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 ג) (לז, כי בן זקונים הוא לו
וברש"י: "ואונקלוס תרגם בר חכים הוא ליה, כל מה שלמד בבית שם ועבר מסר 

לו".
 ראש ישיבת תורה ודעת באמריקה רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, שאל:

יעקב אבינו למד תורה גם מאברהם ויצחק, וגם משם ועבר. את יוסף הוא לימד, 
בדל בין שתי התורות לפי המבואר ברש"י, את מה שלמד משם ועבר. ויש להבין מה הה

הללו? מדוע את יוסף לימד יעקב את "תורת שם ועבר", ואת יתר השבטים, כך משמע, 
 לא לימד תורה זו אלא "תורת אברהם"? 

הוא מבאר: תורתו של אברהם אבינו היתה להשפיע אמונה בעולם, להשפיע 
 אידישקייט. "תורת אברהם" היתה מסכת עבודה זרה של ארבע מאות פרקים...

לא כן תורתם של שם ועבר. להם היה סוג אחר של "עבודה". שם חי בתקופת דור 
המבול, דור מושחת, "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ". עבר חי בתקופה של 
דור הפלגה, דור שהולך להילחם עם ה', כביכול. תורתם של שם ועבר היתה שלא להיות 

ל, חלילה, אל תוך בית המדרש מושפעים מן הסביבה, שהסביבה הקלוקלת לא תחלח
 שלהם.

"תורת אברהם" היא להשפיע על אחרים. "תורת "שם ועבר" היא לא להיות 
 מושפע מאחרים.

יעקב אבינו, בטרם לכתו לבית לבן הארמי, ישב בבית מדרשם של שם ועבר, שם 
למד כיצד מפתחים את הכוחות לחיות בתוך סביבה קלוקלת ולא להיות מושפע ממנה 

ימוד זה שנמשך ארבע עשרה שנה, נתן לו את הכוחות לשהות במחיצתו של לרעה. ל
 לבן הרמאי ולא ללמוד, חלילה, ממעשיו הרעים.

את התורה הזאת, "תורת שם ועבר", לימד יעקב רק את יוסף. יוסף שעתיד לחיות 
עשרים ושתים שנה בתוך טומאת מצרים, תועבותיה וערוותה, צריך ללמוד כיצד לא 

 ע מן הסביבה.להיות מושפ
יתר האחים לא היו זקוקים ללמוד את התורה הזאת משום שכשהם ירדו למצרים 

 (יחי ראובן) הם ירדו כולם יחד, ולמדו בישיבה שהקים יהודה לפני בואם מצרימה.  –
 (לז, ב) והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה

 אותן מבזין אחיו שהיו לפי בלהה בני אצל רגיל כלומר - בלהה בני "את י"כתב רש
 מקרבן". יש להבין היכן נרמז בפסוק שהיה מקרב את בני השפחות? והוא

אפשר לבאר עפ"י המעשה שהיה עם הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זי"ע, שדרכו 
היה, שאם נצרך אחד לאיזה שליחות כגון לקנות משהו או לסדר היה אומר שיתנו לו 

שות כל השליחויות, במשך הזמן עקבו לסדר זאת כיון שיש לו נער אחד שמוכן לע
 אחריו, וראו שהוא בעצמו מבצע הכל. שאלוהו למה אמר שיש לו נער?

ענה ואמר, שבדרך כלל כל אחד, בהיותו בחור ונער צעיר, מוכן לבצע שליחויות 
לאנשים מבוגרים, אבל כשגדלים, מפסיקים מכך. אמר רבי מאיר, אני, נשארתי "נער" 

 ני מוכן לעשות הכל בשביל השני...לגבי המידה הזאת, וא
לפי"ז, כאן יוסף העדיף לקרב את בני השפחות אף שזה לכאורה כפחיתות כבוד 
להתרועע עימהן ולא עם אחיו בני האמהות, אבל יוסף העדיף לעשות "מעשה נערות", 

 (ציוני תורה)            וזה מה שאמר הכתוב "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה". 
 (לז, כא) מידם ויצלהו ראובן מעויש

במדרש רבה (רות, ה, ו) "אלמלא היה ראובן יודע שעתידה תורה לכתוב עליו 
וישמע ראובן ויצילהו מידם, על כתיפו היה מוליכו לאביו". וכבר נלאו כל המפרשים  

 למצוא פשט בדברי המדרש.
רבים יש בו". יש אבל נחשים ועק –והנה בגמ' שבת (כב, א) " והבור ריק אין בו מים 

הרי ימות מחמת הנחשים  להבין אם יש בו נחשים ועקרבים, אם כן מה הצלה שייך בזה?
 והעקרבים.

ויש לישב על פי דברי הזוהר הק' שתמיד יותר קל להציל מיד מזיק שאינו בעל 
בחירה מאשר להציל מיד אדם שהוא כן בעל בחירה. לכן אמר ראובן להשליכו אל 

נצל מידי נחשים ועקרבים שאינם בעלי בחירה, כיוון שראובן סמך הבור שאז צריך להי
 על זכותו של יוסף שאם אין לו חטא של לשון הרע, יזכה להינצל.

או שמא  והנה ראובן עצמו היה מסופק האם באמת יוסף אין בו נדנוד של לשה"ר
הדין עם אחיו השבטים הקדושים. לכן אמר להשליכו אל הבור כאמור. אמנם, אם היה 
יודע ראובן בוודאות שיוסף אין בו שום נדנוד של לשה"ר, היה מצילו בידיים. וזה מה 
שאמר המדרש, שאם היה יודע ראובן שעצתו להשליך את יוסף אל הבור היא הצלה 

הו מידם", אם כך וודאי שיוסף אין בו שום חטא, גמורה שהרי התורה אומרת "ויציל
 (זהב שבא)                       ואם כך היה מצילו בידיו.    

  (לז, כה)כסף  בעשרים לישמעאלים יוסף את וימכרו
 ביניהם המעות את וחלקו כסף בעשרים יוסף את שמכרו כתב אליעזר דרבי בפרקי

, נעליים דוקא לקחו למה ותמוה. נעליים מהמעות ולקחו כסף שתי אחד לכל והגיע
 .כסף שתי של החשבון רומז ומה

 בעלים לעשות בניו שעתידין בא הלזה החלומות בעל הנה במדרש דאיתא ל"ונ
 היה שלכך רצו השבטים להרג את יוסף שהטעם בהרבה מהמפרשים ואיתא. ז"לע

 לעלות מניחם היה שלא מכח ק"ביהמ חרבן ויגרם ממנו, לצאת שעתיד ירבעם בשביל
 שבני בנעלים" פעמייך יפו "מה הכתוב י"עפ בנעליים הרמז וזה ז."ע ונתרבה לרגל

 לרמז המכירה לאחר מיד נעליים קנו לכן, בנעליים לרגל בעלייתם משתבחים ישראל
' בגמ' כדאי כסף בשתי דוקא וקנו. לרגל בעלייתם בנעליים להתהדר י"בנ יוכלו שכעת
 )תקנ"ו -יוסף  פורת בן(                                        .כסף שתי לפחות עולה חגיגה שקרבן

במה שכתב שקבלו עשרים כסף, וכל אחד קנה נעליים בזה, יש להבין, מה עשו עם 
שתי הכסף המיותרים, שהרי  הרי בשעת המכירה היו רק תשעה שבטים וצירפו את 

 הקב"ה עימהם כמובא ברש"י. 
רשי תימן": באותה שעה לקחו השבטים את שתי הכסף איתא חידוש נפלא ב"מד

וזרקו כלפי מעלה, כביכול ליתן להקב"ה את חלקו, שהרי צירפו את הקב"ה לחרם כנ"ל. 
המעות שזרקו נפלו באיזה מקום בסביבתם. לאחר הרבה הרבה שנים, בא יוסף אבי 

אשה ולא היה  התנא הק' רבי עקיבא, ויוסף זה היה גר, עני ואביון, יוסף זה רצה לישא
לו במה לקדשה, אותה האשה ג"כ היתה עניה מרודה ולא היה לה נעליים לרגליה. יוסף 

וקנה עם זה 'נעליים' וקידש את  –את אותה מטבע שזרקו השבטים  –זה מצא מטבע 
 אשתו בנעליים אלו. ונולד להם רבי עקיבא.

הרמז  והנה ידועים דברי הגה"ק רבי שמשון מאוסטרופולי ב'מעשר בהמה',
שמביא שם שרבי עקיבא היה מעשרה הרוגי מלכות, והרי לא היה מצאצאי השבטים 
ולמה נתפס בעוון זה? אלא שהוא כנגד הקב"ה. ולפי דברי המדרש הרי זה מובן ביותר 

 (הגרמ"י רייזמן)          שהרי באמת נולד ר"ע בזכות הכסף שהיה כביכול עבור הקב"ה.
 (לז, ל) בא אני אנה ואני נואינ הילד ויאמר אחיו אל וישב

 במדרש: "ואני אנה אני בא במעשה בלהה", וצריך ביאור.
בספר "ארץ חמדה" להמלבי"ם, וכן הוא בחומת אנך להחיד"א, ביארו עפ"י דברי 

שכשהניח יעקב מיטתו באוהל בלהה אחר פטירת רחל, חשב להעמיד ממנה  האריז"ל
עוד ב' שבטים. וכשבלבל ראובן את יצועי אביו, שוב לא העמיד עוד שבטים. אמנם, 
הספיקה מחשבתו של יעקב, בכדי שיתעקרו שתי נשמות ממקורם, וכיוון שלבסוף לא 

והוליד את מנשה ואפרים.  העמיד עוד שבטים, נשארו תלויים ועומדים, עד שבא יוסף
וזה מה שאמר יעקב מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי, שנשמתם שייכת אלי וכבני 

 הם.
והנה ראובן, גם הוא ידע כל זאת, וקיווה שאכן יוסף שהוא היה הדומה ליעקב בזיו 
איקונין שלו, דוקא יוסף יכול לתקן את הנשמות הנ"ל, וכעת שראה שיוסף איננו בבור 

הל שלא יהיה תיקון למעשה בלהה, וזה מה שאמר המדרש "ואני אנה אני בא נתב
 (ארץ חמדה)                                                                                           במעשה בלהה".  
 (לח, כה) היא מוצאת

עצמו לתוך כבשן  "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: נח לו לאדם שיפיל
 מתמר, שנאמר "היא מוצאת" (ברכות מג, ב) –האש ואל ילבין פני חברו ברבים. מנלן 

ידוע המעשה שהיה מספר רבי ישראל שיינקר זצ"ל, כי רבי  יהושע לייב דיסקין 
 זצ"ל, מטעמי בריאות, היה עליו לשתות את התה שלו עם הרבה סוכר.

ש כוס תה שבטעות הניח שם מלח במקום ויהי היום, ובעת השיעור הכניס לו השמ
 ה, הכניס הרבה מלח...סוכר, וכיון שהשמש ידע שהוא זקוק להרב

 רבי יהושע לייב שתה את התה, ולא ראו עליו שום תגובה חריגה, שתה עד הסוף.
באמצע נכנסה הרעבצין בבהלה ולחשה לתלמידים: "אוי וי, היכן התה? אני מגלה 

 המלח!" שהשמש טעה והשתמש עם צנצנת
 התלמידים הרגיעו אותה, ואמרו כי כנראה היה שם סוכר כרגיל.

 "מהיכן אתם יודעים?" שאלה.
 "כי הוא שתה את הכוס כמידי יום, כרגיל, ללא תגובות" ענו התלמידים.

היא טעמה את השיריים וצעקה: "כן כפי שאני אומרת, הרי זה פקוח נפש 
 בשבילו!"

 "רבינו, אם זה פקוח נפש, מדוע הרב שתה? למחרת שאלוהו התלמידים: "ילמדנו
לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ולא  נחוהרב השיב בפשיטות: "למדנו, 

  (יחי ראובן)                                  ילבין פני חבירו ברבים"
 ) א, מ( האלה הדברים אחר ויהי

 להם הביא בו לדבר כולם בפי הצדיק את ארורה אותה שהרגילה לפי: י"וברש
 על לצדיק הרווחה שתבוא ועוד. אליו ולא אליהם שיפנו אלו של סרחונם ה"הקב

 . ידיהם
 המפליאות החדשות על לגמרי אחרת והשקפה הבטה האדם יקבל מכאן הנה

 ובכוונה במחשבה ונשמעים מתרחשים כולם כי, ביום יום מידי העתונים על המופיעים
 כקטון בעולם דבר כל פרסום סיבת נסתרות היודע והוא, העלילות נורא ת"השי מאת
 בפי ונתפרסם מכשול לפניהם הקרה כאלה ונכבדים גדולים שרים ששני יתכן כי, כגדול

 הכל הפרסום וכן והמכשול, צדיק מאותו נבל חרפת להסיר מיוחדת לתכלית ורק אך כל
 )תורה דעת(                  .במכוון

 זה ויאמר יוסף ויען :הם ימים שלשת השרגים שלשת פתרנו זה יוסף לו ויאמר
 (מ, יב יח) ימים שלשת הסלים שלשת פתרנו

   g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 

  ח˙˘ע" וי˘בפר˘˙  
 .כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙ למו"ל. ‡ין ל˜רו‡ בזמן ‰˙פיל‰ ו˜רי‰"˙ ©
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ויען ואילו כשפתר לשר האופים כתוב " ויאמר יוסף"כשפתר לשר המשקים כתוב "
  יוסף".

היינו שיש לומר בקול  והנה הגמרא (סוטה לב, ב) אומרת שכשכתוב לשון של עני'ה
רם כמו "וענית ואמרת". אם כן יש להבין למה אצל שר המשקים אמר שלא בקול רם, 

 ואצל שר האופים אמר בקול רם?
 חסדא רב מבאר הגר"ח קנייבסקי שליט"א, עפ"י הגמרא ברכות (נה, א) "ואמר

 חלום רע, העצבות ממתיקה אותו, דהיינו מה -מסתייה, [ עציבותיה בישא חלמא
מסתייה [חלום טוב,  חדויה טבא חלמא שהאדם מתעצב עליו מבטל את החלום]

 השמחה מבטלת אותו].
יוסף הרי ודאי רצה שיהיה להם טוב. והנה כשמפרסמים על אדם שהוא הולך 
לעלות לגדולה, זה כבר גורם לו שמחה גדולה. כמו"כ כשמתפרסם על אדם שהוא 

 להיהרג, כבר יש לו מזה עצב גדול. 
אצל שר המשקים רצה יוסף שיתקיים, ושלא תהיה שמחה גדולה מדאי שלא לכן, 

יתבטל אז רק "ויאמר יוסף", שלא אמר בקול רם. משא"כ אצל שר האופים, שרצה 
שיתבטל החלום, "ויען יוסף" אמר זאת בקול רם, כדי שיתעצב ואולי עי"ז יתבטל 

 (טעמא דקרא)                   החלום.    
 בידו פרעה כוס ונתת כנך על והשיבך ראשך את פרעה ישא ימים שלשת בעוד
 (מ, יג, יד) וגו' כאשר אתך זכרתני אם משקהו: כי היית אשר הראשון כמשפט

יש להבין בפסוק זה, מהו הלשון של "כמשפט הראשון", הרי כבר אמר והשיבך 
עוד יש וכו', כמו"כ מה שאמר "כי אם" וכי רק אם יזכרהו ישוב לתפקידו הראשון? 

 להבין וכי יוסף אכן אמר זאת רק בשביל להינצל, ולא סמך ח"ו על הקב"ה?
אלא, מתרץ הגאון רבי עקיבא אייגר זי"ע, ידוע ש"הנכווה ברותחין נזהר בפושרין", 
שר המשקים חשש שאף אם יחזור לתפקידו הראשון, הרי שיוקשה עליו העבודה 

צא, ובגלל זה הושלך הרי לבית מחמת הזכרונות וה"משקעים" שיש לו מהזבוב שנמ
 האסורים, ומעתה בכל פעם יעביר את היין בסינון אחרי סינון לאין גבול ומספר.

על זה הבטיחו יוסף "והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה כמשפט הראשון אשר היית 
משקהו" אתה יכול לעשות את מלאכתך כבראשונה, בלא שום חשש. כי כל מה שנגרם 
לך כעת שנפל הזבוב אל תוך היין והושלכת לבית האסורים זהו רק "כי אם וזכרתני" רק 

שאמרתי לך. וזה היה עם מטרה  בשביל שתספר לפרעה בוא העת על פתרון החלום
 .(ע"פ זר סופרים)                                             מיוחדת משמים.     

 מאוצרות המגידים  
 "וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו, וגו' מדוע פניכם רעים היום

 ז) מ,(
כשלומדים אנו פסוק זה, צריך להבחין ולהתעורר בנקודה חשובה מאוד, והוא, 
שחובת האדם להיות מטיב פנים לחבירו בכל מצב, וכדאמרו "לעולם יקדים אדם שלום 

 לכל אדם ואפי' לגוי שבשוק".
"לעולם" מהו? כי אצל האדם יש לפעמים מצבים קשים, שרוחו שבורה בקרבו 

וכשחבירו נפגש בו ומברכו ב"בוקר טוב" לבבי, משיב לו בפנים מפני הצרות שיש לו, 
קודרניות... וכ"ש אם כמה ערביים שבשוק יפנו אליו לברכו, שלא יביט לעברם כלל, 
וק"ו בן בנו של ק"ו לראות גוי במצוקה ולגשת אליו ולשאלו "מה אירע"? "מה אפשר 

 ן.לעזור"? דברים כאלו לא עולים על דעתינו בזמני צער ויגו
והנה, יוסף במצרים מכור לעבד, נתפס על מעשה שלא היה ולא נברא, והוכנס 
לבית הסוהר, וכבר עשר שנים יושב שם ללא עוול בכפו, ואינו רואה פתח הצלה משום 
מקום, ובוודאי שמצב כזה היה לכאן' צריך להעכיר את רוחו, לפי מושגינו, ובוקר אחד, 

והר ומבחין כי פניהם רעים היום הרי בהכרח רואה יוסף שני הערביים שאתו בבית הס
שהבין וראה כל אותם הימים יום יום וראה את שלומם, שלכן הבחין שהיום אירע 
משהו, וכבר הוא מקדים לשאלם "מדוע פניכם רעים היום", ולא שהם באים להתייעץ 
 עמו, ואינו ממתין יום או יומיים לראות מה מצבם אלא תיכף הוא שואל אותם למצבם.
ושנינו בברייתא (מסכת כלה רבתי) ר' יהודה אומר דרכן של ת"ח, עניו, ושפל רוח, 
זריז, וממולח. ומפרשינן התם, דכתיב "ממולח טהור קודש", שצריך תלמיד חכם להיות 

 ערב לכל אדם, ולא יהיה כקדירה שאין בה מלח!
ך גם כלומר: כי כמו כשחסר מלח בתבשיל הרי כל התבשיל אין בה טעם טוב... כ

ת"ח שהוא מלא בעניוות שפילות רוח, וכל שלל המעלות שמנו שם חכמים, אבל אם 
אינו "ממולח" אין בו טעם... שאם שוקע הוא בתלמודו או רץ לעשיית מצוות ואפי' 
גמ"ח, ובדרכו פוגשו אדם ואומר לו שלום בפנים מסבירות, והלה לרוב טרדתו עונה לו 

טוב, וא"א לקרא לו "טהור קודש" ואימתי נהיה בוקר טוב חמוץ... הרי אין בו טעם 
מושלם עם טעם וריח, כשיודע להסביר פנים כראוי בכל מצב, ולכל אדם, בעריבות 
ובשמחה, ושלא יהיו פניו החמוצות בכור ברשות הרבים... ובכך הרי הוא ממולח טהור 

 וקודש!
ה להכיר סיפר לי אדם אחד, שבבחרותו תר אחרי ישיבה ללמוד בה ונסע לסלבודק

את המקום, וכשהגיע, אמר בדיוק הסבא ז"ל שיחה לתלמידיו, ושמע אז רעיון עמוק 
ונחרתו הדברים בליבו, וכך אמר הסבא, נתאר לעצמינו שרואים אנו אדם שעומד 
בפתח בית הכנסת עם כד חלב בידו האחת וכוס בידו האחרת, ומוזג ומשקה לכל נכנס, 

 ם מאותו איש עד למאוד.כוס מליאה חלב... הלא היינו מתפעלי
ואם כך, סיים הסבא, הרי תוכחה מוסרית לכל אדם, שיכול בקלות להעפיל לדרגה 
גבוהה יותר, בפחות מאמץ! שאילו בכניסתו וביציאתו מביהמ"ד יאמר וישיב לכל אדם 
בלבביות, בחיוך עד שהלה ישיב כמו"כ חזרה כשחיוך על שפתיו, הלא הוא גדול מאותו 

מפורש אמרו חז"ל (כתובות קיא) גדול המלבין שיניים לחבירו יותר זה שמשקה חלב, ו
ממשקהו חלב!!! כנראה אפוא, שמלאכה זו להשקות חלב כל בוקר עם כל המאמץ 
וההוצאות הכרוכות בה קלה יותר מלחייך לחבר...! נביא אם כן מעשה נוסף המלמדינו 

 נו.דעת, ומידות דרך ארץ ומוסר, אולי ישמעו באזננו ויפתח ליב
ר' ראובן מלצקי שוחח פעם על גדולי הדור הקודם, ונתגלגלה השיחה למעשה 

 נפלא ומוסרי על ר' לייב חסיד מקעלם, וכך סיפר:
בהיותי אברך צעיר לימים, חשקה נפשי להכיר את גדולי וצדיקי הדור , וללמוד 
מדרכיהם, ושמעתי על ר' לייב חסיד, שהיה מפורסם לצדיק וחסיד בעיירת קעלם, 

מתי פעמי אל העיירה, חיזרתי על מקום מגוריו ודפקתי בדלתו, בעודי דופק, שומע ש

אני מיד שמעבר לדלת "רץ" מאן דהו, וכשנפתחה הדלת ראיתי שהיה זה ר' לייב חסיד 
 בעצמו, שכיון ששמע דפיקות רץ תיכף לפתוח.

ובעודי משתהה על הדבר, כבר הושטה לי ידו בשלום עליכם נלבב עד למאוד 
יקות שלא תתואר בעט סופר, ותיכף אחז בי בשתי ידיו והכניסני לביתו פנימה, ובמת

והניח ידו האחת על שכמי, משל היינו ידידי נעורים, והחל מתהלך עימי כך אנה ואנה 
בחדרו והשאלות זרמו מאליהם, מה נשמע, מה עושים אתם, איך אתם מרגישים ומה 

וחח כשחיוך נסוך על פניו וידו על שכמי שלום הילדים ואיך הפרנסה וכו', כך שוחח וש
 במשך עשרים רגעים!

וכאן פנה ושאל, נו... כעת תאמר לי בבקשה מי אתם? כלומר שלא ידע ולא הכיר 
מי אני כלל, מסביר ר' ראובן, אלא מאי למדתי, שהוי מקבל את כל אדם בסבר פנים 

למידי חכמים... יפות, "כל אדם" באשר הוא, ובסבר פנים היפות ביותר! דרכן של ת
 פלאי פלאות!

ולכשנתבונן בכל מה שאירע ליוסף למן היותו בבית אביו עד בואו אל מלכות 
מצרים, נראה שהכל שרשרת ניסים אחת גדולה, מעשה גורר מעשה כל פרט אחוז 
במשנהו, יעקב עשה כתונת פסים האחים שנאוהו, מכרוהו למצרים, ומעשה דפוטיפר 

 ענין החלומות וכו'.
מעשה זה של שאילת שלומם של אותם שני המצריים, יוסף עשה בעצמו  ואולם

זאת בעצמו ומזוהר ליבו, כמבואר לעיל באריכות והרי אם לא היה ניגש לשאול 
בשלומם, או שלא היה מבחין כל הימים במצבי הרוח של השנים הרי שלא היה נעשה 

ן הבור עד "ויוסף למלך מצרים, ונמצא ששאילת שלום אחת הביאה וגלגלה את יוסף מ
הוא השליט" ומכאן מה כוחה של שאילת שלום ולהיפך חומר מניעת מעלה זו עד היכן 

 (לב שלום)       מרחיקה לכת.

 
 רבי יעקב גלינסקי -העיתון ההפוך 

 טאג" לו שקראו, בפולין ישראל אגודת של עיתון על מנוייה הייתה ה"ע אימי
 הוא. הצהריים אחר בשעות בעיירה בתינו אל שהגיע עד מרחקים גמא העיתון", בלאט
 .כדלהלן, מגורינו בסביבת רבות לנשים משיכה מוקד היה

 .העיתון סביב שהתרחש מעניין פרט ילדותי מימי בזכרוני חרוט
 לקרוא ידעו הן, הכתובה המדינה בשפת לקרוא ידעו שלא נשים התגוררו באזורינו

 כמו – שהם וכיוון. בפולנית ולכתוב לקרא ידעו לא אבל, פולנית ולדבר, הקודש לשון
 לעמן מפנות נשים אותם היו, ערב שלפנות הרי, מהעולם לחדשות היו רעבים -כולם
 טוב הכל' חדשות'ה את להם קוראת הייתה אימי, קלה לשעה לבתינו ונכנסות זמן קצת
 .ויפה

 .ערב ויהי
 שאמא בשעה לבית נכנסה היא. לבוא הקדימה, מבוגרת אשה, השכנות אחת

 מונח כבר שהעיתון ראתה כאשר. במטבח אדמה תפוחי בקילוף עסוקה הייתה עדיין
 אניה בניית בנושא, הראשון בעמוד כתבה על והסתכלה אותו הגביהה, הבית בפתח
 )חדשה אניה אז בנו האנגלים( חדשה

 עם פנימה רצה לקרוא ידעה שלא האשה, גדול בקול הישישה נזעקה, לפתע
 :וצעקה העיתון

 עומדת ואת בים טובעת ספינה, לך קורה מה) דבורה קראו לאמי( דבורקי"  -
 ?!...במטבח אדמה תפוחי ומקלפת
. הסינר עם מהמטבח יצאה, לקראתה מיהרה, בעיתון עלעלה לא שעדיין אמא

 :הישישה של בטעותה הבחינה מיד. בו והביטה העיתון את נטלה
 ...הפוכה ספינה וראתה – הפוך העיתון את אחזה היא, לקרוא ידעה שלא כיון
 שבונים כאן כתוב הלא?! עיתון קוראים כך? איתך מה: בידידות בה סנטה אמי

 ".חדשה פאר אניית בנו באנגליה תביני. עיתון לאחוז יודעת לא את! אניה
 :שבהן השכל מוסר עם, במוחי נחרטו האלו המילים, כילד

 שהספינה חושב, לקרוא יודע לא הוא, הפוכה בצורה המציאות את קורא האדם
 ...חדשה אניה בונים – הנכון הוא שההיפך בזמן בו, טובעת

אין לנו השגה באבות הקדושים, אך מה שאנו כן יכולים ללמוד מפרשתינו, שהם, 
 ידעו לקרוא ואנו לא..

יוסף הצדיק ע"ה הסתובב במקומות קשים ורעים, מי בכלל יכול להעלות על הדעת 
שנים. הוא החזיק מעמד למה כי "ה' עמו"". יוסף ידע שה' מנהל  את הסבל שלו עשרות

לא אני מנהל את העולם. ולבסוף? התגלה  –אותו ו"כל מה דעביד רחמנא לטב עביד" 
 כי הצרות רק הועילו לו להרויח כפל כפליים.

גם עם יעקב אבינו ע"ה היה כך. "ביקש יעקב לישיב בשלווה" ולא עלה בידו. חייו 
תל בשבילי הצער והייסורים, והוא בטח באלוקי השמים והארץ, וכידוע, המשיכו להתפ

 את כל שבטי קה. –צרות אלו בנו את העתיד, עתיד האומה 
רבותי, גם בימינו צריך לדעת.  –מנגן רבי יעקב בקול בוכים מלא בטחון ואמונה 

ודעים בונים אניה!. רק שבדרך כלל אנחנו לא י –האניה לא טובעת. ההיפך הוא הנכון 
 (להגיד)                                           לקרא את החדשות...    

 ,מן הראוי להסמיך לכאן מה שמביא בספר ציוני תורה בשם אחד מהצדיקים
 לפרשה ויגש, מקץ, וישב, עה"ת מחוברים ג' הפרשיות' הק ה"שספר השל שביאר,
, ע"זי" משה ישמח"הרה"ק בעל ה על המסופר י"עפ, וביאר? הטעם ומה, שלימה אחת
 עד ג"כ מדף ללמוד זמן לו יהיה כן אם אלא בתרא בבא מסכת ללמוד שלא היה שנוהג

ירמיה מבית  רבי את שהוציאו מסופר ג"כ שבדף מפני? ומדוע! ברציפות ה"קס
 כן... בחוץ ירמיה כשרבי להפסיק רצה ולא אותו. שהחזירו מסופר ג"קס ובדף, המדרש
, אחיו אל התוודע כבר ויגש ובפרשת יוסף מכירת התחיל וישב בפרשת, כאן גם הדבר
 (ציוני תורה)                                                         .באמצע להפסיק' הק ה"השל רצה ולא

 
 רבי שלמה לוינשטיין"טרוד הייתי ביצרי"  

 (לט, י) ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה
... רשע אומרים לו" מפני מה לא עסקת בתורה? אם אמר נאה הייתי וטרוד ביצרי, 
אומרים לו: כלום נאה היית מיוסף, אמרו עליו על יוסף הצדיק, בכל יום ויום היתה אשת 



 

 ג 

פוטיפר משדלתו בדברים... ולא רצה לשמוע אליה, נמצא וכו' יוסף מחייב את 
 הרשעים" (יומא לה, ב)
איצל'ה בלזר, תשובת הרשע אינה מובנת כלל. שואלים אותו  לכאורה, שואל רבי

 –מדוע לא עסק בתורה, ומה הוא עונה? איך אלמד תורה, הלא "טרוד הייתי ביצרי" 
הייתי עסוק בשטויות... נתאר לעצמנו שמשגיח ניגש לבחור בישיבה ושואל אותו: 

כ"כ רציתי ללמוד,  "היכן היית אתמול, מדוע לא באת ללמוד?" והוא יענה: "כבוד הרב,
 אבל הייתי עסוק".

 "במה היית עסוק?" -
 "ישבתי עם חבורת פרחחים על הברזלים ולא יכלתי לעזוב באמצע"... -

וכי תירץ הגיוני הוא זה? הלא ההתנשאות שבדבריו כבר גדועה יותר מעצם 
 הטענה!

כדי לשבר את האוזן כמה לכאורה מגוחכת טענה זו, נזכיר מעשה שמספר ה'בן 
יש חי', על אדם שהגיע אל רב העיירה בערב יום הכיפור ואמר: "באתי לבקש דרך א

 תשובה על מעשה עבירה שעשיתי".
 "מה עשית, איזו עבירה?" -
 "כבוד הרב, לא נטלתי מים אחרונים". -
נו, טוב, זה באמת לא בסדר, אך עדיין ביטול נטילת מים אחרונים אינו כה -

 חמור"...
נטלתי מים אחרונים מפני שגם לא נטלתי מים ראשונים לפני כבוד הרב, לא  -

 הסעודה".
 "אכלת בלי נטילת ידיים?!" -
 "כן". -
 "מדוע?" -
"כבוד הרב, אם אני אוכל מאכלי טריפה, היעלה על הדעת שאטול ידיים לפני  -

 הסעודה?"
"אכלת נבילות וטריפות?! מדוע? הרי ישנן כל כך הרבה מסעדות כשירות, ומדוע  -

 הוצרכת לאכול מאכלי טריפה?"
 כי כל החנויות היו סגורות, זה היה בשבת"... -

 ואדם זה בא לבקש תשובה על מים אחרונים...
וכך, שואל רבי איצל'ה, כיצד זה שעל התביעה מדוע לא עסק בתורה, אומר הרשע: 

עברתי עבירות ולא היה לי זמן ללמוד גמרא. איזה מן תרוץ הוא  –רוד הייתי ביצרי" "ט
 זה?

התשובה היא, שאכן כך הוא: עד כמה שמעשי העבירות גרועים הם, עוון ביטול 
תורה עולה עליהם בחומרתו! "טרוד הייתי ביצרי" פחות חמור מביטול תורה. לכן, אדם 

מחמת יצרו, רק שלא יענישוהו של עוון ביטול מעדיף שיענישוהו על העבירות שעבר 
 תורה שהוא החמור מכל!

מנהג האשכנזים שבכל עניין שיש צורך להזכיר שמו של אדם, מזכירים אותו עם 
שם אביו, כגון כשקוראים יהודי לתורה אומרים: "יעמוד יוסף בן יעקב" וכן על הקבר 

שמזכירים את שם האמא הוא כותבים: פה נטמן ראובן בן יעקב" וכו'. המקום היחיד 
 בתפילה על החולה.

 מדוע?
באר ה'בן איש חי': משום שלאביו יש גם עוון ביטול תורה, משא"כ הנשים שאינן 
חייבות בלימוד תורה ואין להן עוון זה. לכן כשבאים להתפלל על חולה, מזכירים את 

 ביטול תורהשם אימו, כי הזכרת שם האב עלולה לפעמים אף להזיק יותר כי יש בידו 
 )האור ומתוק( 

 
 "עצת ה' היא תקום"

יוסף סיפר לאחיו על חלומותיו. התקוממו: "המלך תמלך עלינו [בהסכמתנו], אם 
משול תמשל בנו" [בעל כרחנו] (בראשית לז, ח). ומכרוהו לעבד, באמרם "ונראה מה 

, אלא שעל יהיו חלמתיו" (שם, כ). ומה, בסופו של דבר? לא זו בלבד שלא מנעו קיומם
ידי המכירה נסתבכה המלוכה! "ואתם חשבתם עלי רעה, אלקים חשבה לטובה!" 

 (בראשית נ כ).
פרעה שמע מאצטגניניו שעתיד להולד מושיען של ישראל וילקה במים [במי 
מריבה], ואמר: "הבה נתחכמה לו", למושיען של ישראל. גזר "כל הבן הילוד היאורה 

ה זו עצמה, גדל בארמונו את משה רבינו, ושם למד תשליכהו". ולבסוף, על ידי גזר
 טכסיסי מלכות (ראב"ע שמות ב, ג)!

והספור הידוע בגמרא (שבת קיט ע"א) ביוסף מוקיר שבת, שהחוזים בכוכבים 
הודיע ולשכנו הנכרי עתיר הנכסים שיוסף ינחל כל רכושו. מה עשה, מכר כל אשר לו, 

בואה והסחורות, והמיר הכל במרגלית את האחוזות והנחלאות, הבתים והטירות, הת
יקרה. כדי שלא לאבדה, טמנה בכובעו. כשעבר על הגשר באה רוח והעיפה כובעו 
לנהר, בא דג ואכלו. עלה הדג ברשת בערב שבת לנפות ערב. אמרו: "מי יקנה בכזו 
שעה", והשיבום: "יוסף מוקיר שבת!" קנאו, ומצא את המרגלית. מכרה בשלש עשרה 

דינרי זהב. אמר לו אותו סבא [אליהו הנביא (תוספות חולין ו ע"ב)]: מי  עליות מלאות
 שמלוה לשבת, השבת פורעת לו!

והנה, אילו לא היה אותו נכרי מוכר כל נכסיו ומשקיע תמורתם במרגלית, איך היה 
יוסף זוכה בכל הנכסים הפזורים? נמצא, שכאשר בקש להפר את הגזרה פעל למעשה 

 בשליחות עליון!
 -ין זה ובענ

רבותינו נתנו טעמים רבים, מדוע קוראים בספר יונה ביום הכפורים בין הערביים, 
בשעה הדוחקת והקובעת ביותר בשנה. גם רבנו ה"חפץ חיים" זצ"ל נדרש לכך ("שער 
הציון" תרכב, ו) וכתב, שספר יונה בא לומר שאין אדם היכול לברוח מה', ועצת ה' היא 

ירושלמי (סוף מסכת ברכות) "ואתה מרום לעולם ה'" תקום בכל מקרה. וכן אמרו ב
 (תהלים צב, ט), לעולם ידך על העליונה!

 -ויותר מכך 
אשאל שאלה: אילו היה יהודי גדול, צדיק ובעל רוח הקודש, ה"חפץ חיים" למשל, 
מגיע לעיר זרה במדינה זרה, עיר של פריצות והוללות. פריז, למשל. למרות ששמעתי 

שפריז מלאה ביראת שמים. כי יהודים רבים הגיעו אליה, והשאיר שם את היראת 
שמים שלהם. אבל זה רק משל. והיה הולך בשדות שאנס אליזה ומכריז: "בעוד 
ארבעים יום פריז נהפכת". האם היה סיכוי שמישהו ישים אליו לב? שיקבל איזו פינה 

 בעתון?
, כי הקדוש ברוך הוא חס על מעשה יונה הנביא נשלח להחזיר את נינוה בתשובה

ידיו. פחד יונה שאכן יחזרו, ותשובתם תעורר קטרוג על ישראל. לכן החליט לערוק 
ולברוח. נניח שהיה הולך, וקורא את קריאתו, איזה הד היה לה? היו מושכים בכתפיהם 
וממשיכים במעשיהם. ככלות ארבעים הימים היו נבלעים באדמה, אות לבני מרי. והי 

ברר למפרע שחשש שוא חשש, ולא התעורר כל קטרוג על העם. אדרבה, יכול המת
היה להשתמש בענשם כאזהרה לישראל, ככתוב: "הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי 

 חוצותם מבלי עובר, אמרתי: אך תיראי אותי, תקחי מוסר" (צפניה ג, ו).
  -ובענין זה 

בעצמו סחורות מאירופה.  מסופר, שסוחר יהודי המתגורר בסין החליט ליבא
הפליג ויצר קשרים עם יצרנים וספקים, ולפני שובו נסע לראדין לקבל ברכת ה"חפץ 

 חיים". הציג עצמו: מסין הגיע.
 סין, בקצה העולם.

 "מה נשמע בסין", התענין ה"חפץ חיים".
נאנח: "הענינים יגעים. היהודים מפוזרים. אין חינוך יהודי, אין שחיטה כשרה, יש 

 ונות קשים בשמירת השבת, השם ירחם".נסי
, בקהילות רבות, וה"חפץ חיים" לא התפעל. ענה: "צרתכם צרת רבים בדורנ

מאוסטרליה ודרום אפריקה ועד לדרום אמריקה וצפונה. חברתי עבורם את ספרי 
"נדחי ישראל". קח עמך כמה ספרים, תפיץ אותם בסין. הם מורים איך להחזיק מעמד 

 -בתנאים הקשים 
 מה עוד נשמע בסין"ו

תמה: על מצב היהודים כבר ספר, על מה עוד ידווח? אמר: "זה כמה שבועות 
 -שיצאתי משם" 

 "אבל לפני שהפלגת, על מה דברו שם. על מה דווחו העתונים?|
ענה: "הסינים בנו סכר ענק, שפינה עמק שלם להתישבות חקלאית. אבל הסכר 

ותו. הוא קרס, ומאה אלף סינים טבעו נבנה ברשלנות ומסת המים הכבירה ערערה א
 למוות!"

