
ערש"ק י"ד טבת תשע"ו

רה- רמת שלמה התו ללומדי  במה 

פר' ויחי – אחרית הימים

גליון
ש'

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

אפרים ומנשה – באחרית הימים
הרב אריאל בן שלום

לע”נ מו”ח הר”ר צבי ב”ר אפרים זללה”ה
ה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִלי המשך  א[ נאמר בפרשתינו )מח ה( ְוַעָּתה ְׁשֵני ָבֶניָך... ֶאְפַרִים ּוְמַנּׁשֶ
חכמה לומד  - "ועתה" ממעט - שרק עתה יהיו אפרים ומנשה לשני שבטים, ולעתיד לבא 

יהיו לשבט אחד – שבט יוסף.
ובעצם הדבר, נחלקו הראשונים אם לעתיד לבא גם יהיו להם שני נחלות כשני שבטים.

בגמ' בב"ב קכ"ב. איתא, דלעתיד לבא, ארץ ישראל תחלק לי"ג חלקים, וחלק אחד יקבל מלך 
המשיח. וסובר הרשב"ם שזה מחייב שאפרים ומנשה יקבלו חלק אחד. ובחי' הר"ן מבואר 

דאפרים ומנשה יקבלו כ"א חלק בפ"ע, ושבט לוי לא יקבל חלק בא"י.
ִׁשְבֵטי  ְׁשמֹות  ַעל  ָהִעיר  ְוַׁשֲעֵרי  נאמר:  ל"א,  דרשו. פרק מח פסוק  יחזקאל  ושניהם מהנביא 
ִיְׂשָרֵאל שיהיה לעת"ל שער לכל שבט. )ל"ב( ְוַׁשַער יֹוֵסף ֶאָחד. הרי להדיא שיוסף נחשב לשבט 

אחד, ואין י"ג שבטים. מכאן לומד הרשב”ם שלעת”ל אפרים ומנשה יהיו שבט אחד.
ִׁשְבֵטי  ָעָׂשר  ִלְׁשֵני  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִּתְתַנֲחלּו  ֲאֶׁשר  ְגבּול  יג  ומאידך הר"ן לומד הקרא ביחזקאל מז 
ומנשה  אפרים  לעת"ל  דאף  להדיא  הרי  חלקים.  שני  יקבל  יוסף  פי':  ֲחָבִלים  יֹוֵסף  ִיְׂשָרֵאל 
יהיו כ"א שבט בפ"ע. ודיוק המשך חכמה, הינו בשי' הרשב"ם, אלא דשיטת הרשב"ם צ"ע, 

וכדהשיג הר"ן.
ב[ ונראה, דשני בחינות יש בשבטים. א. דין בעם – לחלוק לי”ב שבטים. ב. התייחסות היחידים 
כל אחד לשיבטו. דהנה עם ישראל נחלק לי”ב, ובזה אפרים ומנשה נחשבים לאחד – שבט 
יוסף. ויש עוד בחינה כלפי כל אחד ואחד שמתייחס לשבטו – ובזה בני אפרים מתייחסים 

לשבט אפרים, ובני מנשה מתייחסים לשבט מנשה – נמצא י”ג שבטים. 
העם.  בחלוקת  תלוי  העם  שחלוקת  משום  וזאת  חלקים,  לי”ב  נחלק  העם  דהנה  והנפ”מ, 
ומאידך הנשיאים זה לא תלוי בעם, אלא ביחידים שהם תחת הנשיאים - והיחידים מתחלקים 

לי”ג, וממילא י”ג נשיאים הוו.
ו: איתא, דרק לגבי נחלה  וא”ש בזה, הא דהוו לאפרים ומנשה שני נשיאים, אף דבהוריות 
הוו ב’ נחלות. ולפי המבואר, דכיון דהנשיאים תליא ביחידים שנמצאים תחת הנשיא, ממילא 

לגבי זה הוה כנחלה. 1
ג[ והנה לגבי פר העלם דבר של ציבור, שמביא כל שבט בפ”ע, כתב הרמב”ם בפי”ג מהל’ 
שגגות ה”ב וז”ל: ושבט מנשה ואפרים אינן חשובין כשני שבטים לענין הזה אלא שניהם שבט 

אחד. והיינו, דאף שכל שבט אקרי 'קהל', זה הכל אם בייחס לעם נחשב שבט.2
ֲאֶׁשר  ְגבּול  דיחזקאל  דהקרא  הר”ן.  ומתורצת השגת  הרשב”ם,  שיטת  היטב  א”ש  ועתה  ד[ 
והיינו, עצם חלוקת הארץ תליא  ֲחָבִלים.  יֹוֵסף  ִיְׂשָרֵאל  ִׁשְבֵטי  ָעָׂשר  ִלְׁשֵני  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִּתְתַנֲחלּו 
– לשני חלקים,  ֲחָבִלים  יהיה  יוסף  ובפועל חלקו של  לי”ב,  וממילא תחלקו  בחלוקת העם, 

משום שבפועל היחידים מתייחסים לשני שבטים.
ה[ ויש להכריח עוד כשי’ הרשב”ם, מהא דלגבי פר העלם דבר של ציבור הוה כשבט אחד, 
והרי מה דשבט אקרי קהל, תלוי בנחלה, ובנחלה הוו ב’ שבטים, וכדכתיב בפרשתינו  ִיָּקְראּו 

ְּבַנֲחָלָתם. ]ומה”ט  אביי פליג שם[.
ולפי המבואר א”ש היטב, דבאמת אזלינן בהא אחר נחלה; נחלה דלעתיד לבא.

ו[ והנה מחלוקת הרשב”ם והר”ן הינה בעוד דבר: דלשי’ הרשב”ם לעת”ל שבט לוי יתחלק 
בנחלה, ולהר”ן שבט לוי לא יהיה בחלוקה.

ס”ל  דלעת”ל  ומכיון  בפ”ע,  לחלק  נחשב  העם,  כלפי  לוי  דשבט  תליא.  בהא  הא  ולדברינו, 
לו חלק,]ומאותה סיבה  יש  לוי  לרשב”ם שחלוקת הארץ תלויה בחלוקת העם, הרי דשבט 

שבט יוסף הוה חלק אחד[.

1. ונוכל ליישב בזה מדרש פליאה. נאמר בקוהלת יא ב' ֶּתן ֵחֶלק ְלִׁשְבָעה ְוַגם ִלְׁשמֹוָנה. נאמר מדרש 
רבה קהלת פרשה יא פסקה ב בזה"ל: ר' נחמיה פתר קרייא בנשיאים תן חלק לשבעה דכתיב )במדבר 
וזה  ז'( ביום השביעי נשיא לבני אפרים וגם לשמונה דכתיב )שם( ביום השמיני נשיא לבני מנשה. 
פלא. ועפ"י האמור מבואר, דר"ל דלא תימא דאחר שנשיא אפרים הביא את קרבנו, הרי נכלל בזה גם 
שבט מנשה, שהרי שניהם יש שם 'שבט יוסף' כדפ', וע"ז בא לומר שיש חלק אף לשבט מנשה. שזה 

דין 'בנשיאים', ולא דין 'בעם'.
2. ובזה מבואר היטב, הקרא ַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם ִיָּקְראּו ְּבַנֲחָלָתם. ולכאורה אם נתחלקו לשני שבטים שונים, 
מהכ"ת שיתייחסו אליהם יותר מלשאר האחים. ועל כרחך דשם שבט יוסף חל על אפרים ומנשה, אלא 

שרק התייחסות היחידים מתחלק לשנים. 
עוד מתיישב בהא. דהנה טוען הגרי"ז ]בפרשתינו[ דכיון שהובטחו השבטים שלא יאבדו, ולפ"ז איכא 
הבטחה מיוחדת לאפרים ומנשה. ויל"ע הא בהוריות ו: איתא, דרק לגבי נחלה הוו תרי שבטים ולא 

לענין אחר. ולפי האמור א"ש, דהברכה אינה לעם ישראל, אלא ליחידים בעם ישראל.
עוד מובא בבעל הטורים ]בראשית כ"ח כ"ב[ מדרש; דאפרים ומנשה הוו תרי שבטים לגבי 'מעשרות'. 

