
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ... )מד, יח("ויאמר ויגש אליו יהודה"                                                                     
לכאורה איזה טענות היו ליהודה על יוסף, הלא הוא עצמו אמר "הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר                             

       האיש אשר נמצא  –נמצא הגביע בידו" )מד, טז(, ואילו יוסף הקל עליו ואמר "חלילה לי מעשות זאת                       .

 הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם" )שם, יז( ?                           .
אלא, בתחילה היה יהודה סבור שכעת הם נענשים על חטא מכירת יוסף, והואיל והם מכרו את יוסף לעבד, הריהם נלקחים כולם 

עוון עבדיך", כלומר עוון מכירת יוסף, ולפיכך הסכים  האלקים מצא את - יכך אמר )שם( "מה נדבר ומה נצטדקלעבדים, ולפ
שכלל לא השתתף במכירת יוסף,  –עבד רק את בנימין ששיהפכו לעבדים. אולם משראה שיוסף רוצה לשחרר את כולם, ורוצה ל

 ()אלשיך                                  הבין שאין זה עונש מה' על מכירת יוסף, אלא סתם עלילת שוא, ומיד יצא נגדו בחריפות...
 

 )שם( "ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך, כי כמוך כפרעה בי אדני ויאמר"
 לכאורה המילים: "בי" ו"נא", והכ' של "כפרעה" מיותרות, וגם היה צריך לומר "ולא יחר אפך", במקום "ואל יחר אפך" ?

את הפסוק בתהילים )קיט, ט(: "במה יזכה נער את ארחו לשמור  אלא, כתוב בספרים, שכל הרוצה להינצל מהכעס יאמר
כדבריך", ולכן יהודה שאמר דברים קשים ליוסף וביקש להינצל מכעסו, אמר גם הוא את הפסוק ההוא, על ידי שאמר "בי", "נא", 

 דבריך"...כשמור לרחו את אער נזכה ימה ב"כ' ", שהם ראשי תיבות: " –"אל", ו 
 )מעינה של תורה(                                                                                                                                           

 ולא יכלו אחיו לענות אותו" 
 )מה, ג(כי נבהלו מפניו"             

 

 , ומהרבי אלעזר מגיע לפסוק זה, היה בוכהכשהיה "
 )חגיגה ד( ! "על אחת כמה וכמהכך, תוכחה של הקב"ה בשר ודם תוכחה מ

 

זי"ע, היה מגיד מישרים  שניאור זלמן מלאדיבעירו של בעל התניא, הגה"ק רבי × 
 ומוכיחם שילכו בדרך טובים. ,שהיה מוכיח לציבור וליחידים

פעם קראו הרב ואמר לו: "לכולם אתה אומר דברי תוכחה, ולי אין מי שיאמר תוכחה, 
 נני מבקש ממך שתאמר לי דברי מוסר"...ה

כיצד יעז להוכיח את מחד,  – נקלע למצב קשה ,המגיד שהיה מופתע מאוד מהבקשה
ה. ומאידך, הוא חייב היהודי הענק שלפניו, הגדול ממנו לאין ערוך בתורה ובירא

 אין מסרבין לגדול.לעשות כן כי 
מה אומר ומה אדבר לפני הדר מר: "לפני הרב, ואאת מחשבותיו אלה  גילההוא 

 ני איני יודע...א תורתו יודעהרי כל מה שאני יודע כבודו יודע, ומה שמעלת גאונו, 
 ..מה שאני לא יודע וכבודו יודע. –מה ההבדל ביננו ? 

שהרב יודע, הוא הרבה יותר קטן מהפער  ובכל זאת, הפער בין מה שאינני יודע למה
 למה שאינו יודע"... בין מה שכבודו יודע

 לשמע תוכחה זו פרץ בעל התניא בבכי גדול...
 

והוא  ,זי"ע זלמן מוואלוז'יןרבי הגאון האדיר את  אחדאדם  והוכיחפעם העליב × 
: "האם אתה בוכה זי"ע חייםרבי הגאון העצום  ,הגדול יואח התפלאהחל לבכות, 

 ל תוכחה של בשר ודם" ?בגל
"לא", ענה רבי זלמל'ה שרק רבונו של עולם היה נגד עיניו, "אינני בוכה כמובן על 
עלבוני, יודע אני שאין עלבונו של בשר ודם נחשב בכלל, אולם חשתי את עצמי נפגע 

 הכיצד נפגעתי מתוכחה של בשר ודם"... –מכך, ועל כך אני בוכה 

 "עם מה 

 למות"... 
 