 ה"חפץ חיים" הזדעזע: "אוי ואבוי. מידת הדין מתוחה, עד לסין הגיעה!"
 "הרב, מותר לשאול שאלה?"

 "ודאי".
"כשספרתי על מצבת העגום של היהודים, הגיב הרב בהשלמה. וכשספרתי על 

 טביעתם של קולים, אכרים סיניים, מזדעזע הוא כל כך?!"
 רכות יחולו על ראשך! אמור לי, בורשא היית?""ב

 "ודאי!" לראדין, מגיעים דרך ורשא.
 "כמה יהודים גרים שם, ומה חלקם באוכלוסיה?"

 תמה, אבל ענה: "מספרים שכשלוש מאות אלף יהודים, מתוך כמיליון תושבים"
ר "כן", אישר ה"חפץ חיים", "כך אומרים. אמור נא, אילו היית רואה אדם עומד בככ

 העיר ונואם באידיש, אל מי היה פונה?"
 "מה השאלה, ליהודים העוברים ושבים!"

 "אבל בעצמך אמרת שאינם אלא מיעוט!"
חייך: "אכן, הגויים הם הרוב, אבל אינם מבינים אידיש. אם דיבר באידיש, ליהודים 

 דיבר".
צורי "כדבריך", הנהן ה"חפץ חיים". "אם כך, הלא תבין. שטפון הגורף מאה אלף י

אנוש, "מי במים", השם ירחם, שפת שמים הוא, איתות ממרום. אך מי מבין אותו, מי 
יתבונן בו ומי יזדעזע ממנו. הסינים? הרי אינם מבינים שפה זו! אם כן, אל מי פנו, למי 
אותתו? לנו! אבל אנו, בראדין אנו. ומהיכן נדע על האיתות, איך נשמע אל הנאום 

 …פר אודותיו"השמימי? הביאוך הנה, שתס
 זה המבט הנכון, המפוכח. המבט של ה"חפץ חיים" זצ"ל!

 זה מה שהיה קורה, אילו מילא יונה את שליחותו.
אבל הקדוש ברוך הוא אכן ביקש שבני נינוה ישובו בתשובה. ולכך, לכאורה, אין 

 סיכוי.
 ברח יונה.

. יונה התגלה ירד בספינה, והתרגשה סערה. המלחים קראו איש לאלוהיו, ולשוא
בירכתי הספינה וסיפר סיפורו, וחרדו חרדה גדולה. הורידוהו לים, ושקט מיד. העלוהו, 
והסערה התחדשה. הורידוהו שוב, ובלעו הדג. "וייראו האנשים יראה גדולה את ה', 
ויזבחו זבח לה', וידרו נדרים" (יונה א, טז). התפלל יונה ממעי הדגה, והקיאתו ליבשה. 

והלך. קרא קריאתו, "ויאמינו אנשי נינוה באלקים". כתב הרד"ק: "כי אנשי שב ונצטווה, 
האניה היו בעיר והעידו עליו כי הטילוהו אל הים וכל ענינו כאשר היה, לפיכך האמינו 

 -בנבואתו ושבו בתשובה שלמה" 
הרי לנו שכאשר האדם מנסה להתחכם על רצון הקדוש ברוך הוא, "יושב בשמים 

 (והגדת)         ו" ואדרבה, על ידו יסובב את עצתו ביתר שאת ועוז!  ישחק, ה' ילעג למ

 
 "נכאת וצרי ולט"

יום אחד פגש בי ר' יצחק וידר, יהודי בני ברקי, חסיד בורשא. סיפר לי סיפור אודות 
דין תורה מעניין שבא לפני הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל מברודי. (היה זה לפני הגאון 

 , ומופיע בשו"ת מהרש"ם) ומעשה שהיה, כך היה.המהרש"ם מברעזאן
פרנס הקהילה זומן ללשכת המושל. זימון כזה לא בישר טובות. עלה, וחששו 
התאמת. המושל הודיעו שגדוד צבא עומד לערוך אימונים במחוז, ויהודי העיירה 
נדרשים לארח את החיילים, חייל ושנים במשפחה. חשכו עיניו: לארח בריון גוי בבית, 

ל הליכותיו ושפתו ההמונית וגדופיו הנוראים. להאביסו, ולהשביע רצונו, שאם לא כן ע
מי יודע כיצד יביע מורת רוחו. ובבית נערות צנועות. בקצרה, בשורת איוב. אבל גזרת 

 המלכות היא. כינס את יהודי העיירה והודיעם.



 

ד 

, ויעתיר הידיעה הממה, אבל היו ביניהם חסידים שהתעשתו מיד: "נפנה אל הרבי
 להעביר רוע הגזרה!" היו שם 'מתנגדים' שהתייחסו בספקנות, אך מובן שלא התנגדו.

 הגיעה המשלחת אל הרבי, שנענה: "כמה שווה עבורכם להעביר רוע הגזרה?"
 אמרו: "כל מחיר, רבי!" מלבד הפגעים הרוחניים, הרי 'הארוח' יעלה הון עתק!

של פדיון שבויים. אם תתנו לי אלף  אמר הרב: "אני אוסף עתה כספים למצוה רבה
 תוושעו!" -אלף כתרים, המטבע האוסטרית -קרונות 

אורו עיניהם. אם יחלקו סכום זה בין המשפחות, יצאו מורווחים. שבו לעיירתם 
 ובשרו על הישועה. החסידים שמחו, וה'מתנגדים' פקפקו.

ואם הרבי לא  בטחו החסידים בכוחו של רבם, והציעו עסקה: יתנו הכל את חלקם,
 יפעל לבטול הגזרה יחזירו להם החסידים את כספם!

היתה זו הצעה שאין לסרב לה. שבה המשלחת אל הרבי וצרור הכסף בידה. שמח 
והבטיח שבזכות המצוה "שאין לך מצוה גדולה כמוה" ומצוות אין ספור כלולות בה 

 חיהם.(רמב"ם הלכות מתנות עניים פ"ח ה"י) לא יהיו הם שבויים בכף אור
כעבור ימים מספר נקרא פרנס הקהילה אל המושל. הודיעו שהגיע מכתב המבטל 
את התכנית הקודמת. האימונים לא יתקיימו במחוז זה, וגזרת הארוח בטלה. לחסידים 

 היתה אורה ושמחה וששון ויקר. אחת היא, אם פעל זאת רב או זכות המצוה פעלה.
שו לראות את המכתב שהגיע מעיר ה'מתנגדים' לא ויתרו. עלו אל המושל, ובק

המלוכה. עיינו בו ומצאו, שנכתב לפני שבועיים ימים והתמהמה בשיגורו וכדרכי 
הדואר. הווה אומר, שהגזרה בטלה עוד לפני שהיו אצל הרבי. הווה אומר, שלא הרבי 

 פעל את הישועה.
 תבעו שהחסידים יעמדו בדיבורם וישיבו להם את כספם.

צפה הכל ברוח קדשו, וביטל את הגזרה בשרשה עוד לפני החסידים טענו שהרבי 
בואם. ה'מתנגדים, בטלו ולעגו, והעיירה היתה כמרקחה. החליטו להגיש תעצומותיהם 
לפני הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל. אבל לפני כן, הצהירו נציגי ה'מתנגדים': "רבי, אין 

 מה מקור הפסק!" רצוננו בפשרה אלא בדין תורה, ונבקש לדעת 'מהיכן דנתנו',
 שמע את טענות הצדדים, ואמר: "דינו לבקר משפט (ירמיה כא, יב), שובו מחר".

 הזכיר ה'מתנגדים': "אך ורק דין תורה!"
 מוסכם.

 למחרת התיצבו, והרב פתח: "התנ"ך, הוא מקור מספק?"
 בלי ספק.

"ובכן, הבה נלמד פרשה בנביא (שמואל ב, ו). דוד המלך ביקש להעלות את ארון 
הברית מקרית יערים לירושלים. נהג בו עוזא שלא בכבוד הראוי, וה' המיתו. כיון שכך, 
פחד דוד מקדושת הארון, מי יוכל להזהר בו, והביאו לבית עובד אדום הגיתי שהיה לוי, 

שבית עובד אדום הגיתי התברך בעבור ארון  וראוי לשרת לפני הארון. ראה דוד
 האלקים, והעלהו לירושלים. עד כאן, דברי כתוב.

ואמרו בגמרא (ברכות סג ע"ב): מה היא ברכה שברו? זו חמות [הינו אשת עובד 
אדום] ושמונה כלותיה [הנשואות לשמונה בניה] שילדו ששה ששה בכרס אחד. 

ים שמונה כי ברכו אלקים, ששים ושנים שנאמר (דברי הימים א, כו) "ולעבד אדם בנ
לעבד אדם". כלומר, היא וכלותיה ילדו ששה בכרס אחד הרי חמשים וארבע, ועם 

 שמונה הבנים מנו ששים ושנים.
הבה נתבונן. כמה הם ריחי לדה, תשעה. ויש מיעוט, היולדות לשבעה (יבמות לז 

רש הוא: "וישב ארון ה' ע"א). וכמה זמן היה הארון בבית עובד אדום הגתי, פסוק מפו
בית עבד אדם הגתי שלושה חדשים ויברך ה' את עבד אדם ואת כל ביתו" (שמואל ב 

"ויגד לדוד  -ו, יא), פרש רש"י: אשתו ושמונה כלותיה ילדו ששה בנים בכרס אחד 
לאמר ברך ה' את בית עבד אדם ואת כל אשר לו בעבור ארון האלקים, וילך דוד ויעלהו 

 (שם, יב). עיר דוד בשמחה"
והנה, אם ילדו כעבור שלושה חדשים, הוברר למפרע שהתעברו חצי שנה לפני כן. 
אם כן, מה הראיה שבית עובד אדום התברך בעבור ארון הברית? על כרחך, שהקדוש 
ברוך הוא מכין הברכה והישועה מראש כשכר עבור מה שיעשה בעתיד, ובפועל בא 

 -השכר לאחר המעשה הטוב 
אדום, וכך בענינכם. שנתתם עבור פדיון שבויים, והרבי התפלל,  כך בבית עובד

 ובאה הישועה. וגם אם הוכנה מראש, עבור המצוה והתפלה הוכנה!"
נעניתי ואמרתי: "נאה פסק, אך מזלם של החסידים שהיו מוחזקים בכסף, 

 והמתנגדים בקשו להוציא מידם"...
מתנגדים הבטיחו ועדיין לא ר' יצחק וידר נדרך: "מה מבקשים אתם לרמוז, שאם ה

 נתנו חלקם, לא היו החסידים יכולים לתבוע מהם?!"
אמרתי: "יכולים היו לטעון שאין משם ראיה. כי בתלמוד הירושלמי (יבמות פ"ד 
הי"ב) ובמדרש (במדבר רבה ד, כ. שיר השירים רבה ב, יח) אמרו, שילדו שנים בחודש, 

 - ששה בשלושה חדשים. ואם כך, אין משם ראיה"
ומהרתי להרגיעו: "אבל היסוד, עמוד של ברזל! ואביא לך ראיה. שספרו בגמרא 
(כתובות סד ע"ב): מעשה בעני אחד, שבא לפני רבא. שאלו: במה אתה סועד? אמר לו: 
בתרנגולת פטומה, ויין ישן. אמר לו: ואינך חושש להטיל עצמך על הצבור. הרי מקושש 

ל עצמך בכאלו מותרות על חשבונם? אמר אתה נדבות למחיתך, מי התיר לך להרגי
העני: וכי משלהם אני אוכל, משל הבורא אני אוכל! שלמדנו: "עיני כל אליך ישברו 
ואתה נותן להם את אכלם בעתו" (תהלים קד, כז), 'בעתם' לא נאמר, אלא 'בעתו', 

 -מלמד שכל אחד ואחד נותן הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעתו!
חותו של רבא שלא ראה אותה שלש עשרה שנה, אדהכי, בינתיים, הגיעה א

 והביאה איתה תרנגולת פטומה ויין ישן.
אמר רבא: "מאי דקמא". פרש רש"י: מה דבר זה שארע לפני עתה, שלא הייתי רגיל 
בכך. שבאה זו לכאן ותרנגולת ויין ישן בידה. "נעניתי לך", דברתי יותר מדאי, "קום 

 אכול"!

אל: יש כאן אשה שזכתה שאחיה הוא רבם של עד כאן דברי הגמרא. ואני שו
ישראל, עומד בראש הסנהדרין [כמבואר בקונטרס הסמיכה לרלב"ח, אלא שלא היה 
להם דין בין דין הגדול], ראש לכל החכמים (יומא נג ע"ב), חכם ועשיר (מועד קטן קח 

 -ע"א), גדול בנגלה (ערובין כט ע"א) ובנסתר (סנהדרין סה ע"ב) 
 שלוש עשרה שנה?! -לא חודש וחודשיים, לא שנה ושנתיים  -תו ואינה מתראה א

 כנראה שהתגוררה ברחוק מקום.
 ומה ארע כעת? כנראה שתקפו עליה געגועיה.

 והחליטה שלא תבוא בידיים ריקות. נשאה עמה תרנגולת פטומה, ויין ישן.
מתי יצאה לדרך? לפני ימים. ומתי הגיע העני? לפני דקות. ואיך הגיעה האחות 
בדיוק עתה, הזדמנה ברגע הנכון, ובידה התשורה המותאמת? "מאי דקמא"?! איזה 

 תזמון!
 -ומוכח בעליל, שממרום מכינים מראש כל הנצרך, שיגיע ברגע הנכון!" 

מהנביא, ליכא מידי דלא  והוספתי: "בין אם המקור ליסוד זה מהגמרא, בין אם
 רמיזא באורייתא, אין לך דבר שאינו רמוז בתורה!"

 והיכן, כאן בפרשתנו. בענין מכירת יוסף.
האחים מתנכלים ליוסף להורגו, בחסדי שמים מתערב ראובן ומצילו מידם, 

 -משכנעם להשליכו אל הבור. יהודה מציע למכרו לארחת ישמעאלים מזדמנת 
ת. והנה מתברר שהשירה לא נושאת נפט ועטרן, אלא השתלשלות מקרים אקראי

נכאת וצרי ולוט, שלא יסבול אותו צדיק מריח רע אלא אדרבה, ישיב רוחו בבשמים 
 משובבי נפש!

 -מתי יצאה השירה מגלעד, מתי רכשה והטעינה מטענה 
 (והגדת)                                            אבל במרום מכינים הכל, לזמנו ברגע הנכון! 

 
 "זה פתרונו"

ידועה השאלה, שר המשקים ושר האופים חלמו חלומות כענין עבודתם. האחד 
חלם שהוא סוחט ענבים עבור כוס פרעה, והשני שהוא נושא סלי מאפה על ראשו. 
שמע יוסף, ופתר לשר המשקים לטובה, שבעוד שלושה ימים, כמנין שריגי הגפן 

עה לשרת לפניו. ולשר האופים פתר שבעוד שלושה ימים כמנין שראה, ישיבו פר
 הסלים שראה יתלהו פרעה. כיצד ידע לפתור לזה לרעה ולזה לטובה?

כאמור, ידועה השאלה ותשובות רבות לה, וכולן נכונות. אבל אנו, להרגלנו, 
חותרים לתשובה מחיבת, שתזעזע ולו במעט את שויון הנפש. שתבקיע ולו כסדק את 

 ן האדישות.שריו
 וכהרגלנו, נפתח בספור.

איכר צרר יבולו בשק, כתפו על שכמו והלך למכרו בעיירה הקרובה, להרויח כמה 
פרוטות. רוח נעימה נשבה, וכובע הקש רחב התיתורא הצל מפני קרני השמש היוקדת. 
הדרך השתרעה לפניו למלא העין, והיה לו פנאי למכביר לחשוב. וכפי שנראה, בחור 

 ה.הוגה הי
 אמר לעצמו: אשרי שיש לי רגלים, להלך בהן לעירה.

 ואשרי שיש לי כתף, לכתף עליה את השק הכבד.
 ואשרי שיש לי גב, לתמוך את השק הכבד.

 אבל ראש, למה?!
 חשב וחשב, ואשריו, שהדרך ארוכה. יכול היה להקדיש זמן רב למחשבה.

 -הפך בה והפך בה, יגע ומצא: ודאי, מה השאלה 
 ש עליו את הכובע הרחב, להגן מפני קרני השמש הקופחת!הראש, לחבו

 ואם זו המסקנה אליה הגיע, באמת לא היה לראשו כל שמוש אחר!
 -אנו, הרי יודעים עבור מה נועד הראש 

"שיר המעלות, אשרי כל ירא ה' ההלך בדרכיו. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב 
כפיך", ולא יגיע מוחך. וכבר דרש רבנו ב). ודרשו רבותינו: "יגיע -לך" (תהלים קכח, א

ישראל מסלאנט זצ"ל ("אור ישראל" אגרת טו) שירגיל האדם עצמו לעסוק במלאכתו 
 ובמסחרו וראשו יהיה שקוע בתלמודו.

 -וכבר היה מעשה 
בחור בן עליה, מתמיד ושקדן, בנה ביתו. חותנו הבטיח נדוניא נאה, וחמש שנות 

ע לשקוד על דלתות תורה, הרחיב ובסס ידיעותיו. מזונות. נצל האברך את שנות השב
בנתיים גדלה המשפחה, ושנות המזונות כלו. בקש את כספי הנדוניה, וחפש מלאכה 
נקיה וקלה, שתאפשר לו להמשיך ולשקוד על התורה במדת האפשר. יגע ומצא: 
ירכוש סוס ועגלה ויהיה לעגלון. יסיע אנשים ויוביל משאות. לא עשה את הצעד בטרם 

 נסע לרבו, לקבל רשותו וברכתו.
 שמע הרב, הסכים וברך.

קנה את הסוס והעגלה, רכש את המקצוע והצליח בו. הסיע והוביל, ונצל את 
הדרכים הארוכות לשנון מזמורי תהילים, פרקי משניות ודפי גמרא. לתקופת הימם נסע 

 - לרבו. אך ראהו, פסק פסקו: "תמכור את הסוס והעגלה, ותחפש מלאכה אחרת"
 תמה: "הלא הייתי אצל הרב ונועצתי בו, קבלתי הסכמתו!"

ענהו רבו: "אכן כן, אבל לא שערתי בשעתו, שאם תרכוש סוס ועגלה תעשה את 
 מוחך לאורווה!"...

איי, כמה אברכים יש, שראשם הוא מסלקת גמ"חים, או קיטון של יעוץ השקעות. 
 קטלוג של ריהוט או מפת מסלולים...

 -והנה התשובה שאלנו שאלה, 
שר המשקים פעל בידיו, סחט ענבים והניח את הכוס על כף פרעה, ניחא. אבל שר 

 -האופים השתמש בראשו כבמדף, שלושה סלי חרי על ראשי 
 (והגדת)           וכי עבור זה נועד הראש?!...

בדרך הדרוש 
 נדרש וברש"י "ועוד (לז, א)  כנען בארץ אביו מגורי בארץ יעקב וישב

 לומר יש יוסף".  של רוגזו עליו קפץ בשלוה לישב יעקב ביקש וישב בו
 אינו דהגלות דסבר בשלוה לישב יאע״ה ביקש דלכן הרימון הפלחעפי״ד
 הוא, שנים רד״ו אלא במצרים י"בנ יהיו לא שלכן והטעם, מאביו מתחיל

 בתר אזלינן אי יתכן וזה. שנים מאות' הד השלים השעבוד דקושי משום
 חשבון בתר אזלינן אי אבל. הזמן נשלם אכן ובאיכות', איכות'ה חשבון

 כתבו ל"ז הקדמונים והנה .הזמן משלים אינו השיעבוד קישוי', כמות'ה
 עונשין אין מעלה של דבי״ד אע״ג, דבה שהוציא על יוסף דנענש דהא

 הוא האיכות חשבון לפי א׳׳כ' חכים בר' שהי׳ דכיון, עשרים מבן פחות
 חשבון בתר דאזלינן בשלוה לישב יעקב שביקש, מובן ובזה .עשרים כבן

 חשבון בתר דאזלינן כיוון שנענש יוסף של רוגזו עליו קפץ לכן האיכות
 (בנין דוד)     האיכות.



 

  

- 

ָמָרא  ּגְ הּבַ ָ ְקֻדׁשּ ַמר ַעְצמֹו ּבִ ַבר ַעל ִיְצרֹו ְוׁשָ ּבַֹעז ּגָ , מּוָבא ׁשֶ
הּו ְואֹוֶמֶרת  ָמָרא ַמְפִליָאה ֶאת ַמֲעׂשֵ ל יֹוֵסף ׳ְוַהּגְ ְקּפֹו ׁשֶ ּתָ

ל ּבַֹעז דֹול ֵאֶצל ׳, ַעְנְוָתנּותֹו ׁשֶ ב ְלָדָבר ּגָ ְחׁשָ ּנֶ ה ׁשֶ ּמַ לֹוַמר ׁשֶ ּכְ
יֹון  ּסָ ּנִ ָעַמד ּבַ היֹוֵסף ׁשֶ ׁשֶ ָבר ָקָטן הּוא ֵאֶצל ּבַֹעז, ַהּקָ  .ּדָ

יִקים ֶאת ָהִעְנָין יק ָהָיה ָהִראׁשֹון , ְמָבֲאִרים ַצּדִ ּדִ ּיֹוֵסף ַהּצַ ׁשֶ
ה יֹון ּכֹה ָקׁשֶ ִנּסָ ָעַמד ּבְ עֹוָלמוֹ  ִנְמָצא. ׁשֶ חּור ְלַבד ּבְ ֶאָחיו , לֹו ּבָ
ְגדּו בֹו ּוְמָכרּוהּו ְלֶעֶבד עֹוד ִיְרֶאה ֶאת ָאִביו  ֵאין הּוא יֹוֵדַע ִאם, ּבָ
ְחּתוֹ  ּפַ ֵני ִמׁשְ ת ֹזאת. אֹו ֶאָחד ִמּבְ ה ֶאת , ְלֻעּמַ ת ּפֹוִטיַפר עֹוׂשֶ ֵאׁשֶ

לּות ְלַפּתֹות ֶאת יֹוֵסף ּדְ ּתַ ל ַהִהׁשְ ַמְלּכֶֹדת ַהֵחְטא, ּכָ  .ּוְלָלְכדֹו ּבְ

י ֹכחֹות ַאּדִ ּה ּבְ ֶנְגּדָ ֵלָמה עֹוֵמד יֹוֵסף ּכְ ָנה ׁשְ ְך ׁשָ ׁשֶ ּמֶ ַעד , ִריםּבְ
ה ָהָיה ָצִריְך ִלְברַֹח ֵהיֶמּנָ ב ׁשֶ יַע ַמּצָ ִהּגִ ַרח לֹא ָיַדע . ׁשֶ הּוא ּבָ ּוְכׁשֶ

יעַ  הֹות, ְלָאן ַיּגִ ַאְך הּוא ָעַמד , לֹא ָהָיה לֹו ָמקֹום ַאֵחר ֵהיָכן ִלׁשְ
ִחיתּות ֲאדֹוִניתוֹ  ׁשְ ד ּבִ יֹון ְולֹא ִנְלּכַ ּסָ ּנִ מֹו ַעל . ּבַ ּוֵמָאז ֻהְנַצח ׁשְ

ם הַ  ׁשֵ ה ִנְקְרָאה ּבְ ָ ֻדׁשּ ִמיַרת ַהּקְ ָבר ּוׁשְ יק״ּדָ ּדִ ת יֹוֵסף ַהּצַ ַ  ״.ְקֻדׁשּ

ְגבּוָרתֹו זוֹ  ַעל ְוִהּנֵה יֹוֵסף ּבִ ִאיר  ,לֹא ַרק ְלַעְצמֹו ּפָ א ִהׁשְ ֶאּלָ
ה ָ ֻדׁשּ ִנְסיֹונֹות ַהּקְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד יּוַכל ַלֲעמֹד ּבְ ּכָ . ּכַֹח ְלדֹורֹות ׁשֶ

ל יֹוֵסףל ׳״ָאְמרּו ֲחזַ ְוֶזהּו ַמה ׁשֶ  ְקּפֹו ׁשֶ יף ׳ ּתָ ה ַעז ְוַתּקִ אֹותֹו ַמֲעׂשֶ
ַבר יֹוֵסף ַעל ִיְצרוֹ  ּגָ ִאים, ׁשֶ ְוָלֵכן ֵאֶצל ּבַֹעז , ֶזה ָנַתן ּכַֹח ַלּדֹורֹות ַהּבָ

ַבר ָהָיה יֹוֵתר ַקל  ל ּבַֹעז׳ -ֶזה ּכְ  ׳.ַעְנְוָתנּותֹו ׁשֶ

ֶצר ָהַרע ֹאֵרב ְלָאָדם ְפָרט, ַהּיֵ עּוִרים ּבִ יֵמי ַהּנְ ילֹו , ּבִ ְלַהּפִ
ה ָ ֻדׁשּ ִמיַרת ַהּקְ ׁשְ ְצִליִחים לֹו , ּבִ ּמַ ִמְכׁשֹולֹות ׁשֶ ק ּבְ ּפֵ ַאְך ֵאינֹו ִמְסּתַ

ְברֹון ְוֵיאּוׁש , ִלְפָעִמים ָרתֹו ִהיא ְלָהִביאֹו ִליֵדי ׁשִ א ַמּטְ ַעד , ֶאּלָ
י ִמְלָחָמה זֹו  ר ָיבֹוא ִלְכַלל ַהְחָלָטה ּכִ ּנוּ ֲאׁשֶ ֵבָדה ִהיא ִמּמֶ  .ּכְ

ן ּנֵ ִמיד ַלְחזֹר ּוְלׁשַ ל , ָלֵכן ָצִריְך ּתָ ְלָחָמה ֻמּטָ ל ֹעל ַהּמִ י לֹא ּכָ ּכִ
ִעירֹות ֵתַפי ַהּצְ ָמְתַני, ַעל ּכְ יק ּבְ ּדִ ל יֹוֵסף ַהּצַ א ּכַֹח ׁשֶ ר , ֶאּלָ ְוַכֲאׁשֶ

י ּלִ לּות ׁשֶ ּדְ ּתַ ה ֶאת ַהִהׁשְ י לֹא ְלַבד , ֶאֱעׂשֶ ֲאִני ֹעֵמד ֶאְמָצא ּכִ
ֲעָרָכה ּמַ יִקים , ּבַ ָאר ַצּדִ יק ּוׁשְ ּדִ מּוִני יֹוֵסף ַהּצַ ָבר ִקּדְ א ּכְ ֶאּלָ

ֶזה ׁשּו ַעְצָמם ּבָ ּדְ ּקִ ָבר , ׁשֶ ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ ּבְ ָטן ׁשֶ ם ִלי ַהּקָ ְוֶזה ַיֲעָמד ּגַ
ֶצר ָהַרע  .אּוַכל לֹו ַלּיֵ

 אסנת בת פוטיפרע
כתב וגו'.  ַוִּתָּׂשא ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף

שראתה באצטרולוגין שלה : א)פסוק (רש"י 
שעתידה להעמיד בנים ממנו ואינה 

 . תהיודעת אם ממנה אם מב
 בת פוטיפר

: (מא, מה) בפרשה הבאה כתובואכן 
ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָאְסַנת ַּבת ּפֹוִטי ֶפַרע ּכֵֹהן אֹן "

" וכתב רש"י שפוטי פרע הוא הָּׁש ְלאִ 
 ומשמע שהיתה בתו ממש. פוטיפר.

 בת שכם
 (פרק לח)אבל בפרקי דרבי אליעזר 

כתוב, שלאחר שהיתה דינה אצל שכם בן 
חמור, הרתה ממנו ונולדה ממנה אסנת. 
כאשר נולדה רצו השבטים להרגה, כדי 
שלא יהיה חלול ה' ויאמרו שיש בת זנות 

 בבית יעקב.
 הציץ של יעקב

לקח אותה יעקב ושם על צוארה ציץ 
של זהב וכתב בה יחוסה, והזהיר אותה 

יעקב, ושלחה  שלא תדבק רק בבני
לדרכה. בא המלאך מיכאל ולקח אותה 

 למצרים והטיל אותה בין החומות.
באותו יום יצא פוטיפר לטייל ושמע 
קול בכי של תינוקת, אמר למשרתיו 
שיביאו לפניו את התינוקת, כשראה את 
הקמיע על צוארה אמר 'בת גדולים היא', 
וכיון שאשתו היתה עקרה לקחה וגידלה 

 .)1ראת על שמו בת פוטיפרולכן נק בביתו.
 

וכן כתב בתרגום יונתן על פסוק ויתן לו את  )1
, שהיא בת דינה שנולדה בת פוטי פרעאסנת 
 , וגידלה אותה אשת פוטיפר.משכם

 3המשך בעמוד 



 

 

של  זה צריך להיות הֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף. 
שתמיד יוסיף וילך ולא יסתפק במה  כל יהודי, 

  (הרבי ר' מענדלי מרימנוב) שיש לו.
  

עם אחי בני ישראל  - ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש. 
 כללות עם ישראל, תמתוך אחדות וה -

 קודש) (זרע אני יכול להתפלל ולבקש ותקובל תפלתי.
  

 -אם תרצה אהבה ואחוה ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבֵּקׁש. 
אתה צריך   -, אין הדבר תלוי אלא בך 

 .לבקש אותה ואל תמתין שתבוא אליך
 שלום) (אהבת 

  
 .במה  ַאֵּיה ַהְּקֵדָׁשה ִהוא ָבֵעיַנִים ַעל ַהָּדֶר

על ידי ששומר  יכול יהודי להיות קדוש, 
 (בעל שם טוב) . על קדושת עיניו

  
שבשום אופן לא יעשה קודם כל ַוְּיָמֵאן ַוּיֹאֶמר. 

 הסביר לה מדוע. - העבירה, ורק אחר כך 
 (אגרא דכלה) 

 

עבודת ה' בענינים גשמיים אפשר לאחר 
 שהכניע תאוותיו

ב ׁשֶ ָנַען ַיֲעֹקב ַוּיֵ ֶאֶרץ ּכְ ֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ּבְ  .ּבְ
ָכל ִעְנָיָניוב"ה ָהָאָדם ָצִריְך ַלֲעֹבד ַהּבֹוֵרא  ַאף , ּבְ

ִמיֹּות ָצִריְך  ׁשְ ָאר ֲעבֹודֹות ּגַ ִתיָּה ּוׁשְ ְ ָהֲאִכיָלה ְוַהׁשּ
ַמִים ם ׁשָ ְהֶיה ַהּכֹל ְלׁשֵ יִּ ֲאָבל ָלֹבא ִלְבִחיָנה זֹו . ׁשֶ

ְהֶיה  יִּ ַפַחד ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ן ּבְ ם ּכֵ ר  ,ב"הֲאִכיָלתֹו ּגַ ִאי ֶאְפׁשָ
ֲאָותוֹ  ַבר ּכַֹח ּתַ ָבר ִהְכִניַע ְוׁשָ ַעל ְיֵדי  ,ַרק ִאם ּכְ

ת ַהּבֹוֵרא  ְגֻדּלַ ִמיד ּבִ ל ּוִמְתּבֹוֵנן ּתָ ּכֵ ְסּתַ ּמִ  ׁשֶ
ל , ְורֹוְממּותוֹ  ה ָמאּוס ֶאְצלֹו ּכָ יָלא ַנֲעׂשֶ ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמּמֵ

ֲענ ֲענּוג ָהֶעְליֹוןּתַ ֵבקּות  ּוֵגי עֹוָלם ַהזֶּה ֶנֶגד ַהּתַ ל ּדְ ׁשֶ
ֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביוְוֶזהּו . ַהּבֹוֵרא ב ַיֲעקֹב ּבְ ם  ""ַויֵּׁשֶ ּגַ ׁשֶ

ְרָאה ֵמָאִביו  ים ִהְכִניס ֶאת ַהיִּ ִמיִּ ׁשְ ַאְרִציּּות ּוְדָבִרים ּגַ ּבְ
ַמִים ַעל ְיֵדי  ָ ׁשּ ּבַ ָנַען"ׁשֶ ֶאֶרץ ּכְ ִהְכִניַע ֶאת  "ּבְ ֶ ׁשּ

ִמיֹּות ׁשְ ֲאוֹות ַהּגַ  .ַהּתַ
  )[מנו"כ בצפת]להרה"ק רבי בער מזלאטשוב  (מבשר צדק 

יִכים ֲחָסִדים ִלְבֵני  י ֶחֶסד ַמְמׁשִ ַעל ְיֵדי ַמֲעׂשֵ
ָרֵאל  ִיׂשְ

ֶכם ׁשְ  .ַויְֵּלכּו ֶאָחיו ִלְרעֹות ֶאת ֹצאן ֲאִביֶהם ּבִ
א ָהְלכּו ֶאָּלא ִלְרעֹות , ָנקּוד ַעל ֶאת"י: 'ְּבַרִׁש  ֶׁש

י ַהִּנּקּוד ָּבא ְלַמֵעט ֶאת ִלְכאֹוָרה ֲהרֵ '. ֶאת ַעְצָמן
ִאם ֵּכן ָהָיה ָצִרי ְלַנֵּקד ַעל ֵּתַבת , ַמְׁשָמעּות ַהֵּתָבה

א ֶאת ַהֹּצאן ָרעּו', ֹצאן' , ְוֵיׁש לֹוַמר. ְלַמֵעט ֶׁש
, ֶׁשִעַּקר ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ָהָיה ִּבְׁשִביל ַהֶחֶסד

ְּכמֹו , ְלַהְׁשִּפיַע ֲחָסִדים ְוַרֲחִמים ַעל ִיְׂשָרֵאל
ְוֹזאת עֹוֶׂשה ". עֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנה: "ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב

ָהָאָדם ַעל ְיֵדי ֶׁשִּמְתַּדֵּבק ְּבִמָּדה זֹו ְועֹוֶׂשה ֶחֶסד 
נּו ּוְכמֹו ֹמֶׁשה ַרּבֵ . ִעם ַהְּבִרּיֹות ּוְמַרֵחם ֲעֵליֶהם

ם ָּגַר , ֶׁשָהָיה רֹוֶעה ֹצאן ְוֵכיָון ֶׁשָהָיה ְמַרֵחם ֲעֵליֶהם
ְוִהֵּנה . ְלַהְמִׁשי ֲחָסִדים ְוַרֲחִמים ַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל

ַהְּׁשָבִטים ָעׂשּו ִּבְׁשֶכם ַמֲעֵׂשה ַאְכָזִרּיּות ֶׁשָהְרגּו 
ָלֵכן ָהיּו ְצִריִכים ְּבאֹותֹו ָמקֹום , ֶאת ָּכל ְּבֵני ָהִעיר

ָלֵכן ָהְלכּו ִלְרעֹות , ְלַתֵּקן ִעם ַמֲעֵׂשי ֶחֶסד ְוַרֲחִמים
א "י: ְוֶזה ַמה ֶׁשָאַמר ַרִׁש . ת ֹצאן ֲאִביֶהםאֶ  'ֶׁש

ְּכלֹוַמר ָּבֶזה ֶׁשָרעּו , ָהְלכּו ֶאָּלא ִלְרעֹות ֶאת ַעְצָמן'
ָרעּו ֶאת ַעְצָמן ֶׁשִּתְּקנּו ֶאת ַמֲעֵׂשה , ֶאת ַהֹּצאן
 . ְוִהְמִׁשיכּו ֲחָסִדים ְוַרֲחִמים, ָהַאְכָזִרּיּות

 ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ָלֶזה ְלַהְמִׁשי ְּבִחיַנת ֶחֶסד 
 .ַעל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן ִּבְמֵהָרה

ברש"י: 'ביקש יעקב לישב בשלוה,  .ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב
קפץ עליו רוגזו של יוסף' וכו'. משמע שהסיבה 
שנענש יעקב ביוסף היא בגלל שביקש לישב 

גמרא כתוב שהטעם בשלוה, ולכאורה הרי ב
בגלל שלא קיים כיבוד אב כ"ב שנה. ויש לומר 
שבאמת היה ליעקב תירוץ מדוע לא כיבד את 
אביו, שהרי היה ירא מעשיו שלא יהרגנו. אלא 
שמבואר בגמרא שאם אומרים שיש שכר מצוות 
בעולם הזה יוצא שמי שמקיים כיבוד אב הרי יש 

ילו ", ואפלמען יאריכון ימיךלו שכרו בצדו של "
במקום ששכיח היזק הוא לא ינזק. אבל אם 

 שאין  -אומרים ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא 



 

 

 " הכונה למען יאריכון ימיךשכר בעולם הזה ו"
לעולם הבא, אם כן אמנם ששליחי מצוה אינם 
ניזוקים, אבל במקום ששכיח היזיקא, יכולים 

והנה בכ"ב שנה שלא היה יעקב אצל אביו  לינזק.
אפשר לומר שיעקב סבר ששכר מצוה בהאי 
עלמא ליכא, ממילא לא היה יכול להיות שם כיון 
שהוא מקום ששכיח היזיקא שעשו רצה להרגו. 
אבל עכשיו שיעקב ביקש לישב בשלוה, זאת 
אומרת שהוא סובר שיש שכר מצוה בהאי עלמא, 

ביו ולכבדו, לכן אם כן היה צריך להיות אצל א
לפרוע על שלא עסק  'קפצה עליו רוגזו של יוסף'

 בכיבוד אב.
 )להגה"ק מאיר יחיאל הלוי מאוסטראווצאאור תורה ( 

יש להבין אם  .ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר... ַוִּיְגַער ּבֹו ָאִביו
גער למה שמר, ואם שמר למה גער. ויש לבאר על 

כתוב בגמרא שחלום רע יכולה להתבטל על פי ש
ידי העצב שמתעצב בה. וכן חלום טוב יכולה 

ויעקב לא רצה שיוסף להתבטל על ידי שמחתו. 
לבטל בו אביו" גער "וילכן ישמח בחלום 

שמר  ואביו שמר את הדבר"ועל ידי זה " ,שמחתו
 על החלום שתתקיים.

