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 וסיפוריםליקוטים 
 מקץ -נפלאים 

 

בי ארי'  הרה"ק רבחיים נפתלי אהרן לעי"נ הקוה"ט רבי 
 ז'מיגראד - וש הלברשטאם זצוק"ל אדמו"ר מצאנזלייב

 "ויהי מקץ שנתיים ימים" )מא, א(
ל מפרמישלאן ז"ל סיפר בשם אביו, שפעם ’מאיר’ הרה"ק ר

אחת הייתה לו "עליית נשמה", וראה כי הביאו לעולם העליון 
לצעיר  איש אחד צעיר לימים, ואחריו איש זקן ושבע ימים. והנה

קראו שם זקן וישיש, ולאיש הזקן קטן וילד. ושאל הלא פה הוא 
עולם האמת, ולמה תתלוצצו, השיבו לו, כי האמת כן הוא, כי 
האיש הצעיר פעל בשנותיו המועטות הרבה מאוד, ויום לשנה 
נחשב לו, אבל הזקן לא פעל כלום בכל שמונים שנות חייו, ועל 

מאיר ז"ל, שזהו שאמר הכתוב ’ כן הוא ילד מסכן. ואמר הצדיק ר
"ויהי מקץ שנתיים ימים", שיש אשר בהגיע האדם לקץ חייו, 
והנה הוא רואה "שנתיים ימים", שמכל השנים הרבות שלו אין 

 אצלו אלא ימים אחדים של תורה ומעשים טובים.
אריות הכשהגיע שעתו האחרונה של ר' משה מיכל מביאלה מ

קץ שנתיים ימים', כשמגיע שבחבורת קוצק, פתח ואמר, 'ויהי מ
אדם לקץ ימיו ושנותיו, 'ופרעה חולם', מתגלה לו )מלשון כי 

ה אהרן( שכל חייו חלם חלום גדול אחד והזה בהקיץ, כי הנה ע  ר  פ  
דימה בנפשו שכבר עבר דרך ארוכה והתקדם מה, ועתה נוכח כי 
טרם עשה אפילו ההתחלה, 'והנה עומד על היאור', על שפתו, 

בל קרסולי רגליו במים ולא נתנסה במבחן. אחר כך עדיין לא ט
פנה לאנשי ה'חברא קדישא' ושאל, זה לראשונה בחיי שאני 
הולך למות, כלום לא נכון שאברך ברכת 'שהחיינו', ואמר, 

 שלכאורה אין חשש גדול לברכה זו, כי אדם פרי אדמה הוא.
 

 "והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן וגו'
ותאכלנה הפרות  'ות וגוותעמודנה אצל הפר

 ד(-וגו'" )מא, ג
כאן מרומזים דברי חכמינו שאמרו כי בתחילה בא היצר הרע אל 
האדם כ"הלך" עובר אורח, לאחר מכן הוא בא אליו כאורח, 
ולבסוף הוא נעשה בעל בית ומושל בו. שבע הפרות הרעות הינן 

קמעה, -קמעה סמל כוחות הרע של היצר, ובראשונה הן "עולות"
עולות ומתגלות לעתים רחוקות, לאחר מכן "ותעמודנה אצל" הן 

הן מתדבקות אל האדם כאורח, עד שלבסוף "ותאכלנה" הן 
 )שפת אמת( בולעות אותו לחלוטין. 

 

"וארא בחלומי והנה שבע שבלים עולות בקנה 
 אחד מלאות וטובות" )מא, ז(

הצלחת שבע שני השבע  –והנה שבע שבלים עולות בקנה אחד 
על ידי קנה אחד, על ידי כח אחדות שהוא כח ד' אשר עם  תהיינה

 )אלשיך( יוסף. 
 

"וידבר פרעה אל יוסף בחלומי הנני עומד על 
 שפת היאור" )מא, יז(

שפת "על  ולא  היאור"  "על  נאמר  פרעה  בחלום  הרי  וקשה 

היאור", ויש לומר שפרעה שינה בכוונה כדי שלא יחשוב יוסף  
שהרי אי אפשר לעמוד על היאור, ולכן שהכל דברים בטלים 

תיקן לשונו, אך פרעה לא ידע ש'על היאור' באמת יתקיים, שהרי 
יעקב אבינו ע"ה בירך אותו שיעלה הנילוס לרגלו, ומתקיים "על 

 )חתם סופר( היאור" ממש. 
 

