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כפי   - בשלוה  לישב  "יעקב"  ביקש 
גמורים" "רחמים  בחינת  הנהגת 

ואמרו  א).  (לז  כנען"  בארץ  אביו  מגורי  בארץ  יעקב  "וישב 
שהצדיקים  בשעה  אחא  רבי  "אמר  א)  פד  פרשה  (ב"ר  במדרש 
בא  השטן  בעוה"ז  בשלוה  לישב  ומבקשים  [ב]שלוה  יושבים 
לעוה"ב  להם  מתוקן  השלוה]  [פ'  שהוא  דיין  לא  אמר  ומקטרג 
כן  [גם] לישב בשלוה בעוה"ז תדע לך שהוא  אלא שהם מבקשים 
נזדווג  בעוה"ז  בשלוה  לישב  שביקש  ידי  על  אבינו  יעקב  [שהרי] 

יוסף". של  לו שטנו 

על  השטן  של  הקטרוג  דמהו  ביאור  צריכים  המדרש  ודברי 
מהצדיקים  ד'  ימנע  טעם  ומאיזה  בשלוה,  יושבים  שהצדיקים  זה 
בשלוה  לישב  עתידים  שהם  זה  בגלל  וכי  בעוה"ז  בשלוה  לישב 

הזה. בעולם  גם  בשלוה  לישב  הצדיקים  יוכלו  לא  בעוה"ב 

לישב  ביקש  אבינו  שיעקב  בזה  הביאור  מהו  להבין  צריך  ועוד 
רגע  בכל  כחם  בכל  ד'  את  עבדו  הקדושים  האבות  והרי  בשלוה 
במדרש  אמרו  שעליו  הזאת  ה"שלוה"  מהו  וא"כ  מחייהם  ורגע 

בשלוה". לישב  יעקב  ש"ביקש 

הבריות  עם  ד'  התנהג  המבול  שלפני  ג)  (ו  האוה"ח  ומבאר 
באמצעות  "כי  ד'  שראה  ולפי  האוה"ח)  (לשון  גמורים"  ב"רחמים 
ריבוי הרחמים, הנבראים מפליאות להתגאות ולבקש תאוות נכריות 
כו' [לכן] סילק ד' הרחמים [הגמורים האלה] לעולם העליון" (לשון 

האוה"ח).

חטאיהם  על  כך  כל  החוטאים  את  העניש  לא  שד'  לפי  דהיינו 
אלא האריך אפו מאד מאד עמהם והתנהג עמהם ברחמים גמורים 
שהוא  ד'  החליט  ולכן  ד'  נגד  ולחטוא  לפשוע  הרבו  הם  לפיכך 
ד'  ידקדק  אלא  גמורים  ברחמים  הבריות  עם  להתנהג  ימשיך  לא 
לפשוע  ירבו  שהם  לפני  הזה  בעולם  אותם  ויעניש  החוטאים  עם 
לשוב  לבם  אל  יתנו  עליהם  ד'  שיביא  העונשים  שע"י  כדי  ולמרוד 
במדבר  בספר  האוה"ח  שביאר  [וכמו  בחטאם  יאבדו  ולא  ד'  אל 

עיין שם]. לה)  (יד 

לשונו  וזה  הנ"ל  המדרש  דברי  את  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
הרצון  השיג  לא  אבינו  כיעקב  אפילו   - הצדיקים  שגם  "ותמצא 
והטעם  כו'  יוסף  רוגזו של  עליו  וקפץ  הזה  בעולם  להתישב בשלוה 
הזה  בעולם  גמורה  רחמים  במדת  יתנהג  שלא  ד'  גזר  כן  כי  הוא 
מדת  [פ'  הדין  מדת  תרדפם  פנים  כל  על  כו'  הצדיקים  עם  ואפילו 
דקדוקי  על]  אותם  להעניש  [פ'  לשלם  הצדיקים]  את  תרדוף  הדין 