 )אלגאזיהגה"ק שלמה לשלמה שמע ( 

ְלכּו ְוִנְמְּכֶרּנּו  ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו ֶאת ָדמֹוַמה ֶּבַצע 
מר שא ,טענת יהודהיש לבאר את  .ַלִּיְׁשְמֵעאִלים

ותסתלק ממנו רוח ם נהרגנו אמנם יתעצב יעקב א
גזירה על כי לפי שעה, הקודש, אבל זה יהיה רק 

רוח תחזור אליו המת שישתכח מן הלב, ואז 
לא שאנו הרגנוהו. אבל אם נמכרנו וידע הקודש 

יתעצב תמיד ישתכח מן הלב ו
ולא תשרה עליו רוח הקודש, 
שאין רוח הקודש שורה מתוך 

, ממילא לעולם לא ידע עצבות
. וזה שאמר מה נעשה עמו

" מה נרויח "מה בצעיהודה 
האם  כי נהרג את אחינו"" מזה

האם  ?!"וכסינו את דמו"בזאת 
א נוכל להעלים את מיתתו? הל

כך ו "לכו ונמכרנו"בסוף ידע ברוח הקודש, אלא 
 לא יתגלה הדבר לעולם.

 )א"החידהגה"ק ל(נחל קדומים  

אמרו חז"ל כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר 
חכם. הנה יש רבים שעושים את כנחש אינו תלמיד 

עצמם תלמידי חכמים, אך לא לעניין לימוד התורה 
תלמידי חכמים הם, אלא רק לעניין נקימה ונטירה 
כנחש. על זה מביא ה'ילקוט הגרשוני' לבאר את 

 ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִיםשאמרו חז"ל על הפסוק: 
, שהרי מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו -

התורה נמשלה למים, ועל זה בא התמיה "מים אין 
כריסו בתורה בש"ס להיות תלמיד חכם שימלא בו" 

ועקרבים" להיות ופוסקים זה אין בו, "אבל נחשים 
 תלמיד חכם בנקימה ונטירה זה "יש בו"?!

 מ
פעם נסע הגה"ק ה'כתב סופר' עם כמה מגדולי 
הדור לעיר וויען הבירה אל הקיסר פראנץ יוסף, 

ביצור חומת הדת נגד מהרסיה עבור בהשתדלות 
ומחריביה. בראשות המשלחת עמד הגה"ק רבי 

. כשנכנסו לארמון יהודה אסאד אב"ד סערדאהעלי
הובלו לאולם אחד שם אמרו להם להמתין עד אשר 

מהרי"א אסאד יסר, אדהכי והכי ניגש יקראו אל הק
בטוח אני כי נצליח ואמר לו: כתב סופר, ה לא

בשליחותינו, כי רואה אני צורת מלאך אלקים הבא 
לקראתינו, והראה על הדמות נכחו. מה שהיה הוא 

היה מכוסה במראות, ומהרי"א שאותו חדר שנכנסו 
אסאד שלא הסתכל מימיו במראה ראה את 

מן המראה, והיה בטוח כי בבואתו נשקפת אליו 
 מלאך מן השמים הוא.

רבי  ן(בבזה ביאר רבי משה סופר 
שמעון סופר גאב"ד ערלוי בנו של הכתב 

 , מה שמביא רש"י בפסוק:סופר)
ַוָּיבֹא ַהַּבְיָתה ַלֲעׂשֹות  

חד אמר לעשות , ְמַלאְכּתֹו
צרכיו נכנס ודמות דיוקנו של 

ה לו, שאפשר לומר אביו נרא
 רשגם בביתה של אשת פוטיפ

 היו מראות, וכשנכנס יוסף וראה 

 1המשך מעמוד 
 מתגלית ליוסף

כאשר יצא יוסף על מצרים, 
עמדו בנות המצרים על החומות 
וזרקו לפניו תכשיטים, אף אסנת 
עמדה שמה ולא מצאה מה 
לזרוק, נטלה את הקמיע שהיה 
תלוי בצוארה וזרקה אותו. 
כאשר ראה יוסף את הכתוב, 
ביקש מפרעה שרוצה הוא 

נתקיים וכך  לשאת אותה לאשה.
 ציווי זקנה.



 

 

את צורת עצמו נשקפת אליו, והיות שלא הסתכל 
אף פעם במראה, חשב שראה דמות דיוקנו של 
אביו, שהרי זיו איקונין שלו דומה לאביו, וזה מה 

 שהציל אותו מן החטא.

 מ

  ַמּדּוַע  והאופים: המשקים ייוסף שאל את שר
לכאורה תיבת 'היום' מיותרת.  ְּפֵניֶכם ָרִעים ַהּיֹום

בדרך  ששמע מצדיק אחד 'אגרא דכלה'מביא ה
רק , שיוסף לא רצה לדרוש בשלום הרשעים, מליצה

כן למפני דרכי שלום היה צריך להתעניין בשלומם, 
אמר ברמז כדי שלא יבינו, וכוונתו היתה לשאול 

" רק "היום", הלואי שיהיה כך מדוע פניכם רעיםם"
 בכל יום ויום...

 ַרִּבי ִּבְנָיִמין ְזֵאב ַהֵּלִוי ִמַּבאְלָטא
ִמן ַהְּמֻפְרָסִמים ֶׁשְּבִׁשִּׁשים ַהִּגּבֹוִרים ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי 

ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָּקאִריץ "ק ָהָיה ָהַרַה , ם טֹובַהַּבַעל ֵׁש 
ַּבֲערֹב ָיָמיו ָחַׁשק ַרִּבי ִּפְנָחס ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ "ל. ְזצּוַק 

ַאף ָיָצא ַלֶּדֶר ְּכֵדי ַלֲעלֹות תקנ"א ִיְׂשָרֵאל, ּוִבְׁשַנת 
ִעְּכבּוהּו ְוָׁשם  ְוִהִּגיַע ַעד ִלְׁשִּפיִטיְווָקא. ַא ִמן ַהָּׁשַמִים

, ְוִנְטָמן 1ָחָלה ֶאת ָחְליֹו ְוֵהִׁשיב ִנְׁשָמתֹו ְליֹוְצרֹו
 ָׁשם.

 ַמֲעֵׂשה ַרב
ְּבַכּוַָנת ַרִּבי ִּפְנָחס ָהָיה ְלִהְתַיֵּׁשב ִּבְצַפת, ְּכִפי 

 בְּכֶׁשִּבֵּקׁש ָהַר ": 2ס'ִּפְנָח י ִאְמֵר ר 'ֶׁשָּכַתב ְּבֵסֶפ 
 בֵליֵׁש  דֶׁשְרצֹונֹו ְמאֹ רִּדֵּב  ,ַהּקֶֹדׁשץ ְלֶאֶר  עִלַּס 

ָהרֹוֵצַח  תֶא  תקֹוֶלֶט  אֶׁשִהי ן, ֵּכיוָ טִמְקלָ  יְּבָעֵר 
 אִהי תֶׁשְּצַפ  עָׁשַמ  י"נ א, ְוהּוםָׁש  אְלֵהָחֵב  ןִויכֹוִלי

 .3"ְיהֹוֻׁשַע  רְּבֵסֶפ  טִמְקלָ  יְּבָעֵר  תַהִּנְזֶּכֶר  'ֶקֶדׁש'
ְנָחס ָהָיה ִמַּתְלִמיָדיו ַהֻּמְבָהִקים ֶׁשל ַרִּבי ִּפ 

 ַרִּבי ִּבְנָיִמין ְזֵאב ָוואְלף ַהֵּלִוי ִמַּבאְלָטא"ק ָהַרַה 
 .4ַהִּנְקָרא ַרִּבי ֶוועְלְוול ַּבאְלֶטער"ל, ְזצּוַק 

                                                      
 תקנ"א.ֱאלּול י' ְּביֹום  1
 נז.ַׁשַער עֹוָלם ּוְמלֹואֹו אֹות : ְּבַמֲהדּוָרה ַהֲחָדָׁשה 2
מה שכתב הכפתור ופרח כי כבר בפרקים הראשונים הבאנו  3

אינה 'קדש', ויש שהעלו השערה כי היא אחת מערי הלויים 
 שגם היא קולטת.

ִמְדָרׁש 'ּו' ִאְמֵרי ִּפְנָחס('ְּבִסְפֵרי ּתֹוַרת ַרִּבי ִּפְנָחס ִמָּקאִריץ  4

ָנִביא . ַהְרֵּבה ַעל ּתֹוְלדֹוָתיו ְוקֹורֹות ַחָּייו א ָידּוַע 
 .אֹודֹוָתיוֶׁשִּנְׁשַּתֵּמר ִמן ַהְמַעט ָּכאן ַּכָּמה ְנקּודֹות 

 ָקדֹוׁש ּוָפרּוׁש
יחד עם רעו הקרוב ַרִּבי ֶוועְלְוול  ֵאֶצל ַרּבֹו ָקָנה

ֶאת ַּדְרּכֹו ִּבְׁשִמיָרה הרה"ק רבי רפאל מבערשיד 
ּוִבְפָרט ְּבִהְתַרֲחקּות ִמִּמַּדת , ִנְפָלָאה ַעל ַהִּדּבּור

ְוכֹה , ַהָּממֹוןַּגם ָהָיה ָידּוַע ִּבְפִריׁשּותֹו ִמַּתֲאַות . ַהֶּׁשֶקר
ַעד ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהָיה נֹוֵגַע , ָהָיה ַהֶּכֶסף ָמאּוס ְּבֵעיָניו

ְוָכל ֶׁשֵּכן ֶׁשָהָיה ִנְזָהר , ְּבָמעֹות ָהָיה נֹוֵטל ֶאת ָיָדיו
 .5ֶׁשֹּלא ִלַּגע ָּבֶהם ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה

ָׁשְמָרה  ּוְמֻסָּפר ִּכי ַּפַעם ַאַחת ִנְׂשְרָפה ָהַאְרָּגז ָּבּה
ָהַרָּבִנית ֶאת ַהְּסחֹוָרה ֶׁשָהְיָתה עֹוֶסֶקת ָּבּה 

ִנְכַנס ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ָמֵלא  ְוַרִּבי ֶוועְלְוול, ְלַפְרָנָסָתם
ְּכלֹוַמר (ֶׁשָּלּה  'ָּגאְטל'ִׂשְמָחה ְּבָאְמרֹו ֶׁשִּנְׂשַרף ְלזּוָגתֹו ַה 

 .6...)ֶׁשִהיא ּבֹוַטַחת ּבֹו ָהֱאַּה 
ְלַאַחר ְּפִטיַרת ַרּבֹו ָקם ַרִּבי ֶוועְלְוול ְוהֹוִציא ֶאת 

ְוָעָלה ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל , ַמֲחֶׁשֶבת ַרּבֹו ֶאל ַהּפַֹעל
 .ְוִהְתַיֵּׁשב ְּבִעיר ַהּקֶֹדׁש ְצַפת ִּכְרצֹון ַרּבֹו

ִהְׁשִאיר ְרִׁשיָמה ֶׁשל ִמְנָהִגים , ֶטֶרם ְנִסיָעתֹו
ַהֶּצעִטיל ֶׁשל ַרִּבי 'ַהְּמֻכֶּנה , ַהָּקדֹוׁשְוַהְנָהגֹות ֵמַרּבֹו 

 '.ִּבְנָיִמין ְזֵאב
ְוִנְטָמן תקפ"ג, ִּכְסֵלו כ' ִנְסַּתֵּלק ְלֵבית עֹוָלמֹו ְּביֹום 

ַּבְּמָעָרה ֲאֶׁשר ָּבּה ִנְטָמן , ְּבֵבית ַהַחִּיים ַהָּקדֹוׁש ִּבְצַפת
 .7ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ֵמַאְווִריְטׁש

 .מּוָבא ַהְרֵּבה ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו ְוַהְנָהגֹוָתיו') ִּפְנָחס
 .ַׁשַער ֵסֶדר ַהּיֹום אֹות צח"ח ִאְמֵרי ִּפְנָחס מהדו 5
ְלַרִּבי מֶֹׁשה ֵמִאיר  'ֲעבֹוַדת ַהְלִוִּים'ֶׁשִּנְדַּפס ְּבֵסֶפר (אֹור ַהָּגנּוז  6

 ) עמ' נו.ְצַפת -ִמַּבאְרִדיְטׁשֹוב 
ִּבְמָעָרה זֹו ְּכָבר ָהיּו ְטמּוִנים ְּבאֹותֹו ְזַמן ַרִּבי ַאְרֵיה ְיהּוָדא ֵליּב  7

 תקע"ד).ִנְפָטר ( 'ַעְרֵבי ַנַחל'ְוהָ תקע"ג) ִנְפָטר (ק ִמַוואְלְטִׁשיְס 
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 ליקוטים נפלאים 
 וישבפרשת 

 
 "וישב יעקב" (לז, א)

פירש רש"י, הפשתני הזה, נכנסו גמליו טעונים פשתן, הפחמי 
תמה, אנה יכנס כל הפשתן הזה היה פיקח אחד משיב לו, ניצוץ 
אחד יוצא מהמפוח שלך ששורף את כולו, כך יעקב וכו'. 
לכאורה, הפחמי שואל "אנה יכנס הפשתן" והפיקח משיב כי 

מור כאן יישרף, וכי זו תשובה ממין השאלה. אלא אין פשתן הא
אלא המוני עם, שלא זכו לשכל התורה ונתרחקו ממחנה שכינה, 
והשאלה לגביהם, כיון שלא קראו ולא שנו, איך יכנסו לטרקלין 
ויהא גם שבתם בבית ד', על כך משיב הפיקח, אפילו פשוט 
שבפשוטים, אם רק יתלהב לעבוד את קונו בכל להט נפשו, יש 

שה של הצדיק "ושורף לו תקוה. ניצוץ אחד יוצא ממפוח הקדו
את כולם", כלומר, מדליק בלבבות כולם שלהבת אדירה, 
הלוחכת כל שיורי זוהמתם ומבעירה את נשמתם עד לב 

 (הרה"ק ר' אברהם יעקב השני מסאדיגורה זי"ע) השמים. 
 

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען" 
 (לז, א)

של יוסף.  פירש רש"י, ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו
 יש להבין זה הלא כתיב (תהלים קמה, יט) רצון יראיו יעשה. 

פו, ב),  באראשית אר דברי רש"י על פי מאמר חז"ל (ברויש לב
ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל, גלגל 
הקב"ה את הדבר על ידי יוסף וירד בכבוד גדול למצרים. לפי זה 

ראוי לירד למצרים  אפשר לפרש שיעקב ידע שהוא
בשלשלאות של ברזל לגלות, מחמת סיבה הידועה להבורא 
ב"ה, ולכן ביקש יעקב לישב בשלוה, היינו פירוש שהתפלל מה' 
שישב בשלוה, וה' ברוב רחמיו עושה רצון יראיו וגלגל הדבר 

 שיקפוץ עליו רוגזו של יוסף כדי שירד למצרים בכבוד. 
במה שמתוקן להם בעולם זה שאמר הקב"ה, לא דיין לצדיקים 

הבא, אלא בוודאי צריך אני לקבל בקשתם ותפלתם שמבקשים 
 (בת עין) לישב בשלוה גם בעולם הזה, כן יהי רצון אמן. 

 

 "וישנאו אתו" (לז, ד)
אומר ה"בן איש חי" בספרו "אדרת אליהו": התורה מספרת לנו 

אהב אביהם מכל מה היתה סיבת השנאה: "ויראו אחיו כי אתו 
ולכאורה, במה אשם הבן שהאב אוהב אותו , ו וישנאו אתו"אחי

 יותר מאחיו?
לכל היותר זהו חסרון באב, אבל בודאי אין זה חסרון בבן עצמו! 
יתר על כן, הלא התורה בעצמה מגלה לנו כי הסיבה לאהבתו 
הגדולה של יוסף אצל אביו היתה "כי בן זקנים הוא לו", ואם כך 

שובה היא, שהם סברו שחביבותו דאי אין מקום לשנאה! התובו
הגדולה של יוסף בעיני אביהם איננה משום היותו בן זקונים, 

בנימין, ומדוע אותו אין -שאם כן הרי יש בן זקונים קטן יותר
בה, אלא יעל כרחך שלא זו הס ,אחיואביהם אוהב יותר משאר 

בה אחרת לגמרי: יוסף מוציא את דבתם רעה אל אביהם ייש ס
ומשום כך שנאו  ,וא צד את לבו וקונה את אהבתוועל ידי כך ה

את יוסף שנאה גדולה. לאחר מכן מספר להם יוסף על חלומו: 
תיכם ומונה אליבומתי וגם נצבה והנה תסו"והנה קמה אל

מתי". כשראו האחים כי הם נדמים בעיניו כקש וותשתחוין לאל
יו: "ויוספו עוד וגבבא, הגביר הדבר עוד יותר את שנאתם אל

 .אתו" שנא
 

"ויחלם יוסף חלום... ויאמרו לו אחיו המלך 
תמלך עלינו אם משול ממשל בנו... ויחלם 
עוד חלום ויספר אותו לאחיו... ויספר אל אביו 

 י)-ואל אחיו״ (לז, ה
פירוש, שהנה כשראו האחים בחלום ראשון שפתרו לו חלומו, 
והרי איתא בגמרא שכל החלומות הולכין אחר הפה, יוצא שע״י 

ל ואם משול תמשעלינו רו לו חלומו ואמרו ״המלך תמלוך תשפ
לכן בחלום השני כתוב , ובנו״ אם כן יתקיים באמת החלום

 ״ויספר אותו לאחיו״ אבל לא נזכר שענו לו על זה.
וזהו כנ״ל שלא רצו לפתור לו, שהרי עי״ז יתקיים באמת חלומו. 
אלא שיוסף שב וספר את החלום לאביו ולאחיו ״ויספר אל 

ואזל אחיו״, ויעקב אבינו פתר לו את החלום, וגם חלום זה . ביוא
בוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה״, ננפתר בפה ״הבוא 

רק שגער בו אביו כדי לא להרבות שנאת אחים, אבל מכל 
 מקום פתרו.

ולכן כתוב (יא) ״ויקנאו בו אחיו״ שכיון שראו שיעקב אע״ה 
קויים, שהחלומות הולכין פתר גם כן החלום, הבינו שכך גם י

 אחר הפה. (בשם הגרי״ד סולוביצ׳יק ר״י בריסק, טללי אורות)
 

 "על חלמתיו" (לז, ח) 
בגלל החלום על האלומות, אשר הוסיף שנאה לשנאה שכבר 

על הדבה שהוא מוציא עליהם אצל אביו. -שנאוהו "ועל דבריו"
אלא שאחר כך בא החלום השני: "והנה השמש והירח ואחד 

 כוכבים משתחוים לי". עשר 
עתה נוכחו לדעת שאין הוא מחשיבם לאלומות קש אלא 
לכוכבי שמים, אם כן, מה שהביא את דבתם רעה אל אביהם, 
אין זה מכיון שהוא מבטלם לגמרי והם אינם נחשבים בעיניו 
כלל. לא כן הדבר, שהרי הוא מחשיבם ככוכבים מאירים 
וזוהרים, אלא שעם כל מעלתם הוא סבור שהוא עולה עליהם. 

דם סבור שאחיו אנשי מעלה הם, וכל 'חסרונו' הוא כאשר א
בכך שהוא סבור כי הוא נעלה מאחיו, אין זו סיבה לשנאה אלא 

 לקנאה, ולכן "ויקנאו בו אחיו". 
 

 "וישמע ראובן ויצילהו מידם" (לז, כא) 
אילו היה יודע ראובן שהקב"ה כותב אחריו וישמע ראובן ויצלהו 
מידם בכתפיו היה טוענו ומוליכו אצל אביו (ילקו"ש וישב 

וודאי לא היה ' ז"לוהרה"ק ה'חידושי הרי"ם זי"ע כתב קמא), 
שהכתוב יכתוב כן עליהם. אלא, כי  –הכוונה ח"ו לגאות וכבוד 

אילו היו יודע שמעשיו אין האדם יודע עד כמה מגיעין מעשיו, ו
. 'שיכתוב עליהן כן, היה עושה ברצון יותר –מגיעין עד להשי"ת 

וכן בכל אדם אם היה יודע איך מעשיו גורמים טובה לכל 
 העולמות ולכל הנבראים היו עובדים ברצון וחשק יותר, עכ"ל.
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 ליקוטים נפלאים 
 וישבפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: יללקבלה במי

"ויאמר אלהם ראובן אל תשפכו דם השליכו 
 (לז, כא) "אתו אל הבור הזה אשר במדבר

דרשו חכמינו מהפסוק 'והבור ריק אין בו מים' שרק מים אין בו 
אבל נחשים ועקרבים יש בו. ולכאורה קשה, אם כן איזה הצלה 
יש בזה, ומה ההבדל אם האחים יהרגוהו, או שהנחשים 

 ועקרבים יהרגוהו???
ומתרץ רבנו האור החיים הקדוש, האדם הוא בעל בחירה יכול 

ו לא נתחייב מיתה בידי שמים, להרוג חבירו אפילו אם חביר
אבל בעלי חיים שאין להם בחירה אינם יכולים להזיק לאדם רק 
אם נתחייב בידי שמים, ולכן כשהציל אותו מיד אחיו שהם 

 בעלי בחירה והכניסו לבור נחשים ועקרבים נקרא הצלה.
והיה לראובן חשבון נוסף עמוק בזה, שהרי האחים רצו להורגו 

ו שהוא ימלוך עליהם ויהיה הוכחה ובכך לסתור את חלומ
שהחלום של יוסף הצדיק שקר, אבל האמת הוא שאם היו 
האחים הורגים אותו אין הוכחה שאין החלום אמת, שבעל 
בחירה יכול גם לבטל את העתיד לבוא על האדם בידי שמים. 
ולכן זרק אותו לבור של נחשים ועקרבים, ואז יצאו השבטים 

אז תהיה הוכחה אם חלומו אמת או ן, וישהם בני בחירה מהעני
לא, אם ימות בידי נחשים ועקרבים, סימן שאין חלומו אמת, 

 ואם יחיה ולא יגעו בו לרעה, סימן שחלומו אמת, וכן היה.
 

"ויפשיטו את יוסף את כתונת הפסים אשר 
 עליו" (לז, כג) 

מעיר רבי שלום שבדרון זצ"ל: מה ראו להפשיטו את כתונת 
ליהם? וכי מחמת שנאה עשו זאת? הפסים מיד כשבא א

ושמעתי לבאר, דלא בגלל שנאה עשו זאת. אלא מאחר 
מנין לשניים שבאו לדין, אחד  )א.ל(ומבואר במסכת שבועות 

לבוש סמרטוטין ואחד לבוש איצטלית בת מאה מנה, 
שאומרים לו לבוש כמותו או הלבישהו כמותך, תלמוד לומר 

העין עלולה להטות "מדבר שקר תרחק". למדין אנו שראיית 
דין, א"כ אחי יוסף שדנו אותו אם הוא חייב מיתה, חששו 
שהכתונת פסים שעשה לו אביהם שגרמה להם השנאה נגדו 

לבם מלדון דין אמת, לכן הפשיטו מיוסף את  -היא תטה את 
כתונת הפסים. ללמדנו שכל מה שעשו, על פי דין תורתינו 

 הקדושה עשו.
 

 " (לז, כו) "מה בצע כי נהרג את אחינו
מה ממון (רש"י) כלומר, מה יצא לנו מהריגתו, בואו  –מה בצע 

ן... היתכנו דבורים ייח כסף מהעניונמכור אותו, כך לפחות נרו
 ה? -ושי עליון, שבטי קכאלו אצל יהודים, ובפרט אצל קד

באר הרב ברונרוט בספר "אמר ודברים": יהודה שאל אותם 
חנו כל כך רוצים שאבא לא ידע מהריגת שאלה: מדוע בעצם אנ

יוסף? הרי סוף כל סוף אמורים אנו להרוג אותו להשליכו באחד 
הבורות, ולאבינו נאמר ש"חיה רעה אכלתהו". מדוע לא נבוא 
אל אבינו ונציג בפניו את האמת: אבא היקר, לא היתה בררה, 
ישבנו היום לדין והחלטנו שיוסף הוא רוצח, רודף, פסקנו את 

ו למיתה והרגנוהו, ברוך דינ

המשיך יהודה  –דיין האמת. מדוע באמת איננו עושים זאת? 
וכי מישהו שילם לנו על כך שלא נספר לאבא? ודאי  –ואמר 

לא! אם כן מדוע איננו אומרים לו זאת? הסיבה ברורה: כי איננו 
שלמים במאת האחוזים עם פסק הדין, ואם כך, "מה בצע כי 

ע לנו לעשות מעשה בלתי הפיך, הבה נהרוג את אחינו", מדו
מה ממון?" וכי  –ונמכור אותו! זו היתה כונת יהודה: "מה בצע 

מישהו שילם לנו כסף על כך? לא! בהכרח אפוא שאיננו שלמים 
 עם הפסק, ומדוע להרוג אותו?! 

 (ומתוק האור)
 

 "וימאן"... (לז, לה) "וימאן"...(לט, ח) 
יעקב אבינו ש'טרוף טורף שמע מעניין חינוך הילדים, הנה כש

אחר כמה כתובים מצינו שוב '. ל'וימאן להתנחם ', כתיביוסף
 סיון הקשה. יש שביארוישיוסף עמד בגבורה בנ –' 'וימאן

כי בזה שמיאן להתנחם על יוסף בנו והמשיך . שייכות הדברים
איננו בין החיים.  רתפלל עליו אף לאחר שהיה נראה שכבלה

ק לכוחות עצומים שלא ליפול בעת בזכות זה זכה יוסף הצדי
אב, שכל כמה שיאמין בבניו שבכל מצב  סיון. ומכאן ילמד כלינ

 תווה לעלות שוב על דרך המלך. תקוושהוא יש להם עוד תק
נפש עצומים שיצליחו בדרכי טוב זו תכניס בקרבם כוחות 

   .הקדושה
 (באר הפרשה)

 

"ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית 
 הסוהר... ויהי שם בבית הסוהר", (לט, כ) 

שואל הקדושת לוי ולכאורה נראה כייתור לשון, שהרי אם 
'ויתנהו אל בית הסוהר' פשיטא ש'ויהי שם בבית הסוהר', 
ונראה, דהנה כשהקב"ה שולח על אדם ח"ו דבר לא טוב, אזי לא 

יבטח בה' ובוודאי יהפוך לו יעשה שום פעולה גשמית, רק 
לטובה, וזוהי המדה של נחום איש גם זו, שהיה אומר תמיד 'גם 
זו לטובה (עי' תענית כא.) וזהו הרמז 'ויהי שם בבית הסוהר', 
אף על פי שהיה אפשר לו לעשות איזה פעולה שלא יהיה בבית 
הסוהר, לא עשה שום פעולה, כי בטוח היה בה' שבוודאי יהיה 

  הכל לטובה.
 (באר הפרשה)

 

 "כמשפט הראשון אשר היית משקהו" (מ, יג)
המדרש רבה מבאר מה היה חטאם: "רבנן אמרי: שר המשקים 

צרור  –זבוב נמצא בתוך פיילי פוטירין שלו, שר האופים  –
 (אבן) נמצא בתוך גלוסקין שלו. 
תדע, זה שנכנס לך זבוב זה  -אומר לו יוסף לשר המשקים 

וציא אותי מכאן, לכן תראה: "אם בשביל שתגיע לכאן ות
זכרתני והזכרתני לפני פרעה" אזי זו תהיה הפעם הראשונה 
והאחרונה שיקרה לך דבר כזה. אך אם לא תעשה את מה שאני 
אומר לך (להזכירני לפני פרעה) תדע שכמשפט הראשון אשר 

 ב ייפול לך זבוב ושוב תגיע לכאן.היית משקהו שו
 (ע"פ הספורנו)

 



 

 ~1 ~ 
  

 נפלאים  סיפורים
 בשויפרשת 

 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 בניסןכ"ו  -רוזנבוים זצוק"ל 

 וישב יעקב (לז, א)
אמר רבי חוני משל לאחד שהיה מהלך בדרך וראה כת של 

כך כיון שראה יעקב אבינו  ,כלבים ונתיירא מהם וישב ביניהם
 ג') ',ואלופיו נתיירא מהם וישב לו ביניהם (בראשית רבה ד עשו

מסופר על רבי יהונתן אייבשיץ רבה של פראג שפעם פנה אליו 
כומר שונא ישראל מפורסם בשאלה ואמר לו: שמעתי שאתם 
היהודים נוהגים כבוד ברב שלכם, וכשרואים אותו קמים מפניו, 
כמו כן שמעתי כי מנהגו של היהודי, כשמתנפל עליו כלב ונובח 

ד אתם לקראתו, לשבת על הארץ, מתכבד אני לשאלך כיצ
 נוהגים כשמזדמנים לפניכם רב וכלב יחד? 
כשההלכה מסופקת  ,כלל גדול הוא בידינו השיב לו הרב בשלווה

בידינו, אנו אומרים צא וראה איך העם נוהג? אדרבה בוא ונצא 
 שנינו אני ואתה יחד לרחוב היהודים, ונראה כיצד העם נוהג.

 

 "ויחלום עוד חלום אחר" (לז, ט)
 ויים הדרמטיים שבין שני החלומות של יוסף. יש לשים לב לשינ
לו, ואילו בחלום השני  משתחוויםרק האחים -בחלום הראשון

 [השמש והירח].  משתחוויםגם ההורים 
כלומר -בחלום הראשון, יוסף אף מיוצג על ידי נמשל 'אלומה'

ל'אלומה' שהוא יוסף.  משתחוויםה'אלומות' שהם האחים 
ם והאחים מיוצגים על ידי נמשל בחלום השני, רק ההורי ואילו

'השמש והירח והכוכבים', ואילו יוסף מופיע כעצמו ללא נמשל 
 .לי' משתחווים'

צגים שני השתחוויות שהשתחוו יהחלומות מי 2והביאור פשוט 
וכבר אנו -ליוסף, הפעם הראשונה כשהאחים באו לקנות אוכל

מבינים מדוע ההורים לא מופיעים בחלום, מהטעם הפשוט 
שבשעת השתחוויה זו הם לא היו ולא השתחוו שכן רק האחים 

חס להשתחוויה יירדו לשבור אוכל. אבל החלום השני מתי
ה שהשתחוו כאשר ירדו יעקב ובניו למצרים, שם גם יהשני

השתחווה יעקב [ובלהה שגדלתו כאמו, ראה ברש"י על הפסוק 
 'והנה השמש והירח']. 

הראשונה השתחוו  מעתה נבין גם את ההבדל השני, בפעם
האחים ליוסף, לא כי כבדוהו כמלך גדול אלא פשוט מאחר 
שהם רצו 'אוכל' ועליהם היה להשתחוות כדי לקבל את האוכל, 

אופציה לקבלת אוכל לכן -יוסף היה מבחינתם 'אלומת תבואה'
החלום היה אלומות תבואה שמשתחוות לאלומות אחרות, לא 

ויה ולמצרים, ההשתחה, כשבאו יעקב ובניו יכן בפעם השני
לי' לא  משתחוויםהיתה ליוסף כמלך של כבוד, שם החלום היה '

 לאוכל שאני מיצג, אלא לאני עצמי, המלך. 
 

 ו איש" (לז, טז)ה"וימצא
מסופר על הרה"ק רבי חיים בעל ה"דברי חיים" מצאנז זיע"א, 

שפנה פעם אל תלמיד חכם 
אחד וביקשו להצטרף אליו 
לאסוף כסף לדבר מצוה 

חוץ. דחה אותו הלה בטענה נ
 כי הוא עסוק בתלמודו. אמר 

לו רבי חיים" רש"י הקדוש מפרש "ויאבק איש עמו" הוא שרו 
של עשו, ואילו "וימצאהו איש" זה גבריאל, ומנין זאת לרש"י? 
אלא מלאך הפוגש יהודי תועה בדרך ושואלו במה אפשר לעזור 

א", אין לי זמן, לו? זהו גבריאל, ואילו מלאך אשר אומר "שלחני נ
 צריך אני לומר שירה, שם זהו שרו של עשו.

 

 "היא מוצאת" (לח, כה) 
"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: נח לו לאדם שיפיל 

 –עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. מנלן 
 .מתמר, שנאמר "היא מוצאת" (ברכות מג, ב)

ידוע המעשה שהיה מספר רבי ישראל שיינקר זצ"ל, כי רבי 
יהושע לייב דיסקין זצ"ל, מטעמי בריאות, היה עליו לשתות את 
התה שלו עם הרבה סוכר. ויהי היום, ובעת השיעור הכניס לו 
השמש כוס תה שבטעות הניח שם מלח במקום סוכר, וכיון 
בי שהשמש ידע שהוא זקוק להרבה, הכניס הרבה מלח... ר

יהושע לייב שתה את התה, ולא ראו עליו שום תגובה חריגה, 
 שתה עד הסוף. 

נכנסה הרבנית בבהלה ולחשה לתלמידים: השיעור באמצע 
י, היכן התה? אני מגלה שהשמש טעה והשתמש עם וי"אוי ו

צנצנת המלח!" התלמידים הרגיעו אותה, ואמרו כי כנראה היה 
"כי הוא שתה  ,שאלה כרגיל. "מהיכן אתם יודעים?"שם סוכר 

את הכוס כמידי יום, כרגיל, ללא תגובות" ענו התלמידים. היא 
טעמה את השיריים וצעקה: "כן כפי שאני אומרת, הרי זה פקוח 
נפש בשבילו!" למחרת שאלוהו התלמידים: "ילמדנו רבינו, אם 
זה פקוח נפש, מדוע הרב שתה?" והרב השיב בפשיטות: 

עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין "למדנו, נח לו לאדם שיפיל 
 (יחי ראובן) פני חבירו ברבים". 

 

 "והיא שלחה אל חמיה" (לח, כה)
וברש"י לא רצתה להלבין פניו וכו' מכאן אמרו, נוח לו לאדם 

 לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים. שיפיל עצמו 
הרה"ק רבי אהרן מקרלין "הבית אהרן" זצ"ל, הגיע לעיירה 
מסויימת ביום ל"ג בעומר, וערך שם את שולחנו הטהור לכבוד 
ההילולא קדישא של רשב"י. בעת הסעודה ביקש להביא את 
ספר "הזוהר", וכיבד את היושבים בשולחן לומר כל אחד קטע 

ר, וכשהגיע מספר הזוהר. בין המסובים ישב אחד מרבני העי
תורו לומר, הצביע הבית אהרן על היושב אחריו שימשיך 
בקריאת הזוהר, ועל הרב המכובד דילג, כאלו לא ראה אותו. 

ל אחד לפי תורו. לאחר שסיימו כל היושבים בשולחן לומר כ
רב ואמר: כולם קראו בספר הזוהר חוץ פנה הבית אהרן ל

ממכם, אולי תאמרו איזה מאמר מדברי רשב"י. הרב שהרגיש 
פגוע שדילגו עליו, בחר במאמר רשב"י במסכת ברכות (מג:) 
אמר רבי יוחנן משום רבי 
שמעון בן יוחי: "נוח לו לאדם 
שיפיל עצמו לתוך כבשן 
האש, ואל ילבין פני חבירו 

 ברבים"... 
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 נפלאים  סיפורים
 בשויפרשת 
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וסיים  "מנלן? מתמר!"ו... תסיימו את המאמר נענה הרבי נ
הבית אהרן ואמר: תמר זכתה אח"כ ללדת תאומים, וגם אתם 

 תזכו עוד השנה להיוושע ולהתברך בתאומים...! 
עשרים שנה עברו מנשואי הרב ועדיין לא נושע בזרע של 

 קיימא, והנה בשנה זו נפקד ונולדו לו תאומים, שני בנים. 
חיים מענדל קוסטמרצקי זצ"ל סיפר, החסיד המפורסם רבי 

שהוא הכיר את התאומים, וכל מה שסובב הבית אהרן כוונתו 
 היתה, להמשיך ישועה על הרב, להיוושע בזרע של קיימא.

 

 "ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני" (לח, כו)
כאשר הגה"ק רבי ישראל סלנטר זיע"א התחיל לומר שיעורים 

ל לומדי העיר שהתפעלו את כ בוילנה, הוא הרעיש בחריפותו
תו העצומה. הרבה מגדולי העיר היו באים לשמוע את ומגאונ

חידושיו, והיו משתוממים ומוקסמים מדברי תורתו. לעומת 
זאת, קמו לו כמה מתנגדים שרצו למעט את דמותו, מה עשו? 
הם העמידו עילוי חריף, שהיה מנסה למצוא סתירות לדברי רבי 

י ובירושלמי, אך רבי ישראל ישראל ממקומות נידחים בבבל
 בגאוניותו ענה תמיד לשאלותיו. 

פעם אחת שאל אותו עילוי שבא בקביעות לקנטרו קושיה 
חמורה באמצע השיעור. ר' ישראל שמע, חשב רגעים אחדים, 

 הודה שיש בקושיה זו פירכה על דבריו, וירד מהבימה. 
אח"כ גילה ר' ישראל לתלמידיו, שברגע ששמע את הקושיה 
עלו במוחו חמישה תירוצים שהיו מתקבלים על דעתו של אותו 
מקשה, אבל יודע הוא, שלפי האמת אינם נכונים וכי הצדק עם 

 המקשן, ולכן הוא ירד מהדוכן. 
והוסיף ר' ישראל ואמר: אל תחשבו שהודאה זו עלתה לי בנקל, 

כבוד התורה, של השפעה ועוד, צפו ועלו  חשבונות רבים של
ברעיונו, ומכוחם יכולתי להתיר לעצמי לדחות את הקושיה 
בתירוץ שאינו לאמיתה של תורה. אבל גערתי בעצמי: 
"ישראל! ישראל! הרי אתה לומד מוסר ומה עם מידת האמת?" 

 ומיד הודיתי על האמת וירדתי מהבימה.
 

 "ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי
 לאלוקים" (לט, ט)

לשלם רעה  -מפרש הספורנו: ״איך אעשה הרעה הגדולה הזאת 
 תחת טובה״.

נצקי זצ״ל: "היה זה באמצע יסיפר חתנו של הגאון רבי יעקב קמ
הקיץ של שנת תשמ״ג. ישיבת נר ישראל בבולטימור חגגה אז 
את שנת היובל שלה. אותו יום שרר חום כבד ומעיק. רבי יעקב 

זקן מופלג וחלש וכבר עבר את גיל התשעים,  נצקי שהיהיקמ
עם כל זאת הטריח עצמו במאמץ רב להשתתף בשמחת 

 הישיבה.
״שאלתי אותו מדוע מטריח עצמו כל כך, הלא אינו בקו 
הבריאותי והשיב לי: ״אם אחד אין לו כסף, הריהו פטור 
מצדקה. אולם אם הוא בעל חוב, הוא עדיין חייב לפרוע את 

וב לישיבת נר ישראל, זאת משום שבני הגאון חובו. אני בעל ח
 אל שליט״א נעשה כאן ללמדן. אמנם עבר לאחר מכן שמו ירב

קווד, אולם תחילת עלייתו הייתה כאן. אני מרגיש עצמי יללי
חייב אני לפורעו גם אם אין לי  בעל חוב למקום הזה, לפיכך

 כוחות לכך״. 
הגאון  סיפר תלמיד מישיבת לומז׳ה בפ״ת: פעם כאשר נסע

רבי יחיאל מיכל גורדון זצ״ל לחו״ל, ביקש קודם צאתו מהגה״צ 
 רבי אליהו לופיאן זצ״ל למסור שיחה בישיבתו לומז׳ה.