וכדי דלא תקשי מהגמ' בהוריות, מוכרח כדפ'. 

ז[ ובזה לכאורה נפשטת ספיקו של המנחת חינוך מצוה תצ”א א’, אם דין “שופטים ושוטרים” 
דבעינן לכל שבט למנות בפ”ע, אם אפרים ומנשה הוה שבט אחד, או שנים. ונשאר בצ”ע.

והנה מינוי השופטים בכל שבט - זה לא דין בעם, אלא ביחידים, וכדכתיב ֹׁשְפִטים ְוֹׁשְטִרים 
'ִּתֶּתן' 'ְלָך' ְּבָכל ְׁשָעֶריָך, וממילא פשוט דבעינן שנים.

ישימך אלוקים כאפרים ומנשה 
הרב אבא קליינרמן

"ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמור ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה וגו'". 
)פרק מ"ח פסוק כ'(, פרש"י, בך יברך ישראל, הבא לברך את בניו יברכם בברכתם ויאמר איש 

לבנו ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה.
אבא מארי זצ"ל הקשה על זה, למה בחרו דווקא את "אפרים ומנשה" שכל אדם יברך את 
ויהודה",  "כלוי  או  ושמעון"  "כראובן  שיהיו  מברכים  לא  למה  ומנשה,  כאפרים  שיהיו  בניו 
איזה מעלה מיוחדת מצינו דווקא באפרים ומשנה שבעבור זה מברכים את כל הבנים שיהיו 

דווקא כאפרים ומנשה.
ואעתיק את דברי אבא מארי זצללה"ה, "ויש לדקדק מה טעם לברך הבנים דווקא כאפרים 
הגואל  וגו', המלאך  "הא-ל אשר התהלכו  ברכם מקודם  כיון שכבר  י"ל  ובפשוטו  ומנשה? 
אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב 

הארץ" )שם, פסוק ט"ו ט"ז(, על כן טוב ונכון לברך את הבנים שיתברכו כמותם.
עוד נראה לומר בזה כי הנה אפרים ומנשה נולדו בחו"ל בארץ טמאה ערוות מצרים בחצר 
המלכות ושם נתגדלו, ולפי הטבע דרכו של אדם שהוא נמשך אחרי הסביבה ולומד ממעשיהם 
)עיין ברמב"ם ריש פ"ו מהלכות דעות(. וכאן הושפעו מחינוכו של אביהם יוסף הצדיק, ומכח 
זה נתגדלו בתורה ויראת שמים טהורה כיאות לבני אברהם יצחק ויעקב, ועמדו בניסיונות 
כל ימי חייהם ולא למדו ממעשיהם של שכניהם הרשעים, עד שזכו להחשב בתוך שבטי קה, 
ודבר זה הוא טוב ונכון שכל אב יברך את בניו בברכת אפרים ומנשה דהיינו שיעמדו בכל 

מצבי חייהם, איתנים באמונתם ובדרכם בלי קבלת שום השפעה מהסביבה הרעה.
וזהו גם לימוד לדורות בכל אורך הגלויות שאף שמוכרחים להיות בין הגויים, מ"מ חלילה 
להיות מושפעים מהם וללמוד ממעשיהם וחוקותיהם ומנהגיהם המקולקלים. אלא להיות 
מצויינים בכל מקומות שיגלו בתורה ומצוות ומעשים טובים, ולקדש שם שמים בעולם, ועל 

זה נאמר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר", ע"כ לשונו הטהור.

אהבה ואחוה בין מנשה לאפרים
"כאפרים  יהיו  שהילדים  דווקא  מברכים  הבנים  שבברכת  הדבר  בטעם  ליישב  אפשר  עוד 
ומנשה", ולא כראובן ושמעון או לוי ויהודה. דהנה רואים בפסוק מעלה עצומה שהיה למנשה 
ואפרים, שהרי הפסוק אומר שיעקב אבינו אמר בברכתו לאפרים ומנשה "בך יברך ישראל 
לאמר ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה", יעקב אבינו הקדים 

את אפרים לפני מנשה, ואע"פ שאפרים היה הקטן, בכל זאת יעקב אבינו הקדימו בברכתו.

וכך רואים גם כאשר יעקב אבינו הושיט את ידיו על ראשם של מנשה ואפרים, הוא שכל את 
ידיו ושם את יד ימינו על ראש אפרים הצעיר, ואת יד שמאלו על ראש מנשה הבכור.

ובדרך כלל כאשר מקדימים את האח הצעיר לפני האח הגדול, זה גורם קינאה גדולה אצל 
והתקנאה  התרעם  הבכור  שמנשה  מצינו  לא  ואפרים,  מנשה  אצל  כאן  ואילו  הגדול.  האח 
באחיו אפרים הקטן. אלא הם המשיכו לחיות ביחד חיים שלמים ושלווים, בלא שום קפידא 

זה על זה.
ודבר זה הוא מעלה גדולה ועצומה, שהיו מושלמים במידות טובות ובבין אדם לחברו, שכל 
אחד שמח בשמחת אחיו, ולא נגרם שום קנאה ממה שיעקב הקדים וכיבד את אפרים הצעיר 

לפני מנשה הבכור.
ובדבר זה אנו מברכים את הבנים, שתמיד יהיו בניהם אהבה ואחווה ושלום ורעות, ולא יבואו 

לידי קנאה ושנאה זה על זה.

וראך ושמח בלבו
אמנם באמת מעלה זו שמנשה לא קינא באפרים, מצינו גם אצל משה ואהרן בפרשת שמות 
)פרק ד' פסוק י"ד(, שכאשר הקב"ה נתן את הגדולה למשה רבנו, נאמר בפסוק על אהרן 
הכהן "וראך ושמח בלבו". שאהרן הכהן ישמח בשמחת אחיו הצעיר משה רבנו, על זה שעלה 

לגדולה.
ומנשה"  "כאפרים  הבנים  לברך שיהיו  הבנים  בברכת  הסיבה שבחרו  כל  ומעתה קשה אם 

הבנים  שיהיו  לברך  בחרו  לא  למה  א"כ  לחברו,  אדם  בבין  שלמים  שהיו  משום 
"כמשה ואהרן" שגם הם היו שלמים בבין אדם לחבירו ואהרן לא קינא 

באחיו הצעיר בשנים - משה רבנו.



נצחים, וממילא הדיבור הזה "סלחתי כדברך" קיים גם לעולם ולעולמי עולמים. וכאשר אדם 
שב בתשובה ומבקש מחילה מהקב"ה, מיד מובטח לו מחילה גמורה.

