים שעל ידי 20"כתר מלוכה" מס' 
ריבוי עשיית מצוות בלי לימוד תורה, יוכלו לגרש את 

 היצר הרע, ולא היא.
 

והיה שם תיבה  והמשיל זאת לבית שהיה חשוך בלילה,
מלאה נרות שטרם הבעירו בהם אש. התפלא סכל אחד 
"הלא אומרים כי הנרות יגרשו את החושך ויאירו, והנה 
לפנינו תיבה מלאה נרות, ועדיין החושך יכסה 
ארץ?!". השיבוהו לאמר כי גם אם יקבצו כל נרות 

 שבעולם, ולא יאחוז בהם האּור, לא יהיה אֹור!
 

התורה לאור שמאיר בהן, המצוות נמשלו לנרות ו
כמאמר הכתוב: "כי נר מצוה ותורה אור" (משלי ו, 
כג). כל עוד לא יעסוק האדם בתורה אור, לא יועילו לו 
המצוות להתגבר על יצרו. וכמו שאמרו חז"ל במסכת 
סוטה (דף כ"א ע"א) כי התורה מגינה מן היסורין 
ומצילה מן היצר הרע שלא יכשילנו בחטא. ולכן 

הוא התנאי הראשון לקנין התורה (אבות  "התלמוד"
 פרק ו'), ורק על ידו ניתן לגרש את היצר הרע.

* 
ן ּסֵ חַ ְמ ומה באמת יש בתורה שהיא משמשת ככח הַ 

 מפני היצר הרע?
 

זצ"ל בדברים הבאים  רבי משה לויעל כך השיב הגאון 
"): ימיו של היהודי רצופים במצוותיך(הובאו בספר "

והחלטות בכל הנוגע לרוחניותו. נסיונות מבחנים 
בעומדו בפני פיתוי, כאשר עליו להחליט אם לעשותו 
או לחדול ממנו, באיזה שכל הוא מכריע אם לשמוע 
ליצרו הרע או לא? האם בשכל ותבונה שעוצבו על ידי 

 דחפים של תאות כבוד, תאות ממון, תאות אכילה?...
 

ל אדם שרחוק מהתורה ומצוותיה אכן מונע ומוכרע ע
פי דחפים אלו, וליצר יהיה קל להכשילו בהינד עפעף! 

כן הדבק בתורת ה', תבונתו ושכלו משוחררים -לא
מהשפעות זרות, ורצונותיו הטבעיים הורגלו להיות 
משועבדים לרצון הבורא. ליצר יהיה צורך לעבוד 
שעות נוספות על מנת להכשילו. ועל כך כיוונו חז"ל 

י שעוסק בתלמוד באמרם "אין לך בן חורין אלא מ
 תורה" (אבות ו, ב), שכן רק הוא משוחרר מכבלי היצר.

 



 
 
 
 
 

 ספור לשלחן השבת/  לבניהם ויספרו
 

 עין רואה
הפקעות מחירים מוגזמות בעקבות לפני כמה שנים, 

החליטו גורמים מסוימים לפרסם מצד בעלי מקצוע, 
המפקיעים ומאידך את בעלי המלאכה ברבים את זהות 

. לצורך הענין, ניגשו לעקרת בעלי המלאכה ההגונים
הודיעו לה בסוד על בית אחת ממשפחה במעמד נמוך, 

כניתם וביקשו ממנה שתיתן להם לבצע קצר חשמלי ת
יזום בביתה על ידי החלפת חוטי החשמל באחד 
המכשירים, באופן שייצור קצר כללי. לאחר מכן תזמין 

בזה אחר זה, כאשר בביתה יותקנו שלושה חשמלאים 
מצלמות נסתרות שיתעדו את אנשי המקצוע במשאם 

 ומתנם ובפעולתם.
 

לאחר ששמע על התקלה  .החשמלאי הראשון הגיע
קבע בידענות, מבלי לגשת לארון החשמל ומבלי לבצע 
בדיקה כלשהי, כי "אירעה תקלה חמורה בכל מערכת 

ר את החשמל ויש צורך בעבודה מרובה כדי להחזי
 המצב לקדמותו".

