
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" דר"| גליון  חיוי שתפר

 

 ...כראובן וכשמעון יהיו לי"" מרן הבעש"ט הק'עצת 

 לי יהיו ושמעון כראובן ומנשה אפרים וגו' לך הנולדים בניך שני ועתה
 )מח, ה(. 

 ק"הרה של( ר"בזיו) חתנו היה, ל"זצ מטשערנאביל מרדכי רבי ק"הרה
 שהיו בנים חמשה הוליד זה ראשון ומזיווג, ל"זצ מקארלין הגדול אהרן רבי

 לא ועדיין רב זמן עבר ע"ל אשתו פטירת לאחר .מפורסמים רבנים כולם
 מסטאלין אשר רבי ק"הרה מגיסו מכתב קיבל לימים ,שני זיווג על חשב

 ק"הרה עם להשתדך לו ייעץו .אשה נושא שאינו על אותו כיחהו ושם, ל"זצ
 ק"הרה בעיני הדבר וישר, ט"הבעש תלמידי מגדולי ל"זצ לייקעס דוד ביר

  .ל"זצ מטשערנאביל

 אמר, המאורע כל את לו וסיפר, לייקעס דוד רבי ק"להרה בעצמו ונסע
 שבתי הקודש ברוח צופה שאני מפני, להשידוך מסכים איננו אני דוד' ר לו

, בנים שלשה אלא עוד להוליד צריך אינו וכבודו, בנים חמשה ללדת צריכה
, בנים שני עוד ללדת כדי לאחר ולהינשא אלמנה שארהיל בתי תצטרך כ"וא

  .שידוךב רוצה אינני כן ועל

 כדי ימים שלשה זמן לו לתת מטשערנאביל ק"הרה ממנו ביקש
 דוד' לר מטשערנאביל ק"הרה בא הימים שלשת לסוף, זו בשאלה להתיישב

 והוא זי"ע ט"הבעשמרן  את שאלתי, עצה ה"ב מצאתי: לו ואמר לייקעס
 כלומר" לי יהיו ושמעון כראובן ומנשה אפרים" הפסוק ואמר, שידוךל הסכים
 הם גם ויצטרפו, כבנינו וצדקתם בגדלותם נחשבים יהיו בנינו מבני ששנים

  .להשידוך לייקעס דוד' ר ק"הרה הסכים ואז, החמשה מספר להשלים

 צדיקים בנים שלשה זה מזיווג ל"זצ מטשערנאביל ק"הרה והוליד
 רבי ק"הרהו, ל"זצ מרחמיסטריווקא יוחנן רבי ק"הרה: המה הלא מפורסמים

 החסידים זקני ואמרו .מסקווירא יצחק רבי ק"הרהו ,ל"זצ מטאלנא דוד
 ק"הרה :הם החמשה מספר להשלים כדי כבניו שנחשבו מנכדיו שהשנים

 דוד רבי ק"הרהו, מראחמיסטריווקא ק"הרה בן, מזלאטיפאלי דוד רבי
 .ל"זצ יצחק רבי ק"הרה של בנו מסקווירא

 

 מדוע הדגים אוכלים אחד את רעהו

 .)מח, טז( וידגו לרוב בקרב הארץ

מושל העריץ ששלט שלטון ללא מצרים במדינת ה 'ניקולאי השני'בזמן 
רוסיה. בין שרי ממשלתו היה צורר יהודים אחד ושמו פלעווע, שכל 
מחשבתו השקיע איך להטיל אשמות על היהודים ולהעכירם ולהשניאם 

קרא לאסיפה דחופה את כל הרבנים  פעם אחת בעיני המושל ניקולאי.
ומנהיגי הקהילות, האסיפה אמורה היתה להתקיים בארמון המלך, כדי 

כנן שת שהמלך בעצמו ישמע את כל מסכת ההשמצות ועלילות השווא
 לדבר עליהם.

קם ונשא נאום רוויית שנאה בחירופים וגידופים, והטיח  עהשר פלעוו
במרחבי  :ההשמצות נתן דוגמא, הנה אשמות כבידות בעם היהודי, בין

ליון אנשים, ימדינת רוסיה תחת שלטונו של ניקולאי חיים למעלה ממאה מ
חד כל אחד מוצא את פרנסתו בלא להזיק לחבירו. ואילו אצל היהודים כשא

עוד שני חנויות,  ומיד למחרתו נפתחים ממול ,יםפותח חנות ברחוב מסו
קפואים על מקומותיהם ואיש  שבוי"איש את רעהו בולעו חיים"... הרבנים 

 ז לפתוח את פיו ולהשיבו.לא הע

זצ"ל רבה של העיר  רבי אליהו חיים מייזלוהנה נעמד הגאון המפורסם 
המטרופולין לודז', וביקש את רשות הדיבור, הרב פתח בדבריו בשאלה 

הנה כידוע החיות אין אחת טורפת את חברתה מאותו המין, למשל  ,וחידה
טורף את אריה חבירו, וכן אין דב אוכל דב, חוץ מסוג אחד של אין האריה 

בעל חי ששם אחד בולע את חבירו, וזהו הדגים בים, מה נשתנו הדגים מכל 

 בעזהשי"ת

 מעשה שהי'
 מגדולי צדיקי הדור זצ"ל  פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

החיות והבהמות? התשובה היא, כי החיות, שטח המחיה שלהם רחב מאוד, 
אין הם טורפים את מינם.  ועל כןותמיד יוכלו למצוא מזון להשביע רעבונם, 

ים שבים, שמקום חיותם מוגבל בתוך הים, הרי הצמצום גורם אבל הדג
 שאחד יאכל את השני.