יש לדעת שהנסיעה מכפר חסידים, מקום משכנו של רבי 
אליהו לופיאן, לפתח תקוה, לא היה פשוט. בתחילה נסעו 

ומתל לתחנה מרכזית בחיפה ומשם לתחנה מרכזית בתל אביב, 
אביב, אם לא היתה ברירה לקחו מונית לפתח תקוה. אבל בדרך 

 חזרה, גם מונית לתל אביב לא היה לו לרבי אליהו באותו ערב.
את רבי אליהו עד לתחנה המרכזית  יתיוליומספר התלמיד: "

הגענו אמר לי רבי אליהו: אני חייב לשלם לך, כשבתל אביב. 
 סף על הזכות הזו״.אני מתבייש לקחת כ ,חלילה עניתי,מיד 

אמר לי רבי אליהו: ״לא התכוונתי לכסף, אלא להטיב עמך 
ירחם  ,בעצה טובה ברוחניות. אתה הרי יודע שגיהנום הוא קשה

נורא! וחז״ל אומרים: כל הקורא קריאת שמע ומדקדק  ,ה׳
באותיותיה מצננים לו גיהנום, אם כן רצוני להציע לך, כאשר 

 (מתוך מאמר) באותיותיה.תדקדק  -אתה קורא קריאת שמע 
 

"אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה 
 בידו באשר ה' אתו" (לט, כג)

רבי רפאל הלוי זצ"ל, בנו של הרב מבריסק, סיפר כי כאשר 
ברחו לווילנה בשנת ת"ש, שאל אביו על פסוק זה: הפסוק 
מדגיש, ששר בית הסוהר לא ראה כל דבר רע אצל יוסף, באשר 

לאמיתו של דבר, כל עצם ישיבתו של יוסף בבית ה' אתו. והרי 
האסורים הייתה מחמת עלילה, ולא היה בידיו של יוסף כל עוון, 
ומדוע אפוא נזקק לסייעתא דשמיא מיוחדת, כדי שלא יראו בו 

 עוון ופשע?
הסייעתא  ארואים מזה, כי לול –אמר הרב מבריסק  –אלא 

היה שר בית דשמיא המיוחדת שהייתה לו, שהיה ה' אתו, כבר 
הסוהר מוצא עוולות חדשות לטפול על יוסף בכל צעד ושעל. 
רק "באשר ה' אתו", לא טפל עליו שר בית הסוהר עלילות שווא 

 להתאנות לו. 
 

 "ויהי אחר הדברים האלה" (מ, א)
וברש"י: לפי שהרגילה אותה ארורה את הצדיק בפי כולם לדבר 

יהם ולא אליו. בו הביא להם הקב"ה סרחונם של אלו שיפנו אל
 ועוד שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם. 

הנה מכאן יקבל האדם הבטה והשקפה אחרת לגמרי על 
תונים מידי יום ביום, כי יהחדשות המפליאות המופיעים על הע

כולם מתרחשים ונשמעים במחשבה ובכוונה מאת השי"ת נורא 
העלילות, והוא היודע נסתרות סיבת פרסום כל דבר בעולם 

כגדול, כי יתכן ששני שרים גדולים ונכבדים כאלה הקרה  כקטון
לפניהם מכשול ונתפרסם בפי כל אך ורק לתכלית מיוחדת 
להסיר חרפת נבל מאותו צדיק, והמכשול וכן הפרסום הכל 

(דעת תורה) במכוון. 
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  ""וישבוישב""פרשת פרשת  
  .בור מלא נחשים. ]כד, לז ["והבור ריק אין בו מים"

דרש רב נתן , אמר רב כהנא: "המקשרים בין ימי החנוכה לפרשת השבוע, עשרות דרושים נאמרו על דברי הגמרא
משום שאין העין (פסולה ) ריםכעשרה מט(נר של חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה , בר מניומי בשם רבי תנחום

אבל נחשים , מים אין בו? "אין בו מים, והבור ריק) "בהשלכת יוסף אל הבור(מהו שנאמר : ועוד אמר). שולטת בה
אם משום שיש כאן מיעוט אחר . מנין שהיו בו נחשים, פירושים הרבה ניתנו למקור הלימוד". ועקרבים יש בו

אם כפירוש רבינו תם שלמדוהו ממה . ין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבותוא, "אין בו מים, והבור ריק: "מיעוט
  .ועוד, " אשר אין מיםןנחש שרף ועקרב וצימאו"שנאמר שהמדבר היה מקום 

אלא שנס נעשה . ודאי הוא שיכישוהו הואיל והוא דוחקם ומבהילם, הנופל לתוך בור מלא נחשים ועקרבים, והנה
: מצינו במדרש שכאשר חזר יוסף מקבורת אביו סר לראות אותו בור ובירךועל כן . ולא הוכש, לו ליוסף הצדיק

              . פלולית הבוראולא ראום ב, אבל האחים ודאי שלא ידעו שיש שם נחשים". ברוך שעשה לי נס במקום הזה"
הכתב "כפי שהוכיח באריכות בספר (אלא להפחידו ולהרחיקו מהם , שהרי לאמיתו של דבר לא רצו להורגו

, שנעה לו נס כזה, מבינים היו שצדיק הוא, וניצול שאילו ידעו שהיו שם נחשים, ל"ן זצ"עוד כתב הרמבו"). והקבלה
ולא היו , "אין בו מים, ריק", הבור נראה בטוח לחלוטין, לסיכום. ולא היו מוכרים אותו כדי להרחיקו מחברתם

 . ומאיזו סכנה עצומה ניצל אחיהם, ואף לאחר מכן לא ידעו איזה נס גדול ארע כאן. מודעים לסכנה הרוחשת בו
אינם נושאים עיניהם למעלה . שמבטם של הבריות שטחי הוא, דעו: וזה הקשר בין שתי המימרות שבגמרא

  !עליך לשימו מול עיניהם ממש, אם בפירסום הנס חפצת, על כן. ואינם יודעים מה בתחתית בור, מעשרים אמה
, קים אנו את נרות החנוכה לציון הנס המופלא שנעשה בפך השמןמדלי! ונוקבים כל כך, הדברים נכונים כל כך

". הזה) בתאריך(בזמן , שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם: "שהיה בו כדי הדלקה ללילה אחד ודלק שמונה ימים
, לעמוד האש וענני הכבוד, לעשר המכות. אך ודאי שאין להשוות נס זה לכל ניסי יציאת מצרים ולקריעת ים סוף

? ומה גדול אף מהם. ודאי שהיו גדולים לאין ערוך. ת המים מהסלע וירידת המן יום יום במשך ארבעים שנהלנביע
, חרף הגזירות והשמדות, שקיום עם ישראל בגלותו במשך שנות אלפיים, ל"ץ זצ"נשבע הרב יעב, "חי נפשי"

                   , דולי תורה ויראהתוך פריחה רוחנית מפעימה והעמדת ג, העלילות והרדיפות, הפוגרומים והפרעות
. אך רק למתבונן ומשתאה, אכן כן! יציאת מצריםנס גדול הוא יותר מכל ניסי , צדיקים וקדושים וגאונים מופלגים

והקדוש ברוך הוא מצילנו , שבכל דור עומדים עלינו לכלותינו", רק מי שיודע כמה נחשים ועקרבים ארבו לנו
  !יבין גודל הנס, "מידם

רק לפני מאה שנים . רק לפני מאה שנים הייתה הארץ שממה? אינו נס, ארץ הקודש, בותינובנחלת א, וקיומנו כאן
וכבר הוכפל . ולא תעסוקה, לא קרקע פורייה, לא מים. קבעה ועדת מומחים שאין בה מקום ליותר מחצי מליון נפש

אינו , עויניםני ערבים וקיומנו כאי בלב ים של מאות מליו? האין זה נס, נטויההמספר פי עשר ויותר ועוד היד 
שמצבה של המדינה גרוע יותר ממצבו של גטו ורשה , ל אמר בשעתו לראש הממשלה"הרבי מקלויזנבורג זצ?נס

כשבכל יום מתבשרים אנו על פיגועים . האין זה נס,  וחצי שהידים בכחןבמיליווחיכוכנו ! והודה לו, בפרוץ המרד
, חגורות נפץ שנמצאו, מחבלים שנעצרו בדרכם, ניות תופת שנלכדומכו, מעבדות נפץ שנחשפו, שנמנעו בחסדי שמים

ברוך שעשה לי נס במקום "האם אין כל יהודי ויהודי צריך לברך על מולדתו ? האין אנו בבור מלא נחשים ועקרבים
  !עשה עושה ויעשה, "הזה

              , רכים והסמינרים וכוללי האב,הגדולות והקטנות, וקיום הישיבות הקדושות. האינו נס, וקיומנו הכלכלי
                   , מלבד הניסים הפרטיים שבכל יום, כל אלו ניסים כלליים? האינם נס, פריחת התורה בארץ הקודש

  !המשפחה והפרנסה, החיים והבריאות
. וסביבו רק מים ושמים, רק הוא שחה ושחה. מי שספינתו נטרפה בלב ים וכל נוסעיה טבעו: נישא משלנו ונאמר

אלא רואה הוא בבעתה סנפירי כרישים חגים , ואם אינו לבדו .אין לו סיכויים? מיםמה סיכוייו לשרוד כך שבוע י
  .מקל וחומר, אפסיים? למה סיכוייו להינצ, סביבו

    ? ואם עודנו חי כעבור שנה !הרי זה נס? ואם בכל זאת. לא יתכן? כעבור חודש ימים, מותש אך חי, ואם ימצאוהו
  .נס שלא נשמע כמותו? ואם עשר שנים .ומכופלנס כפול ? ואם בכל זאת! לא יעלה על הדעת

    ...הרי זו מדינת ישראל?  שנהםואם שישי
הרי לא . והם רוחשים סביבו בעינים בורקות ופיות פעורים, מי שהושלך לבור מלא נחשים: רק שאלה אחת נשאל

  !ולייחל שימשיך, להודות על הנס עד כה! יפסיק להתפלל
  ).מעיין השבוע! (?...ואנחנו

  ].יג, מ ["והשיבך על כנך"
יהודי שהגיע לדרגה כזו שיש ביכולתו ! ת בעניין הפרנסה"איזו מסירות נפש יש בדורנו יותר מהקרבה למען השי

  .אין ספק שיש בו גם משהו ממסירות נפשם של האבות הקדושים,  פרנסה למען כבוד השםלוותר על

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"יקוט רבקה בת רחמה הי, ו" בת דיאנה הימיכל אפרת חיה, ו"אורה בת מלכה הי, ו"שלמה אחיה בן הלן הי, ו"חביבה בת מוזלי הי, ו"מהרנגיז בת טאוס הילרפואת 



ש אלישיב בשאלה "ח שבא אל מרן הגרי"ח שמעתי על אברך ת"בבית מו :א" יצחק זילברשטיין שליטגאוןה ר"מו סיפר
ד הם אנשים שאינם שומרי תורה רוב עובדי המשר, ברם, ודה טובה ורווחית במשרד למחשביםאשתו התקבלה לעב. כדלהלן
חיוביות של -או שמא יש לחשוש מההשפעות הלא, האם כדאי וראוי שהאשה תעבוד במקום כזה, השאלה היתה .ומצוות

ונחשבת למשכורת שבכוחה לפרנס את , היתה מכובדת מאוד, יצויין שהמשכורת שהוצעה לאשה? העובדים החילוניים
  .המשפחה בכבוד

            – אם הינך רוצה אשה;  לאשתך לעבוד במשרד ההוא תן– אם הינך רוצה כסף': ח בהאי לישנא"ש השיב לת"מרן הגרי
  .וקיבל, האברך שמע ...!'אל תרשה לה להמשיך ולעבוד שם

               , א"וסיפרה לו את דבריו של מרן שליט, שטחה לפניו את חששותיה, ביום שלמחרת נכנסה אשתו אל מנהל המשרד
  .היא נאלצת לעזוב את העבודה, מורה לקבל כאןוהודיעה שלמרות המשכורת הטובה שהיא א

  .כולה לצניעות-עילה הקשורה כל. מעולם לא שמע על עילה שכזו לפרישה מן העבודה. המנהל היה המום
או משום שהמשכורת , משום שהם מעתיקים את דירתם לאזור אחר, הוא כבר שמע שאנשים עוזבים את העבודה שלהם

רק משום שרב גדול בתורה  ,אבל שאישה תעזוב את מקום עבודתה .אלו סיבות אחרותב-וכיוצא, אינה מספקת את רצונם
  .על כך הוא לא שמע מעולם, מטעמי צניעות, אומר לה לעשות זאת

לא תסור 'הציווי . אבל הדברים לא פעלו על ליבה, ולהניא אותה מהצעד שהיא מתכוננת לעשות, הוא ניסה לשכנע את העובדת
והיא ובעלה האמינו בכל ליבם שאם הרב אלישיב הוציא את , היה חשוב לה יותר מכל דבר אחר עלי אדמות' מכל אשר יורוך

  .וכך הם מצווים לעשות, הרי שזו היא אמת לאמיתה, הדברים הללו מפיו
  .המכניסה סכום כסף גדולבמיוחד כזו , ולא התחשבה בכך שקשה למצוא עבודה, האישה עזבה את העבודה וחזרה לביתה

  .כרס-ובידו תיק עב, ומנהל המשרד נראה בפתח ביתה של האישה,  שעות48ת ולא חולפ
שבו נמצאים , התיק שבידיו הוא תיק העבודה שלהוהבחינה ש, הופתעה מאוד, עקרת הבית שלא ידעה את סיבת בואו

  .המסמכים עליהם עבדה בימים שלפני פרישתה
                    ... ידעתי שלא יתכן לאפשר לאשה שכמותך לעזוב את המשרד,  אמר המנהל,לאחר ששמעתי את דברייך'

  !' בביתך הפרטי-והחלטתי שמהיום ואילך תבצעי את כל העבודה שעשית עד היום במשרד
הטוב ' רכש'הבין שהם ה, לריבון העולמים, זוגלפקפוק של בני ה- ניתנת-המנהל הסביר שלאחר שראה את נאמנותם הבלתי

           , בטוחני שתשמרי על נאמנות מוחלטת לעבודתך'. ולכן אין כל מניעה שהאשה תבצע את עבודתה בבית, ביותר של המשרד
  .אמר', גם אם תעבדי בבית

  .)ברכי נפשי( הרוויחו בני הזוג את הכל, בזכות שצייתו להוראה
  ].כ, מ[ " את פרעהיום הולדתת"

-רבת' יום הולדת'החליט לערוך שמחת , ובהגיעו לגיל שישים,  אצל יהודי שהיה נחשב לעשיר גדולהמעשה שלפנינו אירע
עורך השמחה הבטיח לבעל האולם שאת מלוא דמי האירוע ישלם במזומן מיד . משתתפים באולם שמחות יוקרתי ביותר

ואף נענה לבקשתו למסור , אמון מלאובעל האולם נתן בו , בתום האירוע מהכספים הרבים שאמור לקבל במתנה באותו ערב
  .לידיו את מפתח הכספת כבר בתחילת האירוע

כל משתתף שלשל בכניסתו ו, שהוזמנו אליה אנשי עסקים נכבדים, ליוומובן מא,  ההולדת הגדולה התחילהוהנה חגיגת יום
  . לכספת שהוצבה בפתח האולם' נהשמ'מעטפה 
שבאותו הזמן עמד לפני קריסה כלכלית קשה , שאף אחד לא ידע, אלא, עצוםשלנו היה נחשב לעשיר ' חתן השמחה, 'כאמור

אלא מצבו ', יום ההולדת'לא היתה כלל , הסיבה האמיתית לעריכת השמחה המפוארת, ולמעשה... ושקיעה בחובות אדירים
  ...שבעקבותיו זמם להרוויח הון רב בנוכלות וגניבה, הכלכלי הנורא של האיש
האיש רוקן . ופתח את הכספת, ויפן כה וכה וירא כי אין איש, חתן השמחה פסע חרישית לעבר הכספת, לקראת סיום האירוע

           , שם המתינה לו מכונית, וחיש מהר חמק ויצא משערי האולם, את כל תכולת הכספת לשק גדול שהתמלא במעטפות
  .קהוהמריא למדינה רחו, תוך דקות אחדות עלה למטוס... במהירות לנמל התעופה' דהרה'ש

על כל (מיהר לסגור , וכאשר בעל האולם קלט את התרמית הגדולה שאירעה כאן, עקבותיו של בעל השמחה הנוכל נעלמו, ובכן
אך אני תובע , אבקש את סליחתכם, רבותיי: "והכריז בפני כל המשתתפים, את שערי אולמו) משתתפי השמחה הנבוכים

  ...".אירוע ברח מבלי לשלם לי אגורהמשום שעורך ה, לקבל מכל משתתף את דמי המנה שאכל
               ; עבור המנות כבר שילמנו די והותר בכספי המתנות שהנחנו בכספת: "האורחים המוכים בתדהמה השיבו לעומתו

  ..."ך ותתבע ממנול, התשלום נמצא אצל בעל השמחה
  ?האם אכן צריכים אורחי השמחה לשלם עבור המנות שאכלו? עם מי הדין

נמצא אפוא , ל השמחה הגנב לא שילם עבור המנות וברח ונעלםלאחר שבע :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
והרי זה דומה לראובן (וממילא קיים עליהם חיוב לשלם עבור מנות אלו , שהסועדים אכלו ונהנו ממנותיו של בעל האולם

 שמעון ולאחר הסעודה ראובן ברח והותיר את, וראובן הבטיח לשמעון שישלם עבור מנתו, ושמעון שנכנסו לאכול במסעדה
הולדת -ובאשר לכסף שהכניסו מוזמני היום). ששמעון צריך לשלם לבעל המסעדה עבור המנה שאכל, שהדין בזה הוא, לבדו

שילמתם לכתובת ': ויכול בעל האולם לטעון כלפיהם, אלא העניקו מתנה לבעל השמחה, בזה עדיין לא קנו את המנות, לכספת
כי יכולים לטעון שלא היו משלמים כל כך הרבה , אורחים אינם צריכים לשלםאת מלוא דמי המנה ה, אמנם ...'הלא נכונה

  . צריך כל סועד לשלם, שליש מערך המנה-אבל שני, )וכפי שיבואר להלן(עבור מנה מיוחדת שכזו 
מעשה בבנים שלאחר פטירת אביהם מצאו בבית האב ): ד"א ס"מ סימן שמ"חו(ודומה הדבר לדין הבא המובא בשולחן ערוך 

           . ובתום הסעודה נשמעו דפיקות בדלת, שחטו את הפרה ואכלוה. וחשבו לעצמם שהיא היתה שייכת לאביהם, מנוח פרהה
, הגעתי לקחת ברשותכם את הפרה שלי... ה"שמעתי בצער רב אודות פטירת אביכם ע: "היה זה אחד השכנים שאמר לבנים

השכן תובע מהם לשלם את , בנים כבר הספיקו לאכולה, לאחר שהתברר שאת הפרה של האיש...". אותה השאלתי לאביכם
  ...". מניין היה לנו לדעת שהפרה שלך: "והם טוענים כנגדו, דמי פרתו

את מלוא דמי הפרה . שהוא שני שליש מדמיה', דמי בשר בזול' שצריכים היתומים לשלם לבעל הפרה -הדין בזה הוא , ובכן
, שליש משלמים-אבל שני', יינו יודעים שאינה של אבינו לא היינו אוכלים בשראילו ה'כי יכולים לטעון , אינם צריכים לשלם

  . והוא הדין בענייננו. אף אם לא היה בכוונתם לאכול בשר, שכן דרך בני אדם לקנות בשר בזול ולאכול
  .)2אחת שאלתי ( כל אורח ישלם שני שליש מדמי המנה שאכל :לסיכום

  ,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 רפאל בן שהין 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 מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" בן מרים זנ אליהו"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל" זדוד בן כורשידנ "לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" זטובה בת כורשידנ "לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

 
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 03-5592523: למעוניינים בהפצת העלון
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  משולח לגולה לשלוח העדה פרנסי החליטו בירושלים בצורת בשנת, אחת פעם      נקודה למחשבה
, לאיטליה השליח הגיע ., ת, לפנות יוכל אליה ת למרות, לאיטליה המשולח יצא .הקודש שבארץ אחיהם למען כיסם ואת ליבם את לפתוח

 ".הקודש בעיר ברעב הגוועים אהוביך בניך למען לפחות-למעני לא אם, לי עזור, עולם של ריבונו:”בקול קרא והוא? יפנה להיכן תוהה והוא הנמל ליד עמד, צ"אחה שישי ביום
 לו לסייע מתחייב הוא כאשר, בביתו להתארח השליח את הזמין, משנענה .בעיר למעשיו ושאל, הינו יהודי כי בו העידו פניו אשר, אדם אליו פנהו מהודרת עגלה לידו עצרה לפתע

 והזניחו י כי נראה אשר, אחת פינה להוציא ח לנוכח משתאה עמד, נכנס כאשר, מפואר תילב הכרכרה הגיעה, קצרה נסיעה לאחר .שליחותו בביצוע
 בעל הבחין, הסעודה בזמן, שבת בליל .ומהאמ שאל לא אך ?.וההדר הפאר כל בין זה עלוב חפץ של מקומו מה .ומנופץ שבור זכוכית בקבוק לו ניצב, הפינה באותה .לחלוטין אותה
 לי שיזכיר כדי אלא, שם הצבתיו לחינם לא. כאן השבור הבקבוק של מקומו מה אתה מתפלא ודאי:”ואמר אליו פנה הוא, השבור הבקבוק רלעב שהופנו האורח של במבטיו הבית
 בית את ניהל ואף התגורר סבי ואילו, שבהולנד באמסטרדם תקופה באותה התגוררנו, קטן כנער שנים עשרות לפני התחלתי הזאת בארץ חיי את !חיי את ששינה המעשה את

 קריסה בפני שעמד העסק, היטב נכרה עזרתי, ואכן .אבי מצוות עלי חזקה אולם, לכאן ולהגיע בהולנד שהתגוררה משפחתי את לעזוב מאוד קשה לי היה .ברומא, כאן מסחרו
 רוחנית שמבחינה אלא, מיליונים שווה כבר העסק היה, סבא נפטר שרכא, ספורות שנים לאחר .מצליחה ארצית רשת בבעלותנו הייתה שנה מקץ, לפתע משגשג החל מוחלטת

  והנה, ברחוב עברתי, שבת ערב זה היה, אחת פעם .היהדות ערכי ללא במוסדות שהתחנכו, קטנים ילדים  שני היו כבר ולנו, יהודיה לא לאישה נשוי הייתי. לזייף התחלתי
 .ואביון עני אביו כי לי סיפר בעיניו כשדמעות. לדובבו וניסיתי אליו ניגשתי .בבכי ממרר והוא ופץמנ בקבוק בידו, זוית בקרן עומד 

 ארוכה תקופה במשך .נרות ימים שמונה במשך להדליק אנו מצווים זה ובחג' כמותו יהודי אני אף כי דעתו על העלה שלא הילד לי הסביר', חנוכה חג' היהודים אצלנו חל בערב היום
בפרוטות היקר השמן את וארכוש שאלך וביקשני אבי אלי פנה, מלימודי שחזרתי לאחר, היום .חנוכה לנרות שמן לרכישת דלהה ממשכרותו כסף סכום יום מידי אבי הפריש
 הגעתי .י כי מציין שהוא תוך, חלילה הבקבוק ישבר או הכסף יאבד לבל מאוד עד ואזהר שאשמר זהרנייה הוא. רב זמן שנחסכו הללו הבודדות

 ...האסון אירע,  לפתע אז, אולם, בידי והבקבוק אשוב כאשר בבית שתפרוץ הרבה השמחה על חשבתי, ממנו דעתי את הסחתי לא .לדרך ויצאתי, השמן הבקבוק את קיבלתי, לחנות
 הילד סיכם, 'עת ועד מאז' ...התנפץ הבקבוק ..המדרכה לעבר צונח הבקבוק את ורואה המדרכה על שוכב עצמי את מצאתי וכך, למרגלותיי הארץ על מונחת אבן כי הבחנתי לא

  ? איתי איננו והבקבוק אבי אל אעלה איך ..היקר הבקבוק ללא בביתי פני את להראות מעז אינני,  ובוכה כאן אני עומד'
 אל אעלה איך כי ,העשיר יהודי המשיך" נזכרתי" "קטן יהודי ילד ? הוא והיכן אתה היכן' !'תוכמו אתה יהודי הלא: 'לעצמי אמרתי .י בבכי שוב פרץ והילד
 ישאלוני כאשר אשיב ומה אענה מה, עצמי את שאלתי. וברה זכה בילדותינו לנו שניתנה הנשמה היא היכן,  הנער הוא היכן נשאל כאשר פנינו נישא הכיצד?' איתי איננו והנער אבי
 של דמותו, מעשיו את להסביר יאלץ בו מהרגע חושש אשר בן של ביותר מוחשי ציור עמד עיני לנגד, הבוכה בילד נזכרתי ואז ?!.. ובנותי בניי נפשות על

  ...'אבי אל אעלה ואיך' : בשאלה נזכר יאנ עליו אני שמביט רגע בכל, המפואר הסלון של החדר בפינת כאן,  השבור הבקבוק והנה .מנוח לי נתנה ולא לעיני ניצבה  הבוכה הילד
 

 (העורך)רק צריך לגלות אותו  ליש לכל 

 היה ל"זצ גרוסמן ישראל רבי
 כמובן אך. בדור החסד בעלי מגדולי

האחרון שישי ביום ואף. פעם של זן-מ
. לאברכים לחלוקה גדול סכום קיבל
ה היה שלו הנוהג

 . קבלתו לאחר 
 

 עת, זה שישי ביום ומצב בשל אבל
 אירועי 2 לאחר כח ונטול חלש שכב

 הצפירה בעת ממש נזכר, לב
 שבת בוא את שמבשרת, הראשונה

 כדי ותוך, מונחת במגירה כי, מלכתא
 הכסף את להעביר 

 של ששבתם כדי שבת לפני עוד
.בשמחה תהיה" המקובלים האברכים"

 שנים מספר ולמד שישב בחור
 להיכנס תכנן יוסף פורת בישיבת
על באוניברסיטה לימודים למסלול

 תואר עם ת מנת
 כמתוהסאת כשביקש,  אקדמאי

ציון בן רבי הגאון רבינו של וברכתו
כלום: "השיבו ל"זצ שאול אבא
 ללמוד יכול לא שאני אתה סבור

 בגילי כיום שגם חושבני באוניברסיטה
 אפילו שאוכל בטוח ואני אותי יקבלו

, זאת עושה לא אני ומדוע להצליח
א היא שהתורה משום

 , שבנמצא 
 ביותר והקדוש ביותר המתוק
 ובכל הזה שבעולם ביותר והמרומם
 לומד אני כך ומשום כולם העולמות

 לקבל כדי אלי באת. אותה רק ונושם
 מה אלא לך לייעץ יכול ואיני עצה

 

 תורת ל"זצוק עדס יוסף רבי הגאון
 שהיה רגע כל. חסדים גמילות של עולם סדח

 ידו על נחטף היה -חסד לגמול בו אפשר
 ישיבת מתלמידי אחד סיפר.רווחי כעסק

 יוסף רבי -רבו כי, הירושלמית" יוסף פורת"
 הוא כך לשם. שידוך לגמור לו סייע, עדס
 הכלה של הצד עם שוחח, לעיר מחוץ נסע
ה ובזה, המבורך לסיומו השידוך את והביא

 לקנות הזמן כשהגיע: 
 את אתו בדק.  לימינו עדס הרב ניצב -דירה

 מספר את, האוויר כווני את בחן, הדירות
 עבורו כאילו -הבניה איכות את, המדרגות

 פסח שבין ימים -והימים. הדירה, היא
 כל מתכונן בהם, הגדולים הימים! לעצרת

 ! התורה לקבלת יהודי
,  גדול חכם למידת היה ל"זצוק עדס הרב
 לפנות 2:00ב: לעיפה עמוס היה יומו סדר

 התפלל", חצות תיקון"ב התחיל בוקר
 עסק כך אחר, המערבי בכותל" ותיקין"

 בלמוד, קהל בקבלת, 
 .עצמי ובלימוד בתים בעלי עם

נאים הדברים , כשהם יוצאים 
 מפי עושיהם . 

 

 ישראל רבי הקדוש רבו של פטירתו מאז
 לפינתו אליהו רבי חזר אבוחצירא

 מעטים לא אולם, בוראו את לעבוד הצנועה
 ו בגדולתו הבחינו אשר היו

 ,ובנסתר בנגלה. עצתו ללא אחד צעד
 כהנא ועוד אצלו שראו 

 נשאר הוא אך. למכביר היו וכהנא
 מדוע, ממקורביו אחד פעם שאלו. בפשטותו

 שבוודאי. ם"האדמורי מנהג נוהג אינו הרב
 : א הוא. לזה ראוי היה

 !".ושלום חס? אני"

 נפשה בטוב תלין וזרעה ירש ארץ                       העלון לעילוי נשמת 

  לגאון לספר באו
 כי ל"זצ צדקה יהודה רבי

  . סרה בו מדבר מישהו
 

 מה על גם, לו מחול: "הרב השיב
 שידבר מהעל גם בעבר עלי שדבר
 , , והלאה מכאן עלי
 כלל התעניין ולא..." מעכשיו כבר
 ...דבריו היו ומה המדבר הוא מי

היה על דלתות התורה ולא הבין שוקד
חופשות ורפיון מה הם. וכשעמד  רבי 

ל בראש ישיבת "זצ  מיכל קופרמן
ברסלב ראו ברבי מיכל שהיה איש אמת
בפשטות, איך הינו עומד על המשמר 

 לא הבין איך אברך ללא פשרות ו
 

  תשאמור להיות 
אינו מגיע כבר בעשר דקות לפני שלוש 
או איך אין לומדים ללא הפסק. הוא לא 

 הבין זאת...

הסח דעתך ממעלותיך , 
 וממומים שבחברך . 

 הבת קלרה  נ העלון לע"נ



 

 הלכו ביער  ובן אבאא
ואז הילד שואל את אביו אבא מה 

זה פוזל האבא עונה לו אתה 
ואה את שני העצים האלו מי ר

שרואה אותם הרבה אז הוא פוזל 
ואז הבן אומר אבל אבא 

  
 

hamaor.netכל העלונים: 

ָנַען  ֶאֶרץ ּכְ ֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ּבְ ב ַיֲעקֹב ּבְ ׁשֶ  (בראשית לז, א)ַוּיֵ
 

 בדרך מהלך שהיה לאחד משל רבותינו (בראשית רבה פד, ה) אמר רבי חוניא 
 שראה יעקב אבינו כיון כך, ביניהם וברחו לו וישב מהם ונתיירא כלבים של כת וראה

 ביניהם וברחו. לו וישב מהם נתיירא ואלופיו עשיו את
 

, ו"ח יסורים עליו שבאים אדם דכשרואה השכל מבארים שמדרש זה בא ללמד מוסר 
 לו ואלמצ עליו עצמו הסבל מתוך אדרבה אלא, מהצרות לברוח איך עצות יבקש לא

 הצער כל וממילא, השמים מן ה"הקב מאת הכל כי שלם בלב שיאמין דהיינו, מקום
, הארץ מלאה' ה וחסד לטובה הכל המצב שבפנימיות בעוד חיצוני הסתר אלא אינו

 .בה (שפתי צדיק) לישב הצער בתוך מנוחה מקום לו ימצא זה ידי על וממילא
 

 ה של פראג, זצ"ל רב י מסופר על הגאון רבי
שפעם פנה אליו כומר רשע שונא ישראל ושאל: שמעתי שאתם היהודים נוהגים כבוד 

ֵני ָזֵקן (דברים יט, לב)ברב שלכם וכשרואים אותו קמים בפניו,    ְוָהַדְרּתָ ּפְ
 ואין זקן אלא מי שקנה חכמה (קידושין לב ע"ב).

שמתנפל עליכם כלב  עוד שמעתי, המשיך הכומר, שיש אצלכם היהודים סגולה שבזמן
נובח לשבת על הארץ, ואם כן כיצד תנהגו אם יזדמן לפניכם כלב ורב ביחד? (הרשע 

 המרושע רצה להשוות חלילה וחס את כבוד הרב עם הכלב).
 

לו רבי יהונתן השנון והחריף, הלכה פסוקה היא בידינו (ברכות מה ע"א), כל  
וראה מה העם נוהג ותנהג כך גם  הלכה שרופפת בידך פוק חזי מאי עמא דבר, צא

אתה, מסתמא מנהג אבותיהם ואבות אבותיהם בידיהם, בוא ונצא אני ואתה ביחד (הרב 
 כלב) ונראה מה יעשו כולם ונראה מה ההלכה!-ביחד עם הכומר

 

כומר הרשע תמיד היה מנסה לנגח ולריב עם הרב, יום אחד הכומר השקה את גינתו ה
ובדיוק הרב עבר שם, אמר לו הכומר, רבי יהונתן, תגיד לי, מה ההבדל בין יהודי 

 לחזיר, השיב לו רבי יהונתן בפיקחות: הגדר הזו שמבדילה בינינו...
ה ֵעָצה התורה הקדושה נותנת פקחות עצה ובינה לאדם, ִלי ּיָ  ְגבּוָרה. ִלי ִביָנה ֲאִני ְותּוׁשִ

 
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, ניסים  נשמת:לעילוי 
 סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, י

 יחזקאל בן שמחה, דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב ז, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלב
  , אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,יעקב יוסף בן מרגליתהרב 

 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב בן שמחה סבג, אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    שמעון בן רינה, ישראל 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

 מחנהבספריית גג""תשש חורף, פולין, פלאשובב
 רבי ביניהם, מקראקוב דגולים רבנים עבדו פלאשוב
 רבי", רב דרוהוביטשער"ה -אביגדור יעקב
 -פרנקל הרב, מקראקוב גדול פוסק -הירש יוסף

 כל היה לא בידיהם שהיו לספרים. ה'מפודגודז הרב בן
 כל הםל היתה ולא, במחנה החליפין בשוק ערך

 נועז חסד מעשה תוך. מזון תוספת להשיג אפשרות
ם לרבנים לספק, רבקה עצמה על קיבלה וקשה
. ברעב וודאית מגוויעה הרבנים את שהציל דבר,

 

 סכנת בהן בשעות לצריפם להתגנב נהגה היא
 אותו, מרק או לחם מעט ובידיה, פחותה ההתגלות

 היה זו התגנבות בתום. זו למטרה חברותיה תרמו
 אך, היתה קצרה שאומנם דרך, לצריפה לחזור עליה
. השמירה ממגדל הבולשים הזקיפים עבוד דיה ארוכה

 לו ניצב, גבוה מעל גבוה, השמירה למגדל מעבר אך
 שהגיעו עד עליהן גונן והוא, 

 ...לשלום" הביתה"

 תש"בב, סלובקיה, פישטיאןן
לעליית הגג שעל בית המדרש 

קיה, הגיעה בעיר פישטיאן בסלוב
שאלה בדבר התרת חלב עכו"ם 

בעת צרה. מציג השאלה היה אחד 
מחשובי הדיינים בעיר פרשבורג, 

, ישעיה קאלישהגאון רבי 
זצ"ל שפנה לרבה של פישטיאן, 

ישכר שלמה הגאון רבי 
זצ"ל, אשר הסתתר שם  טייכטל

במשך שנתיים ימים, מאימת צוררי 
ישראל. התשובה מעליית הגג 

 רג. נשלחה לפרשבו
 

לצד הפסק המנומק להיתר 
מוזכרות גם צרות התקופה, כגון: 

איסור השחיטה, שבירת מטה 
, לחמם של אחינו בני ישראל, 

הגוברות. "והחיוב על כל  
מורי הוראות לצדד קולות, בענייני 
המאכלים, אשר ממש כל חיי נפש 

  -תלויים בהם"
 נאמר באיגרת התשובה, 

וטה להקל.לחיזוק לפסק ההלכה הנ

לחלוק איתכם , אתם ששותים ונוהגים,  רציתיי
 הייתי אצל חבר בלילה האחרון .שעברתי מניסיון

 מכיוון ..., לא זוכר כמהייןשתיתי כמות גדולה של ו
שידעתי שאני לא מאופס, עשיתי משהו שאף פעם לא 

 בחניון  יתהשארתי את המכונ ...עשיתי בעבר
התוצאה: הגעתי הביתה בריא  ...ולקחתי אוטובוס

עצמי, עם הרגשה מצוינת  ושלם ומבלי לסכן את
  !!! שעשיתי את הדבר הנכון

להחנות את  אבל מה שגרם לי לקושי גדול, היה
. 

 הגראי"ל שטיימן מרבנוו
א"ל  זצ"ל שהחזו"אשליט"א: 

שהיה כאן יהודי בשם הרש"א 
 נ"י ושאל שאלה בלימוד, 
ולפי נוסח השאלה ששאל, 

טוב ללמד  י ראיתי 
ו תלמידים, כדאי לכם לקחת
 לישיבתכם בכפר סבא, 

 ולקחתהו ובאמת מאוד הצליח.

 זצ"ל יעקב גלינסקי הרבב
בתקופת  -מדים לאור הנרותוהיינו ל

  -לימודיו בישיבת 'בית יוסף'
היה מהאריות  נובהרדוק בביאליסטוק,

הוא היה מתאר את ההווי שבחבורה,
 הישיבתי כשבחורים נפרדו מהוריהם
למשך שנים והיו שקועים יום ולילה 

  ד תורה ומוסר.בלימו
 

עוד היה אומר כי בנובהרדוק לומדים 
בלימוד  . .לאור הנרות

שרק הספר המונח ליד הנר  לאור הנר היא,
ואילו כל השאר חושך כך יכלו  מואר,
ולצמוח תלמידי  ז להתרכז

"יש לנו חשמל  היה אומר: חכמים."כיום",
מסתכלים לפה ומביטים  המאיר את החדר,

איך אפשר  נו, לשם רק לא בתוך הספר.
 לגדול תלמידי חכמים כך..."