 
 ,סתה להתמקחינש לאחר. ₪ 3,000היה  המחיר שדרש

, לא לפני שקלים 2,800-ל הואיל בטובו לרדתהוא 
"אין מה לדבר על הנחה גדולה  שהבהיר נחרצות:

."!יותר, כי מדובר בעבודה גדולה ומה כבר ישאר לי?
 

זמן מה לאחר שיצא החשמלאי הגיע חשמלאי נוסף. 
הוא בדק מעט את המערכת ופסק  בניגוד לקודמו

שקלים, ובשום אופן לא  2,000שמחיר התיקון הוא 
 פחות מזה.

 
והנה נכנס החשמלאי השלישי, יהודי דתי מחולון, 

 :ררימששמע על התקלה, שאל וב .משה חסדיאן שמו
 ."מה היתה הפעולה שבעקבותיה נוצר הקצר?"

 
בעלת הבית הצביעה על המכשיר החשמלי וסיפרה כי 

. חסדיאן ניגש החשמלהכניסה אותו לשקע נפל כל כש
 דקהלמכשיר, הבחין מיד בחוטים ההפוכים ובתוך 

החזירם למקומם. לאחר מכן ניגש למתג החשמל ויהי 
 הכל בא על מקומו בשלום. .. אור.

 
חסדיאן הרהר  "כמה יעלה התיקון?" שאלה האשה.

ואמר: "המחיר שאני הסתכל על הבית הפשוט מעט 
שקלים,  200ת ביקור ותיקון פשוט הוא גובה תמור

 שקלים בלבד". 120אבל אגבה ממך 
 

שהסתתרו  ', יוזמי העניןהצגה'מה היעכשיו כשהסתי
 בחדר הסמוך יצאו לפתע ממחבואם, ניגשו לחסדיאן
 וגילו לו שמדובר בתרגיל. אחד מהם סיפר לו על

והקשה: הקודמים   החשמלאים   שני  של   התנהגותם 
 

 .להערים על האשה?"כקודמיך "מדוע לא ניסית 
 םבתמיהה, אינו מבין מה ה בהםחסדיאן הביט 

, אמר כמעט ""וכי איך אוכל לשקר לה ים.שח
הרי הקדוש ברוך הוא מצלם את כל מעשיי " ,בזעקה

ואחרי מאה ועשרים שנה,  ,במצלמה נסתרת
אוכל  לאדין וחשבון על כל מעשיי,  לתתכשאתבקש 

 ".להכחיש את הדבר!
 

לאחר מכן הוסיף: "חכמינו אומרים שכל מזונותיו 
של האדם קצובים מראש השנה ועד ראש השנה. ואם 
כך, הרי מה שאגנוב, חלילה, ייגבה ממני אחר כך 
אצל רופאים ועורכי דין. אז מה ארויח מכל 

 .העסק?!"
 

שקלים?" המשיכו  80"ומדוע עשית לה הנחה של 
 לשאול.

 
, מדובר במשפחה שאינה בעלת יכולות"ראיתי ש

התורה "השיב החשמלאי  ם"והחלטתי להקל עליה
מלמדת שאדם לא מפסיד לעולם מעשיית חסד עם 

, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליי אבני אדם. ואדרב
 בזכות זה שפע רב של פרנסה".

 
שני החשמלאים  לאחר מכן יצרו היוזמים קשר עם

יצד העזתם לבקש מחיר : "כושאלו אותם הראשונים
כה גבוה לפני שביצעתם בדיקה כלשהיא 

ונבוכו עד מאד. הם  השנייםהתביישו  .במערכת?"
, אולם דבר לא הועיל כי הכל תועד ניסו להכחיש

 וצולם. 
 

עתם של מאות אלפי יהועבר לאחר מכן ליד התיעוד
כאשר  ,הדבר גרם לקידוש שם שמים עצום, ואנשים
דולה של היהודי שומר נוכחו באמונתו הג רבים

 המצוות שלא התפתה להערים. 
 