וכאן עבר רבי אליהו חיים להסביר את דבריו ולהעמיד את הדברים 
כהווייתם, באומרו: הגוים לא מוגבלים בתחום מושבם לאן שפניהם מועדות 

יים ימצאו תמיד מקום לגור ופרנסה לקיום. אבל לצערנו נאנח ר' אליהו ח
ואמר, היהודים מוגבלים ומגדרים "בתחום מושבם", אין להם את האפשרות 

המצב העגום מביאם בדלית ברירה  על כןלהתרחב ולעבור מרחוב לרחוב, 
 לפתוח עוד חנות באותו מקום.

וכאן פנה רבי אליהו חיים למלך ואמר: דע לך שהשר הוא צורר ושונא 
ודים על המלך, בו בזמן היהודים, וכל מגמתו ומזימתו להשניא את היה

שהיהודים משתדלים לשמור על חוקי המלך. דבריו עשו רושם חזק על 
 להיטיב עם היהודים.מכאן ואילך שהבטיח  ,השליט ניקולאי

 )להגה"צ רבי ישראל גרוסמן זצ"ל( לב ישראל

 

 התגלות היהודי הק' לבנו בחלום עבור שידוך לבתו

 (. כ, מט' )גוו יתן והוא לחמו שמנה מאשר

, זצ"ל[ מפוריסוב אשר יהושע ביר ק"הרה] אבי צריך יהה אחת פעם
 לו והיה,  עבורה שידוך לו מזדמן היה ולא, בשנים באה שכבר בתו להשיא
  .מזה למאוד עד נפש עגמת

 איש' הק אביו אליו שבא לילה בחזיון בחלום לו נתגלה, אחת פעם
 "לחמו שמנה מאשר" פסוק על לו ואמר, זצ"ל מפשיסחא היהודי האלקים

 ר"מד) ל"ז כמאמרם ישראל וכנסת – שבת ווגיז, זיווגים מיני שלושה יש הנה
 בחינת כ"ג שהוא, הגוף עם – הנשמה וגויז, זוגך בן ישראל( יא' פר בראשית

, לבדו ת"השי ביד כולם הם אלו זיווגים השלשה וכל, ואשתו – איש וזיווג, זיווג
  .ל"הנ הזיווגים כל מזווג בכבודו ש"ית והוא

 האותיות היינו' אשר' מתיבת היוצאות האותיות על רומז" מאשר" וזהו
 זיווג על רומז', ש' ר ואחר', ת' ש ואחר', ב' א אחר, ת"שב הוא ר"אש שאחר
" לחמו, "לגוף נשמה זיווג על רומז, ה"נשמ אותיות" שמנה, "ושבת ישראל

 ראש הלחם אם כי( 'ו, לט בראשית) דכתיב כמו, ואשתו איש זיווג על רומז
 כל יתן ת"השי' הוא'ש היינו, ת"השי על רומז' הוא" 'יתן והוא', "אוכל הוא

  .ל"הנ זיווגים השלשה

 ת"השי לו הזמין שתיכף היה וכן, בחלום זצ"ל' הק היהודי אביו לו אמר כן
 . בתו עבור שידוך

 )בחלק הליקוטים( צדיק לראש עטרה

 

 הסימן לידע אם הוי מצוה או עבירה

 .)נ, יב( ציום כאשר כן לו בניו ויעשו

 שבת על פעם שהיה סיפרזצ"ל  מראדאמישלא ענגיל שמואל רבי הגאון 
 מבעלזא י"ומהר זצ"ל משינאווא" יחזקאל דברי" בעל הרה"ק ששבתו במקום

 נכבה ז"ועי שיריים לחטוף החסידים נדחפו השולחן עריכת בעת. יחדיוזצ"ל 
 כאשר כן לו בניו שוויע" בתורה כתוב: הרה"ק משינאווא אמר. בשוגג נר

 '. ציום כאשר כן', ומנלן, שמים לשם עשו שהבנים - לו בניו ויעשו ",ציום

: ואמר רגליו על קם מבעלזא י"מהר אך, דבריו את הבינו לא הנוכחים
 לשם בכוונה היתה לא השיריים שחטיפת, אומר שהמחותן מה שמעתם

 אם העבר על לדעת וציןר אם, 'לו בניו ויעשו'. זה ידי על נר שנכבה כיון שמים
 דהיינו, 'צום כאשר כן' היה מזה לו שנצמח מה אם יראה, לא או מצוה היה

 .מצוה גוררת מצוה כי, מצוה

 החדש -דברי יחזקאל 
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 בין שינה של צדיק לשל רשע...

 איתא(, ב. מח) המטה על וישב ישראל ויתחזק
( ח. ז אסתר)ואידך , הכא במסורה ב׳: כאן הטורים בבעל
 המטה. על נופל והמן
על  וישב ישראל ויתחזק, צחות בדרך יש לפרש 

 על ההליכה היא שהכוונה, המטה על נופל והמן — המטה
 הצדיק ,הצדיקים ובין הרשעים בין החילוק שזהו לישון
 בקריאת ,התורה בלימוד הוא מתחזק לישן שהולך קודם
 וזהו ,שעבר היום על הנפש וחשבון, בתשובה, שמע

 אינו יכול סבא ישראל, "המטה על וישב ישראל ויתחזק"
 מאמין הוא שבכל הלא כי, הכנה שום בלי לישון לילך
, היום על כל וחשבון דין לתת למעלה נשמתו עולה לילה

 מלך מלכי לפני משפט כל שכן הכנה צריך משפט וכל
, ובמעשים טובים בתשובה מתחזק הוא ועל כן, המלכים
 על ולך הואה ואז, להבא על ובקבלה העבר על בחרטה
  המטה.

 על מתנפל המטה הוא על נופל ״הרשע״ והמן אבל
 תמיד הוא ״נופל״ כי) ,הכנה שום בלי בתוכה ונופל המטה

( נופל היה לא כמובן שאל״כ מקודם הכנה בלי הפירוש
, שמיה דכר מאן ותורה ,שמע קריאת ובלי תשובה בלי

 .והבן
 רב ל"זצ קיהן מנחם ישראל ר"הג) מנחת ישראל

 (א"בת חסידים קהל ד"דביהמ
 

 היכן ציוה יעקב לפני מותו שיכבד יוסף את אחיו? 