יוסף שלום  הרבלא אניס ליה,  כל רזז
בנגלה ובנסתר בצורה אשר כמעט  זצ"לאלישיב 

 ואין לה אח ורע, 
(אם כי בנסתר עשה הכל שלא ידעו כי יש לו יד 

 בכך) שאלות מפוסקים ראשונים ואחרונים. 
 

. ד הידיעות שלו הגיעו עד 
למשל יהודי שחשש שיש לו נגע ויש שאלה של 
"לקוץ בהרתו". הרב אלישיב הסתכל רגע על 

הנגע, הזכיר בו במקום כמה משניות, ובתוך רגע 
נוסף אמר לו: "הכל בסדר, זה לא נגע"... מי כמעט 
בדור הזה היה יכול לפסוק על נגע ברגע...בשאלות 

אז  : "אם זה ככה וככה השל מציאות היה 
 התשובה היא כך וכך". 

 

אם היו מציירים את המציאות כראוי היה משיב 
במקום. השאלה שנשארה לברר הייתה יכולה 

להיות במציאות. כי מצד ההלכה הכל היה אצלו 
 

זי"ע נעדר פעם מביתו זמן רב, וכשחזר  משה לייב מסאסוב רביי
שאלו ילדיו: "אבא, מה הבאת עמך ממסעך?" חוורו פני הצדיק וחלש ליבו. 

 הרו להשיב את נפשו, נבהלו בני המשפחה ומי
וכאשר שבה רוחו שאלוהו לפשר בהלתו? השיב רבי משה לייב: "כששמעתי 

את השאלה, חשבתי לעצמי הרי נעדרתי רק שבועות מספר וכבר שואלים 
. שוו בנפשכם מה יארע כשאעמוד בפני בית דין של י אותי 

מעלה וישאלו מה הבאתי מחיי, מה אומר ומה אדבר? התחלתי 
 ."וכמעט שנשמתי פרחה מקרבי מרוב רעדה 

ישראל  יעקבהמופלאה של הרב  הנהגתוו
זצ"ל התבטאה בפתיחת דלת ביתו ודלתי ליבו  קנייבסקי

בפני כל קשה יום. ביום, בלילה, בכל עת ובכל זמן, מסר 
עצמו למען הכלל. גם כאשר בני הבית סגרו את הדלת 

,והיה   שבשל השעה המאוחדת, היה ניגש 
 ת כאב הזולת. מקשיב וכואב א
 

בשנותיו האחרונות היו בני ביתו מתחננים לפניו שיסגור 
את הדלת בעיתות מסוימות, אבל הוא סירב בחששו שמא 

 .יגיע אדם שבור, שצריך לעודדו. 
, היה אומר, בפני יהודי שנפשו מרה עליו והוא 

זקוק לטפיחה על השכם? !והוסיף :הרי אף אחד אינו יודע 
זכות מה הוא חי . שמא דווקא בזכות העידוד שנעניק ב

 תן לנו הקב"ה שנות חיים נוספות. ילאותו יהודי, י

 הגר"ש וולבה המשגיחח
זצ"ל היה מזכיר לפעמים בוועדים 
שבחור יכתוב כל הערה במחברת 

 החזון איש מבורכת. וכדברי
באגרתו "כרך הערותיך בספר 

והסביר המשגיח זצ"ל מבורך". 
מדוע עדיף בספר מבורך, שאינו 

 רק מהטעם של שמירה אלא
גם הרצון לסיים את  

כל הכרך ולמלאותו בדברי תורה. 
 

וזכורני שנכנסתי פעם לביתו 
בזקנותו וראיתי על השולחן גמרא, 
 ולידה ספר כרוך שכתוב על השער

 . 
וראיתי בתוכו מערכות של 

 על הסוגיות שם.המשגיח 

אוי להם לבריות שחוטאים , 
 חושבים שהמיתה היא מנוס .ו

הגאווה , מביאה את 
 האדם לידי תאווה .

 

אחרי לימוד פרק 
  אחדאו נושא 

 
תיים, פעם וש

 שהלומד יהיה 
 בקי בו. 

 

זצ"ל זכה  שמואל פריימן, רבי ואכןן
לחביבות וקרבה יתירה אצל מרנא רבינו 

זצ"ל, אשר תמיד היה שואל ומתעניין  החוז"א
מו,ואפילו כשלא הייתה השעה הראויה בשלו

לקבלת קהל בבית מרן החוז"א ושלא הורשע אף 
אחד להיכנס אל הבית,הורה לו החוז"א שיכנס 

 או מהחלון. 



 בס"ד 
 
 
 
 

 
  "גאולה רוחנית" - וישבפרשת 

 "וישמע ראובן ויצילהו מידם"על הפסוק בפרשתינו 
(ל"ז, כ"א) שואל בספר 'קול יהודה' מדוע התורה 
משבחת את ראובן וכותבת עליו "וישמע ראובן ויצילהו 
מידם" והלא הוא יעץ להם להשליכו לבור ובבור היה 
יותר מסוכן כי היו בו נחשים ועקרבים? כיצד אם כן 
התורה מייחסת את פעולת ההצלה לראובן והרי יותר 
היה ראוי לייחס את פעולת ההצלה ליהודה שסוף כל 
סוף הוציא אותו מבור של נחשים ועקרבים והשאיר 
אותו חי בזה שהציע למוכרו לישמעאלים. לכל הפחות 
היה ראוי לייחס את ההצלה לשניהם לראובן וליהודה. 

חינה רוחנית, כי יתה בטוחה מביעצת ראובן האלא ש
סוף כל סוף אין חשש לסכנה רוחנית בבור, ואף שיתכן 
שתהיה שם סכנה גופנית, מכל מקום הרי זה ספק. 
ועוד, כי סכנה זו היא רק זמנית, שחשב ראובן רק 
להשקיט את הרוחות בינתיים, ואחר כך ימצא עצה 
כיצד להשיבו אל אביו וינצל מסכנה גופנית ורוחנית גם 

ת יהודה אמנם הצילה אותו מסכנה יחד. אבל עצ
של שמד גופנית, אבל לעומת זאת הכניסה אותו לסכנה 

רוחני שהרי מכרוהו לישמעאלים ההולכים מצרימה, 
. לכן התורה מייחסת את ושם הרי היו פרוצים בעריות

ההצלה דווקא לראובן שהצילו מסכנה רוחנית. וזהו 
שאמרו "גדול המחטיאו יותר מההורגו". שאילו 

ורגו זה רק בעולם הזה ואילו המחטיאו גורם לו הה
 לאבד את שתי העולמות. 

נוקבים ויורדים לחדרי בטן דבריו של הרב מבריסק 
רבי יצחק זאב זצ"ל  אשר כמה מילדיו הקטנים עלו על 
המוקד בכבוש הצורר הנאצי את ליטא. כל ימיו היה 
חרד שמא, חלילה, אחד מבניו לא נספה, אלא מתחנך 

ם באחד מבתי המנזרים שבאירופה. מחשבה הוא אי ש
 זו הדירה שינה מעיניו, והוא התבטא פעם כי היה יורד

בשלווה אל קיברו אילו היה יודע כי כל ילדיו שנעלמו 
נשרפו על קידוש ה'. כמה יראה נעלה טמונה בדברים 
אלה שיצאו מאב שכול! גם כך חשב ראובן. רוח הקודש 

ם כן הוא, כי המעשה היא שצריכה לבוא ולהעיד כי אמנ
שעשה ראובן היה "למען הציל אותו מידם, להשיבו אל 
אביו". ללמד כי זוהי הצלה, וכי מוטב שישוב כך אל 
אביו, במיטה או בארון, ובלבד שלא יפול בשערי 
טומאת זימתה של מצרים. כי אם יימכר למצרים, 
אפשר שכבר לא ישוב לעולם אל אביו בנפשו וברוחו, 

בור, ישוב לבית מדרשו של אביו, אם לא אך אם ימות ב
היום אזי מחר, ואם לא כאן אזי בעולם שכולו טוב. 
מאוחר יותר חוזר ראובן אל הבור ומגלה כי הוא ריק. 
הוא פורץ בזעקה "הילד איננו ואני אנה אני בא". אם 
יוסף נעדר מהבור והוא נמכר כפי שאכן היה, הרי 

ממקומו, כבר  שהוא לא מת, אך הוא איננו, הוא נעדר
לא שייך לנו. אפשר שחלילה החמיץ או נלכד בשערי 
טומאה. והרי זה היפך תפיסתו של ראובן. ראובן 
מתאונן במר נפשו "אני יודע שהוא חי, שהנחשים לא 
הרגו אותו, אך ככלות הכל הוא איננו, הוא במצרים. 

 ,אמנם. העדפתי כי ימות כיהודי כשר מאשר יחיה כגוי
ריה עתיקה, אך איננו יודע פסוק הוא מרצה להסטו

ואות ב"שמע ישראל". זהו כאב שראובן אינו משלים 
. עמו, כאשר נדמה לו שיוסף הצדיק אבד לעם היהודי

על פי זה נבין את מה שנאמר במדרש פליאה על הפסוק 
 ."הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים"

 
 

זה ראובן שהציל את יוסף על  - "הדודאים נתנו ריח"
"ועל פתחינו כל די זה שהציע לזרוק אותו לבור. י

זה נר חנוכה. ונשאלת השאלה מה הקשר בין  -מגדים" 
אנו לבין נרות חנוכה? אלא שבחנוכה ההצלה של ראובן 

מוצאים כמה גדול ערכה של הרוחניות בעם, שהרי אנו 
מדליקים נרות זכר לנס שנעשה להם שניצלו מסכנה 

"הדודאים נתנו ריח" זה רוחנית. ועל כן אומר המדרש 
ראובן שהצילו "מסכנה רוחנית", "ועל פתחינו כל 

 מגדים" אלו נרות החנוכה הנותנים ערך ל"רוחניות".
על מרן ה"חזון איש" זצ"ל מסופר, כי כאשר השיח 
לפניו מאן דהוא את צערו על דם ישראל הנשפך כמים 
בידי ליגיונרים ערבים, ענה לאיש שיחו "ומדוע לא 

על המון ילדי ישראל, המתחנכים מידי יום  כואב לך
גדול "ינו כי רבותלשמד ולפריקת עול, והלא אמרו 

המחטיאו יותר מההורגו?!" שכן, המאבד וההורג את 
חברו מפסיד אותו מחיי שעה, גם אם יהיו אלה 
שמונים או תשעים שנה. זה נקרא חיי שעה בלבד. אך 
 המחטיא את חברו מאבד אותו מחיי נצח, מעולם

 שכולו טוב ומהעידון הגדול שמכל העידונים. 
תפיסה זו, שהיא יסוד מוסד ביהדות, נלמדה לרבים גם 
על ידי החשמונאים, אשר מסרו נפשם לתורה 
ולמצוותיה, עד אשר זכו לנצחון הגדול המצויין על 
ידינו מידי שנה בנר חנוכה. שלא כמו בפורים, הרי 

י אם על שבחנוכה לא נגזרה הגזירה על הגופים, כ
הנשמות. אנטיוכוס אפיפנס לא ביקש, כמו המן, להרוג 
סתם יהודי באשר הוא, אלא לעקור את היהדות מתוך 
היהודים. רק מי שהתנגד לכך ולא הסכים לאכול חזיר 
או לחלל שבת מצא את מותו ביד קשה ואכזרית. היו 
שחשבו כי מוטב לחיות עם פחות יהדות מאשר למות 

נתן ושמעון נלחמו לא רק עם כיהודים. יהודה, יהו
חילותיו של ניקנור וצבאותיו של בגריס, אלא גם נגד 
אותם מתיוונים שהעדיפו את החומר על הרוח. והם 
נלחמו וגם יכלו, עד שזכו לנס המבוטא בנר החנוכה. 
הרי איפוא, שקו רעיוני נמתח מהבנתו של ראובן ועד 

שניהם בשיטה אחת  לדרכם של בני חשמונאי. כי
וכאשר תחלוף לה עוד שנה ונשב שוב ליד נרות רו. נאמ

חנוכה, ילחשו לנו להבות הנר הקטנות את יסוד קיומו 
של העם היהודי מאז ועד היום: העדפת הרוח על פני 

אכן, זהו אחד  החומר, גם במחיר אובדנו של החומר.
ממרכיבי נס הנצחון הגדול של חנוכה. כאשר לחמו 

מאבקם גם על החשמונאים ביוונים לא פסחו ב
המתיוונים. המתיוונים היו אחיהם של החשמונאים, 
הם היו יהודים שפרקו עול ואשר ביקשו לקבל עליהם 
את תרבות הכובש היווני. אילו היו מתתיהו ובניו 
פוטרים לשלום את המתיוונים, ספק רב אם היה 
מאבקם מצליח בידם. בחכמתם הבינו כי את המלחמה 

אחים למחצה, המחבלים העיקשת יש לנהל גם נגד ה
בשלימותה של תורת ישראל. כי אליבא דאמת הרי 
שהם, המתיוונים הוו את האסון הגדול של אותה 
תקופה. אלו, אשר אכלו חזיר והיו עטופים בטלית קטן, 
היו סכנה של ממש לבני הדור הבא. יהודה, יונתן 
ושמעון לא ראו אותם כתופעה שיש להתייחס לה 

עד יעבור זעמם של היוונים בסבלנות ובסובלנות 
מהארץ, שכן הם הבינו כי הם הם עיקרה של היוונות 
 ורוח ההפקרות שפקדה את העם. ולכן המאבק היה לא
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 פחות ביסון המתיוון מאשר באנטיוכוס אפיפנס היווני.
בכל הדורות בקשו אויבי ישראל לשבור את רוחו של 

 העם היהודי, אך כולם כשלו בסופו של דבר.
נים הביאו עימם רעיון חדש: 'להשכיחם היווגם 

בתפילת "על הניסים" וכפי שאנו אומרים  ,תורתך'
בחנוכה "כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל 

הם הציעו הצעות מפתות, ניסו לבלבל לשכחם תורתך". 
אותנו עם תרבות יוון החדשה, במטרה להשכיח מאתנו 

, כי את עברנו ומורשתנו. אך אנו נזכור ולא נשכח
שמירת הסוד הנצחי של התורה והמצוות היא עצם 

הסיפור הבא שלפנינו  קיומנו ובלעדיה אין לנו חיים.
בית המרזח היה מלא עד יבהיר לנו דברים אלו היטב. 

אפס מקום, על ספסלי העץ התנודדו מצד לצד איכרים 
שתויים למחצה, ובפינת החדר כבר שכבו שרועים 

. זה לא היה בית כמה שיכורים שהפריזו בשתייה
המרזח היחיד באזור, אבל גם לא היה אחד בעיירה 
כולה שניסה להתחרות עם בית המרזח של אלכס 
הזקן. חלומם של ילדי העיירה היה עוד בגיל עשר 
להתרווח ביום מן הימים בבית המרזח של אלכס 
ולטעום מהיין המשובח שלא נמצא כמותו בכל 

בן התשעים את המדינה. ממרומי שנותיו ניהל אלכס 
בית המרזח ביד רמה, כשהוא מנצח על המלאכה ברוח 
צעירה, כאשר ביד אחת, הוא מוזג ללקוחותיו מיינו 
המשובח, ובידו השנייה, הוא דוחק החוצה את 

 השיכורים שהגדישו את הסאה.
תמיד כשהחלו הלגימות הראשונות עלה הנושא 
המדובר על השולחן, זה התחיל מהצהרה מוכרת של 

האיכרים כי 'בחיי לא שתיתי יין משובח אחד 
שכזה!', והמשיך בוויכוח לוהט על מקורו של אותו 
סוד שכולם דברו אודותיו אך מעבר לכך לא ידעו 
מאומה. 'הוא למד את זה מאבא שלו...', הסביר איכר 
גדל גוף תוך שהוא לוגם בהנאה מתוך הכוס שבידיו. 

שנה  ואילו החבר שלצדו חלק עליו בתוקף: 'שבעים
הוא עוסק בייצור יין, סמוך עליו שהוא למד את 
המלאכה בכוחות עצמו', פלט כשעיניו מביטות 
בהערצה על אלכס העומד מאחורי הדלפק. בכל מקרה, 
הסכימו כולם כי אין כמו היין של אלכס, ותעיד על כך 
העובדה שבין פוקדי המקום נראו רבים שהתגוררו 

קור ובשלג כדי בעיירות מרוחקות וכיתתו רגליהם ב
 לזכות לשעה אחת של הנאה מהיין המשובח.

ארבעה בנים היו לו לאלכס, אך מכולם הוא אהב 
במיוחד את בנו הצעיר סטיב, שהיה מבלה רבות בבית 
המרזח ובעתות הצורך אף היה מסייע לאביו בשירות 
הלקוחות. באחד מלילות החורף הקרים, כשאלכס 

לבדו עם סטיב  מצא את עצמו לאחר יום עבודה מפרך
בבית המרזח, הוא הורה לבנו שינעל את דלתות העץ 
הכבדות ורק לאחר שווידא כי המקום ריק מאדם, הוא 
סימן לו להתקרב אליו, וסיפר לו את מה שלא סיפר 
לאיש במשך עשרות שנים. 'סטיב, מהו סוד ההצלחה 
שלנו?', הוא שאל והמשיך מיד: 'כפי שאתה יודע, 

רכבת, ומי שלא מבין בה, מוטב לו אומנות היין היא מו
שלא ייגע ביין לעולם. אני לא למדתי לבד את המלאכה 
הזאת. סבי היה יינן מומחה ביותר ושרים מכובדים 
היו מגיעים ממרחקים כדי לשתות מהיין שהכין 
בעצמו. היה לו סוד מיוחד באופן הכנת היין אותו 
השיג במומחיותו הגדולה ובחושיו המחודדים, ולא 

לה אותו לאיש. במהלך השנים עבר אותו סוד גי
 בירושה, דור אחר דור עד שהגיע אלי....'

אלכס עצר לרגע, ולאחר נשימה ארוכה הוא המשיך: 
'שלא תחשוב סטיב, שזאת הסיבה להצלחה שלנו. 
סוד ההצלחה טמונה בכך שהדבר נשאר סוד. מלבד 
אדם אחד לא ידע אותו איש מעולם. זה לא היה קל 

 יני יודע מה עברו אבי וסבי, אך אני יכולעבורי, א
 

להעיד על עצמי שכמעט לא עבר עלי יום של מנוחה. 
ייננים שפלים ניסו ללחוץ עלי באמצעים שונים, אך 
אני לא נכנעתי ושמרתי על הסוד המשפחתי מכל 
משמר. כרגע אני עומד להעביר לך את הסוד ואני 
מקווה מאוד שתדע לשמר אותו כראוי'. בלילות 

באים, ישב אלכס בבית המרזח ושינן לבנו את ה
הכללים הדקדקניים בצורת הכנת המשקה המשכר 
ותרגל עמו שוב ושוב את אופן עשייתו בפועל, כשהוא 
מזהיר אותו ללא הרף לא לשנות מאומה ממה שהוא 

 מלמד אותו.
שבוע חלף, סטיב חזר לביתו בשעה מאוחרת בלילה, 

ים עטופים בכובע ובסמוך לביתו המתינו לו שני ברנש
וצעיף עבה שהסתיר את רוב פניהם:  'אנחנו צריכים 
לדבר אתך על נושא דחוף שאינו סובל דיחוי', הם 
אמרו לו. כשהשיחה ביניהם החלה, הוא הופתע לגלות 
שהם יודעים מכל העניין והוא נוכח לראות שלפניו 
אנשים שנחושים להוציא ממנו את סוד ייצור היין בכל 

פרו לו כי ברשותם בית מרזח ענק השוכן מחיר. הם סי
בעיירה הסמוכה, והבטיחו לו שאם יגלה להם את 
הסוד שמסר לו אביו הם יתחלקו אתו ברווחים. 'אתה 
לא תפסיד מכל הסיפור, כי האנשים ימשיכו לזרום 
לבית המרזח האהוב עליהם, ובד בבד תרוויח אחוזים 
יו ניכרים מבית מרזח נוסף', כשסטיב אמר להם שעל

לחשוב על העניין, הם הסכימו, אך הזהירו אותו שלא 
יספר על כך לאיש ובוודאי שלא ישתף בכך את אביו 
הזקן: 'לא כדאי לך להתחכם אתנו, אנו נדע על כל צעד 

 לא רצוי שעשית', הבהירו לו ונפרדו ממנו לשלום.
בימים שלאחר אותה פגישה לילית השניים לא הרפו 

שמצדם העסק סגור והוא לא ממנו, הם נתנו לו להבין 
יצליח לברוח מהם. הוא איבד את שלוותו, התיאבון 
היה ממנו והלאה, ומצב רוחו ירד פלאים. כאבי הראש 
שתקפו אותו עקב הלחץ הנפשי בו היה שרוי הובילו 
אותו אל רופא העיירה. הרופא שאבחן אותו והודיע לו 
כי הוא רואה שמשהו גדול מעיק עליו והוא חייב 

ק אותו מעליו כמה שיותר מהר. דווקא שם בחדרו לפרו
של הרופא הוא נשבר וביקש ממנו כי הוא רוצה לשתף 
אותו במשהו, ובתנאי שאיש מלבדו לא ידע כי הם כלל 
שוחחו על כך. סטיב גולל בפני הרופא את כל הסיפור 
כשהוא מציין בפניו כי הוא לא רואה לפניו שום פתרון 

נקלע. הרופא התיישב על שיחלץ אותו מן הסבך אליו 
כסאו והרהר עמוקות כשמצחו חרוש קמטים, לפתע 
הוא התנער ממקומו, ניגש לאחד הארונות והוציא 
משם עשב ירוק עם ריח מוזר: 'קח את העשב הזה וכל 
הסיפור מאחוריך' אמר לסטיב, וסטיב בלע את העשב 
החריף. בפגישה הבאה עם אותם ברנשים הוא הודיע 

את כל מה שאביו לימד אותו על להם שפשוט שכח 
סוד ייצור היין. הם לא אהבו את רעיון ההתחמקות 
מצדו, אך לאחר שחקרו אותו ביסודיות הם גילו כי 
משהו בזיכרון שלו נפגע, הוא זכר דברים באופן כללי, 
אבל הפרטים הקטנים נשכחו ממנו, הם ניסו את 
מזלם שוב ושוב, אולם המציאות טפחה על פניהם והם 

 בו אותו לנפשו...עז
עברו יומיים ושמועה פשטה בעיירה: אלכס הזקן לקה 
בלבו ועצם את עיניו לנצח. גם לאחר חודשיים, 
כשסטיב מצא את עצמו בבית מרזח ריק למחצה, הוא 
לא הצליח לחבר את חלקי הפאזל שבסיפור המורכב 
שעבר. האם הלחצים מצד הברנשים היו אמיתיים, או 

אביו לבדוק אם הוא מתאים  שמא הם נשלחו על ידי
למלא את מקומו? האם הרופא הציע את עשב השכחה 
מיוזמתו או שמישהו תכנן זאת היטב? דבר אחד הוא 
כן ידע, אם כוונתם הייתה לפגוע בו, הרי שמזימתם 
הצליחה. הם אמנם לא הצליחו להוציא ממנו את 

 הסוד, אבל הם כן הצליחו להשכיח אותו ממנו לנצח...
 



להשכיח את התורה  ייתה בעצם מטרת היוונים,זו הכן, 
הם ידעו שלא שייך לסגור באופן מעם ישראל. וכיצד? 

פתאומי את בתי המדרשות, מה עשו? בסמוך לפתח 
בית המקדש ובתי מדרשיות בנו מגרשי ספורט ובתי 
תאטראות, ומצד השני מכרו כל מיני מלבושים 

יות מיוחדים ביופי, והכל כדי להבליט את ענין הגשמ
והיופי, ואז הרבה נסחבו ופנו אחר הבלי המשחקים 
והיופי, ונתבטלו מהתפילה ומלימוד התורה. זהו אם כן 
מה שאנו מזכירים בנוסח שב"ועל הניסים" שהיונים 
רצו להשכיח את התורה על ידי תחבולתם הרשעה. ולפי 
זה מבואר יפה מדוע דווקא בחג חנוכה מצאנו דין 

כל יום נר ם ין' שמדליקימיוחד 'מהדרין מן המהדר
נוסף איש וביתו, כי בחנוכה על ידי הדלקת הנרות 
המאירים אנו מבטאים את הניצחון של הרוח על 
החומר. ביטוי לכך שבסופו של התהליך תגבר הגאולה 

 הרוחנית על היוונים והמתיונים כאחד. 
את מעלתם עתה נוכל להבין  לעיל לאור האמור

זכו לברכת יעקב "בך הייחודית של אפרים ומנשה ש
יברך ישראל ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה" (פרק 

כ), שלכאורה טעון ביאור: במה עדיפים הם על -מח
ה, שרק ב"להיות -פני ראובן ושמעון ושאר שבטי י

כמותם" יברך איש את בנו? אלא מבאר הגאון הצדיק 
רבי שמואל הומינר זצ"ל בספרו 'עבד המלך'  לא הרי 

ה -השבטים. שכן י"ב שבטי י שאראפרים ומנשה כ
התחנכו וגדלו בביתו הקדוש של יעקב אבינו, ומתורתו 
ויראתו האציל והשפיע עליהם תמיד. לא כן אפרים 
ומנשה שנולדו ונתגדלו בטומאת ארץ מצרים, וכל 
סביבתם היתה מלאה שרים וחרטומי מצרים שהיו 

מרחק רב  ומשוקעים במיני טומאות וכישופים, והי
ר פני האבות הקדושים. והנה, חרף כל זאת, מאד מאו

כאשר בא יעקב אבינו למצרים, נוכח לראות כי אפרים 
ומנשה לא נמשכו כלל אחר טומאת מצרים, ולא 
נתפעלו ולא למדו כלל ממנהגי ונימוסי מצרים 

הם גדלו  ,ושריהם, חכמיהם וחרטומיהם. ואדרבה
והתחנכו  בדרך התורה והיראה על ברכי יוסף הצדיק. 
וכאשר ראה את גודל צדקתם וקדושתם, הבין יעקב 
מכך, כי בודאי עמדו בנסיונות גדולים וקשים, ובכל 
זאת התגברו על כל המכשולים. לפיכך אמר להם יעקב 
אבינו "בך יברך ישראל ישימך אלוקים כאפרים 
וכמנשה". כי כשעם ישראל נמצא בשנות גלותו, בין 

הנדרשת האומות ובין פורקי עול, זוהי הברכה 
והמתאימה ביותר לברך את הבנים. שידעו לעמוד, גם 
לעת כזו, כאפרים וכמנשה, בנחישות ובגבורה כנגד כל 
הנסיונות, וכנגד כל הרוחות הרעות וטללים רעים 
שאופפים את סביבתם, ולהדבק אך ורק בדרכי התורה 

 הקדושה. 
נפש מיוסרת מתאר ה ,הבה ונראה מהסיפור שלפנינו

גאולה רוחנית בסופו של דבר היגאל שזכתה לוטועה 
 אמיתית...

בקומה שבע עשרה בבית החולים האמריקאי, יושב הרב שורץ  
ועיניו עוקבות בדאגה אחר יהודה. הרבה שורץ הגיע לאמריקה 
בשליחות על מצוה, קרובו יהודה חלה במחלה אנושה והוא 
התנדב ללוותו למרכז רפואי גדול בארצות הברית לקבלת 

י. יומיים חלפו מאז נכנס יהודה לבית החולים, על טיפול רפוא
ידו יושב הרב שורץ יום ולילה במסירות אין קץ. מצפה 
לישועות. אולם למרבה הצער היה מצבו של יהודה הולך 
ומחמיר. היה זה בבוקרו של יום השבת. יהודה היה שרוע על 
מיטתו כצמח נבול, חיוור, רפה שפתיים וחדל אונים. הרב 

מהירות להזעיק את הרופא. "מצבו של יהודה שורץ חש ב
נואש", דווח הרב שורץ. הרופא הגיע אל החדר ומצא את 
הדברים נכונים. אכן... מצב מעורר דאגה. שני כושים גברתנים 

 הובהלו אל החדר, הם פעלו במהירות עצומה. תפסו את
 
 

המיטה האחד מזה והשני מזה וגילגלו אותה "בטיסה" על פני 
רוכים. בקושי הצליח הרב שורץ להדביק את המסדרונות הא

מרוצתם. הם חולפים על פני אולמות, פונים ימינה ושמאלה 
כשהם מנווטים את המיטה בדרכה. הרב שורץ קלט היטב את 
משמעות הדבר. אין זאת, אלא שהמצב חמור ביותר, אם לא 
יזדרזו מי יודע מה יקרה ברגע הבא. סוף סוף נגמר המרוץ. 

אל חדר הבדיקות, הם אינם יחידים שם. חולים הארבעה הגיעו 
 רבים מן המחלקות השונות הובאו לשם...

* 
בתיה הקטנה נצמדה אל שימלתה של אמה ואחזה בכף ידה 
בכל כוחה. "אל תלכי אמא" געתה בתיה "אמא! קחי אותי 
אתך או שתישארי כאן". אמא של בתיה הביטה בה בעיניים 

היחידים שלא בכו באותו  מצועפות, כבר יבש מעיין הדמעות.
מעמד מרגש היו זוג האיכרים הפולנים שהואילו לאסוף את 
בתיה אל ביתם. "בתיה עלי ללכת, אני משאירה אותך כאן כדי 
 להציל את חייך מפני הנאצים. בתיה תזכרי תמיד שאת יהודיה
והשארתי אותך רק בגלל שאני אוהבת אותך ורוצה להציל את 

דה הטרגית, בתיה יעיניה נותרה הפרחייך". אמא הלכה. לנגד 
מושיטה אליה זרועות וזועקת ביאוש: "אמא!!!". בתיה 
הסתגלה בקושי לחייה החדשים. את אביה הרגו הנאצים 
חודשים ספורים קודם לכן ועתה הלכה לה אמא. מי יודע אם 
תשוב לראותה עוד. הגעגועים הציפו את לבה הקטן, אולם 

קרן זוית. המלחמה הסתיימה, בשואה האכזרית נדחקו רגשות ל
חלפו גם השנים של הזעזוע, החיפוש אחר ניצולים והתהייה. 
החיים שבו אל מסלולם. בתיה השלימה עם מר גורלה. זוג 
הפולנים שאצלם גרה סיפרו לה שאמה נמצאה ברשימת 
הניספים. בתיה בגרה, מיהדותה נשאר רק ניצוץ מהבהב שהלך 

בתיה גדלה כגויה בין גויים. ודעך במשך שנות הזעם והניכור. 
לימים היגרה לאמריקה. לרוע המזל התגוררה בתיה באחד 
האזורים היותר נידחים של ארצות הברית, כך שאת החיים 
היהודיים לא זכתה לחדש. אישה מבוגרת היתה כשחלתה 
אנושות, היא אושפזה באחד המרכזים הרפואיים הגדולים של 

לסיים את חייה בגלמודות ארצות הברית. נפש עלובה, העומדת 
 ובניכור מוחלט מן התורה והמצוות. 

* 
מיטתו של יהודה מועברת בין החולים. אשה מבוגרת מנופפת 
בידה לשלום, גם היא בין הממתינות. הרב שורץ מאחל לה 
שבת שלום ומתקדם הלאה. במה אוכל להקל על יהודה... 
ל חושב הוא בדאגה. רגע אחד! בעצם יהודה עדיין לא אכ

היום, אולי אם יטעם משהו ייטב לו. הרב שורץ פתח בריצה 
מחודשת. מהר מהר, עליו לחזור אל המחלקה שבקומה שבע 
עשרה, לטול בקבוק יין, גביע לקידוש ועוגות ולמהר לשוב 
הנה אל חדר הבדיקות. מהר! יהודה שוכב במצב אנוש! הרב 
 שורץ הגיע עם כל הדרוש. הוא ממלא את הגביע יין, עודו

הממושכת, נשימתו מתייצבת מעט טרוף נשימה מן הריצה 
והוא מתחיל באמירת הקידוש. היה זה הקידוש הראשון 
ששמעו קירות אלו, היה זה קידוש שכולו קידוש ה'. הרב שורץ 
השתדל לאומרו בקול רם, בנעימה רבה, לאט לאט, כמונה 
מעות. בלי לדעת שיש כאן נשמה יהודית שמקשיבה בצמא 

שנים לא שמעה קידוש לקידוש, נפש עלובה שכבר עשרות 
ואולי לא שמעה ברכה כלל. זו היתה בתיה. הרב שורץ אמר 
"בורא פרי הגפן". אמן רבתי הצטלצלה בחדר ההמתנה. אמן 

בעצם היא לא בקעה,  .רבתי זו בקעה מפיה של בתיה, הקשישה
האמן התפוצצה מפיה. הרב שורץ שם לב שהיא עצמה את 

ל ממש היא אומרת, עיניה, מתנתקת מהסביבה, ובהתרוממות ש
ן". מענין מי זו האישה ומה היו מעשיה, -מ-לא, זועקת "א

מהרהר הרב שורץ עודו סועד את יהודה במאכל ובמשקה. אמן 
מיוחדת שכזו... יהודה הוכנס לחדר הבדיקות. הרב שורץ ניגש 
אל בתיה. הוא חייב לדעת מהיכן היא, באיזה בית התחנכה 

ים טהורה. "אבא ואמא היו הרבה יראת שמ והיכן ספגה כל כך
יהודים שומרי תורה ומצוות" החלה האישה מספרת בקול 
 רצוץ. "ילדה קטנה הייתי כשהיטלר עלה לשלטון. הורי נאלצו

 
 



לברוח מפני הנאצים, בלית ברירה השאירו אותי אצל שכנים  
גויים. נעזבתי לאנחות בלי קרוב ומודע, בלי מכר יהודי, הכל 

לא שמעתי יובל שנים, כמעט  מסביב קר ומנוכר. תפילה
שכחתי ברכה מהי. והנה כאן, בפרוזדור בית החולים, מגיע 
יהודי ומברך. מילות הברכה הישנות והחמות חדרו לפתע 
למוחי, לפתו את הלב, אח, הכרתי אותן את המילים האלו של 
פעם, איזה אושר! נזכרתי בבית אבא ואמא... נשאבתי לימים 

רגשות, אין לה יותר מילים...  ההם". בתיה השתתקה בסערת
שתיקה נפלה. והעצבות העוטפת את חדר ההמתנה גדלה 
שבעתיים לשמע סיפור כה מזעזע, יהודיה שלא זכתה לענות 
אמן במשך חמישים שנה. קריאתו של הרופא אילצה את הרב 
שורץ לקום ולהיכנס עם יהודה לחדר. הוא איחל לבתיה 

לשמוע עוד ברכות רבות  בריאות ואריכות ימים וכמובן שתזכה
ולענות עוד הרבה הרבה אמנים. יהודה הוצרך להישאר בחדר 
זה משך שעות אחדות, משך שעות אלו התייצב מצבו והרופא 
נתן הוראה להשיבו אל המחלקה בקומה השבע עשרה. הרב 
שורץ נרגש עדיין מסיפורה של בתיה מחליט לגשת אליה שוב 

עם יהודים. הוא חיפש  ולדרוש בשלומה, היא כה צמאה לקשר
אותה ולא מצאה, היכן היא? כה תשושת כוח היתה, כנראה 
כבר הלכה לה... "היא כבר איננה" סיפר מי מבאי החדר הגדול 
"נפטרה לפני שעה קלה". "נפטרה...?!" חזר הרב שורץ כהד 

על המילה. "נפטרה...?!" ניסה הוא לעכל את הדברים. ולפתע 
מצבו של יהודה אלא בשביל  אור במוחו, אולי לא הדרדר

להביא אותנו ואת הקידוש שלנו לכאן, אל נפש עלובה 
שעומדת לעזוב את העולם הזה בעליבות שכזו?! אולי לא 
באנו לכאן אלא כדי לתת לה את הזכות הגדולה הזו להיפטר 
מן העולם מתוך אמירת אמן. מצבו היציב של יהודה כמו אישר 

רבה אמנים" לא כך איחלתי את הדברים. "שתזכי לענות עוד ה
לה לפני שעות ספורות...? חשב לעצמו. מיד בצאת השבת 
הזדרז הרב שורץ לארגן מניין יהודים ללוויה. מצבו של יהודה 
השתפר והוא יכול היה להפנות מזמנו למצווה נדירה זו 
שהתגלגלה לידיו כמעט באורח פלא. מניין יהודים לוו אותה 

ב שורץ אף שלא הכירה, אמר אל מקום מנוחתה האחרון והר
דברי הספד נרגשים. "בתיה, זכית לענות אמן לאחר שנות דור 
שלא זכית לומר מילה קדושה זו. אני מתפלל, שאמן זו תפתח 
לך את שערי גן עדן, הרי לא באשמתך הגעת למצב כה נורא". 
"בתיה" הוא פנה אליה שוב "איחלתי לך שתאמרי עוד אמנים 

שיו לקדיש ועני אמן". "יתגדל ויתקדש רבות, אנא הקשיבי עכ
שמה רבא... אמן" נשמעו עשרה קולות. וגם בתיה ללא ספק 

 הצטרפה אליהם...!
 

 

 
 אחים יקרים!

 
 

ימינו אנו זכינו ואין היום כל גזירות שמד ורובו של עם ישראל יושב תחת גפנו ותחת תאנתו. אך מאידך ב ,אמנם
גם כיום משתוללת בעולם תרבות זרה, בות לדרכי הגויים. גיסא, אצל חלק גדול מבני עמנו מתוקה ההתקר

התרבות המערבית של רדיפה אחרי הנאות חומרניות, הוללות ומתירנות. התרבות הזו מחלחלת לחיינו והורסת 
חלק גדול כל חלקה טובה. היא משחיתה את התא הביתי והמשפחתי והופכת את האנשים לבודדים ועצובים. 

הבה נזכור שאנו יהודים, בנים של בורא עולם, שיש לנו את התרבות או היהודי. מאלו כמעט ושכח את מוצ
 האמיתית של כבוד וערכים, מידות טובות וריסון עצמי.

דווקא בשעה זו עלינו להתחזק ולהתאמץ באמונתנו, להרים את נס המלחמה כנגד תהליך ההתיוונות. אין לנו כן, 
זרה לאבותינו במאבקם כדי להתגבר על האחרים ולמגר את תופעת את מתתיהו ואין לנו את הסייעתא דשמיא שע

ההתיוונות, אך לפחות נלחם על נפשותינו אנו לבל נגרר, חלילה, אחרי הזרמים המתיוונים. הבה נהיה ראויים 
מתוך הבחינה הפנימית שלנו לשמוח את השמחה הראויה שבימי החנוכה המסמלת יותר מכל את ניצחון 

והמתייוונים כאחד, את ניצחון הרוח על החומר, את ניצחון החינוך הטהור על פי רוח ישראל  המכבים על היוונים
סבא על כל פני צורות של חינוך כאלה או אחרות שאבד עליהם הכלח ושנועדו לכשלון חרוץ. רק חינוך טהור 

לאושרינו הנצחי  ואמיתי על ברכי התורה הוא זה שיביא לנו בסופו של התהליך את הגאולה האמיתית והנצחית
  והבלעדי בזה ובבא. 

