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נבקש לחזור ולעורר את הציבור 
להמשיך ולהתפלל לרפואת מו"ר 

 רבי יעקב בן מרים בת גיטל

טבת  טז – ויחיפ'  ,דקי"גליון 

 'תשע"זה
 השרון -רמת 

 

 בס"ד י"ב טבת תשע"ז, יום שלישי לפרשת ויחי

ל ֶאת ָיָדיו' ֵּ כ   )פרק מח, יד(  'ש ִׂ

 'ידעתי בני ידעתי'

יו" וכו', ובפסוק יח, "ֹלא בפסוק י"ז, " בפרק מ"ח, ְתֹמְך ַיד ָאבִּ ַויִּ
יו..." הנה אנו רואים כאן  י..." ובפסוק יט, "ַוְיָמֵאן ָאבִּ ֵכן ָאבִּ

וי בין יעקב ליוסף. ובמדרש כתוב שיעקב אמר ויכוח סמ
ליוסף, האם אתה חושב שיש לך כח להזיז יד שניצחה את 

 המלאך? וצריך ביאור להבין פשר דבר המדרש.

לפי מה שאמר יעקב 'ידעתי בני ידעתי', כלומר,  עוד תמוה,
אע"פ שעיניים שלי כהות, אני יודע היטב שהעומד בשמאלי 

קב טורח כ"כ למתוח את יד ימינו הוא מנשה, אם כן למה יע
אל צד ראש אפרים המרוחק שמאלה, הרי יכול יותר פשוט, 
להעביר בידיו את אפרים גופו משמאל ימינה. ואז קל מאד 
לשים ימינו על ראשו. ועוד כמה תמיהות בפירוש העמק דבר 

 של הנצי"ב מוולוז'ין.

 אשר המעיין בפירוש רש"י יראה שמפרש את ועוד הוא מעורר,
ה ַהְבכֹור" שהכוונה היא  י ְמַנשֶּׁ אף כי  על, כלומרהמילים "כִּ

מנשה הבכור, בכל זאת לא שת ימינו עליו. וזה תימה, שהרי 
 ברוב המקומות, "כי" פירושו "דהא", וכאן הכוונה "אע"פ".

הם 'כפטיש יפוצץ סלע' והרבה פנים יש  והנה דברי תורה
יעקב אבינו לא במקראות התורה וכולם אמת, ועתה נאמר ש

היה רצונו להעביר מעלות הבכורה ממנשה, ולכן השאיר את 
מנשה בצד ימין ורגל ימין, ורק את יד ימינו רצה לשית על 

 ראש אפרים.

שכך בנוי עם ישראל, יש חלק שעיקר עסקו  ויסוד העניין הוא
בעמוד התורה והעבודה, בדרגות הרוחניות, ויש חלק, שעוסק 

ינו, בניהול עניני עוה"ז וצרכי ציבור. בקיום עמוד גמ"ח, והי
וכן היה אפרים השקדן בתורתו עם רבו, סבא יעקב. ומנשה 

 בית, וזה רצה יעקב. ה תהלוכותאשר על הבית, לנהל כל 

שבעם ישראל צריך שני אנשים גדולים,  וכן הבין גם יוסף
שכולם מכבדים אותם, אחד הוא "הרב" ששקוע ברוחניות 

הוא "ראש הקהל", לנהל בפועל כל ופוסק ההלכות, ואחד 
צרכי ציבור. רק יוסף פחד, אולי יעקב, בעת ריכוז מחשבתו 
לברך את אפרים והתעלם מלתת כבוד בכורה גם למנשה. לכן 
י", גם  י ָיַדְעתִּ י ְבנִּ עצר לרגע את יד אביו. ואז אמר יעקב, "ָיַדְעתִּ
מנשה יגדל. ואמרו חז"ל, ברא כרעא דאבוה, כמו רגל שהגוף 

 נשען עליה, כך מנשה על יד רגל ימין.

