
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 פנינים לפרשה
  
  )כח, מז(                  "  ויחי"

קראת בשם , פרשה המדברת ממיתת יעקב
שקוראים ,  וכן המדברת ממיתת שרה-, "ויחי"

שרק החיים ,  להורות–" חיי שרה"אותה 
שלאחר מה שאו (, "המות"הצחיים שאחר 

   .אמיתייםה" חיים"המה ") מות"קוראים 
                           )אזים לתורה(              

  
ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה "

שה ויהי ימי יעקב שי חייו שבע שים 
  )כח, מז(                     "וארבעים ומאת שה

ה לא "מה טעם יעקב אביו ע, אפשר לרמוז
ומציו שהוא קרא בחיר . חיה כאבותיו

פסחים (ומטתו שלימה , )א, ו"ע, ר"ב(האבות 
, )ו"יבמות ע(שלא יצא ממו שום פסול ).  ו

מגילה (ה אל "וגדולה מכולם שקראו הקב
  .כ למה לא האריך ימים כמו אבותיו"וא, )ח"י

להורות לו מעלתו עד , אמם אפשר דגם זה
, שבעה הויות' דהה יעקב גימ. היכן הגיעה
, עה אהיהשב' גימ- ז" שהם קמ–ושי חייו 

וזוהי , וידוע דשם אהיה הוא מלבוש לשם הויה
דזכה , ה"המעלה הגדולה שזכה לה יעקב אע

דחשבון , אהיה שהם מלבושיהם' וז, הויות' לז
אשריו , אהיה' ז, וחשבון ימיו, הויות' ז, שמו

  )פיתוחי חותם(                               .ואשרי חלקו
  

  )כח, מז(       "         ויחי יעקב בארץ מצרים" 
  :סח רבי יצחק מאיר מגור

") תתן אמת ליעקב("זו מדתו של יעקב  , אמת
שכל עוד האדם כרוך וקשור במדת , ללמדך
עשוי הוא להחזיק מעמד ולהיות שופע , האמת

  .במצרים, חיות גם בעידן שהוא שרוי במיצר
מסוגל לחיות חיים שיש , איש האמת, יעקב

  ...בהם חיים גם בארץ מצרים

  
שכיון שפטר יעקב ? פרשה זו סתומהלמה 

סתמו עייהם ולבם של ישראל מצרת 
  )י"רש. (השעבוד

והרי כל עוד חי אחד מן השבטים לא היה שום 
  ?שעבוד

 שעבוד הגוף –" שפת אמת" מסביר בעל –אלא 
אך השעבוד הרוחי כבר , אמם לא היה
, סתרה האמת הפימית, התחיל מעכשיו

 –רק חיצויות סתתמו העייים ולא ראו 
  ... והלא זהו עיקר הגלות

  
  )כט, מז(        "        ועשית עמדי חסד ואמת"

מ שלא לקבל "עיקר החסד הוא כשעושה ע
  אבל , וקרא דיב, ואז קרא עושה חסד, פרס

  

  
קרא סוחר , מ לקבל גם ממו האה"העושה ע
  .ולא דיב

על כן ירגיל , ואין לך מדה גדולה ממדת החסד
לא מיבעיא לעשות , בחסד של אמתאדם עצמו 

ואז . אלא אפילו עם החיים יעשה כן, עם מתים
, ומתלבש במידותיו ברוך הוא' הולך בדרכי ה

        )ה הקדוש"של(      .עושה חסד חם' כי הוא ית

  
סוכה (קיימא לן : רב שלמה קלוגר היה אומר

מפי מה , "ח בין לחיים ובין למתים"גמ, :)מט
 להלוות לאדם – לחיים ח"או רואים שגמ

לעשות ולפעול , ליתן צדקה לעי, בשעת דחקו
 אין בי אדם זריזים –' עבור צרך וכדו

 לילך אחר –ח למתים "ואילו גמ, לקיימה
  . הכל רצים למצוה זו–מטתו 

מטבעם אוהבים בי : טעמו של דבר כך הוא
בא אצלם אדם שהשעה . אדם את האמת

ש להם מקום י, או עי הפושט יד, דחוקה לו
מי יודע אם אותו אדם , להרהר ולהטיל ספק

, אם בכלל צרך הוא, באמת השעה דחוקה לו
מה שאין כן . אם אותו פושט יד עי הוא באמת

מצא הכל רצים , שהוא מת באמת. במת
לפיכך חסד שעושים עם , לגמול חסד עמו

    ..."חסד של אמת"קרא , המתים
                          ) לם חסד יבהעו            (                                          

  
  )לא, מז("  וישתחו ישראל על ראש המטה"

על שהיתה מטתו שלימה ולא היה בה רשע 
שהרי יוסף מלך הוא ועוד ששבה לבין הגוים 

  )י"רש. (והרי הוא עומד בצדקו
וכי רק  עכשיו ידע יעקב מצדקתו של יוסף הרי 
הוא במצרים כבר שבע עשרה שה וכי לא 

