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פרשת ויחי היא הפרשה המסיימת את ספר בראשית בפטירת יעקב אבינו 
 עבוד.עיניהם וליבם של ישראל מצרות הש ויוסף הצדיק, במצב שמעתה נסתמו

ביר את כלל ישראל לשבועות השבת קודש שמעהוא אף  דש זהבת קוש
מיתרי הלב שבכל לב עומדים לפתחנו. הימי השובבי"ם הקדושים של  הקדושים

יהודי ומכל שכן חסידי מתחילים לרעוד לרוח הקדושה היורדת ומנשבת בעולם, 
רוח שמרעידה את המיתרים ומוציאה ממנה ניגוני השתוקקות ורצון ניגוני 

בידיעה כי הנה ימים באים ימי הקריאה בפרשיות  געגועים וקרבת אלקים
שיעבוד מצרים וגאולתן של ישראל שתקנו והוציאו ממצרים כל ניצוץ קדושה 
וכל אור שהוגלה לבין הקליפות, ובכל שנה ושמה מתעורר ענין זה מחדש 
כהזדמנות לתקן את כל העבר ולהעלות אל שורש הקדושה את כל הניצוצות 

 אל בין הקליפות ע"י פגמי האדם.הקדושות שהוגלו רח"ל 
כאשר עומד הצורב והבחור כמו הזקן ואיש שיבה שאש החסידות בוערה בו 
ובהבערה שללהב יצאת מחליט לשעבד את עצמו ולהיכנס לעבודת הימים 
הקדושים הללו בכל כוחו, עומד בדרך כלל הקושי העצום וחוסר הבהירות 

ים, כי כאשר מתחיל לעיין הכיצד יתחיל להכנס לעבודה המעשית באלו הימ
בספרי קודש הקדמונים ורואה כיצד צריך להסתגף ולהתענות, כמה תיקונים 
קשים צריך בשביל לתקן ולו עבירה אחת הרי שזה לא בכוחו ולא באפשרותו 

לדברי רבותיו ולספרי הקודש בני זמננו המעודדים לקיים למעשה, ואם ישמע 
מעטים הם את תיקוני הרודש להתחזק בשמחה בעבודת הקודש, כביכול מ

ומייעצים להתייחס בעיקר למכאן ולהבא ופחות לעבר ולמה שהיה הרי זה נראה 
כהמעטה מן העבודה האמיתית  –ח"ו לומר כך, אבל כך זה נראה לכאורה  -

וכהסתפקות במועט ולכאורה לא נגיע אל התיקון האמיתי והנכון. מחשבות כגון 
ת הימים הקדושים הללו ושומה עלנו לבקש אלו עולות בלב החפץ להכנס לעבוד

לנו דרך נכונה וברורה בזה הענין, בכדי שנהיה בטוחים כי אנו צועדים בדרך 
 הנכונה ונגחע בס"ד אל פסגת רום המעלה בתיקון השובבי"ם הבעל"ט.
כפי מה  -בספרי רבינו הק' מפיאסעצנא זיע"א אין מוזכר ענין השובבי"ם כלל 

יעוט ערכנו וידיעתנו בספריו הק', אולם פרק מיוחד שידנו יד כהה מגעת ולמ
יסד כתב על דרך הגישה לעבודת החסידות בדורנו הדל כתב גם כתב, פרק המי

הדרך הנכונה אשר עלנו לצעוד בה בימינו והמבסס בדרך ברורה וסלולה את 
 אלה.

* 
בנין ענק מימדים עומד בטבורה של עיר, מדרגות התקינו לו בכדי שיוכלו לעלות 
אל קומותיו העליונות ולרדת ממנו שוב אל קרקע הרחוב, מדרגות חזקות ודי 

 מבוססות בכדי לשרת את קהל הבאים ליהנות מן הבנין הגבוה והמרכזי בעיר.
הופחת ונהיה  המוביל אל הבניןימים באו והתארכו ובמשך השנים קרקע הרחוב 

ריך מעט להרים את נמוך יותר. בתחילה היה הדבר עוד בגדר הסביר, נכון, היה צ
הרגל להגיע אל המדרגה הראשונה, זה לא היה כל כך נוח, אבל עוד הסתדרו. 
אולם, רוחות וגשמים והולכי דרכים הוסיפו עוד ועוד להנמכת קרקע הרחוב עד 
שהיה כבר קשה מאוד להגיע אל גרם המדרגות הקבוע בבנין. כשהדבר היה כבר 

ותיקי הבנין להנהלה, הללו אומרים בגדר בלתי נסבל התגלע מחלוקת קשה בין 
בבנין הוותיק  לא יקום ולא יהיה, לא ניתן לשינויים מרחיקי לכת שכאלו לקרות

יהיה ולא נוגעים בגרם המדרגות. אולם ההנהלה שהיתה הזה, מה שהיה הוא ש
שהבנין , צי חיים אנחנושים שונים הבינה פה אחד כי אם חפמורכבת מאנ

דרים בו והמשרדים החשובים ששוכנים בתוכו לא הוותיק ימשיך וישמש את ה
יחפשו להם מקומות נעימים ונוחים יותר הרי שעלנו להוסיף גרם מדרגות נוסף 

יופיו ומאיכותו הישנה של הבנין. אין כאן והכל בכדי שנוכל להמשיך וליהנות מ
שינוי מן הצורה והשימוש הישן, יש כאן התאמה נדרשת ומוכרחת שתציל את 

 תוק מוחלט משימוש בו.הבנין מני
* 

 

 

 תלמיד יושב בבית תלמודו ומפהק משעמום. הוא מביט בפני רבו 
 בעינים בוהות וחולמניות ואינו מבין אף מילה מה שהאיש הלזה עם 

מדבר בלהט ובהתלהבות תוך כדי תנועות ידים נלהבות, מצחו הדרת הפנים 
פניו נהרה נשפכת על  כשתוך כדי הדברים לפתע חרוש קמטים של מאמץ

למשמע קושיא של תלמיד מקצה הספסל, ותוך כדי סיום הסבר החילוק הדק 
שמנהיר את הסוגיא כולה על בוריה לאחר סיבוכי קושיות גדולות ועצומות. כל 
זה זר לו לתלמיד שלא זכה להגיע לרמת הלימוד העמוקה הזו. בינתיים הזמן 

יעמום מביא חולף יום רודף יום וחודש רודף חודש והמצב רק מחמיר, הש
בעקבותיו דברים בלתי נעימים אחרים כמובן, והדרך לטפל בתלמיד זה עמדה 
לדיון. אחד הטוענים לטיפול בתלמיד זה טען, כי הדרך הנכונה עבור תלמיד 
שכזה הוא לקנות לו ספר שיש בו פלפולים עמוקים ונפלאים, חשבונות של 

ו ספר כזה והוא יעמיק סוגיות המנתבים דרך חדשה ונפלאה בסוגיא, וכשניתן ל
בו, הוא יקבל טעם חדש בלימוד לעומק וכך נעלה אותו לדרך המלך. לעומתו 
טענו הקולות האחרים כי ספר שכזה הוא הרי דבר נפלא ויקר מאין כמותו אולם 
למצבו של התלמיד הזה אין זה מתאים כלל כי הרי הוא בכלל לא נוגע ברמת 

את הסוגיא ולפשט לו אותה לחלקים  העמקה זו של לימוד, עבורו צריך לקחת
ולחלקי חלקים, להתחיל לרדת עמו צעד אחר צעד לפשטותן של דברים ובכך 
להגיע לטעם בלימוד כשטעם בלימוד התורה וההנאה שבה תביאהו בסופו של 

 .דבר גם ללימוד אותו ספר נפלא שעתה אין לו סיכוי לכאורה כלל
* 

אינה תורה שיש בה  –השערים' פרק י'  'מבאקובע רבינו זיע"א ב –החסידות 
, ראה וקדש חי' כזה, הנהגות וקפידות שהן בבחוקים שנקבעו בתחילת דרכה

החסידות היא מציאות של כלל ישראל, וחוקי החסידות נקבעים לפי הדור שהם 
רצון עצום יש לכל חסידישער בחור ואברך להיות כולו קודש נמצאים וחיים בה. 

ל כל ענין במסירות עצומה. הרצון הנכון הוא לעלות לה' ולדקדק על כל קוץ וע
מדרגה אחר מדרגה עד רום המעלה אולם צריך להציב סולם תואם בכדי להגיע 

חזק יש לרדת לעומקי ההבנות והעיונים בתורת  לגרם המדרגות הנכון. רצון
ום להעמיק ת הדברים הפשוטים במקאולם צריך מתחילה להרחיב אהחסידות 

בגדר רצון חזק היא אכן השאיפה לתקן תיקונים  במה שאין לנו השגה בו.
ך יולם צרא לקךאבי"ם הק' ובכל השנה להיות עם קדוש לה' גדולים בימי השוב

לפני שמתייאשים מלהתחיל לדעת האיך להתחיל לצעוד את הצעד הראשון 
 בראותנו כמה עבודה מוטלת על כל אחד לתקן את העבר שלו.

. בדורת גמא אחת יסודית תבהיר לנו יתור את הענין הנשגב אותו אנו מציביםדו
הקודמים ידוע היה לכל בר בי רב, וברור היה לכל בר ישראל, שלימוד תורת 

לא ניתנה אלא למתקנים את פגמי נפשם בסיגופים  הסוד רזין דאוריתא
ותעניות אין מספר, ורק לאחר מכן ניתנה להם הרשות להיכנס ללימוד חכמה 

כי ישנם  עליונה זו. והנה כתב רבה"ק ה'בני יששכר' בספרו 'סור מרע ועשה טוב'
 י אפשר להם לקיים את האזהרות הללו כל ימי חייהם. אנשים חלושים ש

ובמה שהוא מסוגל. הדבר הברור ביותר  ש בכוחות הדורכלומר הכרה ברורה י
כיר בעצמנו ואת זה להעביר בצורה ברורה אף לצאצאינו, תלמידנו שעלנו לה

מאוד בפרט בענייני  והבלבול מצוי בהםהקם ונהיה לאיש  והדור הצעיר
חות הנפש האמתי שלהם ולהגיע למסקנא ולהכיר בכם ותיקונם, השובבי"

מנם זאת התורה אשגדולי הדורות העמידו כבר לפני כמאתיים שנה, כי אף אם 
עמול על ין לא, מעתה אין לעסוק כלל בעבר, אין להתעסק ולא תהא מוחלפת

' ברען'קון העוונות שעברו עלנו עד היום, מבטנו מתמקד בכל הכוח ובכל התי
וכו',  ראשונה יראה לברוח מעתה מהיצר הרע הרודף אחריובעתיד, 'אך ב

'אמרי לשון רבינו בשם אביו הרה"ק ה -פגמיו  אז יתקן וכאשר תיקן כל מידותיו
 פתגמין קדישין בענין זה ממש. ד במאמר הבא נביא עוד אלימלך, ובס"

 - - - כל השטורעם והכוח לכולנוומועילה ב עבודת שובבי"ם מוצלחת

 שובו בני חביבי

' כמו להגלות בבחי' לגלות'את הסוף והקץ והגבול רצה לגרש,  - ת הקץאיעקב אבינו ביקש לגלות 
די גלות, שלא יהיה כבר קץ וצמצום, וממילא גם צרות לא יהיו, ונסתם ממנו ונשאר גבול וצמצום כ

 )דרך המלך ויחי תר"ץ(                                                                                                                          זאת בני ישראל שיעבדו ויתקנו 
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 לאמץ ברכים כושלות

 חרדות? תלותיות? בעיות רגשיות? חוסר מוטיבציה?
 קבע פגישה אישית עוד היום 

 ותתחיל לחיות מחדש
  וממוקד מטרהחם טיפול אישי 

 קבלת קהל בירושלים בני ברק ורחובות
5061267250 dmh@okmail.co.il  

 

 חפרק ק"
 התאמה אישית

פתרנו חידה שמנקרת במוחם של רבים, ויותר מכך יסוד עצום למדנו בפרק שעבר. 
אשר לדאבון לב הפנו עורף למסורת על המצב בתים רבים כואבים את מצב צאצאיהם, 

אבותם, ועזבו מקור מים חיים את בית תלמודם מקור חיותם הרוחניים, ותחת לשבת 
ממוזג ונוח, בוחרים לעבוד בשמש הקופחת מצאת החמה עד צאת באוהלה של תורה 

  הנשמה והם נהנים מזה.
ש'סיפוק' זה שם הנושא. כאשר יש סיפוק  ,והסברנו את הנקודה המרכזית בפרק הקודם

מדבר כלשהו העל הגופני ואי הנוחות שנגרם לו בגלל זה מתגמד עד כלא מורגש כלל. 
הבאנו את המשל מאותו איכר שמציעים לו לעשות תנועות של קצירת חיטה כשהוא 
ישוב חדר ממוזג ונוח, שיעשה תנועות אך ללא חיטה אמתית, ברור הוא שגם אם ישלמו 

ו טבין ותקילין בסכומים נכבדים וגדולים מהרווחים שהוא עתיד לגרוף מהחיטה ל
בהתלהבות ברגע שנקצרת בשדה, הוא יסרב להצעה הזו כבר מתחילה, וגם אם יסכים 

הראשון עד מהרה יתחרט ויעדיף לשוב לשדה ולקצור חיטים אמתיות שהוא רואה מול 
ו סיפוק מאשר לעשות תנועות ריקניות העינים ומרגיש בין קשרי אצבעותיו, כי שם יש ל

 בלי שום סיפוק.
ומזה הגענו למסקנה הכואבת והמטרידה עד מאוד שסביבת העזיבה של בחורי חמד, 
נשמות טהורות ונפלאות, את ספסל הישיבה הוא כי הם מרגישים שהם עושים תנועות 

ימים ריקניות בלי שום תועלת ותכלית בתוככי הישיבה. כשהם סוחבים משאות ומר
מטענים כבדים ואחר כך אנשים נהנים מפעולתם זה מבחינתם סיפוק אדיר והמאמץ 
ואי הנוחות שמתקשרים לזה אין בהם שום משמעות לעומת ההנאה והסיפוק שהם 

 קיבלו כתוצאה מפעולתם.
שמע מסוף העולם ועד סופו, יוכאן נעמדנו על מקומנו בסערת נפש וזעקה שצריכה לה

יהווה מקום לתחושת ריקנות וחוסר משמעות ולעומת זאת  היתכן, היתכן שבית ה'
 בורות נשברים הם המרווים עסיס את הנשמות האהובות שלנו.

כאן ממשיך רבינו את דבריו הנוקבים, והמאירים את משעול החינוך שלנו. יש לנו 
 התאמה אישית.  -להכניס אל המשוואה שלנו עוד מושג חשוב. אותו נכנה מעתה 

ך מדרש בפרשת שמות. בני ישראל עבדו בפרך. מצרים העבידו את ונקדים לשם כ
ישראל במטרה לשבור את רוחם ולהפכם לעבדים נרצעים שאין להם רצון ועת עצמית 
אלא משועבדים כל כולם אל אדוניהם מלך מצרים. המדרש מתאר את עבודת הפרך 

ש, מלאכת שה על איישה ומלאכת איכיצד היא נראתה והוא מפרט: מלאכת איש על א
 גדול על קטן ומלאכת קטן על גדול. עבודת פרך נוראית. 

הכי  - 'מלאכת גדול על קטן'ולתאר לעצמנו איך זה היה נראה. וצריך לתת דרור לדמיוננו 
קל לתאר. ילדים קטנים היו מעלים אבנים כבדות לשורת האבנים בראש הפירמידות 

גם  - 'מלאכת איש על אישה'ך. הענקיות. נורא קשה. עבודת פרך מלאת רשעות. נמשי
לא קשה לתאר, נשים קיבלו תפקידי עבודה חקלאית מפרכת, לחרוש קרקע טרשים 

בואה ולטחון ולסקל אבנים להכין את הקרקע לחרישה, לקצור דונמים רבים של ת
 בריחים הכבדות. גם זה נורא. נורא ואיום.

הגדולים נצטוו בפקודה  - אבל נמשיך את התיאור ונתמה יחדיו, 'מלאכת קטן על גדול'
שכולם יתיישבו ליד שולחנות, קיבלו דפים ריקים וצבעי ידים והם עמלו קשה לשרבט 
קוים שונים, או שהם נצטוו לאסוף את הצעצועים ולסדרם יפה בתוך הקופסאות, הלזה 

עסקה בעבודות דת פרק יש בהועבודת פרק תיקרא? וגם 'מלאכת אשה על איש' מה עב
 בית שגרתיות.

התשובה היא, אכן פיזית העבודה של הילדים הקטנים איננה קשה לביצוע, וגם עבודות 
הבית אינן קשות יותר מעבודת השדה המפרכת, אבל כשזה לא מתאים לאופי העובד, 

 המלאכה קשה מנשוא, והיא עבודת פרך קשה ונוראית שאין כמוה. 
דוגמא נוספת. אם ניתן לאיש עדין נפש ואמן במהותו לסחוב אבנים כבדות זה קשה 
מאוד, אבל כשניתן לאיש פראי שאינו בן תרבות לשרטט קוים לתכניות בניה או לחרוט 

עדינות על גביעי כסף, זה עבודת פרך קשה יותר. כשניתן לו לסחוב ארגזים דוגמאות 
 ה מכל רגע...כבדים להעביר דירות ומשרדים הוא יהנ

ה'התאמה' היא נקודה קריטית ל'תחושת הסיפוק' המתבקשת, וכשהם מצטרפים יחדיו 
 זה סוד ההצלחה.

אותם בחורים לא זכו לתחושת ספוק בישיבה. הם מבקשים סיפוק במקומות אחרים, 
בישיבה הם לא הצליחו להגיע להתאמה הנדרשת בשביל להגיע לתחושת הסיפוק 

פילה הכואבת. אבל הא גופא צריך התבוננות מהי התאמה הנעלית, וזה גרם את הנ
לשבת הראויה להם שאם היו מצליחים להגיע אליה היתה הנפילה נמנעת והיו ממשיכים 

 בבית ה' כל ימי חייהם. בס"ד בפרק הבא.
 

 ו' -ביטחון עצמי 
מכונה בימינו הפעם השישית שאנו עוסקים במידה ה זו

, כי כל אחד יודע עלה בידנו עד כהמה ש'ביטחון עצמי'. 
הא כל אחד שיא מידה חשובה מאוד שביטחון עצמי הי

חסר והוא לא טוב בזה, דוקא אבל משום מה מושלם בה, 
. העלנו ממכתב של א' הקוראים 'ביטחון עצמי'לו עדיין 

, י שמוגדר בעל ביטחון עצמימאת המעלות הגדולות של 
ועוררנו כמה וכמה קוראים מהסתרתם לפנות אל המכון 

שהם חווים בתחום חשוב זה,  יולתנות את הקוש
והקדשנו לכך את המדור בשבוע שעבר לעודד ולעורר 
את אנשי החיל צעירי הצאן וזקניו לדבר על הנושא 

וזן אהכאוב בעיניהם עם מי שהם חושבים שאכן יש בו 
מעת ולב להבין קשייהם ומגבלותיהם בכדי שיעוץ שו

 .תו ויעלה ארוכה לכאבםלהם את עצ
הפעם נצעד צעד אחד נוסף )ומחילה מאותם הקוראים 
שדוחקים בנו לאמר 'נו! מתי יבא כבר תהליך הריפוי 
ומהלך הטיפול( בהבנת ובאבחון מקור המגבלה והקושי 

פיו בחכמה  מביא את האדם לבל יהא מסוגל לפתוחש
וכל עלה נידף שמא ילעגו לו רך ולחשוש מקול בעת הצו

וכדו', וזה כבר חלק מן הטיפול להכיר את מקור המגבלה 
והקושי ולהיווכח לפעמים כי הקושי מקורו דוקא ממקום 

 וממילא יסור הקושי.טוב ונכון וצריך רק להכיר בזה 
 )פרק שביעי( מאריך פרק שלם רבינו בחובת התלמידים

והמסתעף, ובתוך הדברים הרי  במגבלת הביטחון העצמי
ר נעוץ בתכונה שהדב מזכיר נקודה יסודית זו והיא, אהו

 מולדת נוספת. 
תינוק נולד לאוויר העולם ריק לגמרי מכל הרגל ומכל 

מיו הראשונים ממש הוא קולט בחושיו הנהגה. מי
הצעירים והמחודדים להפליא את ההרגלים ואת 

אמורות לשמש אותו בימי חייו, את שפת ההנהגות ה
ר הדיבור, את התנועות הנכונות בעת הדיבור, וכל שא

 מחקההנימוסין וההליכות, הכל הוא למד מהסביבה, ו
 את הסובבים אותו. 

ה' להשמיע קולות של  ילא בכדי מרגילים בבתי ירא
י נשמה תורה ותפילה לשנן באזני הפעוט שירפסוקי 

וקדושה בכדי להחדיר בפנימיותו הצעירה את הדרך 
הנכונה והנאותה כשהיא ספוגה ב'יראת ה' טהורה', ובכך 

 'גם כי יזקין לא יסור ממנה'. -'עומדת לעד' תהא 
התינוק הזה יודע בברור שהוא איננו יודע הכל, על כל 
דבר שהוא עושה הוא מביט סביבו לראות אם יש מישהו 

אל 'לא'! אל תלך,  :ואם הוא לא צועק לו ,שרואה אותו
תיגע, אל תשים בפה, ועד המון פעלים שתחילתן ב'לא' 

ות שמחה וחיזוקים, מחיאות כף או 'אל', ומאידך, תרוע
וקריאות עידוד שהן מנת חלקו כשקרה המקרה והוא 
פעל נכון בדרך חיובית וראויה, מתוך ההוראות הללו הוא 
למד מהי הנהגה נכונה ומהי הנהגה שאיננה ראויה, 

אישיות שלו ואת צורת הללו בונות את ה 'חיקויים'ה
לעצם ת הנהגתו למשך כל ימי חייו והן חשובות וקריטיו

ומכיון שאת כל הנהגותיו שואב  הוויתו כאן בעולם הזה.
האדם מן הסביבה, הרי הוא מתרגל לקבל אישור על כל 

 פעולה שלו. 
המצופה ממנו הוא, שכאשר הוא יתבגר יפסיק לבקש 
אישור על כל פעולה ויקבל 'ביטחון עצמי' להחליט לבד 
על כל מה שהוא פועל, אולם ישנם אנשים שעדיין 

הישן, וה'לבד' שמתפתח עם ם בעבותות להרגל קשורי
אישור בקשת השנים, לא הצליח להעפיל על התלות ב

 מהסביבה.
רי התופעה של וזהו אם כן ההסבר ההגיוני העומד מאח

י התכונות נהאיזון בין שחוסר ב'ביטחון עצמי'. 
רצון להיות איש לעצמו לבין בין ה הבסיסיות המולדות,

השאיפה  מן הסביבה היאנה של קבלת אישורים התכו
המנחה אותנו בדרך להצלחה, העבודה הנכונה היא 
למצא ת האיזון הנכון בין קבלת האישורים לרצון 

ת קבלת האישורים לבד, וכשזה מופר לטובלהסתדר 
הרי שהתוצאה הסופית היא תחושה של 'חוסר ביטחון 

 עצמי'.
 
 

  מחה השרויה במעוננולזכות הש
 לחתננו בכור בן בהולדת נכדנו 

 יצחק ישראל  הרה"ח
 שליט"א ליכטנשטיין

 למזל טוב
ינו ו של אברהם אבלהכניסו בבריתיזכו אביו ואמו 

לחופה ולמעשים טובים לתורה  תו ובזמנו ולגדלובע
 ונזכה לראות מהם אך טוב וחסד כל ימי חיינו

 נדבת 
 שליט"אשמואל חיים הרשקוביץ  גהרה"

 לרגל השמחות השרויות במעונו
 וני" שמעון הלפרטכמר  כנס נכדוילה
 אשליט" עקיבאהרה"ג ו חתנלבן  

 לנועם עול תורה ומצוות
 נכד לבנו ולהולדת הנין 

 יט"אשל הרשקוביץ השמ דודהרה"ג 
ורך ימים ושנים איזכו לרוות ורב נחת דקדושה ל

 טובות

 



�        
  

  
  בה"י

  קונטרס
  

  

  
  דברי אלוקים חיים
  שזכינו לשמוע 

  ובמלוה מלכה רעוא דרעויןב
  ימפ
  

  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
    ויחיקודש פרשת ת שבב

  
  חיו"ל בשנת תשע"

  
  
  

  יו"ל ע"י
  המאור שבתורה מכון

  שע"י מוסדות טאלנא
 עיה"ק ירושלים תובב"א
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  מאמר א

        

÷"áù÷"áù÷"áù÷"áù  åðîîå ,÷æç úáù ,éçéå úùøô

 ,è"ìòáä íéîé äùùä íéëøáúî

 úåãéñç ó÷åú ,í"éááåùä éîé úìéçú

å ,äúìéçúá éàãååáøîàðå ïúùøôá 

å úåëøãä ,ìàøùé ùéà ìëì úåàøåä

êìðù êøãä òãéì äá äåî øùà äùò

 á÷òé úåëøáá ïúùøôá áéúë ,äùòð

 íéùåã÷ä íéèáùì ä"ò åðéáàãé ,èî)-

 (åè'øëùùé îçåø íøâ øåõá ïéá 

íéúôùîä ,àøéå ðîåäç éë áåè úàå 

õøàä éë äîòð èéå åîëù áñìåì éäéå 

ñîì òåãá'.   