)מא,   " ע  ר  "לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים ל  
 יט(

התכוון פרעה להקדים ליוסף, שבל ימהר לחרוץ גורל החלום, 
ולומר, כי אין כאן אלא חלום לילה של מה שהרהר ביום, וכדרכו 
של עולם, שכן אמרו חז"ל )ברכות נה:( כי מעולם לא חלם אדם 
על פיל הנכנס בחור חודה של מחט, שכן דבר זה אינו במציאות 

פרעה ואמר "לא ולא יעלה על דעתו של אדם. לזאת הקדים 
ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרוע", ואם כן לא היו פרות כאלו 
במחשבותי, שכן דבר שכזה לא ראיתי, ודאי יש כאן אות 

 )חתם סופר(  משמים. 
 

 "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו" )מב, ח(
וב זצ"ל, פירש, כי אחי יוסף אטשהגאון רבי יוסף ראזין, מרוג

פניו של יוסף, אשר היה משנה למלך מצרים, נזהרו שלא להביט ב
שכן אמרו בגמרא )חגיגה טז.( כי כל המסתכל בנשיא עיניו כהות. 

 כיון שלא הביטו בפני יוסף, לא יכלו להכיר ולזהות אותו. 
 
 

 הם מרגלים אתם" )מב, ט(י"ויאמר אל
מדוע האשימם יוסף דווקא באשמת ריגול? הלא היה יכול 

ארו המפרשים שיוסף יד וכדומה? ובלהאשים אותם בגניבה, ש
עשה לעצמו את החשבון הבא: אם אמר שהאחים גנבים, הם 
יצאו החוצה וישאלו את האנשים: איך אפשר "להסתדר" עם 
בעל הבית? בשקלים, בדולרים?... במקרה כזה היו עונים להם: 
עם בעל הבית הזה לא ניתן "להסתדר", כי הוא היה פעם עבד 

דבר זה היה מדליק אצל האחים "נורות ועכשיו נעשה מושל! 
מות", והם היו תופסים שמדובר באחיהם הקטן יוסף! לכן ואד

אמר להם "מרגלים אתם", כדי שיבינו שהם במעקב אנשי בית 
המלוכה, וכל תנועה שלהם מצולמת ומוקלטת. במצב הזה הם 
לא יעזו לשאול אנשים ברחוב, כי כל שיחה קצרה כזו רק תגביר 

 את החשד שהם, אכן, מרגלים, וכך יסתבכו עוד יותר. 

 

ן בחנו וגו' כי אם בבוא אחיכם הקט  י"בזאת ת
 הנה" )מב, טו(

בחנו, כי אם באמת מרגלים אתם לא תביאו יבאחיכם הקטן ת
את בנימין אחיכם הקטן, כי קטן לא יעמוד בניסיון של חקירה, 

 וברגע שיאיימו עליו במכות הוא יודה מיד על האמת. 
 )אמרות טהורות ח"ב(
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 "תשמע חלום לפתור אותו" )מא, טו(

בעת שישבו כמה בעלי בתים מעשירי בריסק, לפני הגאון ר' יוסף 
דב סולובייצ'יק זצ"ל בדין תורה, והתקוטטו ביניהם, פרצה 

הרב. הרשו לה פתאום אשה עם בכיות שהיא מוכרחה לדבר עם 
להיכנס, ותספר האשה לרב, שחלמה שבנה נשתגע ל"ע. ויען לה 
הרב אל דאגה, הפתרון הוא כי בנך יהיה עשיר. כשיצאה, פנו 
בעלי הבתים לרב ושאלו אותו על דבר הפתרון הזה. אמר להם 

 הרב הלא אתם רואים כי כל עשירי בריסק כולם משוגעים הם.
 )עובדות והנהגות לבית בריסק(

 

"ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו וגו', 
 כד(-ויסוב מעליהם ויבך" )מב, כא

למה בכה, ואמר בשם  :הרה"ק בעל "אמרי אמת" מגור זי"ע, שאל
ינט, ער האט יוועזקנו ה"חידושי הרי"ם" זי"ע, יוסף האט ג

האט וואס זיי האבן עגימיינט אז זיי האבן שוין לאנג חרטה ג
זעהן אז ערשט יעצט זענען עהאט ער גם פערקויפט, יעצט איה

יוסף בכה משום שחשב שהם כבר התחרטו על  -) זיי מתחרט
המכירה מיד לאחר שנמכר. אולם כעת הבין שרק עתה כשהם 

, כי מהפסוק נראה שזה עתה בצער הינם מתחרטים על המכירה(
 התחרטו על המכירה, והוא חשב כי כבר התחרטו מקודם, וד"ל. 