  ?הכיר בצדקתו של יוסף עד עכשיו
ל שאמרו כיון שעבר אדם "פ חז"ואפשר לומר ע

ויוסף . רוב שותיו ולא חטא שוב לא יחטא
גיל יוסף בעמדו (היה כעת בגיל חמישים ושש 

, 7 –שות רעב , 7–שות שובע, 30לפי פרעה 
והרי ) 56בסך הכל , 17–מאז בא יעקב למצרים 

 רק עכשיו יכול כ"חייו היו מאה ועשר שים א
  .על ששאר וישאר יוסף צדיק' להודות לה

עוד אפשר לפרש על פי המדרש תחומא 
אלקיך ' בתחילת פרשה מטות על הפסוק את ה

, תירא אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע
שרק מי שהוא ירא שמים כאברהם אביו 
ויוסף הצדיק ואיוב ושהוא מפה את עצמו 

בכל ' הוא דבק בהוש'  מכל עסקיו ועובד רק ה
כ עכשיו "א. 'דרכיו מותר לישבע בשם ה

שיעקב בקש מיוסף להישבע והוא אמם שבע 
לו ידע יעקב שהוא צדיק שלולא שהיה צדיק 

י שבועתו תברר "לא היה מסכים להישבע וע
  )מאמר מרדכי(                          .    ליעקב צדקתו

  

  
  

אן אמרו שהשכיה למעלה מראשותיו של מכ"
  )י"רש". (חולה

ויהי "כך אמר -לא רק אחר, דבר זה תימה
אחר הדברים האלה ויוגד ליוסף הה אביך 

שהשכיה למעלה "וכיצד למדו מכאן , "חולה
  ?"מראשותיו של חולה

והוא , אלא כיון שעד יעקב לא היה חולי
אחר שביקש זאת , הראשון שהיה חולה

לא ידעו הם , מען ידע האדם עתול, ה"מהקב
אי לזאת אף שכבר היה חולה . מושג זה מהו

ומוטל היה , בעת בקורו הראשון של יוסף אצלו
. לא כיו מצב זה חולי, במטה באפיסת כוחות

, כך משודע כי מצב זה היו ערש דוי-רק אחר
   ".הה אביך חולה"באו להודיעו ליוסף 

  )רבי זלמן סורוצקין(          
  
  )א, מח("            ויהי אחר הדברים האלה"

לא היה אדם עוטש , מיום שבראו שמים וארץ
או בדרך , אלא בכל מקום שהיה, וחיה מחליו

עד , היתה פשו יוצאה, והיה עוטש, או בשוק
אמר לפי . שבא יעקב וביקש רחמים על זאת

אל תקח פשי ממי עד , ע"רבש: ה"הקב
ועתר ,  בי ביאת בי ואת, שאצוה אל ביתי

  .'שאמר ויהי אחר הדברים האלה וגו, לו
  )חזקוי(            

  
  )ב, מח("ויתחזק ישראל וישב על המטה"

: אומרים משמו של הגאון רבי אליהו מווילא
קיים קשר ישיר בין ביקורו של יוסף 

ל "חכמיו ז. להתחזקותו הזמית של יעקב
כל המבקר ): "עב, לט(אמרו במסכת דרים 

לפי הגמרא ". וטל אחד משישים חליו, ולהח
הכווה למי שולד באותו (גילו - מדובר בבן, שם

ל בכמה "והה הדגישו חז). מזל של החולה
, שמה שאירע ליעקב אירע גם ליוסף, מקומות

משום כך כשביקר . כי שיהם ולדו באותו מזל
טל אחד משישים , יוסף את יעקב אביו

 –" זק ישראלויתח"כתוצאה מכך , מחליו
כי תמעטה מחלתו , יעקב התחזק באותו זמן

  .עד לחמישים ותשעה חלקים מחליו
וישב על "בכתוב אמר : מוסיף הגאון ואומר

בגימטרייא חמישים " המטה "–" המטה
הה אביך חולה : "ולפי כן אמר; ותשעה

  .בגימטרייא שישים" הה "–) א, ח"מ(
  
  "יאפרים ומשה כראובן ושמעון יהיו ל 

  )ה, מח(    
החכם המופלג רבי חיים יוסף דויד אזולאי 

מפסוק מפורש בתורה : ה אומר'הי) א"החיד(
שבשעה שעורכים , בדרך הרמז, אפשר ללמוד

גימטרייא וחסד אחד להתאמה מדויקת של 
  הה . אין הדבר מעכב, הגימטרייא המוצעת
אפרים ומשה כראובן : "אומר יעקב ליוסף
,והה קל לבדוק". ושמעון יהיו לי



  ; 732היא " אפרים ומשה"שהגימטרייא של 
" ראובן ושמעון"לעומת זאת הגימטרייא של 

שבעריכת גימטרייא ,  משמע מכאן731היא 
  ...אין מקפידים על חיסרון של מספר אחד

  
ויאמר מי וירא ישראל את בי יוסף "

ויאמר יוסף אל אביו בי הם אשר , אלה
 בזה ויאמר קחם א אלי תן לי אלקים

  )ט, ח, מח(                             "  ואברכם
רבי בן ציון הלברשטאם , ר מבובוב"האדמו