בקהילות ישראל, שעל הבימה היו שני כסאות, אחד  וכך היה נהוג
לרב ואחד לראש הקהל, וכן ישנם שני כסאות בארון הקודש הגבוה 

הכנסת  הובא מביתאשר  ,בקיר מזרח של ישיבת פוניבז' בבני ברק
. והרב כהנמן זצ"ל ישבו עליהם הרב וראש הקהלששם באיטליה 

אמר, שבביאת המשיח, יתן משיח שיעור בישיבה, ואח"כ ישבו 
שיח על כסא אחד, ואליהו על הכסא השני. ויה"ר שיתגלה במהרה מ

 בימינו אמן.

 

 בעזהשי"ת 

 
    

  

ם  יִׁ ּנַּ ּוְלֶבן ש ִׁ
 ֵמָחָלב

בישיבת ר' חיים  מדברי מו"ר שליט"א ] 
 [ תש"ע פ' ויחי נרשם מהקלטה ,עוזר

  
ברך את בניו כל אחד ואחד,  יעקב אבינו

והברכות שאמר לכל אחד ואחד יש בהם גם 
פשט וגם רמז, וכפי שניתן לראות על הברכות 
שברך יעקב את יהודה "אוסרי לגפן עירה 

בני אתנו", שיש בזה פירוש אחד, כפי  ולשרקה
שפירש רש"י, שברך אותו שיהיו לו כרמים עם 
גפנים כל כך גדולים, ובשביל גפן אחד 
יצטרכו להטעין אותו על בעל חי ששמו ַעְיר, 
ו"לשרקה" שזהו ענף אחד של גפן, יצטרכו 
להטעינו על בן האתון שהוא החמור, שכל כך 

רגום כתוב הרבה ענבים יהיו בשפע כזה. ובת
ל לקרתיה )הוא פירש עירה "יסחר ישרא

ר ר ולא כמו שפרש"י שהוא ימלשון עִּ  הבעל ַעיִּ
חי( עמא יבנון היכליה, שפירש בני מלשון 
בנין, וזה הולך על עם ישראל שיבנו את 
ירושלים ואת בית המקדש. אם כן לכל פסוק 

 ישנם כמה פירושים.

על הפסוק  אאת דברי הגמרא ונביא בזה
עינים מיין ולבן שינים מחלב",  "חכלילי

הפירוש הפשוט הוא, כמש"כ רש"י, שיהיה 
ברכה, וכל כך הרבה יין יהיה, שמי ששותה יין 
זה ישפיע עליו, ויראו בעינים את הסימן של 
האודם של היין, וכמו בימינו שבחברון יש 
הענבים הכי גדולים, והכי טובים. וכן יהיה 

ויהיה הרבה חלב, שיהיו הרבה צאן ובקר 
הרבה חלב, ומי ששותה חלב יש לו שינים 
בריאות, ושינים לבנות הן שינים בריאות. ואלו 
הם ברכות על צרכי קיום הגוף שיהיה בשבט 

 יהודה בשפע.

ובמהרש"א דורשת  אלא שהגמרא שם
"חכלילי" פירושו חייך לי, שכשאתה פוגש 
אדם הראה לו פנים שאתה מחייך לו, ולהראות 

פות, "ולבן שינים" גם כן, לאדם סבר פנים י
שכשאתה פוגש אדם אמור לו בסבר פנים 
יפות, ולא בפה סגור ובקושי, אלא לומר שלום 
בפה רחב שמתגלים בו השינים הלבנות, 

                                                           
 כתובות קי"א, ע"ב א

ו"מחלב" פירושו שמראית 
הליבון של השינים 
המחייכות, חזק יותר מחלב, 
ועוד אפשר לתת משל לאדם 
שהלך בדרך ארוכה ובדרך 

וצמא, ועייף הוא נהיה רעב 
מאד, והגיע לעיר, והכניסו 
אדם לביתו, ומכין לו כוס 
חלב חם, ואז אומר לו 

 האורח, החיית את נפשי. 

ראיתי זאת בבית  ובמו עיני
חמותי ע"ה הרבנית מכפר 
חסידים שהגיע פעם 
מירושלים הצדיק רבי בן 
ציון ידלר שהיה נוהג לזכות 
את הרבים ולומר דרשות 

בפרט לעורר את עם ישראל ו
בימי אלול, והגיע עייף, 
והגישה לו הרבנית כוס חלב 
חם, והודה לה מאד, ואח"כ 
שאלה אותו אם ישתה גם 
כוס תה, והשיב בחיוב, 
ושאלה אותו, יש שתי 
אפשרויות, או לערב שתי 
כפיות סוכר בתוך התה, או 
שמניחים קוביות סוכר על 
השולחן, במה הוא חפץ, 
וענה לה הא והא, והגישה 

אמר על כך, שבזה אני לו, ו
מקיים "אחד בפה ואחד 
בלב", ואח"כ הלך לנוח 
קצת, ולאחמ"כ הלך 
לביהכ"נ ואמר דרשה 

 נלהבת.

אומרת הגמרא, גדול  ואם כן
המלבין שינים לחבירו, יותר 
ממשקהו חלב, משום שיש 
צורך לבני אדם שיקבלום 

 בסבר פנים יפות.

מהגה"צ רבי  ומסופר
ישראל מסלנט זצ"ל, 

ום כיפור בלכתו שבערב י
ברחוב ראה יהודי הולך עם 
פנים עצובות ונפולות, ואמר 
לו ר' ישראל, בוקר טוב לך, 
והלה בקושי ענה לו מחמת 
חרדת הדין, ואמר לו ר' 

, והוא כל אתה גזלןישראל, 
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ל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן אבנר בן רפא, משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין,: לעילוי נשמת

נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסים ציון בן בנימין, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן ר' אברהם, שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס, 
 צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר ז"לסופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן 

כך נבהל לשמוע זאת בערב יום כיפור, ושאל  
אותו מדוע? מה גזלתי? אמר לו ר' ישראל, 

החיוך, שאם אמרו לך משום שאתה גזלת את 
שלום עליכם, אתה צריך לענות שלום עליכם 
יפה, ואתה כמעט שלא ענית בכלל, ומגיע 
לחברך שתתייחס אליו בפנים יפות. וזהו הענין 
של לבן שינים מחלב, שכמו שיש מצוה לתת 
לחברך לשתות כשהוא צמא ועייף, כך יש 
מצוה להיות לבן שינים, ומי שלא מקיים זאת 

שכמו אדם שחייב כסף לחבירו  הוא גזלן,
צריך לתת לו, ואם לא נותן הרי הוא גזלן, כך 
אם לא נתן לחבירו את החיוך שמגיע לו, הרי 

 הוא גזלן.

זאת יעקב בברכות של יהודה, משום  והכניס
שיהודה הוא המלך, והמלך צריך לחנך את כל 
העם בכל המידות הטובות הללו, ועוד זאת 

יה מלך, תזכור שאמר יעקב ליהודה אתה תה
שכמה שתהיה מלך חזק, וכולם פוחדים ממך, 
אבל תהיה "חכלילי", ותהיה "לבן שינים 
מחלב", וזה אנחנו למדים מפרשת השבוע. 
ובזכות שנשים לב לדברים האלה של הפסוק 
הזה, נזכה שיתוקנו הסיבות שגרמו לחורבן 
בית המקדש, שבעשרה בטבת התחיל המצור 

שנאת חינם, ובזכות  של כיבוש ירושלים, בגלל
התיקון של זה נזכה שיבנה בית המקדש 

 במהרה בימינו, אמן.

  

אלקים חשבה '
 'לטובה

, נכתב ע"י נכדו מדברי מו"ר שליט"א ] 
הרב מרדכי שמואל בן הגרצ"י 

 [ , משנת תשס"זאדלשטיין שליט"א

  
לפרשת ויחי על דברי יוסף  האור החיים

שאמר לאחיו ואתם חשבתם עלי לרעה 
לטובה )פרק נ' פסוק כ'(, כתב אלוקים חשבה 

דאמר להם יוסף שהרי זה דומה למתכוין 
להשקות חבירו כוס מות והשקהו כוס יין 
שאינו מתחייב כלום והרי הם פטורים וזכאים 
גם בדיני שמים, והקשה עליו בכלי חמדה שם 
מהא דמבואר בנזיר )כג.( דמתכוין לאכול בשר 
חזיר ואכל בשר טלה דצריך כפרה וסליחה, 
ותירץ דאיכא חילוק בין מצוות שבין אדם 
למקום למצוות שבין אדם לחבירו, דבבין אדם 

"מ בין מחשבה קלמקום הרי לקב"ה אין נפ
למעשה, ואעפ"י שאין הקב"ה מצרף מחשבה 
גרידא אך כיון שעשה מעשה אף כי נתברר 
שהיה מעשה טוב כבר חייב הוא על מחשבתו 

כיון הרעה, אמנם במצוות שבין אדם לחבירו 
שמה שמפריע לחבירו הוא התוצאה ממעשהו, 

לפיכך אם לבסוף לא נסתבב לחבירו היזק 
ממעשיו שוב אין לו שום חטא במעשיו אף 
שחשב עליו לרעה, וכתב עוד שמה שכתבו 
התוספות בקידושין )לב.( דאע"ג שהאב מחל 
על כבודו בכל אופן זה לא מספיק אלא צריך 

היה שיודיע על מחילתו לבן כדי שלא י
כנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר 
טלה, וזה סותר ליסודו, תירץ זאת הכל"ח 
דדווקא שם עדיין האב לא רצה ברתיחת הבן 
גם לאחר מחילתו, ואם הבן לא יידע שהאב 

בגלל  -מחל על כבודו יעבור הוא עבירה 
ברתיחתו עיי"ש, אך באמת תמיד  –מחשבתו 

ה נחשב כשאדם מוחל על מעשה חבירו אין ז
כנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר 

 טלה.

הקשה על האוה"ח על מה  והנה הכלי חמדה  
שכתב שאחי יוסף נפטרו מדין שמים בגלל 
שבסוף יצא שהמכירה הייתה לטובה, דהכל"ח 
כתב שם )סז: ד"ה הנה( וז"ל א"כ הכא בנידון 

עיי"ש, אך באמת יש לומר  'אחי יוסף וכו
ה שתהא על המשל דעיקר הקושיא ראוי

שהביא האוה"ח מנתכוין להשקות חבירו כוס 
מוות והשקהו כוס יין, וע"ז ראויים כל דברי 
הכל"ח דזהו ממש כנתכוין לאכול בשר חזיר 
ועלה בידו בשר טלה, אמנם נידון דאחי יוסף 
שונה הוא דהלא שם הם התכוונו לעשות לו 
רע ורק מסבב הסיבות שעושה שהכל יהיה 

דברים שיצא הכל לטוב, אך אין לטובה סיבב ה
זה דומה לחשב שזהו בשר חזיר ולבסוף זה 
עצמו היה במציאות בשר טלה, אלא זה דומה 
למה שהביא כאן המגיד מדובנא )אוהל יעקב 
ע"פ וינחם אותם( לבאר מה שדימה המדרש 
רבה כאן בין ניחומי יוסף לניחומי הקב"ה על 
חורבן בית המקדש, דהקב"ה אומר לישראל 

ם הרע הגדול שהיה בחורבן הבית אין דג
לישראל להתבייש בו דזה נסתבב לטובה 
להכין לישראל את הטוב האמיתי, והוא גם מה 
שאמר יוסף לאחיו דאין להם ליבוש במעשה 
המכירה דכל זה נסתבב לטוב, וא"כ בודאי 
שמעשה דאחי יוסף אינו דומה לנתכוין לאכול 
חזיר ועלה לו טלה דרק הקב"ה הוא שסיבב 
את כל הדברים לטובה, וכחורבן הבית שאם כי 
הוא גרוע בעצמותו אך מסבב הסיבות סיבב 

. ]אמנם למעשה כוונת בשגם זה יהיה לטובה
י שמים מפני האוה"ח דאחי יוסף נפטרו מדינ

שזה נסתבב לטובה ובזה אפשר לומר ככל"ח 
דממילא הרי יוסף היה מרוצה ממעשיהם וא"כ 

 אין  עליהם עונש ודו"ק[.