 
 החרטומים ואין מגיד לי" )מא, כד("ואומר אל 

מגיד אחד בא לרוז'ין, לדרוש בבית הכנסת, והזמין לדרשתו גם 
את הרב המקומי. אחר הדרשה ניגש המגיד אל הרב ושאל אותו, 
אם מצאה הדרשה חן בעיניו. נענה הרב ואמר לו המסורה מציינת 
ששלוש פעמים מצויה בתנ"ך המילה "מגיד", כאן, "מגיד דבריו 

קב חוקיו ומשפטיו לישראל" )תהילים קמז, יט(, ו"מגיד ליע
מראשית אחרית" )ישעיה מח, י(, וזאת כנגד שלושה סוגי 
מגידים. יש מגיד, והוא המשובח והמצוין שבכולם, והוא "מגיד 
דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל", הוא מהנה את הקהל 
בדברי חכמה, ומסביר להם את משמעותם של החוקים 

פטים שבתורה. יש מגיד, מן המתקדמים יותר, והוא "מגיד והמש
מראשית אחרית", מספר לקהל על תקופות מעניינות בתולדות 

מסוג  מגיד  לדאבוננו,  ויש,  היהודי.  העתיד  על  ומדבר  ישראל 
שלישי, והוא "אין מגיד לי", אינו אומר ולא כלום, משמיע דברי 

מגיד ומזמין רבים לשמוע הבל סתם, ואף על פי כן מחזיק עצמו 
 את דרשותיו.

 )חתם סופר(
 

"אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין 
 נבון וחכם כמוך" )מא, לט(

רבי שלום שרעבי מתימן לירושלים. הוא הרה"ק בבחרותו עלה 
הסתיר את כל ידיעותיו בתורה ובקבלה. בא לפני רבי גדליה חיון, 

ש ממנו לקבלו כשמש ל", וביק-ראש ישיבת המקובלים "בית א
חן  ומים. ר' שלום מצא  בבית המדרש, ובשכר זה יכלכלו בלחם 

בעיני הרב, וקיבלו למשרת. בזמן אמירת השיעורים, ישב לו ר' 
שלום בפינתו, כאילו מתנמנם, אך לאמיתו של דבר, היה קולט 
כל הגה שיצא מפי הרב. פעמים, כשנתקל ר' גדליה בקושיא 

ר' שלום במיצר. מצד אחד, יכול היה שלא ידע לפתרה, נכנס 
הוא הרהר  לפתור את הבעיה, ומאידך, לא רצה לגלות עצמו.

ושקל מה עדיף, הקלת צער רבו בפתרון קושיותיו, או המשך 
הסתרת גדולתו. לבסוף, עלתה במוחו המצאה, הוא יכתוב את 
התירוץ על פיסת נייר, ובסיום השיעור, כשיאסוף את הספרים 

את הפתק באותו הדף שלמד בו הרב. והנה, יום כמנהגו, יניח 
אחד הטרידה קושיא את ר' גדליה, עד שגם אוכל לא בא לפיו, 
והיה מסתובב אנה ואנה, תפוס בשרעפיו ומחפש בספרים, 
ופתרון אין. כשהגיע זמן השיעור והרב פתח את ספרו, מיד נפל 

לים מבטו על הפתק המונח בין הדפים. כשעיין בו, אורו עיניו, במי
ספורות, הקושיה איננה. הוא סיפר לתלמידים על הפתק, ופקד 
להודיע מי הכותב, ואין איש יודע. מחזה זה חזר ונשנה, בכל עת 
כשעלתה קושיא, והיה מוצא פתרונה בפתק הסמוי. איש לא 

דירת הרב הייתה  העלה בדעתו, כי השמש הצנוע, ידו בדבר.
לאולם. לר' גדליה סמוכה להיכל הישיבה, וחלון השקיף מביתו 

הייתה בת ושמה חנה. כאשר שמעה על תעלומת הפתקים, 
לקחה את הדבר ללבה, ומדי פעם לאחר השיעור הייתה מעיפה 
עין לעבר ההיכל. והנה הבחינה, כי השמש ר' שלום נוטל את 