,  פירש את הפסוק–" קדושת ציון "–ד "הי
, מצאז" דברי חיים"י המסופר  מזקו ה"עפ

והתקשה אפילו , שלעת זקתו כהו עייו
אבל היה , כיר צורת קלסתרו של אדםלה

, קורא מתוך הספרים הקדושים בקל
כל הקושי הוא רק בראיית דברים : באמרו

  .גשמיים ולא כשרואים רוחיות
כבדו עייו , - ר " אמר האדמו–יעקב אביו 
כיון , ולא ראה שום דבר גשמי, מזוקן כידוע

התפלא , שראה את בי יוסף ראיה מושלמת
   מי הם הללו אשר חזותם – "מי אלה: "ושאל

עד שיכולתי לראותם אפילו , כליל קודש
  .בעיי הכהות
בי הם אשר תן לי אלקים : "אמר לו יוסף

 אשר אם כי ולדו לי במצרים –" בזה
, התאמצתי לחכם בדרכי האלקים, הטמאה

ולא דומים הם , דרכי האבות הקדושים
גם , לאשי המקום אפילו מבחיה חיצוית

לכן , לבוש יהודי מקורי, להםהלבוש ש
  .    הקדושה שורה עליהם ויכולת לראותם

  )מרביצי תורה מעולם החסידות(  

  
' ואי בבואי מפדן מתה עלי רחל וכו"

  ) ז, מח(                            " ואקברה שם
מה השייכות של דברים אלו לברכת יעקב  

  ?לבי יוסף שהוזכרה קודם
ל בקשתו לקברו ואם יש כאן התצלות ע

בחברון היה צריך להזכיר זאת בפגישה 
  .הקודמת כשביקש ממו לקוברו בחברון

והעין הוא שאלמלי היתה רחל מתה בדרך 
אפשר שלא היה יוסף מתגלגל למצרים ולא 
היו אפרים ומשה ולדים במצרים  ושיהיה 

 שאם רחל –צורך לעשותם כאחד מהשבטים 
תו ליוסף היתה חיה לא היה יעקב מגלה אהב

, יותר משאר האחים להלבישו בכתות פסים
, שהיא היתה  מעכבתו מלשות בין הבים

לפיכך מזכיר , שלא להביא קאה בייהם
יעקב שכל ברכתו לאפרים ומשה באה 

  )אמרי ישראל(     . בעקבות פטירת רחל בדרך

  
  )טז, מח(      "'האלקים הרועה אותי וכו"

" ותח את ידךפ) "ה"תהלים קמ(הה בפסוק 
והשם הרמוז בו , מתפללים על הפרסה

והה , ובו עיקר הפרסה, י"הוא פא. ת"בר
  ".י"פא"' גימ" האלקים

ת "שהוא ר, "י"פא"'  גימ–" האלהים"ש "וז
כמו " הרועה אותי "–" פותח את ידך"

כי בו עיקר ". דזן יתי"שתרגם אקלוס 
  ". מאכל"' גימ, "י"פא"ואפשר דלכן , הפרסה

  )י שלמהב(          

  
ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם "

  )טז, מח(                                 "ויצחק
למה הקדים שמו לשם אבותיו , תמוה

  .אברהם ויצחק
ל "להאריז" ילקוטי תורה"אך כבר מובא ב

ת יצחק יעקב שרה "ר" כי ישראל). "וישלח(
כי הוא עיקר . רבקה רחל אברהם לאה

יעקב . ק"בזוהוהייו כמו שאמרו , "לכולם
, ולכן הזכיר שמו תחילה, כללא דאבהן

וזה שמי ושם , שבשמו כללים גם אבותיו
ולכן , כי בשמי כבר כלל שם אבותי, "אבותי

ולא בית " בית ישראל"קראים ישראל 
לפי שבשם זה בייחוד . אברהם או יצחק
  ) באר משה(                   . כלולים כל האבות

  
  )טז, מח(           "ארץוידגו לרב בקרב ה"

לכאורה אין או מוצאים בתורה שאפרים 
ומשה היו גדולים במספר משאר שבטים לא 
במין שבמדבר ולא במין שבערבות מואב 

אלא ? והיכן תקיימה אפוא ברכתו של יעקב
 –" בקרב הארץ"ברכתו של יעקב היתה 

. שהכווה לארץ ישראל ששם הם ידגו לרוב
יימה שכן מיד עם כיבוש ואמם ברכה זו תק

: הארץ עוד לפי חלוקת הארץ כבר אמר
וידברו בי יוסף את יהושע לאמור מדוע "

תתה לי חלה גורל אחד וחבל אחד ואי עם 
). יהושע יז" ('רב עד אשר עד כה ברכי ה

שאו מצאים " עד כה"בזמן מועט זה של 
וזה בא , בעם רב' בארץ ישראל כבר ברכו ה

  )א"הגר(                                 ..יעקבבגלל ברכת 

  
  )יז, מח(   "ויתמוך יד אביו להסיר אותה"