  

÷"äøä÷"äøä÷"äøä÷"äøä    à"òéæ ùèéååëòìîà"òéæ ùèéååëòìîà"òéæ ùèéååëòìîà"òéæ ùèéååëòìî øîà 

 ,ì"ðä áåúëä éøáã ùøôì àøéå'

äæ .'áåè éë äçåðî  úùåã÷úáù 

ùãå÷ äæ 'äîòð éë õøàä úàå' ,

èéå' ,ìàøùé õøà úùåã÷  åîëù

 éæà ,åììä úåðúî ùé øùàëù .'ìåáñì

 åìà úåëæá ,ìëä ìåáñìå úàùì íéìåëé

 .úåáåèä úåðúîä åðéëæ åðà äðäå

 äúò áùéì íéëåæ åðàù ,åììä úåðúîì

 ,÷"áùá úéùéìù äãåòñá äçåðî àøéå

òøã àåòø úòáå ,áåè éë ,÷"ùáã ïéå

 ìëá øúåéá äåáâä úòä àåäù

 ,÷"äøàá áùéì íéëåæ åðàå ,÷"áùä

 àìà äæá éã àìå ,äîòð éë õøàä úàå

 ,êìî ìù ïéøèìôá áùéì íéëåæ åðàù

 ìù íéìùåøé ùã÷îäå ùãå÷ä øéò

 ìò ìá÷ðù íéòð äîå áåè äîå ,äìòî

 ìåò ìåáñì åðîëù úåèäì åðîöò

 .éåàøë úååöîå äøåú'åååå'äé'éééé ìììì'î'ññññ 

òòòòå'á'ãããã ' éôåñå .'ì"åò' úåáéú éùàø

' úåáéúיסֹד àéä úåãåñéä ãåñéù .'

 úìá÷.ìåò  

  
äðäåäðäåäðäåäðäå  áåúëá åðéöî 'ñîì' ïéðò) ,å áåéà

(ãé øîàðù .'ãñç åäòøî ñîì' å åùøã

úåùøã 'â ì"æç äæá úáùá ,)âñ(. 

' åøîàìë ìãâîä áìë òø êåúá åúéá 

òðåî ãñç êåúî åúéá, øîàðù  ñîì

åäòøî ãñç ïëù ïåùìá úéðåé ïéøå÷ 
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áìëì ñîì.'  íééç äøåúä éøáã äðäå

 ,íéîìåò éîìåòìå ãòì íéîéé÷å

 àøé ìàøùé ùéà êì ïéà åðà åðøåãáå

 áìë ìãâîä 'ä øáãì ãøçå òø êåúá

 àøîâä éøáã åîéé÷úé êàéäå ,åúéá

åìà àøîâä éøáã øåàéá êçøë ìòå ,

 ïéôéöçã ïéáìë éðä ìò àåä åðøåãá

 éøáãî úåøéîæá äúò äæ åðøëæäù

âá àúéàå ,'÷ä é"øàä àøî(:äë äöéá) 

 .'úåéçáù æò áìë 'åëå ïä ïéæò 'â'

 øòáì ,ìåîòì ãçà ìë êéøö äæ ïéðòå

 ,ïéôéöçã ïéáìë ,úåæòä úðéçá åáø÷î

.åúéá êåúî òø áìë åî åðéöîð ïúùøô

 'â úåð÷ìå ìåîòì äëåæù éîù ,íéãîì

úåáåè úåðúî åììä ,÷"äåúä ÷ñò ,

 ,÷"áù úðéçáå ,íøâ øåîç øëùùé

 áåùéé úðéçáå ,áåè éë äçåðî àøéå

 éæà ,äîòð éë õøàä úàå ,ìàøùé õøà

 ,ãáåò ñîì éäéå ìåáñì åîëù èéå

 åììä íéðéð÷ä çåëîù ìèáì íéìåëé

 úà ,ãñç åäòøî ñîì úðéçá ìë úà

 òø áìë ,ïéôéöçã ïéáìëä úåðéçá

.åúéá êåúá  

  

ãåòãåòãåòãåò àøîâá åøîà ) úåáåúë(.åö 'ìë 

òðåîä åãéîìú åùîùìî åìéàë òðåî 

åðîî ãñç àðùøî ñîì åäòøî ãñç .'

 ô"ò øàåáé äæá ïéðòä ÷îåòå

 ì"æ íøîàîúåëøá) æ:( øîà' éáø ïðçåé 

íåùî éáø ïåòîù ïá éçåé äìåãâ 

äùåîù ìù äøåú øúåé äãåîìî 

øîàðù (àé ,â á"î) äô òùéìà ïá èôù 

øùà ÷öé íéî ìò éãé åäéìà ãîì àì 

øîàð àìà ÷öé ãîìî äìåãâù äùåîù 

øúåé äãåîìî ïéðòá éã àìù åðééä .'

 ìåáñì åîëù äèîù ,íøâ øåîç øëùé

 àìà ,äãé÷ùå äãîúäá ,äøåú ìåò

 ìåîòì êéøöù íâ ùåîéù ïéðòá

 àìå äðùå àø÷ù ìëå ,íéîëç éãéîìú

 åëéøàä ,íéîëç éãéîìú ùîéù

 àøîâá(.áë äèåñ)  íòèå ,åúåðâá

ù éôì ,øáãä ìë ,åéðéòá øùé ùéà êøã

 äøåúä ìë úà ãîìå äðùå àø÷ù éîå

 ,íéîëç éãéîìú ùîùé àì íà ,äìåë

 äùòîäå äá êìéé êøãä úà òãéé àì

 ùâøää úà ìá÷é àìå ,äùòé øùà

 ìë ìò äøåúä êøã ô"ò ïåëðäå éåàøä
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 äéä åáø äî òãéì ,äâäðäå äùòî

åòô ìòå ,åæ äâäðä ìò øîåà.åæ äì  

  

êøãëåêøãëåêøãëåêøãëå  åùøéôù ,íéðåøçàä úà

 àøîâá ì"æ íøîàîäëåñ) æë:(  éáø ìò

àìù' ìåãâä øæòéìà øîà øáã àìù 

òîù éôî åáø  .'íìåòì åðéöîù óàù

 ,åîöò éôî íéøáã ô"îë øîàù àìå

 ïúð éáøã úåáàá åøîà àìà ãåò(å"ô) 

 ïðçåé ïáø åéðéò ïúð íåéä åúåà åøîà'

 çúô äéì øîàå øæòéìà éáøá éàëæ ïá

 åéìò ÷çã çåúôì ìåëé éðéà ì"à ùåøãå

 çúôå ãîò íéãéîìúä åéìò å÷çãå

 ïæà ïúòîù àìù íéøáãá ùøãå ïæà ïúòîù àìù íéøáãá ùøãå ïæà ïúòîù àìù íéøáãá ùøãå ïæà ïúòîù àìù íéøáãá ùøãå

íìåòîíìåòîíìåòîíìåòî òîù àìù íéøáã øîàù éøä .'

 ,íéðåøçàä åøàéá àìà ,åáø éôî

 íéøáã øîåà äéä àìù ïéðòä øåàéáù

 àìùäéäù åðééä ,åáø éôî òîù 

 òãéì úåöò ñëèîå úåáùçî áùçî

àðååâ éàäëá øîåà åáø äéä äî  åìéà

äæá ìàùð äéä ,ç"ú ùåîéù ïéðò äæå ,

 òãéìå ,íúðùîáå íäá ÷åáã úåéäì

 ìò úåìåòä úåìàùá íéáéùî åéä äî

 ,÷øôä ãåîéì ìù úåðúîä 'â çåëáå

 úùåã÷å ÷"áùä úùåã÷å ÷"äåúä

àåáì íéìåëé ,÷"äøà  äåðòä ìà

 ,ç"ú ùåîéù úãéîìå äéäéå' éãë ãò

 .'ãáåò ñîì  

  

ãåòãåòãåòãåò  ùøãá åðéöî(è ,åò ø"øá) 'í÷éå 

äìéìá àåä ç÷éå úà éúù åéùð úàå 

éúù åéúåçôù úàå ãçà øùò åéãìé 

øåáòéå úà øáòî  ÷åáéúéùàøá) áì ,(âë .

äðéãå ïëéä àéä, äðúð äáéúá ìòðå 

äéðôá øîà òùøä äæä åðéò äîø 

àéä àìù äìúé åéðéò äàøéå äúåà 

ç÷éå äúåà éðîî, øàðåä á íùá øá 

àáà ïäëä àìãøá øîà, øîà åì 

á÷ä"ä ñîì åäòøî ãñç úòðî 

êòøî ãñç úòðî êãñç ïî êåçà 

åìàã úáéñðúéà àøáâì àì .'à÷ôð 

 ääë ãé úñéôú åðì ïéàù óà äðäå

 ìëî ,äæ äåáâ ïéðòá ììë äðáäå

åäåùøã àì íå÷î  ãîìì éãë àìà ì"æç

 åðéáà á÷òé ìåëéáëù ,íéáøì äàøåä

 ìãåâ áåøì ,úåáàáù øéçá ,ä"ò

 ÷ã÷ãî ä"á÷äù ,åúå÷ãöå åúùåã÷

 äéä ,äøòùä èåçë íé÷éãöä íò
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 ãåðãð äæéà ìù ìò ,åãâðë äòéáú

 ,åéùò úà úåàøìî äðéã úà òðîù

 ïéâáå ,áèåîì åúøéæçî äúéä àîùå

 äùòî ìë òøàå øáãä ìâìâúð êë

ðéã äúéä àîùù éôì ,íëùá ä

 åéçàî åäòøî òðîå ,áèåîì åúøéæçî

 úãéî ÷îåò ïðåáúîì àøåð àåäå ,ãñç

 äúéä íåãà úåìâ ìë àîùå ,ïéãä

 úåøöä ìë ,ìàøùé éðá íòî úòðîð

 íéøåñééäå éðåòä úåù÷ä úåéåìâäå

 äðéã äúéä íà ,úåèéçùäå úåâéøää

.òùøä åéùò úà áèåîì äøéæçî  

  

åðéöîðåðéöîðåðéöîðåðéöîð  ,íéáøì äàøåä äæî íéãîì

 åéùòîá ÷ã÷ãì ãçàå ãçà ìë êéøöù

 äøåúä ãåîéì é"ò øøáìå øå÷çìå

 åéùòî íà òãéì ,íéîëç ùåîéùå

 äæéà úåùòì ìåëé åðéà íàå ,íééåöø

 áåùì íéòåú íéçà øøåòì äùòî

 ïåúð åðéà äæ ïéðòù úîàáå ,äáåùúá

 êéøöù øáã àåäù àìà ,íãà ìë ãéá

,äøåøá íëç úàøåä äæì  ùåîéùå

 éãéîìú ùîéù àìù ìëå ,÷éúåå íéîëç

 ùåãâå àìî àåäù ô"òà ,íéîëç

 ìèåð åðéàå øçàî î"î ,äàøéå äøåúá

 ïéðòá ìùëééù åôåñ ,íéð÷æä ïî äöò

 óàù ,ïúùøôá æîøð äæ ïéðòå ,øîå òø

 íøâ øåîç øëùùé úðéçáá àåäù éî

 àåäå ,äøåú ìåò ìåáñì åîëù äèåðä

å ,ùãå÷ä õøàá øøåâúäì äëåæ úåéäì

 ÷ìñì äëåæ àåäå ,éòéáù éùã÷î íòî

 áìë ,ïéôéöçã ïéáìë úðéçá ìë åéìòî

 êøöð àåä ïééãò ,åúéá êåúî òø

 ìëá øåøáå óåëú íéîëç ùåîéùì

 åìãâå åçåë ìò êåîñì àìù ,åéùòî

 ,íéð÷æä ïî äöò ìèåðä ìëå ,åúøàôúå

 úåìâ ìë úà ìèáì åéùòî çåëá ìåëé

 ïé÷éòîä ìë úà ÷ìñìå ,íåãà

éëùì.äð  

  

äúòåäúòåäúòåäúòå  àåòø úò ,äæä ùåã÷ä ïîæá

 ,úáùä ìëî äåáâä ïîæä ,ïéåòøã

 ,ùãå÷ä õøàá ùåã÷ä íå÷îáå

 ùãå÷ä øéòá äðåéìòä äùåã÷áå

 ,êìî ìù ïéøèìô íéìùåøé ùã÷îäå

 äìá÷á åðîöò ìò ìá÷ì åðà íéëéøö

 øåîçëå ìåòì øåùë úåéäì äøåîâ

 úðéçáá äøåú ìåò ìåáñì ,àùîì
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îëù èéå ,íøâ øåîç øëùùé ìåáñì å

 äøåú ãåîìì ,ãáåò ñîì éäéå

 ,úåáäìúäå úåéçá ,äãé÷ùå äãîúäá

 ÷ìñìå ,úåùòìå øåîùì ãîììå ãåîìì

 óéñåäìå ,ïéôéöçã ïéáìë úåðéçá ìë

 äìåãâ ,íéîëç ùåîéù úðéçáá

.äãåîéìî øúåé äùåîéù  

  

óñåðåóñåðåóñåðåóñåðå  ,åììä íéîéá äéëæ ãåò åðì

 í"éááåùä éîéì äðéëîä ÷"áùá

ù ,äáåèì åðéìò íéàáä úðúîì åðéëæ

äéòùé úàåáð åðá íéé÷úðå íéîù à) ,

(çé íà' åéäé íëéàèç íéðùë âìùë 

 ì"æ íøîà úðéçáå .'åðéáìéúéðòú) å:( 

àáè' àúùì úáèã  åìåëå .'àúìååðî

 øôùì äëæð ,àåä øåäè ïáì êôä

 ,úîàá åéìà áø÷úäìå áåùìå åðéùòî

 ìë äöéôç ùôðå áìá ù"úé åãáòìå

.ø"éëà íéîéä  
  

  מאמר ב

  

ïúùøôáïúùøôáïúùøôáïúùøôá  á÷òé ïúðù úåëøáä åøîàð

 ,íéùåã÷ä íéèáùä åéðáì ä"ò åðéáà

 áéúë éìúôð úëøááåèî) ,(àë éìúôð' 

äìéà äçåìù ïúåðä éøîà  äðäå .'øôù

 íéùåã÷ä íéîéä åîééúñð äúò äæ

 úåø÷ì åðéëæ íá ,äëåðçã ïéîåé ìù

 úùøô íéîëç ïå÷éúë ÷"äåúá

 ãçà àéùð íåéì ãçà àéùð ,íéàéùðä

éø÷é íåéì åùøã øáëå ,íðáø÷ úà åá

 äéä àéùð ìëù ,äìåãâ úåëéøàá ì"æç

 äãçåéî äðååë åì äîéåñî äâøãå

 ,åúîùð ùøåùå åúðéçá éôì åðáø÷á

 àì íå÷î ìëîå ,äæ éøäë äæ éøä àìå

 àìà ïåøçàä íåéá áéø÷äì øçáð

 øîàðù ,éìúôð éðáì àéùðøáãîá) æ , (çò

íåéá' íéðù øùò íåé àéùð éðáì éìúôð 

òøéçà ïá  íåùá åðéöî àìå .'ïðéò

 ìù åéúåãéî ìò éìúôð íòøúðù íå÷î

 ,äðåøçàá àöé äîì ïòèå ,ä"á÷ä

 ,íìåë íéèáùä ìë éøçà áéø÷äì

 àéä ,äæá íéððåáúî øùàëù úîàáå

 ìåëé êàéä ,äîåöòå äàìôð äìòî

 äâøãì àåáì ,øîåçî õåø÷ íãà

.äåðòå úååúùä ìù åæë äàìôð  

  

÷"äøäå÷"äøäå÷"äøäå÷"äøäå    øãðñëìàîøãðñëìàîøãðñëìàîøãðñëìàî    à"òéæà"òéæà"òéæà"òéæ øîà 
 àáåä)ùãå÷ éôøù çéùáùãå÷ éôøù çéùáùãå÷ éôøù çéùáùãå÷ éôøù çéùá (íåéá ä"ã àùð 'ô 
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äéäù éìúôð óåñáì øçà ìë 

íéàéùðä .íåùî  úðéçáá äéäù

òøéçà' ïá åðééä .'ïðéò äéäù âäåð 

úáåè ïéò íéàéùðì íéîãå÷ä ,åì 

,äðåùàøá åáéø÷éù óà  àåä æ"éòù

 ,íìåë øçà óåñáì áéø÷ä ò"òå

 ÷"äôñáéîéîéîéî    çåìéùäçåìéùäçåìéùäçåìéùä  ÷"äøäì ÷"äøäì ÷"äøäì ÷"äøäì

,à"òéæ àöéá'æéàî,à"òéæ àöéá'æéàî,à"òéæ àöéá'æéàî,à"òéæ àöéá'æéàî  áúëù'ô) øáãîá  ä"ã

 ò"òå ,ïåòîùì'÷ä ç"äåàá'÷ä ç"äåàá'÷ä ç"äåàá'÷ä ç"äåàá (íù àùð 'ô 

'éìúôðì òøéçà ïá ïðéò ,éë éî àåäù 

ò÷åùî úáäàá øáã ãçà, ïéà åì 

éàøä äøåøá òãéù äî àåä å÷ìç ,

òøéçàå åðééä äéäù øçåàî ìá÷ì 

äáåèä áùééîå åîöò áèéä åðéàå 

ò÷åùî äåàúäá ,ïá ïðéò äøåî éë 

éò"æ ùé åì íéðéò úåôé úåàøì úà 

å÷ìç êééùä åì, éë ìëì èáù èáùå 

÷ìç ä 'òéôùäå íäì ìëì ãçà øåà 

íééçå éðôá åîöò ,ïéàå ÷ìç ãçà 

äîåã åøéáçì åì äéäù é"òå .ã"ëò .'

 å÷ìç úìòî úåàøì äëæ ,äáåè ïéò

 íãà ïéàå ,åúðéçá ô"ò åì äìåòä

.åøéáçì ïëåîù äîá òâåð  

  

ååååùéùéùéùé  úåáåèä úåãéîä ìëì áàù øîåì

òøéçà ìù ,åììä  áåè úãéî ,ïðéò ïá

 äìåò ,ãçà ìëá áåè úåàøìå ïéò

 ,éìúôðì ä"òøùî úëøáî ,âì íéøáã)

 (âë'éìúôðéìúôðéìúôðéìúôð    òáùòáùòáùòáù    ïåöøïåöøïåöøïåöø àìîå úëøá  .''ä

 äãéî åîöòá äðå÷ù éîù åðééä

 ,ïåöø úåòéáù ìù äàìôðå äçáåùî

 ìåëé àåä éæà ,åì ïúéðáå å÷ìçá çîùù

 úåàìôð úåðéçáå úåãéîì òéâäì

òøéçà ,ïéò áåè úãéîá  éôì ,ïðéò ïá

 ïåöø òáùå å÷ìçá çîù àåäù

 ,'ä úëøá àìî àåä æ"éòå ,åúðúîá

.äåãçå äçîù íéàìî åééçù  
  

åååå æ"ôò æ"ôò æ"ôò æ"ôòùé  øåàéá ÷îåò äæù øîåì

 äìéà éìúôð' ïúùøôã áåúëä éøáã

 äçåìùøôù éøîà ïúåðäøôù éøîà ïúåðäøôù éøîà ïúåðäøôù éøîà ïúåðä.'  äëæù éîù

 àìîå ,ïåöø òáù ìù åæ äðéçáì àåáì

 úò ìëá ÷ñåò àåäù éøä ,äáåè ïéò

 ïúéì íéáåè íéøáã øîåì ,øôù éøîà

 ,ãçàå ãçà ìëì úåëøáå íéîåçéð éøáã

 ,åðøåãá ìåãâ ÷åæéçì êøöð äæ ïéðòå

éôì  úåøåãáù  ,íéîãå÷ä   ééù÷ ìãåâì  
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 úñîòîå äñðøôä ìåòå íééçä

 ,úåøöäì ïúéì íéùðàä åìâøåä à

 úåáàäå ,áåè äùòî ìò äáåè äìéî

 íéììäîå íéçáùî åéä àì íéëðçîäå

ù áåè äùòî åà íéðáä åùò

 äùòî àåäù øçàîù éôì ,íéãéîìúä

 ììäìå çáùì éåàø ïéà ,úåùòì êéøöù

 íéøåää ìë åìãâ êëå ,ïë äùåòä úà

 ,åðà åðøåãáù òãéì ùé êà ,íéëðçîäå

 úðéçáá ùîî äæ éøä ,éðòå ùåìç øåã

ìëåà ,ùôð  àåäå ,ùôð çå÷éô éãë ãò

 ,åì íéëøöð ìëäù ,ùôð ìëì äåùä øáã

éãìé àéòáéî àì íéëø íéøòðå í

 úáèä ø÷éò úåéäì êéøö äæù ,íéðùá

 éøáãá ,úáø÷î ïéîé úðéçáá ,íëøã

 íâ àìà ,úåàîçîå éåöéøå çáù

 íéàá íéùðàì åìéôàå íéëøáàì

 ããåòúî åðéàù íãà êì ïéàù ,íéðùá

 ÷ìåçäå ,çáù éøáãî ÷æçúîå

 àåä éøä ,øôù éøîà ïúåðå úåàîçî

 éåáéøì íøåâå ,íéáøä úà äëæî ììëá

äøåú  ïéà ãò ,íéáåè íéùòîå úååöîå

 äìéîáù úåáø íéîòôå ,øàúìå øòùì

 ùôð ìéöäì íéìåëé ,úçà äáåè

 ìò äãéîòäìå ,úçù úãøîå ïåãáàî

 ãò åéúåéòøæ íãå åîãå ,øùéä êøã

 íäéúåéåëæ ìë íò ,úåøåãä ìë óåñ

 äúåàá éåìú ,íéáåèä íäéùòîå

.áåè øåáéãå äàîçî  
  

ïéðòáåïéðòáåïéðòáåïéðòáå éøåää øåã ,åðà íéëéøö äæ í

 ,øúåéá òâééúäìå ìåîòì ,íéëðçîäå

 ,'ïåöø òáù' úðéçáá úåéäì ìëì ùàø

 úëøá àìî' úðéçáì àåáì íéëåæ æ"éòå

 úðéçáì àåáì íéìåëé êë êåúîå .'ä

 úåàîçî ÷åìçì ,'øôù éøîà ïúåð'

 íéøáãåè åðéðáì íéîåçéðå íéáå

 äãéçéä êøãä àéäå ,åðãéîìúìå

 úåàøì ,åììä úåøåãá úåëæì íéìåëéù

 äøåúá íé÷ñåò íéðá éðáå íéðá

 ,úåáäìúäå úåéç ìù ïôåàá ,úååöîáå

 åòéøëä êëå ,øúåéá úáø÷î ïéîé é"ò

 ïéîéá óéñåäì ùéù ,åðøåã éìåãâ

 éøáãá óéñåð øùàë úîàáå ,úáø÷î

 ,éåöéøå çáù íéîåçéð êéùîäì äëæð

 åçáùéù ,íéîùî åæ äãéî åðéìò
äëæðù ãò ,åðããåòéå åðå÷æçéå åðéùòî 

 úéá äðáéå åðìåàâì ùéçéå øäîéù
.à"áá åðúøàôúå åðùã÷î 
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  אמאמר 

  

  :ג א אותירק פ רדבא"תנ

 אלף שבעים אותן תאמר שמא'

 מה מפני בנימין בגבעת שנהרגו

 לסנהדרי להם שהיה לפי ,נהרגו

 בן ופנחס ויהושע משה שהניח גדולה

 ולקשור לילך להם היה ,עמהם אלעזר

 ולהגביה במתניהם ברזל של חבלים

 ויחזרו מארכובותיהן למעלה בגדיהם

 ,ללכיש אחד יום ,ישראל עיירות בכל

 ,לחברון אחד יום ,אל לבית אחד יום

 מקומות בכל וכן ,לירושלים אחד יום

 ארץ דרך ישראל את וילמדו ,ישראל

 שיתישבו עד ובשלש ובשתים בשנה

 ויתקדש שיתגדל כדי ,בארצם ישראל

 שברא כולן בעולמות ה"הקב של שמו

 עשו לא והם ,סופו ועד העולם מסוף

 אחד כל לארצם כשנכנסו אלא כן

 וליינו לכרמו נכנס מהם ואחד

 נפשי עליך שלום ואומרים ולשדהו

 הטורח את עליהן להרבות שלא כדי

 דברים בנימין בני וכשעשו וכו',

 ,ראויין שאינן ודברים מכוערין

 להחריב ה"הקב בקש שעה באותה

 לפיכך ,וכו' כולו העולם כל את

 עוסקין היו שלא בנימין בגבעת

 ויצאו נתקבצו ,ארץ ובדרך בתורה

 ,אלף שבעים בהם ונהרגו למלחמה

 לא אומר הוי ,אלה כל את הרג ומי

 גדולה הסנהדרי אלא אותן הרג

 בן ופנחס ויהושע משה שהניח

   .'אלעזר

  
פרטית מופלאה, זכינו  בהשגחה

הללו דברי אליהו הנביא את ללמוד 

, בדייקא במוצאי שב"ק פרשת ויחי

 וכמו, הוזכר ענין פלגש בגבעהבה 

 )כז, מט(שפירש רש"י בדברי הכתוב 

 עד יאכל קרובב ףויטר זאב בנימין'

 זאב בנימין'. וז"ל 'שלל יחלק ולערב

 באינ, ףויטר אשר הוא זאב -  ףויטר

 חטפנין להיות עתידין שיהיו על

 איש לכם וחטפתם )כא ,כא שופטים(

 ובאמת'. בגבעה בפלגש, אשתו

הלוא דברי רש"י בזה תמוהים מאד, 

כל ברכות יעקב אבינו ע"ה היו דברי 

למה נביאות וברכות לשבטי קה, ו

פלגש בגבעה, בבנימין הזכיר מעשי 

 ועניניגנאי לבנימין  ושהימעשים 

בספר בזה פורענות וחטא, ועי' 

 לבעל הלבושים האורה לבוש
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הללו,  י"רש דברי עלמאד  תמהש

 שהתנבא מה כל הרי"ל 'הזוכתב ב

 לשאר שגילה יעקב אבינו עכשיו,

 ברכות נבואות הכל יוה ,השבטים

 יועכש להם גלה ולא ,להם ושלוה

'. וע"כ עליהםפורענות שיבוא  שום

 זה שאין ראה לינ ךהפליג וכתב 'לכ

 ,דרכו זה שאין ,ל"ז י"רש מדברי

   '.והגיה תלמיד ושום

  

הרב  תלמידו כתב כבר ובאמת

 ,לדרך צידה בספרו באר שבע בעל

 תנחומא דברי מיניה שאישתמיט

, י"רש מפורשים, שהם מקור דברי

 )יג( ןרשתבפ תנחומאשכך אמרו ב

 הזה הזאב מה, ףויטר זאב ןיבנימ'

 בנימן של שבטו היה כך חוטף

 אם והנה וראיתם שנאמר, חוטף

'. לכם וחטפתם' וגו שילה בנות יצאו

מקור באמת אף שמצינו מאידך 

תמיהה הדברי רש"י, עדיין ל

במקומה עומדת, מהו שהזכיר יעקב 

אבינו בברכתו לבנימין, את המעשה 

חטיפת הנשים בימי הנורא של 

  פילגש בגבעה.