 מנשה כי ידיו את שכל' וגו ימינו את שראלי וישלח
 שים הבכור זה כי אבי כן לא אביו אל יוסף ויאמר הבכור
, מח) ידעתי בני ידעתי ויאמר אביו וימאן ראשו על ימינך

 (.יט-יד
 ידיו את ששיכל במה כאן הענין כל לבאר נראה

 שיעקב ק"בספה איתא דהנה, לאביו יוסף שאמר ובמה
 שהורידוהו ליוסף השבטים עשו אשר בכל הרגיש אבינו

 על דיבר לא מעולם זאת כל ועם, לעבד ומכרוהו למצרים
 עמד כאשר כעת, אכן. זה על מפורשות יוסף עם בנו עם

 שיתן ליוסף לרמז ביקש, העולם מן הסתלקותו טרם
 וביקש, גמלוהו אשר הרעה כל על לאחיו בליבו מחילה
 שאחיו מה בסיבת היתה המכירה כי יוסף לב את להשים

 שאמרו וכמו, בניו מכל אותו אהב שאביו מה בו קנאו
 מילת סלעים שני משקל בשביל( :טז מגילה) ל"חז

 וירדו הדבר נתגלגל אחיו משאר ליוסף יעקב שהוסיף
 .למצרים אבותינו
 מפי להתברך בניו עם יוסף בא כאשר כעת כן על

 לאדם שיש הצער גודל ליוסף להראות יעקב ביקש, אביו
 ומזה, ממנו הגדול על הצעיר ומגדילים דיםמכב כאשר

 החשיב כשיעקב השבטים לשאר שהיה הצער כן גם יבין
 ולכן, לו שעשו מה כל על להם וימחול עליהם יוסף את

 על ימינו יד והניח ידיו את שכל בחכמה אבינו יעקב עשה
 יוסף הזדעק ומיד, הבכור מנשה כי אפילו אפרים ראש
 שמגדילין על צער לו והיה, רהבכו זה כי אבי כן לא ואמר
 בני ידעתי יעקב לו השיב זה ועל, הגדול לפני הקטן
 את שגידלתי מזה צער לך שיש רואה הנך כלומר, ידעתי

 עליהם כשהגדלתיך אחיך צער כ"ג תבין מזה, אפרים
 .להם ותמחול

, נ) הפרשה בסוף שכתוב מה לפרש נראה זה ולפי
 כה לאמר מותו נילפ צוה אביך לאמר יוסף אל ויצוו( טז

 רעה כי וחטאתם אחיך פשע נא שא אנא ליוסף תאמרו
, שם י"ופרש, אביך אלקי עבדי לפשע נא שא ועתה גמלוך
 כן יעקב צוה לא כי השלום מפני בדבר שינו, צוה אביך
 דאם לומר אפשר ל"ולהנ, ל"עכ, בעיניו יוסף נחשד שלא

 כן לו רמז מ"מ, ליוסף מפורש כן ציוה לא אבינו יעקב כי
 שבזה, ידעתי בני ידעתי לו ואמר, ידיו את ששכל במה
 וממילא, השבטים שנאת טעם את שיבין אזנו את שיבר

 אביך השבטים לו אמרו זה ועל, עליהם בליבו מחילה יתן
 שעוו מה על להם שימחול' וגו נא שא אנא מותו לפני צוה

 .כנגדו
 )להרה"ח רבי אברהם לודמיר ז"ל( נחלת אב

 

 יעלצו ישמחו צדיקים

 וישב"הכא ; במסורה' ב הטורים בבעל (.ב, מח) המיטה ראש על וישב ישראל ויתחזק
 (.ט, ז אסתר" )המיטה על נופל והמן"ואידך ", המטה על

 יעקב דכשהיה, בארוכה דמבאר, פרשתינו בריש 'הק החיים האור דברי י"עפ, ל"י
 בשם אותו כינה אז ובהשראה בשמחה ובהיותו", יעקב" בשם הכתוב אותו מכנה בצער

 לפני עומד שהיה, דכאן קשה, זה יסוד שלפי ח"האוה שם והקשה .ש"יעו" ישראל"
 זמן שבהגיע, ותירץ "?ישראל" בשם הכתוב אותו מכנה איך, מהעולם הסתלקותו
 לפני היינו(, כט, קד תהלים" )יגועון רוחם תוסף" בבחינת ברוחו ביותר נתעלה, הסתלקותו

 .עכ"ד ישראל בשם כאן מכונה ולכן, רוחם ותתמלא רוחם תוסף הגויעה
 שבהתקרב, ברשעים הוא ההיפך הלא דהנה, הטורים בעל דברי יתבארו זה פי ועל
" המיטה לפני" הרי בישראל כי, הכתובים שייכות וזהו. נפילתם ונשלמת הולכה המיתה
 רוח בהם מיתוסף המיתה לפני כי", המיטה על וישב ישראל ויתחזק" – המיתה על המרמז

 .נפילתו נשלמת סופו בהגיע כי", המיטה על נופל והמן" המן אצל כ"משא, ויותר יותר
 ( ל"זצ שליזנגר יוסף עקיבא רבי צ"להגה) יחיאל תורת

 
 כל - מכל - בכל

 דבריהם פי על יתבאר: ל"וז 'הק החיים האור רבינו כתב (.טו, מח) 'וגו יוסף את ויברך
 שם) ליצחק ומסרו, אברהם ביד היה הברכות שמפתח( יח, לט רבה בראשית) שאמרו ל"ז

 מסר פירוש, יוסף את ויברך אומרו והוא, ליוסף מסרו ויעקב, ליעקב מסרו ויצחק( ה, סא
 .שמו יתברך ממנו האבות שנתברכו" כל" לברכת שהכוונה, ל"י .ל"עכ הברכות מפתח בידו