למה יעקב גופא לא אמר לאפרים , תמוה
ובזה לא צריך , לעמוד לימיו ומשה לשמאלו

  .לשכל ידיו
ין 'ודבר פלא פירש הגאון רבי חיים מוולוז

, שטבע האדם להקטין מעלות חברו, ל"זצ
ולהבליע הדברים תחת ,  בשבחולמעט לדבר

אז מגדיל , אבל כשמדבר בחסרוותיו, לשוו
. ומגזים בדברים יותר מאשר הם באמת
. שבזה רואים אותו צדיק לעומת חבירו

מצאת ימיו של זה . והעומד כגד חבירו
. ושמאלו כגד ימין חבירו, כגד שמאל חבירו

 עומדת –הייו חשיבותו , לרמז שימין חבירו
שהוא והג להקטין . כגד שמאל האדםתמיד 

הייו , ואילו שמאל חבירו. מעלות הזולת
שדרכו ,  עומדים כגד ימיו–חסרוותיו 

  .להגדיל החסרוות
לא הוסיף ולא , איש האמת, אבל יעקב אביו

באופן , לכך שיכל ידיו לברך הבים, גרע
ושמאלו , שימין שלו תהיה לימין הבים

ה דרך מוסר השכל ובזה הור, לשמאל הבים
. שאסור לאדם למעט בטובת חבירו. לביו

, שתהא האמת ר לרגליו, ולא להגזים ברעתו
ויעמיד ימיו כגד ימין חבירו ושמאלו כגד 

  .שמאלו
מצוה ) "ג"ו ה"פ(ם הלכות דעות "ועיין ברמב

על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד 
) 'ה' דברים ו(שאמר , מישראל כגופו

לפיכך צריך לספר , "כמוךואהבת לרעך "
ולחוס על ממוו כאשר הוא חס על , בשבחו

 הרי –". ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו
ואהבת "ע של "ם דורש מכח המ"שהרמב

וראוי . שיספר בשבח חבירו" לרעך כמוך
לפרסם שבחי חביריו או תלמידיו 

ביראה או , ומעלותיהם הטובות בחכמה
הבת וא"ע "ולקיים בזה מ, במידות טובות

  ) טעם ודעת(  .ם"וכמבואר ברמב" לרעך כמוך

  
בך יברך ישראל לאמר ישימך אלקים "

  )כ, מח(              "          כאפרים וכמשה
למה בחרו אפרים ומשה מכל זרע יעקב 

. לסמל הברכה שותן כל אב יהודי לביו
מסביר רשר הירש שגדלותם של אפרים 

והם , ומשה היתה בזה שולדו בגלות
מסמלים את כוחו של היהודי להחזיק מעמד 

לכן בתחילה . 'בכל מצב ולהשאר אמן לה
שיעקב ראה שהם אים במדרגת שאר ביו 

שאים ראויים לברכה " מי אלה"וכדיו שאל 

" אשר תן לי אלקים בזה"וכשיוסף עה לו 
דהייו שולדו במצרים ורק הסביבה הטמאה 

עקב אם אדרבה אמר י. משפיעה על מדרגתם
ולדו במצרים ובכל זאת מחזיקים מעמד הם 

  .    יהיו הסמל לכל זרעיו וראויים לברכה

  
כל אלה שבטי ישראל שים עשר "

  "איש אשר כברכתו ברך אותם...  'וכו
  )כח, מט(                            

ואם תאמר היכן כתובה הברכה לראובן 
שמעון ולוי הרי לקח מראובן בכורה מלכות 

כהוה וקלל האף של שמעון ולוי והפיצם ו
  ?בישראל

ואולי אפשר לפרש שעל ידי שמסבירים 
לאדם מה הם חסרוותיו ומלמדים אותו איך 
יוכל למעט ככל האפשר השפעתם עליו לרעה 

  .זה גם כן חשב לברכה
חסרה לו , חסרוו של ראובן הוא פחיזות

כ "המתיות הדרושה להחלטה כוה א
ת וכהוה תהיה רק לרעתו האחריות של מלכו

ואדרבא טובתו היא לקחת ממו את מעלות 
כהוה ומלכות שבזה מתמעט ככל האפשר 

  .החסרון של פחז כמים
, חסרום של שמעון ולוי הוא קאות וכעס

קיבוץ של אשים שיש להם מידה זו מהווה 
אחלקם "סכה להם ולסביבתם ולכן על ידי 

סרון הפך יעקב הח" ביעקב ואפיצם בישראל
  לא יהיו הרבה מבי שמעון ' מצד א, לברכה

על השי לרעה ומצד ' ולוי ביחד שישפיעו א
שי הם בקבוצות קטות ישפיעו לטובה על 

   . 'כלל ישראל שיהיו יותר קאים לדבר ה
  )מאמר מרדכי(           

  
אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי "

  )כב ,מח(              " ובקשתי
  .בצלותי ובבעותי

  :מה רבי שלום מבלזת
  ?מה הקשר בין תפילה לחרב וקשת

  :והסביר
 השחזת –בכלי שק מוקדש רוב הזמן להכה 

היריה עצמה . וכדומה, מתיחת הקשת, החרב
: ל"והה גם בתפילה אמרו חז. עין-היא כהרף

המתפלל צריך שישהה שעה אחת קודם 
, שהעיקר היא ההכה לתפילה, הייו. תפילתו

מה צריכה להיות מתוך ואילו התפילה עצ
  .ריכוז וכמו תמצית שאין הכמות שלו מרובה

 בצלותי –בחרבי ובקשתי : הרי איפוא
  !ובבעותי

  
  ?למה השוותה התפילה לקשת

  :ר הזקן מקוצק"הסביר האדמו
כשם שהקשת במדה שהיורה מותח יותר את 

כן מתרומם ומרחיק , המיתר ומקרבו אליו
 כל מה, אף התפילה; החץ במעופו יותר

שמותחים את מיתרי הלב יותר בכוות 
כן היא עולה ובוקעת שחקים יותר , התפילה

  .ויותר

  
לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין "

  )י, מט(                           "     רגליו
שלפיכך לא תקיימה מלכות , ן אומר"הרמב

פ " אע- בית חשמואי ולא שאר מהם איש
 ברכתו של  משום שעברו על–' שקדשו את ה

 שהמלכות –" לא יסור שבט מיהודה"יעקב 
וטלו , בישראל מגיעה רק לשבט יהודה

  ).יעויין שם באורך(לעצמם את המלכות 
אם : ל"אמר על כך רבי שמחה זיסל מקלם ז

עוש כזה יתן למי שעובר על ברכתו של 
 עד –' ואפילו בשעה שהוא מקדש את ה, יעקב
מגיעה עושו של העובר על , איפוא, היכן



 

  

ש על קללתו של "ולא כ, יתברך' ברכתו של ה
כי ' הו כשאיו מקדש את "ועאכ, יתברך' ה

  )מעיה של תורה(....               'אם מחלל את ה

  
  )יב, מט("                   ולבן שייים מחלב"

טוב המלבין שייים לחבירו יותר : אמר רבי יוחן
אל , "ולבן שייים מחלב"שאמר . ממשקהו חלב

 –אלא ליבון שייים " לבן שייים"תיקרי 
  :א"כתובות קי

 האה גורם אדם איזה, צייר לעצמו
ובפרט , בשעה שהוא משקהו חלב, לחבירו

, בזמן שחבירו מעולף מצמאון או קופא מקור
.. והלה בא ומשקה אותו חלב חם ומרוה

אם ראה אדם שכד חלב על , ויותר מזה
ומחזר מידי יום ביומו על בתי עיים , שכמו

כמה עריך , ומשקה אותם בכוס חלב, וחולים
טוב "תארים של ובאיזה , את האדם הזה

  ...  כתיר אותו" ומטיב
שבלא טירחא , ל ומגלים לו"והה באים חז

יש לכל אדם היכולת לגמול חסד עם , יתירה
בכך , הבריות במדה עוד יותר גדולה מזו

מאירות , שיחייך ויראה להם פים מסבירות
, ומתוך כך ראות שייו הלבות, ושמחות

    ... בגדולה במעלתה מהשקאת חל, העמה זו
  )אור הצפון(    

  
 - בברכת יהודה - ואם תסתכל בפרשה זו 

חוץ , תמצא שם כל אותיות התורה רשומות
  ן"מאות זיי

, לפי שמלכות ישראל הבא מיהודה, והטעם
אבל מלכות , אין עיקר צחון בכלי זיין

תהלים (, "לא בחרבם יירשו ארץ", ישראל
, ואיה והגת מהג הטבע ובכח היד) ד, מד

  .'בכח העליון ית, ק לפי הזכות והעושר
  )רביו בחיי(                   

  

, אבי השביעי לאמר הה אכי מת"
בקברי אשר כריתי לי בארץ כען שמה 
תקברי ועתה אעלה א  ואקברה את 

ויאמר פרעה עלה וקבר : אבי ואשובה
  )ו-ה, (                "את אביך כאשר השביעך

ולא ,  בלשון הקודשיוסף הוה משתעי בפרעה
מאי : אמר ליה, הוה פרעה ידע מאי קאמר

: אמר ליה. לשון קודש: אמר ליה? האי
: אמר ליה. אגמריה ולא גמיר!  אגמרן

כי . אישתבע לו~ אישתבע לי דלא מגלית
. 'וכו" אבי השביעי לאמר"קאמר ליה יוסף 

: אמר ליה! זיל איתשיל אשבועתך: אמר ליה
על גב דלא יחא ואף , ואיתשל מי אדידך

עלה וקבור את אביך כאשר : "אמר ליה! ליה
  :)סוטה לו" (השביעך

: וזה לשוו, הקשה בספר אסיפת חכמים
חד אמר , הלא איתא פלוגתא בגמרא, וקשה

, אין צריך לפרש את דרו, המיפר את דרו
שמא שבע , וחד אמר צריך לפרש את דרו

ואם כן קשה על אותו . לקיים את המצוות
האיך אמר , דאמר דצריך לפרט את דרומאן 

הלא היה ', איתשל מי אדידך'יוסף לפרעה 
ומוכרח לומר בפי , צריך לפרט את דרו

שבעתי לפרעה שלא אגלה שהוא ': החכם
על זה אי , איו יכול לדבר בלשון הקודש

, ואם כן תיכף קודם ההתרה', מבקש התרה
. עד כאן לשוו, הוה יוסף עובר על שבועתו

  .עיין שם מה שתירץו
דשאי יוסף דחכם גדול וצדיק , ד לישב"ולע

ולא יחשדהו החכם המיפר דשבע , גדול היה
ותו אי הוה , לקיים המצוות ורוצה לחזור

דבבואו לפרט הדר מצא , דבר כהאי גווא
, יאמר לחכם המיפר לו, עובר על שבועתו

ואחזקוי אישי ברישעי לא , דאיו יכול לפרט
  )אביחצירארבי יעקב (            .   ק"ודו, מזיקן