הורביץ  יוזליוסף  'רעסק  ,ובצעירות
 , במסחר.'מנובהרדוקהסבא זצוק"ל, '

 ר"הגאת  פגש ,באחת מנסיעותיו

 בתחנתזצוק"ל לנטר סשראל י

 למגמת שאלור' ישראל  ,הרכבת
 מדועו", "מסחרלהוא ענה "ו, נסיעתו

' ר שאלור" ? מסח לעשותאתה  צריך

 לי שיהיה כדירבי יוסף ענה "וישראל, 

 ".לחיות ממה

 " ? ...לך יש למות וממה" הרב: אלוש
 

הדברים זיעזעו את ר' יוסף, ובאותו 
 כל אתות שנל הוא קיבל החלטה רגעה

, הוא שקע כולו בתורה בחיים מגמתו
ובעבודת ה' בפרישות מבהילה, 

רשת ישיבות  את יסדבהמשך יו

ית מוסרם השיטתנובהרדוק, ו
 הייחודית.....
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 .ז"התשעט' טבת , 177ן גליו ,בס"ד
 .23:14סו"ז ברכת לבנה עד  'ביום ה  / /  בטבת 'תענית י 'ביום א

 לרפואת אלעד בן סיגלית הי"ו

 

 

 1,500 -הערבים, רבי יוסף הנגיד הי"ד, בנו של רבינו שמואל הנגיד, וחתנו של רבינו ניסים גאון מקירואן, ועמו כ , נהרג בפרעותט' טבת ד'תתכ"וביום 
, נפטר הגה"ק המקובל, ט' טבת התר"ךביום  //היה משנה למלך ספרד, ונודע בישיבתו הגדולה, בחסדיו ובתמיכתו הרבה בעניי ולומדי ארץ ישראל.  .יהודים

 רבי ישועה בסיס זצ"ל, בעל 'אבני צדק', מגדולי טוניס.המלומד בניסים, 

 ויגש פרשת
 יציאת שבת הדלקת הנר



 

 מרכבה לשכינה -האבות                        
           חז"ל אמרו )בראשית רבה פמ"ז(                                      

 שהאבות הם מרכבה לשכינה.                                     .
עליו מתקיים ויושב       הכלי היא  מרכבה                                      
הרוכב, ואם כן האבות היו בעצם הבסיס                                .

 .יהשקרהזה בעולם  ירדה וישבהתה, רששעליו השכינה 
יותר הרבה רוחני וחייב האדם להיות נעלה  ,כזה כליהיות זכות לכדי ל

 מופלאה, שאז הוא יכול להיות חיבורודבוק לבוראו בצורה וי, מהמצ
לכל אורך ספר בראשית ואכן,  בין העולם הגשמי לשכינה האלוקית.

ודביקותם באלוקים בכל מעשה , ינואבות אפשר לשים לב לגדלות
נים", ולא אמרו חז"ל ש"מעשה אבות סימן לבומעשה בחייהם, עד ש

כי בכל דבר ישנם לימודים גדולים  ,הםיללחינם נכתבו הסיפורים ע
 .יחיד וגם לכל יהודי ,הנוגעים לכלל האומה לאורך הדורות

ופגישתו במשפחתו אפשר  , עלייתו למלוכה,גם בענין מכירת יוסף
 בניו, ובדביקותם בה'לגדלותם הבלתי נתפסת של יעקב ולשים לב 

 שכל הוויכוח והקנאה בין יוסף רבותינו הסבירו -באמונה ובמעשה 
וצערו של יעקב על יוסף היה בעיקר נים רוחניים, יבעניהיה לאחים 
הוא גלותו יוסף ב גם בהתנהלותשלא תהא מיטתו שלימה.  -רוחני 

שגור על פיו" )רש"י לט ג(, ו"ה' אתו" )לט, כג(,  "שם שמיםדבוק בה', 
 :פרשתינומכמה נביא ובמסגרת זו א"א להאריך בכל הדוגמאות, אך 