]השמטה מפרשת ויגש[
יעקב | יעקב

"ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני". )פרק מ"ו פסוק 
ב'(, ופרש"י, "יעקב יעקב, לשון חיבה", הנה בטעמים יש פסיק בין המילים "יעקב | יעקב". 
וכעין זה גם בפרשת העקידה )פרשת וירא, פרק כ"ב פסוק י"א( כתוב בפסוק, "ויקרא אליו 
מלאך ה' מן השמים, ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני". ופרש"י, "אברהם אברהם, לשון 
חיבה הוא שכופל את שמו". וגם בזה בטעמים יש פסיק בין שתי השמות "אברהם | אברהם".
ונראה לומר שכאשר הקב"ה קרא לאברהם וליעקב פעמים בשמם, החיבה של כפלות השם 
היה דווקא בפעם השניה שהזכיר את שמם. שהרי הפעם הראשונה קרא להם כפשוטו, ולכן 
הזכיר את שמם, ואין בזה שום משמעות של חיבה. אבל כאשר חוזר וכופל פעם שניה את 
השם, הקריאה השניה בשמם מורה על חיבה, ולפי מדוקדק שיש פסיק בין שתי השמות, כי 
כל הזכרה של שמם, יש לזה משמעות אחרת. בפעם הראשונה הוא לשון קריאה כפשוטו, 

ובפעם השניה הוא מורה על לשון חיבה.
והנה אצל הקב"ה נאמר בנביא ישעיהו )פרק נ"ז פסוק י"ט( "בורא ניב שפתים שלום שלום 

לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו".
הקב"ה כופל את הברכה "שלום שלום", ואם הקב"ה כופל זה בוודאי ברכה שלמה בחיבה 

גדולה, שקיימת לנצח.
]והנה בפסוק מדוייק "שלום שלום לרחוק ולקרוב", שבתחילה נאמר ברכת השלום לרחוק 
ובאים  וכדומה,  איזה שמחה  עושה  אדם  לימוד שכאשר  הוא  זה  ודבר  לקרוב.  אח"כ  ורק 
אנשים לאחל לו ברכת "מזל-טוב", הרי דרך העולם לשמוח מאוד עם האנשים שקרובים 
אומר  הפסוק  שבתחילה  להפך  רואים  בפסוק  וכאן  ממנו.  הרחוקים  מהאנשים  יותר  אליו 
שלום לרחוק ורק אח"כ לקרוב. שצריך לקרב ולשמוח מאוד בלבביות, גם עם האנשים היותר 

רחוקים כמו עם הקרובים[.

יוסף לחם
"ויביאו את מקניהם אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר 
ובחמורים וגו'". )פרק מ"ז פסוק י"ז(, הנה הטעמים במילים "יוסף לחם" הוא "קדמא ואזלא". 
והנה ידוע שבכל פעם נגינת הטעמים באה להטעים ולפרש את ענין הפסוק, ולכאורה לפי זה 
היה מן הראוי שניגון הטעמים במילים "יוסף לחם", יהא בצורה כזו שיש איזשהו הפסק בין 
המילה יוסף למילה לחם, לומר שיוסף נתן להם לחם. ואילו לפי נגינת הטעמים של קדמא 

ואזלא שתי המילים הללו נקראות כאחד ממש, "יוסף לחם", וזהו דבר שאין לו משמעות.
ונראה לומר שהטעמים במילים "יוסף לחם" באים לבטא את גדלותו של יוסף, לומר שיוסף 
היה השר והממונה על הלחם. וכמו שיש תואר של "שר המשקין - שר האופים", שכל זה 
תואר של גדולה ויקר לאדם הממונה על זה, שמראה על חשיבתו העצומה שלכן קיבל את 
המינוי והתפקיד של השררה הזו, כך כאן הטעמים באים להסמיך את המילה "לחם", לשם 
"יוסף", לומר שיוסף היה שר הלחם לכל העולם כולו. וזהו ביטוי של כבוד גדול על יוסף, 

שזכה להיות המשביר לכל העולם בלחם.

רחל מבכה
הרב שלמה לאבל

וידעתי  ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ,   - ואקברה שם  כתב רש"י עה"פ 
כשיגלה  לבניה  לעזרה  שתהא  שם  קברתיה  הדבור  פי  שעל  לך  דע  אבל  עלי  בלבך  שיש 
אותם נבוזראדן, והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, 
שנאמר )ירמיה לא יד( קול ברמה נשמע רחל מבכה על בניה וגו', והקב"ה משיבה )ירמיה 
רחל  עה"פ  ל"א(  )ירמיהו  וברש"י  לגבולם.  בנים  ושבו  ה'  נאם  לפעולתך  יש שכר  טו(  לא 
מבכה על בניה )ירמיהו ל"א(, הביא מדרש אגדה, שהלכו אבות ואמהות לפייס את הקדוש 
ברוך הוא על שהעמיד מנשה דמות בהיכל ולא נתפייס נכנסה רחל אמרה לפניו רבונו של 
עולם רחמי מי מרובים רחמיך או רחמי ב"ו הוי אומר רחמיך מרובים והלא אני הכנסתי צרתי 
בתוך ביתי שכל עבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי כשבאתי ליכנס לחופה 
הכניסו את אחותי ולא די ששתקתי אלא שמסרתי לה סימני אף אתה אם הכניסו בניך צרתך 
בביתך שתוק להם אמר לה יפה למדת סנגוריא יש שכר לפעולתך ולצדקתך שמסרת סימנך 

לאחותך. 
ויש לבאר אמאי רק רחל לימדה יפה  סנגוריא, יותר מאברהם יצחק ויעקב, ורק בזכות רחל 
הקב"ה מחזיר את ישראל למקומן, ובמה היה כוחה יפה - מה שמסרה סימנים לאחותה, 
יותר מכל צדקות האבות ועשר הנסיונות ומעשה העקידה, שרק מכח רחל נתגלגלו רחמיו 

של הקדוש ברוך הוא, ואמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן וכו'.
 גם צריך ביאור הרי מנשה עשה תשובה, והוציא את הפסל וכמו שנאמר )דה"י ב' ל"ג ט"ו( 
ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלֵהי  ַלֲעבֹוד ֶאת ה'  ִליהּוָדה  ַוֹּיאֶמר  וגו'  ִמֵּבית ה'  ַהֶּסֶמל  ְוֶאת  ַהֵּנָכר  ֱאֹלֵהי  ַוָּיַסר ֶאת 
ולר' יהודה )סנהדרין דף צ עמוד א( מנשה יש לו חלק לעולם הבא, הרי שהועילה התשובה. 
יוחנן בתחלה עשה  וכתיב פסילים, אמר רבי  והנה איתא בסנהדרין )ק"ג ע"ב( כתיב פסל 
לו פרצוף אחד ולבסוף עשה לו ארבעה פרצופים, כדי שתראה שכינה ותכעוס וכו'. מנשה 
העמידו בהיכל, שנאמר וישם את פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר ה' אל דוד ואל 
שלמה ]בנו[ בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את שמי לעולם, 
אמון הכניסו לבית קדשי הקדשים, שנאמר כי קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס, 
זה  המצע  קצר  יונתן  רבי  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי  אמר  מהשתרע  המצע  קצר  כי  מאי 
מלהשתרר עליו שני רעים כאחד. מאי והמסכה צרה וגו' אמר רבי שמואל בר נחמני רבי יונתן 

כי הוה מטי להאי קרא הוה קא בכי, מי שכתב בו כנס כנד מי הים, תעשה לו מסכה צרה.
וברש"י שם, כתוב - )במלכים( ]דברי הימים ב' לג[ וישם את פסל הסמל אשר עשה בבית 
האלהים, וכתיב )שם( והעמיד את האשרים והפסילים בדברי הימים. ולבסוף עשה - מנשה 

לאותו דמות ארבעה פרצופים. כדי שתראה שכינה מכל צד - שתכנס להיכל תראה 
הפרצוף.  ודמות  שכינה   - רעים  שני  עליו  מלהשתרר  ותכעוס.  כנגדו  פרצוף 

מצע - בית המקדש. תעשה לו מסכה צרה - כאשה שנעשית צרה 
לחברתה.