  

כן יש לתמוה בלשון הגמרא  כמו

 לא דרומית מזרחית קרן' ):נג זבחים(

 ביר אמר אי טעמא,מ ,יסוד לה היה

 של בחלקו היתה שלא לפי אלעזר

 רב בר שמואל רב דאמר ,טורף

 יהודה של בחלקו אוכל מזבח יצחק

למה זה  לתמוה כנ"לוכו'. ויש  אמה

טורף, ע"ש  שלמכנים לבנימין שם 

נמי למעשה  ב יטרוף, שענינו רומזזא

דפלגש בגבעה, שהיה ענין פורענות 

, ולא די בזה אלא וחטא כאמור

ית שמזכירים ענינו בתוככי ב

המקדש במקום המזבח המקודש 

  .בקדושה עליונה

  

הענין נקדים את ליישב  ע"מ

להתבונן בדברי אליהו הנביא הנ"ל, 

שהם מחודשים ונוראים מאד, 

 את תלו גבעהענין פלגש בבש

הגדולה,  הקולר בצוואר הסנהדרי

היה להם לקשור חבלים של ברזל 'ש

 למעלה בגדיהם ולהגביה במתניהם

 עיירות בכל ולחזור מארכובותיהן

 אחד יום ,ללכיש אחד יום ,ישראל

   אחד יום ,לחברון אחד םיו ,אל לבית
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 ישראל מקומות בכל וכן ,לירושלים

'. ואין ארץ דרך ישראל את וילמדו

אין זה התפקיד רה ולכאלו מובן, ש

כל לה, שהמוטל על הסנהדרין גדו

את הדת להעמיד  תפקידם אינו אלא

 ולישב בלשכת הגזיתעל תילה, 

 הבאכל הדבר הקשה להשיב על ו

אליהם, ומהיכי תיתי שיש להם 

ובב בכל גבולות ישראל, להסת

ולירד עד לכיש ובית אל, ולהגביה 

עד  שלהם האיצטלא דרבנןבגדיהם, 

דרך  למעלה מארכובתיהן, וללמד

ארץ לבני הכפרים הרחוקים, ועל 

מה קול החרדה הגדולה הזה, עד 

שכל מעשה פילגש בגבעה תלוי 

  בצוואריהם.

  

יש לתמוה, שמשמע  וביותר

תה מדברי אליהו הנביא זל"ט, שהי

התביעה והטענה על הסנהדרי 

ועל פנחס בן אלעזר בן אהרן  גדולה,

שהיה הכהן הגדול ומנהיג  הכהן

ישראל באותה העת, והוא דבר 

תימה ופלא, שלא מצינו שתפקיד 

הכהן הגדול לסובב בכפרים 

ובעיירות, וללמד לבני ישראל תורה 

ודרך ארץ, והלוא תפקיד הכהן גדול 

ה לעמוד לשרת לפני ה', ואדרבהוא 

(פ"ה מכלי המקדש הרמב"ם כבר פסק 

 והוא במקדש מוכן לו יהיה ובית' ה"ז)

 ותפארתו, הן גדולכ לשכת הנקרא

 כל במקדש יושב שיהיה וכבודו

 בלבד לביתו אלא יצא ולא, היום

, ביום שתים או שעה או בלילה

 זז ואינו בירושלים ביתו ויהיה

תבעו מפנחס בן  וא"כ כיצד .'משם

אלעזר בן אהרן הכהן לילך 

   מירושלים אל לכיש ואל בית אל.

  

לומר בביאור הדבר, שבאמת  ויש

עיקר הטענה כנגד הסנהדרין גדולה 

לא היתה במה שלא יצאו הם עצמם 

לסבב בכפרים ובעיירות ישראל, 

ללמד דרך ארץ את בני ישראל 

הרחוקים, לפי שבאמת תפקידם 

לישב כסאות למשפט בבית הדין 

הגדול שבירושלים בלשכת הגזית, 

אך עיקר הטענה והתביעה עליהם 

אליהו הנביא  כמו שאמר היתה

 אחד כל לארצם כשנכנסו'זל"ט, 

 וליינו לכרמו נכנס מהם ואחד

 נפשי עליך שלום ואומרים ולשדהו

 את עליהן להרבות שלא כדי

במה שלא שחטאו '. היינו הטורח
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מה מצב אחיהם לשמוע ולברר  דאגו

כל שבדרום ושבצפון, לפי שכמו ש

אחד היה עסוק בעצמו, בכרמו 

הנה אצל גדולי , כפשוטו ושדהו

ופרדס  העולם היה עיסוקם בכרם

הקולר ע"כ תלו את התוה"ק, ו

בצווארם, לפי שהיה להם לדאוג 

ולחזר אחר טובתן של כל ישראל, 

ולא להסתגר בביתם ולומר אני את 

ושלום עלי נפשי ונפש  ,נפשי הצלתי

למנות  אלאבני ביתי וחבורתי, 

שליחים רבנים ומשפיעים, שיסובבו 

בעיירות ובכפרים, וילמדו את בני 

שראל תורה ודרך ארץ, ולפיכך י

הקולר תלוי בצוואריהם, על 

שנסתגרו בביתם ובבית מדרשם, 

שמו על , ולא וסברו שלום עלי נפשי

  .מצב אחיהם לבם לברר על
  

גם בענין פנחס בן אלעזר בן  וכך

אהרן הכהן הגדול מאחיו, שהיה 

צריך לחזר אחר טובתן של ישראל, 

אם נצרך לשם כך לעזוב את אפילו ו

מקומו, אזי ראוי לו לעבור עבירה 

ממקומו כדי להציל  לשמה, ולצאת

את עם בני ישראל מעבירה, ולא 

לשקוט על שמריו בטענה של 'שלום 

 בגמרא עלי נפשי'. וע"ד שמצאנו

בגדי כהונה היוצא בהן ' .)סט(יומא 

והתניא בעשרים וכו' למדינה אסור, 

וחמשה בטבת יום הר גרזים הוא 

יום שבקשו כותיים  ,דלא למספד

וס ינו מאלכסנדרוקאת בית אל

באו  ,מוקדון להחריבו ונתנו להם

מה עשה  ,והודיעו את שמעון הצדיק

לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי 

ומיקירי ישראל עמו ואבוקות  ,כהונה

וכל הלילה הללו  ,של אור בידיהן

הולכים מצד זה והללו הולכים מצד 

כיון  ,עד שעלה עמוד השחר ,זה

שעלה עמוד השחר אמר להם מי 

 ,ודים שמרדו בךאמרו לו יה ,הללו

כיון שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה 

כיון שראה לשמעון  ,ופגעו זה בזה

הצדיק ירד ממרכבתו והשתחוה 

אמרו לו מלך גדול כמותך  ,לפניו

אמר להם דמות  ,ישתחוה ליהודי זה

דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית 

ואותו היום עשאוהו יום  וכו'מלחמתי 

 עת לעשות לה'טוב. אי בעית אימא 

וכן בענין זה, היה לו  '.הפרו תורתך

לשלוח שליחים לקרב את עם בני 

ישראל, או שייצא הוא בעצמו, לפי 

  שעת לעשות לה' הפרו תורתך.



−"íë−"íë−"íë−"íë                        ³îþëð³îþëð³îþëð³îþëð             í×ñô íîñô í×ñô íîñô í×ñô íîñô í×ñô íîñôîîîî−ì−−ì−−ì−−ì−    "½¾³"½¾³"½¾³"½¾³ìììì                        ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš            ë−ë−ë−ë− 

ענין חטיפת הנשים ע"י שבט  והנה

היה בעצת זקני ישראל כדי בנימין, 

כמו שעולה לקרב את שבט בנימין, 

) כא-א, כא שופטים(מדברי הכתובים 

 לאמר במצפה נשבע ישראל ואיש'

 ןילבנימ בתו יתן לא ממנו איש

 וישבו ל- א בית העם אוויב ,לאשה

 וישאו יםקהאל לפני הערב עד שם

 למה ויאמרו ,גדול בכי ויבכו קולם

 בישראל זאת היתה ישראל יקאל' ה

 אחד שבט מישראל היום פקדילה

 נעשה מה העדה זקני ויאמרו וגו',

 ןימבנימ נשמדה כי לנשים לנותרים

 ןילבנימ פליטה שתויר ויאמרו ,אשה

 את ויצוו ,מישראל שבט ימחה ולא

 וארבתם לכו לאמר ןיבנימ בני

 יצאו אם והנה וראיתם ,בכרמים

 ויצאתם לותובמח לחול שילו בנות

 איש לכם וחטפתם הכרמים מן

 ארץ והלכתם שילו מבנות אשתו

  בנימין'.
  

אחר שארע באמת שעולה  נמצא

המעשה הנורא של פילגש בגבעה, 

והיה הקולר תלוי בצואר הסנהדרי 

גדולה כמו שגילה לן אליהו הנביא 

חזרו הסנהדרי גדולה  מידזל"ט, 

והתעוררו בדבר, וביקשו לשוב 

בתשובה שלימה על מעשיהם, ועל 

כן חשבו מחשבות וטיכסו עצות 

לבלתי ידח ממנו נידח, כדי שלא 

וע"כ טרחו ימחה שבט מישראל, 

לבקש עלילה ולמצוא דרך היאך 

להרבות את שבט בנימין, וזהו 

 העדה זקני ויאמרושאמר הכתוב '

 כי לנשים לנותרים נעשה מה

 ימחה ולא וגו' אשה ןימבנימ נשמדה

'. דייקא אותם זקני מישראל שבט

העדה, שחשבו ומצאו שהקולר תלוי 

על שלא דאגו לבני  בצואריהם

הכפרים, אלא סברו שלום עלי 

נפשי, וע"כ נתעוררו וחיפשו וחיזרו 

בכל כוחם אחר דרך לקרב ולהרבות 

את שבט בנימין, לבלתי ידח ממנו 

  נידח.

  

יתיישב ענין ברכת יעקב  ובזה

אבינו ע"ה, שצפה וראה בנביאות 

בגבעה, ואת  את מעשה פילגש

שחזרו  תשובת הסנהדרי גדולה

ו על עצמם לדאוג ולחזר אחר וקיבל

טובת כל איש ישראל, גם אותם 

החוטאים שכשלו בעבירות חמורות 

ביותר, ונמצא שענין חטיפת הנשים, 
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שבח גדול יש בו, של דאגה לכל 

יחיד ויחיד בישראל, לחשב 

מחשבות ולטכס עצות לבלתי ידח 

ממנו נידח, ואפילו אותם שנכשלו, 

ובגין כך נשבעו כל עם בני ישראל 

שלא יקחו מבנותיהם לנשים, עדיין 

ימצאו עלילה היאך יהיה לו תיקון 

  והצלה. 

  

דווקא זה הזכירו בגמרא  ומטעם

בענין בנין המזבח בחלקו של בנימין 

'. רומז טורףבחלקו של 'את בחינת 

החטיפה במעשה דפלגש  עניןעל 

התיקון השלם ע"י בחינת בגבעה, 

הקירוב והדאגה לכל נשמה ונשמה 

בישראל, וע"כ נבנה המזבח דייקא 

כל אדרבא קו של טורף, לפי שבחל

עצם בחינת המזבח היא במידה הזו, 

שהמזבח  (זבחים פג.)וכמו שאמרו 

מקדש אפילו את הפסולים שעלו 

 שבעת' לז), כט (שמותעליו, שנאמר 

 תווא וקדשת המזבח על תכפר ימים

 הנוגע כל קדשים דשוק המזבח והיה

'. והוא רומז לבחינה יקדש במזבח

הפסולים, הנ"ל, שמקדש את כל 

ומקרב את כל הנשמות הנדחות, 

ומעלה אותם שלא ירדו מקדושתן, 

אע"פ שכבר נפסלו, וכבר נפלו 

  ממדרגתם עשר מעלות אחורנית.

  

זה אנו צריכים להתחזקות  ובענין

גדולה, שמתוך שאכשר דרא, 

, הנה ואיתרבי ספסלי בבי מדרשא

כל אחד בונה במה לעצמו, וסובר 

אני את נפשי הצלתי ושלום עלי 

נפשי, ואינו דואג ומחזר אחר טובתן 

של ישראל, אותם הרחוקים בני 

הכפרים והעיירות, בלכיש ובבית 

אל, ובאמת צאי לך בעקבי הצאן, 

כמה מסרו נפשם גדולי ישראל 

ומנהיגי העדה, לקרב כל אחד ואחד 

מקרב מחניהם,  ו דווקאמישראל, לא

(עי' דב"ק מלוה ושחנו שבוע העבר 

כמה שטרח  ס"ח)תשויגש פר' מלכה 

הרה"ק הבית ישראל מגור ועמל 

, לקומם את הריסות חצרות זיע"א

הקודש אחר המלחמה הנוראה, 

וחשב מחשבות וטיכס עצות כיצד 

לרומם קרן התורה והחסידות, בלא 

לדאוג אחר טובתו וטובת מוסדותיו, 

וידוע המעשה הפלאי שאמר לאחד 

מגדולי חסידיו ומקושריו, הנגיד 

פיק ז"ל,  רבי יחיאל מאירהחסיד 

שבא אצלו וביקש ליתן הון עתק 
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בור מוסדות חסידי גור, והורה לו ע

הרה"ק הבית ישראל זיע"א, שיירד 

הגאון הרב לבני ברק, ויסייע ביד 

, שמקים את ישיבתו מפונוביז' זצ"ל

ונצרך למעות, וכשתמה הרב פיק 

הלוא הוא חסיד גור מימים ימימה, 

ולמה יפזר מעותיו במקום שאינו 

הרה"ק הבית ישראל  נעמדמקומו, 

כאב, וכי לשם כך זיע"א ואמר ב

נשארנו לפליטה אחר המלחמה, כדי 

שנאחוז במעשינו הנלוזים, מיין 

ובאמת נסע לבני  ?!ישיבה מיין מוסד

ברק, ותרם תרומה נכבדה והקים 

  את בנין בית המדרש שם.

  

אחיו שהתחיל להנהיג  ואחר

, הרה"ק הלב שמחה מגור זיע"א

שייסעו אברכים לשבות  תיקן

כדי לחזק  שבתם בכפרים ובעיירות,

את אחינו שבשדות, ולעזה עליו כל 

המדינה, שאין זה מדרכי החסידות, 

וגם לא הכין את האברכים לדרוש 

ולידע מה שתשיב, אך הוא זיע"א 

לא טרח כלל לחשוב על כך, ואמר 

היאך יכולים אברכים בתימה, 

להסב בסעודת שב"ק, מנוחה 

ושמחה אור ליהודים, בבשר ודגים 

ח מאחיהם וכל מטעמים, ולשכו

בשרם, אשר אינם יודעים כלל 

ממצות השב"ק, ואמר שאינו רוצה 

שידרשו דרשות ויחזירו בתשובה, 

אלא שישבתו בכפרים ובעיירות, 

עדינים ומתוך שיראו אברכים 

בלבוש שב"ק, וישוררו עמם ויקרבום 

בקירוב הדעת, יזכו להשיב לבם 

לאבינו שבשמים, ובאמת נתקרבו 

ם וזרעם מתוך כך מאות נשמות, ה

, ומי יוכל לשער עד סוף כל הדורות

גודל שכרם של אותם מזכי הרבים, 

שאין חטא בא על ידם, והקימו 

עולמות שלמים ומלאים, של דורות 

       כשרים עוסקים בתורה ובמצוות.

  

זה עתה נסתלק הרב החסיד  כן כמו

, רבי אלעזר בריזל זצ"להמפואר 

שהיה ידוע במעשיו המופלאים, 

שהיה צורר כמה מאכלי שבת 

בצקלונו, ונוסע לשבות שבתו 

בכפרים ומושבים שרחוקים 

משמירת שב"ק, ורחוקים יותר 

מרחוק מזרח ממערב מחייו 

הקדושים, שהיה מבני עליה מועטים 

שבדור, והשגותיו בחסידות 

בקדושה וטהרה היו גבוהים 
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אותם  ונשגבים, אך ענין הריחוק של

נשמות עשוקות מאחינו בני ישראל 

טרד את מנוחתו, ולא הניח לו לישב 

בשלוה במקומו הראוי הנכבד, 

שי, אלא היה פולומר שלום עלי נ

טורח ומסובב בכפרים ומושבים, 

ובאהבת ישראל המפורסמה שלו, 

קירב מאות נשמות לצור מחצבתם, 

בעוד שאפילו לא ידע לדבר עמם 

תבל בשפתם הקלוקלת, והיה מ

דיש, ודבריו מלשון הקודש ושפת הי

ומכל מקום שפת לבו קירבה מאות 

  נו שבשמים.ינשמות לאב

  

נאמר ומה נדבר על מפעלות  ומה

הקודש של מנהיג ישראל בדור 

הרה"ק האחרון, ראש כל בני הגולה 

, שמסר נפשו מליובאוויטש זיע"א

, מרדת שחת להציל נשמות ישראל

ות ורבים השיב מעוון, אלפים ורבב

מישראל, שקירב לבם לאבינו 

שבשמים, ע"י שלוחיו הקדושים בכל 

העולם כולו, שמוסרים נפשם ורצונם 

וחיותם, כדי לקרב לב בנים על 

אבותם, וכל ימיו היה טרוד ועסוק 

בענין זה, היא שיחו והיא שיגו, 

לקרב נשמות הרחוקות לאבינו 

שבשמים, וכמה פעמים דרש וזעק 

אבר זעקת אותן נשמות, שהן כ

המדולדל מן הגוף החי, שח"ו 

לכורתו או להזניחו, אלא יש לקרבם 

בכל מיני קירוב ואהבה, ולא לשקוט 

על שמריו בטענת שלום עלי נפשי, 

וזה הלימוד הנורא העולה מפרשתן, 

בחינת חטיפת הנשים של בני 

בנימין, שהיה התיקון לאותו עוון 

נורא שהסנהדי גדולה והכהן הגדול 

נפשי, ולא טרחו טענו שלום עלי 

לבקש ולחזר אחר טובתן של 

ישראל, ובעזה"י כאשר נתחזק בענין 

זה, לקרב באהבה וחיבה כל נשמה 

מישראל, שלא ימחה שבט 

מישראל, נזכה להמשיך עלינו 

ממרומים אהבה וחיבה יתירה, עד 

ח) , נו (ישעיהשיקויים בנו מאמה"כ 

  אכי"ר. ,'לנקבציו עליו אקבץ עוד'

  

  במאמר 
  

בברכות יעקב אבינו  בפרשתן

ע"ה לשבטי קה, יש לתמוה תמיהה 

גדולה, וראש לכל יש להקדים ולומר 

טרם יהיה כל שיח, שאין לנו השגה 

ותפיסת יד כלל בדרגת השבטים 
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הקדושים, אך תורה היא וללמוד 

ריכים, וניתן הדבר לבן הוראה אנו צ

להבין בדרך הפשט  חמש למקרא

תימה  עד כמה שידו מגעת, והנה יש

בברכת יעקב אבינו ע"ה, שתחילה 

הוכיח לראובן בענין מעשה בלהה, 

וכשהגיע לברכת יהודה, חשש 

יהודה שיוכיחו גם הוא, וכמו שהביא 

 אחיך יודוך אתה יהודה' ח), (מטרש"י 

 הראשונים את שהוכיח לפי -

 לסוג יהודה התחיל ,בקנטורים

 רצוי בדברי יעקב וקראו ,לאחוריו

'. ואמר לו כמותם אתה לא יהודה

'מטרף בני עלית'. (שם ט) יעקב אבינו 

 ממה - מטרף' י"רשוכדפי

 חיה יוסף טרף בטרף שחשדתיך

 שנמשל יהודה וזהו, אכלתהו רעה

 עצמך את סלקת - עלית בני. לאריה

כי נהרוג את  בצע מה ואמרת

  אחינו'. 

  

הוא דבר תימה, הלוא  ולכאורה

, לח(כתיב אחר מעשה מכירת יוסף 

 מאת יהודה וירד ההוא בעת ויהי' )א

וברש"י שם הביא דרשת חז"ל  '.אחיו

, לכאן זו פרשה נסמכה למה'

 ללמד, יוסף של בפרשתו והפסיק

 כשראו מגדולתו אחיו שהורידוהו

 אמרת אתה אמרו, אביהם בצרת

 היינו להשיבו אמרת אלו, למכרו

'. הרי שהיה הקולר תלוי לך שומעים

בצווארו של יהודה, עד כדי 

שהורידוהו אחיו מגדולתו בגין כך, 

ולמה זה אמר לו יעקב אבינו מטרף 

בני עלית, ונמחל לו אותו העוון, 

ואילו ראובן בענין מעשה בלהה, לא 

נמחל לו הענין, אע"פ שאמרו חז"ל 

'כל האומר ראובן חטא  (שבת נה:)

יהודה, נשאר  אינו אלא טועה'. ואילו

בגדולתו, למרות חטא מכירת יוסף, 

  כלום משוא פנים יש בדבר.ח"ו וכי 

  

חילוק בין מעשה יש לומר,  ושמא

ראובן ובלהה למעשה מכירת יוסף 

שמעשה מכירת יוסף, דיהודה, 

למרות חומרתו הנוראה, עד כדי 

שדורות רבים עוד נענשו ישראל 

דרגה בגין אותו עוון, עדיין הא במ

עשה בלהה, שהוא קלה לענין מ

מצות כיבוד בענין כיבוד אב, שהרי 

אב היא חמורה שבחמורות, וע"כ 

מתוך שצדיקים הקב"ה מדקדק 

עמהם כחוט השערה, היה כביכול 

במעשה ראובן איזה נדנוד של היפך 
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כיבוד אב, מה שאין בכוחנו לאמוד, 

וע"כ החמיר עמו יעקב אבינו, 

וד ללמדנו גודל חומרת מצות כיב

  אב ואם, חמורה שבחמורות.