ולח אותם חזרה להביא את יעקב שא וה ,דע לאחיואחרי שיוסף מתוו
בדבר הלכה  "אל תתעסקו - תרגזו בדרך" )מה, כד("אל  :אומר להםו

 (...רש"י) שלא תרגז עליכם הדרך"
לפני מעבר לארץ ו האחים נמצאים אחרי גילוי מרעיש של אח שנעלם

ושהוא חי,  יוסףצריכים להתכונן איך מספרים ליעקב על הם חדשה, 
ברור שצריך יוסף לם להתווכח על המכירה והאחראי, אבל יכוליו

  כי הם דבוקים בה בכל מצב...  וק בתורה,עסלהזכיר להם לא ל
"את כל דברי יוסף אשר דבר  :הוא רואה ,יעקב, כשבאים לובהמשך

"סימן מסר להם  -אליהם וירא את העגלות" )מה, כז(, וכותב רש"י 
 " וכו'.רשת עגלה ערופהבמה היה עוסק כשפירש ממנו, בפ)יוסף( 

יוסף לא מוצא סימן מובהק יותר  ה,דיפרשל אחרי שנים כה רבות 
באמת יוסף, מאשר להזכיר לו שלמדו לפני שיגלה לאביו שהוא 

 הפרידה את ענין עגלה ערופה, שניהם בבירור זוכרים את הענין...
כואב ארוך, וכשיעקב פוגש סוף סוף את בנו יקירו אחרי נתק כה 

דהיינו , "וירא אליו ויפל על צואריו עוד" )מו, כט( :כתוב וממושך,
"אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא שיוסף נפל על צוואר אביו, 

 ...)רש"י(  נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע"
במושגינו הקטנים, בלתי נתפס הדביקות של אבותינו בה' היא דבר 

, להבין מעט את עוצם גדלותםגורמים לנו  קצת הדוגמאות הללו,אבל 
הם באו במקומות ש ,זה נלמד גם על המקומות שלא פורשו לנוומ

י הבנתינו ואין אין זה לפשעשו דברים לא ראויים כביכול, נראה שהם 
 מושגינו כמושגיהם.

ם לזכור שה וצריך, אבל תמיד יש אפשר ללמוד מהם לטובה לגבינו,
 מרכבה לשכינה !היו  עצמם

----- 

שמחה, בקיא במורי, הישיש היקר והכשר, עובד ה'  ברים לע"ניהיו הד
משכים ומעריב לבתי כנסיות ששימש נפלא בתנ"ך, בדקדוקיו וטעמיו. 

סק בצרכי ציבור, ע .שנים בעל קורא ותוקע עשרותשליח ציבור, כ
 "ר והוציא יקר מזולל עד לזקנותו.לימד תשבש זכה הרביםמו

 "ע בשיבה טובה בחג האורים.ע"ה, שנלבנעים בן נעימה  ניסיםר' 

אליהו פנחס 'ספר הברית' חובר על ידי הגאון והקדוש ר' 
 והוא עוסק הרבה בחוכמת הטבע. הורביץ זצ"ל

והלה  ,למכור את הספרפשוט  יהודיפעם שלח המחבר 
עד שנכנס לעשיר אחד התפאר בכל מקום שהוא המחבר, 

ודאי אינו בור כמוהו וראה ש ,שדיבר עימו בחכמת הטבע
 ..."לא בעל הברית ,אתה כנראה הסנדק"המחבר, אמר לו: 

 הרב דניאל בוקובזה שליט"א                                  
 

ם צריך לכסות השלחן         אה ?                                   
 לכבוד שבת, ואיזה שלחן ?                                  .
 

)סי' רסב א( כתב: שלחן ערוך ה !                              
 .(משנ"ב –ר שלחנו" )"מערב שבת ללילי שבת" "יסד

 

בודאי צריך  בחדר שהוא אוכלש - באור הלכהוכתב ה
רים ואפילו ביתר החד ,לכסות כל השלחנות שיש שם

 .פמ"גוא"ר שראוי לעשות כן. עיין בגם כן אפשר 
שראוי להציע מפה  ,)רמ"ב ס"ז(ילקוט יוסף בכן כתב ו

 בית הכנסת.לחנות בבית ובועל כל הש
 

שאין צריך לכסות אלא  ,)כב( כתבכף החיים אולם ה
השלחן שאוכל עליו בלבד, כי הטעם שמכסים השלחן 
הוא כדי שתשרה שם ברכה, והברכה אינה שורה אלא 

 במקום שאוכל ומברך.