 (ויברך י"א ה"ד) בראשית פרשת - שלום אהבת
 בחינת: ק"וזלה" כל" ברכת בענין( יא, לג וישלח' פר) האור החיים הק'וראה מש"כ ]

 נשלם והחסר רושם עושה החיסרון אין, לאדם מושגת כשתהיה" כל" שנקראת הקדושה
 בה זכו זו וברכה(... טו, יז א"מ) כלתה לא הקמח כד סוד והיא", כל" ברכת והיא... מעצמו

  .[ ל"עכ סודה וזו.( יז ב"ב, )כל יעקב, מכל יצחק, בכל אברהם האבות כל

 עלה בידו בשר טלה

הקדוש כתב וז"ל:  אור החייםב )נ, כ(. ואתם חשבתם עלי רעה ואלקים חשבה לטובה
ו מתחייב כלום, והרי הרי זה דומה למתכוין להשקות חבירו כוס מות והשקהו כוס יין שאינ

 הם פטורים וזכאים גם בדיני שמים עכ"ד.
על דבריו )ראה כלי חמדה; שו"ת בית יצחק יו"ד סי' ה; ד"ת מקשים העולם 

מונקאטש; ברכ"ש; פרדס יוסף; ועוד( מגמ' מפורשת )נזיר כג.( דמי שנתכוין לאכול בשר 
, וא"כ איך כתב ירהואע"פ שלא עבר שום עב חזיר ואכל בשר טלה צריך כפרה וסליחה

  רבינו האוה"ח דמתכוין להשקות חבירו סם והשקהו יין דאין צריך כפרה.

 מחשבה טובה – תירוץ א'

תירץ, דכאן לא היתה מחשבתם כלל לאיסור, אלא כל כוונתם  דס יוסףפר בספר
היתה לטובה, שהם חשבו שעושים מצוה בכך שדנו עפ"י דין תורה, ועל זה לא אמרו ז"ל 

 שצריך כפרה עכ"ד.
רבים תמהו על תירוץ זו, כיון שרבינו האוה"ח הק' דימה זאת למי שנתכוין  אך

  דאי אין כוונתו בכך לטובה.להשקות לחבירו כוס של סם המות, שבו

 עלה בידו מצוה – 'תירוץ ב

שתירצו, כי יש לחלק במי שמחשבתו לרעה ועלה בידו דבר היתר, כגון בשר טלה  ויש
שכבר היפר לה בעלה בלי ידיעתה, היינו רשות ולא  האו אשה שעברה על נדרה ומצא

 מצוה אז עכ"פ צריך כפרה על כוונתו בתחילה לרעה.
ו דבר מצוה, אז י"ל דפטור בכה"ג גם בדיני שמים, וכעין מה דאיתא כשעלה ביד אבל

בסוגיא דשבת )קלז.( בטעה בדבר מצוה ועשה מצוה )בשני תינוקות שהיה לו למול וכו'(, 
 דאז פטור.
מיושב שפיר דברי האוה"ח "אתם חשבתם עלי רעה אלקים חשבה לטובה"  ולפ"ז

כיון  לה לרעהירה על מחשבתם בתחכפ םלהחיות עם רב, לכך לא שייך לומר דצריכי
 אין צריכים כפרה.שבכהאי גוונא שנתהווה מצוה 

שכתב האוה"ח לדמותו למי שנתן לחבירו כוס בחושבו שהוא סם המות והיה יין  ומה
אין צריך כפרה( אף בדיני שמים, היינו כיון שנתן לו יין והוי מצות צדקה לעני, או ושפטור )

לעניים ובין לעשירים כדאמרינן בסוכה )מט:( לכך אין צריך  אף לעשיר הוי גמ"ח דהוא בין
 כפרה.

בספרו דברי תורה )ח"ז אות פה( בשם תלמידו  הגה"ק מממונקאטשזה הביא  תירוץ
 בשו"ת בית יצחקנ"י )זצ"ל(, ואח"כ כתב: שוב הראוני  מורינו דוד קלייןהחריף ובקי טובא 

       רוץ זה עכ"ד.שהקשה כהנ"ל, ותירץ תי )חיו"ד סי' י' אות ח'(

 עיצומו של יום מכפר – 'תירוץ ג

יסוד עפ"י )שם(,  בית יצחק שו"ת ובספר רבי יצחק שמעלקיסהגה"ק ץ תיר עוד 
, דאף שבעבירות שבין אדם לחבירו אין "ושב הכהןבהלכות תשובה, שחידש הגאון בעל ה"

 -סיבה שהוא  מכל -יוה"כ מכפר, מכל מקום אם חטא לחבירו רק במחשבה, ולא הוציא 
, ויו"כ מכפר, וא"כ מחשבתו מכח לפועל, נכלל זאת תחת החטאים שבין אדם למקום

 בסיפור דידן כיון דלא הוי רק מחשבה לרעה כבר כיפר יוה"כ.
, י"ל :(; להגר"א וייס שליט"א)פר' מטות מנחת אשר ספרבדומה, ביאר  בסגנון

שבין מעבירות שבין אדם למקום, ורק בעבירות שחלוקים בזה עבירות שבין אדם לחבירו 
אדם למקום שעיקרן בעצם המעשה, חידשה התורה דמתכוין לעבור על נדרו ולא ידע 
שהנדר הותר או המתכוין לאכול חזיר ועלה בידו טלה צריך כפרה, אבל בעבירות שבין 

אם אין צריך סליחה  ,ינם בתוצאת המעשה ובנזק שנגרם לחבירויאדם לחבירו שכל ענ
 .יעו"ש בסופו של דבר לא נגרם נזק

 
 

 

 במשנת האור החיים הק'
 לחפצים להתענג בדברי האור החייםיעקב שלמה שיינברגר מיוחד מאת העורך הרב  טור

 

 במשנת הפרד"ס
 בדרך הפרד"ס הפרשהדברים נפלאים על 

 