  

שחתי בזה מעשה נפלא ויקר,  וכבר

ששמעתי ממו"ח הרה"צ מוהר"ר רבי 

ששמע  ,יעקב יצחק ויסבלום זצ"ל

, אודות איש מפי אישמעשה זה 

משינאווא זיע"א בנו בכורו  הרה"ק

דברי חיים מצאנז הרה"ק השל 

שלח לו אביו שיבוא פעם זיע"א, ש

נין בע אלדון עימו בעומק הסוגי

ן עגונה שבאה לפניו, כיו היתר

ביקש להביא  ,יתושהגיע לאכסני

אמר לו השליח  לפניו שו"ע יו"ד,

שו"ע וכוונתכם היא לשמא טעיתם 

דיני עגונה, נכתבו שם  ,הע"זבא

משינאווא נענה ואמר לו הרה"ק 

יני עגונה נהירין לי, ואין לי , ענזיע"א

צורך לחזור עליהם עתה, אולם עלה 

עת הריתחא שמא ב חשש בלבי

אפלוט איזה  ,בי הק'עם אדאורייתא 

אעבור ח"ו על כיבוד אב, תיבה, ו

חמורה שבחמורות, וע"כ ברצוני 

הלכות אלו בטרם אדון  לעבור על

  ין העגונה. עם אבי בענ

בזה דבר הדרכה יקר  ואשוח

ממו"ר הרה"ק הבית שזכיתי לשמוע 

, בתחילת שימושי ישראל זיע"א

, בפעם הראשונה שקראני לפניו

אחר עריכת  אצלו בליל שב"ק

שולחנו הטהור, והכניסני חדר 

לפנים מחדר אל חדרו הקדוש, 

 ,ושאלני על בואי אליו היאך באתי

וחקרני כמה זמן הלכתי ועם מי 

הלכתי ועוד ועוד, אך טרם יהיה כל 

שיח הקדים ושאלני, 'מה עם כיבוד 

אב'. והיו אלו הדיבורים הראשונים 

ותה שזכיתי לשמוע ממנו, וכל א

יכני והורה לי הדרך הדר התקופה

אלך בה, שלא ייגרם איזה פגיעה 

בכיבוד אב, וימים יכלו ולא יכלה 

הדיבור אודות אותן הדרכות, 

שחשב מחשבות וטיכס עצות 

בחכמה ופקחות היאך להלך כנגד 

רוחו של אבי מורי שליט"א [ז"ל], 

ובכל פעם היה חוזר ומזהיר ואומר 

'כיבוד אב איז פייער'. שמצות כיבוד 

ודמת לכל התורה כולה, אב ק

  חמורה שבחמורות.

  

בהרה"ק מעשה יקר שהיה  ואזכיר

, בעת שכיהן הפני מנחם זיע"א
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בראשות ישיבת שפת אמת, והיה 

בחור אחד מבחורי הישיבה, 

שנתבגר ולא מצא זיווגו, יען היה 

אביו בורר ופוסל הצעות רבות 

בנימוקים משונים, והחליט הבחור 

ושאל  שהוא ידאג בעצמו לזיווגו,

בעצת רב מורה הוראה מפורסם, 

 סי' רמ ד"(יואת פסק הרמ"א והראה לו 

 איזו לישא בבן מוחה האב אם' ה)"כס

 ין צריךא, הבן בה שיחפוץ אשה

'. וא"כ אינו מחוייב האב אל לשמוע

לשמוע אל אביו בזה, כשנודע 

להרה"ק הפני מנחם בדבר, שלח 

וקרא לאותו בחור, ואמר לו הלוא 

בכיבוד אב, והיאך  אתה מחוייב

תניח דעת אביך, ותעשה דעת 

עצמך, השיב הבחור ואמר ששאל 

בדבר הלכה מפי מורה צדק, והשיב 

לו מפסק הרמ"א הנ"ל, נענה הרה"ק 

הפני מנחם זיע"א ואמר, לא בכדי 

כתב הרמ"א פסק זה, בסוף כל אותו 

אב  יבודסימן ארוך המדבר בדיני כ

 ואם, והמתין מלאמרו עד סעיף כ"ה

שם, כדי ללמד שקודם יש לכבד את 

  שנאמרו   הרבים  הדינים בכל  האב 

  

שם, ואח"כ אפשר לבטל דעתו 

בענין השידוך, והורה לבן שיתפייס 

עם אביו, ומאחורי הפרגוד שלחני 

אל אותו האב, לשוחח עמו ולהסביר 

לו חומר מעשיו, וברוחב לבו הטהור 

וצדקתו, שלחני לומר שאם תלוי 

א מוכן הדבר במעות, הרי שהו

להעמיד סכום גדול לצורך שידוכי 

הבחור, ואכן כך היה ששלחני ליתן 

לאב סכום גדול מאד, ונתקיים 

  השידוך.
  

לימוד גדול בדיני כיבוד אב  והוא

ואם, חמורה שבחמורות, שגם 

כאשר ע"פ הלכה אין מחוייבים 

לשמוע אל האב, מכל מקום יש 

לעשות זאת בכיבוד הגדול ביותר, 

בהידור את כל דיני אחר שמקיימים 

כבוד ומורא המנויים בשו"ע, ובענין 

זה בדורנו דור עני ויתום, צריכים 

לחיזוק גדול, בענין כיבוד אב ואם, 

ליזהר ולהשמר במצוה נוראה זו, 

לכבדם חמורה שבחמורות, 

ולשמחם בכל מה דאפשר, ולגרום 

  להם קורת ונחת רוח בכל מעשינו. 
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קרבו, נבזה בעיניו נמאס, ואת יראי ה' יכבד, מקושר בלו"נ לכ"ק מרן 
  אדמו"ר זיע"א, ולהבדלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, 

   מקים עולה של תורה.
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c"qa

 i"y jxr ihewl 
l"wevf w`a`h dcedi dnly 'x dxezd xy v"dbdn miyexite mipipt ihewl

g"qxz - a"vwz -  miwqetd ilecbn - i"y zxeyz z"eye r"y iwlg 'ce q"y z"dr i"y jxr ixtq xagn
d"r yiaiil 'ix` 'x za dwax `biit ezckp p"rl - ytp lkl deyd oeyla azkpe jxrp

igie
daiky ea xn`p ezenk oa gipd

el xn`ie sqeil epal `xwie zenl l`xyi ini eaxwie
l` zn`e cqg icnr ziyre ikxi zgz jci `p miy 'ebe
ipz`ype iza` mr izakye ,mixvna ipxawz `p

mzxawa ipzxawe mixvnn 'ebe .('l - h"k ,f"n)i"yxt 
eiptl azkc i`nl jynd epi` izea` mr izakyec
dzind eyexity izakye ik mixvna ipxawz `p l`
lr i`w izakyey i"yxt okl ,dxeawdl zncew
akyl iteq ik il rayde jci `p miy weqtd zlgz

.qxeqn weqtdy `vnp ,'ebe

epiax yxtne l"fg`y dn i"tr ,(.f"hw a"a)dn iptn 
,dzin ea dxn`p a`eiae ,daiky ea dxn`p ceca

,daiky ea dxn`p ezenk oa gipdy cec`ly a`ei 
 edfe .dzin ea xn`p ezenk oa gipdawri dvxy

ze`lnl sqei dkfi jkae ,zn` ly cqga sqei jpgl
,enewnsqei i"r cgeinae ,zn` awri ly ezcn ik 

ly oipewi` eif didy :i"yxite ,mipewf oa `edy
xare myn cnly dn lky xg` xac ,el dnec sqei
ly cqgd sqei dyriy f"ir wxy `vnp .el xqn
`diy k"g` jiiy dfa mixvna epxawi `le zn`

 xn`wc edfe ,eizea` mr daiky awril`p l`
mixvna ipxawz k"ire izea` mr izakye,l"x - 

.izenk oa gipdl izikf ik ,daiky ia xn`p didiy
[igie d"c .g"q z"dr i"y jxr]

ezekln ceak ornl dle`bd
z` mkl dcib`e etq`d xn`ie eipa l` awri `xwie

zixg`a mkz` `xwi xy` minid .('` ,h"n)`xnbae 
(.e"p migqt) ,`zi` eipa l` awri `xwie ,l"ayx xn`c

uw eipal zelbl awri ywia ,mkl dcib`e etq`d xn`ie
yi melye qg `ny xn` ,dpiky epnn dwlzqpe ,oinid
epiwl` 'd l`xyi rny ,eipa el exn` ,'eke leqt izhna
epala oi` jk ,cg` `l` jala oi`y myk exn` ,cg` 'd
my jexa xn`e epia` awri gzt dry dze`a ,cg` `l`

cre mlerl ezekln ceak.

oiadl yieoiadl yi cere .dpiky epnn dwlzqp dnl 
 oeyld edn,oinid uwl`ipc xtqa oexg`d weqtae 

zixg` `ed dpekdy i"yxite ,oinid uw aizk
inie ,minidoini epiid mdnl oiadl jixv k"`e ,
.o"epa azkp

epiax yxtne 'nbd i"tr ,(.g"v - :f"v oixcdpqa) zrcy
edlek la` ,daeyza `l` oil`bp oi`y xfrl` 'xe ax
oil`bp aiig eleky xeca s` dŸ ¦r §Ac ,mixaeq i`xen`

 ,l"iiw oke ,dpyig` f` ekf m` wxe ,dyr` iprnlcokle
inid uw aezkomipiniind mdy ,ekf m`y fnxl - 

,[dpinia mini jxe` t"dr .b"q zaya eyxcy] ,da
uw dpekd didi ekf `l m` la` ,dpyig` didi f`

inidm.minid seqa ,dzra dle`bd didiy 

dn dpekd edfe zelbl dvx awriyinid uw oo"epa 
 ,`wec,zekfd zngn dle`bd didiy epnn dwlzqp okle
,dpiky ,ok dkld reawl d"awd dvx `ly `l`

dzra el`bi aiig elek eidi elit`ym`c xeaq awrie .
,erxfa leqt yiy meyn `ed epnn dpiky dwlzqp
k"`e ,cg` `l` mala oi`c l`xyi rny exn` okle
elit`y meyn `ed dpiky dwlzqpy daiqdc gken

 ,el`bi aiig eleky xecadyr` iprnlcxn`y edfe ,
 awriezekln ceak my jexaiptn eze` l`bic - 

  .ezekln ceak[.e"p migqt ,q"yd lr i"y jxr]

dagxd ecia yiyk wgca dxez
ik ux`d z`e aeh ik dgepn `xie 'ebe mxb xeng xkyyi

leaql enky hie dnrp .(e"h-c"i ,h"n)m` ,oiadl yie 
.leaql enky dhn dnl ,aeh `ed dgepny d`ex

epiax yxtne yxity dn i"tr ,s"iy m"xdndlr 
 zea`a dpynd(c"n ,e"t)zt dxez ly dkxc `id jk 

iige oyiz ux`d lre dzyz dxeyna mine lk`z glna
jixy` ok dyer dz` m` ,lnr dz` dxezae digz xrv

a"derl jl aehe f"dera jixy` jl aehedxe`klc ,
xn` xak `d ,ok dyer dz` m` ly dpekd dn dywi
ik ,s"iy m"xdnd yxite .dxez ly dkxc `id jk
oi`y iptn wgcd jezn dxez mc`d cnel minrtl
cnel did `l oenn el did m`e ,lek`l dn zn`a el

 `ed dpeilrd dbxcd la` ,wgecaok dyer z` m`
cenll ick lkd gipn n"ne ,f"dera jxy`yk.

 weqtd zpek edfemxb xng xkyyimebxza yxite - 
xiyr xkyyi] oiqkpa xizr xkyyi :qelwpe`

 ,[`ed miqkpadnrp ik ux`d z`e aeh ik dgepn `xie
dnd ik f"der ipcrne ibeprz mrh xaky ,l"x -

 ,lkd gipn n"ne ,ecialeaql enky hie`idy - 
   .dpeilrd dbxcnd[xkyyi d"c my]



daeh oir - rxd oirn dxiny
oir ilr zxet oa sqei zxet oa .(a"k ,h"n)oiadl yi 

 ltk ly oeyldzxet oadn i"tr epiax yxtne .
 l"fg eyxcy(e"t sc n"aae .k zekxaa) ilr ixwz l`

oir iler `l` oir,rxd oirn oiwleqn :i"yxite ,
 epiax x`ane,eicgi ewcv aizkde ixwdyiedc meync 

oir ilrepir zeidl `ly ,oird lr hleyy ,l"x - 
 ied okl ,mixg` lya drxoir ileroird mby ,l"x - 

 .eilr helyi `l mixg` ly rxd

eilr helyi `le ,drx epir `di `ly df xac dpde
 ,dyecway xac `ed rxd oirxac lky rcepe

,wqet epi` aey zexec dyly yxypyk dyecwayenk 
l"fg`y (.d"t n"a) lk opgei iax xn` jpxt iax xn`

cinlz epa oae mkg cinlz epae mkg cinlz `edy
xn`py mlerl erxfn zwqet dxez oi` aey mkg
itne jrxf itne jitn eyeni `l 'ebe izixa z`f ip`e
xn`y edfe .mler cre dzrn 'd xn` jrxf rxf

 weqtdsqei zxet oasqei ibqic oa qelwpe` mbxze - 
dixt oeyln zxt yxit mebxzdc azk i"yxae]

 weqtd jiynne ,[diaxezxet oaeze` mby ,l"x - 
dzrn `linn ,oir ilere ilr mlek eidie ,oa ibqi oa

    .xzei jxal jixv oi`e ,mler creoa d"c :g"q]
[zxet

 eci lr yprp exiag m`
d"awd zvigna eze` oiqipkn oi`

jelnb drx ik mz`hge jig` rytl `p `y `p`,'p) 
.(f"imdl legniy df `ed mrh zpizp dfi` oiadl yi 

. jelnb drx ik iptn

epiax yxtne l"fg`y dn i"tr ,(:h"nw zay) iny
ly ezvigna eze` oiqipkn oi` eci lr yprp exiagy

,d"awd epiid dfa `nxbe dribp zvw el yi m` `wec,
`le ,etka qng `l lr drx el dyr exiagy in la`
qpkil `ly df ypri dnl ,dfa mxeb mey el did

 .d"awd ly ezvignl

 sqeil mihayd exn`y edfejelnb drx ik,l"x - 
 oeylnoilnebzeyrl zlgzd dz`y ,oinelyze 

,jelnb mihayde ,drx mzac z`ady drx mdl
,mxebd dz` oklely ezvigna qpkiz `l eypri m`e 

 d"awd  .jig` rytl `p `y ok lr

[okzie d"ce `p` d"c my]

miaaeyl qxhpewdn mirhw dnk wizrp dxezd zcnzd i"r xwirde dyecwd oewiz mdy miaaeyd ini z`xwl

dxezd zcnzd i"r - dxdh xwir

.xdhi iriayd meiae iyilyd meia ea `hgzi `edik 
dxezd i"r ,zexiard z`nehn mc`d zexdh xwir

 dfae .dcnzda dt lraye azkaymina `adxez ,
 ,azkayy`aet"ray dxez ,1 epiide .iyilyd meia

 ,azkay dxeziriayd meiaet"ray dxez 2 ,xdhi.
[zwg] .oiai likynde

dxdh i"r ± epexkfa wwgp dxez

.dxezd zwg z`f,'eke jzr zpen` dide l"fg` ik 
gqide ,oexkfd gk epiid zrce .zexdh xcq df zrce
`ipzd ly execiqa y"nk ,dgkyd `ed zrcd
z`neh oixiarn dxdh i"re .y"iir ,aleld xrya

 epiide .dgkyd mxeby `"hqd,dxezd zwg z`f
.wwgpd k"`yn ,wgnp ,dlrnl wx ietwd xacc
,dgkyd oiwlqn zexdh x`ye z`hg in zexdhe

[zwg]      .oexkfa wwgp dxezde

dxezl dpkd rxd xeria

ligzi `ly mc` lk xdfi :a ,`lz oniq miig gxe`a
el yi m` s`e ,wecaiy cr lk`i `le dk`ln meya
dywde .wecaiy cr cenli `l cenll reaw zr
xq`p `l ziaxr ly rny z`ixw mcew dnl g"ad
xnel yi .dlik`e dk`ln zeyx ixac wx ,cenild

 zevny zngn ikxvid xeria `ed ung xeriae zwica
 dxez cenill dncw ok lr ,dpyd lkl oewize rxdick

[`a]     .oade ,mivewd l` rxfi `ly

d`nehd gk xayn ± dt lray dxez wqr

(`''r bn sc `"k oewiz) xdf ipewiza `zi`
eypkz` oiqxz ix`n dnk oixab dnk ,fixk `fexk

dpiba `ieg mr `axw `gb`l ,`yxcn iaa3yxite .
xayn dt lray dxeza wqrd ik ,jln `qk
ltepe zn` zxez miiwl zeiyewd uxiza ,zetilwd
[ziy`xa]  .m"q zbixd dxez ly dznglnac ,m"qd

1..epia` awri zcn `edy azkay dxez epiide ,zx`tzd zcn `edy mingxl fnxn min 
.oic `edc ,zekln `ed dt lray dxeze ,oicl fnxn y`e

2..iriay `edc zekln `ed dt lray dxeze ,iyily `edy zx`tz `ed azkay dxez 
3.etq`zp ,dxez ly dznglnd mingeld miwicv l"x ,mipibn ilra dnk ,mxvia mixeab daxd ik .'riwxa fixkn fexk' yacn wezn yexit 

.dpikyd liaya ,n"qd `edy ygpd mr megll ,dnyl dxez cenll yxcnd ziaa
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ה ש ר פ ה י  ל י ב ש זמני כניסת השבתב
פרשת ויחי תשע"ח

שמש באודסה דום
גלו  רבות  ישיבות  ת”ש.  טבת  חודש 
־לוילנא שתחת שלטון ליטא. השמועות הק

שות שהגיעו מארצות הכיבוש הנאצי מחד 
הסו הרוסים  בידי  הנפילה  על  ־והמחשבות 

הפחד  הלבבות.  את  החרידו  מאידך  בייטים 
היה מוחשי ומאיים. מרן רה”י הגאון החסיד 
החזיק  זצוק”ל  פינקל  יהודה  אליעזר  רבי 
אך  ישראל,  לארץ  לעלות  סרטיפיקט  בידו 
לעת עתה נשאר עם בני הישיבה וניסה בכל 
דרך לקבל סרטיפיקטים עבור הישיבה כולה. 
משלא הצליח לקבל אשרות כניסה עבור הישיבה כולה, 
־לא לאמריקה ולא לארץ ישראל, החליט לעלות לארץ יש

הבריטיים ששלטו  על השלטונות  להשפיע  ולנסות  ראל 
בארץ לתת אישורי עליה לכל בני הישיבה.

ביום ראשון י”ט בטבת ת”ש עזב מרן רה”י זצ”ל את 
הרכבת  על  לעלות  כדי  בוילנא  הרכבת  לתחנת  הישיבה 
למוסקבה, משם להמשיך לאודיסה, מנמל אודסה להפליג 
לאיסטנבול בירת טורקיה, משם להפליג לבירות בלבנון 

ומשם להגיע לארץ ישראל.

־בתחנת הרכבת פגש מרן רה”י את מרן הגרי”ז מברי
סק שהחליט אף הוא יחד עם משפחתו לעשות את אותה 
במשך  ונסעו  הרכבת  על  עלו  יחד  ישראל.  לארץ  הדרך 
־יממה שלמה עד שהגיעו ביום שני למוסקבה. כאשר בי

ררו מתי יוצאת רכבת לאודסה, התברר כי הרכבת הבאה 
נמשכת  והנסיעה   12:00 בשעה  רביעי  ביום  רק  יוצאת 
יומיים שלמים. אם הנסיעה תתנהל ללא עיכובים כלל, 

דבר נדיר באותם ימי מלחמה, הם צפויים להגיע לאודסה 
ביום שישי בצהריים, כאשר השבת נכנסת בשעה 15:00.

הזמן דחוק מאוד, אולם הרכבת הבאה לאודסה יוצאת 
שבינתיים  חשש  וקיים  הבא,  בשבוע  ראשון  ביום  רק 
אנשי הנ.ק.וו.ד. ]המשטרה הרוסית החשאית[ יתחרטו על 
האישור שניתן לשתי משפחות לצאת מ’גן העדן’ הרוסי. 

במצב זה של ספק פיקוח נפש עלו לרכבת ביום רביעי.
מחשש שמא תתעכב הרכבת בדרך ויגיעו ח”ו בשבת, 
לאורך כל הנסיעה אמר מרן הגרי”ז תהלים ועודד גם את 
באוויר  הורגש  המתח  כך.  לנהוג  ברכבת  היהודים  שאר 
כי  ברור  היה  חמישי,  ביום  למחרת,  הנסיעה.  כל  במשך 
הרכבת נמצאת באיחור של שעתיים. האם יספיקו להגיע 

לפני כניסת השבת?
האיצה  לפתע  והנה  רב,  היה  הגיע, המתח  שישי  יום 
עצומה.  במהירות  ונסעה  נסיעתה  מהירות  את  הרכבת 
האיחור הלך והצטמצם וככל שחלפו השעות גבר המתח. 

בשעה 14:30 עצרה הרכבת בתחנת אודסה.
ואמר:  לנוכחים  רה”י  מרן  פנה  הרכבת,  עצירת  עם 
“התהלים של הבריסקע’ר רב העמידו את השמש באודסה 
דום!” אז פנה למרן הגרי”ז ואמר: “נס הוא ומופת גלוי.”
פריקת המזוודות מהרכבת ארכה עוד כ-15 דקות, וכעת 
עגלה  על  הועמס  הציוד  כל  בפתח.  עמדה  כבר  השבת 
שנהוגה הייתה בידי עגלון גוי ומרן רה”י ומשפחתו, מרן 
הגרי”ז ומשפחתו ובעקבותיהם גם שאר היהודים שהיו 
במקום, פתחו בתהלוכה רגלית לכיוון בית המלון לעיניהם 

המשתאות של הגויים.
ע”פ הספר האבא מסלבודקה
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גור אריה יהודה מטרף 
בני עלית )מט,ט(

ואמרת  עצמך  את  סילקת  רש”י: 
מה בצע וגו’ וכן בהריגת תמר שהודה 

‘צדקה ממני’, לפיכך כרע רבץ וגו’.
אמר  ג-ה(:  ג,  )מאמר  בכוזרי 
החבר: החסיד הוא הנזהר במדינתו, 
טרפם  אנשיה  לכל  ומחלק  משער 
וכל צרכם, וינהג בם בצדק, לא יונה 
על  הכוזרי:  אמר  וגו’.  מהם  אחד 
החסיד שאלתיך לא על מושל? אמר 
נשמע  מושל,  שהוא  מי  הוא  החסיד  החבר: 
ומנהיגם  והגופיים  הנפשיים  וכחותיו  בחושיו 
ההנהגה הגופיית, כמו שנאמר ‘ומושל ברוחו 
אילו  כי  לממשלה,  המוכן  והוא  עיר’,  מלוכד 

היה מושל במדינה היה נוהג בצדק כאשר נהג 
בגופו ונפשו וגו’.

יהודה זכה למלוכה מתוך שהיה מלך ומושל על 
עצמו, והוא אשר כתב רש”י “סלקת את עצמך 
ואמרת מה בצע וגו’”. היינו שמשל על עצמו לא 
־להיות נגרר אחר זולתו. וגם אחיו סרו ושמעו לד
־בריו, כי זהו מכח המושל שבו. וכפי’ הגר”א במ

שלי )פ’ כז(שאמר כי גדר מושל הוא אשר מושל 
מעצמו ולא מחמת שאחרים בוחרים בו.