היא סיפרה  ספרו של אביה, מדפדף בו, סוגרו ומכניסו לארון.
א לו הרב וגזר עליו שיגלה לאביה, כי חושדת היא בשמש. מיד קר

הדבר. עכשיו נכנע ר' שלום וגילה לו, בצירוף בקשה שלא יפרסם 
הדבר. קם הרב, נשקו ואמר לו "אחרי הודיע אלוקים אותך את 
כל זאת אין נבון וחכם כמוך, אתה תהיה ממלא מקומי, ואל 
תחזיק טובה לעצמך כי הגיעה שעתך להתגלות". מיד מנהו 

בתו, אשר זכתה שעל ידה נתגלה הרש"ש, לר"מ בישיבה, וחנה 
 זכתה ותהי לו לאשת חבר. 

 )אור השמש(
 

וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב 
 לבניו למה תתראו" )מב, א(

מעשה בר' מוטל דיין זצ"ל, תלמידו של הרבי ר' דוד לובינר זצ"ל 
מצפת, שישב עם חסידיו בערב יום הכיפורים ובכה בשברון לב, 

כנס ליום הדין, שמא שברון לבנו יעמוד לנו ונזכה ינ אמר, במה
בדין. לפתע התאושש ואמר "וירא יעקב כי יש שבר במצרים", 
יעקב צפה ברוח קדשו, כי אי שם בתוככי מצרים נמצא יהודי 
שרוחו שפלה ולבבו נשבר ונדכא באמת, לא ידע מיהו יהודי זה, 

ה יש לכם אבל הרגיש בו, "ויאמר יעקב לבניו למה תתראו", מ
  .לפחד, הרי "לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה" )תהלים נא, יט(

 )זכר לובלין(
 

 "ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו" )מב, ח(
ה לשפר את מצבו ויהודי איש סלונים היגר לאמריקה, בתקו

טות חזר עהכלכלי. אולם, מזלו לא שיחק לו, וכעבור שנים מו
היה, פרט לשינוי אחד, פניו כבר כש קבצן  שבא,  כלעומת  משם 
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היו מגולחים למשעי. נכנס אצל הגאון רבי אייזל חריף זצ"ל, רבה 
של סלונים, להתייעץ עמו בדבר מקור פרנסה. רבי, פתח ואמר 
ניסיתי כל המלאכות שבעולם ולא הצלחתי, נותר לי רק לנסות 

אמר לו רבי אייזיל  להיות מלמד דרדקי, מה דעת רבינו על כך.
בפסקנות, אינך עשוי להצליח גם בזה. מדוע, שאל הלה. השיב 
לו רבי אייזיל: משום שתהיה מלמד שלא כתיקונו, מלמד מהופך, 
שכן אמרו חכמינו על הפסוק "ויכר יוסף את אחיו והם לא 
הכירוהו" מלמד שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן, ואילו 

זקן ובאת  אצלך הדברים הפוכים יצאת לאמריקה עם חתימת
בלי חתימת זקן, אם כן, הרי אתה מלמד "מהופך" ומי זה ירצה 

 להפקיד את בנו בימי מלמד מהופך.
 

 טז(-"חי פרעה" )מב, טו
בימיו של רבי נחומק'ה מהורודנא זצ"ל, היה בעיר מושל שונא 
ישראל, שגרם ליהודים צרות צרורות, אבל את רבי נחומק'ה 

ניו כצדיק גדול, כאיש אמת ד, בידעו ששמו הולך לפוהעריך מא
וישר לב. ביום ראש השנה לנוצרים, הלכו פרנסי העיר, ובראשם 
רבי נחומק'ה אל המושל ובירכוהו כנהוג ב"שנת אושר". שמע 
המושל את הברכות, ורמז לפרנסים שחופשיים הם ללכת, ואילו 
מרבי נחומק'ה ביקש שיישאר יושב עמו, ונפנה אליו ואמר, אל 

ן עד כדי כך אני שוטה, יודע אני שאין היהודים נא תחשוב, שאכ
מחבבים אותי ביותר, שהרי טובות רבות אין להם ממני, ואני יודע 
שלא בירכתם אותי אלא כדי לצאת ידי חובה, מפחד, ובלבבכם 

של  טבעם  הוא  כך  טובות.  שעה  אותה  לי  איחלתם  לא  ודאי 
להישבע בחייו של  היהודים, אף יוסף, כך מסופר בתנ"ך היה נוהג