 שיחי' רייזל ןב שלמהר'  לזכותמדור במשנת האוהחה"ק הוקדש 
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ַוְיַצּוּו "(: יז-טז נבראשית על דברי הפסוקים )
כֹה  .ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר ָאִביָך ִצּוָה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאמֹר

תֹאְמרּו ְליֹוֵסף ָאָנא ָשא ָנא ֶפַשע ַאֶחיָך ְוַחָטאָתם ִכי 
ָרָעה ְגָמלּוָך ְוַעָתה ָשא ָנא ְלֶפַשע ַעְבֵדי ֱאֹלֵהי ָאִביָך 

ב רבינו בחיי חידוש כות "ַוֵיְבךְ יֹוֵסף ְבַדְבָרם ֵאָליו
, נפלא, שאלמלי הוא אמרו אין אדם יכול לאמרו

והוא שהגם שהשבטים ביקשו מחילה מיוסף, 
מכל מקום לא נענה להם יוסף ולא מחל להם, 
והשבטים מתו בעונשם, ועל כך הוצרכו לבוא 

 :לידי כפרה בעשרה הרוגי מלכות. ואלו דבריו

והנה אחיו בקשו ממנו מחילה, ולא באר "
וב שמחל להם, וכבר בארו רז"ל )ב"ק צב א( הכת

שכל מי שחטא לחברו ועשה תשובה אינו נמחל 
לעולם עד שירצה את חברו, ואף על פי שהזכיר 

, שנראה בזה 'וינחם אותם וידבר על לבם'הכתוב 
שהיה להם רצוי מיוסף, מכל מקום לא ראינו 
שיזכיר הכתוב מחילה ביוסף ולא שיודה להם 

, ואם כן מתו בענשם בלא שישא פשעם וחטאתם
מחילת יוסף ואי אפשר להתכפר עונם רק 
במחילתו, ועל כן הוצרך העונש להיותו כמוס 

אחר זמן בענין עשרה הרוגי וחתום להפקד 
 ".מלכות

הקדוש ונתן אור החיים וכך תפס רבינו ה
 (:פסוק יט בזה טעם )שם

וטעם שלא מחל להם, אפשר לצד שבני נח "
אין הדבר תלוי במחילתם כי יחטא אדם לחבירו 
כמו שתאמר גזלו ומחל הנגזל אינו פטור הגזלן 
ממיתה, או אפילו ישראל אם גנב ישראל ומכרו 

 ".אין ביד הנגנב לפוטרו לגנב ממות

 

 הוכחת הגרי"ש אלישיב

בשמו של הגאון רבי יוסף שלום אלישיב, 
ראשל"צ בספר 'מעדני שמואל' )טרוביץ, כתב 

לחידושו ראיה נפלאה  , להביאקנג(עמ' תשנ"ד. 
אמר " (:יומא פז א) מדברי הגמראשל רבינו בחיי 

רבי יוסי בר חנינא: כל המבקש מטו מחבירו אל 
אנא 'יבקש ממנו יותר משלש פעמים, שנאמר 

אנא שא ". ופירש רש"י: '"שא נא... ועתה שא נא
. "אין נא אלא לשון בקשה -נא תה שא נא וע

והיינו, שההוכחה שאין לבקש יותר משלושה 
פעמים היא מפני שהשבטים, אחי יוסף, לא 

ולא  כי אם שלש פעמיםמחילה מיוסף ביקשו 
  'אנא... נא... נא'.: יותר

והשתא, אם נאמר שיוסף מחל לאחיו לאחר 
שאין לבקש שבקשוהו שלש פעמים, מה הראיה 

הוסיפו יותר משלושה פעמים, שמא לא 
יותר כיון שאכן יוסף מחילה  השבטים לבקש

ומנין נתרצה ומחל להם לאחר שלוש פעמים, 
להמשיך ולחזור ולבקש אפילו  איןבעלמא ש לנו

מאה פעמים, עד שיתרצה וימחול. אלא על 
כרחנו מוכח מכאן שאכן יוסף לא מחל לאחיו, 

מוחל להם מכך שראו ואף אחיו ידעו שאינו 
שהוא אינו משיבם בפה מלא על מחילתו, ואם 
מכל מקום לא בקשו הימנו מחילה יותר משלוש 

שאין לבקש מחילה יותר פעמים הרי זו ראיה 
 משלוש פעמים.

 

האם נמחל למבקש המחילה שלש 
 פעמים

ותחילה לכל יש לידע שראיה זו מבוססת 
על הנחת היסוד שהמבקש מחילה מחבירו 

יש , נותר בחטאו. אולם פעמים ולא נענהשלש 
לנו לידע כי אין הדבר מוסכם. והמדייק בלשון 

וזה "ה"ט(: הלכות תשובה הרמב"ם )פ"ב מ
יראה שדווקא הוא  "שלא מחל הוא החוטא

החוטא ולא אחר, והיינו שמבקש המחילה אין 
וכן מפורש בו חטא כיון שעשה ככל יכולתו. 

 ,ודבר ברור הוא"בפרי חדש )או"ח סי' תרו(: 
דכיון שיותר משלשה פעמים אינו זקוק לו עוד 

 ". שיום הכפורים מכפר -ו סלפיי

שאם נסבור שהמבקשים מחילה שלש כך 
בוודאי נמחל גם פעמים ולא נענים, סר עוונם, 

חטאם של השבטים שאכן בקשו שלש פעמים, 
כדברי רבינו בחיי שמתו בעונשם. אלא  ושלא

ככל שלא נמחל א שדעת רבינו בחיי הוש
 החטא בהדיא, עדיין החטא במקומו עומד.