על  ומשל  מושל,  של  מציאות  היה  יהודה 
‘כי  בהודאתו  כשאמר  עצמו  על  וגם  אחיו 
אודיתתא  אונקלוס:  תרגם  וכן  ממני’.  צדקה 
־ולא בהיתתא. ומחמת תכונות אלו זכה למל

כות לעד ולעולמי עולמים.
 מרן המשגיח הגה”צ רבי 
ירוחם ליוואוויץ זצוק”ל

Baltimore, MD ........................4:33
Brooklyn, NY ...........................4:19
Chicago, IL ...............................4:08
Johannesburg, S. Africa ......6:44
Lakewood/Deal, NJ ...............4:21
London, UK ..............................3:44
Los Angeles, CA ......................4:34
Manchester, UK ......................3:39
Monsey, NY ..............................4:18
Montreal, Quebec ..................4:01
Toronto, Ontario ....................4:30
Yerushalayim ..........................4:09
Zurich, Switzerland ...............4:25
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בשבילי הלכה
ע''י הרב הגאון מאיר צבי שפיצר שליט''א

הערות בעניני הלכה. הלכה למעשה יש לשאול לרב

ויחי - עשרה בטבת
ע' תענית י' ע"ב בקיבל תענית ואח"כ נתרפא, וע' ר"ן בשם הראב"ד 
שהק' מדף י"ט וכ"ה ותי' דגשמים שאני שכבר אין צורך בישועה ולכן 

א"צ  להתענות.
יחיד  בין  דמחלק  מה  ברש"י  וע"ש  כ"ה  מדף  ראיה  הביא  והר"ן 
וציבור, וכ"כ טו"א כאן וע' רש"ש שהעיר שלא הביא מרש"י לקמן(, וע' 

רמב"ם פ"א מתעניות הט"ו שכתב כרש"י.
וע' רא"ש סי' ו' דלפי הראב"ד ה"ה אם מת א"צ להתענות כי כבר 
צריך  יחיד  ורמב"ם  רש"י  לפי  משא"כ  בגשמים,  וכמו  לישועה,  א"צ 

להשלים כיון דלא התנה מפורש. 
)ומסברא היה נראה דגם לרש"י ורמב"ם הא דחייב הוא רק עפ"י 
המבואר במס' תענית ח' ע"ב מן היום הראשון אשר נתת את לבך, 
בדניאל י' י"ב. ולכן בנתרפא חייב להשלים, אבל לא במת, אבל ברא"ש 

מפורש נגד זה(. 
וע' או"ש שם שהק' משמואל ב' י"ב כ' דדוד הפסיק התענית כשמת 
בנו אף שהיה תענית יחיד. )ולפי הראב"ד א"ש(. )ופשוט שעשה כן מיד 
יום, וכמ"ש שם ברד"ק, וע"ש ברד"ק שנתקשה  מדין אבילות  באותו 
וכתב כנ"ל דע"כ היה באותו יום, וע"ש עוד בענין כלו לו חדשיו ואיך ידע(.
והביאו בשם מהר"י חגיז לתרץ כי דוד המלך דינו כציבור, אך יש לדון 
בזה לפי שני הטעמים שנאמרו בציבור משום אין מטריחין את הציבור או 
משום דלב ב"ד מתנה עליהם. )ואולי יש מקום לומר דדין תענית הוא מ"ע 
של ככל היוצא מפיו ולא ל"ת, והרי אונן פטור ממ"ע. ואף דנדר בעלמא 
הוי בכלל לא יחל דברו, אולי נדרי תענית אינו אלא חיוב דרבנן והוי כמו 
עשה. מיהו להלכה ע' שער הציון תר"מ מ"ח בסוגריים דחייב בתענית 

ציבור, אכן כתב טעמו משום דהוי בשוא"ת, ולא משום דהוי ל"ת(.
וע' ס' בני ראם מהגאון ר' אברהם גנחובסקי זצ"ל, מעשה שאמר הצדיק 
ליתן לו צדקה ואח"כ הגיע מכתב שכבר שוחרר קודם, ואמר מהרש"ם 
דהממון לצדקה, כי לפעמים ה' נותן הישועה על דעת כי ילך אח"כ לצדיק. 
וראיה מברכות ס"ג ע"ב עה"פ בשמואל ב' ו' עובד אדום וכו' ויברך ה', 
ואמרו שכולן ילדו, והרי לא היה שם אלא ג' חדשים, ומשמע שילדו כשהיה 

שם, ועכצ"ל כי נתעברו על דעת שיעשה המצוה אח"כ, וכן כאן.
והקשו משו"ע תקס"ט ד' בנודע שהיה הישועה לפני קבלת  תענית 
אין חייבים. וע"ש בסופו שהעיר ר' אברהם שביפה עינים בסוף ברכות 

הק' כקו' הנ"ל, שאומרים בשם מהרש"ם, על גמ' הנ"ל.
וע"ש בשם ירושלמי שילדה כל אחת ששה פעמים בג' חדשים, וע"ש 
בירושלמי כיצד טמאה שבעה וטהורה שבעה וילדה, וכן כל שני שבועות. 
ומאחר שאמרו פלא כזה בירושלמי, לכא' היה נראה דזה גם הכוונה לפי 
וכן נראה שפי' בסוף  ג' חדשים.  הבבלי שילדו ששה בכרס אחד אחר 
מדרש תדשא, מובא שם בסוף בני ראם, בספר אליהו ופרקי משיח, דף 

כ"א ע"א ע"ש. 

 הערות ותגובות בלשה"ק או באנגלית יתקבלו ברצון במייל
bishvileihalacha@themir.org 
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“כל מעשיך לשם שמים”

“וברכתו מכל הימים”
אומרים אנו בתפילת ליל שב"ק "אתה קדשת 
את יום השביעי לשמך וכו', וברכתו מכל הימים 
"בירך"  הקב"ה  הזמנים".  מכל  וקדשתו  אומרים 
את יום השבת שיהיה היום המבורך ביותר, והוא 
־יהיה המקור לכל הברכות, וכן "קידש" יום זה בק
דושה מיוחדת, שאינה נמצאת בשום מועד אחר.

השבת – מקור האמונה והשכר הנצחי
ויש להתבונן מדוע דווקא יום השבת התברך 
יותר מכל הימים, ומה התייחד דווקא  והתקדש 

אמנם ביום זה. 
האמו יסוד  היא  שהשבת  כיון  לבאר,  ־ויש 

וכל  הדת,  כל  יסוד  היא  והאמונה  בהשי"ת,  נה 
הקשר שלנו עם הקב"ה מושתת על יום קדוש זה, 
וביותר, רק ע"י יום זה אפשר לזכות לשכר הנצחי 
ולכל ההבטחות שהבטיחנו ע"י עבדיו הנביאים. 

וזהו ע"י שנאמין בו ית' אמונה שלמה, ואמונה 
זו עיקרה ביום זה, ומפני כך בירך וקידש הקב"ה 
את יום השבת, ולכן נעשית היא שורש כל השכר 

הנצחי.

מצות קידוש ה’
כל  ה"א(;  מיסוה"ת  )פ"א  הרמב"ם  כתב  והנה 
הזה  הגדול  קידוש השם  על  ישראל מצווין  בית 
שנא' "ונקדשתי בתוך בני ישראל" ומוזהרין שלא 
ועוד  "ולא תחללו את שם קדשי".  לחללו שנא' 
כתב שם )ה"י(; "וכן כל הפורש מעבירה או עשה 
מצוה, לא מפני דבר בעולם לא פחד ולא יראה 
הוא,  ברוך  הבורא  מפני  אלא  כבוד  לבקש  ולא 
כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו - הרי זה 

מקדש את השם". 
־ומבואר, כי כשם שיוסף הצדיק פרש מן העבי

רה לשם שמים ללא כל נגיעות או דבר אחר, כן 
באופן זה צריך כל אדם מישראל להתנהג בקיום 
מצוות ה' ובמניעה מהעבירות. וענין קידוש השם 

־זה הוא בין בגלוי ובין בסתר, שאף אם פורש מע
ג"כ מקדש שם  בירה בסתר כשאין איש רואהו, 

שמים על גופו ונפשו.

קידוש ה’ של יהודה
והנה בפרשת השבוע, כשיעקב אבינו בירך את 
בקנטו ושמעון  ראובן  את  שהוכיח  מצינו  ־בניו 

רים, ואיתא ע"ז במדרש )ילקו"ש ויחי רמז קנ"ט(; 
"כשהוכיח יעקב את ראובן ושמעון, הוריקו פניו 
של יהודה ונתירא שלא יוכיחו במעשה תמר, מיד 
זש"ה  אחיך",  יודוך  אתה  "יהודה  ופייסו:  קראו 
 - יכבדנני"  "זובח תודה  כג(  נ,  )תהלים  ע"י אסף 
מקרא זה לא אמרו אלא כנגד צדיקים שכובשין 
את יצרם ומודין במעשיו, שכל המודה במעשיו 
זוכה לחיי העוה"ב שנאמר "זובח תודה יכבדנני", 
וכן אתה מוצא ביהודה שהודה במעשה תמר, א"ל 
השרי מן  בניה  ושני  תמר  הצלת  "אתה  ־הקב"ה 

פה ואת יוסף מן הבור, שנאמר )בראשית לז,כו( 
את  נהרוג  כי  בצע  מה  אחיו  אל  יהודה  "ויאמר 
מן  א'  ארבעה:  מבניך  מציל  שאני  חייך  אחינו", 
הבור – דניאל כנגד יוסף, וג' מן האש – חנניא 
מישאל ועזריה – כנגד פרץ וזרח ותמר, וכל מי 
שאינו מודה במעשיו הקב"ה מקללו, שכן מצינו 
"היכן  הקב"ה  א"ל  אחיו  את  שהרג  בשעה  בקין 
הבל אחיך"?, אמר לפניו "רבש"ע אני והבל הבאנו 
נפש,  בפחי  ולי החזרת  לפניך, שלו קבלת  דורון 
ממני אתה מבקשו והלא אינו מתבקש אלא ממך 
הקב"ה  א"ל  הבריות"?!,  כל  את  משמר  שאתה 
"אני מודיעך היכן הוא"!, אמר לפניו "גדול עווני 
־מנשוא" וכו' מיד מחל לו מחצה וכו'. "מכסה פש

עיו לא יצליח" )משלי כח,יג( זה קין, "ומודה ועוזב 
ירוחם" זה יהודה. ע"כ לשון המדרש.

והודאה זו שהודה יהודה במעשה תמר היתה 
־גדולה במעלתה מאוד, שהרי תמר הסכימה למ

סור ג' והודאה נפשות ולא להלבין פניו, משמע 
נפשות,  ג'  מאיבוד  יותר  קשה  היתה  זו  שבושה 

־ובכל זאת הודה בדבר וקידש בזה שם שמים בר
בים, ולכן זכה להצלת חנניה מישאל ועזריה.

צדיקים – כוונתם לשמים
והנה בגמ' בסנהדרין )ו:( "רבי מאיר אומר לא 
)בראשית  יהודה שנאמר  כנגד  בוצע אלא  נאמר 
לז,כו( "ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרוג 
את אחינו", וכל המברך את יהודה הרי זה מנאץ, 
ועל זה נאמר )תהלים י,ג( ובוצע ברך נאץ ה'". – 
יוסף  והטעם בזה הוא, שהרי מכרו האחים את 
בעד עשרים כסף ובעד נעלים כפי שכתוב בנביא, 
ומי שגרם למכירה זו היה יהודה, לכך אין לברך 

את יהודה על מעשה המכירה.
־אך דבר פלא הוא וכך הק' במהרש"א שם - דמ

דוע קרא למברכו "מנאץ", הרי לכאו' על יהודה 
דלשון  ועוד  זאת.  לומר  צריך  היה  אך  עצמו  
־"מנאץ" משמע ענין הכעסה או כפירה, ואיזו כפי

רה ישנה בלברך את יהודה?.
וביאר שם המהרש"א, שכוונת הגמ' היא שמי 
יוסף  את  שמכר  מעשהו  על  יהודה  את  שמברך 
בשביל לקבל ממון ולכך מנע את הריגתו – עליו 
ענין  על  לברכו  ה'", משום שצריך  "מנאץ  נאמר 
ירא  שהיה  שמים,  לשם  שנתכוין  יוסף  הצלת 
ומכיון  יוסף,  ולא רצה במיתתו של  מחטוא לה' 
־שחשש שמא אחיו לא ישמעו לו הלך ופיתם בד

ברים "נלך ונמכרנו לישמעלים", ועי"ז רצה שינצל 
יוסף ממות.

ברך"  "ובוצע  הכתוב;  פירוש  הוא  כך  זה  ולפי 
היינו מי שמברך את יהודה לומר שסיבת מכירתו 
היתה בשביל בצע כסף וכמו שכתוב "מה בצע כי 
נהרוג את אחינו", - הרי זה מנאץ, מפני שכופר 
־ומכעיס בזה להקב"ה, שהרי ממעט בזה את ירא

תו של יהודה מהקב"ה.
וזוהי מעלתו הגדולה של יהודה, שנתכוין לשם 
ולכך המברכו עבור  ח"ו עבור ממון,  ולא  שמים 

ממון "מנאץ ה'" יקרא.

 פרשת 
מורנו ראש הישיבה הגאון רבי אריה פינקל זצוק"לויחי
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 פרשת 
ויחי

־והנה מובא בירושלמי )ב"מ פ"ב ה"ה( וכן במד
רש רבה )פרשת עקב פ"ג(; מעשה בר' שמעון בן 
ומצינו שטח שלקח חמור אחד מישמעלי אחד, 
הלכו תלמידיו ומצאו בו אבן אחת טובה תלויה 
לו בצוארו, אמרו לו "רבי - ברכת ה' היא תעשיר" 
)משלי י,כב(, אמר להם ר' שמעון בן שטח "חמור 
והחזירה  הלך  לקחתי",  לא  טובה  אבן  לקחתי 
לאותו ישמעלי, וקרא עליו אותו ישמעאל "ברוך 

ה' אלהי שמעון בן שטח".

האבידה  השיב  מדוע  זה,  במעשה  להבין  ויש 
־לאותו עכו"ם, הא אמרינן בסנהדרין )עו:( "המח

זיר   ויש אבידה לכותי עליו הכתוב אומר )דברים 
כ"ט( "לא יאבה ה' סלוח לו"?.

וביאור הדבר הוא, שתלוי המעשה בכוונתו – 
הכותי   את  כי משוה  לכותי  האבידה  אם משיב 
מצות  לו  חשובה  ואין  כאחד  והישראל  וביאור 
בוראו, וכמו שפי' רש"י שם, – עליו נאמר "לא 
כבודו  את  לו", משום שממעיט  סלוח  ה'  יאבה 
של עם ישראל ומשוה אותם לעכו"ם וזהו חילול 
ה', משא"כ ר' שמעון בן שטח שכל כוונתו היתה 
בן  "בעי הוה שמעון  וכדברי הירושלמי  לשמים, 

שטח משמע בריך אלההון דיהודאי", ופירש שם 
ה"פני משה" "רוצה הוא שיתקדש שם שמים על 
ידו, ולשמוע שיאמרו בריך אלההון דיהודאי וזה 
נוח לו יותר מכל שכר וריוח ממון שבעולם", לכן 
אדם  כל  וכן  האבידה.  בזה שהשיב  עשה  מצוה 
שיעשה בכוונה זו הרי זה רצוי לפני השי"ת משום 

שמקדש את שמו ית' בעולם.

הוי דן לכף זכות
במכירה  יהודה  שכוונת  חשבו  האחים  והנה 
רעה היתה שרצה למוכרו בעד ממון, ולכך לאחר 
יהודה  "וירד  לח,א(  )בראשית  כתוב  שמכרוהו 
אבל  מגדולתו,  שהורידוהו   – וגו'  אחיו"  מאת 
האמת היא שכוונתו היתה לשמים, שרצה להציל 
את אחיו ממות, ורצה שיתקדש שם שמים, ולכך 
־זכה שנצלו כמה נפשות בגללו כמו דאיתא במד

רש )הנ"ל(, וכן זכה לברכות אביו שברכו במלוכה 
וכו'.

רואים  שלפעמים  בשבילנו,  גדול  חיזוק  וזהו 
־אנו אדם שלומד בהתמדה, ונוטים לחשוב שלו

אדרבה  אך  וכדו',  חשבונות  מיני  כל  מפני  מד 

צריכים אנו ללמוד ממעשה המכירה של יהודה, 
ולדון כל אדם לכף זכות, ובוודאי כוונת הלומד 
לשם שמים לקיים מצות עסק התוה"ק ולקדש 

שם שמים.

וכן נתחזק כולנו בענין שמירת השבת, לחשוש 
בכל דבר שיש בו פקפוק, ולהמנע מעשייתו ובזה 
וכן נזכה גם אנו לקדש שם שמים, ונוכל לזכות 

עי"ז לאמונה טהורה ולשכר נצחי של העוה"ב.

ולאחיו יאמר חזק
ישראל ששרוים בסכנה,  כיום של עם  המצב 
ובשעת סכנה צריכים לחזק את עסק התוה"ק, 
וכל א' המצב שמתחזק מחזק בזה גם את השני, 
־וצריך ליזהר מלהיות צר עין כשרואה חבירו מת

חזק, וכמו שכותב ע"ז רבינו יונה )שערי תשובה 
עצמו  הוא  שרק  כשרוצה  רבה,  בחומרה  ש"ג( 
ועי"ז שנ יקיים,  ואילו חבירו לא  ־יקיים מצוות 

קיים "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" 
)ישעיה מא,ו( ונתחזק ללמוד תורה כראוי, נזכה 
שננצל מכל הצרות ונגאל גאולת עולמים בביאת 

משיח צדקנו, אמן.

מורנו ראש הישיבה הגאון רבי אריה פינקל זצוק"ל
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Brotherly Love
Harav Hagaon Meir Tzvi Shpitzer Shlita

Many of us bentch our children on Friday night, while others do so on 
Erev Yom Kippur, but we all use the immortal words of Yaakov Avinu in his 
wonderful brachah that our children should grow up to be like Ephraim 
and Menashe: ְיִׂשְמָך ֱאֹלִקים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה. 

Before saying this brachah, Yaakov placed his hands on the heads of 
Ephraim and Menashe. When Yosef saw that Yaakov’s right hand was on 
Ephraim’s head, he tried to switch his father’s hands, but Yaakov insisted 
that his hands remain that way. “Know that I’ve switched my hands 
intentionally,” he said, “because even though Menashe is older, Ephraim 
is going to be greater.” 

The Agra d’Kallah, by the author of the Bnei Yissaschar, explains that 
Ephraim and Menashe displayed incredible feelings of love and affection 
for each other. Menashe realized that his grandfather was giving the better 
brachah to his younger brother; had we been in that situation, we would 
surely have complained. Ephraim, whom Yaakov chose to receive the better 
brachah, saw his father getting involved and trying to take that brachah 
away from him; had we been in Ephraim’s position we would have told 
our father, “If my grandfather decided to give me the better brachah, I’m 
going to take it, and please don’t get involved.” But neither Menashe nor 
Ephraim said a word – and they knew the value of a brachah from Yaakov 
Avinu, who was the one who fought to get a brachah from his own father. 

When Yaakov Avinu saw the wonderful middos of Ephraim and Menashe, 
who were happy if their brother received the better brachah, he bentched 
them – and all of us – to be like them. When we bentch our children with 
these words, we are asking that Hakadosh Baruch Hu help our children 
become like Ephraim and Menashe and possess brotherly love that will 

allow them to be happy for each other in every situation and encourage 
one another to succeed.

Later in the parashah Yaakov Avinu admonishes Shimon and Levi by 
saying: ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס ְמֵכרֵֹתיֶהם  Why does the passuk here .ִׁשְמעוֹן 
describe them as brothers? 

The Midrash explains that the introductory words ְוֵלִוי ַאִחים  ִׁשְמעוֹן 
are actually part of Yaakov’s rebuke. Yaakov was telling Shimon and Levi, 
“When it came to the incident with Dina, you knew what it meant to be 
brothers, you risked your life for your sister.” Indeed, Rashi says they’re 
called “achei Dina” because they endangered their lives in order to save 
her. “Why, then,” Yaakov continued, “did you not display those feelings 
of brotherhood toward Yosef, whom you sold?” 

Yosef, in contrast, did display those feelings of brotherliness. In last 
week’s parashah, he told his brothers: ֲאִני יוֵֹסף ֲאִחיֶכם ֲאֶׁשר ְמַכְרֶּתם אִֹתי 
 ,We know that Yosef is the one the brothers sold to Mitzrayim .ִמְצָרְיָמה
so why mention this again? The Ohr Hachaim explains that Yosef was 
emphasizing, “I am Yosef your brother – I feel to you as a brother does, 
and I yearn to be kind to you.” Furthermore, Yosef was telling them that 
even at the time that they sold him to Mitzrayim, he still felt like their 
brother. They were being unkind to him, but he nevertheless wanted to 
be kind to them. “That’s why,” Yosef continued, “now that I’m the ruler 
in Mitzrayim and you’re going through difficult times, I want to help you 
and take care of your families.” 

A Brother is Always Kind
The Torah commands us:  ֹלא ְתַתֵעב ֲאדִֹמי ִּכי ָאִחיָך הּוא – do not despise 

Parashas 
Vayechi Below is an English adaptation of this weeks' Parsha Preview

which can be heard live every Wednesday at 2:15
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or hurt an Edomite, because he is your brother. The Malbim points out 
that Edom is very worthy of being despised and antagonized. But the 
Torah expects us to act kindly to a brother even if he acts unkindly to us, 
just as Yosef displayed love to his brothers even though they sold him. 

The true definition of a brother is someone who will always be kind to 
his brother, even if his brother wasn’t kind to him.

In Shir Hashirim Shlomo Hamelech speaks to Hashem in the name 
of Klal Yisrael, which says to Hakadosh Baruch Hu: ִלי ִיֶּתְנָך ְּכָאח   we ,ִמי 
wish that Your relationship with us would be like that of a brother. The 
meforshim explain that a brother is expected to be kind and helpful even 
if his sibling wasn’t good to him. “It’s true that we might not have behaved 
properly,” we say to Hakadosh Baruch Hu. “We might have done aveiros. 
But we want You to repay our bad deeds with kindness, just as Yosef did.”  
The Yalkut in Shoftim teaches the principle that Eisav’s descendants fall 
only before the descendants of Rochel. Why do the children of Rochel 
have the power to prevail over Eisav? 

All of the other shevatim were lacking in their feelings of brotherly 
love, and therefore, they cannot triumph over Eisav. But the children of 
Rochel, who did not participate in selling their brother, but on the contrary, 

displayed the incredible love of ֲאִני יוֵֹסף ֲאִחיֶכם – they will bring the geulah. 

The navi Yirmiyahu says: ָּבֵעת ַהִהיא ְנֻאם ה’ ֶאְהֶיה ֵלאֹלִקים ְלכֹל ִמְׁשְּפחוֹת 
 In those days,” says Hashem, referring to the time when Moshiach“ .ִיְׂשָרֵאל
will come, “I will be the God of all the families of Klal Yisrael.” The passuk 
specifically mentions the families of Klal Yisrael because the geulah will 
come not to those people who stand as individuals, but rather to those 
who stand together in families. Even if a family member wasn’t kind or 
helpful to us, being part of a family means being like Yosef and repaying 
evil with good. Therefore, even if somebody was unkind to me, I have to 
go out of my way to be kind to him. The willingness to sacrifice on behalf 
of our family members – as we see in this parashah with Ephraim and 
Menashe – is what creates a family, and it is the families of Klal Yisrael 
that will merit the geulah. 

This is the brachah that we give to our children: that they should grow 
up to feel for one another and put themselves out for one another. May we 
be zocheh that our relationship with one another will be that of ִמְׁשְּפחוֹת 
 ִמי and that our relationship with Hakadosh Baruch Hu be that of ,ִיְׂשָרֵאל
 ָּבֵעת ַהִהיא ְנֻאם ה’ :so that we merit to see the fulfillment of ,ִיֶּתְנָך ְּכָאח ִלי
.ֶאְהֶיה ֵלאֹלִקים ְלכֹל ִמְׁשְּפחוֹת ִיְׂשָרֵאל



 א

 

 נ
 נ

 וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו וכו'.

כי נשני אלקים את  –אפשר לבאר כי יוסף נתן שם בנו מנשה 

כל עמלי, דהיינו שיוסף זכה למדרגה שזכר רק מה שנוגע לעבודת 

השי"ת, ועל שם זה קרא בנו מנשה ששכח כל מה שעשו לו 

ם האחים. וכיון שראה שאביו משכל את ידיו חשב בגלל שאפרי

יותר חשוב ועוד לא הגיע למדרגה שזוכר רק מה שנוגע לעבודת 

ה', לכן אמר לו אביו גם הוא יהיה לעם וכו', וזה שסיכל את ידיו 

 לא בגלל שרצה לומר שעוד לא הגיע למדרגה הנ"ל.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 

 ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך.

ד על אחיך, לכותו. ואימתי כשאחמ''בוד כ'ם ששכ"ם נוטריקון 

היינו שאתה באחדות עם אחיך. אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי 

 ובקשתי, וזה הוא שתרגם אונקלוס: בצלותי ובבעותי.

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(           

 

 ויברכם ביום ההוא לאמר.

 היינו שלא תדאג דאגת רק ביום ההוא לאמר.