שלמות בבין אדם לחברו ובבין אדם למקום
ונראה לומר שהמעלה שיש במנשה ואפרים הוא שהיה בהם שלמות גם בבין אדם לחברו, 
ואפרים  למנשה  זללה"ה שהיה  מארי  אבא  בדברי  נתבאר  דהנה  למקום.  אדם  בבין  וגם 
מעלה עצומה שאע"פ שנתגדלו בתוך טומאת מצרים, מ"מ הם התחזקו ונשארו שלמים 
בקדושתם וטהרתם. ודבר זה הוא מראה על שלמות גדול במעלת בין אדם למקום, ומצד 
שני היה בהם גם שלמות גדול במעלת בין אדם לחברו, שהיו שלמים ושלווים באהבתם זה 

לזה, כאחים רעים ונאמנים. ושום דבר לא גרם קינאה של אחד על חברו.
בהם  שיהא  כזו  בברכה  לברכם  רוצים  הבנים,  את  מברכים  שכאשר  מאוד  מובן  ומעתה 
שלמות בין בבין אדם למקום ובין בבין אדם לחברו, וזהו הברכה "ישמך אלוקים כאפרים 
ומנשה", שהשלמות בין האחים יהא בשיא השלמות מכל הבחינות הן בבין אדם למקום 

והן בין אדם לחברו.
וברכה זו היא כעין לוחות הברית, שמצד אחד היה בהם ה' דברות במצוות של בין אדם 
לחברו, ומצד שני היה בהם ה' דברות במצוות של בין אדם לחברו. שהשלמות האמיתית 
של האדם הוא דווקא כשהוא שלם בשניהם בבין אדם למקום ולחברו. וכאשר הבנים יהיו 

שלמים בשניהם נזכה שיאמר עליהם אשרי יולדתם, כן יהי רצון.

ברכה שאין למעלה ממנה
והנה האור החיים כותב על הפסוק הזה "ויברכם ביום ההוא לאמר וגו', פירוש בירך אותם 
כל כך ברכות עד גדר שאין ברכה למעלה ממנה, עד שהכל אומרים בך ראוי לברך ישראל".

מבואר בדבריו שהברכות שיעקב אבינו בירך את אפרים ומנשה היו ברכות רבות, עד גדר 
שאין ברכה למעלה ממנה, עד שהכל אומרים בך ראוי לברך, ולפי מה שנתבאר שהם זכו 
וגם בבין אדם לחברו, מובן מאוד שכאשר  לשלמות בכל הענינים גם בבין אדם למקום 
יעקב אבינו בירך אותם, הברכה שהוסיף להם היתה ברכה שהם זכו בה לשלמות יתירה 

שכוללת את כל השלמות והברכות.
ונראה להוסיף ולומר בזה עוד, דהנה אם יעקב בירך אותם והקדים את אפרים הצעיר לפני 
מנשה הבכור, מסתמא הוא ראה ברוח קודשו שדבר זה לא יביא לידי קנאה ושנאה בין 
ולכן ידע  מנשה לאפרים. שכבר לפני הברכה ראה שהם שלמים בכל המעלות הטובות, 
כאשר ברכם הוסיף להם ברכה שאין למעלה ממנה, וזהו ברכת הבנים שמברכים האבות 
את ביניהם שיזכו שיתקיים בהם כל הברכות, ויתקדש שם שמים על ידם בעולם לנצח 

נצחים, אכי"ר.

זהירות מפגיעה בחברו, ומחילה בלב שלם
"ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר 
גמלנו אותו. ויצוו אל יוסף לאמור, אביך ציוה לפני מותו לאמור. כה תאמרו ליוסף אנא שא 
נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלוקי אביך, ויבך יוסף 
בדברם אליו וגו'. ויאמר אליהם יוסף אל תיראו, כי התחת אלוקים אני. ואתם חשבתם עלי 

רעה אלוקים חשבה לטובה וגו'. וינחם אותם וידבר על לבם". )פרק נ' פסוק ט"ו - כ"א(.

וכתב רבינו בחיי, ויבך יוסף בדברם אליו, תיכף שהזכירו לו אביו בכה לגודל האהבה ונכמרו 
רחמיו, והנה אחיו בקשו ממנו מחילה ולא ביאר הכתוב שמחל להם, וכבר ביארו חז"ל שכל 
מי שחטא לחברו ועשה תשובה אינו נמחל לעולם עד שירצה את חברו, ואף על פי שהזכיר 
הכתוב וינחם אותם וידבר על לבם, שנראה בזה שהיה להם ריצוי מיוסף, מכל מקום לא 
ראינו שיזכיר הכתוב מחילה ביוסף ולא שיודה להם שישא פשעם וחטאתם, ואם כן מתו 
בעונשם בלא מחילת יוסף ואי אפשר להתכפר עוונם רק במחילתו, ועל כן הוצרך העונש 

להיותו כמוס וחתום להפקד אחר זמן בענין עשרה הרוגי מלכות. ועיין שם עוד בדבריו.
ומבואר בדבריו הקדושים שכיון שלמעשה יוסף לא מחל לאחיו, לכן הוצרכו אחרי עשרות 

דורות להענש בעונש של עשרה הרוגי מלכות.

ויש בדבר זה לימוד נורא שאדם צריך ליזהר בזהירות גדולה שלא לפגוע בחברו, שהפגיעה 
בשני יכולה לגרום לאדם צרות ויסורים גדולים, ולפעמים אדם סובל חלילה מעצור בנים 
פגע  ואינו חושב שאולי  הזה,  כדבר  לו  סיבות למה קרא  ומחפש  רח"ל  צרות אחרות  או 
במישהו ואותו אדם לא מחל לו. וידוע לי כמה עובדות נאמנות שהיו אנשים שסבלו סבל, 
מחמת זה שפגע באיזה אדם, ומיד אחרי שביקשו ממנו מחילה נושעו, ובפרט צריך להיות 
"זהיר ונזהר" שלא לפגוע באנשים שבורי לב, ויתומים ואלמנות רח"ל, כי בהם הפגיעה היא 

חמורה פי כמה וכמה. אלא תמיד צריך להתבונן איך לשמח ולעודד את רוחם הנשברה.