 
 בברכת התורה

 הרב יואל ארזי                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 הרב יואל ארזי 050-7361626הערות והארות יתקבלו בברכה  תרומות, – עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים 

 לכהאברהם מ – malkaay3@gmail.comבכדי  לקבל את העלון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובת 

  בת זולה,אסתרינה  לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה   לרפואת:
 .רפאל בן אסתר.דינה חיה בת נילי דרור בן מזל, חנה בת רבקה,

 ., מירב בת ברכהתהילה ציפורה בת טליההרב אריה אהרון בן שרה,  
 .רונית בת שושנה, הדר בת מירב  יווג במהרה::ז

 

 ,יוכבד חיה בת ג'נט  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ינה בת בובהג'

תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה, ,אפרים בן זו'רהעפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
 קלמנט בן אסתרינה,  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, עדי בן חנה,

 בובה. דוד בן ,שרה חיה בת סימי

  קוראים יקרים נשמח לקבל את עזרתכם בעלויות של הדפסת העלון
 

 050-7361626תרומות לעלון ניתן להעביר אל הרב יואל ארזי 
על שם  בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק 
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  (עלון 'מחנה אפרים') הרב אפרים שרבני שליט"א -למען יאריכון ימיך  

  
  , בחיים שעבר טלטלות הרבה כך כל לאחר ה"ע אבינו שיעקב מספרת הקדושה התורה

 שסבל מה הן, ובמשפחתו בו להתנקש שאיים הרשע עשיו מרדיפות שסבל הסבל הן
 מצער מאורע באותו בנים גידול מצער שסבל מה הן, שנה עשרים במשך לבן מחמיו
 הקשה והזעזוע הניסיון עליו התרגש ושמונה מאה בגיל ועכשיו בתו דינה עם לו שאירע
  , שלו הילד את מאבד הוא הזה בניסיון'. יוסף'מכירת  הזה לניסיון קוראים, מכולם

ָרֵאל: "הכל אבל, הכל בשבילו היה שהוא מעידה שהתורה ילד ל יֹוֵסף ֶאת ָאַהב ְוִיׂשְ ָניו ִמּכָ  ּבָ
י  לעת לו נולד שהוא כיוון, כך כל אליו רגיש היה שהוא ,כותב י"רש". לוֹ  הּוא ְזֻקִנים ֶבן ּכִֽ

 שהיה ועוד, לתאר אפשר שאי בצורה אביו של פניו כצורת ממש נולד שהוא וכן, זקנותו
 היה הוא, אבינו יעקב לומד היה אתו ורק מאוד גדול שכל בעל דהיינו, 'חכים'בר  יוסף

, ועבר שם בישיבת, בצעירותו אבינו יעקב שקיבל התורה סודות כל ואת. שלו' חברותא'
ה" ואפילו, למוסרם החליט הוא ליוסף רק ֹתֶנת לוֹ  ָעׂשָ ים ּכְ ּסִֽ  משי של מיוחד בגד שהוא", ּפַ
 ליוסף יעקב שהעניק היתירה הלב ותשומת הגדולה והאהבה .אליו אהבתו מרוב ויפה דק

 בשלום לדרוש יוסף את יעקב כששלח, אחד שבוקר עד, הבנים בין וקנאה לאיבה גרמה
 ממצרים לסוחרים נמכר הוא, שלו לאבא חוזר לא כבר יוסף, חזר לא כבר הוא משם אחיו
 יוסף. שנה ושתיים עשרים מיוסף שומע ולא רואה לא יעקב היום ומאותו האחים ידי על
  .יעקב של מחייו חלק לא כבר

  
 של מעיו היו: "אומרים במדרש ל"חז .זה על לעצמו סלח לא אבינו שיעקב, מספר והמדרש
 איך: "לעצמו אומר והיה לגזרים נקרע היה שלו הלב, שלנו במילים -"מתחתכין יעקב

 רק ללכת והסכמת להסתבך יכול שאתה ידעת אתה, אותך שלחתי למה ,זה את לך עשיתי
י ַויֹּאֶמר ְלִהְתַנֵחם ַוְיָמֵאן". "זה את לך עשיתי איך יוסף איי  י...בשביל ִני-ֶאל ֵאֵרד -ּכִֽ  ָאֵבל ּבְ
ֹאָלה  יגיע שהוא היום רק ,אותו ינחם לא כבר דבר ששום, יעקב שאמר ,מסביר י"ורש". ׁשְ

ְקַרע. "הקבר אל ֲעֹקב ַויִּ ְמלָֹתיו ֽיַ ם ׂשִ ׂשֶ ק ַויָּ ָמְתָניו ׂשַ ל ּבְ ְתַאּבֵ נוֹ -ַעל ַויִּ ים ָיִמים ּבְ  יעקב -" ַרּבִֽ
 היום מאותו. ממנו פירשה תדיר אצלו שרויה שהייתה הקודש רוח וגם כבד שברון עובר
  .יעקב אותו לא כבר זהו אבינו יעקב
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 לקחו יוסף את דווקא למה? הזה השיברון את עבר אבינו יעקב למה ,שואלים בתלמוד ל"וחז
 רבותינו עונים? שלו הבן על כך כל להצטער צריך אבא למה? זמן הרבה כך כל ולמה? לו

 דבר שום כי, שאלות אין יתברך עליו כי, עליך הם השאלות, שאלות לך יש שאם, בתלמוד
 שהצטער יעקב של הסיפור לפני שנים שהרבה, לנו מגלים ורבותינו. יתברך ממנו נעלם לא
 הילד את שלח גם יצחק. יצחק לו קראו, בנו על גדול צער שהצטער אבא עוד היה, בנו על
 הוא, שם התעכב הוא, יעקב היה זה, חזר לא הוא אך, ולחזור שידוך למצוא ללכת שלו

 שנה ושש ששלושים ולמרות( מחכה שלו אבא שנה ושתיים עשרים, שם והשתקע התחתן
 זה על ואין תורה למד שבהם, מוצדקות היו מהם שנה עשרה ארבע, מהבית יעקב נעדר

 לבד קידוש, נח לא שלו אבא שנה ושתיים עשרים), זה זמן על הקפיד לא אביו וגם תביעה
  .יעקב בלי לבד לקום, יעקב בלי לבד לישון, יעקב בלי

  
 לבד קידוש, לבד לקום, לבד לישון, יוסף בבנו ליעקב חזרו התמונות שאותן ,אומרים ל"חז
 איבד יעקב, יעקב בלי יצחק של שנייה כל על! שנה ושתיים עשרים? זמן וכמה. יוסף בלי

 הוא זה שכל, לומר צריך אין( שלו בילדים לו חזר, שלו ההורים של צער כל, יוסף בלי שנייה
 ה"והקב ויראתם בקדושתם השגה של קצה לנו שאין, עליון קדושי אותם של דרגתם לפי

 אב כיבוד של ששכרו כשם ,י"רשב אומר וכך). ופשוט. השערה כחוט הצדיקים עם מדקדק
 שידאג שמי והבטיח הזה הזוג על ויתר לא ה"הקב כמה. מרובה עונשו ו"ח כך, מרובה ואם
 את כואבים בשמים כי, לו יציק הוא להם שיציק שמי אמר הוא כך, לו ידאג הוא להם

, יתעלהה'  את הרוצה: "כותב יונה רבינו. ההורים על לשמור צריך כמה .שלהם הכאבים
 זה כי, שלו ואמא לאבא שידאג, ה"לקב לדאוג רוצה שבאמת מי -"אמו ואת אביו את יכבד
 ה"הקב הבטיח לכן  .הזה לזוג טוב שתעשה, שלך להורים טוב שיהיה יתברך וחשקו רצונו
 אבא עם מלהיות תפסיד לא לעולם אתה .ימיו יאריך הוא, לו יעזור הוא להם שיעזור שמי

  . לאמא טלפון ומלהרים
  

 עם שעשה הטוב וכל יפסיד לא לעולם צדקה שיתן מי, צדקה שבמצות ,כותב הטורים בעל
 על התורה שציותה בפסוק במילה רמוז זה שדבר, כתב והוא. בחזרה אליו יחזור העני
. אליו יחזור זה שיתן מי כי הכיוונים משני לקראו אפשר הזאת המילה שאת", ְוָנְתנוּ : "צדקה
 שם וגם לעולם תפסיד לא שאתה, ואם אב בכיבוד הוא שכך ,א"שליט קנייבסקי הרב ואומר
ֵבא: "במילים התורה כן רמזה  פלא), תבדקו( הכיוונים משתי נקרא הוא שגם -"ְלָאִביו ַויָּ
  .פלאות

  
 שהיו הרוח ענקי כל, הגדולים שכל, וראיתי בחיים התבוננתי ,א"שליט שטיינמן הרב אומר
 יצא לא שמעולם עליו מספרים ה"ע חיים החפץ. ואם אב בכיבוד גדולים היו, ישראל לעם

 אמא: "קטנים ילדים של שאלות שואל גדול אדם כזה, שלו מאמא רשות לקבל בלי מהעיר
 איש החזון את! ואם אב בכיבוד גדולים הם ם,גדולי אנשים כי? למה?". ללכת יכול אני
, מדברים אתם מה על יודע לא אני: "להם אמר הוא?". שזכית במה זכית איך" :שאלו ל"זצ

  ".שלי ההורים את הזנחתי לא שמעולם, עליו להצביע יכול שאני אחד דבר יש אם אבל
 זמנים מגיעים וכשהיו. במעיים עזים מהתקפים סובל היה צעיר שכשהיה, עליו ומספרים
 שוכב והיה הנשים לעזרת הכנסת לבית רץ היה הוא, התקף לקבל עומד שהוא שהרגיש

 שלה שהבן תדע לא שאמא רק, ידעו לא שלו שההורים העיקר, מכאבים ומתפתל שם
! יום כל אבל, יום שכל, עליו מספרים. גדול ואם אב כיבוד עומד גדול אדם מאחורי. סובל
 משחרים היו שהעולם אדם וזה שעה כחצי במשך אצלה ויושב לאמו הולך היה הוא

 על ואילו, נפש פיקוח בגדר הייתה שלו שנייה שכל, שלו לשניות זקוקים היו כי, לפתחו
 הייתה ואמו בביתו מנין מקיים היה הוא יום בכל. שעה חצי 'מבזבז' היה הוא שלו אמא
 עם לפניה ומעמידו סטנדר שלוקח זה היה הוא רק בוקר בכל. שלו במניין להתפלל באה

  .הזו המתנה את לו לקחת יכול היה לא אחד אף, סידור
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, אימהּ  את כשביקרה, הימים שבאחד), ל"זצ הסטייפלר של אשתו היא אחותו( סיפרה אחותו
. יגיע הוא מעט עוד שכנראה לה השיבה היא?". היום בא לא ישעיה מדוע: "אימהּ  אותה שאלה

. הגיע לא הוא למה עליו שאלה שאמא, לו ואמרה ברחוב אותו פגשה היא, אחותו כשיצאה
 כזו במהירות שלה הבית לכיוון ברחוב לרוץ התחיל הוא, כך שמע שהוא שברגע, מספרת היא
 מה ידעו הם, אמא זו מי ידעו הם כי? כך זכו הם איך -אותו להשיג יכול היה לא אחד שאף
 כל את לכתוב לי קשה כמה, מספיק יודעים לא אנחנו רק, מבינים לא אנחנו רק, אבא שווה

  . רחוקים עוד אנחנו כמה ולהרגיש האלו הנפלאות ההליכות
  

, מרגליות מפיק פיו שהיה', הירושלמי'המגיד  מכונה שהיה צדיק אותו ,ל"זצ שבדרון הרב על
 באמצע, לפה מפה מלא היה הכנסת ובית שבת בליל כשדרש, השבתות שבאחת מספרים
 מתקדם הרב את ראו הם, הולך הרב ולאן קרה מה הבינו לא, מהתיבה וירד עצר הוא הדרשה
 נטל התכופף אליה רץ הוא, שם עברה שלו אמא - !" אמא! אמא: "בקול וקורא היציאה לכיוון
 לכתוב הרבה עוד יש. אמא וזאת בן זה, רבותיי. לדרוש וחזר הידיים את לה נישק ידיה שתי את
 את לשכוח ולא להם ולהחזיר לכבדם לדעת, שלנו להורים נחת לעשות נזכה שבאמת ר"יה. בזה
  .שרבני אפרים! ישראל עם שלום שבת. ר"אכי, לנו שנתנו מה כל
  

ֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ב ַיֲעֹקב ּבְ ׁשֶ   (לז,א) ַויֵּ
 בשלוה לישב יוסף. צדיקים מבקשים של רוגזו עליו בשלוה, קפץ לישב יעקב וברש"י: "ביקש

 שמבקשים הבא, אלא לעולם להם מה שמתוקן לצדיקים דיין הוא: לא ברוך הקדוש אומר
 לכן, בפרשה קודם בשלווה? כי לישב עקב שביקש חז"ל יודעים הזה". מנין בעולם בשלוה לישב

 יעקב וישב" שוב שנכתב מהו, כן ִיְצָחק ָאִביו". ואם ֶאל ַיֲעקבֹ  כתוב: "ַויָּבאֹ  (לה,כז) כבר הקודמת
 רצה אבינו יעקב למה. בשלווה לישב יעקב שביקש, ל"חז, אפוא, דרשו". אביו מגורי בארץ
 , בשלווה חי כשאדםה'.  את ולעבוד תורה ללמוד רצה הוא כי: חשבתי פעם? בשלווה לשבת

 שכך על בעצמי בושה חשתי השנה אולם. הנפש במנוחת ה"הקב את לעבוד יכולת יותר לו יש
  : אומרת) א"ע ה ברכות( הגמרא הלא? למד לא הוא צרות ליעקב כשהיו וכי. חשבתי

 ה-י תיסרנו אשר הגבר אשרי: 'שנאמר, תורה בטול בהן שאין כל - אהבה של יסורין הם אלו"
, ברור). ו"ה ג"פ נתן דרבי אבות" (בריוח ממאה בצער אחד יפה: "עוד ואמרו'". תלמדנו ומתורתך

 .בזה ספק בשלווה, אין ישב שלא בזמנים גם ה"הקב את ועבד תורה למד אבינו שיעקב, אפוא
  בשלווה? לישב כן, ביקש מה, אם לשם

  
 דברי פי על וזאת, התורה מתיקות ממש בפשטות, שפירש זצ"ל ברזל עזרא רבי מהצדיק שמעתי

 עניני כל כי, החזקה המלחמה בתוך באמת מושם שהוא ונמצא'): "א פרק" (ישרים מסילת"ה
 כענין, אחד מצד והעושר אחד מצד העוני, לאדם סיונותינ הם הנה לרע בין לטוב בין העולם
  י'. וגנבת איוורש ופן ה', מי ואמרתי וכחשתי אשבע פן): 'ל משלי( שלמה שאמר
 לבן יהיה ואם. ואחור פנים אליו המלחמה שנמצאת עד, אחד מצד והיסורין אחד מצד השלוה

 מן ויצא בבוראו לידבק יזכה אשר השלם האדם יהיה הוא, הצדדין מכל המלחמה וינצח חיל
, תורה ללמוד, הוא הזה בעולם האדם תפקיד .החיים באור לאור בטרקלין ויכנס הזה הפרוזדור

, קשה ניסיון שהוא, העוני ניסיון: ניסיונות סוגי שני וישנם. בניסיון ולעמודה'  את לעבוד
 בניסיון יעקב הועמד, רבות שנים במשך, עכשיו עד. קשה פחות לא שהוא העושר וניסיון
 יעקב ביקש כעת. צרות גבי על צרות, רחל צרת, דינה צרת, לבן צרת, עשו צרת – העוני

  . העושר דרך ה"הקב את לעבוד, העושר ניסיון את גם רצה", בשלווה לישב"
  

 רגיל היה זצ"ל שלום רבי ה'הרב וכלל. כלל פשוט לא נסיון הוא העושר ניסיון גם כי לדעת עלינו
 - מרודים עניים עבור בירושלים בתים שבנו גדולים עשירים שני היו לארץ שבחוץ, לספר
  : לחבירו מהם אחד אמר, הללו העשירים שני כשנפגשו, פעם. נייטין ובתי ברוידא בתי

  ".תקבל שאתה מהשכר גדול יותר הרבה יהיה אקבל שאני השכר ,לך דע"
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אמיר וענבל בני פנינה, הילה בת אסתר, גיא בן  עוז בן מרים, לירון בע"ה זיווג הגון:

 רחל.חוה, חמוטל בת ויקטוריה, אפרת בת מזל, נועה בת יעל, קרן בת 
 מוריה בת אורנה.לזרע בר קיימא: 

 אירנה, מורן בת רותי, אלכסי בן, לשגיא בן מרים הצלחה ופרנסה טובה:
  לירון בן פנינה, קורל בת סיגל.

  
ציפורה בת מורוור, לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה,  לרפואה שלמה:

בן רימה, יצחק יעקב בן יחזקאל בן אידה, רבקה בת מסעודה, אלכס  שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן ציפורה, עזיזה בת שוליקה, שולה בת  יפה, אילן בן מסעודה,

  עזיזה.
  

בנימין בן סולי ז"ל, חביב בן סולי ז"ל, בתיה אהרון רפאל בן רבקה ז"ל,  לעילוי נשמת:
וור ז"ל, בת סולי ז"ל, גבריאל בן מורוור ז"ל, מיכאל בן מורוור ז"ל, רחמים בן מור

 דבורה בת מרים ז"ל. ,יחזקאל בן יהודית ז"ל, דבורה בת טובה ז"ל, ישראל בן חנה ז"ל
ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, חנה בת 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 

זהרה ואסתר ושמחה  בעדאש בן נוארה ז"ל, ירושה בת רות ז"ל, מסעודה ז"ל, יוסף 
  ומכלוף בר חנינה למשפחת בן שבת ז"ל, אליעזר בן אסתר ושמשון שריקר ז"ל.

  

  : ומייחל עומד הזמן כל אתה. לתת יותר קשה לי כי: "הסביר והלה, השני תמה"? מדוע"
 סוף וכשסוף! זו חשובה במצוה לזכות רוצה כבר אני, צדקה גבאי ה"הקב לי ישלח כבר מתי
 לעומת, אני" .ובששון בשמחה ונותן הכספת את פותח מיד אתה, צדקה גבאי או עני מגיע
 הדפיקה וכשנשמעת?... יהיה מה, לדפוק מתחיל לבי - הצדקה גבאי את מרחוק רואה רק, זאת

 איזה עבור? כסף כמה? צריכים אתם מה, כן: 'בחשש שואל אני. גובר בלבי המתח, בדלת
 קשה לי? מה יודעים אתם, תשמעו טוב: 'כבד בלבד מפטיר אני, שכנועים מסע ולאחר'? ענין
", נו". "המפתח את ותחזירו כסף וכך כך לבד משם תוציאו, הכספת של המפתח את קחו. לתת
 הגדול הקושי למרות כי, משכרך יותר רב יהיה ששכרי באומרי צודק אינני וכי, "העשיר סיים
 מאידך אך, מתגבר והוא לו קשה אחד מצד כי, פשוט כך כל לא שזה האמת ?"נותן אני

ָך לוֹ "  -  מדאורייתא לאו על עובר כבד בלב כשנותן ִתּתְ  גם, אכן. )י,טו דברים" (ְולֹא ֵיַרע ְלָבְבָך ּבְ
  (יחי ראובן). יעזרנו 'וה, העושר סיוןינ לעומת העוני סיוןינ. משלו סיונותינ יש לעשיר

  
ָרֵאל ַויֹּאֶמר ֶכם ֹרִעים ַאֶחיךָ  ֲהלֹוא יֹוֵסף ֶאל ִיׂשְ ׁשְ ָלֲחךָ  ְלָכה ּבִ ִני לוֹ  ַויֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ְוֶאׁשְ  )יג,לז( ִהּנֵ
  :א"זיע הקדוש החיים' אור'ה מרן – עטר בן חיים רבי מורנו הקשה
 לא ניזוקים אינם מצווה ששלוחי): ח פסחים( אלעזר רבי התנא של מפיו בידינו קבלה הלא

 כעבד ונמכר בשליחותו ניזוק הצדיק שיוסף ייתכן איך כן ואם, בחזרתם ולא בהליכתם
  ?אחיו של בשלומם לדרוש אבינו יעקב של מצווה שליח היה הוא והרי, למצרים
 אולם, מצווה לדבר בשליחותו ונפגע ניזוק הצדיק שיוסף נראה היה בתחילה, אכן: רבינו והשיב
 אביו את לפרנסה'  שליח להיות וזכה, ולמלכות לגדולה ונתעלה הוא עלה הרי דבר של בסופו
  . בו תלויה הייתה הדור אותו פרנסת כל ואף, אחיו ואת

  . המצווה מחמת ניזוק ולא הפסיד לא הצדיק שיוסף מתברר לאחור שבמבט זה לפי ונמצא
 יתברר דבר של בסופו, לאדם והפסד כנזק תחילה שנראים הדברים ואף, לטובה שהכול ללמדך
  !הרעות תצאנה לא עליון מפי כי, האדם עבור ולברכה לטובה היה שהכול
 ממנו וביקש, למות ונטה גוסס היה שתלמידוהרמב"ן!  – נחמן בר משה רבינו אודות ומסופר
 בעצמו ן"שהרמב שאלות, בשמיים שאלות כמה שישאל, העולם מן ייפטר חלילה שאם ן"הרמב

 לאחר מה זמן כעבור והנה. תמיהות אותן על תשובות לו וישיב אליו ויתגלה, בהן נתקשה
 הנהגת על והתמיהות הקושיות כל כי לך דע: "לו ואמר ן"לרמב נתגלה, תלמיד אותו פטירת
 ברור שהכול לדעת נוכחים שם, האמת לעולם שמגיעים ברגע אולם, הזה בעולם רק הן ה"הקב
 והייסורים הצרות ואף, ברור הכול שם כי, בשמיים שאלות אין וממילא, לטובה היה והכול ומובן

 !לטובה רק שהכול ונבין ונדע אמיתית באמונה נתחזק הבה!" לטובה היו הם שגם לאחור מתבררים
  )א"שליט יפרח יוחאי שמעון ג"הרה(
 
 
 



 

 
  שבת שלום  

  
  
 

 
  דבר העורך

ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל ָּבָניו ִּכי ֶבן " :)ג ,ז(ל פרשהב כתוב
שנים  17יוסף היה בן ': אומר ה'בן איש חי. "ְזֻקִנים הּוא לוֹ 

אולם מחמת אישיותו פרד מיעקב אביו. יאלץ להנכש בלבד
הגדולה אהוב היה אצל יעקב אביו, באופן שהיה מדמה אותו 

. 'בן זקונים זה שקנה חכמהשהוא נוטריקון:  -" זקןניו ל"בעי
הוא לו'. ונוכל להסביר את הדבר, על פי דברי בעל "אהל 
יעקב" על הפסוק "כבד את אביך... למען יאריכון ימיך". 

אכן יקר ומוערך מאוד  - ומפרש: בן המכבד את האב, ואביו
בעיניו, ודאי משתדל הבן לקלוט וללמוד מכל החכמות 

 המרובות.   חייו שנות במשך אביו את השיג אשר ,מושכלותוה
 ,בן כזה המתבשם לאורו של אביו, גם בעודו קטן בשנים

מסוגל להכיל הרבה חכמה ומדע משל אביו, ובמידה מסוימת 
אילו חי בעולם מספר מתעלה ברכישת ידיעות ומושכלות, כ

שנותיו שימש את  17וסף הצדיק, אשר במשך ירב של שנים. 
ומן החכמות והמושכלות  ותב אביו, למד מדרכיו הנפלאיעק

 .  'בן זקן'אשר השיג, וסיגל אותם לעצמו. לפיכך נחשב הוא ל
הרב יצחק וייס  - סיפור על יהודימופיע  'ברכי נפשי'בספר 

שכיבד את אימו בצורה ז"ל, שהלך לעולמו בשנת תשס"ו. 
חת מופלגת ומיוחדת במינה, וזכה לאריכות ימים ושנים ולנ

יהודי מצאצאיו. כשמדברים על מסירות נפש של יהודים, 
הכוונה היא לכך, שכאשר הם נתקלו בקשיים, לא חיפשו 

שו כל מה , ועתירוצים כיצד להימלט ממילוי חובתם
קשה מנשוא. מיודענו זה,  היה שהתבקש מהם, גם אם הדבר

שעבר את כל מוראות השואה, היה יכול להינצל ממנה ע"י 
לשם  ,ה מאירופה שהתקבל עבורו. יתירה מכךאישור היציא

שהיה הברחתו אל מעבר לגבול, נשכר כבר גוי עם עגלה 
השעה היעודה שנקבעה  אמור להעבירו למקום מבטחים.

למפגש עם הגוי, כבר הגיעה, והגוי כבר המתין לו כדי 
המדינה  מן ההריגה, מגיא מועד מבעוד ולהוציאו עימו לקחתו
דם של קדושי עמך  - נהרותך עתידים היו להישפשבה 

ישראל, הי"ד. גם ר' יצחק וייס עצמו כבר הסתדר בביתו, עם 
נו, אז מה כונן לצאת למקום המפגש עם הגוי. החבילות, והת

קרה באמצע? מדוע לא יצא ר' יצחק לדרך ההצלה הפרטית 
שלו? ממש ברגע האחרון לפני צאתו, החלה אימו לקלוט 

וכי הינך "ה והחלה לבכות. ולהבין שמעתה היא תישאר לבד
? שאלה. די היה במשפט "מתכונן להשאירני לבדי בעת שכזו

להביא את הבן הנאמן לידי החלטה שהוא אינו עוזב את  ,זה
הבית, הגם שהבין היטב לאיזו סכנה הוא מכניס את עצמו, 
והגם שאפשרות ההצלה כבר הוכנה עבורו, והעגלה הייתה 

שהוא אינו נוסע איתו,  ,לגוי כבר מחוץ לבית. ר' יצחק הודיע
השואה באושוויץ  אימתונשאר באירופה, ועבר את כל 

 .. האיומה. וכל כך למה? בגלל מצוות כיבוד האם.
הוא שאמרנו: יהודים אלה לא חיפשו לעצמם תירוצים, וגם 
כשהיה מדובר בהקרבה ובמסירות שאי אפשר לתאר, לא 

וצים, אלא עשו שום חשבונות, ולא תירצו לעצמם שום תיר
והחשוב מכל הוא, ו עם האמא בגלות אירופה הדוויה. נשאר

שר' יצחק וייס אמר במשך כל השנים לילדיו, לנכדיו ולניניו, 
שלמרות כל מה שעבר עליו בשואה, מעולם לא הצטער על 
 המצוה הגדולה שהזדמנה לידיו, לכבד את רצונה של אימו.  

ודע גם איזו ומי שיודע מה פירוש לעבור את אושוויץ, י
מצוה גדולה וחשובה קיבלה את פניו של הרב וייס בבואו 

 ני בית דין של מעלה. לפ
ואין ספק שמה שעמד ליוסף הצדיק בגלות המרה במצרים 
עם כל הנסיונות הקשים שהיו בדרך: השלכתו לבור, מכירתו 
לישמעאלים, למדינים, ולבסוף למצרים. הנסיון הקשה עם 

בגלל שהוא שימש וינק ללא ספק אשת פוטיפר ועוד, היה 
 שנים מ'יעקב סבא' את הכוח לעמוד בנסיונות. 17באותן 

 
 
 
 

 

   

 ארץ כנען. -מגורי אביו  ישיבת יעקב אבינו בארץ .א
  כתונת פסים. ממנו ומקבל תורה, מלמדו לאביו, אהוב יוסף .ב
 אחיו. חוותא לבקש הליכתו חיו,אֶ  קנאת יוסף, חלומות .ג
 יוסף, צערו של יעקב אבינו. השלכת יוסף לבור, מכירת .ד
 .)לח( מעשה יהודה ותמר, הולדת פרץ וזרח .ה
 .)לט(פוטיפר, ועומד בנסיון  במצרים נהיה עבד בבית יוסף .ו
 בית הסוהר. שר בעיני חן ומוצא הסוהר, לבית מושלך יוסף .ז
יוסף פותר את חלומות שר המשקים ושר האופים,  .ח

שר האופים נתלה, ושר המשקים  -ימים ודבריו מתקי
 חוזר למשרתו ושוכח להטיב עם יוסף.

 

 
 

  
", מה השתנה ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו" ולבסוף "ַוִּיְׂשְנאּו ֹאתוֹ לה "יתח

 פנתה את מקומה לקנאה?הבינתיים שהשנאה 
" בספרו "אדרת אליהו": התורה מספרת חי בן אישאומר ה"

ַוִּיְראּו ֶאָחיו ִּכי ֹאתֹו ָאַהב לנו מה היתה סיבת השנאה: "
לכאורה, במה אשם הבן  ".ֲאִביֶהם ִמָּכל ֶאָחיו ַוִּיְׂשְנאּו ֹאתוֹ 

שהאב אוהב אותו יותר מאחיו? בוודאי אין זה חסרון בבן 
י הסיבה עצמו! יתר על כן, הלא התורה בעצמה מגלה לנו כ

ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לאהבתו הגדולה של יוסף אצל אביו היתה "
", ואם כך בוודאי אין מקום לשנאה! התשובה היא, שהם לוֹ 

איננה  ,סברו שחביבותו הגדולה של יוסף בעיני אביהם
משום היותו בן זקונים, שאם כן הרי יש בן זקונים קטן יותר 

הב יותר משאר אחיו. בנימין, ומדוע אותו אין אביהם או -
בה אחרת לגמרי: יוסף יבה, אלא יש סיעל כרחך שלא זו הס

מוציא את דיבתם רעה אל אביהם ועל ידי כך הוא צד את 
לבו וקונה את אהבתו ומשום כך שנאו את יוסף שנאה 

ְוִהֵּנה : "(לז, ז) גדולה. לאחר מכן מספר להם יוסף על חלומו
ִהֵּנה ְתֻסֶּביָנה ֲאֻלֹּמֵתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ ָקָמה ֲאֻלָּמִתי ְוַגם ִנָּצָבה וְ 

 ". ַלֲאֻלָּמִתי
כשראו האחים כי הם נדמים בעיניו כקש וגבבא, הגביר 

ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשֹנא : "(לז, ה) הדבר עוד יותר את שנאתם אליו
ֹמָתיו", ומדוע? "ֹאתוֹ  בגלל החלום על  -(לז, ח) " ַעל ֲח

אה לשנאה שכבר שנאוהו "ועל האלומות, אשר הוסיף שנ
על הדיבה שהוא מוציא עליהם אצל אביו. אלא  -דבריו" 

ְוִהֵּנה ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ְוַאַחד : "(לז, ט) שאחר כך בא החלום השני
שאין הוא  ,". עתה נוכחו לדעתָעָׂשר ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי

מחשיבם לאלומות קש אלא לכוכבי שמים, אם כן, מה 
שהביא את דיבתם רעה אל אביהם, אין זה מכיוון שהוא 
מבטלם לגמרי והם אינם נחשבים בעיניו כלל. לא כן הדבר, 
שהרי הוא מחשיבם ככוכבים מאירים וזוהרים, אלא שעם 

 כל מעלתם הוא סבור שהוא עולה עליהם. 
כאשר אדם סבור שאחיו אנשי מעלה הם, וכל 'חסרונו' הוא 

א נעלה מאחיו, אין זו סיבה לשנאה בכך שהוא סבור כי הו
והרי קנאת סופרים  "ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו"אלא לקנאה, ולכן 

 תרבה חכמה...

 בס"ד
 ב' וםערך בינש 459 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון

 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 
  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת

 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי

 חשע"ת כסלו  "זט               זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                  'חשנה   339עלון מס' 

ב ׁשֶ  ַוּיֵ



 

 

 כהווהקשר הרוחני לחנ – 
ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף.  :רש"יובב

מבקשים לישב בשלוה, אמר הקדוש ברוך הוא: לא  צדיקים
דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא 

 שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה!
התרגלנו למחזור קריאת פרשיות  ,באיזה שהוא מקום

 התורה. "הסיפורים" ידועים, "הסוף" ידוע. 
מסופר על כפרי שקבע משכנו בעיר הגדולה וזכה סוף סוף 

את קריאת התורה בשבתות. כשהגיעו לפרשה זו, לשמוע 
עקב אחר עלילותיו של יוסף בנשימה עצורה. כשאחיו 
התנכלו לו להמיתו, והוא הלך והתקרב אליהם. לחש אותו 
כפרי בהתרגשות: "יוסף, יוסף! אל תלך, אל תתקרב, שא 
רגלך וברח"! אבל, אבוי, יוסף לא שמע לעצתו והמשיך 

בור. נמכר לישמעאלים, ונעלם בדרכו, נלכד והורד אל ה
וון מצרים. כעבור שנה שב הקורא לקרא יבעננת אבק לכ

בפרשה. שוב יורד יוסף לשכם והולך לדותן, אל אחיו 
המתנכלים להמיתו! הפעם ישב הכפרי נוקשה וסינן מבעד 
לשפתיו הקפוצות: "הפעם לא ארחם עליך! בשנה שעברה 

 !...עשו לך אותו "תרגיל" ועדיין לא למדת לקח"
בסיפור זה יש מהאמת העצובה. אנו קוראים בפרשיות 
התורה כמו שינון וחזרה גרידא, בעוד שמחזור קריאות 
התורה צריך להיות עבורנו כסיבוב המקדחה ההולכת 

 ומעמיקה בכל סיבוב!
אומות העולם מונות ל"חמה" וישראל לחודשי "הלבנה". 

יקף סיבוב החמה קרוי שנה, מלשון שינון וחזרה. אבל ה
הלבנה קרוי חודש, מלשון התחדשות מתמדת. היו מגדולי 

שבכל שנה למדו את פרשת השבוע עם מפרש אחר.  ,ישראל
 -אחד המפרשים מבאר את הנאמר "ויוסיפו עוד שנוא" 

ראשי תיבות עשו! הכוונה היא שהשבטים ידעו שלאברהם 
אבינו היו שני בנים. אחד מהם נבחר, והשני נדחה שיצא 

דם, ידו בכל ויד כל בו. ידעו השבטים שליצחק ממנו פרא א
סבם, היו שני בנים תאומים, האחד קיבל את ברכת  -אבינו 
שכללה גם את ברכת סבו "ויתן לך את ברכת אברהם  - אביו

לך ולזרעך אתך", והשני נדחה, ויצא ממנו איש יודע ציד 
איש שדה. עתה, חששו ש"ההיסטוריה חוזרת על עצמה". 

ליעקב, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם  שנים עשר בנים
נו עושים באימה וביראה רצון קונם. יוסף מביא את דיבת

וחולם  ממנו תנווא רעה, קונה את לב אבינו ומרחיק
חלומות מלוכה. הוא חותר לקחת את הברכות, שנהיה 
דחויים כישמעאל וכעשיו והוא יהיה לאב הרביעי. לכך לא 

כל ישותם. בעינינו זה נראה הסכימו, כנגד זה התקוממו ב
אנו מבינים את הדין שמחללים שבת בעבור הצלת  -תמוה 

גם כדי  ,שמחללים שבת - חיי הגוף, אך אין אנו מודעים
השמד, והרי  ירנופילהציל רוחניות של יהודי כדי להצילו מצ

דין הוא הנלמד מקל וחומר: אם על חיי שעה מחללים, על 
 !!חיי נצח לא כל שכן!

 

שהגיע לביקור אצל החפץ  ,ברב של עיירה קטנה מעשהו
חיים זצ"ל. חקרו החפץ חיים, ונודע לו שהמקווה באותה 

הקיר התמוטט ואין כסף לתקנו.  -עיירה סגור מזה חודשיים 
"יש שם עשירים", אמר הרב, "אבל אין לי השפעה עליהם. 
ממשכורתי הדלה לא אוכל לבנות את הקיר", הצטדק. "אז 

חפץ 'עשות"?... "מה ביכולתך לעשות"? תמה המה ביכולתי ל
 "להתעלף הרי אתה יכול"!!!...  - 'חיים

עלינו לאמץ את השקפתם של השבטים הקדושים 
היא חזות הכל. לו היינו רואים הידרדרות  - שהרוחניות

רוחנית כחולי הגוף, הלא מזדעזעים היינו ממראה עינינו ולא 
 היינו יכולים לישון בלילות.

, ימי (נר ראשון יחול אור ליום רביעי) בפתחטו -טו-ואחנוכה 
האורה, ימים בהם מעלים אנו את אור הנרות הזוהר, אור 

זו מלכות יוון"  -המצוות והאמונה. מובא במדרש ש"חושך 
זו תורה, "כי  -"אורה"  -ואת החושך מגרשים בנרות החנוכה 

נר מצוה ותורה אור". את הנרות מדליקים אנו בחלון, 
תים לרחוב: "כאן מאיר האור", אות ורמז למהפכה מאות

 לגירוש החושך והכפירה.  -הרוחנית של החשמונאים 
אבל חכמים הנחו אותנו כיצד לעשות זאת: בהדרגה, צעד 

 מוסיף והולך, עוד נר ועוד נר! -אחר צעד 
דרש  וכך מצינו שפעל ראובן כשביקש להציל את יוסף. ל

לא היו שומעים לו.  - פשולעזבו ולהניחו לנ - לשחררו מיד
מה עשה, הציע שלא ישפכו דם בידיים, שישליכו אותו לבור 
שורץ נחשים, שיניחוהו שם למות מעצמו. לאחר מכן, חשב 
לשוב אל הבור ולחלצו. ולמעשה הכין את הקרקע להצעת 
יהודה למכרו לישמעאלים, להצלתו. זו הדרך היחידה למהפך 

 המהפך הרוחני.  -המיוחל 
להדליק את האור, להצית את הלהבה, וכבר נאמר עלינו 

"בכל יום  -", נלמד מהיצר הרע ְּתַחְּכֵמִני ֵמֹאְיַביבתהילים: "
ויום יצרו של אדם מתגבר עליו ומבקש להמיתו". רצונו של 

הוא נוגס  ,היצר הרע הוא לאבדנו מכל וכל, אך בפועל
, עד "היום אומר לו עשה כך ומחר עשה כך - םְנָתִחי-םְנָתִחי

 שאומר לו לך עבוד עבודה זרה, ועובד".
, עוד התחזקות אלה םנפעל גם אנו כך ובמיוחד בימי

נצליח לעמוד עד ש ,באמונה ועוד התחזקות בקיום מצוות
 ]הרב יוסף זילברפרב[ע"פ     על בסיס איתן ולהתעלות רוחנית. 

 

 
 
 

  
באיכר שהלך עם בנו לשדה. ראו חיטה עומדת  מעשה

התפעל הבן. ראו שדה אחר . , זקופה וגבוהההבקומותי
והשיבולים בו כפופות ושחות ארצה. הצטער הבן. אמר לו 

ריקות הן  -אביו: "טעית בני! השיבולים זקופות הקומה 
נושאות את ראשן בגאון. ככל שהשיבולת  ושדופות, לפיכך

 מלאה וגדושה, כן היא כבדה ומשפילה את ראשה"... 
האדם, ככל שהוא מלא  -אמר הרב צרור המור זצ"ל  -כך 

תורה וחוכמה, הוא עניו ושפל רוח. וכבר אמרו  ,וגדוש תוכן
עניות בתורה". אך יוסף, שהיה  -בגמרא: "סימן לגסות הרוח 

כים, היה עניו, כמו שנאמר "נוהג כצאן בן זקונים יניק וח
יוסף", "היה רועה את אחיו בצאן" ומתרועע עם בני 

 ]מעיין השבוע[                                                 השפחות!
 

 

נקרא בשם  - אמר הרבי ר' מנדלי מרמינוב - כל איש ישראל
לדות יעקב", ומי ּתֹ ועל כל אחד ואחד נאמר "אלה "יעקב" 

הם? "יוסף", שלא יעמוד במקום אחד, כי אם יוסיף התמדה 
בתורה ומצוות ומעשים טובים וילך מחיל אל חיל בעבודת 

 .יתברך ה'



 

 

סיפר המגיד ר' פסח קראהן בשם מרן הגר"י קמינצקי זצ"ל 
 :אל')ובספר 'אור דני ,(והובא בספרו 'מסביב לשלחן המגיד'

בעירה מיר השוכנת ליד הגבול שבין פולין וליטא, גרה נערה 
שהתייתמה בגיל צעיר. כשבגרה הנערה והגיעה לגיל 

נתקלה בקשיים רבים במציאת השידוך. הקושי  ,השידוכין
כאשר כל חברותיה נישאו זה מכבר והיא נשארה  ,התעצם

רווקה. נתונים שונים גרמו לעיכוב השידוך, היא היתה 
קומה, ענייה ויתומה, אבל הסיבה שהקשתה ביותר,  נמוכת

הייתה שאיפתה האיתנה להינשא לאדם שיקדיש את חייו 
היא הייתה זקוקה  ,ללימוד התורה. כדי להינשא לאדם כזה

לתמיכה כלכלית מצד משפחתה, אך ללא אב, לא היה מי 
 ,שיוכל לסייע לה להגשים את חלומה הנעלה. למען מטרה זו

יצאה הבחורה לעבוד כספרנית, וניסתה לחסוך את רוב 
 .הכסף שהרוויחה

השנים נקפו, חברותיה הקימו בתים והיא נשארה בודדה 
ועצובה, ועל אף כל זאת לא ויתרה על שאיפתה הטהורה 

כאשר ישבה בספרייה  ,להינשא לבן תורה. יום אחד
מהרהרת ברוע מצבה, ומנסה לחשוב מה עוד ניתן לעשות, 

 . מחשבה בלבה, כי רק ריבונו של עולם יוכל לעזור לה עלתה
היא אמנם הרבתה בתפילות, אבל תמיד הסתמכה על 
השתדלות נוספת שתוכל לעזור, כעת הגיעה למסקנה ששום 

יתברך. אין בכוחה להושיע מלבד עזרתו  - השתדלות
החליטה לכתוב מכתב לאחד היחיד שיכול לעזור לה, לאביה 

רשמה את כל  ,יר שהיה מונח לפניהעל דף ני ...שבשמים
התפילות שהיו שגורות בפיה בשנים האחרונות, והנייר 
שימש לה כפורקן למטען הכאב שנשאה בליבה. שוב תיארה 

בעל  ,היא את סוג הבעל שחיפשה כל כך: שקוע בלימוד
את כל  .מידות טובות אשר לא יראה את עניותה כנטל

. היא סיימה כוחות לבה השקיעה בכתיבת מצבה האומלל
את המכתב במילים: 'אתה ה' מפרנס עניים ומגביה שפלים 

ת לתפילותיי. אני סומכת עליך בכל עת, בתך ַלֲענוֹ ודאי תוכל 
המסורה שיינא מרים'. היא הכניסה את המכתב לתוך 
מעטפה אשר עליה כתבה מבחוץ לכבוד 'אבי שבשמים', 

דה שם נעמ ושמה פעמיה לעבר הגינה שמחוץ לעיירה מיר.
והחזיקה את המכתב ברפיון לכיוון האוויר שמעליה, וברגע 
שהרגישה במשב רוח, פתחה את ידה והביטה כיצד מכתבה 

אחר כך שבה מיד לביתה, באמונה תמימה כי  נישא ברוח...
 המכתב יגיע ל'יעדו'.

ימים אחדים אחר שיגור המכתב, יצא אחד מתלמידי ישיבת 
וגיה שעסק בה. לפתע, וח בשדה, תוך כדי שינון הסמיר לׂש

צדה את עיניו מעטפה סגורה שהייתה מונחת בין השיחים. 
כדי לקיים מצות השבת אבידה ומה  ,הוא התכופף להרימה

כשראה מכתב שמיועד ל'אבי שבשמים'.  ,מאוד הופתע
סקרנותו גברה עליו והוא פתח את המכתב וקרא אותו 
בהתפעלות. כמה וכמה פעמים קרא את המכתב והתרגש 

כשחזר לבית המדרש, ניגש  .הכאב והכנות שבהם נכתבמ
לימים רבה של מיר, הג"ר  - להתייעץ עם ראש הישיבה

אליהו ברוך קמאי זצ"ל. הבחור הביע בפניו את הסכמתו 
לשאת נערה זו לאישה. הבירורים נעשו והוא נשא לאשה 
את כותבת המכתב אף על פי שהייתה מבוגרת ממנו בשש 

ערה, התעלה בעלה הצדיק, הלא הוא כפי שייחלה הנ שנים!
ר' יצחק יחיאל דוידוביץ והגיע למעלות גדולות בתורה 
וביראה, לימים נעשה למשגיח של ישיבת מינסק, והיה 

הגר"י  ,לרבם של מנהיגי הדור באמריקה הגר"י קמינצקי
 .רודרמן והגר"א קלמנוביץ זכר צדיקים לברכה

שם מרן מעשה מרטיט זה סיפר המגיד ר' פסח קראהן ב
בהבנת כח התפילה  ,הגר"י קמינצקי זצ"ל, וכולו חיזוק עצום

ומעלתה. אם ישכיל האדם להשתמש בכח זה, לדעת שרק 

הקב"ה הוא ואין בלתו יכול להושיעו, ולהרגיש מכח זה 
קרבת ה' בכל תפילה ותפילה, הרי שימנע מעצמו סיבות 

 ל'מעוררים' שאין דעת אנשים נוחה מהם.
נו את השתלשלות האירועים, משנאת אחי בדבר העורך כתב

הניסיונות הקשים במצרים ובמיוחד עם יוסף ועד למכירתו, 
אשת פוטיפר המרשעת, החלומות של שר המשקים ושר 

ִּכי ִאם : "(מ, יד)האופים, הבקשה של יוסף משר המשקים 
", ְוִהְזַּכְרַּתִני ִאְּת ַּכֲאֶׁשר ִייַטב ָל ְוָעִׂשיָת ָּנא ִעָּמִדי ָחֶסד ְזַכְרַּתִניי

ועל כך שהוא שם את בטחונו בבשר ודם, נתווספו לו 
 שנתיים ימים בבית האסורים, על אותן שתי הזכירות.

 !קיבל זאת באהבהו ,עד שהשכיל יוסף שמאת ה' היתה זאת
עד שלבסוף שינה  ,תלה את כל בטחונו בה' יתברך ,אז-ומיני

 מותיו ואמראת מטבע לשונו כשעמד מול פרעה לפתירת חלו
 ."ַיֲעֶנה ֶאת ְׁשלֹום ַּפְרֹעהאלוקים ה ִּבְלָעָדי: "(מא, טז)

יוסף עמד בכל הנסיונות הקשים והמרים ועל כן הוא נקרא 
 צדיק יסוד עולם. -מלשון  -יוסף הצדיק 

 ללמדנו, שכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד.
 

 
 

  
: "מפני שתלה בו יוסף לזכרו הוזקק להיות אסור עוד רש"יוב

 שתי שנים".
אל ר' משה חיים רוטנברג העשיר הגיע חסיד עני ובידו 

קש יב ,מכתב מהאדמו"ר רבי מנחם מנדל מקוצק. במכתב
לתרום לצרכי הוצאותיו של  ,האדמו"ר מרבי משה חיים

ב. העניק לו רבי העני המתעתד להשיא את בתו למזל טו
משה חיים רובל אחד ופטרו לשלום. נדהם העני ואמר 
"כלום יתכן הדבר? הן הוצאות הדרך עלו יותר מרובל"! אך 
רבי משה חיים לא הוסיף אף פרוטה אחת. יצא העני מביתו 

 בפחי נפש, ובלב שבור ונדכא התכוון לשוב לביתו.
יים עודנו בדרך והנה אץ בעקבותיו שליחו של רבי משה ח

! קרא השליח והעניק לעני סכום נכבד סכום ""המתן! המתן
שיספיק לכל הוצאות החתונה. התפלא העני על המעשה 

אל ביתו של רבי משה חיים  - והחליט לשוב על עקבותיו
ולברר את העניין. "מדוע נהגת כך בתחילה", שאל את רבי 

? השיב רבי "משה חיים, "ומדוע שינית לבסוף את דעתך
ם "כשראיתיך בא אלי ובידך מכתבו של האדמו"ר משה חיי

כי אתה סמוך ובטוח כי הכסף כבר בכיסך. כה בטחת  ,הבנתי
בי שאעניק לך כסף, עד כי שכחת שיש בורא עולם ורק בו 

קיוויתי כי על  ,צריך לבטוח! משום כך דחיתיך לשעה קלה
תזכור מיהו אדון עולם ובמי עליך לבטוח ואז ורק אז  ,ידי כך
 ]מעשיהם של צדיקים[ע"פ                            י לך מכספי".הענקת

 

 
 

על הרה"ק רבי חיים בעל ה"דברי חיים" מצאנז  מסופר
זיע"א, שפנה פעם אל תלמיד חכם אחד וביקשו להצטרף 
אליו לאסוף כסף לדבר מצוה נחוץ. דחה אותו הלה בטענה 

אמר לו רבי חיים: רש"י הקדוש . ק בתלמודוכי הוא עסו
מפרש "ויאבק איש עמו" הוא שרו של עשו, ואילו "וימצאהו 
איש" זה גבריאל, ומניין זאת לרש"י? אלא מלאך הפוגש 
יהודי תועה בדרך ושואלו במה אפשר לעזור לו? זהו גבריאל, 

שלחני נא", אין לי זמן, צריך אני " ואילו מלאך אשר אומר
 זהו ׂשרו של עשו. - ולעבוד את ה' לומר שירה

  מרגש - 'המכתב שמוען ל'אבינו שבשמים



 

 

משפחת ברין התגוררה בשכונת בורו פארק, ברוקלין. בשלהי 
שנת תשס"א החליט אבי המשפחה לשפץ באופן יסודי את 

היה עליהם לעבור למשך מספר  ,לצורך כך .ביתם הישן
כורה. עם תחילת עבודות השיפוצים, אמור חודשים לדירה ש

מקדמה בסך עשרים אלף דולר.  ,היה האב להעביר לקבלן
סכום זה, אותו הוא חסך בעמל רב במשך מספר שנים, 
הופקד על ידו למשמרת אצל אחד מבעלי קופות הגמ"ח 

מר ברין ביקש מרעייתו שתיגש למשרדי  באזור מגוריו.
ום לקבלן. בשעת לצורך תשל ,הגמ"ח ותפדה את הסכום

קיבלה  נכנסה הגב' ברין אל משרדי הגמ"ח, ,בוקר מוקדמת
את כל הסכום, הניחה אותו בתוך מעטפה לבנה, תחבה 
אותה עמוק בתוך תיקה ויצאה לקנות עוד מספר קניות 

 .הנחוצות לדירה הזמנית
בשעת צהרים מאוחרת היא שבה לביתה, בעלה המתין 

למחרת בבוקר לקבלן, כדי להעבירה  - בקוצר רוח למעטפה
אלא שמיד עם כניסתה של רעייתו הבין כי דבר מה אינו 

כי היא לא מבינה  ,בפנים חיוורות סיפרה לו רעייתו כשורה.
כיצד אירע הדבר? בשלב מסוים היא הבחינה שהתיק שלה 

 ,היא מנסה לשחזר היכן קרה הדבר .נעלם ובתוכו המעטפה
פושים בכל בני הבית ניסו לצאת לחי אך ללא הצלחה.

אך העלו חרס בידם, הם חזרו  ,המקומות בהם היתה האם
כי כולם ישבו ויתפללו לישועת  ,שפופים לביתם והאב הציע

כל בני הבית ישבו ואמרו פרקי תהילים ברגש ומעומק  ה'.
 .והנה, לאחר כשעה ארוכה מתקשר אדם בשם 'ויליאם' הלב.

וב את כי הוא אינו יהודי וכי הוא מצא ברח ,האיש אומר
התיק והוא מבקש להשיבו אליהם, הוא מבקש את כתובתם 

 .ומודיע כי הוא יגיע לביתם בשעות הערב המאוחרות
כי אכן הכסף יימצא  ,בני המשפחה המתינו והתפללו

. נשמעות דפיקות בדלת ,בשעה אחת עשרה בלילה בתיק.
עור ובידו התיק האבוד, הוא מוסר -בפתח עומד גוי שחום

בית, הגב' ברין מבקשת את סליחתם את התיק לבעל ה
וניגשת עם התיק לחדר השינה, היא פותחת את המעטפה 
ומוצאת שאכן כל הכסף נמצא ולא חסר אפילו לא דולר 
אחד. יוצאת היא מחדר השינה בהתרגשות ומספרת 
לבעלה... שואל מר ברין את גוי: "כיצד נוכל לגמול לך על 

מורה! רק דבר חסדך"? והאיש עונה: "אינני מבקש שום ת
אחד... אני מבקש שתברכו אותי "לחיים טובים, ברכה 
והצלחה". והוסיף ואמר בהתרגשות: "תראו, אמי המנוחה 

כי לברכה של יהודי יש ערך  ,היתה אומרת לנו כבר מילדות
מיוחד, לכן אני מבקש שתברכו אותי מעומק הלב והיה זה 

ת עד בלי די, ְׂשָכִרי". מובן שכל בני הבית העתירו עליו ברכו
 .האיש הודה להם נרגשות, נפרד מהם ושב לביתו

עם הגיעו לביתו, סיפר הגוי לאשתו את כל אשר עבר 
האישה במקום לשמוח בשמחתו על הברכות שקיבל  ,עליו

לעגה לו: "טיפש שכמוך, מה שווים הברכות של היהודים 
 ,היה עדיף לך לקחת את הכסף... ידעתי שבעלי טיפש ?הללו

אך  ,תיארתי שעד כדי כך". האישה הוסיפה ללעוג לואבל לא 
 הוא לא התייחס אליה והלך לישון.

מתעורר ויליאם משנתו כשהוא לופת  ,והנה באמצע הלילה
את בטנו וגונח מכאבים עזים. האישה שהתעוררה, במקום 
להשתתף בצערו הוסיפה לצערו, פנתה לעברו ואמרה: "מה 

וא תוך כדי כאביו הועילו לך הברכות של היהודים", וה
החזקים עונה לה: "אמא שלי אף פעם לא טעתה וגם הפעם 

 ויליאם לא ישן כל אותו הלילה אני בטוח שהיא לא טעתה".
 כשהוא מתפתל מכאבים ולא הבין מה הסיבה לכך. -

מתקשר ויליאם למנהל במקום עבודתו  ,עם אור ראשון
ר כי הוא לא חש בטוב ולכן הוא לא יגיע הבוק ,ומודיע

לעבודתו, במקביל הוא מתקשר למוקד הרפואי וקובע ביקור 
חלפה שעה ארוכה והרופא בושש מלהגיע...  בית של רופא.

ויליאם לא מבין והחל לחשוב בינו לבין עצמו; 'אולי אשתי 
צדקה? אולי באמת אין ממש בברכתם של היהודים'? תוך 
כדי מחשבה מצלצל הטלפון, על הקו היתה אחותו שנשמעה 

ל... ויליאם אחי היקר אתה -טרית לחלוטין: "הו תודה לאהיס
      בבית? הכל בסדר אתך"???

מה שקרה הוא שבאותו הבוקר, אחד עשר בספטמבר 
למניינם, אירע הפיגוע הנורא במגדלי התאומים בניו יורק 

היה ממוקם  ,ע"י מחבלי אלקעידה. המשרד בו עבד ויליאם
ם, כל יושביו נקברו בקומה השמונים ותשע של אחד הבנייני

באחד האסונות הנוראים בכל  - יחד עם עוד אלפי אנשים
הזמנים. כשכולו אחוז צמרמורת ומרוגש עד עמקי נשמתו, 
התקשר ויליאם למשפחת ברין והודה להם בחום על כאבי 

להם הוא 'זכה' בזכות ברכתם. ואז הוא הוסיף  -הבטן' 
ה של ואמר: "כעת אני יודע שאמא שלי לא טעתה, ברכ

שווה הרבה יותר מכסף... היא שווה חיים כפשוטם"!  - יהודי
 ?את זה הגויים יודעים, אך האם אנו מפנימים ויודעים זאת

 
 

  

את מעלותיהם  ,שתשתדל לראות את שלימותם של האחים
 ולא את חסרונותיהם, ועל ידי כך תמנע מחלוקת... 

שנראה כל נסק, נאמר: "'בתפילתו של רבי אלימלך ז"ל מליז
 ]מעינה של תורה[ע"פ  .         ''אחד מעלת חברינו ולא חסרונם
 

 

 ברינה                ן רוֹ              
 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף         

 נפתלי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה  :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםסעוד בן זוהרהאשר מלע"נ:                
 : לע"נ סמי בן חנה                 עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ          
 כתון בת חביבה :: לע"נ רים ורבי: נוראני בת ממרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ          
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ          

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה   
 : יצחק (אייזיק) בן זהבה: מתנאל בן איריס זיווג הגון  

        
   
 
 
 
 
 
 

 
3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות

 Ronbarina@gmail.com:או במייל
 4741102מ. השרון  רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה

 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית
 זהבה בת הודיה : נהפאולה בת די

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רות ת בת: גלי רחל בת נוארה: נורית בת רחל 

 סיפור לשבת – ברכה של יהודי

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 יה בת ציפורה : רחל בת חיההוד

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל
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  אלה תולדות יעקב יוסף... (לז', ב')
הסביר נפלא בעל ה'צמח צדיק' זיע"א: יעקב מרמז על 

 מידת הענווה כמו שנאמר 'עקב ענווה יראת ה'...' 
כאשר האדם הוא ענוותן הוא מרגיש שהוא לא עשה  

 ומוסיף ומתעלה בעבודת ה'מספיק מצוות ולכן הוא הולך 
יוסף' דהיינו   –וזה שרומז הפסוק 'אלה תולדות יעקב 

התולדות והתוצאה הישירה של מידת הענווה הרמוזה  
בשם 'יעקב' היא 'יוסף' דהיינו שהאדם יוסיף ויתעלה  

 מתוק מדבש!במצוות ובמעשים טובים.    
***** 

א רט נפלא בשם הגאון מוילנא זיע"אוו ראיתיובעניין זה 
'אם אין אני לי מי (אבות א', יד') : מובא במשנה (באר הפרשה)

 לי וכשאני לעצמי מה אני'.
השאלה 'מי זה?' מתייחסת לאדם ואילו השאלה 'מה זה?'  

 מתייחסת לבהמה או חיה או דומם.
לפי זה אומר הגר"א 'אם אין אני לי מי לי' כאשר אין לי  

לה 'מי' את מידת הגאווה הרמוזה במילה 'אני' אז השא
 מתאימה 'לי' כי אני נחשב כבן אדם. 

(אני) אבל 'כשאני לעצמי' כלומר שיש בי את מידת הגאווה 

אני' כלומר אני נחשב כבהמה שעליה שואלים  -אז 'מה 
 מתוק מדבש!'מה'.   

***** 
 (לז', ב') ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם

קיימו  האבות מדוע נשא יעקב אבינו שתי אחיות? והלא 
 .(והבאנו בזה בעבר מס' תירוצים) את כל התורה

מתרץ הרמ"א בספרו 'תורת העולה': כל האיסור לשאת 
ומדוע אסרה   .אמור להיות אסור כלל השתי אחיות לא הי

זאת התורה? בגלל הקנאה שהייתה בין השבטים לבין  
 אימם. צרת לאה היוסף שהיה בנה של רחל שהיית

 - ל"לר' שמואל פייביש זצ( 'דרוש שמואללפי זה מסביר בספר '

ואותה   'ויבא יוסף את דיבתםאת הפסוק כך: ' נכד הסמ"ע)
כלומר  'רעה אל אביהם' ההייתדיבה שהוא דיבר בגנותם 

ולכן ת ותוצאה רעה של מעשה אביהם שנשא שתי אחי
 מתוק מדבש!מאז אסרה התורה לשאת שתי אחיות.  

***** 
לה  אשר אהיא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש 

 (לח', כה') אנוכי הרה ול
אמר ר' יוחנן בשם רשב"י נוח  )ברכות מג', ב'(רא ממובא בג

לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני 
 חברו ברבים. מנלן? מתמר שנאמר היא מוצאת...'

מסופר על המהרי"ל דיסקין זיע"א כי מטעמי בריאות היה  
 יום.   עליו לשתות תה עם הרבה סוכר בכל
אבל בטעות הוא שם  ,יום אחד הכין השמש כוס תה לרב

מלח במקום סוכר. וכיוון שהוא ידע שצריך לשים הרבה  
 הרב שתה את התה עד תומו סוכר הוא שם הרבה מלח.

 תוך כדי מסירת השיעור ולא אמר מילה.

 
  תשע"ח וישבפרשת 

 145גיליון  - יתשנה רביע
בס"ד
  166.004  –  כניסת השבת
 17.15 –יציאת השבת 

   17.47 )דקות מהשקיעה  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

  שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

לבית המדרש ולחשה בבהלה נכנסה הרבנית  לפתע
היכן התה? ראיתי שהשמש השתמש 'בבהלה לתלמידים 

 .'עם צנצנת המלח במקום הסוכר
ם שכנראה היה בתה התלמידים הרגיעו אותה באומר

 וזאת כיוון שהרב שתה את כל הכוס. מלחסוכר ולא 
זה מלח ' העקכוס וזהרבנית טעמה את שיורי התה שב

עד מסוכן בשביל הרברי ... אוי ואבוי זה הכמו שאמרתי
 כדי פיקוח נפש'

אם זה  -ילמדנו רבנו'למחרת שאלו התלמידים את הרב 
 'מה הרב שתה?לאז  לרב עד כדי פיקוח נפש היה מסוכן
תי לעשות? אם לא הייתי שותה היה לומה יכו'ענה הרב 

נוח לו לאדם שישליך 'והרי אמרו חז"ל  ...השמש נעלב
 .'חברו ברבים ילבין פניבשן האש ואל עצמו לכ

***** 
ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית 

 שם בבית (לט', יא')
רב ושמואל, חד אמר: מלאכתו ממש, וחד  – לעשות מלאכתו רש"י:

 אמר: לעשות צרכיו עמה אלא שנראית לו דמות דיוקנו של אביו
 ויש לשאול: מנין למדו שדמות דיוקן אביו נראתה לו?

 : (ד"ת לפ"ש) דב מבעלזא זיע"אמתרץ ר' יששכר 

קי לו-ל א-ויקרא לו א'כ')  ,(לג'הפסוק אומר ': הקדמה א
(מלשון ל -ישראל' והסביר רש"י שהקב"ה קרא ליעקב א

  גוזר והקב"ה מקיים)הוא חוזק ש
: יעקב קרא לבית (פסחים פח', א'): מובא בגמרא הקדמה ב'

 לוקים' -המקדש 'בית' שנאמר 'אין זה כי אם בית א
ל -לפי זה הפסוק אומר 'ואין איש' זהו יעקב שנקרא א

בית 'שם המקדש  ולא איש 'מאנשי הבית' שקרא לבית
 מתוק מדבש!  יעקב היה שם בבית.בבית' ומכאן ש

***** 
 (לט', טז') ניו אל ביתוודאותנח בגדו אצלה עד בא 

(שלח לי הרב דן מחבר בפסוק זה יש רמז לנר חנוכה 

גובה ב – 'בגד"ו' .נוכהחר נ קתדליו ר"ת' ותנ"ח': א)"שליט
עד בא אדוניו ' .פתחה אצל – 'אצל"ה' .(עשרה טפחים) ד"ו

 מתוק מדבש!  עד שתכלה רגל מן השוק. – 'אל ביתו
 

 מילתא דבדיחותא ובעניין ראייה
מיד אחרי הפנייה עוצר  ,נהג עבר צומת ברמזור אדום

לי אדוני השוטר תאמין 'הנהג מיד מצטדק  ,אותו שוטר
מה אתה מספר סיפורים 'השוטר  אומר 'לא ראיתי

את 'עונה הנהג  'האם יתכן לא לראות רמזור אדום?
 לי אבל את השוטר שמחכה ,הרמזור האדום ראיתי

 ...'בסיבוב לא ראיתי
***** 

מדליק  הוא הזהיר בנר חנוכה יזכה לבנים תלמידי חכמים כי
סר דהיינו מעביר לבן את המ 'עד שתכלה רגל מן השוק'

 ...ואין זה מקומו שהוא צריך לכלות את רגלו מן השוק
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הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום  –רפואה שלימה /  דקל מלכה  –גיטה בת מנטה  -אמי   הגיליון להצלחת:
 –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –זיוה בת סלימה  /למכירת הדירה  –לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -שמו וב"ב 

 לברכה והצלחה  –אהרון בן שושנה  /לזיווג הגון 

צירף את והמנהל שידע את כח השפעת הכומר חשש 
 בונו של יהודה רביץ.שהכומר לטיסה על ח

התסכול ממלאים  ודע לו הדבר חש יהודה כיצד הזעם וכשנ
צעקות ומחאות  במשרדי  עורר לה לגשת וצהוא ר ,את ליבו
שם החברה  ורואה את  ז הוא מסתכל על המטוסאהחברה ו

קל 'משום מה השם הזכיר לו את הפסוק  .אם .אל י.ק
הלא   - . הוא הרהר לעצמו'אמונה ואין עול צדיק וישר הוא

אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שלא מכריזים עליו  
לא  בב את כל הנעשה וממיוס. אם כך הרי הקב"ה מלמעלה

   .מבין זאת אינניהכל בוודאי לטובתי למרות שכרגע 
הוא הביט בכומר שעלה יחד עם הנוסעים למטוס אך ליבו  

 תברך.יבבורא מונה באבשמחה ומלא תה
חדר בבית   ולקח מונית ושכר ל ,הוא יצא משדה התעופה

הוא הרגיש עייפות עצומה אך נזכר כי עדיין  , מקומי מלון
ומא לחפש בית  רות ביצא לרחו הוא ,לא התפלל ערבית

   ואכן הוא מצא. כנסת להתפלל וללמוד קצת
  ,מיד לאחר הלימוד הא החל לפסוע בחזרה לעבר המלון

והנה הוא שומע  .דיםקבוצה של יהוב הבחיןבדרכו הוא 
  .אלרש'רטר בעוד יומיים לארץ יצ סתשהם מתכננים טי
  סיפר את סיפורו ההזוי וביקש להצטרף  ,הוא ניגש אליהם

יהודים שמחים תמיד לעזור ליהודי בצרה   .לטיסה אליהם
  .כחבר לקבוצהבשמחה ו אותו לוהם כמובן קיב

בהתרגשות   יהודה רביץ עברו על הבאים היומיים
הוא בהגיע השעה היעודה  ,ועלי 'הוהתפעמות מהשגחת 

המטוס  לכבש  ולשדה התעופה והנה תוך כדי עליית נסע
ורואה אחד  סתובב, הוא מיש טפיחה על השכםגמר הוא

הוא  'ין מה קרהמאתלא  !יהודה היקר' מחברי הקבוצה
הכרת את הכומר זילברשטיין ' והמשיך לומרהתנשף 
יותר   ואפילו שהכרתי יבוודא' ' ענה יהודההו הו' ?'מברזיל

 .אל .מטוס הקי ...יותר לא תכיר אותו ,ובכן יהודה' 'ימיד
מעל הרי  וסעיו נפל והתרסק על כל נ בו הוא שהה אם
 ואינם עוד...   נספוסעים והנם, כל לפיהא

, הוא התיישב על מדרגת  ש סחרחורתיהרגיהודה רביץ 
 פניו למשך מספר רגעים. ש המטוס ולט בידיו אתכב

י ישוב  'אודך ה' כי אנפת בעל ואמר -ואז הוא נשא ידיו אל
ה  תוהחל לשיר בנעימה שטרם נשמעה כמו 'אפך ותנחמני

 '...לאותיו לבני אדםיודו לה' חסדו ונפ'
כסלו היה מכנס יהודה  ביט' יום וכך בכל שנה ושנה בהגיע 

עורך סעודת הודיה   ילדיו ולימים את נכדיו וניניו,רביץ את 
   .שלהם –ומספר את סיפור הישועה הפרטית שלו 

לא   מהםסה אף אחד י אם הוא היה עולה לאותה טישהר
 היה מגיע לעולם.

 
הקב"ה יושב ומצפה   'ראלישאתה קדוש יושב תהילות ו'

ל ומודה לקב"ה כאשר יהודי מהל .לתהילות של עם ישראל
תקת  ה זו ממ-יהרי שהוד ,חלילה בייסוריםבשעת צרה או 

 .הפלאית ישועתומעליו את הדינים ומזמינה לו את 
 

 שבת שלום ומבורך!!!
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  .שלהם–ומספר את סיפור הישועה הפרטית שלו 
טישהר לאותה עולה היה הוא אם אחדי אף לאמהםסה

 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

  רחל (רשל) בת נעימה ז"ל

 יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

ל ל לל ל לל לל ל

זכרון  (ס מצוה להדליק נר חנוכה בפתח הסמוך לרשות הרבים ואם יש חצר לפני הבית מניחו על פתח החצר משום שיש בזה פרסום הנס

)דוד עמ' לט, סעיף כב' הדלקה עושה ד') (שם כד') סס חנה בשמאל הנכנסייניניחנה בימין ואם יש מזוזה ף)(כגון כאשר אין לפתח משקוף) ןן אם אין מזוזה בימין )' ב

אין צריך  ה)(לא צפויה)םם כבתה ע"י רוח פרצים ... אםשבשעה שמדליק יהיה בנר שיעור שידלק חצי שעה מצאת הכוכבים מצוה ולכן צריך

   )  (ילקו"י תרע"ה א')ה ולהדליקה בלא ברכה  מנשבת לא יצא ידי חובה וצריך לחזורח מצויה רושאבל אם העמידה במקום  ,לחזור ולהדליקה

  ויקרע יעקב שמלותיו וישם שק במותניו (לז', לד')
שתפס יעקב אבינו את השק לפיכך אינו  'לפי  :מובא במדרש רבה

 זז לא ממנו ולא מבניו ולא מבני בניו עד סוף כל הדורות'
'  רפחתם סו'ה מה מלמד אותנו המדרש? מסביר נפלא

כל ימי חייו קיבל יעקב אבינו את הייסורים בשמחה  זיע"א:
שעל כל הייסורים היה  'קטונתי מכל החסדים'שנאמר 

חוץ ממכירת יוסף שכאן  ,מהלל ומשבח וקורא להם חסדים
(רש"י פסוק לה') נכשל לפי שסבר שאיבד בזה את עולם הבא 

וע"י זה נגזר על בניו שלא יוכלו לעמוד בייסורים אלא 
   .ילבשו שק ויתאבלו על צרותיהם (ל"ע)

שמחה ת היא שהדרך לצאת מן הייסורים היא ע"י אבל האמ
 .תסבלנות אחת עושה יותר ממאה תפילוואמונה בה'. כי 

אסתר לערוך משתה לאחר ששמעה על גזירת  ולכן ראתה
ובה רשק בטחונה בישועת ה'להורות על  , כדיהמן הרשע

 .לבוא ובאמת המשתה הוא שהביא מיד לישועה
' דהיינו רחוק מישועתי דברי שאגתי'וזהו פירוש הפסוק 

ככל שהאדם שואג יותר על צרותיו כך הוא רחוק יותר 
 הקב"ה 'יושב תהילות ישראל ואתה קדוש'אבל  .מישועתו

יושב ומצפה מתי האדם ירבה בתהילות ובתשבחות אליו 
למרות הייסורים כפי שהיה עושה ישראל אבינו שהיה 

 .מהלל ומשבח את ה' (אפילו) על הייסורים
 

(מעובד ע"פ סיפור ששלח נכדו של בעל ובעניין זה סיפור נפלא 

 :המעשה לגיליון מרווה לצמא)
 עופה ברומא.תש"ח שדה התיז' בכסלו שנת 

'אני מבין אותך אך לצערי אין לי דרך לעזור לך' הפקיד  
 .האיטלקי בשדה התעופה סימן לבא בתור להתקדם

יהודה רביץ לא התייאש הוא ניגש למנהל וסיפר פעם  
שבידי  כהגעתי היום מברזיל 'נוספת באותו יום את סיפורו: 

 במטוסנת טיסה ישירה מרומא לישראל העתק מטופס הזמ
 נמצאאם והנה בבואי לקבל את הכרטיס  .אל י.של חברת ק

כיצד קורה כדבר   .ששמי אינו מופיע ברשימת הנוסעים
 'הנודעת?הזה? האם זו היא רמת האמינות של חברתכם 

המנהל בדק שוב את רשימות הנוסעים ואכן שמו של  
 הנוסע היהודי לא הופיע כלל.

תוכל לרכוש כרטיס  ...אין לי דרך לעזור לך אך צר לי אדוני'
 'חודש ימיםכטיסה לטיסה הבאה שיוצאת בעוד 

 'מה אעשה כעת?' בתסכול וחשביהודה רביץ יצא 
  אך לשווא. התחנן אליו שיבדוק שובוהוא חזר לפקיד 
כומר נוצרי   :התבררה לו האמת המרהמאוחר יותר 

מפורסם ביקש מחברת התעופה להצטרף לנסיעה אך  
 ,כעס ואיים על מנהל החברה ,קהוא צע .המטוס היה מלא

 המנהל הראה לו את רשימת הנוסעים המלאה והתנצל.
יהודה ' םהשאת עינו הרעה  העיין ברשימה והנה צדהכומר 
תכניסו 'מחק את השם ובלי להתבלבל הוא לקח עט  'רביץ

 'צטער על כך...ת אתהלא אם אותי במקום היהודי הזה ו



              
    

בשוי •  163  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (לז, כב) למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביוו
לפני כמאה שנים חי בירושלים איש אלקים קדוש, הגאון הצדיק רבי 
משה יוסף הופמן זצ"ל, שכונה בהערצה ה"פאפענער דין". בצעירותו 
הוא נמנה על גדולי תלמידי ה'כתב סופר' זצ"ל ושימש ברבנות 
קהילה קדושה פאפא בהונגריה. בסוף ימיו עלה לארץ הקודש ונודע 

  דיקי הדור וכבעל מופת פלאי. שמו למרחוק כאחד מגדולי וצ
בקובץ לזכרו של אותו קדוש, שהודפס בסוף הספר 'מי באר מים 
חיים', נכתבה עובדה נוראה בשם אחד מקרוביו, הרה"ח רבי משה 
אייזנבאך זצ"ל, ששמע זאת מעדי שמיעה ששמעו זאת במפורש מפיו 
בהזדמנות מסוימת. אך גם קודם לכך עברה עובדה מענינת זו במשך 

  ים רבות מפה לאוזן על ידי יודעי דבר. שנ
ארע פעם בעצומו של שעור חומש שמסר הדיין מפאפא בבית 
מדרשו, כשעמד על קושית המפרשים כיצד מתישבת עדות התורה 
על ראובן שרצה להציל את יוסף: "למען הציל אתו מידם להשיבו אל 
אביו". בעוד באותו פסוק נאמר בתחלתו שראובן הוא זה שיעץ 

ליכו אל הבור שיש בו נחשים ועקרבים. והרי מי שנפל לבור של להש
נחשים ועקרבים, אמרו בגמרא בסוף יבמות, שמעידים עליו שמת 

  ומתירים את אשתו להנשא? 
לכו את הקושיא כך: הרי השבטים אמרו:"מפאפא  ןיוישב הדי

ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו", הרי 
שהיו מצויים שם כמה בורות. והנה ראובן הלך לבדוק ומצא בור 
אחד שהיה ריק מנחשים ועקרבים, ואמר אל אחיו בלשון הזה: 

לי שיאמר "השליכו אתו אל הבור הזה", דוקא אל הבור הזה, אך מב
להם את טעמו מדוע הוא חפץ דוקא בבור זה. והשבטים שלא ידעו 
שבסתר לבו רוצה הוא להצילו לא דקדקו בלשונו והשליכו אותו אל 

לבור אחר  –בור אחר, כמו שנאמר: "ויקחהו וישלכו אתו הברה" 
שהזדמן להם, ולא לבור שסימן עליו ראובן, ולכן היו בו נחשים 

ן הוא אמנם זה שהציע להשליכו אל הבור, ועקרבים. נמצא, שראוב
כמו שנאמר: "ויאמר אלהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אתו אל 
הבור הזה", ועדיין אין זו סתירה לעדות התורה שכונתו היתה "למען 
הציל אתו מידם להשיבו אל אביו", שהרי הוא אמר להם במפורש 

האחים הם להשליכו לבור מסוים ששם בדק שאין נחשים ועקרבים, ו
  שהשליכו אותו לבור אחר מסוכן.

כסיים הדיין מפאפא את דבריו, ראה אחד התלמידים החשובים כיצד 
הדיין מביט לכוון פתח בית המדרש ומחוירים פניו. הוא הסתכל 
בעקבותיו וראה איש גדול וגבוה, בעל מראה נורא, כשהוא מנענע 

  לרבו בראשו ומיד נעלם.
מי הוא האיש שבא לכאן בעיצומו של לאחר השיעור שאל את הדיין 

השיעור. השתומם הדיין ושאלו בפליאה: "וכי ראיתם אותו?", וסרב 
בתחילה להשיב לשאלתו, אך לאחר הפצרות מרובות נעתר לבקשת 
תלמידו לגלות שהיה זה ראובן בן יעקב בכבודו ובעצמו שבא מן 

  (אצרתיהם אמלא) השמים להודות ולהחזיק לו טובה על שלימד עליו זכות!

ויתאבל על בנו ימים רבים. ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו 
  )לה-(לז,לד וימאן להתנחם

ובמדרש, עד עכשיו סבור הייתי שאני צדיק. עכשיו אני רואה שאני 
  רשע. והוא תמוה.

  

א היתכן ששלח יעקב את יוסף אל אחיו בשעה שידע "הקשה המהרש
  אותו עד מאד. כי הם שונאים

לך נא ראה את "ק בלשון הכתוב שאמר יעקב ליוסף, ש לדקדעוד י
, דתיבות והשיבני דבר "שלום הצאן והשיבני דבר שלום אחיך ואת

  אותו כדי שיגיד לו את שלומם. יתרות נינהו, דפשיטא שהוא שולח
  ואפשר לבאר ביאור נפלא בדרך של פילפול:

שלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בהליכתן ולא  )דף ח(איתא בפסחים 
ף דהא דשכיחא היזקא "כששכיחא היזקא. וכתב הרי בחזירתן, זולת

נעשה המצוה, אבל בהליכתו אין  מ בחזירתו אחר שכבר"שאני, ה
  לחוש אף דשכיחא היזקא כי המצוה תגן עליו.

ז מובן מה דדייק יעקב לומר והשיבני דבר, כי רצה שיהא שליח "ולפ
חזירתו, ואז לא יוכלו השבטים לשלוט עליו כלל, כי  אף בדרך מצוה

בהליכתו מגינה בכל אופן והכא הוה  אף שבמקום היזקא שאני, הרי
  בהליכתו כיון דגם החזרה מצוה היא בפני עצמה.

כ שנטרף יוסף, והא היה "ז קשה דאיך עלה על דעת יעקב אח"אך לפ
הבן חייב  ם פסק דאם האב רשע אין"הרמב שליח מצוה. אלא

הייתי שצדיק אני, ובני  בכיבודו. וזה שאמר המדרש, עד עכשיו סבור
 חייב בכיבודי וממילא לא יאונה לו כל רעה כיון שהולך בשליחות
מצוה, אבל עכשיו אני רואה שאני רשע, דכיון דנהרג יוסף ולא הגינה 

מ שאין כאן מצוה יען רשע אני. אבל "אב, ש עליו מצות כיבוד
אדרבה יצאו מזה חסדים  ר הרי יוסף לא ניזק כלל,לאמיתת הדב

 טובים, כי מצות כיבוד אב שפיר הגינה עליו והביאה ברכות לכל
  ונתן)(חסדי י.    השבטים

 מדוע לא קם מתוכם איש לרכך את הפצע, מדוע לא גילו לו, שם.
שטורף  'עוד יוסף חי'. שכן זו הייתה אכזריות כפולה ומכפולת. ילד

הרי הוא  בהכרת ההורים, אך ילד שיצא לתרבות רעהאיננו אבוד 
שמכרוהו למצרים [ יותר מאבוד. אלמלי שמע את אשר ביצעו האחים

  ברגע אחד.  , עוד עשרה בנים היה משכל]ערות הארץ –

  )הרב ר' שמשון רפאל הירש זצ"ל(
  )לח, כה(היא מוצאת 

"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי: נח לו לאדם שיפיל 
מתמר,  –מנלן האש ואל ילבין פני חברו ברבים.  עצמו לתוך כבשן

  ).ברכות מג, ב(שנאמר "היא מוצאת" 
ידוע המעשה שהיה מספר רבי ישראל שיינקר זצ"ל, כי רבי יהושע 

זצ"ל, מטעמי בריאות, היה עליו לשתות את התה שלו  לייב דיסקין
כוס תה  ויהי היום, ובעת השיעור הכניס לו השמש עם הרבה סוכר.

סוכר, וכיון שהשמש ידע שהוא זקוק  שבטעות הניח שם מלח במקום
רבי יהושע לייב שתה את התה, ולא ראו  להרבה, הכניס הרבה מלח...

באמצע נכנסה הרעבצין  עליו שום תגובה חריגה, שתה עד הסוף.
שהשמש  בבהלה ולחשה לתלמידים: "אוי וי, היכן התה? אני מגלה

התלמידים הרגיעו אותה, ואמרו  המלח!"טעה והשתמש עם צנצנת 
"כי  "מהיכן אתם יודעים?" שאלה. כי כנראה היה שם סוכר כרגיל.

 הוא שתה את הכוס כמידי יום, כרגיל, ללא תגובות" ענו התלמידים.
היא טעמה את השיריים וצעקה: "כן כפי שאני אומרת, הרי זה פקוח 

  בשבילו!" נפש
רבינו, אם זה פקוח נפש, מדוע למחרת שאלוהו התלמידים: "ילמדנו 

והרב השיב בפשיטות: "למדנו, נח לו לאדם שיפיל  הרב שתה?"
  )יחי ראובן(   ילבין פני חבירו ברבים"  עצמו לתוך כבשן האש ולא

  
                                    

  ?שר בין דינה, יוסף ורחבעםה הקמ
           .עובדיה :שבתבין ספר שלם, ביום כיפור: יונה, ובשתי האירועים מפטיר : הקודמת תשובה לחידה

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 סיפור השבוע    
  "ויתנהו אל בית הסוהר""

  "קטנתי מכל החסדים"
המסר של "קטנתי מכל החסדים", וכיוונו את אורחות  לפנינו סיפור נורא הוד, ממנו אפשר ללמוד עד כמה הפנימו יהודים בכל הדורות את

חייהם על פיו. הסיפור נסוב על בן דודו של הרב עמנואל ראב"ד איש פ"ת, שהיה קצין בצבא הצרפתי, ובימי מלחמת העולם השניה נפל 
הנשיא הצרפתי בעת ההיא, בשבי הצבא הגרמני, והועבר לאנגליה. יהודי זה נודע בצבא הצרפתי כקצין מצטיין במיוחד, עד כדי כך ש

שארל דה גול, ענד במו ידיו כמה אותות גבורה לדש מדיו. משנודע לדה גול שהקצין היהודי המצטיין נשבה ע"י הגרמנים והועבר לאנגליה, 
קש נקט בצעד חסר תקדים. בעיצומם של ימי המלחמה הוא עזב את צרפת, נסע לאנגליה, נכנס למשרדי השידור של הרדיו האנגלי, ובי

להעביר הודעה חשובה בה הכריז דה גול שאם השובים הגרמנים יהרגו את הקצין היהודי, הוא ידאג לכך שכל השבויים הגרמניים בצרפת 
ובאנגליה ייהרגו אף הם. בין השבויים הגרמניים שנכלאו באנגליה היו קצינים בכירים רבים מצמרת המפלגה הנאצית. דה גול איים שאם 

ראשו של הקצין היהודי, יוציא את כולם להורג. האיומים עשו את שלהם. הגרמנים חששו לגורל שבוייהם, ובודדו תיפול שערה משערת 
את הקצין היהודי משאר השבויים, ודאגו לכך שלא יהרגוהו. אבל, הגרמנים לא הושיבו את הקצין היהודי המצטיין בבית מלון, ולא דאגו לו 

א ניתנה להם האפשרות להורגו, הם יביישוהו בצורה שאין לה אח ורע בתולדות האומות. מה כמובן לכבוד מלכים. הם החליטו שאם ל
דודו של ראב"ד, כשהוא נתון במצב משפיל מאד. "בכלוב -עשו? הזמינו כלוב זכוכית גדול, העמידוהו במרכז המחנה, והכניסו לתוכו את בן

. "את האוכל לא 80שעברו במקום". סיפר הקצין, שהוא כיום למעלה מגיל  זה אכלתי וישנתי, ועשיתי כל צרכיי, לעיני כל המוני האנשים
קיבלתי בשעות קצובות, אלא רק אחרי שהרעיבוני קשות, כל פעם מחדש, ונאלצתי ממש לצרוח מרוב רעב, אז הכניס לי השומר פרוסת 

 3נכנס עם פרוסת הלחם, הוא עשה לפני כן לחם קטנה". שלא השביעה את הקצין. אבל, היא השביעתהו מרורות. כל פעם, כאשר השומר 
פעולות. ראשית, הוא ירק על הפרוסה מכל צדדיה, אח"כ, השליכה אל החול והבוץ שהיו סביבות הכלוב, ואם לא די בכך, הרי שאחר כך 

מאוד, תוך  הוא גם דרך על הפרוסה במגפי הגסטפו שלו. רק לאחר מכן השליך השומר את הפרוסה אל תוך הכלוב, בתנוחה מבזה עד
כך במשך כל תקופת השבי, שארכה זמן רב. נורא נוראות. רק  - - –"הנח קח לך, חזיר יהודי מלוכלך"  -שהוא צועק בקול רעש גדול 

לחשוב אלו ייסורים נפלו בחלקם של יהודים, ש"חטאם" היחיד היה שהם יהודים, בנים למלכו של עולם! לאכול פרוסה של לחם, יבשה 
  כך הרבה "מכות" בדרך!. ומחוררת, עם כל

לפני זמן מה פגשתי את בן דודי, מספר הרב ראב"ד, ושאלתיהו: "אם היית פוגש כיום את השומר הגרמני ההוא, שבייש אותך בצורה כה 
נוראה, מה היית עושה לו"? לא תאמינו מה היתה התשובה שהשיב הקצין לשעבר, ממש לא להאמין! "אתה שואל אותי מה אעשה 

זעק. "כן, כן,  -הרב ראב"ד לא יכול היה להאמין ששמע טוב, "מה אמרת, שתנשק אותו?!"  -אני אגש אליו ואנשק אותו"  -א? לשומר ההו
המשיך הרב ראב"ד לזעוק. "בוודאי. שהרי נרצה או לא נרצה, הוא היה האדם שגרם לי  -הדוד. "היתכן"?! - זה שעניתי לך", השיב בן

שהגיש לי מדי יום ביומו", השיב הקצין היהודי הקשיש. תשובה של יהודי המרגיש את ה"קטנתי מכל להישאר בחיים, ע"י פרוסת הלחם 
החסדים" בכל רמ"ח ושס"ה שלו. ומה המסר המאוד חשוב שיש לנו ללמוד מכך? שכאשר אנחנו סועדים את לבנו בפת לחם טרייה, 

עליה במגפיו, ובמיוחד כשאנחנו מכניסים לפינו בשבת קודש את טעימה ונקיה, שקצין נאצי לא ירק עליה, לא השליכה לחול ולא דרך 
עד כמה חובה עלינו להכיר ב"קטנתי מכל החסדים", ולהודות לה' יתברך על כל הטובות והחסדים  -החלות הטעימות שנאפו לכבוד שבת 

  (מתוך העלון של הרב צולק)   שעה!-יום ושעה-שהוא גומל עמנו יום

  
  

שאלה נדירה ומעניינת הגיע אל שולחנו של רבי יצחק זילברשטיין שליט"א: מעשה שהיה  - התוכי מבית שאן  :אלהש                     
בפתח חנותו תוכי מיוחד במינו, המחקה בדיוק רב קולות של חריקות בלמים ואזעקות רכב. בעיר בית שאן, בבעל חנות לבעלי חיים, שהעמיד 

בעלי החנויות הסמוכות, התלוננו על התופעה המטרידה של החיקוי המושלם של הקולות, משום שמפחידים את לקוחותיהם, בעל המסעדה 
והתברר כי לא היה זה אלא התוכי המתוחכם, וכן פעמים שעזבו  הסמוכה קבל על שפעמים רבות נזעקו הסועדים לקול שמיעת אזעקת רכבם,

את האוכל ומיהרו אל הרחוב לשמע קול התאונה המחרידה, ושוב גילו כי לא מדובר אלא ב"עורבא פרח". בעלי החנויות הלכו ותבעו את 
  ות אל חנותי ותורם להכנסות"...בעל העוף השובב לסלקו מהמקום! ובעל התוכי טוען "איני מוכן לוותר עליו, משום שמושך לקוח

כתב: "אם עושה אדם דברים שרוב בני אדם עושין, ולפעמים תשמישן ודיבורן משמיע קול שמפריע (ב"ב סי' י"ג) : ה"חזון איש" תשובת הרב
מסחר שכזו,  אין החולה יכול למחות. אולם במקרה דנן אין הדבר בגדר דרכו של עולם, שהרי לא נהוג כלל להשתמש בצורת –את החולה 

[כך משמע במסכת ב"ב יק". ומכיון שהתוכי מפריע לשכנים ולעוברים ושבים, על בעל התוכי לסלק מטרד זה!. והפרעות "רעש" נחשבות ל"מז

  א)והערב נ(   דף כ'].

                            

זלוג מעיניך, ולא משנה כמה אני יכול להעלות חיוך על פניך, או לגרום לדמעות ל                   
  ?תבחן אותי לא תצליח לעולם להסתכל עלי ישירות. מה אני

  נ"י מוטי מקובר שם הזוכה:       .הילד הזה הוא אתה השבועית: תשובה לחידה
  

  משפחת גרינברג להולדת הבן        הרמן להולדת הבת הנכדה הנינה –משפחות פרידמן      שימל להולדת הבן תמשפח : מרכז העיר

  י הבןאלנשו משפחת הוכהאוזר         משפחת בן משיח לאירוסי הבן

  משפחת הרברט לאירוסי הבן    פוטולסקי להולדת הבן הנכד –משפחות כהן      לנישואי הבת הנכדה(מרכז העיר) טוקר  - משפחות לב : גני הדר

  להכנס הבן הנכד לעול תורה ומצוות מרכז העיר)( פינס – רלדמשפחות קנ

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה     
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
הגאונים אחד של מפיו ששמע מדהים סיפור סיפר א"שליט סגל דן הרבהמשגיח 

ולפני, גבול-במעבר מבניו אחד עם פעם עבר זצ״ל מבריסק הרב ,סולובייצ׳יק לבית
ניתפס שהיה מי. המשפחה מבני אחד ידי על במזוודתו זהב שעון הונח לדרך שיצא
הגיעו כאשר, והנה. רח״ל, להמית היתה דתו אחת, שכזה דבר על ההם בימים

כפסע אך.בכליהם בחיפושים ופתחו, עליהם לצעוק החיילים לפתע החלו, למחסום
מכונית למקום הגיעה רגע באותו שבדיוק אלא, השעון את ימצאו שהחיילים היה
; הללו מהיהודים רוצים אתם ׳מה פיקודיו על שצעק, החיילים של מפקדם נסע בה

את החיילים עזבו ברגע-בו..לכם׳ לומר דחוף משהו לי יש, אליי ובואו אותם עיזבו
הגבול במעברי בעוברי זצ״ל מבריסק הרב כך אחר אמר.לנפשו והניחוהו, זצ״ל הרב
, זצ״ל מוולוז׳ין רבי חיים של הסגולה את בליבי להרהר גילר אני, סכנה מקום ובכל

עצמו מעל יסיר אם, כלל הדינים עליו ישלטו שלא לפעול האדם בכוח שיש שאמר
. המעשים לכל ויעשה עושה לבדו הקב׳׳ה שרק בליבו ויחשוב אדם בבני הבטחון את
גדול ןעני הוא ׳׳ובאמת: י״ב פרק ׳ג שער, החיים׳ ב׳נפש כותב מוולוז׳ין חיים רבי

בו לשלוט יוכלו שלא אחרים ורצונות םידינ כל מעליו ולבטל להסיר נפלאה וסגולה
קיםוהאל הוא ה׳ הלא לאמר בלבו קובע כשהאדם, כלל רושם שום יעשו ולא

אחדותו רק מלא כלל העולמות וכל בעולם כוח שום יתברך מלבדו עוד ואין האמיתי
, בעולם ורצון חוכ שום על כלל משגיח ואינו גמור ביטול בלבו ומבטל. שמו יתברך

יתברך הוא יספיק כן הוא ברוך יחיד לאדון רק מחשבתו טוהר ומדבק ומשעבד
לו לפעול יוכלו שלא שבעולם והרצונות הכוחות כל מעליו יתבטלו שממילא בידו
קל לרגע דעתי את הסחתי, זצ״להרב  הוסיף, למחסום הגעתי כאשר כלל״ דבר שום

הבינותי, תזא בראותי. עלינו להתנפל אפשרות לחיילים היתה ולכן, הנ׳׳ל מהסגולה
ביטול וביטלתי, הללו במחשבות שוב עצמי וחיזקתי, ככה אלוקים לנו עשה מדוע
העולמות בכל השולט היחיד שהכוח בליבי והחלטתי, שבעולם הכוחות כל את גמור
, בכלום כלום. ואפר עפר הוא עתה לפניי שנמצא והחייל, האלוקים של זה רק הוא
 )עלינו לשבח(.מאתנו החיילים את סילקו מפקד אותי שהגיע עד
 

, מרדכי״ ל׳גבעת מושבו את )המשגיח של ישיבת חברון(ל"זצ פלאי הירש רבי כשהעתיק
הירש רבי. רכים ביתומים מטופלת, אחת אלמנה דרה שבשכנותו השמים מן נתגלגל

רבי של להסתלקותו ה״שבעה״ בימי.לצרכיהם הכנה בדאגתו, כ״אבא״ בהם נהג
להקים השנים במרוצת זכו שכבר, אלמנה אותה בני האבל בבית הופיעו, הירש

שימש כיצד, הירש רבי על מעשה או סיפור מהם אחד כל ובפי, לתפארת משפחות
רבי היה - מהם אחד שח - קטן ילד כשהייתי.לבנות הן לבנים הן, כ״אבא״ להם
שהינך מה לך אעזור ואני בבית אצלי להכין תבוא השעורים ״את:לי אומר הירש
גבה על נושאת כשהיא ספרה מבית שבה הקטנה הילדה את פעם ראה כאשר צריך
אני, הילקוט את לי ״תביאי:עליה שרבץ הכבד בעול עמה לשאת ביקש, טעון ילקוט
כל על, הכבד הילקוט את מעליה לפרוק רק בזה ביקש לא ״והוא!אותו אסחוב
שרבץ, ה״יתמות״ של הכבד המטען את ליבה מעל לפרוק ־ בעיקר אלא, תכולתו

, הכפורים יום בערב המפסקת סעודה לאחר, ארוכות שנים משך.ליבה מפתחי על
ילד כל ראש על ומעתיר, בקיטל עטוף כשהוא, האלמנה לבית יורד הירש רבי היה
להם אין הרי ״כי- עמו ונימוקו, הזה הקדוש ליום המיוחדת, הבנים״ ״ברכת את וילד
 לתמוך, דל אל הירש רבי השכיל, ופשוט טבעי באופן, כך...אותם״ שיברך, אבא

 לגמול יכול זולתו איש שאין במקום חסדו עליהם ולהפליא, נשברים בלבבות
, אכן כי. אביהם מקום ממלא - ״אבא״ להם שיש, יתומים אותם הרגישו כך...עמהם
הנפלאה התחושה את להם להעניק השכיל, בעול עמהם לשאת שביקש הירש רבי
באופן, טבעית בצורה נעשה כשהכל, יתומים״ של ״אביהם להם משמש שהוא, הזו

  )הירש' ר(.דכיסופא״ ״נהמא המקבל יחוש שלא
 

הלימוד בענין אחד בחור של הורים אחת פעם הוכיח זצ״ל נשטייןירבי משה פי
, והקב״ה ואמו אביו - באדם שותפין שלושה ״הרי:משה רביל לומר האב העיז.בקולג׳
בננו שילך רוצה שהרוב נמצא כא״, הרוב אנו הלא והאם האב אנחנו והלא

גם הלא כי, בכך רוצה איננו הרוב, אתם טועים: ואמר זצ״ל משה רבי ענה.לקולג׳״
ילך זה נחמד שבחור רוצה שאינה, הקב״ה בכם שנפח קדושה נשמה ישנה בתוככם
 )מגד גבעות עולם(. ההוא״ למקום

 לקט פירושים על פרשת השבוע                
כוּ ַאל ְראוֵּבן ֲאֵלֶהם ַויֹּאֶמר ּפְ ׁשְ ִליכוּ ָדם ּתִ  הרי: ותמוה: ַהזֶּה ַהּבֹור ֶאל ֹאתוֹ  ַהׁשְ
 נחשים אבל, בו אין מים מים״ בו אין ריק ״והבור הפסוק על דרשו חז״ל

 לבוראותו כשהשליכו זו היתה הצלה איזו, כן ואם), כב שבת( בו יש ועקרבים
 מידי אותו להוציא רצה כל קודם שראובן הוא והתירוץ? ועקרבים נחשים מלא

 להרוג יכול בחירה כבעל ואדם, שמים בידי אינה שבאדם הבחירה כי, האחים
, בחירה בעלי אינם ועקרבים נחשים אבל, מפשע וחף נקי הוא אפילו זולתו

 )החיים אור(.זכותו לו ותעמוד
 

ְמֵעאִלים ֹאְרַחת ְוִהּנֵה ָאה ִיׁשְ ְלָעד ּבָ יֶהם ִמּגִ ִאים וְּגַמּלֵ  אומר: ָולֹט וְּצִרי ְנֹכאת ֹנׂשְ
 דרכן שאין, צדיקים של שכרן מתן להודיע, משאם את הכתוב פרסם למה י"רש
 יוזק שלא, בשמים נזדמנו ולזה, רע שריחן ועטרן נפט אלא לשאת ערביים של

 למצרים הולך יוסף הרי להתבונן שיש ל"זצ שמואלביץ חיים' ר שואל. רע מריח
 הם מה כזאת בעת לו משנה ומה, בצער כך כל והיה,יום ילד מה יודע ולא

 אז השמים מן עונש שכשגוזרים מזה רואים אנו אלא? בשמים או נפט נושאים
 כיון, למצרים אותו ולוקחים כשנמכר גם ולכן,מאוד עד בדייקנות מדויק העונש
 רגילים שאין דבר הפעם לשאת צריכים היו לכן, לו מגיע היה לא נפט שריח

  .לו שמגיע ממה יותר צער להוסיף שלא כדי בו
 

ת-ֶאל ַויֹּאֶמר|  ַוְיָמֵאן  בראש הרי, לדבר־עבירה אדם משדלים כאשר:ֲאדָֹניו ֵאׁשֶ
 לויכוחים להיגרר מבלי, ונימוק טעם כל אלל, בתוקף להתנגד עליו וראשונה
 לאחר־מכן ורק. ״וימאן״ —! שאסור מכיון, רוצה איני: רק לומר אלא, ולסברות

... גדול אינני... אדוני ״הן: הגיוניים בנימוקים עמדתו את להסביר הוא יכול
 )"אמת שפתה" מעיינה של תורה בשם (...אעשה ואיך

 
עֹוד ת ּבְ לֹׁשֶ א ָיִמים ׁשְ ָ ךָ  ֶאת ַפְרעֹה ִיׂשּ  ָהעֹוף ְוָאַכל ֵעץ ַעל אֹוְתךָ  ְוָתָלה ֵמָעֶליךָ  רֹאׁשְ
ְרךָ  ֶאת ׂשָ  שישא האופים שר של מחלומו יוסף הבין כיצד להבין יש: ֵמָעֶליךָ  ּבְ

 על יבואר הענין אלא? בשרו את העוף ויאכל, העץ על ויתלהו ראשו את פרעה
 המתארת, מפורסם צייר של תמונתו הוצגה ציירים של בתערוכה. מעשה פי

 שהיו עד וממשית חיה כך כל היתה והתמונה. פירות עם סל בידו מחזיק אדם
 מנקרים והיו ממשיים פירות הם שאלה סבורים מקום באותו העוברים העופות

 פרס ונקבע,מכך התפעלו כולם. המצוירים מהפירות לאכול כדי התמונה את
 מוצלחים הפירות אמנם: ואמר אחד פקח בא.חסרון בה שימצא מי לכל גדול

 שאילו משום, כלל מוצלח אינו בסל המחזיק האדם אולם, ממשיים ונראים ביותר
 הרי ממש כחי נראה והיה הפירות כמו מוצלחת בצורה מצוייר היה האדם

 ואכן! הפירות תמונת מקום את מנקרים היו ולא מפניו מתייראים היו העופות
 העוף כי ליוסף האופים שר כשסיפר, כאן גם בזה כיוצא.פרס קבל פקח אותו
 עוד נחשב אינו הזה שהאדם מזה יוסף למד, ראשו על אשר הסלים מן אכל

, ראשו מעל אוכל היה ולא חי אדם מפני מתירא העוף היה כן שאילו, חי לאדם
 )מלובלין זצ״ל שפירא מאיר' ר( .חלומו את פתר לפיכך, הוא מות שבן אלא זאת ואין

                 
ָבִרים ַאַחר ַוְיִהי ה ַהּדְ ֵקה ָחְטאוּ ָהֵאּלֶ  ְלֶמֶלךְ  ַלֲאֹדֵניֶהם ְוָהֹאֶפה ִמְצַרִים ֶמֶלךְ  ַמׁשְ

 הסבא, זיסל שמחה' ר מצא פעם:הבא הענין מובא ז"רש אור בספר:ִמְצָרִים
 אירע אשר את מיד לו הזכיר הדבר. לחם פרוסת בתוך קטן עץ קיסם, מקלם
 נתלה ולבסוף האסורים לבית הושלך שכזה חטא של בעטיו אשר האופים לשר
 הלחם את אפה אשר שלאופה הרי, האופים לשר שעשו למה בניגוד והנה. ומת
 להבדל הסיבה מהי": סבא"ה הקשה.דבר נעשה לא הקיסם את הסבא מצא שבו
 ששר, אלא.לכאורה הבדל כל אין המעשים שני בין הרי? התוצאות שתי שבין

 מאידך. למיתה דתו אחת לפיכך המלך במאכל שנמצא עץ בגלל נתפס האופים
 זיסל שמחה' ר הגיע מכאן. עוול בו שאין כמעט פשוט איש אצל כזה מעשה

 בתוך הנמצאים" העץ קיסמי"מ לפחוד האדם איפוא צריך כמה:למסקנה
 לפני הבאים והחטאים העוולות והם, ה"הקב המלכים מלכי מלך לפני קרבנותיו

 הם קטניםאם וגם. ישראל איש כל של הטובים ומעשיו עבודתו עם יחד' ה
 לגבי.ביותר חמור ענשו - זאת עשה המלך ולפני הואיל מקום מכל, החטאים

 קרובה היתה שבודאי בשגגה לו קרה שהדבר להניח מקום יש האופים שר
 לעובד כן י"אעפ אך. מאד נזהר ובודאי, עובד הוא מי לפני ידע שהרי, לאונס
 )אבות מורשת.(מאד מאד להזהר עליו היה שכן, זה תירוץ מספיק אין המלך לפני

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                      

 בס"ד  
 בויש

 212:מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות ,מחשבה נצנוצי ,פתגמים                                                                                

 )גבירול בן שלמה' ר( .שמח הכעסן אין                                    
                                             )א"הגר.(התירוצים יועילו לא מאמין שאינו ולמי, קושיות אין  למאמין               

 )בהרדוקונהסבא מ(.אותו לעבור שמוכרחים חשוב, הנהר את לעבור לך שקשה לך נדמה אםם 

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 מתנכלים לתויקה מאנשי שכמה בהיות שיק צערו המהר״ם לפניו שטח ירצע רב
 ״האמן: שיק המהר״ם לו אמר. שקר בעלילות עליו ובאים בכבודו פוגעים. לו
 כנגד עצה יש אבל, חוסט בעיר מבוטל לא במספר שונאים יש לי גם כי, לי
 בלימוד וההתעמקות הלימוד, בתלמוד תכמס לומד אני שונא כל נגר: זה

 יש לי, ורבי ״מורי —: הצעיר הרב לו השיב כך על. השונאים״ את משכיחה
מספיקות אינן הש״ס מסכתות שכל, גדול כך כל מחוצף שהוא אחר שונא

 (עולמו של אבא)״...לו
 
 

 יתנגד הטבע כי משום,הוהו בלשון המים על הארץ רוקע" םמברכיש הטעם
 תמיד רוקע הטוב ברצונו והוא הארץ על המים להעלות שעה ובכל עת בכל

 )ישורון מנהגי כל אוצר(.המים על הארץ
 
 

 דבר כל אשר גשמיים בעניינים כמו שלא. ברוחניות דבר כל חשוב כמה עד
, אחרים ולדברים לחפצים ביחס נמדד דבר כל של הערך, שלו הגודל לפי נמדד
, ערך יש גדולים לדברים ואילו, וחשיבות ערך שום להם אין קטנים דברים
 עוד לו מתווסף ואם, גדול עשיר נחשב הוא - עתק סכום לאדם יש אם למשל
 לו נוסף אם אבל, קטן דבר שזה היות, ערך שום בעיניו לזה אין - אחד מטבע
 אבל.גדול כסף סכום שזה היות, בעיניו וחשיבות ערך לזה יש, עתק סכום

 וחשיבות ערך לו יש - ברוחניות ודבר דבר כל אלא, כן הדבר אין ברוחניות
 דברים להעריך המדד שכן. עצום ערך להם יש קטנים דברים ואפילו, גדולה

 כפי.שלהם העצמית החשיבות לפי אלא, שלהם הגודל לפי אינו הוא ברוחניים
 לרשע צדיק בין וראיתם ״ושבתם): ע׳׳ב ט דף( חגיגה במסכת הגמרא מדברי שרואים

 פעמים מאה פרקו שונה דומה אינו -) יח, ג מלאכי( עבדו״ לא לאשר אלקים עובד בין
, אלקים עובד בתואר מכונה, פעמים ואחת מאה פרקו ששונה מי.ואחד מאה פרקו לשונה
 שיהיה יתכן איך ותמוה. עבדו לא אשר מכונה, פעמים מאה פרקו ששונה מי ואילו
 נחשב פעמים מאה ששונה מי - חזרה של אחת פעם בגלל כך כל וקיצוני גדול שינוי
 לעובד נחשב כבר הוא הרי, אחת חזרה עוד זה על הוסיף אם ואילו, עבדו לא לאשר

 שברוחניות,  אלא.ויחידה אחת פעם בגלל כך כל גדול שינוי היתכן, אלוקים
 ומהותי גדול בשינוי האדם את לשנות יכולה אחת חזרה. וגדול קטן דבר אין
 הרי, עשיר הוא אדם אם, בגשמיות אמנם.אלוקים לעובד אותו ולהפוך, כך כל
 אבל, כלל אצלו נחשבת אינה והיא, מאומה לו מוסיפה אינה אחת מטבע עוד

 מאה משנתו על חזר אדם אם ולכן, עצמו בפני נחשב דבר כל - ברוחניות
 ערך יש הזו והבודדת האחת לפעם, חזרה של אחת פעם עוד והוסיף פעמים
 עובד לדרגת אותו ולהעלות האדם של מצבו את לשנות שיכול כדי עד, גדול

, העצומה לגדלותו זכה איך שנשאל זצ״ל סופר החתם בעל על מסופר.אלוקים
 הרגעים חמשת את שניצל כוונתו והסביר, דקות חמש בגלל שהתעלה והשיב
 הוא הללו הזמנים ובניצול, מצבים מיני בכל מתבזבזים אדם בני רוב שאצל
 זכה, נוספות לימוד דקות חמש של כך כל קטן הבדל שבגלל יתכן איך.התעלה
 חמש רק מחבריו יותר למד אם הרי, גילו בני כל מעל גבוה מעל גבוה להיות
 והרי, גילו מבני יותר יחסית לגדול צריך היה, יותר דקות חמש כמה או דקות

, דבר כל ברוחניות, כן על כי.והקדוש הגדול סופר החתם ונעשה צמח למעשה
  )זצ״ל גרוסברד שרגא צבי רבי -שרגא אור.(גדול דבר נחשב, ביותר הקטן ואפילו

 

 ?? לרוץ מצוהש איך יתכן  מבית הכנסת לרוץ אסורהדין הוא ש שאלה:

 ). מ״א( מהרה רזוחשי כדי, לרוץ המצו חזורל על  מנת יוצא אם תשובה:

 )ספר החידות(

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ַקע ִאם ִעיר ׁשֹוָפר ִיּתָ  טאובר עזריאל הרב סיפר :ֶיֱחָרדוּ לֹא ְוָעם ּבְ
 מכובדת חילונית ממשפחה, אחים שני, שנים וחמש כעשרים לפני:א"שליט
 מהרצאות עמוקות הושפעו, הישראלית הטייסת אנשי מבחירי, ערד בעיר

, שמח אור לישיבת נכנסו הסמינר גמר לאחר ומיד, ערכים בסמינר ששמעו
 האם, במשטרה בכיר תפקיד בעל שהיה, אביהם.שלימה בתשובה וחזרו

, הקשה הבשורה את לעכל כיצד ידעו לא, מכובדים צבא אנשי ־ והאחים
 ש״נטרפה הילדים עם לעשות מה עצות וטכסו, לאיבוד שהלכו על התאבלו
 מאחיו צלצול מקבל החילוניים מהאחים ואחד, היום ויהי דעתם״ עליהם

 כך כל התקררו בינינו שהיחסים מאוד לי כואב, היקר ״אחי. שבישיבה
 ערכים אנשי יקיימו, ימים מספר בעוד, תשמע. בתשובה חזרתי בעקבות
 הרצאה ותשמע לסמינר שתצטרף, אחי, אליך בקשתי. ערד בעיר סמינר

 כדי אלא, בתשובה לחזור כדי לא זאת תעשה. הרבנים מפי שנים או
 כה מפנה לעשות אנו החלטנו מדוע שתבין כדי, בינינו היחסים את לשפר

. לשמוע״ ללכת מוכן ״אני, האח ענה, הגיוני״ ״נשמע. בחיינו״ מהפכני
 אופן ״בשום: מוחלט בסרוב אמו הגיבה, להוריו החלטתו על האח כשסיפר

 לבסוף! מפחדת״ אני, בני, לי יקר מדי יותר אתה ־ ללכת לך אתן לא
 קודם בתנאי זאת וגם, אחת להרצאה רק - ללכת לו להרשות הוחלט
. השני והאח אמא, אבא - ראש״ ״שומרי שלשה אתו שילכו, למעשה
 לתהום יסחף שלא אותו ״ויחזיקו ־ ההרצאה את ישמעו הם יחדיו
. אחד המרצים ידי על שנמסרה להרצאה בערב נכנסו המשפחה בני ארבעת."רח״ל
 מטרה מתוך, שם ולישון להשאר והחליטו התלהבו והם, מרתקת הרצאה זו היתה

 את הגבירה ההרצאה שהתקיימה למחרת. נוספת הרצאה למחרת לשמוע
 לחזרתם הדרך מכאן. לשבת בסמינר להשאר החליטו אשר עד, התלהבותם
 הושפעו, ההרצאות לכל נכנסו הם בשבת. קצרה היתה בתשובה המוחלטת
 הרצה הזה הסיפור את, שמח אור לישיבת, לילדיהם הצטרפו ולבסוף, עמוקות

 מרצה להיות הפך אשר, מאחיו הצלצול את בשעתו שקיבל האח, גדול ציבור בפני
 לאותה שהזדמנתי העליונה ההשגחה סיבבה.הצרופה ליהדות רבים המקרב בכיר

 לשאול ברצוני כי למרצה סימנתי. המרגש האישי הסיפור את ושמעתי, הרצאה
 הוא האם, בתשובה אותך שהחזיר סמינר אותו, בבקשה לי ״תאמר: שאלה אותו
 היה ״זה - לו אמרתי, כן״ ״אם. בחיוב והשיב בראשו נענה הוא בחנוכה״ היה לא

 קדם מה להם סיפרתי. כוונתי את הבינו לא והמשתתפים שלי״המרצה הסמינר
של ערכים  הצוות עם ישבתי, רבה בהושענא, שנה ״באותה: ההוא הסמינר לקיום

 עשר לחמישה בדחיפות זקוקים אנו, טאובר הרב ״אדוני: אחד מהצוות פנה אלי. 
 לחזרה הסמינרים עידן בתחילת זה היה. בחנוכה סמינר לקיים - דולר אלף

 יהודים מאות כמה ״באים: לי השיב סמינר״ זה ״מה: אותו שאלתי ואני, בתשובה
 מהם וכמאה, שבוע לסוף נשארים, רבנים של הרצאות לשמוע למלון חילוניים
 לזכותך שייזקפו לך ערב ואני, דולר אלף עשרה חמש לנו ״תשיג. בתשובה״ חוזרים
 להחזיר אזכה דולר חמשים מאה תמורת, פשוט חשבון עשיתי! תשובה״ בעלי מאה
 מאה לי מבטיח ״אתה, לו השבתי כזה משתלם עסק אמצא איפה ־ בתשובה אדם
, הבטחתי את קיימתי ואני, הבטיח הוא. הכסף״ את לך מביא ואני תשובה בעלי
, הסיפור של תחילתו את הכרתי ״אני: ואמרתי שלפני למרצה פניתי עתה.בס״ד
 בחנוכה סמינר התקיים הזה מהכסף כי אמנם ידעתי. סופו את לי סיפרת ואתה
 בעלי כמאתים יצאו סמינר מאותו. בתשובה אותך שהחזיר הסמינר. ערד בעיר

 אחד לכל דולר 75 - טוב עסק שעשיתי ידעתי עתה עד שלי החישוב ״לפי!תשובה
 הקהל את רואה ואני, שלך ההרצאה את שאשמע ה׳ סיבב עתה. בתשובה שחזר
 ! לידי זימן שה׳ המצוה מפרי מנחת ומתמוגג, בתשובה מחזיר שאתה

 )מחשבה פרקי(

עזרהרבסיפר:ֶיֱחָרדוּלאעם
חילוממשפחהאחיםשנישניםש

ֵמי ְתּגָ  תאאְיָתארראוממ גגממִמּפִ

  "פרפראות"

 """מקום לשאלה

  "כתבםם מפי  "

  "טעםם של   ענין  "

מאנששכמהבהיותשיק צערוםהמהר״םניוסיפ:יחרדוּלֹאעםועעיר

"

צערום בהיותשיק

"תת"ת"פרפראות"

תשובה
ספר הח(

תאתאאאתיתררררראאאאאוואוממי
 תורהשלבדרכהורעיונות,מחשבהנצנוצי,פתגמים  

ָ ְ ִ ָתְתרראאאִֵ
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