אמר ביום ההוא לאמר, ביום ההוא הוא יום הדין, שיוכל ל עוד

 ולא יתבישו מיום הדין.

 לאמר, שיהיה להם הכח ותגזור אומר ויקם לך. עוד

: "בצע אמרתו" )איכה ב, יז(לאמר, לשון לבוש כמו שכתוב  עוד

ומתרגם אונקלוס בזע פורפירא דיליה, היינו שיהיו יכולים לבוא 

)משלי בלבושיהם, כי מכל מצוה נעשה לבוש לנשמתו. וזה הפירוש 

דר לבושה ותשחק ליום אחרון", כי יש מלבוש שהוא "עז וה לא, כה(

חזק ואינו נאה ויש לבוש אשר הוא נאה ואינו חזק, כן בקדושה אם 

רק עושה המצוה כמצות אנשים מלומדה הוא חזק ואינו נאה, ואם 

  -עושה בשמחה ובאהבה אז הוא חזק ונאה. וזהו "עז והדר לבושה" 

 שניהם ביחד, אז "ותשחק ליום אחרון".

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(    

 

 ויברכם ביום ההוא לאמר.

לשון תפלה, שהם יודו ויברכו וישבחו לה' על כל הטוב 

שגמלנו, כמו שלעתיד יהיה כל הבקשות בנוסח הודאה להשי"ת 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(      שהשפיע עלינו כל טוב.

 .גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב

ק מסוגל לאמר קודם השינה. ויש איתא בספרים כי זה הפסו

לבאר כי זה הפסוק מספר ש"י, ואיתא בכתבי האר"י ז"ל כי הש"י 

עולמות מתחלקים לשני חלקים: או"ר מימינא ק"ג משמאלא. כי יש 

שני בחינת צדיק, צדיק מעיקרא, וגם אם אפילו ח"ו קילקל אך 

הקב"ה עתיד  )עוקצין פ"ג מי"ב(אחר התיקון מקרי צדיק וזה מאמר חז"ל 

)תהלים צז, להנחיל לכל צדיק וצדיק. והנה הצדיק מעיקרא כתיב בו 

אור זרוע לצדיק. והבחינה הב' קודם התיקון נשאר ק"ג הוא  יא(

מספר עגל משמאלא, רק אחר התיקון נעשה מספר מנחה בגימטריא 

שאו מנחה ובואו לפניו. והנה בזה  א טז, כט(-)דברי הימיםק"ג, וזהו 

גודנו, כי הג' תיבות הראשונות גד גדוד יגודנו הפסוק יש תיבת י

מספר ק"ג, ותיבות אחרונים והוא יגוד עקב הוא מספר ר"ז או"ר. 

מקום שבעלי תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם  )ברכות לד:(וזהו 

עומדין, וכונת הפסוק רומז לזה כידוע מספרים, כי העיקר אם 

ויו"ד על שם ישראל מקדש המחשבה הכל הולך אחר המחשבה, 

המחשבה נאמרו, כי אם מקדש המחשבה להתקשר ביחידו של עולם 

אז מקדש כל איבריו וגידיו אחר המחשבה. ואיתא בגמרא אתי 

דרדקי מבי מדרשא ודרשו שאפילו מימות יהושע בן נון לא דרשי 

כוותיה, מדוע דוקא מימות יהושע, על שם כי הוא גם כן נקרא 

)פרשתן גומל דלים, וגם בזוהר הק' איתא "גד"  )שבת קד.(נער. ודרשו 

ג' יהיב וד' לקיט היינו הג' משפיע תמיד להד'. ועל זה מרמז  רמד:(

הפסוק "גד", היינו שישפיע תמיד למקום הקדושה ולא לזולתה 

שלא יאחזו בו חיצוניים ח"ו. והאיך יוכל להיות זאת, העיקר אם 

שנים מקדש המחשבה, ואם פוגם המחשבה אז היו"ד נתחלק ל

ד' ונעשה ח"ו פירוד בין הדבקים ומאתוון גד גדוד, ואם -ונעשה ו'

אינו מתקן אז נעשה גם כן יגודנו, מאי גוד פלוגתא, ונעשה ח"ו 

מסך המבדיל. וזהו סוד הנה עומד אחר כתלינו, שנעשה מעצמנו 

ענוה, שישבר את לבו בהכנעה  –התיקון לזה. והוא יגוד עקב 

קבל היוד בראשונה, אז נעשה אתון וענוה ומקבל את המחשבה ומ

יגוד, יוד המחשבה וגד השפעה מג' לד' בלתי שום פירוד ונכלל 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(      הכל להקדושה.

 

 וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה.

מנוחה כי טוב, זו שבת. ואת הארץ כי נעמה, זו ארץ ישראל. 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(              ועל ידי זה ויט שכמו לסבול.

 

  



 ב

 

 מאשר שמנה לחמו.

הנה בנוסח כל הברכות שאנו מברכים כל מילותיהן מורות על 

 –הוא לשון הברכת אילנות, אתה  –הקשר בינינו להשי"ת. ברוך 

בא להורות כדאיתא בעבודת ישראל "אתה כהן לעולם", שכהן רומז 

לפני השי"ת  למדת החסד, והיינו שזה גופא שאנו זוכים להגיד

 –"אתה" הוא מחסדו ית', "ה' אלקינו מלך העולם... קדשנו" 

לשון צותא וחיבור עמו ית', וכן לשון  –פשוט, "במצוותיו" 

"וציונו". אמנם יש להתבונן במלת "אשר", ויש לבאר שהיא מלת 

קישור וחיבור בין מלת "העולם" ל"קדשנו", וממילא בא לרמוז על 

 ינו שבשמים.ענין החיבור בינינו לאב

היינו ממלת "אשר", "שמנה"  –וזה שאמר הכתוב: "מאשר" 

לחם רומז לחיבור כידוע,  –אפשר להתענג ולשבוע ממנה, "לחמו" 

וכשיתבונן איש ישראל בזה יבוא לתענוג עילאי בבחינת "כמו חלב 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(     ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי".

 

ם בחדש טבת וכדאיתא בספרים הק' דחודש כעת אנו עומדי הנה

זה הוא זמן הטעון חיזוק שיתגבר האדם בעבודתו ביגיעה וביטול 

הרצון. ובפרט שבשבת קדש פרשת ויחי מתחילין ימי השובבי"ם 

אשר המה זמנים המיועדים לחיזוק בעבודה, ועל כן יראה כל אחד 

להתחזק כפי יכלתו וכפי כל יכלתו ביגיעת התורה ובתפלה 

בעבודת ה', וזוהי התשובה המעולה כאשר האדם מתיגע בעבודת ו

ה' בביטול הרצון ללא הרגשת תענוג ובזה הוא מתקן מה שנגרר 

 )מרן אדמו"ר שליט"א(        אחר רצונותיו ותאות העולם הזה.

 

 מ
 סוף מעשה במחשבה תחילה

אחד מהדברים המיוחדים שכתב בעל המשמרת שלום זי"ע  הוא 

ודם כל מצוה שמקבל ע"ע עשיית המצוה לשם יחוד הנוסח לומר ק

קוב"ה ושכינתיה וכו', וכגון בשבת ויו"ט כשמקבל ע"ע תוספת שבת 

או במוצאי שבת שמקבל תוס' שבת ביציאתו, וכן בסעודות שב"ק 

ועוד. וזה דבר נפלא שמרגיל א"ע קודם כל מצוה שמקבל ע"ע 

ומרים שיכולים עשיית המצוה, וזה שייך בכל דבר ודבר וכפי שהיו א

כאשר קודם לכן חושב שרוצה  -שעות בלילה ויחשב כמצוה  7לישון 

לאגור כוח לעבודת ה'. וכן שמעתי פעם מיהודי מהדור הקודם שהיה 

מעורר לבחורים שנסעו מהישיבה לביתם מדי פעם בפעם שיחשבו 

 קודם הנסיעה שרוצים ללכת לקיים מצות כיבוד אב ואם.

התוה"ק שאומר שרוצה לקיים מצות  ובודאי שייך זאת בלימוד

כאשר מתישב ללמוד את ה"שעה  -תלמוד תורה, ובדרך אפשר 

רצופה" או "עמוד היומי" יכול להוסיף גם ולקיים לא תתור מן הדבר 

אשר יגידו לך, ושאל אביך ויגדך, וכפי שא"ל פעם א' מטובי אנ"ש 

 שלימוד עמוד היומי הוא חלק מההתקשרות.

 חהד"ז

 מ
 אלי' לה מי

 

 חיות שואבים החג לפני – הרגשה אותה לה חוזרת תמיד
 בחג, לקראתנו הבא המועד של ומעלתו יקרתו אודות מהדיבורים

 אך, ובקדושתו באורו ומתעלים מתרוממים – חיים ד"בס עצמו
 מהיכן? עכשיו עושים מה: ההרגשה לה מזדחלת עובר החג כאשר
 ?הזאת בעת חיות נשאב

, לבחורים חבורה כראש שימשש אברך פעם לי סיפר כך
 מעט נתבונן אם שבעצם החבורה לבני שח הוא החנוכה ימי שבעבור
 הם שאף נבין החנוכה נס קודם ההם בימים היהודים של במצבם

 יון מלכות בחשכות שרויים היו הם – שכזה במצב בדיוק עמדו
 – מלחמה דגל הם הניפו זה ובמצב, תקוה של פתח כל לראות מבלי

 המלחמה אחרי רק, להם מחכה גדול שאור לדעת מבלי יאל' לה מי
 .האפילה את שגירש הגדול לאור הם זכו

 למה כעת לנו אין הנראה כפי – אנו מצבנו את כעת נשוה
 בעת ההם שבימים כפי אך, מרחוק מנצנץ לא אור שום – לצפות
 האיר כך מתוך ודוקא למחמה הם יצאו שכזה במצב היהודים עמדו
 נניף רק אם לנו מצפה מה יודע מי – אצלנו גם ךכ, חדש אור להם

 ?!המלחמה דגל את באומץ

 הם ונכונים, ליגיעה אנו נדרשים בו מצב לכל הדברים נכונים
 הצדיקים בפי הנודעים ם"השובבי לימי ה"בעז בהגיענו ביותר

 ק"בתוה עמל לתוספת ומיועדים המסוגלים כימים' הק ובספריהם
 .ישראל נפשות יםומקדש המטהרים ענינים ובשאר

 כך, הפרטית מלחמתו – בעבודתו יחיד לכל הם שנוגעים וכפי
 במלחמת האגודים החבורה בני – הציבור כלל לגבי הם נוגעים
 דמשיחא עקבתא תקופת – בזמננו וביותר, וחילותיו היצר נגד מצוה

 היתה תרבותם כל אשר יוונים כאותם, הרע כחות מתגברים כאשר
 מלחמה דגל יחד להניף עלינו, ותאוותיו הגוף רצונות את לטפח

 '.ית שמו למען ובגבורה באומץ

 נחלי" גליוננו בהופעת ממושכת הפסקה לאחר: נוספת ונקודה
 חסדו הגדיל ועוד, לאורו שוב הבורא בחסד עתה אנו זוכים" אורה
, יכונה" מעדן נהר" בשם ק"רבוה מתורת נוסף קובץ בהופעת עלינו

 קיומם שבעצם הרי בהם היצוק העשיר כןהתו מלבד – אלו גליונות
 '.הק לחבורתנו כדגל משמשים

, הרחוב מתרבות להתבדל המנסים חדא כנישתא - אנו זוכים
 להדריכנו מגמתו כל אשר א"שליט ר"אדמו מרן הנהגת תחת

 ומכער מקרר אשר מכל ולהתרחק, הקדושה ושבילי האמונה במסילות
 מתוך הבורא עבודת – ודרכנ המנחילים אלו גליונות, הנשמה יופי

 בכל המלחמה דגל את ונושאים שאיפתנו את מבטאים, אמת נקודת
 מי – במהרה משיחנו אור עלינו להאיר נזכה עדי, עלינו העומדים

 !אלי' לה
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 ליל שבת פ' ויחי תשע"ג

 

האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. 

לות לבניו קץ הימין ונסתלקה : ביקש יעקב לג)פסחים נו.(ובגמרא 

ממנו שכינה אמר שמא חס ושלום יש במטתי פסול כאברהם 

שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשו אמרו לו בניו 

שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד אמרו כשם שאין בלבך אלא 

אחד כך אין בלבנו אלא אחד באותה שעה פתח יעקב אבינו 

ויש להבין, דבודאי עולם ועד. ואמר ברוך שם כבוד מלכותו ל

מעלת דביקות יעקב אבינו ע"ה בחיר שבאבות היתה יתירה על 

מעלת השבטים, וממילא השגת בחינת אחדות ה' היתה במעלה 

יתר על השבטים, והאיך השוו עצמם בני יעקב למעלת אביהם 

 ואמרו כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו.

 

: תני רשב"י אמרה שבת יא, ח()ב"ר לבאר על פי אמרם ז"ל ויש 

לפני הקב"ה לכולם נתת בן זוג ולי לא נתת בן זוג אמר לה  

הקב"ה כנסת ישראל יהיה בן זוגך, ופירש מרן הס"ק 

מלעכוויטש זי"ע דכנסת ישראל היינו כאשר יתאספו בנ"י יחד 

יהיה זה בן זוג לשבת. ויש לבאר בדבריו הק', דהנה שב"ק היא 

בו הוא גילוי אורו ית' בלי לבושים מעין עולם הבא, אשר 

גשמיים, וכאמרם ז"ל: עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה 

אלא צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. וע"ז אמרה שבת 

לפני הקב"ה לכולם נתת בן זוג, היינו דכל שאר ימות החול הרי 

כל אחד מהם משפיע לחבירו וחבירו מקבל הימנו כיון שהם 

יגתם, אבל שבת שהיא מעין עוה"ב מי יכול שוים במדר

להתדמות אליה, וממילא איך אפשר שיהיה לה בן זוג להתחבר 

אליה. וע"ז השיב הקב"ה כנס"י יהיה בן זוגך, כי כאשר בנ"י 

מתאספים ומתאחדים יחד בשב"ק ואף בימות החול בלב אחד, 

שזו היא בחינת כנס"י, היינו אחדות נשמות ישראל באחדות 

כל אחד לחבירו, ואין לאף אחד רצון עצמי אלא מבטל וביטול 

עצמו להכלל ורוצה שיהיה השפעה להכלל כולו ומכיר במעלת 

חבירו ובגודל מעלת נשמתו שהיא חלק מאתו ית' , זו היא 

בחינת כנסת ישראל ושם יש השראת השכינה וגילוי כבודו ית', 

היינו : כל בי עשרה שכינתא שריא, )סנהדרין לט.(וכמאמר רז"ל 

ששם הוא בחינת מעין עוה"ב שצדיקים נהנים מזיו השכינה, 

 וכנס"י באופן זה היא הבן זוג לשב"ק.    

 

נבוא לביאור מאמרם ז"ל שכאשר אמר יעקב אבינו ובזה 

ע"ה לבניו האספו ואגידה לכם, היינו שיתאספו ויתאחדו יחד 

בלב אחד וברצון אחד, ובזה יזכו להשראת שכינתו ית'. אכן 

ר נסתלקה ממנו שכינה נתיירא יעקב שמא סיבת סילוק כאש

השכינה הוא מחמת פירוד שיש ביניהם אשר ע"כ לא תיתכן 

השראת השכינה אם אינם מאוחדים בלב וברצון אחד. ולכן 

אמרו לו בניו ,שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד', כשם שאין 

בליבך אלא אחד, היינו שלבך מיוחד להשי"ת כך אין בלבנו 

חד, כי מאחר וכל נשמת איש יראל היא חלק מאתו ית' אלא א

הרי אם איש ישראל ח"ו מחולק ונפרד מחבירו הוא כנפרד 

מאתו ית' רח"ל, כי אינו מתחבר עם חלק אלוק שנמצא בחבירו. 

וע"כ אמרו שכשם שאצל יעקב אע"ה אין שום מחלוקת מחמת 

ד, ה המה בניו אהוביו, כן אין בליבנו אלא אח-שהרי כל שבטי י

שאף הם מאוחדים בלב אחד ואין בלבם שום מחלוקת על 

      חבריהם.

 

 שיחת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 קודם שובבי"ם –עש"ק פ' ויחי ט"ו טבת תשע"ג 

 בהיכל ישי"ק

 

אנו בערב שבת קדש. שבת קדש היא המקור של  עומדים

כל הזמנים המקודשים ושל כל עניני הקדושה שבעולם, 

 חכמה ששבת היא מקור הקדושה. וכדאיתא בראשית 

 

חלק  -מורכב מנשמה וגוף, הנשמה שהיא רוחנית  יהודי

והגוף שהוא חומרי. וגוף האדם מצד עצמו אין אלוק ממעל, 

הבדל בינו לבין בהמה, אמנם על ידי הרכבת הגוף עם הנשמה 

אזי הנשמה מאירה את הגוף. וכל ימי האדם ניטשת מלחמה בין 

הגוף לנשמה, שהנשמה זוכרת את כל הטוב והתענוגים 

הרוחניים שהיו בחלקה טרם ירדה לעולם שאין לשער, 



 ד

 

הרגיש את אותו הטעם והעונג, ומאידך ומשתוקקת לשוב ול

גיסא החושים של האדם הם יותר גשמיים ומושכים האדם 

לגשמיות. ואדם שאינו תחת שליטת היצר הטוב נמשך רח"ל 

אחר חושי הגוף לגשמיות, וכשאדם מרגיש משוך לתענוגים 

גשמיים אזי הנשמה מרגישה כמו כלואה בבית האסורים. ואדם 

תחת שנשמתו תשתוקק לקב"ה ותרצה לא חלי ולא מרגיש איך 

ללמוד ולהתייגע בתורה הק' עד שתהא ברורה סוגייתו וכדומה, 

שזה המזון והתענוג של הנשמה שלו, אזי על ידי משיכתו 

לתענוגים גשמיים הרי הוא לוקח את נשמתו ומכניסה לבית 

האסורים וצועקת ובוכה על מר גורלה ועל כך שאינה יכולה 

 חניים. והמלחמה הזו היא תמידית.להתענג בתענוגים רו
 

בתולדות יעקב יוסף על מאמר חז"ל: זקני תלמידי  איתא

חכמים כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם וזקני עמי 

הארץ כל זמן שמזקינים דעתם מטרפת עליהם, שתלמיד חכם 

שכל ימיו נלחם עם החומר, שעבד את חושיו ושמר על אבריו 

וחושיו נהיים יותר רוחניים, וממילא אף  בקדושה אזי הרגשיו

שאין להם כבר כל כך כח להילחם הרי כבר מציאותם היא 

רוחנית וממילא נמשכים רק לרוחניות. אבל זקני עמי הארץ, 

 -כשהיו צעירים נמשכו אחר תאוותיהם, כל מה שהביאו להם 

לקחו. כמו שרואים )לא אצלנו ב"ה(  -אף שידעו שאינו טוב 

כל דבר קורץ להם, אף על פי שיודעים שאינו  בחורים של"ע

טוב, אבל אין להם כח להילחם. ולכן זקני עמי הארץ 

כשמזקינים אזי רוחניות אין להם כי מעולם לא עבדו על כך, 

ומאידך גיסא כבר אין להם כח לאכול ולמלא את תאוותיהם, 

 וממילא דעתם מטרפת. 

 

מהשבת מגיעים ימי השובבי"ם, והם מתחילים כבר  עתה

הזו. ידוע מה דאיתא בתולדות אהרן שלימי השובבי"ם יש כח 

כעשרת ימי תשובה. וההסבר בגודל הכח של ימי השובבי"ם 

הוא, כמו במצרים שבני ישראל היו משועבדים תחת מצרים, 

היינו שחושיהם והרגשיהם היו משועבדים תחת כח הטומאה, 

כח  –ויציאת מצרים היתה שיכלו לצאת מהשעבוד למצרים 

הטומאה ולשעבד את כל חושיהם ותאוותיהם שיהיו רק לצד 

הקדושה. והדרך לזה היתה על ידי שהשי"ת השפיע אור גדול 

וקדוש מאד שמשך אליו את חלקי הקדושה כמו מגנט המושך 

את הברזל, ועל ידי זה התנתקו ויצאו ממ"ט שערי טומאה 

להיות שייכים רק לצד הקדושה. וזהו דכתיב ,וינצלו את 

מצרים', שהוציאו את כל חלקי הקדושה ממצרים והשאירו את 

מצרים ללא שום קדושה כמצולה שאין בה דגים כדאיתא 

בגמרא. הוא הדין לימי השובבי"ם, הלא הם השבועות שבהם 

הפרשיות של שעבוד מצרים והגאולה עד קבלת התורה, 

שהקריאה מעוררת הזמן לצאת לחירות עולם מתחת שליטת 

ולשעבד כל חושינו ותאוותינו לקדושה. ואז כחות הטומאה 

נשפע כח גדול כמו המגנט שנוכל למשוך ולהוציא את כל חלקי 

 הקדושה ממ"ט שערי טומאה.  

 

כן הוא בכל שבת, כפי שאומרים במנחה בעש"ק  ובאמת

מזמור ,הודו לה'' שענינו על הד' שצריכים להודות ובהם היוצא 

תו נמשך לקדושה, מבית האסורים. שהרי כל אדם מצד נשמ

ללמוד ברציפות מבלי להפסיק וכדו', אלא שיש מלחמה 

ונסיונות וקשה לו לעמוד בהם וקורה שנכשל, ואז הנשמה 

,יוציאם מחושך וצלמוות  -מרגישה כלואה. ובשב"ק 

ומוסרותיהם ינתק', שב"ק היא יומא דנשמתא ויש בה השפעה 

המושך  עצומה של קדושה, והרי היא כאותו המגנט רב העוצמה

אליו את כל חלקי הקדושה המשועבדים תחת יד הקלי'. והנה 

יש מצב שאדם אינו נמצא בבית האסורים ממש אבל מחברים 

לו "אזיק אלקטרוני" שמראה לרשויות היכן הוא נמצא, ובשב"ק 

,הוציאה  -אנו רוצים להשתחרר לגמרי מכל שעבוד לגשמיות 

' אלא אף ממסגר נפשי', לא רק ,יוציאם מחושך וצלמוות

 ,ומוסרותיהם ינתק'.  

 

בשבת צריך להרגיש מקשה אחת של דבקות בקדושה  לכן

ולנצל כל רגע משבת קדש, שאם מפסידים אפילו רגע משבת 

קדש הרי זה כהפסד של זמן רב בימות החול. ובשבת צריך 

להתפלל ולשפוך את הלב לפני הקב"ה, ובעת הקידוש להתבונן 

ציאת מצרים', ובכל שבת שהרי מהות השבת היא ,זכר לי

מתעורר הכח לצאת ממצרים ומכל חבילין דמעיקין, וכן 

בסעודות שבת קדש לזמר הזמירות בהתבוננות ולהתענג על 

 השבת.

 

הזו צריכה להיות ,תחילה למקראי קודש', שימשך  והשבת

ממנה כח לכל תקופת השובבי"ם. יעזור השי"ת שנזכה לצאת 

ם, ונזכה לדבקות בהשי"ת  מאפילה לאורה ולהתעלות בשובבי"

בבחי',אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו'. א 

 )בלתי מוגה כלל(                   לעכטיג'ן שבת.
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 שו"ע ומשנה ברורה ח"ב

 

 קפ"ד סעיף ה'

א. עד מתי יכול לברך עד שיתעכל המזון שבמעיו. וכמה 

ה, וכו', וכן שיעורו כל זמן שאינו רעב מחמת אותה אכיל

נמי לענין פירות ושתיית יין אם אינו רעב וצמא ותאב 

 לאותם פירות יברך, וכו'.

מי שגמר לאכל יכול לברך ברכה אחרונה כל זמן שאינו 

תאב לאכל עוד. ועי' במ"ב ס"ק כ', במקרה שאכל רק מעט 

פירות וכבר תאב לאכל עוד, אלא שלא היה לו יותר, קשה 

העיכול. הסיק המ"ב, על סמך מאד לשער את שיעור זמן 

הרבה אחרונים, שבתוך ע"ב דקות )כדי הילוך ד' מילין( 

משערינן שעוד לא נתעכל המזון, אפי' של אכילה מועטת, 

 ומחויב לברך.

לא עמד המ"ב בסי' זה על שיעור העיכול ביחס לשתיית 

מים ומשקאות קלים, שיש אשר ישתה אדם לרוות צימאונו, 

א לעוד. מספקני אם בכה"ג כבר אבד ואחר זמן קצר כבר צמ

את ההזדמנות לברך ברכה האחרונה, ובפרט כפי שכתב המ"ב 

להלן )סי' ק"צ, ס"ק ח'(, דשיעור העיכול של שתיה פחות 

עפ"י דברי כף החיים )סי' קפ"ד, ס"ק כ"ט(   מאשר לאכילה.