 

 מדברי המהרש"א נדחית ההוכחה

 אינה עצם ראיית הגרי"ש אלישיבאפס ש
, שכן קושיה זו ממנה מוכרחת כלל ועיקר

הכריח הגרי"ש אלישיב כדברי רבינו בחיי, הנה 
על חידושי אגדות במהרש"א כבר עמד עליה ה

 אתר, ותירצה באופן אחר: 

למילף מהכא דאל  ןלא להקשות מנ ויש"
ואימא אם לא  עמים,פשלוש יבקש יותר מ

היו מבקשים  שלישית,נתרצה להם יוסף בפעם 
וי"ל דהא ודאי יוסף  שלש פעמים.ממנו יותר מ

הא דכתיב  ןכם וא חת,אעם נתרצה להם בפ
על כרחך  'נא' שלש פעמיםהכא בבקשה 

 חתאעם לאשמועינן שאילו לא היה נתרצה בפ
ומינה  שלש פעמים,היו מבקשים ממנו יותר עד 
 שלש פעמים".לדעלמא שאל יבקש יותר מ

בפעם יוסף שבוודאי כבר נתרצה היינו, 
למחול לאחיו, ומה ששילשה התורה  הראשונה

תיבת 'נא' הוא רק בשל הצורך להודיענו, כי עד 
כך  שלש פעמים יש לבקש מחילה ולא יותר.

שהייתה בין  שאין הלימוד בא מעצם המציאות
יוסף לאחיו כי אם מהצורה בה הביאה התורה 

ונמצא שאין  את בקשת המחילה של השבטים.
כל הכרח לומר שמכאן ראיה שיוסף לא מחל 
לאחיו כיון שבאותה מידה גם ניתן לומר 
שאדרבה, יוסף מחל לאחיו כבר בפעם 

 הראשונה שביקשו.

 

 נדחית ההוכחהגם לפירושים נוספים 

תוספת בן חביב בספרו ' וראיתי למהר"ם
' שאף הוא עמד על קושיה זו, יום הכיפורים

, מנין לנו שאין לבקש יותר משלושה פעמים
והעלה לחדש שדרשת הגמרא אינה נדרשת 
כפי שהבאנו לעיל, כי אם באופן אחר. וכך 

  כתב:

ויראה  .דלא יבקש יותר ןלא וקשה מנ"

הרי  'אנא שא נא פשע אחיך'דנפקא ליה מדכתיב 
ועתה ' .הרי ג' 'כי רעה גמלוך' .הרי ב' 'וחטאתם' .א'

שלש אחרי ששאלנו ממך מחילה  :כלומר – 'שא נא
אין יכולין לבקש מחילה  כי 'ועתה שא נא' – פעמים
 ".ודוק שלש פעמים,יותר מ

, )לנדא' על הרמב"ם יד המלךבעל 'ל העוד רא
( שדחק עצמו, אף הוא מכוח קושיה זו, לומר שם

שאין לבקש יותר מאחי יוסף שאכן אין כל ראיה 
, ולעולם אין הראיה באה אלא םמשלש פעמי

 .ממקום אחר, יעו"ש

ובין כך ובין כך אי אפשר להכריח שיוסף לא נענה 
כיון שהראיה על כך שאין  ,מאחיו המחילה לבקשת

צריך לבקש יותר משלוש פעמים לא באה מכך 
 שאחי יוסף לא חזרו ובקשו ממנו מחילה.

 

 הוכחה מאותה סוגיא איפכא

הגרי"ש וכמדומה שמסוגיא זו גופא שהכריח 
אלישיב את דבריו, מקום אתנו להכריח איפכא, 

שהרי רבי יוסי בר שבוודאי מחל יוסף לאחיו, 
שמעתא זו שהמבקש מטו מחבירו חנינא, מרא ד

, ממשיך אל יבקש ממנו יותר משלוש פעמים
מביא עשרה בני אדם, ומעמידן  -ואם מת "וקובע: 

ה' אלהי ישראל ולפלוני על קברו, ואומר: חטאתי ל
 פרשלש י"וכפירוש השפת אמת:  ".שחבלתי בו

אם  ,בחייו ןכם דאע"ג שביקש ממנו ג ,דקאי ארישא
יותר  ריךצין דנהי דבחיים אמת מביא עשרה כו', 

הוי חזקה דבודאי לא  שלש פעמיםמשום דאחר 
אבל לאחר מיתה נמחל לו כשמביא  ,ימחול לו עוד

 ני אדם".עשרה ב

ואתה דע לך כי פירושו של השפת אמת יש לו 
מרדכי מדברי המדרש, שהביא רבינו ה ברורהראיה 

ובתנחומא פרשת וה' פקד את ": (רמז תשכגיומא )
ילמדנו רבינו אם תהיה קטטה בין אדם  ,שרה

ואם הלך  ..כך שנו רבותינו ,לחבירו כיצד מתכפר לו
 ,שמואלר' ר מא ..לרצותו ולא קיבל עליו מה יעשה

ויאמר להם  חתבני אדם ויעשה שורה א עשרהיביא 
קטטה היתה ביני ובין חבירי והלכתי לרצותו ולא 

והקב"ה רואה שהשפיל עצמו ומרחם  ,קבל עליו
, ומוכח שעצה זו של בקשת מחילה בפני "יועל

 חברו מיאןעשרה בני אדם נתונה כהמשך לאופן בו 
עצה זו ה לו. אלא שלדברי המדרש מועיל למחול

אפילו בחיים, ואילו בגמרא מבואר שמהני רק 
 לאחר מיתה.