ד, ולאמיתו של דבר לא נתכוון אלא ופרעה, שכביכול יקרו לו מא
לקללו. ובכן, על היהודים שבאו עמך אין אני תמה, אבל אתה, 
אתה, ששמו הולך לפניך כאיש ישר, היאך אדם כמוך ידבר אחד 

תכן. השיב לו על כך רבי נחומק'ה: חלילה, יבפה ואחד בלב, הי
תך התכוונו בלב שלם, איחלנו לך שנה של בברכות שבירכנו או

אושר, והאושר אדוני המושל לגביך מהו, שיעלוך בדרגה, שתהיה 
למושל כללי, לשר, למשנה למלך, ואז הלא תעזוב את הורודנא, 
וזאת אנו נשבעים לך, שכל יהודי העיר מאחלים לך זאת בכל 

 לבם.
 )בשפתי צדיקים(

 

ר אותו ותם את שמעון ויאסי"ויקח מא
 עיניהם" )מב, כד(ל

מעשה באדם אחד שפגע בכבודו של מיסד תנועת המוסר, רבי 
ישראל סלנטר, וגרם לו עלבון צורב. לאחר שהתוודע האיש 
לזהותו של האיש אותו העליב, התמלא חרטה ואץ אליו כדי 
לבקש את סליחתו. נענה לו רבי ישראל באצילות רוחו ואמר לו 

רה, ולא הסתפק רק בזאת בפה מלא שהוא מוחל לו במחילה גמו
אלא תהה בפני האיש שמא זקוק הואר לדבר מה, כי מוכן הוא 
לעשות בעבורו כל אשר לאל ידו. נבוך האיש ומלמל במבוכה: 
"לא די בכך שהעלבתי אותך ואתה מוחל לי בלב שלם, ועוד 

השיב רבי ישראל  "עמי? במה זכיתי לכך? להיטיב  אתה  מבקש 

מדונו במסכת קדושין, שמעשה ילברכה לואמר: "חכמינו זכרונם 
מוציא מידי מעשה ומחשבה, אך מחשבה אינה מוציאה מידי 

ר מלבו מחשבה רעה ומעשה ומחשבה, ואם אדם רוצה לעק
ותרעומת על הזולת, צריך הוא לעשות זאת על ידי מעשה ממש, 
ולכן מבקש אני להיטיב לך. ודבר זה נלמד מיוסף הצדיק, כפי 

חר שאסר את שמעון אחיו ושאר אחיו שמובא במדרש, שלא
יצאו מלפניו, הוציאו ממאסרו, האכילו והשקהו, הרחיצו וסכו. 
ולמה עשה כן? מפני ששמעון היה ראש המדברים נגד יוסף 
ואמר לאחיו לוי "הנה בעל החלומות הלזה בא" והציע להשליכו 
אל הבור, וכיון שרצה יוסף לעקר מלבו כל שנאה כנגדו, לא 

מחשבה בכך שמחל לו, אלא גם עשה מעשה הסתפק רק ב
 ושמש אותו במסירות כדי לגלות בזה את מחילתו".

 

"ויצו יוסף וגו' ולהשיב כספיהם איש אל שקו" 
 )מב, כה(

פעם אחת הוצרך הרב מבריסק הגרי"ז זצ"ל, לשלוח מכתב 
ן דחוף, ורצה להיות סמוך ובטוח שהדבר ייעשה, קרא ילצורך עני

סר בידו המכתב, וביקשו שיסור לבית לשם כך לאדם אחד, ומ
הדואר לשלוח את המכתב, ונתן לו שטר כסף גדול עבור הוצאות 
המשלוח. השליח שידע שדמי המשלוח אינם אלא מעט מזעיר 
מהסכום הגדול שנתן לו הרב, חשב אולי אין לרב אלא שטר גדול, 
ולכן נתן לו סכום זה, ולכן הציע ואמר, אני אשלם מכיסי את דמי 

שלוח, ובהזדמנות אחרת יחזיר לי הרב את דמי המשלוח. אך המ
הרב סירב, ואמר מעדיף אני ליתן לך שטר גדול, ושתבוא להחזיר 
לי עודף הדמים, והטעים את דבריו על פי מה שעשה יוסף 
הצדיק, וכך אמר, יש לנו להתבונן מדוע הכניס יוסף את הכסף 