                                                           
לבד מהכלי חמדה, גם בבית יצחק )יו"ד סימן  אמנם ב
(  שמציינו הכל"ח בסוף דבריו, משמע 'אות ח 'ח

יוסף לנתכוין לאכול בשר חזיר שדימה את מכירת 
 ועלה בידו בשר טלה, עיי"ש בספרו הנ"ל.

של הכל"ח לחלק בין בין  והנה בעיקר יסודו
אדם לחבירו לבין אדם למקום: דלא שייכא 
דינא דנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו 

דלא כן  בשר טלה בבין אדם לחבירו, חזינן
ממעשה ידוע עם החפץ חיים, דכשהיה באחת 
מהעיירות לרגל מכירת משנה ברורה שלו 
והיה עליו בארנקי הכסף שהרויח ממכירתם, 
ראה שני אנשים מתקוטטים יחדיו על כר 
נוצות ובא הח"ח להשקיט המחלוקת 
ולהרגיעם, ותוך כדי שעומד הוא לפניהם נקרע 

עבר הכר ממשיכתם, ונתפזרו הנוצות לכל 
ונתמלאו בגדיו של הח"ח נוצות, וכין שראה 
כן אחד מן הניצים ביקש סליחה וניער בגדיו 
של הח"ח מהנוצות ותוך כדי ניקויו לקח ממנו 
אותו הארנקי וברח, לאחר כך כשנוכח הח"ח 
בגניבת כיסו צעק אחרי הגנב אני מוחל לך על 
ארנקי שלי, וכששאלוהו מפני מה היה לו 

י הגנב, די לו שימחל לצעוק המחילה לאזנ
בליבו, ענה הח"ח שאינו רוצה שיעבור הגנב 
על נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר 
טלה, וא"כ חזינן דגם בבין אדם לחבירו שייך 

 האי דינא דנתכוין לאכול בשר חזיר. 

יש לתרץ את קושיית הכלי  אמנם בפשיטות
חמדה על האוה"ח, דדווקא נתכוין לאכול בשר 

לה בידו בשר טלה מתחייב כיון דעבירת חזיר וע
אכילת חזיר היא במעשה האכילה עצמו וכיון  
דהייתה כאן מחשבה לאיסור ממשי של אכילת 
חזיר, וכשאכל הטלה אכלו כבשר חזיר האסור 
רק שבפועל יצא שאכל טלה, לפיכך חייב כיון 
שעשה מעשה לאכול אכילת איסור בדבר 

ן בנתכוין הנחשב לו כאיסור גמור, מה שאין כ
להשקות חבירו כוס מוות העבירה בזה היא הרי 
על הריגת חבירו ולא על ההשקיה עצמה, ואם 
חבירו לא שתה לבסוף אין לומר שהיה כאן 
מעשה שנדמה כאיסור, דכיון דהעבירה היא 
המתת חבירו א"כ כשחבירו לבסוף לא מת אין 
כאן אף תחילת איסור, דהכוונה להשקות אין בה 

סור כשאין לה לבסוף משמעות אף מחשבת אי
  וזה רק כעין הכנה לעבירה, ודו"ק.

הכלי חמדה להקשות מפני מה  עוד כתב שם
פסק הרמב"ם מכת מרדות על עוברת על נדרה 
ולא ידעה שהיפר לה בעלה ואילו על עובר על 
נדרו ואח"כ התיר לו אותו חכם שלכאורה יותר 
חמור הוא, עליו לא הזכיר הרמב"ם מכת מרדות 

עיי"ש מה שתירץ. ובדרך אפשר יש לתרץ על ו
פי מה שדימו חכמים ענין התשובה להתרת חכם 
את הנדר דכשם שהחכם עוקר הנדר למפרע כך 
בתשובה כל מעשיו הרעים כלא היו נחשבים, 
וא"כ יש לומר דחלק מעקירת הנדר ע"י החכם 
כולל גם את כל מה שהיה בהקשר לנדר כל 

בר על הנדר תקופת הנדר, ולפיכך גם מה שע
נעקר בהתרת החכם ולפיכך פטור ממכת מרדות 
]אמנם בתוספתא אשר הביאה שם הכלי חמדה 
כתוב מכת מרדות אף על זה, עיי"ש. וצ"ע בכל 

 זה[