 המלחמה בשבתאי צבי שר"י: 

 יעקב פראנק - כדפרק ק 
 

 פקודת הארכיבישוף החדש של לבוב,
 מיקוליץ' מיקולסקי, לערוך ויכוח –די 

עם הפראנקיסטים, ביום כ"ג תמוז התקי"ט, נפלה על היהודים 
 כרעם ביום בהיר.

לויכוח עם  באותו יום אולצו כשלושים רבנים ופרנסים להופיע
כחמשה עשר פראנקיסטים, המון פולני צבא על דלתות 

אך רק האצילים  ,הקאתדראלא, כדי לחזות בעימות החריף
שרכשו כרטיסי כניסה בסכומים  ,הפולנים, אנשים ונשים

 ההכנסות ממכירת הכרטיסים , הותרו לבוא פנימה.גדולים
 נועדו לטובת עניי הפראנקיסטים.

עקב פראנק, כי הוא לא ידע לדבר את הפראנקיסטים לא ייצג י
פולנית, והם נעזרו על ידי הכמרים, השופט ה'אובייקטיבי' 
מיקולסקי, גילה את פרצופו האמיתי בדברי הפתיחה שלו 
לויכוח, כששיבח את הפראנקיסטים על שיזמו את הויכוח 

 ואיים על הרבנים שלא יעזו להתחמק מלהודות על האמת.
הם ידעו שכל מילה שעלולה  ,מצב נציגי היהודים היה קשה
 תרבה שנאה ליהודים. להתפרש כפגיעה בדת השולטת

בראש היהודים עמדו גדולי הדור, )יש ויכוח היסטורי האם גם 
 לאהוא הבעל שם טוב זי"ע השתתף בויכוח, אך נראה ש

גדולת הרוח של הג"ר חיים ראפאפורט זצוק"ל, (, והשתתף
כתב עליו נניכרה היטב בימי הויכוח המסוכנים. אב"ד לבוב, 

ש"מדי לכתו התעטף לבנים, באלה הבגדים אשר האדם הולך 
לבית עולמו, וינצחם בעזר שדי ברוב חכמתו, עד אשר גם 
השרים תמהו על גודל תבונתו, ויהללוהו לאמור: "אין זה כי אם 

 רוח אלקים נוססה בקרבו" ".
 ע"פ 'משיחי השקר ומתנגדיהם', המשך בשבוע הבא ב"ה()

 

 את אחיו"... .."ויכלכל יוסף 
 

 שלמד אצל ,תלמיד חכם אחד

 זי"ענתן בוקובזה ר'  רבינו 

 יחודיות של מפעל החסד שלישה פעם ונעזר בו, אמר
יתה בכך שהנתינה שלו לזולת נעשתה מתוך יה ,הרב

שמחה ונתינת הרגשה לשני כאילו שקיבל את מה 
שמגיע לו בדין ממש ולא בחסד, והרי זו מעלת "חסד 

 שבחסד".
לרב שיש שנעזר גם הוא על ידי הרב, ה חבירו, נענ

שהרי בדרך כלל אדם המקים מפעל  -מעלה נוספת 
מטפח אותו ודואג להרחבתו ולהגדלתו, אולם  ,חיים

מתוך שמעשיו היו אך ורק לשם שמים  ,רבינו זיע"א
ומתוך אהבת ישראל טהורה, מוסדותיו היו בעצם 

ה 'מוסדות להקמת ושיקום מוסדות אחרים', הוא הי
נותן מכספו האישי או מכספי מוסדותיו מיליוני 
שקלים רבים ! לטובת מוסדות אחרים, אף כשזה בא 

 על חשבון מוסדותיו הוא.
"אם הכל לשם  :היה תמה ,וכשהיו מעירים לו על כך

 ... מוסד שלי למוסד אחר" ?שמים, מה ההבדל בין 
 

 (0548455275 –)לרכישת הספר 'עמוד החסד' על חיי רבינו זי"ע 