עולמות". י"ש  להנחילם  כדי]  קל,  חטא  כל  על  [פ'  העבירות 

שהם  זה  על  נענשים  הצדיקים  שאין  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
לצדיקים  מניח  ד'  שאין  בזה  הביאור  אלא  בשלוה  לישב  מבקשים 
שאין   - עולמו  הנהגת  את  ד'  יסד  שכן  משום  הוא  בשלוה  לישב 
אי  ולפיכך  גמורים,  רחמים  בחינת  כפי  הבריות  עם  מתנהג  הוא 
אפשר לצדיק לישב בשלוה [יותר משלושים או ארבעים יום עי"ש 
להשיג  הצדיק  שיוכל  שכדי  עולמו,  את  ד'  הנהיג  כן  כי  באוה"ח] 
את העוה"ב שלו בשלימות צריך הצדיק לסבול יסורים בעולם הזה 

עשה. קל שהוא  כל חטא  על  כפרה  לו  כדי שתהא 

דיין  לא  ואומר  מקטרג  שהשטן  באומרו  המדרש  כוונת  וזהו 
שלפי  טוענת  הדין  שמדת  דהיינו  לעוה"ב,  להם  שמתוקן  מה 
להתייסר  צריכים  הם  לפיכך  בעוה"ב  לזכות  עתידים  שהצדיקים 

[היינו  העבירות"  דקדוקי  כל]  על  להיענש  [פ'  "לשלם  כדי  בעוה"ז 
להם]. שיש  קל  כל חטא  על 

וכי  בשלוה  לישב  יעקב  ביקש  למה  ביאור  צריך  אמנם  [הערה. 
עם  מתנהג  ד'  אין  שוב  המבול  דור  שלאחר  אבינו  יעקב  ידע  לא 
וא"כ  גמורים  רחמים  של  הזאת  הבחינה  כפי  הזה  בעולם  הבריות 
בעוה"ז  גם  עמו  יתנהג  דהיינו שד'  לישב בשלוה  יעקב  ביקש  למה 

גמורים. רחמים  הזאת של  הבחינה  כפי 

בשם  להקרא  זכה  אבינו  שיעקב  מבאר  כח)  (מז  האוה"ח  והנה 
עליונה  קדושה  "בחינת  הוא  ישראל  של  הזה  והשם  "ישראל" 
[הזה  השם  "ישראל"]  [של  [ה]עליון  שם  [את]  בהשגתו  [כי]  כו' 
הנשמה  את  אתו  ד'  צוה  כי  אותנו]  ילמד  [פ'  יגיד  "ישראל"]  של 

שם). האוה"ח  (לשון  ישראל"  של  זה  בעלת שם  העליונה 

גם  עמו  יתנהג  שד'  יעקב  ביקש  למה  להסביר  נוכל  ולפי"ז 
ג) ביאר שד' סילק  (ו  גמורים, שהרי האוה"ח  בעולם הזה ברחמים 
שיעקב  כיון  ולכן  העליון  לעולם  גמורים  רחמים  של  זו  הנהגה  את 
אבינו  יעקב  חשב  לפיכך  "ישראל"  של  זו  עליונה  לנשמה  זכה 
גמורים  רחמים  בחינת  כפי  תהא  הזה  בעולם  אתו  ד'  שהנהגת 
עמהם  מתנהג  ד'  אין  הבריות  כל  שאר  שלגבי  שאע"פ  משום 
חשב  לכן  העליון  בעולם  נוהגת  זו  שהנהגה  כיון  מ"מ  זו  בבחינה 
עמו  ד'  הנהגת  א"כ תהא  העליונה  לנשמה  זכה  יעקב שכיון שהוא 
בחינת  כפי  דהיינו  העליון  בעולם  שנוהגת  הרחמים  בחינת  כפי 

ודו"ק. גמורים  רחמים 

של  שמדתו  שלפי  לנו  אומרים  חז"ל  דהנה  בזה  להוסיף  ויש 
עמו  ד'  שיתנהג  מד'  יצחק  לפיכךביקש  "דין"  היתה  אבינו  יצחק 
זה לענין יעקב  ולפי"ז אולי יש לומר גם כן כעין  בכל דקדוק הדין. 
לכן  הרחמים  מדת  היא  יעקב  של  שמדתו  שלפי  דהיינו  אבינו, 
גמורים  יתנהג עמו ברחמים  דהיינו שד'  לישב בשלוה  יעקב  ביקש 