מחילה בלב שלם
מסופר על הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל )מובא בהקדמה ללב אליהו( שפעם בא אליו 
אדם אחד וביקש ממנו מחילה מפני שפגע בכבודו, אמר לו ר' אלי' שרוצה לשמוע במה 
חטא נגדו ולא רצה אותו האיש לגלות לו את הדבר, ובסוף לאחר כל ההפצרות שביקש 
ממנו לגלות ולא הסכים אמר ר' אלי' שאם אינו מספר לו מה הדבר אינו מוחל לו, ונאלץ 
אותו אדם לספר את המעשה שחטא נגדו. אמר לו ר' אלי' "דע לך שיכול אני לומר שאני 
מוחל לך, אך מאחר שהדבר שחטאת נגדי הוא באמת חמור לפיכך יודע אני שהמחילה 
לבקש מחילה  ותבוא  לביתך  עכשיו  עצתי שתלך  ע"כ  בלב שלם,  לא תהיה  לך  שאמחל 
בעוד כשבועיים ובמשך הזמן אשתדל ללמוד מוסר הרבה על הענין ואז אקוה שבעוד שבוע 

שבועיים אמחול לך במחילה גמורה ובלב שלם!" וכן היה.
והנה יש כאלו שפוגעים בשני ואח"כ רק מבקשים סליחה ולא שמים לב האם באמת הוא 
מחל להם בלב שלם. וכשאדם ח"ו נכשל ופגע בשני בשביל שבאמת יתכפר לו החטא ולא 
יסבול מזה צריך לראות ולהתבונן שבאמת חברו מחל לו באמת ובלב שלם ולא אמר רק 
מחול לך מהשפה ולחוץ מחמת אי נעימות. ובאמת מהאי טעמא תיקנו לומר ביום כיפור 
תפילה זכה, ששם אומרים שמוחלים במחילה גמורה לכל מי שציער אותו, כי לפעמים 

הסיבה הזו שלא מחל מביאה יסורים גדולים על אותם בני האדם.
מחל,  הנפגע  שבאמת  לדעת  צריך  מחילה  שכשמבקשים  הזה  הענין  כל  והנה   

ולא מועיל הבקשה לבד, נאמר דווקא אצל בשר ודם. ואילו אצל הקב"ה 
נאמר למשה רבנו אחרי ששהה בהר ארבעין יום וארבעים לילה 

ולנצח  לעד  קיים  ודבריו של הקב"ה  כדברך".  "סלחתי 

 



ע"ד מה שמצינו בספרי הנביאים שדימו ענין הע"ז של ישראל לאשה בוגדת. כמו שכתוב 
בירמיהו פרק ג )פסוק ח( ָוֵאֶרא ִּכי ַעל ָּכל ֹאדֹות ֲאֶׁשר ִנֲאָפה ְמֻׁשָבה ִיְׂשָרֵאל ִׁשַּלְחִּתיָה ָוֶאֵּתן 
ֶאת ֵסֶפר ְּכִריֻתֶתיָה ֵאֶליָה ְוֹלא ָיְרָאה ֹּבֵגָדה ְיהּוָדה ֲאחֹוָתּה ַוֵּתֶלְך ַוִּתֶזן ַּגם ִהיא: וכן בעוד הרבה 
מקומות. והשיא היה להכניס צלם להיכל, היינו שחוץ מעון ע"ז הנורא במקום כ"כ קדוש, 
היה כאן עוד ענין להכעיס את ה' ע"י הבאת צרה בפניו ממש, 'כדי שתראה שכינה מכל צד 

שתכנס להיכל פרצוף כנגדו ותכעוס'.
ועל זה היה חרון אף הגדול, שחוץ מהחטא הגדול והנורא שמחייב עונש במערכת שכר 
מצרתו,  נתקנא  כביכול  שהקב"ה  כאילו  כביכול,  והקנאה  הבגידה,  ענין  כאן  היה  ועונש, 
שאהובתו הכניסה צרה תחתיו בביתו ובפניו ממש עד כי קצר המצע מהשתרע, שזה בגידה 
בהאהבה באופן החמור ביותר, המחייבת מצד עצמה - בלי קשר לעונש על החטא - לעזוב 
לבלי שוב, ולזרוק אותה מפניו בחרון אף גדול, וככל שגדלה האהבה יהי' עתה ח"ו להיפך. 

ועל כן היה החורבן וההרג והגלות הנורא שעשו אויבים בם כרצונם. 
ומעתה אפ"ל דעל חטא מהני תשובה, ושיהי' לו למנשה חלק לעוה"ב, אבל על חרון אף 
של הקנאה והבגידה לא שייך תשובה. וכמו שנאמר גבי יאשיהו )מלכים ב פרק כג כה(: 
ְּכֹכל ּתֹוַרת  ְמֹאדֹו  ּוְבָכל  ַנְפׁשֹו  ּוְבָכל  ְלָבבֹו  ְּבָכל  ֶמֶלְך ֲאֶׁשר ָׁשב ֶאל ה'  ְלָפָניו  ָהָיה  ְוָכֹמהּו ֹלא 
ֹמֶׁשה ְוַאֲחָריו ֹלא ָקם ָּכֹמהּו: ַאְך ֹלא ָׁשב ה' ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ַהָּגדֹול ֲאֶׁשר ָחָרה ַאּפֹו ִּביהּוָדה ַעל ָּכל 
ֲהִסֹרִתי ֶאת  ַּכֲאֶׁשר  ָּפַני  ֵמַעל  ָאִסיר  ְיהּוָדה  ַּגם ֶאת  ַוֹּיאֶמר ה'  ה:  ְמַנּׁשֶ ִהְכִעיסֹו  ֲאֶׁשר  ַהְּכָעִסים 
ִיְׂשָרֵאל ּוָמַאְסִּתי ֶאת ָהִעיר ַהֹּזאת: היינו שאפי' תשובה ֶאל ה' ְּבָכל ְלָבבֹו ּוְבָכל ַנְפׁשֹו ּוְבָכל 

ְמֹאדֹו לא הועילה.
 וכ"ה ברש"י בשיר השירים )פרק ה' פסוק ו'( עה"פ פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר - לא 
ביטל גזירתו שנאמר וכו', ואומר )מלכים ב כג( וכמוהו לא היה לפניו מלך אך לא שב ה' 
מחרון אפו הגדול וכו'. בקשתיו ולא מצאתיו - ואם תאמר והלא ירמיה עומד ומתנבא בימי 
יהויקים וצדקיהו שובו אלי ואשובה אליכם, לא לבטל את הגזירה אלא להקל הפורענות 
ולהכין מלכותם בשובם מן הגולה לנוטעם מאין נטישה ולבנותם מאין הורס ]עיי"ש ברש"י 

בכל הפרשה[. הרי מפורש שלא הועילה תשובה.
שייך  לא  זה  ותפלת האבות, שעל  וזכות האבות  הועילו מעשי  לא  החורבן  בעת  אז  לכן 
להתפייס, וגם אינו מועיל זכיות, דרק עד כמה שדנים מצד שכר ועונש מועיל זכיות האבות 
הבגידה  ענין  כאן  שהיה  כמה  עד  אבל  בניהם,  על  רחמים  מעשיהם  מצד  להם  שמגיע 
והקנאה כביכול המחייבת מצד עצמה לזרוק אותה מפניו - על זה לא הועיל פיוס, ושום 

זכות של מעשי האבות. 
הסימנים,  במסירת  ממש  זה  ענין  בה  שהיה  רחמים,  לעורר  בכוחה  היה  אמנו  רחל  ורק 
לשתוק ולהבליג על קבלת צרה בפניה, ולא עוד אלא שכל זה בא מצדה, וכמ"ש 'והלא 
וכו', אף אתה אם  אני הכנסתי צרתי בתוך ביתי'. ועל זה אמרה שלא קנאתי לצרה שלי 
הכניסו בניך צרתך בביתך שתוק להם, מדה כנגד מדה. ועל כן אמר לה ]הקב"ה[ יפה למדת 
סנגוריא יש שכר לפעולתך ולצדקתך שמסרת סימנך לאחותך. ולכן מיד נתגלגלו רחמיו של 

הקדוש ברוך הוא ואמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן וכו'.
 ומשמע שאלמלא רחל לא היו שבים ח"ו לגבולם לעולמים, שהרי הקנאה מחייבת עזיבה 
לבלי שוב, ורק בשכר פעולת רחל יש תקוה ושבו בנים לגבולם, וכסיום המדרש באיכה 
רבה, מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל 
למקומן הדא הוא דכתיב )ירמיה ל"א( כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל 
מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה 

כי יש שכר לפעולתך וגו' וכתיב ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם. 