סיפור זה סופר על ידי רב שעוסק בקירוב רחוקים, 
וכך סיים הלה את סיפורו: "במשך שנים אני מנסה 
להשפיע בדרכי נועם על משפחה מסוימת שתתקרב 
אל היהדות, אבל בלי שום הצלחה. הם לא הבינו מה 

ואחרות. תיתן להם היהדות, פרט להגבלות כאלה 
לאחרונה בני אותה משפחה נחשפו לפרסום התרגיל 
התקשורתי, ולאחר מכן כאשר פגשו אותי הודיעו לי 
כולם כאיש אחד בלב אחד ש'אם יש עוד אנשים 
כאלה בעולם, שהאמונה בבורא העולם גורמת להם 
למדות כל כך טובות, אנחנו רוצים להצטרף אליהם 

וחזרו  ולכשכמותם'. ואכן, הם התקרבו ליהדות
 בתשובה שלמה".



 

  אור המאיר 
 שאלות ותשובות שענה לשואליו בקצרה מרן רה"י הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

 
 

 האם כהן יכול לישא בחורה שאמה גיורת ונולדה אחרי הגיור? שאלה:
הגיור),  אחריהיה שההריון ישראל שנשא גיורת וילדה ממנו בת והורתה ולידתה בקדושה (כלומר  תשובה:

 אותה הבת מותרת לינשא לכהן לכתחילה (שלחן ערוך אבן העזר סימן ו' סעיף כ"א ובאה"ט שם אות נ').
 

ואני רוצה לכתוב את הכתובה כולה על גבי קלף.  ,ביום כ"ג באב לפני השקיעה מתחתן בעז"האני  שאלה:
שטר מזויף. האם אפשר  אך יש חשש לכתוב תאריך כ"ג באב, שמא יימשך הענין אחרי השקיעה, ונמצא

 ?לכתוב מראש תאריך כ"ד באב
 ולעשות הקידושין אחרי השקיעה. ,אפשר לכתוב מראש כ"ד באב תשובה:

 
לפי פסק החזון איש  יםנוהג שבואשכנזי  בבית כנסת כהן ספרדי שמתפלל מנחה גדולה של תענית שאלה:

לברך  - איך צריך לנהוג ,במנחה גדולה של תעניתגם לק אורח חיים סימן כ') שמברכים ברכת כהנים (ח
 ברכת כהנים או לצאת?

 לברך.תשובה: 
 

 ת, והמנין מצומצם, האם אפשר שהכהנים יוותרו על הנטילה?כאשר הברז מחוץ לבית הכנסשאלה: 
יכולים לסמוך על נטילת ידים שחרית כדעת  -יכולים ליטול בין לחש לחזרה. ואם אי אפשר תשובה: 
 הרמב"ם.

 
 לכהנים במקום הלוי? יטול ידיםהאם בכור צריך ל ת הכנסת,בבי יאם אין לו שאלה:

רת, שאביה שהיה בכור היה נוטל ידים לכהנים, כי אין לויים בג'רבא . וכך אמא ע"ה מספכך נוהגים תשובה:
 כידוע.

 
 אם מוטל על הכהן לחפש לוי שיטול ידיו?ה שאלה:

 .אין צורך תשובה:
 

ענין שיטול  ישהאם  ,לוי ולאחר מכן הגיע, במקום לא היה לויכי  בעצמו, את ידיונטל הכהן ש במקרה שאלה:
 לו שוב ידיו?

 .אין צורך תשובה:
 

___________________________________________________________________________________ 
 חידת השבוע

 הכיצד יתכן שאדם התפלל 'עמידה' במוצאי שבת, ודוקא בגלל שהזכיר "את
 לחזור ולהתפלל? עליו "חוננתנו

 

בה  תפלת ערבית ולא הזכיר תפללהנאנס ולא התפלל מנחה של שבת, ובמוצאי שבת ש במקרההפתרון: 
, לא עלתה לו תפלת , והזכיר בה "אתה חוננתנו"תפלת תשלומין"אתה חוננתנו", ואחר כך התפלל 

הראשונה התפלל לתשלומין (עיין ש"ע סי' ק"ח  התשלומין וצריך לחזור ולהתפלל, מפני שגילה דעתו שאת
 ).סעי' י'

___________________________________________________________________________________ 
 gmail.com7654216@לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 
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 לע"נ אפרים בן מימה פנינה ז"ל                                                         להצלחת משפחת בניטה הי"ו