אם אכן יוסף לא מחל לאחיו לכאורה, ו
והשבטים לא הוסיפו להפציר בו מפני שאין לבקש 

השבטים יותר משלוש פעמים, מפני מה לא באו 
מחילה אחר מותו, שהרי יוסף מת  סףוילבקש מ

קשה ; ולדברי המדרש קודם לאחיו )ברכות נה א(
 היו יכולים לעשות כן אפילו בחייועוד יותר, שהרי 

. אלא ודאי מוכח לכאורה שיוסף כבר של יוסף
לעצה זו מחל לאחיו בחייו, ושוב לא הוצרכו לבוא 

 .מחילה עם עשרה בני אדם תבקששל 

וייתכן לומר  אולם אין זו ראיה מוכרחת, מהיות
להביא עשרה בני אדם  יםשיכולשכל האי דאמרינן 

לבקש מחילה, היינו דווקא אם מיאון המחילה היה ו
ם מיאון המחילה היה כדין, לא שלא כדין, אולם א

. עםנ עשרה בני אדםיועיל אם יחזור ויבקשנו 
ומהיות שיוסף מיאן למחול לאחיו כדין, וכטעם 
הדבר שהביא האור החיים הקדוש לעיל, שוב לא 

יו חוזרים ומבקשים היה מועיל לשבטים גם אם ה
 .הימנו עם עשרה בני אדם

 

 יוסף הצדיק לא מחל לאחיו
 ערד', מזהב הנחמדים' ס"מח, 'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב

דיון בהוכחת •  !יוסף הצדיק לא נענה לבקשת המחילה של אחיו חידושו הנורא של רבינו בחיי:
 הגרי"ש אלישיב מסוגיית 'המבקש מטו מחבירו'

 

 > > > >   'דהמשך בעמוד 
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 מאותה סוגיא איפכא עוד הוכחה 

את ראייתו,  הגרי"ש אלישיבבסוגיא זו ממנה הוכיח עוד יש לדון 
דברי הגמרא מהמשך  איפכא מסתברא, והואואדרבה לכאורה ש

מעלי יומי דכפורי, ולא איפייס. אזל רב לגביה תליסר : ")שם עמוד ב(
רו כל המבקש מטו מחבי ,והאמר רבי יוסי בר חנינא ,והיכי עביד הכי

ונחלקו הראשונים  ."רב שאני .פעמיםאל יבקש ממנו יותר משלש 
 ."מחמיר היה לעצמו -רב שאני "בכוונת הגמרא, כי הנה רש"י פירש: 

רבים מהראשונים פירשו שתלמיד לרבו שאני, וכמו שפסק  ואילו
ואם היה רבו הולך ובא אפילו ה"ט(: "הלכות תשובה )פ"ב ממב"ם הר

רבו 'בינו גורס "ר: לחם משנהופירש ה ".אלף פעמים עד שימחול לו
 ."חנינא רבו היה ביכלומר דר ',שאני

השבטים לא בקשו מחילה מיוסף כי אם  םאש קשה, ומעתה
, מהיכי תיתי הניחו השבטים ולא שלוש פעמים ויוסף לא מחל להם

הן לפירוש רש"י,  והא קשיאהפצירו ביוסף יותר עד שימחול להם. 
השבטים היו שהמחמיר על עצמו רשאי להוסיף ולבקש, ובוודאי ש

מבקשים להחמיר על עצמם; והן לשיטת הרמב"ם, שרבו שאני, 
, והיה ראוי להשבטים לנהוג ביוסף ומסתבר שהוא הדין אצל מלך

כדין תלמיד לרב ולבקש ממנו עד שימחול להם. ולכאורה, מוכח 
, תיכף ומיד ומחל להםבפעם הראשונה מכאן שיוסף כבר נענה 

היפך מדברי והוא , ולבקש מחילתו הוסיףומפני כך לא היו צריכים ל
 ., ויש עוד להוסיף ולפלפל בזה טובארבינו בחיי

 

 עיון בדברי השפת אמת

עוד רגע אדבר בו, דהנה ראיתי להשפת אמת )יומא פז ב( 
שלש דיותר מ נןדהא דאמרי" שהעלה חידוש בהסברת העניין:

שלש הטעם משום דלאחר  ומרלש י ,לא יבקש פיוס מחבירו פעמים
דהא  ,יביא אותו לידי איסור ןכם א ,נתחזק שלא ימחול לו עוד יםפעמ

ועיין שם שהוציא מכך דבאופן  ",אסור להיות אכזרי מלמחול
דיודעים בבירור שהאדם שאינו מוחל לא יחטא באיסור זה ובוודאי 

 יש לו טעם לכך שאינו מוחל, שוב מותר לחזור ולבקשו עוד ועוד.

צריכים ביאור, שהרי יוסף הצדיק בוודאי לא היה  ודברי השפ"א
חשוד לעבור איסור, וסירובו למחול היה מטעם נכון הכמוס עמו, 

 והלוא ממנו הוא דילפינן שאין לבקש כי אם שלש פעמים ולא יותר. 
 

 התיקון של עשרה הרוגי מלכות

ולהשלמת העניין נביא בכאן פרפרת נאה בדרך הסוד, דהנה 
והמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול "ח תר"ו ס"א(: פסק הרמ"א )או"

". לטובת המבקש מחילה )גמרא דיומא( )מהרי"ל(, אם לא שמכוון
אם לא שיכוין לטובת המבקש. איני יודע "והט"ז נתפלא עליו ביותר: 

 ".ולא מצינו דבר זה שזכר רמ"א כאן ...מקור לזה

ציר מאמרנו הנוכחי סובב אודות הוכחת ועלה ברעיוני דהנה 
י הגמרא ביומא כשיטת רבינו בחיי שיוסף לא דברהגרי"ש אלישיב מ

רבינו בחיי לא פירש את הטעם לכך שאכן יוסף  אפס כימחל לאחיו. 
לא נענה למחול להם, אלא זאת כתב שתיקונם היה על ידי עשרה 

ת השבטים אם תיקון עשרבוייתכן לומר שיוסף ידע שהרוגי מלכות. 
טובה גדולה יותר בכך יבוא על ידי עשרה הרוגי מלכות, יהא להם 

מאשר אם ימחול להם. ולך נא ראה מה שדבר בקדשו רבינו 
הנה אז בחורבן בית שני לא "ו(: שער לט פ"א 'עץ חייםהאריז"ל )'

חסידים ההם  עשרהוהוא שהוצרכו  ...יין נוקביןהיה כח להעלות מ
בפועל ואחר שנהרגו היה כח  ידוש ה'ליהרג ולמסור עצמן על ק

ונמצא שהיה תועלת וטובה  .מיין נוקבין"בנשמותיהם לברר ה
וא לידי לשבטים בכך שלא נמחל להם, שרק על ידי כך היו יכולים לב

ה הגמרא שאין קבעבימי חורבן בית שני. ואם כן, במה שתיקון זה 
ל , שהוא כאמור מבוסס עצריך לבקש מחילה יותר משלוש פעמים

ם למאן למחול רשאיעניין זה שגנוז  מיאונו של יוסף למחול לאחיו,
 .אם הוא לטובת מבקש המחילה

 

 כוס קטן שאינו ראוי לברכה אחרונה

 .שאינם ראויים לברכהוברש"י . )לג, ה( מי אלה

רבי מאיר'ל ספר 'נמלצו לחכי' מביא: פעם אחת הביאו לפני האדמו"ר ב
זצ"ל כוסיות קטנות מאוד לשתיית משקה. אמר בצחות, מי מאמשינוב 

-) כפרש"י שאינם ראויים לברכה, "מי אלה גלעזלא'ך )כוסיות(" -הביא כאן 
 .אחרונה(..

 

 עשו מיהודים גויים...

 תינוקות ומלמדי וסופרים נייםע לך וברש"י אין. )מט, ז(ביעקב  אחלקם
 נפוצים וכו'. שיהיו כדי, משמעון אלא

בספר 'עולמו של אבא' )עמ' קל"ז( מביא: מספרים על האדמו"ר 
מליסקא זצ"ל, כשנתקבל לשבת על כס הרבנות בכפרו, מצא שם מלמדים 
עמי הארץ, והילדים ב"תלמוד תורה" בקושי ידעו להתפלל ולקרוא מתוך 

 לא ידעו שום דבר ולא הבינו שום דבר. הסידור, חוץ מזה 

בדרך צחות: "עכשיו מובן  רבי הערשעלע ליסקערעל זה אמר הרה"ק 
לי, מה טעם אמרו חז"ל כי המלמדים באים משבט שמעון ולוי דווקא, משום 
שהם הרגו בשכם הרבה בגוים, לכן חייבים הם לתקן זאת ולעשות מיהודים 

 ."גויים –

   

  , והצלחה בילד...במלמד םכישלון תולי

פעם היה מלמד ( בהע' סופרים ח"א עמ' שיב)מפי ספרים ומסופר שם. 
שלימד בניו של איזה עשיר, וראשם היה סתום ולא הבינו את לימודם, ילד 
אחד מן המשפחה הבין קצת יותר מאחיו וקלט זעיר שם זעיר שם מדברי 

 החומש.

בשב"ק כשבחנם העשיר ראה שכולם אינם יודעים מאומה ורק אחד 
יודע ומבין ]לפי השגתו היתה ידיעתו כדבר גדול[, הלך בטענה למלמד על 

לתי ושבניו אינם יודעים כלום, אמר לו המלמד, הרי אני עושה כל מה שביכ
 ראייהלאת הלימוד, והא לך  קולט ןלעשות, ומה אעשה איפוא אם ראשם אי

אני משתדל ומנסה ללמד אותם, שהרי אחד מבניך כן יודע וזוכר את ש
, נענה העשיר ואמר: "ממנו אין , הרי שלימדתי אותם כמו שצריךמודולת

 , ולא היית צריך ללמדו..., שהוא הרי בעל כשרון ועילויהיראי

על  אמר אז המלמד בדרך הלצה, הנה אמרו חז"ל )ספרי כי תבוא פ' ה(
ינים שם", שהיו ישראל מצומלמד  –ו, ה( "ויהי שם לגוי" הפסוק )דברים כ

הילד יודע כמו גוי אזי 'מלמד', היינו שהוא אשם  אםויש לומר דהכי פירושו, 
נים שם", אין זה לו אם יודע מעט כישראל אזי "מצויבחוסר ידיעתו, ואי

    בזכותו כלל אלא מפאת היותו עילוי, מצוין ובעל כשרון...

 ע"ובשמו שמע בקריאת מאריכים שהרבנים הטעם

 (. כו, נ) 'וגו שנים ועשר מאה בן יוסף וימת

" שמע קריאת"ב מאריכים שהרבנים הטעם צחות בדרך לומר יש
 מחויב דהדיין.( ז סנהדרין) ל"ז חכמינו אמרו דהנה", עשרה השמונ" ותפילת

' שמע קריאת'ב מאריך ולכך, מתחתיו לו פתוח גיהינום כאילו בעצמו לצייר
 ראה) גיהינום לו מצננים באותיותיה ומדקדק שמע קריאת הקורא דכל

 סוטה' )בגמ כדאיתא ימים מקצרת דהרבנות ל"חז אמרו עוד:(. טו ברכות
 שהנהיג מפני לאחיו קודם יוסף מת מה מפני חנינא ברבי חמא 'ר אמר:( יג

' עי) ושנותיו ימיו לו מאריכין בתפילתו המאריך זה ולעומת, ברבנות עצמו
 (.א"ע נד ברכות

 ליקוטים –( טבת ג"י ד"יו וישווא מ"הרמ ק"להרה) מנחם שארית

 

 בדרך צחות
 לפרשת השבועוצחות הקשורים  דברי חידוד

 

 לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והערות: 

mol448@gmail.com  

  700-007-92-18או למספר פקס: 

 

 

 המשך מאמרו של הרב ישראל דנדרוביץ מעמוד ג

 נודב לזיכוי הרבים ע"י

 ו תלרגל שמחת הולדת ב, אלעד –הי"ו  מרדכי סנדרוביץהרב 

 חופה ולמעש"ט אכי"ר ,תורהבעל ל היה"ר שיזכה לגדל
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