  
ויעל יוסף לקבר את אביו ויעלו אתו כל "

עבדי פרעה זקי ביתו וכל זקי ארץ 
  )ז, (                                    "מצרים

אומרת , בעת קבורת יעקב במערת המכפלה
', אתא עשיו קא מעכב'.) סוטה יג(הגמרא 

השיבו לו , בורה שייך לושטען שמקום הק
ביקש עשיו , שיעקב קה אותו מקום ממו

  .שטר מכירה
ופתלי שהוא , השטר מצא במצרים: אמרו

  .ילך ויביא את השטר, קל ברגלו
חושים בריה ': וממשיכה הגמרא ומספרת

כבדו (ויקירן ליה אדויה , תמן הוה, דדן
מאי האי : אמר להו, )י" רש–אזיו משמוע 

אמרו , )י" רש–קוברים אותו למה איכם (
עד דאתי פתלי ) עשיו(קא מעכב האי : ליה

ועד דאתי פתלי : אמר להו. מארעה דמצרים
יהא אבי אבא מוטל , מארעא דמצרים

עיין . 'וכו. מחייה ארייה, שקל קולפא? בבזיון
  .שם

מדוע לא שאל אחד מהם את . ולכאורה תמוה
 .'וכו' ועד דאתי פתלי'שאלת חושים בן דן 
לסבול מצב ',  שבטי יה–ואיך יכלו בי יעקב 

שחושים בן דן היו , גם הדגשת הגמרא. כזה
  .צריכה תלמוד, אזיו כבדות

שכל בי יעקב ובי , אכן ראה הביאו בזה
כיון ששמעו ערעורו של עשו , ביו הלוים עמו

עמדו ודיברו ותווכחו , של מקום הקבורה
 שאמרו והיו סבורים בכל דיבור ודיבור, אתו

, ומדיבור לדיבור, הה או מצחין אותו , לו
, הרי יעקב מוטל בביזיון, ומשאלה לשאלה

וטבעו של אדם , ומתוך כך הורגלו למצב
ברם חושים . שהוא מתרגל למצב הגרוע יותר

ולא האזין לאותן , בן דן שהיו אזיו כבדות
, כיון שתגלה לו פתאום, טעות שקדמו

עקב מיד בערה בו שעשיו מעכב מלקבור את י
בראותו אותו מוטל , קאת כבוד אבי אביו

ולקח , בבזיון עד שיביאו השטר מארץ מצרים
הוא שלא . את המקל והכה בראש עשיו

ושם קץ , לא היה יכול לסובלו, תרגל למצב
  .לעין בלי שהיות

  ) שיחות מוסר–רבי חיים שמואלביץ (
  

וירא יוסף לאפרים בי שלשים גם בי "
  )כג, נ(" משה ילדו על ברכי יוסףמכיר בן

: העיר" העמק דבר"ל ב"ב זצ"הגאון הצי
לכאורה איו מובן למה חילק הכתוב בי '

והרי משה לא היו לו , מכיר מבי אפרים
לפי הראה מפרשת פיחס , בים כי אם מכיר

ואם כן בי מכיר הייו בי , בפקודי משה
אבל באמת ראה דכתיב . שילשים למשה

שהיו , "למכיר בכור משה) "א, הושע יזי(
אלא שלא היו חשובים , למשה עוד בים

והיו בלעים במשפחת , וראויים להזכר בשם
משום הכי גם יוסף לא החשיבם , המכירי

ורק בי מכיר , שיהיו ביהם ולדים על ברכיו
מה שאין כן , בן משה המה יולדו על ברכיו

 ושמח ,בי אפרים שלשה כולם היו חשובים
  .'יוסף לראות בים להם

אם מקראות הוא דורש להוכיח אם , והה
היו למשה בים מלבד מכיר אם לא יש 
להתפלא עליו הפלא ופלא איככה העלים 
עייו הטהורות מיאיר בן משה הזכר 

ויאיר ): "מא, במדבר לב(, בחומש הפקודים
בן משה הלך וילכד אם חוותיהם ויקרא 

): יד, דברים ג(כתיב ו, "אתהן חוות יאיר
יאיר בן משה לקח את כל חבל ארגוב עד "

גבול הגשורי והמעכתי ויקרא אותם על שמו 
ואיתא ": את הבשן חוות יאיר עד היום הזה

יאיר בן משה ':): בבא בתרא קכא(בגמרא 
ולא מתו , ומכיר בן משה ולדו בימי יעקב
) ה, הושע ז(עד שכסו ישראל לארץ שאמר 

ם אשי העיר כשלשים וששה איש ויכו מה"
וירדפו לפי השער עד השברים ויכום במורד 

זה יאיר בן , "וימס לבב העם ויהי לימים
והדבר . 'משה ששקול כרובה של סהדרין

  .צריך תלמוד
: על הכתוב, שם בסוף פרשת מטות, והה

לפי ': י"פירש רש, "ויקרא אתהן חוות יאיר"
. 'כרוןקראם בשמו לז, שלא היו לו בים

, ל"ב זצ"ומעתה פלה טעתו של הגאון הצי
דהייו טעמא דחילק הכתוב בי מכיר מבי 

למעט יאיר בן משה שלא היו לו , אפרים
והייו טעמא שלא פקדה בפקודי , בים

  .רק משפחת המכירי, משה בפרשת פחס
  ) יקב אליעזר–רבי אלעזר זאב דבורץ               (

  

  הליכות והלכות
  מקצת דיי מלבן

לכן אין לכבס בגד . מלבן פירושו מכבס
, ס אין הכווה דוקא עם סבוןכיבו. בשבת

לפיכך אין לתת אפילו . אלא אפילו במים
וגם אם לא יתקה , מעט מים על כתם בשבת

כמו כן אין לתת מלח או טלק . הבגד לגמרי
  .על כתם שומי בכדי שיספוג את השמן

בגד העשוי מפלסטיק או מילון ואיו תפור 
כגון מפת שולחן או מעיל גשם , עם חוטים

מותר לשוטפו במים בשבת אם , וכדומה
להזהר מאיסור . (זקקים לשימושו בשבת

  )סחיטה
 רק על מת קוי כתם מעל בגד בלא מים

, כגון דייסה או סלט שדבקו בבגד, להסירו
אם לאחר שיוסר הלכלוך : דים כדלקמן

מותר להסירו , עדיין ישאר הכתם על הבגד
י גב " של הבגד או עהפימיי שפשוף בצידו "ע

י " אבל לא עמטלית יבשהי "ין או עהסכ
כל זאת בתאי שישאר כתם . מטלית רטובה

ואם ידוע שלא ישאר כתם על הבגד . על הבגד
ת להסיר את "אסור לעשות כל ואפילו על מ

הלכלוך בלבד כיון שבכך תיקן ויקה את 
אם התלכלך . הבגד לגמרי וזה בכלל איסור

אסור , בבוץ והתייבש אפילו ישאר כתם
מכיון שבבוץ יבש חל , ציא את הבוץלהו

שפירושו שמפורר את הבוץ " איסור טוחן"
  .וזו מלאכה האסורה בשבת, היבש

 אם זה בגד שמקפיד שיהיה - יעור מאבק.1
אולם לפי דעת . אזי יעור רגיל אסור, קי

י "כגון ע, הספרדים מותר לערו בשיוי
ל " גם הא"כהרמולוהגים . שרוולו וכדומה

לכן העירו הפוסקים להזהר . סורבכלל אי
שלא להיח כובע או מעיל במקום שעלול 

  .להתלכלך מאבק
אם השלג עדין טרי : יעור מגשם או משלג. 2

אבל . מותר לערו בקלות ולא בכח, ולא מס
אסור לערו מגשם אפילו בקלות וכן אין 
לתלות מעיל רטוב מגשם בצורה הכרת 

  .לרק יתלהו על הקולב כרגי, לייבוש
הסרת וצות או חוטים המוחים על הבגד . 3

מכיון שזה איו ספג ואיו מחובר , מותרת
  ).להזהר מאיסור טלטול מוקצה. (לבגד

כאשר יורד שלג ביום שבת מקצת הדיים 
  :שיש לדעת

לעיל כתבו שמותר לער בקלות את השלג 
מ ישן דוגמאות אחרות לדיי שלג "ומ

  .בשבת



To receive Lekach Tov by email write to: yair333@yahoo.com

URUGUAY

(598)99-887-320
(598)2-708-4125

Jose Ellauri 1028 esq. Cavia
Montevideo - Uruguay - 11300

 
 

  

לג אף שמצטבר שלג אין איסור ללכת בש. א
 4הוצאה ) טלטול(על כובעו ומעילו ואין חשש 

  .אמות לרשות הרבים
השלג עצמו איו מוקצה בשבת אף שירד . ב

מ יש איסור לעשות כדורי שלג "מ. בשבת
ולזורקן כיון שיש שכתבו שיש בכך חשש בין 

  .ולכן גם אסור לבות בובת שלג בשבת
ש במקום שי (פיזור מלח על שלג בשבת. ג

עירוב ויכול להוציאו לחוץ או בחצרו 
  ).'הפרטית שמוקפת גדר וכו

במקום שיש חשש להחלקה או לזק מותר 
אבל אם אין חשש . לפזר מלח על השלג בשבת

כ "ע סימן ש"עיין שו. (זה יש להמע מכך
  ).ב שם"ד ובמ"סעיף י

אין להמיס את השלג בידיו משום גזירת . ד
אף שזה אבל מותר ללכת על שלג , חכמים

  .גורם להמסת השלג שהרי איו מתכוון
  

  מעשה חכמים
מה אמרו גדולי התורה שהגיעו מה אמרו גדולי התורה שהגיעו מה אמרו גדולי התורה שהגיעו מה אמרו גדולי התורה שהגיעו 

        לחתונהלחתונהלחתונהלחתונה

מה אמרו גדולי התורה שהגיעו 
  לחתונה

, בואו ושמע כיצד מתהגים אשים גדולים
ג רבי אליעזר רוט סיפר "מעם הרה-מורמים

הגאון רבי , ה'ד טברי"מה ששמע מגאב
א בו של מרן "אברהם דב אויערבך שליט

  .ל"ז זצ"הגרש
הסיפור סוב על מה שאירע בחתותו של 

מה זלמן שהוא בו השי של רבי של, ד"הגרא
הגאון רבי שמואל , בכורו-אחרי בו(

  ").מעלות התורה"ראש ישיבת , א"שליט
, כידוע, ה ילקח אחר כבוד'ד טברי"גאב

הגאון , לביתו של המרא דאתרא של העיר
  .ל"רבי אשר ורר זצ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

לקראת החתוה התכסו ובאו רבים מגדולי 
שביקשו לכבד , התורה ותלמידי החכמים

ם המפורסמים בבואם את שי המחותי
בעת , לאחר החופה, והה. בתורתם וביראתם

שהמכובדים ומאות האורחים התכוו כבר 
התברר שהדגים שהוכו , לישב על מקומם
ואי אפשר , התקלקלו, לכבוד הסעודה

  ...לאוכלם
, כיום כאשר בסעודת חתוה יש כמה מות

', יוצאת מכלל פעולה'הרי גם אם מה אחת 
לא יכבד , המה העיקריתה זו 'וגם אם תהי

כיון שאחרי הכל , הדבר כל כך על המחותים
  .יש עדיין בה מה להשביע את האורחים

מת הדגים היתה המה , אבל בזמים ההם
וכשזו , שהוגשה לשלחן, והיחידה, העיקרית

  ...ה מה לאכול'לא הי, התקלקלה

  קיתונות של כעס
מה היתה במקרה זה תגובתו של , חשוב רגע

שלא יחון במידות טובות ויראת אדם 
זעם על -ה מתפרץ בחמת'הלא הוא הי? שמים

קיתוות -ושופך עליו קיתוות, מהל האולם
ודורש לדעת כיצד קרה , של כעס ומרורות

והאיך זה '. שהדגים התקלקלו, כדבר הזה
וביישת אותי לעיי כל , שלא חסת על כבודי

  !'?האורחים
  ?זלמן-שלמה' מה עשה ר
יגש , ה'ד טברי"ל מספר גאב"זצאבא שלי 

וסיפר לו שהסיכום , בהיחבא אל בעל האולם
ה שכל אחד משלם חצי 'ביו ובין המחותן הי

כיון שהדגים 'ו, ממחירה של הסעודה
-ואי אפשר לאוכלם חוששי שמא, התקלקלו

יחשוב המחותן שלא צריך לשלם לך את 
ולכן אי רוצה לשלם לך כבר , המחיר המלא

  !'את המחיר של הסעודה, הברגע ז, עתה
כדי להמחיש , ה בקטע זה של הסיפור'די הי

, בפיו את דרכי ההגתו של גדול בישראל
אלא ביקש למוע עוגמת , שלא חס על כספו
אבל הסיפור לא הסתיים . פש מבעל  האולם

  .בכך
  .'למצוא חן בעיי ד

  
  
  
  
  
  
  
  
  

, ז באוזיו"כתגובה לדברים שהשמיע הגרש
  לפי כמה דקות הגיע 'גילה לו מהל האולם ש

ואמר לי  ממש כדברים , המחותן שלך לחדרי
שהוא חושש אולי אתה סבור שמצב ... האלה

ולכן , כזה לא צריך לשלם את מלוא המחיר
ביקש לשלם לי את הכסף על כל 

כך מתהגים ביו של מקום ...'הסעודה
למצוא חן שמשאלתם היחידה בחייהם היא 

חת הדרכים והם יודעים שא, בעייו יתברך
להגיע לכך היא באמצעות וויתור גם על מה 

 פיוסים מן הסוג-והשמעת דברי', שמגיע לי'
ל"ה.  

וציין , אין אחו כסים כאן לפן ההלכתי
ג "בבא בתרא דף צ(רק את דברי הגמרא 

המוסר , ה בירושלים'מהג גדול הי') 'עמוד ב
ותן לו דמי בשתו , סעודה לחברו וקלקלה

  .'ורחיוודמי בושת א
מה שביקשו להדגיש בקטע זה הוא 

בקודש של גדולי ישראל בעייים -שההגתם
רחוקה מרחק שמים וארץ , כגון אלה

  .מההגתם של אשים אחרים
ובואו ולמד מכאן גם אחו כיצד לכלכל את 

  )פז, פו' ברכי נפשי עמ(                   .   מעשיו
  

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
   בןל"זצוקישראל מאיר 

  לחיים טובים וארוכיםתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת

  

  
  