אבינו. יעקב  מדתו של  שזהו  כיון 

כפי  יעקב  עם  להתנהג  ד'  הסכים  לא  האמת  שלפי  והטעם 
יעקב  של  הרחמים  שמדת  משום  הוא  גמורים"  "רחמים  בחינת 
רחמים,   - התפארת  מדת  כי  שלו  "ישראל"  השם  אל  מתייחס 
שמדת  ישראל"  "תפארת  שכתוב  וכמו  ישראל  לשם  יתייחס 
נתבטל  שלא  ולפי  "ישראל",  של  השם  מצד  נובעת  התפארת 
מיעקב אבינו השם של "יעקב" לכן אין אפשרות שהנהגת ד' אתו 
הי'  לא  ולכן  "ישראל"  של  השם  בחינת  כפי  רק  תהא  הזה  בעולם 
שדקדק  וזהו  גמורים.  ברחמים  אבינו  יעקב  עם  להתנהג  יכול  ד' 
שלא  שהטעם  דהיינו  בשלוה  לישב  "יעקב"  ביקש  לומר  המדרש 
של  השם  לו  הי'  שעדיין  זה  מצד  הוא  בשלוה  לישב  יעקב  השיג 
בענינים  לי עסק  אין  כי  זה כתבתי בדרך אפשר  כל  ודו"ק.  "יעקב" 

אלו].

אבינו יעקב  עם  כלל  דיברו  לא  אבל  לנחמו"  "ויקומו 
"ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד 
ובנותיו  בניו  שכל  בפסוק  ומבואר  לה).  (לז  שאלה"  אבל  בני  אל 
יעקב אבינו כדי לנחמו. אולם מה שצריך ביאור הוא  התכנסו אצל 
איזה דברי תנחומים הם אמרו ליעקב והרי בפסוק לא נתבאר כלל 

לנחמו. כדי  ליעקב  אמרו  שהם  הדברים  את 

כו'  "ויקמו  באומרו  הפסוק  כוונת  שאין  האוה"ח  מבאר  ולכן 
תנחומים  דברי  לו  לומר  כדי  אבינו  יעקב  אצל  באו  שהם  לנחמו" 
כי באמת הם לא אמרו לו שום דברי תנחומים אלא כוונת הפסוק 
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הוא שהם התחכמו לעשות איזה פעולה מסוימת כדי שעי"ז יתנחם 
תנחומים. דברי  לו  לומר  יצטרכו  שהם  מבלי  אבינו מעצמו  יעקב 

האבילות  ריבוי  את  יעקב  בני  שכשראו  האוה"ח  ומסביר 
בנו אז הם חשבו בלבם שאבילות בגודל  יוסף  יעקב על  שמתאבל 
את  מאבד  הוא  שרחמ"ל  באופן  להתאבל  לאדם  לו  ראוי  רק  כזה 
בנו יחידו או לאיש שיש לו רק בנים מועטים ולכן כשרחמ"ל איש 
מאד  מופלג  בצער  מצטער  הוא  הרי  מבניו  אחד  את  מאבד  כזה 

מועטים. בנים  רק  לו  שיש  זה  מצד 

לו להתאבל  גדולה מאד אין ראוי  לו משפחה  אולם אדם שיש 
באופן מופלג מאד על מיתת אחד מבניו רחמ"ל ולכן התחכמו בני 
שעי"ז  כדי  אבינו  יעקב  אצל  המשפחה  בני  כל  את  וקיבצו  יעקב 
אחד  אבדן  על  יעקב  יתנחם  הגדולה  משפחתו  את  יעקב  שיראה 
כך  כל  לו  שיש  מי  "כי  יוסף  של  מיתתו  על  תנחומין  ויקבל  מבניו 
מן  נעדר  אם  קטן  בן  על  כך  כל  להצטער  לו  ראוי  אין  ובנות  בנים 

האוה"ח). (לשון  הבנים" 