הערות לפרשת השבוע
"ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק"

כתב הרמב"ן וטעם ויקרא בהם שמי, אמר ר"א שנקראו ישראל על שם אפרים, כאשר הם 
נקראים זרע אברהם יצחק ויעקב, ואיננו נכון, כי הכתוב אמר בהם, והנה לא נקראו על 

שם מנשה ע"ש. 
והנה איתא בפייט לזכרונות המתחיל אפחד במעשי )ליום ב' דר"ה(, תר איש תם במי זרעו 
כר"א  דמפרש  כונתו  נראה  ע"ש,  וכו'  אפרים  וזכרון, תרפק משול  לאות  ידיו  יכנה, שכל 
דויקרא בהם שמי היינו שנקראו ישראל על שם אפרים, ויישב קו' הרמב"ן הא הכתוב אמר 
בהם דמשמע גם מנשה, דלזה אמר שכל ידיו לאות וזכרון, ר"ל דהגם דאמר בהם, מ"מ 
כונתו היתה לאחד מבהם דיקרא בו שמו, וגילה דדעתו אך לאפרים בכך דשכל ידיו ]דוגמא 
לזה בתפלת שבת ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת, והיינו בלוח 

אחד מבהם למ"ד חמשה בכל לוח[.
ויתכן דיעויין  ויצחק,  והנה הקשו מפני מה יעקב הקדים כאן שמו לשם אבותיו אברהם 
בדעת זקנים לעיל )מ"א נ"ב( עה"כ קרא אפרים, דפי' על שם אבות אברהם ויצחק שנא' 
בהם אפר, אברהם שנא' ואנכי עפר ואפר, יצחק כאפר על גבי המזבח, דאפרים משמע שתי 
אפרות, ולכך נקראו ישראל על שם אפרים שנא' הבן יקיר לי אפרים, ויל"ע הא מנ"ל דהא 

הכתוב נתן טעם אחר דקרא אפרים כי הפרני וגו', וצ"ע. 
ויתכן דמפרש כן להכתוב הכא ושם אבותי אברהם ויצחק, דתפס הדע"ז כר"א וכהפייט 
דעיקר כונת יעקב ויקרא בהם שמי היתה באפרים, וה"נ סיפא ושם אבותי אברהם ויצחק 
היתה באפרים, והיינו דיעקב הוסיף עתה דמלבד דנקרא אפרים מטעם כי הפרני וגו', גם 
ויצחק  ומפרש הדע"ז דהיינו לפי דנאמר באברהם  ויצחק,  יקרא אפרים על שם אברהם 

אפר וכו'. 
וניחא דמעתה לא יקשה האיך הקדים יעקב שמו לשם אבותיו, דלמתבאר הלא ב' ענינים 
ר"א  כדפירשו  אפרים  שם  על  ישראל  שנקראו  לענין  הוא  שמי  בהם  ויקרא  דרישא  הם, 
כדכתבו  שמם  על  נקרא  דאפרים  לענין  הוא  ויצחק  אברהם  אבותי  ושם  וסיפא  והפייט, 
הדע"ז וכש"נ ]והדע"ז הוסיף דגם שייכי הני ב' הענינים אהדדי, דלפי דנקרא אפרים ע"ש 
ויקרא  הכתוב,  שיעור  הוא  דכך  ונמצא  אפרים,  ע"ש  ישראל  נקראו  לכך  ויצחק  אברהם 
בהם שמי היינו דיקראו ישראל ע"ש אפרים, משום ושם אבותי אברהם ויצחק, כלומר לפי 

דאפרים נקרא על שמם[.  
הרב יצחק זאב דיסקין

 

"וישלח ישראל את ימינו"
וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים וגו' וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש 

אפרים וירע בעיניו ויתמוך יד אביו להסיר אותה וגו'.
יל"ע בשינויי הלשון דמתחילה כתיב ימינו, ואח"כ יד ימינו, ואח"כ יד לחוד.

מנחות ל"ו: ת"ר ידך זו שמאל את האומר שמאל או אינו אלא ימין ת"ל אף ידי יסדה ארץ 
וימיני טפחה שמים ואומר ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים ואומר למה תשיב 
ידל וימינך מקרב חיקך כלה רבי יוסי החורם אומר מצינו ימין שנקרא יד שנא' וירא יוסף כי 

ישית אביו יד ימינו וכו'.
ומבואר דלעולם יד שמאל נקראת יד, ויד ימין נקראת ימין, וצ"ב בטעם הדבר.

בסוטה מ"ז. תנו רבנן לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת וכו', ומבואר שימין הוא הצד 
המקרב ושמאל הוא הצד המרחק, בשה"ש ב'-ו' שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, ומבואר 

דהחיבוק דהוא תכלית הקירוב נעשה בימין. 
בשמות ט"ז-ט"ו ויאמרו איש אל אחיו מן הוא וגו' ופירש"י וז"ל, מן הוא, הכנת מזון הוא 
כמו וימן להם המלך, עכ"ל. וביונה ב'-א' וימן ד' דג וגו' ד'-ז' וימן ד' אלוק' קיקיון וגו' וימן 

האלוק' תולעת וגו' וימן אלוק' רוח קדים וגו', ופירש"י וימן לשון הזמנה.
ומבואר דימין הוא מלשון קרוב ומזומן, ולפ"ז י"ל דיד ימין נקראת ימין משום שתפקיד יד 
ימין הוא לקרב, אבל יד שמאל שתפקידה לרחק לכך נקראת יד מלשון שליחת היד למרחק.
מעתה נראה לבאר דהנה יעקב אבינו שלח את ימינו לברך את אפרים משום שסבר שהוא 
החשוב יותר, ולפיכך קראה התורה לידו ימין שהרי שלח את ימינו לקרב את אפרים, אבל 
לימין  קרא  ולפיכך  שמאל,  לצד  בטעות  נשלחה  יעקב  וימין  כאן  נפלה  שטעות  סבר  יוסף 
יעקב יד ימינו, לומר דיעקב שלח את ימינו לעשות בה פעולת יד שמאל, והנה הרי ימין יש 
בכללו גם יד אלא שנוסף על היד שהיא גם ימין, ולפיכך כל שעושה בימין פעולת שמאל 
אובד הימין את שמו ונקרא הימין יד, וכונת הכתוב יד ימינו היינו לומר שפעל בימינו פעולת 
יד בעלמא, ומה שאמר הכתוב לאחמ"כ ויתמוך יד אביו להסיר אותה וגו' ולא אמר יד ימין, 
היינו משום שרצה להסיר את היד שהיא שמאל מהימין, דהיינו למונע את הימין מלפעול 
פעולת שמאל, ולפיכך כתב ויתמוך יד להסיר אותה, כלומר שרצה כביכול לתקן את הטעות 

שכאילו הוא יד שמאל.  

"אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל"
פירש"י, אפיצם זה מזה שלא יהיה לוי במנין השבטים והרי הם חלוקים, דבר אחר, אין לך 
עניים וסופרים ומלמדי תינוקות אלא משמעון כדי שיהיו נפוצים, ושבטו של לוי עשאו מחזר 

על הגרנות לתרומות ומעשרות, נתן לו תפוצתו דרך כבוד, עכ"ל רש"י.
יש להתבונן דהנה יעקב אבינו האריך לקלל אפם של שמעון ולוי וכמו שנאמר 'בסודם אל 
תבוא נפשי' וגו' 'ארור אם כי עז' וגו' ובכל זאת נעשה שבט לוי להשבט הנבחר והחשוב מכל 

שבטי ישראל, והלא דבר הוא.
הרמב"ם סוף הלכות שמיטה ויובל כתב וז"ל, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה 
עם אחיו מפני שהובדל לעבוד את ד' ולשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים 
לרבים שנא' 'יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל', לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכין 
מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן אלא הם חיל השם שנא' 'ברך 
ד' חילו' והוא ברוך הוא זיכה להם שנא' 'אני חלקך ונחלתך', ולא שבט לוי בלבד אלא כל 
איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ד' לשרתו 
ופרק מעל צוארו עול החשבונות  ישר כמו שעשאו האלוקים  והלך  ד'  ולעבדו לדעה את  
הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ד' חלקו ונחלתו לעולם 
ולעולמי עולמים ויזכה לו בעוה"ב דבר המספיק לו כמו שזוכה לכהנים וללויים, הרי דוד 

אומר 'ד' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי', עכ"ל.
נמצינו למידים מדברי הרמב"ם שיחודו של שבט לוי בכך שהוא השבט שהשכיל לפרוק מעל 

צוארו על החשבונות הרבים ועמד לפני ד' ולכן הובדל מדרכי העולם ונקרא חיל ד'. 
ובזה יש לבאר בזה את תקומתו של שבט לוי, שאע"פ שנתקללו ע"י יעקב אבינו בכל זאת 
נתרוממו להיות השבט הנבחר, ומשום שבחרו בדרך ד' והפקיעו עצמם מדרכי העולם ונתעלו 

להיות חיל ד'. 
ומכאן יסוד גדול שכן הוא באמת התיקון השלם לכל אדם באשר הוא שגם אם ימצא בסתר 
המדרגה ואפי' קללה רובצת עליו ח"ו, בכל זאת אם יקבל על עצמו עול מלכות שמים בלב 

שלם ולפרוש מדרכי העוה"ז, יזכה שהכל יתהפך לברכה, וזהו גילוי מופלא ופתח תקווה.
נחלה  להם  שאין  מאי  דאדרבה  לברכה,  התהפכה  שקללתם  הנ"ל  רש"י  בדברי  נראה  וכן 
ואינם במנין השבטים והם מחזרים על הגרנות, נתהפך הדבר להיות מעלתם ורוממותם וכמו 

שהאריך הרמב"ם. 
לימוד  ע"י  הקללה  את  תיקנו  א"כ  תינוקות,  ומלמדי  סופרים  נעשו  שמעון  שבט  וכמו"כ 
התורה, ועוד דדרשו חז"ל מאי דכתיב 'וממצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד' אלו מלמדי 

תינוקות.
ובתרגום ירושלמי איתא, אפליג ית שבטא דשמעון סברין מלפי אורייתא בכנישתא דיעקב 
ואבדר ית שבטא דלוי בבתי מדרשיא דבני ישראל, עכ"ל. ומבואר דבאמת תיקונם של שמעון 

ולוי היה ע"י לימוד התורה, ואדרבה נתהפכה להם הקללה לברכה.
הרב יהודה שניידר

"ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם". )מח, ו(. 
עיי"ש  האונקלוס  דעת  וכן  נוספים  בנים  הוליד  אכן  שיוסף  כתב  טו  פסוק  לקמן  הרמב"ן 
ברמב"ן. והנה כאן הרמב"ן חלק על רש"י בצורת חלוקת הארץ וסובר שהארץ קודם נתחלקה 
לי"ב חלקים וזה הנפק"מ דע"ש אחיהם יקראו, דהבנים שנולדו אח"כ קבלו מנחלת אפרים 
או  מנשה  מחלק  נטלו  האם  הנוספים  הבנים  של  החלוקה  צורת  היתה  איך  וצ"ע  ומנשה. 
מחלק אפרים, ואיך תסתום התורה דיטלו מחלקם ולא תפרט את אופן החלוקה. ואולי יש 
לומר דבאמת חלק אפרים ומנשה הוא בעצם חלק בכור ופשוט של יוסף, ונחשבים כחלק 
אחד שמתוכה יקבלו בשוה כל בני יוסף וכמו שהביא הרמב"ן מדברי האונקלוס "תרין שבטין 
יפקון מבנוהי יקבלון חולקא ואחסנתא", ופי' הרמב"ן חולקא, חלק בכור, ואחסנתא, חלק 

פשוט והיינו דבעיקר הירושה שלהם הם מקבלים את הנחלה כמו בכור ופשוט ולא 
כחלוקת ב' שבטים,וכן משמעות הפסוק "ואני נתתי לך  שכם אחד על אחיך" 

וא"כ נתחלקה לכל בני יוסף בשוה. 



דברי חזוק
לרפואת הילדה רחל בלומה בת מאיה מליה

א. להשמיע לאוזניו- צריך בק”ש להשמיע לאוזניו מה שמוציא 
בפיו ] שו”ע סי’ ס”ב סעיף ג’ [ וכן הדין בברכות ק”ש ]ס”ק ה’[ 
והב”ח ס”ל דהוי דרבנן ודעת הראב”ד שהוא דאוריתא ]מ”ב ס”ק 

ד’[ ואם לא השמיע יצא ובלבד שיוציא בשפתיו ]שו”ע שם[.

ב. משמוש התפילין בשעת ק”ש- כשיאמר וקשרתם לאות על ידך 
ימשמש בתפילין של יד, וכשיאמר והיו לטטפת בין עיניך ימשמש 
בשל ראש ]שו”ע סי’ ס”א סעיף כ”ה[ וכן בפרשה שניה כשמזכיר 
ענין התפילין צריך למשמש ]מ”ב כ”ק ל”ט[  ]ובכה”ח אות ס”ו 
כותב שלא ימשמש כמצוות אנשים מלומדה, אלא יזכור התפילין 

ומה שכתוב בהם וישעבד מוחו וליבו לקב”ה ע”ש כל דבריו[.

ג. אופן הכריעה במודים דרבנן- כשיגיע ש”ץ למודים שוחין עמו 
הציבור ולא ישחו יותר מדי    ]שו”ע סי’ קכ”ז סעיף א’[ ומפרש 

המ”ב דהיינו שישחה כדין שאר שחיות )כ”ק ב’(. 

ויש מי שאומר שצריך לשחות גם בסוף ]שו”ע[ וי”א שאמר הכל 
בשחיה אחת וכן המנהג ]רמ”א[ וכן נוהגין העולם )מ”ב סוף ס”ק 
שיזקוף מעט שאומר השם עד  והב”ח כתב בשם המהרש”ל  ה’( 
סופו ואז יכרע, ובח”א משמע דתופס לעיקר כמהרש”ל ]מ”ב ס”ק 
עד” שאתה  רק  לשחות  כתב שא”צ  הגר”א  ובביאור  וביה”ל[  ה’ 

הוא ה’ אלוקינו” ואח”כ יזקוף ]ביה”ל שם[

ד. הנהגת הציבור בשעת ההגבהה של ס”ת- מראה פני כתיבת ס”ת 
לעם.. שמצווה על כל האנשים ונשים לראות הכתב ולכרוע ולומר 
וזאת התורה וגו’ תורת ה’ תמימה וגו’ ]שו”ע סי’ קל”ד סעיף ב’[ 
ואין לומר וזאת התורה רק נגד הכתב של ספר התורה ]מ”ב ס”ק 

י”ב[.