שיעור זה אינו פחות מחצי שעה. לדידי עוד צ"ב אם שיעור 

מים ולמשקאות קלים, שמרווים צמאון ולא העיכול מיירי גם ל

משביעים )כיין ושכר(. לענין ברכה הראשונה על שתיה 

נוספת, לדעת הרבה אחרונים אין לברך עוד פעם, אפי' לאחר 

שיעור העיכול של השתיה הקודמת, אם לא הסיח דעתו ממנה 

 בינתיים )ס"ק י"ז(.

מה טוב שירגיל האדם את עצמו לברך ברכה אחרונה 

אחר אכילת פירות, וכדו', ושתיית משקאות טרם ירעב  תיכף

או יצמא שוב, ובכך יצא מכל ספק. ומרעיתי, תחיה, למדתי 

הנהגה הגונה להניח טופס סדר ברהמ"ז וברכות אחרונות על 

 השולחן בעת כל אכילה כמזכרת לברך באחרונה.

 

 סי' רי"א: דיני קדימה בברכת הפירות

ה, ולכן דורש הוא לימוד בעיון, רבו הפרטים והדעות בסי' ז ב.

בדייקנות ובחזרה כדי לעמוד על הדינים השכיחים ולזוכרם. 

שקובעות קדימת הברכה על מין   יש שלש מעלות עיקריות

פרי או ירק: א( מין משבעת המינים )ובין פירות מז' מינים 

אלו, סמיכתם לתיבת "ארץ" שבפס' "ארץ חיטה ושעורה, 

ב( מין הרגיל להיות חביב על  '(,כו'"( )עי' בסעי' א' וד

המברך, אף אם אינו חביב עליו בשעה זו )עי' בסעי' א' וב'(, 

וג( ברכה חשובה, דהיינו מבוררת על איזה מין עליו הוא 

מברך )עי' בסעי' ג ובמ"ב ס"ק ט"ו(. ביאר הלבוש שברכה 

מבוררת הינה חשובה יותר מברכה כוללת, שהרי ע"י הוא 

בהכריזו שזן הי"ת את בריותיו במין  מגדיל שבחו של מקום

 מאכל מיוחד.

מחד, יש תוקף הלכתי לדיני הקדימה, כדמוכח מדברי 

הרמ"א בסעי' ה' עם המ"ב ס"ק ל"ב ול"ג: אם מברך על מין 

המאוחר בברכה, כלומר, האינו חשוב )במקום המין החשוב(, 

לא נפטרו המינים האחרים השווים בברכתם שמונחים לפני 

כיון עליהם בפירוש. אמנם אם בירך על המין  המברך אא"כ

החשוב, נגררים אחריו מאליו שאר המינים שברכתם 

ובכן, האי מאן דבעי למהוי חסידא יעמול להבין את   שווה.

פרטי דיני סימננו לקיים מילי דברכות כתיקונם. מאידך, מי 

שטועה בדינים אלו מחמת חוסר ידיעה או שכחה, מוכח מדברי 

א', והובא בבה"ט ס"ק ג'( שיש לו על מי לסמוך   הט"ז )ס"ק

באיזה מין שיקדים בברכה )הן מחמת שהוא מז' המינים, הן 

מחמת שברכתו חשובה, הן מחמת שחביב עליו כרגיל או 

באותה שעה(. למשל, מי שתמיד מקדים את ברכת הפרי או 

הירק החביב לו, יוצא לדעת הרמב"ם המובא בסימננו בסעי' 

              ב'.

 

 ר"ח סעיף ט"ז

ג. שתה יין ומים )וה"ה בכל המשקים, מ"ב ס"ק ע"א( 

אין לו לברך על המים בורא נפשות, שברכת ביין פוטרתן 

 כשם שבברכה ראשונה יין פוטר כל שאר משקים.

לכן, אם בירך על יין של קידוש )או ששמע קידוש מאחר 

הם בכוונה לצאת( ושאר משקים היו לפניו, או שדעתו היה עלי

בעת הברכה, אם שתה יין כמלא לוגמיו אינו מברך "שהכל" 

על שאר המשקים ששותה ג"כ. ואם שתה רביעית יין מברך 

באחרונה "על הגפן" בלבד ולא "בורא נפשות )בו"נ(" )סי' 

קע"ד בבה"ל ד"ה יין פוטר(. ואם שתה רק מלא לוגמיו יין 

 )וזה שכיח בקידושא רבה שבביהמ"ד, כשיוצא קידוש מאחר
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וטועם משיירי היין ששתה המקדש(, ורביעית משאר 

המשקים, ואכל כזית מזונות, היה נראה שיברך באחרונה על 

המזונות "על המחיה" ולא יכלול בברכת מעין הג' "על הגפן," 

שהרי לא שתה רביעית יין, ואח"כ יברך בו"נ על שאר 

המשקים. אמנם בשעה"צ ס"ק ע' הסתפק מרן הח"ח זצ"ל אם 

ברכה אחרונה אפי' על כזית משקים, כדברי המחבר מחויב ב

בריש סי' ר"י, וממילא יצטרך לברך על הגפן גם על פחות 

מרביעית יין )ולא יוכל לברך בו"נ לפטור שאר המשקים(, 

ונשאר בצ"ע. לכן הדרך הסלולה היא לשתות רביעית יין, ואז 

יוכל לצאת י"ח בברכת מעין ג' בלא ספק, הן להוציא את היין 

 הן לפטור על ידה את שאר המשקים.ו

 

 רי"ב סעיף א'

ה. כל דבר שהוא עיקר ועמו טפילה מברך על העיקר 

 ופוטר את הטפילה.

הרמ"א פי' ש"טפל" הוא "דבר בלתי חשוב," והמ"ב בס"ק 

א' ביאר שבשני מינים מעורבים זע"ז, שהראשון הוא העיקר 

ירות "והשני )טפל( אינו בא אלא לתקנו להכשירו." ליתר בה

בהגדרת טפל, בל ניכשל בברכות לבטלה, ה"י, עי' במ"ב ס"ק 

ה' שביאר )עפ"י המ"א והא"ר( שהטפל הוא כל דבר שאיננו 

אוכלו אלא בשביל העיקר )שבשבילו התחיל את האכילה(, 

ובלתו )בלי עיקר זה( לא היה אוכל את הטפל כלל, אע"פ 

 שהטפל יכול להיות חביב עליו יותר, עכתו"ד.

של שני מינים )הניכרים בפנ"ע( ששניהם  בתערובת

חשובים בעיניו, המין שהוא הרוב נחשב לעיקר, ויש לברך רק 

לטפל ובטל לגבי העיקר   עליו, והמין שהוא המיעוט נחשב

)המ"ב שם, ופסקי הסידור של הרב, רפ"ג של סדר ברכות 

הנהנין(. אמנם ראוי למעך את המיעוט שבתערובת, אם 

י"א )בה"ל ד"ה אם העיקר מעורב, אפשר, לחוש לד' החי

 עיי"ש(.

אם מין א' מהתערובת הוא מחמשת מיני דגן, הוא נחשב 

לעיקר תמיד )מחמת חשיבותו(, אף אם הוא המיעוט, ויש 

 לברך על התערובת )רק( במ"מ )המ"ב שם(.

 

 
 

 ר"י סעיף א'

ו. האוכל פחות מכזית, וכו', והשותה פחות מרביעית, וכו', 

ה הראויה לאותו המין ולאחריו אינו מברך תחילה ברכ

 מברך כלל.

 

 תרי"ב סעיף יו"ד

ז. שתה מעט וחזר ושתה, אם יש מתחילת שתיה ראשונה 

עד סוף שתיה אחרונה כדי שתיית רביעית מצטרפין 

לכשיעור, וכו'. וי"א ששיעור צירוף השתיות כדי אכילת 

 )עי' בסעי' ג'(. פרס )כא"פ( כמו צירוף אכילות

י' ר"י, ס"ק א'( שיש מחלוקת רבה בין כתב המ"ב )ס

הפוס' אם מברכים ברכה אחרונה לאחר שתיית תה וקפה, 

שהדרך לשתותם מעט מעט מחמת חמימותם. אחשבה שיש 

מצב תואם באכילת נוזלים שנקרשו, כגלידות )ארטיקים( 

קפואים, לבן קפוא, וכדו', שהרי מטעמים אלו נאכלים לאט 

 ות לרגל קרירותם.לאט ע"י ליקוקים ונשיכות קטנ

נחלקו מורי ההוראה של זמנינו אם דברים אלו נחשבים 

כמאכלים או כמשקאות לענין שיעור צירופם לברכה אחרונה. 

יש שהכריעו שהם כמשקאות, שהרי נימוסים הם בהיכנסם 

לפה ונבלעים בלא לעיסה )עי' בשו"ת אור מציון, ח"ב, פי"ד, 

שתיית רביעית  תשו' י"ח(, ושיעורם לברכה אחרונה בכדי

כעיקר דעת המחבר )עי' במ"ב, סי' תרי"ב, ל"א(, אף שרבים 

ס"ל כדעת הי"א שהביא. אחרים סוברים שהם נידונים 

כמאכלים ושיעור צירופם הוא כזית בכא"פ )עי' בשו"ת חוט 

השני, ח"ב שבת, עמ' שי"א, ס' מקור ברכה עמ' ק"ט(. לפי"ז 

לאחר אכילת יוצאת נפ"מ גדולה אם לברך ברכה אחרונה 

מטעמים הקפואים הנ"ל. אם נחשבים הם כמשקאות, לפי דעת 

הב"י שיעור הצירוף הוא כשיעור שתיית רביעית בשתי 

בליעות, שהיא מידת ד"א )שה"צ, סי' ר"י, ס"ק י"א(, ואם 

נחשבים הם כמאכלים, שיעורם בכא"פ, זמן הרבה יותר ארוך 

', סעי' ט"ו, דקות )שיעורי תורה להגרא"ח נאה, סי' ג 3-4של 

 עורה"ש סי' ר"ב, סעי' ח', שו"ת אג"מ ח"ד, סי' מ"א(.

 בולטימור( –)דניאל אברהם סקלר  
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 א         קודש      "התשע חיוי פרשת       ותשיח    בה"י

 

  'יתגבר כארי לעשות רצון אביו שבשמים'
  

 ענבים ובדם שוולב ביין בסיכ ,נוואת בני רקהוולש עירה לגפן סריוא') יב-ט ,מט(כתיב בברכת יעקב אבינו ליהודה 

  '.מחלב ניםיש ולבן מיין עינים חכלילי. סותה

  

 עיר לגפן יאסור יהודה איש, כמעיין יין מושכת שתהא יהודה ארץ על נתנבא - עירה לגפן אסריפירש בזה"ל ' י"רש

 חכלילי. 'יין רבוי לשון זה כל - ביין כבס .ארוכה זמורה - רקהוש. אחד אתון בן אחד ומשורק, אחת מגפן ויטעננו אחד

  '.מאדימין עיניהם יין שותי דרך שכן, עינים חכלילות למי) כט ,כג משלי( וכן כתרגומו אודם לשון -

  

  מה ענין היין למלוכה בדייקא

  המלכות בדייקא. שבט  –שבט יהודה ין היין אצל מה ענבזה, "ע ילו

  

, יחד עם זה קסוימצא שפ ,משליב המעיין שם. דהנה הפסוק 'למי חכלילית עיניים'את רש"י הביא יל"ע במה שעוד 

 למי אבוי למי אוי למי' )לא-כט ,כג משלי(שכך נאמר שם  ,ולא בשבחו בגנות הייןכולם נאמרו  הפסוקים שנאמרו אחריו,

 יתאדם כי יין תרא אל. ממסך לחקר לבאים היין על למאחרים .יםיעינ לותיחכל למי חנם פצעים למי שיח למי מדינים

  '.יפרש ניווכצפע ישך כנחש אחריתו. במישרים יתהלך עינו בכוס בכיס יתן כי

  

, פך הברכההשריבוי היין גורם לשנבין ו, גנות הייןעל מנת שנבין את לו הלפסוקים את הששלמה המלך כתב הרי 

ומה כוונת רש"י הכא בהביאו בתורת ברכה, את ריבוי היין ליהודה יעקב אבינו העניק בברכתו חזינן שואילו הכא 

  .והוא פלא והפלאקראי דמשלי, 

  

איסור וסיף שלמה המלך מששם במשלי אלא  ,ששלמה המלך מורה שריבוי היין הינו הפך הברכה לא די בזההנה ו

 וישכח ישתה פן. שכר אי או ולרוזנים ,יין שתו למלכים אל ,למואל למלכים אל' )ה-ד ,לא(כתב ביין, שכך מיוחד למלכים 

   '.עני בני כל דין וישנה מחקק

  

 להם נאה אין - יין שתו למלכים אל .ה"להקב שהם למלכים הגון דבר זה אין - למואל למלכים אלשם ' י"רשפכו

  .'להשתכר
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 ,סוטה פרשת אחר האמור נזיר נדר כנגד אמור זה הרי ,יין שתו למלכים אל' )יפרשה  ר"במדב(דרשו חז"ל במדרש ו

 מלכים הזהירה ולמה ,העולם ויחייבו זימה לידי יבואו שלא כדי הרוזנים וכן ,היין מן עצמן לשמור המלכים שצריכין

 לשתות מלכים ביד שספק מפני אלא ,ויקלקלו ישתו שלא ,היין מן להזהר צריכין אדם בני כל והלא ,לבדם ורוזנים

 מה ישכח שישתה היין שבשביל ,), הלא משלי(' מחוקק וישכח ישתה פן' ,בידם שימחה ואין בעבירה רצונם כל ולעשות

  .'סוטה פרשת היא תורה של חקים למחוקק תורה שצותה

  

'ישתחוו בהמשך הפסוקים וכדכתיב הלא בפסוקים אלו המליך יעקב אבינו את יהודה למלך, ומעתה תגדל התימה, 

בחר ביהודה כאן איתא ' 'יהודה אתה יודוך אחיך'במדרש לקח טוב עה"פ ו ,'לא יסור שבט מיהודה', 'לך בני אביך

א"כ ברכו יעקב אבינו כיצד עליו לפרוש מן היין עוד יותר מאחרים, וואם כן הרי שיהודה הוא המלך, נמצא למלכות', 

  אסור לו. בריבוי היין, שהוא 

  

    אלאאלאאלאאלא    גלוגלוגלוגלו    לאלאלאלא ובנימין יהודהיהודהיהודהיהודה שבט' ), דלובר"ר ( שרובאמת מצינו שענין היין גרם לחורבן בית יהודה, וכמו שאיתא במד

  '.תעו ובשכר שגו ביין אלה גם )ז, כח ישעיהו( שנאמר הייןהייןהייןהיין    בשבילבשבילבשבילבשביל

  

  עיקר המלוכה הוא להיות מולך על עצמו

  

 נהג יהודה שהודה ואמרוכמו ש ,הנה עיקר בחינת מלכות היא במלוך האדם על עצמו ועל יצריוד ,בזה ונראה לומר

  תכונת מלכות אמיתית. אתז'צדקה ממני',  )לח, כו(

  

דברי  את ביאר )עה"פ ויהיו חיי שרה, וע"ע בספרו צפנת פענח סו"פ תרומה חיי שרהפר' בן פורת יוסף ( תולדות יעקב יוסףתולדות יעקב יוסףתולדות יעקב יוסףתולדות יעקב יוסףהנה בספה"ק ו

. 'מליך בדביתהויל ואיזיאאמר להם 'ריש מתיבתא שיהא  הרבי אלעזר בן עזרישכשרצו להמליך את  ):(כזברכות הגמרא ב

היה ירא לנפשו שלא יכנוס אל הגאוה על ידי התמנות זה,  ה, כי רבי אלעזר בן עזרירושושמעתי פיוכתב הוא ז"ל '

מר שנקרא אשה, לשלוט על החוונודע כי הגאוה הוא שורש לכל החטאים, ולכך אמר אנסה עצמי אם אוכל למלוך ו

   שהוא ראוי למלוכה.אז ידע  ,וכיון שראה שהוא יכול למלוך על עצמו .'וכו', ודפח"ח הווז"ש אמליך בדבית

  

ברכת ב הוא יכול לברךדווקא אותו ידע ששהוא מולך על עצמו, את תכונת נפשו של יהודה, שהכיר ויעקב אבינו 

, היין בלא לחטוא יש בכוחו לגבור על עצמו ולסבול את כל ריבוי ,תיורצונותיו ותאוובלך והוא מכיוון ש, כי ריבוי היין

  ריבוי היין הוא ריבוי של ברכה ולא להפך ח"ו. ועל כן דווקא אצל יהודה
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  ביין יש את ריבוי הברכות הכי גדול

  

בלבד,  י הייןעל ידאלא מתקיימות אינן כמה מצוות ו ברכה, שהרי כמהשל ריבוי הכי גדול  יש בייןמצינו שבאמת ו

אלא על אומרים שירה אין ' )ברכות לה.(מצוות שירת הלוויים על היין, שכך אמרו חז"ל ו מזבח,יין לקודם כל מצוות נסכי 

כוסות של וכן מצוות ד' זכור את יום השבת לקדשו, זכרהו על היין,  בו דרשושטוב, -יוםו, וכן קידוש של שבת 'היין

   .חתנים ארוסין, וברכת ברכתוכן , ליל הסדר

  

 יום , ולכן במצות שמחתלבב אנוש' שמחייין 'ו )תהלים קד, טו( שנשתנתה הגפן למעליותא במה דכתיבכמו כן מצינו 

אין שמחה אלא עכשיו שאין בית המקדש קיים  )פסחים קט.( אמרו בברייתא -ושמחת בחגך וגו'  )דברים טז, יד( בו טוב שנאמר

  מצוה לשתות יין. ) רמב"ם מגילה ב, טו(לעשות אותם ימי משתה ושמחה,  )אסתר ט, כב(כן בימי הפורים, שנאמר בהם על ו .ביין

  

לא נברא יין אלא לנחם בו אבלים וכו', ומצוה להשקות את האבל יין כדי לנחמו לשכח ' )ע. סנהדרין( ועוד אמרו חז"ל

וכן שנו  ברכת בורא פרי הגפן, על היין שמתוך חשיבותו קבעו לו ברכה לעצמו(רש"י ברכות לה. ד"ה כיצד)  ועוד אמרוצערו. 

עירובין ( ום כבתולה, יין מפקחו, ועוד אמרוהרגיל ביין, אפילו לבו אט )ב"ב יב:( יין מפקח את הלב, ואמרוש )יומא עו:(רבותינו 

, היינו שיין הוא 'ש כל אסוון אנא חמרברא' (נח:)בבבא בתרא ואיתא  יש בו דעת שבעים זקנים,המתיישב ביינו  )סה.

   .ראש לכל הרפואות

  

מביא  -יין ' :)עו(יומא באמרו חז"ל שד עטומן בחובו צרות גדולות ורעות, אמנם מאידך גיסא כבר למדנו לעיל שהיין 

על ידי היין רב הניאוף ופורענות  -שמביא יללה ' וברש"י שם איתא . 'שכל המתגרה בו נעשה רש -יללה לעולם, תירוש 

 ות האדם מן העולם, שמבטליין של צהרים מוציא אש )י ג,(במשניות אבות שנינו ו .'באה לעולם, יין לשון תאניה ויללה

  תורה. העסק לפי שמבטלם מ ,יין לצדיקים רע להם ורע לעולם (סנהדרין עא.) אמרו וכן ,תלמוד תורה ומביאו לידי עבירהמ

  

ועל השתמש בריבוי היין באופן הנכון והרצוי, יכל למלך קודם כל על עצמו, ששיהודה בכוח מלכותו מעתה מובן 

  ברכה ולא להפך ח"ו.של כי ידע שאצלו היין יבוא רק לריבוי  ,בריבוי הייןכן בירכו יעקב אבינו 

  

כה אמר ה' כאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל  תשחיתהו כי ברכה 'גפן אומרת ' (פ"ג)והנה בפרק שירה איתא 

   .)ח, סה ישעיהו(' בו כן אעשה למען עבדי לבלתי השחית הכל
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מביא תאניה ואניה לעולם, באמת על אף שהיין כי 'אל תשחיתהו', מבקשת ואומרת הגפן בזה הוא כנ"ל, שביאור הו

  מעלות גדולות ונשגבות, וכנ"ל.עצומה וברכה גדולה ו אל תשחיתהו, כי מאידך גיסא יש בו מ"מאבל 

  

 מעתה מובן היטב מדוע בירך יעקב אבינו את יהודה בברכת היין, ומהי השייכות בין ברכת היין למידת המלכות

, כשכוונתו לומר שיש כאלו שעבורם היין הוא םיומובן גם מה שהביא רש"י את הפסוק למי חכלילות עיני בדייקא.

שורש הרע, משום שאינם בבחינת המלכות האמיתית, שאינם יכולים למלוך על עצמם, אולם אתה יהודה שידך בעורף 

    אתה יכול לשלוט על היין ולהביאו לתכליתו הנרצה., אויביך

  

יהודה אתה יודוך אחיך, ' )ו ,צח(וכמו שאיתא במד"ר בפרשתן אנו כל בני ישראל נקראים יהודים על שם יהודה, והנה 

   .'יהודי אנא אלאאין אדם אומר ראובני אנא שמעוני אנא,  ,אמר רבי שמעון בן יוחאי יהיו כל אחיך נקראין על שמך

  

לגבור על שהיא הכוח  ,יהודהשל את כוח המלכות יש בכוח כל יהודי מוכח ש ,וכיון שאנו קרויים על שם יהודה

   .לעשות רצון אבינו שבשמים להתגבר כארי ואנו יכוליםעצמנו על רצוננו ועל תאוותינו, 

  

לעבודת  כארי לעמוד בבוקר יתגבר'בתיבות אלו  א)סי' א ס"(או"ח את שולחן ערוך דיליה  הבית יוסףהבית יוסףהבית יוסףהבית יוסףמרן ועל כן פתח 

ועל כן יכל מרן הבית יוסף לתבוע זאת מכולם  ,כי כאמור כוח זה של התגברות כארי יש לכל יהודי באשר הוא. 'בוראו

  כאחד. 

  

  יתגבר כארי שלא לדבר דיבורים בטלים בתחומי ביהמ"ד

  

הנה דא, על מוצאי הפה בדייקעל הטבע האנושי, ובראש לכל בענין ההתגברות  ברדל הזמן גרמאעתה באמת ו

אמנם מטבע הדברים אנשים וכך אנו נוהגים ג"כ, ציוו להשתתף בבחירות, כידוע רוב מנין ובנין של גדולי ישראל 

, שנוגעים פעמים רבות בלשון הרע ורכילות לא שרירין ולא קיימין בטליםנמשכים בתקופה זו לדבר כל מיני דברים 

 ,בתוצאותיהםכלל וכלל ולא התעניינו  ,השתתף בבחירותלמצוות רבם ולקיים את שהלכו וזכורני שהיו חסידים , ממש

לגזור גזירה קשה כזו על אמנם ותו לא מידי,  ,רק עשו את המוטל עליהםאלא , נבחר ואם נבחר ובכמה נבחרמי לידע 

ש במידת להשתמעלינו  אבלאות הבחירות היא ממש גזירה שאין הציבור יכולין לעמוד בה, צהציבור שלא יבררו את תו

ינים יעניינים אלו בשעת לימוד התורה ובשעת התפילות, ובכלל לא לדבר בענלא לדבר על ושיש בנו, כארי ההתגברות 

בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין נוהגין בהם ' א)ס"קנא סי' ח "או( ולחן ערוךולחן ערוךולחן ערוךולחן ערוךבשבשבשבשהרי כך פסק שבית המדרש, שטח אלו בכל 

  והרי אין לך שיחה בטילה יותר מזה.'. ושיחה בטילה שחוק והתול קלות ראש כגון
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  ,úåéîùâä åéúååàúå åéúåðåöø ãâð éøàë øáâúäì çåë ùé àåä øùàá éãåäé ìëì

íééåñî ïéðò ìò øáâúäì úèìçåî äìá÷á íéìá÷î øùàëå,  àéîùã àúòééñ ùé

 çéìöäì úãçåéîäæá. 

 

  לסייעתא דשמיא הואז זוכ להתגבר כאריע "לקבל עצריך 

  

ונראה שהוא כותב את  ,וכותב ומתאר איך נראים הדברים ,הוסיף בגודל האיסור הזה )ב"סק(שם  משנה ברורהמשנה ברורהמשנה ברורהמשנה ברורהובובובוב

דבורים אסורים כגון לשה"ר ורכילות וכ"ש שיש ליזהר בביהכ"נ וביהמ"ד מעון וכתב בזה"ל 'הדברים ברוח זמנינו ממש, 

כי הוא מזלזל בכבוד  ,עוד יגדל העון יותר במקום קדושעוד יגדל העון יותר במקום קדושעוד יגדל העון יותר במקום קדושעוד יגדל העון יותר במקום קדוש ,כי מלבד שהם עונות חמורים מאד ,ומחלוקת וקטטות

תגדל הרעה בזה שהוא מכשיל ועוד  ,ואינו דומה החוטא בינו לבין עצמו לחוטא בפלטין של מלך לפני המלך ,השכינה

 ,ן באיזה אנשיםולה הותחל העויומתח ,כי האי תגרא דמיא לבדקא דמיא ,הנ"ל גם את הרבים בעונות החמורות

ובעו"ה באין מזה  ,עד שנעשה כל הביהכ"נ כמדורה גדולה ,ולבסוף יתלקטו ויתחברו חבורות חבורות לריב איש ברעהוולבסוף יתלקטו ויתחברו חבורות חבורות לריב איש ברעהוולבסוף יתלקטו ויתחברו חבורות חבורות לריב איש ברעהוולבסוף יתלקטו ויתחברו חבורות חבורות לריב איש ברעהו

ולידי הכאות ומלשינות  )מור בפני עצמווגם פעמים רבות בפני הס"ת שזה ג"כ עון ח(פות וגידופין והלבנת פנים ברבים כמה פעמים לידי חר
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השבת

נא  אל  ואמת,  חסד  עמדי  ועשית  בעיניך…  חן  מצאתי  נא  "אם 
תקברני במצרים"

בנו  ליוסף  שקורא  אבינו  יעקב  על  קוראים  אנחנו  בפרשתנו 
שלאחר  מצרים,  למלך  כמשנה  סמכותו  מכוח  ממנו,  ומבקש 
את  להעלות  ידאג  יוסף  אלא  במצרים,  יקברוהו  לא  פטירתו 
מיטתו לארץ ישראל, "וקברתני בקבורתם" במערת המכפלה. 
יעקב אבינו לא מסתפק בהסכמתו של יוסף לביצוע בקשתו, 
אלא הוא דורש ממנו גם להישבע על כך: "שים נא ידך תחת 

ירכי… ויאמר השבעה לי וישבע לו".

לכאורה צריך להבין מדוע יעקב אבינו לא הסתפק בתשובתו 
החיובית של יוסף, כפי שנאמר "ויאמר אנוכי אעשה כדבריך", 
אלא הוא דרש ממנו גם להישבע על כך. האם יעקב אבינו לא 
האמין בבנו, האם הוא חשש שיוסף לא יעשה את מה שהוא 

מבקש ממנו?

שומע  יוסף  נוספת.  תמיהה  מוצאים  אנו  הפסוקים  בהמשך 
אתו  לוקח  הוא  כאשר  אליו,  ללכת  מזדרז  והוא  חולה  שאביו 
את שני בניו מנשה ואפרים, כדי שאביו יברכם לפני מותו. והנה 
לי".  יהיו  ושמעון  כראובן  ומנשה  "אפרים  יעקב מברך אותם: 
הברכה הזאת היא כלל לא פשוטה. ליעקב אבינו יש בנים שהם 
שבטי י-ה, ויש לו גם נכדים רבים. והנה הוא מברך את נכדיו בני 
יוסף, שהם יהיו באותה הדרגה כמו שאר השבטים, ויזכו גם הם 
לנחלה בארץ ישראל. וצריך להבין מדוע זכה יוסף שבניו יקבלו 

את מה שאף נכד אחר לא קיבל? 

על פי הדיבור

את  מברך  שיוסף  לאחר  כלל.  מובן  אינו  הדברים  המשך  גם 
אפרים ומנשה, הוא מתחיל לפתע לספר ליוסף את ההיסטוריה 
"ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך  של אמו: 

וגו'". מסביר לנו רש"י שיעקב אבינו אמר ליוסף, אני יודע שיש 
הולכתיה  ולא  בדרך  אמך  רחל  את  קברתי  מדוע  עלי,  בלבך 
אפילו לבית לחם כדי להכניסה לארץ ישראל, אבל תדע שכל 
מה שעשיתי היה על פי הדיבור, כדי שרחל אמנו תעזור בעתיד 
לבניה ותתפלל עליהם בשעה שיצאו לגלות ויעברו שם בדרך.

והנה יש כאן תמיהה גדולה מאוד, הרי את הדברים האלה היה 
צריך יעקב אבינו לומר ליוסף באותה שעה שהוא ביקש ממנו 
שיעלה אותו לארץ ישראל כדי לקבור אותו שם. דווקא אז היה 
צריך להסביר לו את מהלך הדברים כדי להגיד לו, גם אם קשה 
לך ויש בלבך עלי, מדוע אני מבקש ממך שתקבור אותי בארץ 
ישראל ואילו את אמא שלך לא קברתי שם, תדע לך שעשיתי 
את זה על פי הדיבור, אין לך מה לכעוס עלי. וצריך להבין מדוע 
יעקב אבינו סיפר זאת ליוסף דווקא עכשיו, מיד לאחר שבירך 

את בניו? 

כדי להבין את הדברים, נקדים ונסביר את הדברים שאמר יעקב 
אבינו לראובן בכורו, בשעה שעמד ובירך את בניו לפני מותו: 
"ראובן בכורי אתה כוחי וראשית אוני… פחז כמים אל תותר, 
כי עלית משכבי אביך וגו'". יעקב אבינו בברכתו לראובן, עומד 

ומוכיח אותו על כך שהחליף וחילל את יצועי אביו.

להבין ולא להבין

כאשר רחל אמנו נפטרה, היה נראה מצד ההיגיון שהמיטה של 
החליט  אבינו  יעקב  אך  לאה,  של  לאוהל  תעבור  אבינו  יעקב 
של  שפחתה  שהיתה  בלהה  של  לאוהל  מטתו  את  להעביר 
לאה. דבר זה פגע מאוד בראובן, לא די שרחל היתה צרתה של 
אמו, עכשיו גם בלהה תתפוס את מקומה? ראובן לא היה יכול 
לשאת את הדבר הזה, הוא בשום פנים ואופן לא היה מסוגל 

אוצרות הנפש בפרשת השבוע

⋅ זכות הבכורה ⋅
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להבליג על הפגיעה באמו ולכן החליף את יצועי אביו. לכאורה 
אפשר אולי להבין את המעשה של ראובן, בסך הכל הוא עמד 
על כבוד אמו, ומדוע בא אליו יעקב אביו בתביעה כל כך גדולה?

אלא יעקב אבינו בא ואומר לראובן: אין לי אליך כל טענה על 
כך שאתה בא להגן על כבוד אמך, אין לי אליך כל טענה על כך 
שאתה מרגיש פגוע וכאוב. אלא הטענה שיש לי כלפיך היא על 
כך שעשית מעשה בלי לבוא ולדבר אתי לפני זה, מדוע אתה 
לא מבין שאבא שלך לא עושה דברים ללא מחשבה תחילה, 
הרי אתה יודע שאצל אבא שלך הכל מנוהל מלמעלה, וגם אם 
אתה לא מצליח להבין את הסיבה, עליך להבין שישנם דברים 
בהם אתה לא מבין, ואתה צריך להבין שכאשר אתה לא מבין 
עליך להמתין, שב ואל תעשה, ולא להגיב בפזיזות, לא להיות 

פחז כמים!

כדי להיות  איבד את הבכורה.  והנה במעשה הפזיז הזה ראובן 
ראוי לתואר בכור צריך אחריות, צריך מערכת של שליטה. האח 
אחריו,  שבאים  הילדים  כל  על  שלו  בהשפעה  שולט  הבכור 
שניים  פי  בחלקו  נוטל  שהבכור  הקדוש  האר"י  דברי  וידועים 
וזאת מפני שהוא מחזיק את נשמות כל האחים שלו, והם כולם 
שלראובן  הבין  אבינו  שיעקב  לאחר  כן,  אם  ממנו.  מושפעים 
אין את התכונות המאימות להיות בכור, הוא בדק ומצא שהבן 
פי  בחלקו  ליטול  שראוי  זה  הבכורה,  את  עליו  לקבל  הראוי 

שניים – הוא דווקא יוסף.

הניסיון של יוסף

לא לחינם חשש יעקב אבינו שיש בלבו של יוסף קפידא עליו. 
ולבקש  לתמוה  הזכות  את  יש  שליוסף  היטב  הבין  הוא  אכן, 
הסבר מדוע יעקב אבינו קבר את אמו בדרך, מדוע הוא לא קבר 
אותה בארץ ישראל לצד האבות והאמהות. אבל יוסף לא גילה 
את הרגשתו כלפי חוץ. על אף הכאב שהיה לו במהלך השנים, 
הוא ידע לשלוט בעצמו, וזאת מפני שהוא ידע שאם אבא שלו 
עשה את הדבר הזה, הרי אבא שלו יודע מה שהוא עושה, אבא 
שלו מבין את מה שהוא עצמו לא מצליח להבין, אבא שלו יודע 

דברים שהוא לא יודע.

וכדי לדעת כיצד באמת יוסף מרגיש, בא יעקב אבינו וניסה את 
יוסף, הוא ניסה אותו כאשר הוא בא אליו וביקש ממנו שיקבור 
לו  סיפר  לא  שהוא  הסיבה  בדיוק  וזאת  ישראל,  בארץ  אותו 
באותו המעמד את המעשה על פטירתה של אמו וכיצד קבר 
אותה, למרות שלכאורה דווקא אז היה הזמן המתאים לספר 
יוסף ולבחון  זאת, וזאת משום שיעקב אבינו רצה לנסות את 
ויטען לעומתו,  יבוא  יוסף  את תגובתו, הוא רצה לבדוק האם 
אבא, עד עכשיו שתקתי, אבל אם אתה קברת את אמא בדרך, 

הרי זה סימן שזה לא דבר כל כך חשוב להיקבר בארץ ישראל, 
וא"כ למה אני צריך להתאמץ ולהעלות את מיטתך… אך כאן 
נוכח יעקב אבינו לראות שיוסף שולט בעצמו ושותק. ממשיך 
אולי  לי",  "השבעה  ממנו:  ומבקש  אותו  לנסות  אבינו  יעקב 
עכשיו יוסף יגיד משהו. אך יוסף נשבע על כך ללא כל טענה. 
כאן ראה יעקב אבינו כי ליוסף יש את כוח השליטה, לו מגיעה 

הבכורה.

כדי  בניו  את  לפניו  הביא  ויוסף  אבינו  יעקב  חלה  כאשר  ולכן 
ושמעון  כראובן  ומנשה  "אפרים  אבינו:  יעקב  אומר  שיברכם, 
יהיו לי", לך ראויה הבכורה, אתה מקבל פי שניים, ממך יצאו 
יעקב  בא  יוסף,  של  תמיהתו  את  ראה  וכאשר  שבטים,  שני 
לו שהוא העמיד אותו  לו את הסוד, הוא מגלה  ומגלה  אבינו 
בניסיון. "ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל", תדע לך שכל מה 
שעשיתי היה על פי הדיבור. אך את כל זה לא רצה יעקב אבינו 
לגלות ליוסף קודם לכן, מפני שהוא רצה לנסות אותו, הוא רצה 
לבדוק האם הוא ראוי לבכורה בעצם זה שישתוק, האם הוא 

יבין שהוא לא מבין.

לשתוק ולקבל

אנו  פעמים  הרבה  לחיים.  השכל  מוסר  לקחת  עלינו  מכאן 
בכלל  וגם  ישראל,  גדולי  אצל  או  שלנו,  ההורים  אצל  רואים 
לנוכ  הנראים  דברים  יתברך,  ה'  מאת  שלנו  החיים  בהנהגת 
חסרי כל היגיון. עלינו לדעת שהקב"ה בוחן ומנסה אותנו, האם 
אנחנו נבין שאנחנו בסך הכל בני אדם ושאין ביכולתנו להבין 
את הכל, "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי". 
כאשר האדם לא מבין אך בכל זאת הוא שותק ומקבל על עצמו 
את ההנהגה העליונה, בזה הוא מוכיח כי הוא ראוי לקבל את 

הבכורה והוא מביא על עצמו את הברכה.

איננו  אותם  רבים  במצבים  גם  נתקלים  אנחנו  החיים  במהלך 
מבינים. לעתים אנחנו רואים אנשים שמתפללים והולכים בדרכי 
ה', ובכל זאת אין להם הצלחה, הם לא רואים נחת מהילדים וכו', 
לעומתם רואים אנשים אחרים שלא כל כך משקיעים ודווקא 
הם רואים רוב נחת. כמו כן, יש אנשים שעושים את כל הסגולות 
אנשים אחרים  ישנם  ולעומתם  פרנסה,  להם  אין  אך  הידועות 
שלא עושים כלום ויש להם פרנסה רבה. גם כאן עלינו לדעת 
שלפעמים הקב"ה מעמיד אותנו בניסיון כדי לבדוק אותנו, האם 
אנו מנהלים את החיים לפי ההסתכלות המצומצמת שלנו או 
שאנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים, שאנחנו יודעים שיש משהו 
עליון מאתנו ואנחנו מקבלים את הנהגת הקב"ה בכל מצב על 
אף הקושי. אז נוכיח כי אנחנו ראויים לקבל את הבכורה ונזכה 

להצלחה ולישועת ה' במהרה.



החינוך בבית היהודי

"ויקרא יעקב אליו בניו ויאמר האספו ואגידה לכם וגו'"

והוא  אבותיו,  אל  להיאסף  זמנו  שהגיע  מרגיש  אבינו  יעקב 
אל  ושמעו  יעקב  בני  ושמעו  "הקבצו  בניו:  את  אליו  קורא 
כדי  מיטתו  סביב  בניו  כל  את  אוסף  הוא  אביכם".  ישראל 
לברך אותם. אולם כאשר מתבוננים, רואים שלא כל הבנים 
זכו לברכות, אלא כמה מהם היו ראויים דווקא לדברי תוכחה, 

והם ראובן, שמעון, לוי ויהודה.

ראובן מקבל דברי מוסר ותוכחה: "פחז כמים אל תותר…". 
אצל שמעון ולוי: "אחים כלי חמס מכרותיהם, בסודם אל תבוא 
נפשי, בקהלם אל תחד כבודי… ארור אפם כי עז וגו'". חז"ל 
הגדולים,  אחיו  את  מוכיח  אביו  כיצד  ראה  אומרים שיהודה 
והוא הבין שעכשיו מגיע התור שלו לקבל דברי תוכחה על 
כדי  אחורנית  ללכת  התחיל  הוא  פחד  ומתוך  תמר,  מעשה 
לברוח, אך יעקב אבינו הבחין בו וקירב אותו, אתה לא כמותם, 

"יהודה אתה יודוך אחיך".

ובעצם עניין התוכחות של יעקב אבינו לבניו איננו מובן. הרי 
הוא קרא להם כדי לברכם, והיינו מצפים שאת כל בניו הוא 
יברך, ברכות של הצלחה, פרנסה, חיים טובים וכו'. מדוע הוא 
לברך  ולא  מבניו,  חלק  להוכיח  הזה  במעמד  דווקא  החליט 

אותם עם כל האחרים?

אלא כאשר מתבוננים במהלך ההיסטוריה של עם ישראל, אנו 
מוצאים שדווקא השבטים שאותם יעקב אבינו דחה מעל פניו 
שאר  מכל  מוצלחים  היותר  השבטים  היו  הם  להוכיח,  ורצה 
השבטים שקיבלו ברכות, ועלינו להבין מה מסתתר בברכות 

של יעקב אבינו לבניו.

להקשיב לנשמה

כדי להבין את עניין התוכחה, עלינו להקדים את מה שכתוב 
של  מסופו  צופה  האדם  של  שנשמתו  הקדושים,  בספרים 

האנשים  שכל  נאמר  הנביא  דניאל  אצל  סופו.  ועד  העולם 
זאת  בכל  המראה,  את  ראו  לא  שהם  אפילו  עמו,  היו  אשר 
נפלה עליהם חרדה גדולה והם ברחו, ומסבירים חז"ל: "איהו 
לא חזי, מזלייהו חזי". במשנה אבות נאמר: "בכל יום ויום בת 
אומרים  חז"ל  וגו'".  ואומרת  ומכרזת  חורב  מהר  יוצאת  קול 
שהבת קול הזאת באה אל הנשמה של האדם ומדברת אליה. 
הנשמה יודעת את כל הסודות, רק האדם לא יודע, אין לו את 
היכולת לקשר את הדברים. אך שלמה המלך מייעץ "להקשיב 
לחכמה אזניך". כדי להיות מסוגל לקבל את השפע מהנשמה 
שלך, עליך להקשיב לחכמה, עליך להגיע לעצמך ולהתחבר 

לנשמה.

וכיצד מצליחים להקשיב לחכמה ולהגיע לנשמה? כאן עלינו 
יסוד חשוב. רק מי שמסוגל לקבל ביקורת מאחרים  ללמוד 
ולהקשיב לדברי תוכחתם, רק מי שמצליח להסיר מעליו את 
לשמוע  שפנוי  זה  הוא  והאגו,  האנוכיות  של  החסימות  כל 
מאחרים, והוא זה שגם פנוי לשמוע מהנשמה שלו, והוא זה 
וליהנות מהשפע  הרוחני  העולם  אל  להיות מחובר  שמסוגל 
הרב היורד ממנו. לעומת זאת, כאשר האדם חוסם את עצמו 
מן  ביקורת  לשמוע  מוכן  לא  הוא  והאגו,  האנוכיות  במעבה 
האחרים ולא פנוי לקבל תוכחה, אלא אדרבה, הוא עומד על 
שלו ונלחם בכל מי שמנסה לתת לו ביקורת, הרי למעשה הוא 

חוסם את עצמו לגמרי מהעולם הרוחני.

שבטי ההנהגה

יעקב אבינו ידע שראובן, שמעון, לוי ויהודה, הם אלו המיועדים 
להיות למעשה המנהיגים של עם ישראל, אך הוא ידע שהם 
יצליחו בייעודם רק אם הם יהיו פנויים לקבל ביקורת, רק אם 
יהיו מסוגלים לקבל תוכחה ולשתוק, להסיר את לבושי  הם 
האגו והאני שלהם. רק אז הם יזכו לחיבור מלא לעולם הרוחני, 

ויהיו ראויים להיות מנהיגים בעם ישראל.

במדרש  נאמר  התשובה.  עולם  את  שהקים  זה  היה  ראובן 

⋅ ברכת התוכחה ⋅



)ילקוט שמעוני(: "וישב ראובן אל הבור, א"ל הקב"ה: מעולם לא 
חטא אדם לפני ועשה תשובה ואתה פתחת בתשובה תחילה, 
חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחילה וגו'". יעקב אבינו 
ידע שראובן יכול לעשות תשובה רק אם הוא באמת יבין עד 
כמה הוא לא בסדר, וברגע שיעקב אבינו נתן לו תוכחת מוסר 
וראובן קיבל ושתק, זאת היתה התשובה שלו. מכאן ואילך הוא 
זה שיכול ללמד את העולם כיצד לעשות תשובה, וכפי שאמרו 
חז"ל במסכת סנהדרין: אין ישראל נגאלים אלא בתשובה, ואכן 

באחרית הימים ראובן יקבל את הבכורה בחזרה.

התורה.  את  לעולם  להעביר  צריכים  היו  שניהם  ולוי,  שמעון 
אמנם שבט יששכר היו עוסקים בתורה, אבל מי שהביאו את 
התורה הם שמעון ולוי, כאשר שמעון הביא את תורת הנסתר 
קשה  תוכחה  להם  נתן  אבינו  יעקב  הנגלה.  תורת  את  ולוי 
ומרה, וברגע שהם עמדו ושתקו, התוכחה הזאת נכנסה בהם 
והסירה מהם את לבוש האנוכיות, כדי שהם יהיו יכולים לקבל 
את התורה ולהעביר אותה. בספרים הקדושים מובא שמוצאו 
של רבי שמעון בר יוחאי היה משבט שמעון. עוד מובא שרבי 
שמעון בר יוחאי שהה במערה שנים ארוכות ללא בגדים, וזאת 
כדי לתקן את מה ששמעון הפשיט מיוסף את כתונת הפסים 
בר  שמעון  שרבי  ולאחר  בבור,  יוסף  של  ישיבתו  שנות  ואת 
יוחאי תיקן את החלק הזה של שמעון, הוא גילה לעולם את 
ע"י משה  לוי באה לעולם תורת הנגלה   תורת הסוד. משבט 

רבנו, והוא זכה לכהונה וללווייה.

גם יהודה ידע שהוא ראוי לקבל תוכחה, והוא חשש מכך וניסה 
להתחמק. אמנם בפועל יעקב אבינו לא הוכיחו אלא קירב אותו, 
וזאת מפני שיהודה כבר קיבל על עצמו לפני כן את התוכחה, 
וזכה  ממני",  "צדקה  ואמר  תמר  של  דבריה  את  שמע  כאשר 
התוכחות  שכל  מובן  כן  אם  דוד.  בן  ממנו משיח  ויצא  יהודה 
שהוכיח יעקב אבינו את האחים הללו היו בעצם ברכות ממש, 
באותם דברי תוכחה לכאורה, הכין יעקב אבינו את בניו להיות 

כלים כדי לקבל את השפע ולהעביר אותו לכל עם ישראל.

תוכחה חיובית

וכאשר  מהרבנים,  אחד  של  בביתו  הייתי  שנים,  מספר  לפני 
קמתי לרגע ממקומי, התיישב שם מישהו ועשה מעשה שגוי 
עם אחד מהמסמכים שהיו מונחים על השולחן. כאשר חזרתי 

למקומי, חשב הרב שאני הוא זה שעשיתי את השגיאה, והחל 
מתעקש  ממש  שאני  ראה  הרב  כאשר  כך.  על  אותי  להוכיח 
כך  כל  התוכחה  מדוע  שאל  הוא  דעתי,  על  ועומד  חפותי  על 
לא  שאני  וטענתי  שקרה  מה  כל  את  והסברתי  לי,  מפריעה 

עשיתי מאומה ולכן לא מגיע לי לקבל תוכחה.

אז אמר לי הרב: ומי אמר שרק מי שעשה צריך לקבל תוכחה?! 
לקבל תוכחה בחיים זה דבר טוב, למעשה התוכחה מגיעה מן 
השמים, היא מעמידה את האדם במקום, היא מגלה לו שלא 
תמיד הוא בסדר. לא תמיד מקבלים את התוכחה רק כי אתה 
לא בסדר, לפעמים אתה צריך לקבל תוכחה גם כשאתה בסדר, 
את  להרגיל  כדי  תוכחה,  לקבל  עצמך  את  להרגיל  כדי  למה? 
עצמך שאתה לא תמיד מאה אחוז. יכול להיות שעכשיו היית 
משהו  על  התוכחה  את  לקבל  צריך  היית  כנראה  אבל  בסדר, 
מגיע  דבר  כל  דבר  של  בסופו  כי  בו,  בסדר  לא  שאתה  אחר 

לאדם מן השמים.

לא לחסום

רבים  פעמים  הביתית.  המסגרת  בתוך  מאוד  גדול  יסוד  וזה 
בני הזוג מוכיחים אחד את השני, בעל מקבל תוכחה מאשתו, 
אישה מקבלת תוכחה מבעלה. וברגע שמקבלים את התוכחה, 
יש לנו שתי אפשרויות, או שאנחנו עומדים על שלנו עד הסוף, 
את  גם  חוסמים  אנו  ובזה  התוכחה,  מן  עצמנו  את  וחוסמים 
ומהעולם הרוחני. האפשרות  עצמנו מעצמנו, מהנשמה שלנו 
השפל  "לכן  באיגרתו:  לבנו  הרמב"ם  שאמר  כפי  היא  השניה 
לקבל  פנוי  וינשאך המקום", תשפיל את עצמך, תהיה  עצמך 
לקבל את  פנוי  ברגע שאתה תהיה  ואז ממילא  את התוכחה, 

התוכחה, אתה תהיה פנוי גם לקבל את ההארה מן השמים.

ילדים או  גם בעולם החינוך. כאשר באים לחנך  נכון  זה  ודבר 
תלמידים, הם צריכים להבין "כי את אשר יאהב ה' יוכיח", הם 
צריכים להבין שלקבל דברי תוכחה זה דבר טוב. דברי התוכחה 
האפשרות  את  לו  ונותנים  במקום  האדם  את  להעמיד  באים 
פצעי  "נאמנים  אומר:  המלך  שלמה  החיים.  על  קצת  לחשוב 
אוהב", ומסביר המצודות: "האוהב הפוצע לאהובו למען יישר 
לכת, הנה הפצעים הם נאמנים, כי עשו שליחותם והועילו לזה, 

כי בעבורם ייטיב דרכו".

עיצוב: יצחק לוצקין, 053.311.4874
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