ובנותיו  בניו  לו  דברי הנחמה שאמרו  ביאר הכתוב את  לא  ולכן 
הנחמה  כי  נחמה  דברי  שום  אז  לו  אמרו  לא  באמת  שהם  משום 
יתנחם  שיעקב  היתה  אבינו  יעקב  אצל  לפעול  השתדלו  שהם 
ובאו אליו. בני משפחתו שנקבצו  כל  יראה את  מעצמו בזה שהוא 

השתדלו  שהם  הזה  התחכמות  דבר  לשבטים  הועיל  לא  אולם 
כבן  יעקב  בעיני  נחשב  הי'  הצדיק  שיוסף  משום  יעקב  את  לנחם 
לקבל  יעקב  מיאן  ולכן  אחיו  מכל  יותר  אהבו  אבינו  יעקב  כי  יחיד 

הצדיק. יוסף  של  העדרותו  על  תנחומין 

פתרונות  ב'  לו  ואומרים  חלום  לאדם  כשיש 
יתקיים פיתרון  איזה  זה  את  זה  הסותרים 

לי"  נא  ספרו  פתרונים  לאלוקים  הלא  יוסף  אליהם  "ויאמר 
הי',  לי"  נא  "ספרו  באומרו  יוסף  שכוונת  האוה"ח  ומבאר  ח).  (מ 
תיכף  שלהם  החלום  את  לו  יספרו  שהם  מהם  יוסף  שביקש 
לפי  אונקלוס]  בתרגום  וכ"כ  עכשיו,  פירושו,  "נא"  [ולפי"ז  ומיד 
הולכים  לפני שהם  לו את החלום שלהם  יספרו  רצה שהם  שיוסף 

אחר. לאיש  שלהם  החלום  את  ומספרים 

היו  חלומות  פותרי  שכ"ד  אמרו  נה:)  (ברכות  בגמ'  והנה 
בירושלים וכשחלם רבי בנאה חלום הוא הלך אצל כל אחד מהכ"ד 
לחלומו,  אחר  פתרון  לו  פתר  מהם  אחד  וכל  הללו  חלומות  פותרי 
[ולפי"ז  בנאה  רבי  אצל  נתקיימו  הפתרונות  שכל  אומרת  והגמ' 
לשון  "פתרונים"  באומרו  הנ"ל  הפסוק  כוונת  את  האוה"ח  מבאר 

פתרונות]. הרבה  אחד  לחלום  שיהא  ששייך  משום  רבים שהוא 

שהשר  זה  על  יוסף  הקפיד  טעם  מאיזה  להבין  צריך  ולפי"ז 
שלהם  החלום  את  לו  ויאמרו  יקדימו  האופים  והשר  המשקים 
שלהם  החלום  את  לומר  יקדימו  הם  אם  אפילו  והרי  ומיד  תיכף 
לאיש אחר מ"מ עדיין יוכל יוסף לומר להם -אחר כך- את הפתרון 
יוכל להתקיים וכמו שמבואר  וגם הפתרון שלו  שלו לחלום שלהם 
בגמ' וא"כ למה דקדק יוסף לומר להם שהם יאמרו לו את החלום 

ומיד. תיכף  שלהם 

ומתרץ האוה"ח "אומר אני כי [דברי הגמ' הנ"ל אמורים] דווקא 
אם לא יהיו הפתרונים סותרים זה את זה אבל אם היו סותרים [זה 
יאמר  ה]ראשון  הפותר  אם  למשל  [דהיינו  שתאמר  כמו  זה]  את 
לגדולה  מהמשמר  האופים]  לשר  או  המשקים  [לשר  יוציאוהו  כי 
עד  [פ'  מות  עד  [במשמר]  ישב  [שהוא]  יאמר  ה]שני  ו[הפותר 
יוסף  אמר  ולזה  ה]ראשון  הפותר  [דברי  אלא  מתקיים  אין  מותו] 

פתרונו". יתקיים  כי  יבטח  "עתה" שבזה  ספרו 

אפשרות  שיש  בגמ'  שאמרו  שזה  מחדש,  שהאוה"ח  דהיינו 
באופן  נאמר  רק  זה  אחד,  חלום  בשביל  פתרונות  הרבה  שיתקיימו 
שאין סתירה בין הפתרונות אבל באופן שיש סתירה בין הפתרונות 

השני. הפתרון  ולא  שיתקיים  זה  הוא  הראשון  הפתרון  רק  אז 

ששר  יוסף  רצה  שבגללה  הסיבה  את  מסביר  האוה"ח  ולפי"ז 
לפני  שלהם  החלומות  את  לו  יאמרו  האופים  ושר  המשקים 
יאמרו  הם  שאם  משום  והוא  אחר,  לאיש  אותם  אומרים  שהם 
ההוא  שהאיש  אפשרות  יש  א"כ  אחר  לאיש  שלהם  החלום  את 
יפתור את החלום שלהם באופן כזה שהפתרון שלו יהא סותר את 
הצדיק  יוסף  של  הפתרון  יוכל  לא  ועי"ז  הצדיק  יוסף  של  הפתרון 
את  לו  יספרו  שהם  לי"  נא  "ספרו  יוסף  להם  אמר  ולכן  להתקיים 

ומיד. תיכף  שלהם  החלום 

ללחם ישראל  נמשלו  למה 
וצריך  ללחם.  נמשלו  ישראל  שכלל  כותב  טז)  (מ  האוה"ח  הנה 

ללחם. ישראל  כלל  נמשל  טעם  דמאיזה  זה  ענין  להבין 

ה).  (יח  לבכם"  וסעדו  לחם  פת  "ואקחה  כתיב  וירא  בפרשת 
בזה]  [והכוונה  לחם  פת  שיקחו  להם  אמר  "גם  האוה"ח  ומבאר 
הוא [שהם יקחו] בחינת פנימיות התורה ויסעדו בו פנימיותם והוא 
אומרו "לבכם" [היינו פנימיותם]. ודקדק לומר "פת לחם" [והביאור 
ג' הויות [פ' הגמטריא של  בזה הוא] פת שיש בבחינתו לחם שהם 
לחם עולה כמספר הגמטריא של שלש פעמים שם הוי' ברוך הוא] 

העולמות". חיות  בחינת  שהם 

הללו  האוה"ח  דברי  פי  על  מ"מ  בנסתרות  עסק  לי  אין  כי  ואף 
והוא  ללחם,  נמשלו  ישראל  שכלל  הטעם  את  לפרש  אפשר  אולי 
בראשית  כז,  יד  שמות  יג,  כב  (דברים  האוה"ח  שכתב  מה  פי  על 
מכח  ורק  אך  הוא  הבריאה  קיום  שכל  ד)  כו  ויקרא  ו',  אופן  א  א 
עסק התורה של כלל ישראל והמשך קיומו של הבריאה תלוי בזה 

תורה. לומדים  ישראל  שכלל 

מקצה  כולו  העולם  הי'  שאם  כלל,  ספק  שום  בלתי  "והאמת 
שלנו  והתבוננות  מהעסק  ממש  אחד  רגע  אף  ח"ו  פנוי  קצהו  עד 
ותחתונים  עליונים  העולמות  כל  נחרבים  היו  כרגע  [אז]  בתורה, 
הוא שיטת  וכן  יא,  ד  הנפה"ח  (לשון  ושלום"  חס  ותהו  לאפס  והיו 

הנ"ל). האוה"ח 

הוא  ללחם  נמשלו  ישראל  שכלל  שהטעם  לומר  יש  ולפי"ז 
ישראל  כלל  של  ללחם]  [שנמשלה  התורה  לימוד  שע"י  משום 
כלל  את  הפסוק  המשיל  ולפיכך  העולמות  לכל  החיות  נמשך 
כל  מתקיים  בתורה  עוסקים  שהם  זה  ידי  שעל  כיון  ללחם  ישראל 

העולמות. לכל  החיים  שפע  ונמשך  העולם 

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל

חכם לב יקח מצוות, יש אפשרות כעת לנדב או להנציח בהגליון המורחבת שיצא לאור עולם בעז"ה לקראת יומי דחנוכה הבעל"ט