                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 ובמיצוי כוחותיו כל באימוץ אדם

  
 !נפלאות לחולל מסוגל

ו זה מוזר שאנחנו                                    
 , הרבה כסף 

ש"ח בכיס ..  50אבל נהנים הכי הרבה כשיש לנו רק 
אנחנו רוצים ללבוש מותגים , אבל מרגישים הכי נוח 

בפיג'מה .. אנחנו רוצים לאכול במסעדות יוקרה מפוארות 
 שפחה .. , אבל נהנים הרבה יותר לאכול פיצה עם המ

 
אנחנו משתוקקים למכוניות פאר איתן נוכל לנסוע 

למרחקים גדולים , אלא שאין כמו הליכה רגלית עם 
 האישה והילדים.. אנחנו שואפים לטייל בעולם , 

 אבל תמיד מתגעגעים לחזור לבית .. 
חיים הם פשוטים בהחלט ! אך כשאנו רודפים אחרי 

 הדברים שלא משמחים אותנו באמת , 
 ו הופכים אותם למורכבים .. אנחנ

 

 נדמה לנו שאם נשיג הרבה , נהיה מאושרים יותר .. 
 אך אם נסתכל מקרוב 

 )העורך(!! 
 

השנאות יש תקנה, חוץ משנאה הבאה  לכלל
 מחמת קנאה, שאין לה תקנה לעולם. 
ם , מאמר זה יפה גם לאנשי

שהם ארזי הלבנון, אשר השנאה שמחמת 
 קנאה השתלטה גם עליהם.

יותר מרעיון גדול ילך רחוק  ר רעיון בינוני שמייצר 
 אחד -שלא מלהיב אף

 
 

             כל הברכות והישועות         תחי׳              שלמה במהרה לרפואההעלון 

יהודה קודש הדפק על דלת ביתו של הגאון רבי  בשבתת
הו כבריון אדם שאינו שומר תורה ומצוות, ומראזצ"ל  צדקה

אלים. נבהלו האנשים, אך הרב צדקה יצא אליו ושאלו לרצונו. 
התברר שהאיש הוא נהג מונית ומחלל שבת בפרהסיא. הרב 

אך לשוא. אבל -רצדקה מחה והפציר 
 .וזעקתו של הרב הוסיפה להדהד באוזני

"הרגשתי", אמר הנהג, "כי הצעקה הבוקעת מפיו, היא צעקה 
נה מכל הצעקות ששמעתי עד כה. החלטתי לבוא טהורה, שו

ולבדוק מה פשר הכאב שגורם לך לצעוק כל כך בחוזקה...

כישלון 
הוא רק 

 
 

להתחיל 
 מחדש

בדרך נבונה
 יותר. 

וה'שלום עליכם' היה  ,הייתה האמת מטבע מהלך. האדם היה אמיתי וחם שעבררל
 באמת ובתמים, בחיות פנימית. 

 .'לך לשלום' – שבעצם הכוונה היא ,'כיום אפשר לחוש ב'שלום עליכם

צורת דיבורו של האדם 

 על האדם עצמו  
 מתי שמדבר בלשון נקיה

כאשר אדם מקיים מצווה הוא 
 משפיע השפעה טובה 

 כולו לעל 

שהאמונה האמיתית לא תבוא  נתבאר
ואינה יכולה לבוא מעצמה, בלי דרכי 
העבודה והעיון להשיגה, כאשר האדם 
חי בהרגליו וטבעיו, אזי הם  המושלים 

וכחם רב להקנות ללב הרגשה 
והתיחסות למה שהעין רואה ותו לא, 

ידיעות אמונה קלוטות בדרך  ואיך יעמדו
 ארעי נגד רוחות אלה, 

הוכל העבודה 
ולהתמיד מחשבה על זה,  

 ולהרחיק את המפריעים ולבטלם.

ובכל זמן כשאומר "אין עוד  בכל עת
מלבדו" ומשנן זאת עוד ועוד וקובע הדבר 

ם בלבו, אין שום כח ומזיק בעולם 
כיון שמדבק הוא את עצמו  

ו. וכל אדם יכול לזכות לזה ע"י שבורח בבורא
 הוא מהגאוה ונדבק בענוה.

 

ויהי רצון שנזכה כולנו להקטין עצמנו ונרגיש 
",  "את נעימות הקביעות של "

 ובמהרה נזכה לקבל פני משיח צדקנו ואמן!!! 

 וחד מה גדול עיורון הש
 אחר החומר! ל אצל 

היה מנהיג את זצ"ל  אלטר מאזוז כי רבנו  ידוע
הציבור בכשרון, בחן ובנועם רב, ועד מהרה רכש את 
אמון הצבור והערצתו אליו בהיותו נאה דורש ונאה 
מקיים בעבודתו הנאמנה והמסורה מעל ומעבר למה 

 שתפקידו מחייב. 
בכל  השקיע ממיטב זמנו וכוחו להיטיב עם אנשי עדתו

סכים לעזוב את המושב שבו טרח ויגע המובנים, ולא ה
 לבסוסו הרוחני, כי לא חפץ שירד הכל לטמיון, חלילה.

 

 ו ברח מן הכבוד, וכאשר הציעו לו
ומכובדת, ענה בתמימות חן: "מה רע לי כאן במושב?", 

שנא את הבצע תכלית השנאה, במשכורתו הצנועה 
ות הסתפק ושמח בחלקו, ושרת את הצבור בהתלהב

,, ושמחה כל הימים ללא חופשות וללא מנוחה
"מסביב לשעון", ולא ידע ולא הכיר את  

 המושג "שעות קבלה"
 אלא כל שעה היתה כשרה ומוכשרת לקבל 

את הזקוקים לעצתו והדרכתו בכל ענין שמתעורר ולעזור 
 לתו.ולהם בכל יכ

אברהם לכל מעלותיו העצומות זכה להגיע הרב    אמונה טהורה
זצ"ל הררי בזכות "אמונה תמימה" שהאמין בהשם יתברך, ללא  רפאל

שאלות וללא חקירה ודרישה, אלא אמונה חושית פשוטה בכל רמ"ח אבריו 
אלה מהמורה בסמינר בו ושס"ה גידיו. מסופר, שפעם הביאה אחת מנכדותיו ש

 , ובקשה את הסבא לעזרה. רמב"םלמדה, מהספר "מורה נבוכים" ל
 

אברהם: "תגידי למורה: אנחנו לא לומדים מורה נבוכים, אנחנו ענה לה רבי
  –לא נבוכים, אנחנו מאמינים בה' יתברך מקבלת אבות 

כי אבי האמין בה' יתברך בלי שאלות, וכן סבי, וכן על זה הדרך 
, ולא צריך חקירות ופילוסופיה". כך חי באמונה חושית 

 וצדיק באמונתו יחיה.   בהשם יתברך הטוב והמטיב לכל,

הסיבה העיקרית למיעוט אמונתנו  והנה
היא ראית העין כי עינו של אנוש רואה 

 יכולת וכח, 
, ע ואדם רואה שהעמל ומתיגע 

 ואילו אשר לא טורח אינו משיג, 
 

וראית העין הזו היא הסותרת ומונעת את 
האמונה השלימה, ולכן מחובתינו לבקש 

 עצות היאך לבטל השפעת ראית העין.

הכבוד השררה וההמון הם  התהילה
 אליליו של בן התקופה החדשה 

באותו הלהט  ווהריהו 
 שאבות אבותינו השתעבדו 

והחימר האבן לפסילי

 
 

 ע״טתשה טבת׳ זשבת 

הדלקת 
 נרות

צאת 
השבת

 
 ר״ת
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 17:40 17:10 16:18ת״א

 17:40 17:10 16:18חיפה
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  הפטרה
 " ויהי דבר"



 

היה באמצע פירוק ראש  מכונאיי
מנוע, כשזיהה מנתח לב נכנס למוסך 

שלום" והממתין לקבלת שרות.
יש דוקטור", צעק המכונאי לעברו, "

המנתח המופתע  ך."לילי שאלה א
המכונאי הזדקף, סידר את  .ניגש

השיער ואת סרבל העבודה, והסביר 
ברוב חשיבות למנתח, "אנחנו בעצם 

 עושים עבודה מאוד דומה. 
אנחנו פותחים את הפציינט, מפרקים 
את לב המערכת, מחליפים את החלק 
הפגום, ובגמר העבודה העסק פועל 

  כמו חדש!!"
 

והמכונאי  הנהן בהסכמה המנתח,
המשיך ושאל, "אז למה בעצם אנחנו 

לא מרוויחים את אותו הכסף על 
המנתח התכופף  אותה העבודה?"

ולחש על אוזנו של המכונאי, "תנסה 
 לעשות את אותה העבודה 

"… 

שׁ " ּגַ י ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֵאָליו ַוּיִ  ).יח, מד תבראשי" (..ֲאדִֹני ּבִ
 

 לומר צריך ומדוע, יוסף עם מדבר יהודה הרי, מיותרת" ֵאָליו" המילה לכאורה
י אומרו כוונת מה, ועוד, ֵאָליו  ?ֲאדִֹני ּבִ

 שאין) ח, וירא תנחומא( רבותינו דברי פי על דרש בדרך לפרש נראה 
שׁ  שנאמר, תפילה לשון אלא ויגש ּגַ התִּ ַהַאף ַוּיֹאַמר ַאְבָרָהם ַוּיִ יק ְסּפֶ ֽע ִעם ַצּדִ  ָרׁשָ

ֲעלֹות ַוְיִהי), כג, יח בראשית( ְנָחה ּבַ שׁ  ַהּמִ ּגַ הוּ  ַוּיִ ִביא ֵאִלּיָ , יח א מלכים.. (ַוּיֹאַמר ַהּנָ
שׁ  שנאמר וזהו, הכל אדון לפני לתפילה אלא ניגש לא יהודה ואף), לו ּגַ , ֵאָליו ַוּיִ

 .יתברך אליו לתפילה יהודה שניגש היינו
י ַוּיֹאֶמר י, עולם של ריבונו, יתברך לפניו יהודה אמר, ֲאדִֹני ּבִ  שמך – ֲאדִֹני ּבִ
 את בחזרה להחזיר לי עזור, אנא), ה"הוי -יהודה( בתוכי, בשמי נמצא יתברך

 הוא ברוך ה"הוי שם - יתברך שמך יתחלל שלא כדי, יעקב לאבי בנימין
 הוא ברוך ה"הוי שם, הרחמים מקור אל ופנה יהודה הוסיף ועוד. בתוכי הנמצא

 .ויושיעו עליו שירחם וביקש
ַדע ֲהֶטֶרם, אדירים כוחות יהודה קיבל  י ּתֵ ְבָדה ּכִ ִים ָאֽ  ִמְצָרֽ

  והוא, מצרים משווקי אחד שוק יחריב אחד שכל לאחיו והורה), ז, ישמות(
 עד גדול בקול יהודה שאג), ח, צג רבה בראשית( הנותרים שלושת את יחריב

 את שמע שמיעה כבד שהיה דן בן חושיםואפילו, כנען בארץ קולו עשנשמ
 שבמצרים העוברות וכל מכסאו פרעה נפל זעקה מאותה). ז, שם( צעקתו

י) י, ד איוב( שנאמר וכמו, מצרים שרי שיני ונשתברו, הפילו ּנֵ עוּ  ְכִפיִרים ְוׁשִ , ִנּתָ
י ּנֵ ִעים ׁשִ ְרתָּ  ְרׁשָ ּבַ  ).ח, ג תהילים( ׁשִ

 

שׁ , נוסף ביאור להסביר אפשר  ּגַ  מלשון ויגש, ְיהּוָדה ֵאָליו ַוּיִ
י"מפניוזאת, ביוסףלהילחםיהודהאיים, ומלחמהלקרבהתגוששות ", ֲאדִֹניּבִ

 להחריב בכוחו ולכן בידו ומסייע עמו נמצא יתברך' ה, בתוכו נמצא הויה שם
 בתפילה הקדיםלהאדם צריך הכל שלפני למדנו אגב ובדרך .מצרים כל את

. דרכיו ויצליח שיסייעו יתברך' לה הלב מעומק
 .אמן, בקרוב השלימה לגאולה שנזכה 

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 שמעון רבי את שאלו כאשרר
 עצמו על לקבל ראה מהזצ"ל  שקאפ

 רדותיוט כל על כזה כבד עול זקנה לעת
 יומא( בגמרא מבואר: השיב, ודאגותיו

 שידע כהן היה הבית שבזמן: ) לח
ם השם  את לכתוב

 עולם ר נשאר ושמו, 
 סודו את מסר שלא על האומה בקורות

 . לאחרים
 מחייבים ישיבה וראש כמחנך כוחי"

 אלה בין נמנה להיות אני ומפחד, אותי
 ."לעצמם הסוד ששמרו

 

זצ"ל חיים' -חפץחכם נכנס אל ה'-עשיר ותלמידיהודיי
וביקש לקנות את כל ספריו, חוץ מהספר 'שמירת הלשון'. 

חיים' למה אין הוא מעוניין בספר זה, והסביר -תמה ה'חפץ
"אני עוסק במסחר ובא בדברים עם אנשים רבים, האיש: 

 הרע. -ואין ביכולתי להיגמל מלשון

חיים': -נענה ה'חפץ לא אפיק אפוא תועלת מהספר הזה".
"כשסיימתי לכתוב את הספר, התחלתי לפקפק בתועלתו 
ובמידת היכולת של הציבור לקיים את הכתוב בו. העליתי 

 , זצ"ל ישראל סלנטר רביאת ספקותיי לפני 
והוא הגיב ואמר: 'אפילו אם לא תצליח אלא למלט 

, מתוך צערו על שהוא 
. קח רביכדאית כל טרחתך על הספ –נכשל בלשון הרע 

 אפוא את הספר, ואנחתך תהיה תועלתך".

 הקב"ה שאל 
את קין "למה 

נפלו פניך". וכי 
למה לא ייפלו 
פניו אם לא 

התקבלה מנחתו? 
 

אלא בשאלת ה' 
הייתה כוונה 

אחרת: למה נפלו 
יך? האם משום פנ

 , 
 

או שמא מפני 
שמנחתו של הבל 

 

        ? 

 קודש שבת... לכבודד  עציםם
  ף סוף, סיביר, מו'אנגוז

 בעבודה יחדיו שעבדו, וקטלר לייבל
 צוק על עצים כריתת של המפרכת

 מידי שעות שמונה משך תלול רה
 קודש שבת יום שאת החליטו, יום

 בימים: עצה טיכסו. יחללו לא
 עצים חבילות החביאו ושישי חמישי
"... קודש שבת לכבוד" עמלם מפרי

 

 עימו הביא, בשבת לטלטל לא כדי
 אור" פירוש עםחומש לייבל
 חמישי מיום כבר הקדוש" החיים
 ונחבא בשבת. סתרבמקום והטמינו
י בחשאי
  העצים את הוציאו הצהריים אחר

 הבדיקה לקראת וסידרום מהמחבוא
 .המפקח של והרישום

 רב שרירא גאון האי בןרב 
ד'תשצ"ח). יחד עם -(ד'תשכ"טזצ"ל 

אביו נאסר בעקבות הלשנה, ולאחר 
ששוחרר כיהן (עוד בחיי אביו) 
כגאון פומבדיתא במשך ארבעים 
שנה. "הרביץ תורה בישראל יתר 

ורשי מכל הגאונים, ולאורו הלכו ד
התורה ממזרח שמש עד מבואו... 

 ,
והוא היה סוף הגאונים" (ספר 

הקבלה לראב"ד). סתם "גאון" אצל 
 הרי"ף הכוונה לרב האי. 

 כל ובמיצוי ץ ימוץבא אדם
 !נפלאות לחולל מסוגל השתדלותו

מגיע לפלורידה, נכנס  תיירר
בדרך הוא שואל  למונית ונוסע.

את הנהג, "תגיד לי בבקשה, 
המקום הזה באמת בריא ומחזק את 

ונה, "בטח", הנהג ע הגוף?"
"כשבאתי לכאן לא יכולתי לדבר, 
בקושי היה לי שיער על הראש, 
לא היה לי כח ללכת בחדר והיו 
צריכים להרים אותי מהמיטה. 

  ותראה אותי היום!"
 

 התייר שואל, "מתי באת לכאן?"
 …" "הנהג, "

ן????

 אחד בתלמידזצ"ל  צבי נתן רבי הרגיש הימים באחדד
 הוא התלהבותו ומרוב חבריו שורות בין בתפילה העומד

 את שסיים לאחר. ואיבריו גופו בכל ואנה אנה מתנדנד
 דורשים ל"חז הרי: "לו ואמר צבי נתן רבי ו קרא תפילתו
 בהכאה  אף מלקות שחייבים" הכאה הכאה" שווה גזירה
 . שהיא כל בהכאה אף, כלומר, פרוטה שווה בה שאין

 על העומד ל עול אתה בנדנודיך והנה
 חמורה עבירה -והתלהבותך תפילתך כדי תוך – ולעבור ידך

 שנפל ספר מרים אחר שתלמיד ראה פעם". רשע ולהיקרא
: לו ואמר אחריו קרא צבינתן רבי. אותו ומנשק הארץ על

 לבלוע אתה עלול הספר את נשיקתך כדי תוך הרי! אתמהה"
 ."התורה מן לאוין כמה ולעבור נמלה

-הקודם הדור מזקני אחד העידד
 אחת בעבר שמעו וא שראו שמה

שבעים היום רואים, שנה לשבעים
 . ביום פעם

 רוחנית ופריחה קדשה ומאידך
 אלפי מאות ,מקום בכל עולים

 יראי למחנה נוספים תשובה בעלי
 וכוללים ישיבות ועוד עוד ',ה

.ברמה נשמע התורה וקול נפתחים
הרבה כך כל היה בו דור עוד אין

.יהודיםביןחסד

 פעולותיו וכל לאדם קצוב הכל
 יקבל ולא יו ומעשיו

 לו שהוקצב ממה יותר

עת ובכל זמן כשאומר  בכלל
"אין עוד מלבדו" ומשנן זאת 
עוד ועוד וקובע הדבר בלבו, 
אין שום כח ומזיק בעולם 

 שיכולים לשלוט בו 
 כיון שמדבק הוא את 

עצמו בבוראו. 
 

וכל אדם יכול לזכות לזה ע"י 
 
ונדבק בענוה.ויהי רצון 

שנזכה כולנו להקטין עצמנו 
ונרגיש את נעימות הקביעות 

של "אין עוד מלבדו", 
ובמהרה נזכה לקבל פני 

 משיח צדקנו אמן ואמן!!! 
 

 הולך ל"צז קרליץ שמעון רבי היה, מועד של חולו בימיי
 מלבקר גם כבוד בפחיתות חש אינו אכשהו קרוב אצל" חג ביקור"ל

. ופשוט טבעי באופן ידו על נעשו הללו שכן, הצעירים אחייניו את
 קרליץ שמעון רבי חש כבר שמעתה אחייניו הקדימו כאשר, גם ומה

 ". הטוב כגמולם, "ביקור להם להשיב גדול" חוב"
 הגאון מרן, ואלופו דודו של פניו להקביל המועד חול בימי היה נוהג
 מתנהג היותו עם, ברם, מהורנסטייפלא, ל"זצ קנייבסקי ראליש

 מרו פני הקבלת של זה בחיוב שהרגיש הרי, הערצה של ביחס כלפיו
: אומר ששמעוהו עד, אחייניו כלפי בחובתו הרגשיו עם אחת, ל"זצ

 האחיינים אחד ואצל הסטייפלר אצל ""
 כלפי חובו את ץקרלי שמעון רבי הרגיש, כן על כי". הצעירים
 .כעשיר דל, כגדול קטן -כולם כלפי שווה במידה, זולתו

"הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את 
האדם מן העולם" (אבות ד,כא). אמר 

העניך מאלכסנדר: קנאה -רבי חנוך
 ?ד? כבוד ה? תאווה 

לומר את  כדי
הדבר הנכון בזמן 

הנכון צריך 
 הזמן רוב 

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה,  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, ישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב חס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, מלכה בת שרה. פנ
 , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, יעקב יוסף בן מרגליתהרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  , הרב יהודה יאיר,אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי רחל רשל בת קלרה       

 

רשימת תפוצה 
maor.net@gmail.comha

hamaor.netכל העלונים: 
אבות ובניםו -המאור שבתורה 
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