אחיו באמתחות אחיו. אלא שיוסף רצה להבטיח שישובו 
למצרים, ולא היה סמוך ובטוח שישובו למצרים, כי שמא ימצאו 
אופן אחר להשיג אוכל, לכן הכניס את כספם בפי אמתחתם, ואז 
היה סמוך ובטוח שישובו למצרים כדי להחזיר הכסף, מאחר 
שיוסף היה יודע שאחיו הקדושים לא יחזיקו בידם כסף שאינו 

כמן כן, גם אני רוצה שלהם, ובוודאי שישובו למצרים להשיבו. 
להיות בטוח שתעשה שליחותי, ולכן אני נותן בידך שטר כסף 

ה תלי, ואז אדע אם נעש וגדול, כדי שתשוב עם העודף להחזיר
 )לב שלום עמוד תב( השליחות אם לא.

"ויצא לבם ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה 
 זאת עשה אלוקים לנו" )מב, כח(

, ידעו בנפשם כי 'מרגלים אתם'ויש לומר, שכאשר חשדם יוסף 
עונש זה מגיע להם מן הדין מדה כנגד מדה, כאשר חשדו על יוסף 

בתם רעה אל אביהם, אולם כאשר ישמרגל אחריהם ומביא ד
הושב כספם, ידעו בנפשם כי הנה עתה תבוא עליהם עוד עלילת 
דברים חדשה, לכן ויחרדו ויצא לבם איזה עוד עבירה עשו, ובדקו 

 דה כנגד מדה יש כאן. כולם איזה מ
ן רבי שלמה קלוגר ז"ל(או)הג
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"ויהי הם מריקים שקיהם והנה איש צרור כספו 
 בשקו" )מב, לה(

שמעתי מאא"ז ה"אמרי אמת" מגור זי"ע שאמר, הנה הרבי ר' 
בונם מפשיסחא זצ"ל אמר, שכל אחד מישראל יש לו חבילת 
צרות )פעקיל( שלו, ולעתיד לבוא יערבו את כל החבילות 
)ה"פעקאלאך"( יחדיו, וכל אחד יכיר את החבילה שלו וירץ 

 ויקחנה אליו, וזהו "והנה איש צרור כספו בשקו". 
בספרי מוסר שלא יחשוב אדם שאם היה באופן אחר היה ואיתא 

 יותר טוב, כי כל דבר הוא כמו שצריך להיות. 
ובשפתי צדיק בפרשתנו )אות טו( כותב, וכך שמעתי שהיה אחד 
מיוסר ומדוכא רח"ל מאוד, והתנצל לפני אדמו"ר רבי ר' בונם ז"ל 
מפרשיסחא שמברך בכל יום שעשה לי כל צרכי, ואין לו כלום, 
שמא ח"ו הוא ברכה לבטלה, ענהו הרה"ק ז"ל "זהו צורך שלך 
שתהיה מקבל באהבה הנהגות ד' יתברך עמך". ובאמת זהו מצות 
"תמים תהיה", כפירוש רש"י ז"ל )דברים יח, יג( מה שבא עליך 

 )ליקוטי יהודה( קבל בתמימות ולא תחקור וכו', עיי"ש. 
 

 "והוא לבדו נשאר וקראהו אסון" )מב, לח(
של הילדים המעודנים, הבנים היחידים, כל כמה  םלם זה גורללעו

, כל "ששומרים עליהם וחרדים עליהם יותר, "וקרהו אסון
 המחלות דבקות בהם, כל הצרות והאסונות באים עליהם. 

 )אמרי ברוך(
 

 כל" )מג, ב(ובו שברו לנו מעט או"ש
, בו", אם רוצים לשוב בתשובה, "שברו לנו"וי"ל כוונת הכתוב, "ש

אז צריכים לשבור הלינה, היינו לסגף עצמו ולמעט בשינה, "מעט 
 אוכל", וגם צריכים למעט באכילה. 

 )הרה"ק ר' פנחס מאוסטילא זצוק"ל(
 

והנה  כל וגו'וד ירדנו בתחילה לשבור או"יר
 כא(-כסף איש בפי אמתחתו" )מג, כ

אברהם מסלונים זי"ע היה אומר "ירדנו" לעולם הזה  הרה"ק ר'
והנה בסופו , לשבור את תאוות האכילה, "לשבור אוכל"במטרה 

של דבר הוכחנו כי עדיין "כסף איש בפי אמתחתו", כל הכיסופים 
 והתשוקות באמתחתנו, כל כלי הגוף מלאים מהם. )עונג שבת(

 

"אלוקיכם ואלוקי אביכם נתן לכם מטמון 
 באמתחותיכם וגו'" )מג, כג(

העולם אומרים,  :רהרבי רבי בונם מפרשיסחא זצ"ל זי"ע אמ
שאין משליכים ממון לאדם מן השמים. ואינו כן. שגם מעות 

ואלוקי "בעין, משליכים מן השמים, שכן נמצא מפורש בתורה 
וגו', וכי ח"ו שוטים היו השבטים להאמין  "אביכם נתן לכם

שהשי"ת השליך צרור כספם מן השמים באמתחותיהם, אלא 
 שהשי"ת הוא כל יכול.  בוודאי שגם משליכים מן השמים ממון,

 )שיח שרפי קודש ח"ב אות כ"ט(

"אלוקיכם ואלוקי אביכם נתן לכם מטמון... 
 ויוצא אליהם את שמעון" )מג, כג(

השם יתברך יגלה לכם את מטמוניות התורה, את הסודות 
הגנוזים בה. "ויוצא אליהם את שמעון", והתגלות זו תבוא על ידי 

ד לעולם ולגלות את סודות רבי שמעון בר יוחאי, העתיד ליר
 התורה בזוהר הקדוש... 

 

 "וישתו וישכרו עמו" )מג, לד(
ומיום שמכרוהו לא שתו יין ולא הוא שתה יין, ואותו " :וברש"י

ועוד הקשו, בשלמא  "וידבר יוסף", וב"אמרי אמת". וב"היום שתו
 יוסף שהכירם שפיר שתה, אבל הם מדוע שתו היום יין. 

ויש לומר דחששו שאם לא ישתו יאמר יוסף שעל כן אינם רוצים 
לשתות כי הם מרגלים וחוששים שמא יגלו את סודם, ועל כן 

 נחשב זה לסכנה, ושפיר היו מותרים לשתות. 
 

"וישא משאת מאת פניו אליהם ותרב משאת 
בנימין ממשאות כולם חמש ידות וישתו 

 וישכרו עמו" )מג, לד(
פרש יוסף מאת אחיו לא שתו יין, ולכאורה ואמרו חז"ל מיום ש

מדוע כאן שתו עמו הרי עדיין לא ידעו שזה יוסף, ואפשר  ם כןא
לומר שכל עניין מכירת יוסף היה בגלל הקנאה שקינאו בו אחיו, 
כמו שאמר "ויקנאו בו אחיו" בגלל כתונת פסים שעשה לו אביו, 

חים וזה היה סיבת ירידת בנ"י למצרים. ועכשיו שרואים הא
שיוסף נותן לבנימין יותר מכולם הרי שוב הייתה צריכה 
להתעורר אותה קנאה, ובפרט שהוא נותן יותר לבנימין שהוא 
אחיו של יוסף מאמו, ומכיוון שעכשיו לא נתקנאו בבנימין לכן 
אמרו שבוודאי שתיקנו את אותו החטא שבגללו נמכר יוסף והכל 

יין אעפ"י  בא על מקומו בשלום, ולכן אפשר עתה לשתות
 )וידבר יוסף( שעדיין יוסף לא נמצא. 

 

 "הבוקר אור והאנשים שולחו" )מד, ג(
קבוצת בחורים, שקראו בעיתונם של ה בישיבת וולאז'ין נתפס

המשכילים, "הבוקר אור", משנודע הדבר להנהלה סילקו אותם 
ז'ין זצ"ל אמהישיבה. באו הבחורים אל הגאון ר' חיים מוול

אמר להם ר' חיים, הלא פסוק מפורש הוא, להתלונן לפניו. 
 )דברי חן( .קר אור והאנשים שולחו"ו"הב

 

 "ויאמר אליהם מרגלים אתם" )מד, ט(
מה ראה להאשים אותם דווקא בחטא זה של "מרגלים אתם"? 

דעם ואלא, חושש היה שמא ילכו האחים לתור אחריו ולחפשו בי
כך אמר להם לפי -שהוא נמכר למצרים, עד אשר יגלו את זהותו 

"מרגלים אתם" ובכך חסם בפניהם את כל הדרכים ונטל מהם כל 
אפשרות לחקור ולדרוש אחריו. כי אדם החשוד בריגול לא יעיז 

 מפשיסחא( א"מלהרבות בשאלות על אודות מושל הארץ. )הר
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