בנייר  ידיהם  המנגבים  ישנם  הידיים-  בניגוב  בגזל  זהירות  ה. 
הנמצא בחדרי השרותים, ובכמה בתי כנסת מקפידים על זה ולא 
לכאורה  וא”כ  מרובה,  להוצאה  שגורם  כן מחמת  לנהוג  מרשים 
א”א בכה”ג לנגב הידיים בנייר בית הכנסת, וכ”ש שאין להוציא 

את גלילי הנייר החוצה ע”מ שרבים ינהגו כן.

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

שמות – חשד בכשרים
וארא – ה' מיני דגן

ולפי"ז עיקר הבשורה דבשרו בהאי קרא ד"אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי" היינו דנתן לו 
את הבכורה וכמו שסיים יעקב בסוף דבריו "ואני הנה נתתי לך שכם אחד על אחיך" וכמבואר 

בגמ' בב קכ"ג דתרוויהו קראי הנ"ל באים ללמד את ענין הבכורה של יוסף.

"אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי"  )מח כב(.
ופירש"י היא חכמתו ותפילתו.

נראה לבאר דהנה כידוע ראשי הע' אומות הם עשיו וישמעאל . ועשיו כוחו בחרב כמו שברכו 
ויהי רובה קשת. ויש להטעים  אביו "על חרבך תחיה". וישמעאל כוחו בקשת כמפורש בקרא 
דחרב הוא מקרוב וקשת מרחוק. וענינו של עשיו הוא בצורת "ויאבק איש עמו" היינו מקרוב, 
ובפרט באופן דעשיו מנסה להחטיא את עם ישראל ע"י התקרבותו כמבואר בדברי ה"בית הלוי" 
עה"פ הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, לעומת ישמעאל דכל כוונתו רק להרוג והוא מצורת הפרא 
אדם שבו, וידו בכל לא רק בעם ישראל וכל' הרמב"ן שיהיה לו מלחמות עם כל העמים, והוא 
מרוחק מצורת האדם ומן הישוב ואוהב מדברות וע"כ צורת המלחמה שלו היא ע"י וישב במדבר 

ויהי רובה קשת.
)ואולי יש להוסיף דישמעאל נדחה מזרע אברהם כדכתיב גרש את הבן האמה ולכן אין לו ענין 
ואין מלחמתו דווקא עם עם ישראל אבל עשיו לא נדחה מעיקרו כידוע  להחטיא את ישראל 
שיחטיאם  ע"י  וזאת  אברהם  לזרע  יעקב  בחירת  כנגד  היא  מלחמתו  כל  ולכן  הגר"ח,  מדברי 
כפירש"י  הברכות  על  פה  פתחון  לו  יש  דאז  עולו  ופרקת  תריד  כאשר  והיה  בקרא  וכמבואר 
שם, וכן נראה מדברי הזוה"ק שנדפסו במחזורים קודם התקיעות שבכל שנה מקטרג עשיו על 

הברכות שקבל יעקב ולכן מלחמתו היא רק עם ישראל(.
והנה צורת ההצלה של עם ישראל מעשיו היא ע"י התורה כמבואר בדרשת חז"ל בזמן שהקול 
קול יעקב אין הידיים ידי עשיו. ובמהר"ם שיף בגיטין דף י"ז כתב דענין הקול קול יעקב הוא 
וצורת ההצלה מישמעאל הוא ע"י תפילה כמש"כ במדרש דלכן נקרא  רק כלפי עשיו עיי"ש, 

ישמעאל ע"ש הכתוב ישמע א-ל ויענם כשיתפללו ישראל מהצרות של ישמעאל. 
ולפי"ז דברי רש"י מאירים דחרבי וקשתי היינו חכמתי ותפילתי דחכמתי היא התורה המגינה 

מהחרב דעשיו ותפילתי היא התפילה המגינה מהקשת דישמעאל.
כנגד  הוא  תפילה  דהיינו  העבודה  עמוד  דהוא  דיצחק  הוסיף  שליט"א  משה  ר'  הרה"ג  ואחי 

ישמעאל ויעקב הוא עמוד התורה הוא כנגד עשיו. ודפח"ח.
הרב יחזקאל וינבך

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. “ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת 
שנה:  ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך 
תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל  נא תקברני במצרים” )מ”ז, כ”ח – כ”ט( והנה באברהם 
נאמר: “ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים:  ויגוע וימת 
אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו” )כ”ה, ז’ – ח’( וביצחק נאמר: “ויהיו ימי יצחק 
ויקברו אתו עשו  ימים  ויאסף אל עמיו זקן ושבע  וימת  ויגוע יצחק  מאת שנה ושמנים שנה:  
ויעקב בניו” )ל”ה, כ”ח – כ”ט( והיינו דלא נכתבו שנותיהם אלא כשמתו, ומדוע ביעקב נכתבו 

שנותיו כבר בשעה שקרבו ימיו למות.
ב. בעצם תיאור קריבת ימיו של יעקב למות יל”ע דלא מצינו תיאור כזה בשאר האבות, ואמנם 
ביצחק כתיב שבירך את יעקב לפני מותו אך לא כתוב שקרבו ימיו למות ויל”ע בטעמא דמילתא 
ימי ישראל למות - כל מי  ויקרבו  וז”ל,  ]ויעויין ברש”י כאן שכתב  דלא נכתב כן אלא ביעקב 
שנאמר בו קריבה למות לא הגיע לימי אבותיו. ]יצחק חי מאה ושמונים ויעקב מאה ארבעים 
ושבע. בדוד נאמר קריבה, אביו חי ארבע מאות שנים והוא חי שבעים[, עכ”ל. ויל”ע בעומקן 

של דברים[.
ג. יל”ע בהא דלא ברך יעקב את ראובן, שמעון ולוי, אלא אמר להם דברי תוכחת ואף קילל את 
אפם, ומדוע לא הוסיף להם מלבד זאת גם ברכה. וביותר יש להקשות, דמשה בירך את ראובן 

“יחי ראובן וכו’” ואת לוי “תמיך ואוריך וכו’” ומדוע לא מצא יעקב במה לברכם.

תגובות
בגליון לפרשת ויגש השבתם שהעתקתם נוסח "הנרות הללו" מילה במילה משו"ת מהרש"ל, 
וא"כ יש להעיר שיש עוד דיוקים שלא דקדקתם בזה, בראשונה שם הגירסא "מדליקין" "בהן" 
"לראותן" כלשון משנה, ובהנוסח כתבתם אותם במ' סופית כלשון המקרא, ואפילו אם נאמר 
שיש לשנותו כדי שתפלתינו וכו' יהיו מדויקין, מ"מ הרי גם תיבת "הללו" אינו לשון מקרא וצ"ל 
"האלו", וא"כ אין לשנות, ועוד ששם איתא בסופו "ישועתך" לשון יחיד וכ"ה ברוב הנוסחאות, 
ובנוסח שלכם כתוב "ישועותך" והוא למותר, ד"ישועה" הוא שם כללי על כל הנסים שנעשו, 
וכמו שאין אומרים "עזרה" בלשון רבים, ומה שאומרים בתחילה "התשועות" היינו לפי שהוא 

בלשון נקיבה והכוונה לפרטים קטנים, ודוגמא לזה דשא ועשב.
הרב דוד אריה שלזינגר

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות וטופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪


