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 למכירהלא  –לשימוש אישי בלבד 



 

אבי העוד, יוסף אני: "במילים היה לאחיו יוסף של ההתגלות רגע
 ?"חי

שלמה פרשה לפניו מספר יהודה הרי. לגמרי מובנת לא השאלה
מה, איפוא, כן אם. בנימין בלי יחזרו אם ליעקב שיארע מה על

 ?חי אבי העוד: הזאת לשאלה מקום

"מפניו נבהלו כי אותו לענות אחיו יכלו ולא" הפסוק על בהמשך
מיום לנו אוי: אומר ברדלא כהן אבא") י צג רבה( המדרש כותב
 ".התוכחה מיום לנו אוי הדין

 ?מדברים אנו תוכחה איזה על

* 

מביתו יצא הרטמן יחיאל כאשר, בבוקר מוקדמת בשעה היה זה
.בבנין המודעות לוח על שתלתה החגיגית במודעה נתקלו ועיניו

למעמד השכנים כל את מזמין, אחד מינוס מקומה השכן פינקלוב
 .המשופץ הבית חנוכת לכבוד" לחיים"

יותר או פחות כולם, ביחד כאן מתגוררים הם שנה וחמש עשרים
ביחד חווים הם, ביניהם שוררים מיוחדים שכנות יחסי, גיל באותו

הם, משמחים הפחות הרגעים את כמו כולם של השמחות את
שהאהבה ונראה, החיים במועקות השני את אחד משתפים
 .עולם עד ביניהם לשכון ימשיכו והאחווה

הפטישים רעמו תמימים חודשיים. פינקלוב - בשכל עושה הוא
משנה שהוא טען פינקלוב. הצהריים אחר חמש ועד בבוקר משבע
שיוכל כדי שלושה עושה הוא חדרים משני. הדירה פני את קצת
לטובת מקטין הוא המרפסת את, הנשואים הילדים את לארח
כבר אז, כבר ואם. המטבח לטובת נוגס הוא' הול'ומה, הסלון

 .האינסטלציה מערכת כל את ומחדשים, המרצפות את מחליפים

להם הכין הוא. השכנים את לפצות לפינקלוב הזדמנות היתה כעת
את שם היו" המוציא" ברכת מלבד". לחיים" לשתיית מעבר הרבה

ברכת אפילו. הגפן וגם שהכל, האדמה, העץ, מזונות: הברכות כל
אשר החיים הפרחים על לברך היה אפשר" בשמים עשבי בורא"

 .ונעים ערב ריח והפיצו השולחן על פוזרו

,ומתכבדים יושבים כולם בעוד. מטבעו סקרן הינו הרטמן יחיאל
מסביבו הזמן כל התבונן הוא, יחדיו ומבלים' לחיים' מאחלים

 .הזיזו ולאן, הזיזו בדיוק קיר איזה ולהבין השטח את ללמוד וניסה

 .מסויים מאוד משהו קלט הוא בסוף אבל זמן הרבה לו לקח זה

.לכן קודם שנים עשר שהתרחש אחר למשהו קשור היה וזה
השכנים מכל לקבל ביקש הוא. מאוד מפתה הצעה יזם הרטמן

לבנות התחייב ובתמורה, הגג על דירות שתי לבנות הזכות את
עשרת של סכום דייר לכל לשלם וגם, הבנין כל עבור מעלית
 .דולר אלפים

התקיימו? לא למה, כסף וגם מעלית גם, מפתה נראתה ההצעה
כל את ועשו ישבו השכנים, הבית וועד אצל ישיבות כמה

 .כללית הסכמה שהושגה נראה והיה החשבונות

אשר, מוסמך מהנדס והביא פינקלוב קפץ אחד בהיר ביום אבל
להחליש יכולה הבנין גג על נוספת קומה שהוספת טען

 .הבנין את משמעותית

כי האמנתי: "הכלל אבל, בזלזול הדברים התקבלו בהתחלה
כך, יותר כך על דיבר שפינקלוב ככל. הזה במקרה גם חל", אדבר
וככל, כולו הבנין לכל סכנה משום בדבר שיש השתכנע עצמו הוא

 .השכנים את לשכנע יותר קל לו היה כך, בכך משוכנע שהוא

הורגשה אשר קלה אדמה רעידת התרחשה תקופה באותה ממש
של איומיו השפעת תחת השכנים מן חלק, איזור באותו היטב

לכל הגולל סתימת היתה זו. רועד שהבנין הרגישו ממש פינקלוב
 .הרטמן של היפה הרעיון

הזדמנות שאיבד חש הוא, להרטמן מאוד כאב הזה המהלך
.ביניהם הטובים ביחסים פגע לא זה אך, לביתו לעשות מצויינת
קנאה או משנאה מונע לא שפינקלוב היה נראה, הכל ככלות
 .עיניו מול עומדת הבנין טובת אלא, חלילה

,אדרבה. מכך שכח לא השכנים מן אחד אף, שנים עשר עברו מאז
השכן כאשר למשל כמו. שוב עלה שהענין הזדמנויות כמה היו

ההליכה עליו קשתה ומאז קל לבבי אירוע עבר שניה בקומה
גדולה עזרה בשבילו להיות יכלה, בבנין מעלית. במדרגות והטיפוס

אתומצא ילדים כמה חיתן ראשונה בקומה השכן, כן כמו. מאוד
דולרים אלפים עשרת. מצוואר למעלה עד בחובות שקוע עצמו

 .מאוד לו לעזור יכלו בוודאי

או כספי שיקול שום. נחרצים היו שכנים כמה ועוד פינקלוב אבל
 .כולו הבנין של סיכון מול עומדים לא לנוחיות שאיפה

הכיבוד מן טועמים, המורחב בסלון יושבים השכנים בעוד
ולשאת להתכבד אפשר אם הרטמן יחיאל שאל, ביניהם ומדברים
 .דברים

 .הרעיון מן התלהב פינקלוב

הרטמן את וכיבד כולם את השתיק פינקלוב. בטקס כמו היה זה
 .רגליו על לקום

והתמקם צעדים כמה צעד גם אלא, רגליו על קם רק לא הלה
ועיני במקום שרר שקט. השולחן מן מטרים כשלושה של במרחק

 .אליו נשואות היו כל

הרב. עמוד היה כרגע עומד שאני במקום! וחשובים יקרים שכנים"
אתלהרוס בשביל מספיק חזק הבנין האם, לי תאמר, פינקלוב
 ?!"הזה העמוד

ובמקום, והתיישב מיד חזר הרטמן. באוויר תלויה נותרה השאלה
להתפנות מכולם ביקש, כסיד חיוור פינקלוב. אדירה סערה פרצה
 .מיד מביתו

* 

היתה יוסף של השאלה: נוספים מפרשיםו" יקר כלי"ה מבארכך 
והורידו ומת הנער אין כי כראותו והיה" לי אומר אתה. תוכחה
הטענות כל היו היכן", שאלה ביגון אבינו עבדך שיבת את עבדיך
 ?כך על חשבתם לא אז מדוע? מכירתי בזמן אלו

 .תוכחתו מפני לעמוד יכלו לא והם

בשמים. המדרש אותנו מזהיר, הדין ביום שלנו התוכחה תיראה כך
תהיה וזו בעצמנו אמרנו שאנו אמירות מול אותנו יעמידו, למעלה
 .מפניה לעמוד נוכל שלא עצומה בושה

gilayon12@gmail.com 

 נלקט מתוך הספר החדש שיצא לאור בקרוב בס"ד
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 (מד, יח)ויגש אליו יהודה 

המפרשים עומדים על כך שיהודה הקדים לומר שלא יחר אפו של יוסף קודם 
דבריו, וכשמתבוננים בכל אריכות דבריו לא מוצאים אלא חזרה וסיפור השלשלות 

 הדברים, ומה רצצה יהודה בכל דבריו?

והנה לכשנתבונן במצבו של יהודה באותו הזמן, נראה שהיה במצב קשה עד 
ערב את הנער בעולם הזה ובעולם הבא, וכפי הנראה להם, הרי  למאוד, שהרי הוא

כעת נתפס בנימין, והם בעצמם התחייבו שמי שיתפס אצלו הגביע, שוב ימות. והאיך 
יוושעו מצרה זו. 

, שיהודה לימדנו כאן יסוד גדול לכל מי שנמצא בצר ב'שפת אמת'מבאר בזה 
צב כזה, הוא, להעמיק ובמצוק, במצב של "הסתרת פנים". שהעצה היחידה במ

בהכרתו ולברר בנפשו שבכל מצב, חמור כמה שיהיה, יש את רצון השי"ת, ממש בכל 
מה שקורה בכל רגע ורגע. וכל הצער הוא רק חיצוני, אבל בפנימיות מוסתר הטוב, 

 ועל ידי זה יצא מיגון ואנחה לפדות ולרווח והצלה.

והשם 'יהודה'  'הודאה', ודבר זה נרמז כאן בפסוק, שהנה, יהודה הוא מלשון
 דבר כל על ת"להשי שמודין שם על 'יהודים' ולכן נקראו מישראל, איש כל מרמז על

ליגש  יכולין ז"ורק ע"י שמודים על כל דבר, עי'. ית ממנו שהכל שיודעין וגדול, קטן
דהיינו בבחינת  – 'יהודה' .ת"להשי -אליו'  'ויגש וזהו. ולהתפלל על כל מצב שהוא

להשי"ת על אף ההסתר פנים, ומה אמר ומה ביקש? הוא לא חידש כלום! הוא הודאה 
רק חזר על כל השתשלות העניינים, אבל בהכרה גמורה שהכל לטובה ולברכה ולקבל 
את רצון השי"ת בשמחה. ואז אכן זכה ל'ולא יכול להתאפק יוסף' שנתגלה כל 

 ההסתר וראו את הטוב בגילוי השלם.

 בבית "שתוליםא אפשר לבאר בפסוק בתהילים (צב, יד) על פי יסוד זה של השפ"
. דהנה ידוע ששם הוי"ה מורה על רחמים, ושם אלוקים יפריחו" אלקינו בחצרות ה'

מורה על דינים. כשנרצה להמשיל דבר פנימי מול דבר חיצוני, יש לנו שתי דוגמאות: 
מקום סגור א. כל צמח ופרח גלוי יש לו שורש שתול ומוטמן באדמה. ב. בית הוא 

 ומכוסה מפני הרואה, ואילו חצר הוא דבר גלוי וחשוף לעין כל.

דבר  'בבית'דבר מוסתר כשתיל.  – 'שתולים'בא דוד המלך ואומר לנו בתהילים 
. שהרחמים הם מוסתרים כשתיל וכבית. וזה במצב של הוי"ה –מוסתר כמו בית 

גם  'יפריחו'של דינים, מצב  - 'אלוקינו'כשנראה לעין כל כחצר שגלוי  – 'בחצרות'
כשהדינים הם פורחים ונראים לעין כל. גם במצב שנראה כאילו מידת הדין שולטת 

שם הוי"ה שמרמז על רחמים  –כחצר וכפרח, גם אז מוטמן בזה כמו שתיל וכמו בית 
 וחסדים.

בלילות" שגם  ואמונתך חסדך בבקר ועל זה מקדים דוד המלך ואומר "להגיד
 במצב של 'לילה' יש להתבונן באמונה המוחלטת בהקב"ה, ועי"ז יתהפך לרחמים.

וכמו שאמר להם יוסף ועתה אל תעצבו וכו' כי למחיה שלחני וגו' שהכל היה 
 לטובה.

 

בספה"ק קדושת לוי כתב לתרץ שיהודה רצה לעורר את נקודת הרחמנות אצל 
הלב נכנסים אל הלב. ומובן שכשמדרים עם  יוסף לפי דברי חז"ל שדברים היוצאים מן

מתורגמנים ומליצים א"א לעורר את נקודת הרחמנות, שכן שפת הלב מובנת רק 
כאשר הדברים יוצאים מן הלב אל הלב, ויהודה אכן לא חידש כלום זולת מה שדיבר 

 אליו בצורה ישירה ובלתי אמצעית.

בינותם אמר ליוסף ב"בית הלוי" תירץ, במהלך דומה, שיהודה חשש שהמליץ 
ורצה לדבר  דברים לא נכונים משמם, שהרי לא מובן מדוע יש לחושדם כמרגלים

 ישירות בכדי שיוסף יבין.

ושני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, שלכן אמר "ידבר נא עבדך דבר באזני 
אדוני", דהיינו באופן בלתי אמצעי, וזהו ג"כ כוונת אומרו "כי כמוך כפרעה", 

דבר איליו בלתי אמצעי, ואיך יבין יוסף? אלא שוודאי כמו שפרעה כהתנצלות שמ
שהוא מלך חייב לדעת את כל השפות כך גם יוסף מוכרח שיודע לשון הקודש 

 ובוודאי יבין את דבריו הנאמרים בלשה"ק.

 (ציוני תורה)

 (מה, כד)אל תרגזו בדרך 

 תרגזו, אל למצרים כשהלכו יעקב אמר לא למה נאה, הלצה מביא החיים בספר
 הלכה. בדבר תעסקו אל

, התורה והרהור עסק מבטלת הפרנסה שדאגת, תורה אין קמח אין אם כי
, הלכהבדבריעסקושלאאביהםידע' ומחיקמחחסרוןבשביללמצריםוכשהלכו

 יעסקו שלא לזרזם יוסף הוצרך טוב וכל ולחם בר ממצרים בחזרתם כשנשאו אבל
  הלכה. בדבר

 לפרש, ל"נ. הדרך עליכם וירגז הלכה בדבר תעסקו שלא י,"ובמה שכתב רש
 כך שמתוך הלכה דבר מתוך אלא מחבירו אדם יפטר אל.] לא ברכות[ ל"חז דאמרו
 פן לחוש יש זה נגד אלא, ומצילה מגינה ותורה סכנה בחזקת הדרכים כל כי, זוכרהו

 בשעת חבירו עם הלכה בדבר שידבר טוב לכן, הדרך עליו וירגז רגלו באבן תגוף
 זו, הלכה בדבר ידו על ויזכור בו שאינו הולך בדרך, מעיין חבירו והוא,, ממנו פטירתו
 אמרו שלכן ל"ונ. בדרך ע"י מה שחבירו לומד כעת על ידו תורה זכות לו להולך ויהיה
 ויהרהר ישוב שצריכה קושיא לו שיאמר, הדבר באמצעית היינו תוך, הלכה דבר מתוך
 . זוכרהו דייקא הלכה דבר מתוך והיינו, לישבה ממנו פטירתו אחר בו חבירו

 (ע"פ כתב סופר) 

 האמין לא כי לבו ויפג מצרים ארץ בכל משל הוא וכי חי יוסף עוד לאמר לו ויגדו
 יוסף שלח אשר העגלות את וירא אלהם דבר אשר יוסף דברי כל את אליו וידברו :להם

 (מה, כו כז)  :אביהם יעקב רוח ותחי אתו לשאת

מדוע כאשר אמרו לו "עוד יוסף חי" לא האמינם, ורק העגלות ששלח יוסף 
 להביאו החיו את רוחו?

: היה יהודי בפולין שבנו נמשך להשכלה. בדרך משלפרש זאת  חזון ישעיהובספר 
ומית. אביו יום אחד הודיע לאביו כי החליט לנסוע לברלין ללמוד באוניברסיטה המק

הצטער צער רב, ונסה להניא את בנו מכוונתו. הוא תאר בפניו את הסכנות הרוחניות 
שיאלץ להתמודד עמהן, ומי יודע אם יעלה הדבר בידו. אך הבן היה נחוש בדעתו וכל 
ההפצרות של האב עלו בתוהו. כדי לשכך את צערו ולהפיג את חששותיו, הבטיחו 

 והמצוות, ולא תפגע רוחניותו במאומה.הבן כי ימשיך לשמור על התורה 

זמן קצר לאחר שהגיע הבן לברלין כבר ניכרו בו אותות המקום. אט אט זנח את 
דרך אבותיו עד אשר נטמע לגמרי במקומו החדש. גילח את זקנו, קצץ את פאותיו 
ועטה עליו מראה שיתאים לסביבה הנכרית. יום אחד קבל האב מכתב מבנו ובו 

תו לבקרו לפני חג הפסח. שמח האב שמחה גדולה. בסתר ליבו צפה הודיעו כי בכוונ
לפגוש את בנו פנים אל פנים כדי לתהות על קנקנו ולהיווכח במו עיניו האם נשתמרה 

 צורתו היהודית.

מה עשה הבן? לקראת שובו לבית אביו החל לגדל את זקנו ופאותיו, וכשהגיע 
משכבר הימים. כשראה האב את  מועד הנסיעה כבר השיב לעצמו את מראהו היהודי

 מראה בנו, שמח בליבו על כך שגם בסביבתו החדשה הוא מקפיד על מראה יהודי.

 "והאם אתה מקפיד גם על אורח חיים יהודי?" -

"בוודאי, אבא. אם אני מתהלך ברחובות ברלין בלבוש יהודי, מגודל זקן ופאות,  -
 אפשר ללמוד מכך על אורח חיי"...

נחה דעתו של האב, ולאחר חג הפסח נפרד מבנו בלב שלם. כך חזר הדבר על 
עצמו מידי שנה בשנה. לקראת חג הפסח היה בנו מגדל זקן ופאות, ועם מראהו 
היהודי היה שב לבית אביו לעשות את הפסח, ולאחריו היה שב לברלין. לימים הוא 

 נשא אשה נכרית וניתק את עצמו לגמרי מעברו.

ל הבן מכתב מאביו: "כל שנה אתה בא לבקר אותי, הפעם אני רוצה יום אחד קב
לבקר אותך בביתך". התחמק הבן בתואנות שונות. חש האב שמשהו לא כשורה. מה 
עשה? עלה על הרכבת הראשונה לברלין, ובהפתעה גמורה הופיע בבית בנו. 
כשפתחה בעלת הבית הגויה את הדלת. היה בטוח כי זו המשרתת. "היכן בעל 

 הבית?" שאל. כשהופיע בנו למולו חשכו עיניו, והוא נפל מתעלף ארצה.

הנמשל: יעקב אבינו לא ידע משלום בנו וחשש לחייו. ועוד יותר חשש למצבו 
הרוחני, אמרו לו בניו: "עוד יוסף חי", אך הוא מאן להאמין להם. גם כשהשמיעו בפניו 

שפרש ממנו, בפרשת עגלה "סימן מסר להם במה היה עוסק כ –"את כל דברי יוסף" 
עדיין נתקשה יעקב להאמין להם. אולי כל אלו סימנים שנועדו לכסות על  –ערופה" 

האמת. אבל כאשר ראה את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, אמר: אם יוסף 
אות הוא כי שלום לו, ונשאר בדרגתו הרוחנית, ורק אז  –מוכן שאבוא אני לראותו 

 "ותחי רוח יעקב". 

 וק האור)(ומת

ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת בר 
 (מה, כג) דרךולחם ומזון לאביו ל

 מצינו בגמרא ששלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו. -מטוב מצרים וברש"י, 

בענין זה מסופר: הגאון רבי אייזיל חריף זצ"ל, רבה של סלונים, דרש בשבת 
בה מערכות נפלאות שמקצתן נאספו בספריו "עמק יהושע", "עצת הגדול ושבת תשו

 יהושע", "שפת הנחל", אבי הנחל" ועוד. דרשות שהפעימו את הלומדים.

פעם, לאחר הדרשה, פנה אליו חצוף אחד: "תמהני, רבי. המשנה אומרת (קנים 
פ"ג מ"ו) שזקני תורה, כל זמן שמזקינים דעתם מתישבת עליהם, שנאמר: "בישישים 
חכמה, וארך ימים תבונה" (איוב יב, יב). ובשנים הקודמות היו דרשותיו של מר 

משוננות יותר. הכיצד?!"

"אה, הסיבה פשוטה", ענה הגאון על אתר. "שהרי באותה משנה נאמר, שזקני 
עמי הארץ כל זמן שמזקינים דעתם מטרפת עליהם. אין פלא בכך שמשנה לשנה 

 "...אתם מבינים פחות ופחות את הדרשה

 (והגדת)
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ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת בר 
 (מה, כג) דרךולחם ומזון לאביו ל

 פול של גריסין אגדה ומדרש. הימנו נוחה זקנים שדעת ישן יין לו שלח. י"ברש
 אות ב"ח[ ל"ז עמדין יעקב' ר הגאון זקני לדודי ספרים מטפחת בספר עיין). ג"כ, ה"מ(
 ולא מצרימה מרדת יירא שלא כזה יוסף לו רמז כי נאה דבר ל"י, לשונו וזה] ה"ל

 שנים ל"מת החצי ינוכה כן ידי שעל לטובה חשבה אלקים כי, כנען בארץ יתעכב
 הימנו נוחה זקנים שדעת ל,"ת גימטריא ישן יין לו ששלח זה, גלות עליהם שנגזר

 כדי מלכות לו בירר אברהם] א"כ, ד"מ ר"ב[ ל"חז אמרו שכך, זקנים ושרה אברהם
 :גיהנם של מדינה לזרעו להציל

 למצרים וירידה נפילה גזירת הוא, המצרי פול ונקרא הפול חצי שהוא ידוע וגריס
 לכן, שנה ו"רט רק במצרים ישבו שלא אליעזר' דר בפרקי שכתב כמו לחצאין שנחלק
 סימן' ח פלג[ הורי בברכות ד"בס שכתבתי כמו השקל מחצית לתת ישראל על החוב

 ודאי עקא שהוא נפש עקת גדולה בחכמה לו שקראו השמות מדויקיםכמה וראה]. ו
 שנחלק ל"ת גימטריא נפש, נפש חלוקת גם קראוהו כן על כ"ג נחמה בו יש אך, לנפש

 :ל"עכ זה י"ע

 (פרדס יוסף)

חלפת נתן שלש מאות כסף וחמש  לאיש חלפות שמלות ולבנימןנתן לכולם 
 )מה, כב(שמלת

רבא בר מחסיא אמר דאמר  ?תו צדיק יכשל בו זרעואפשר דבר שנצטער בו או"
בשבל משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף יותר  :רב חמא בר גוריא אמר רב

רמז רמז  :רבי בנימין בן יפתאמר  !משאר אחיו נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים
לו שעתיד בן לצאת ממנו שיצא מלפני המלך בחמשה לבושי מלכות, שנאמר ומרדכי 

 .)מגילה טז, א( "בלבוש מלכותיצא... 

, סוף סוף השאלה "שעתיד בן לצאת ממנו"יש להבין מה תשובה היא זו לכאורה 
יוסף לטובה את בנימין ונותן לו חמש חליפות בה כיצד מפלה  :במקומה עומדת
 ?רק חליפה אחת םהאחייתר בשעה שנותן ל

ל מבאר, שהחליפה שנתן יוסף לכל אחד מן האחים היתה יקרה "מוילנא זצהגאון 
זה, חמש החליפות שנתן יוסף לבנימין היו שוות לפי פי חמשה מהחליפה של בנימין. 

ערך לחליפה האחת שנתן לכל אחד מהאחים, רק הגמרא שאלה למה שינה אצלו 
 על חמשה לבושי מלכות.וענתה שרצה לרמוז לו 

 :הגאון מדויקים פלאי פלאות בפסוקדברי 

, ואילו "חליפות" :הנה החליפות שנתן יוסף לכל האחים כתובות בכתיב מלאכי 
מכאן שהחליפות של מוכח . "חלפת"  -החליפות שנתן לבנימין כתובות בכתיב חסר

 בהשוואה לחליפות של בנימין. בנימין היו חסרות 

הרי  ?שעדיין יש להבין מה בנוגע לשלש מאות כסף שנתן יוסף רק לבנימיןאלא 
 ?הוא אותו ביחס לשאר האחים שוב מפלה

כי גם בכך לא היתה אפליה, שכן  ,ל הביא את ישוב בנו שבאר"הלוי זצהבית 
 ל אמרו"חזוהנה שוויו של עבד הוא שלשים כסף, כמבואר בתורה בפרשת משפטים. 

שיפדנו מן הקונה עד פי עשרה מדמיו, קנסוהו  –עבדו לגוי כי המוכר  )גיטין מד, א(
 וזאת משום שהפקיעו מקיום המצוות.

איפא שכל אחד מן האחים, שהשתתף במכירת יוסף, מחויב היה לתת נמצא 
ויתר לכל אחד מן האחים על וסף יליוסף שלש מאות שקלים, פי עשרה מדמיו. 

תשלום הכסף, אבל בנימין לא היה זקוק לויתור שכן הוא לא השתתף במכירה, ולא 
 התחייב בתשלום זה.

אחד מהאחים  לנתן יוסף לבנימין שלש מאות כסף, כדי להשוות אותו עם כלכן 
 ס שלש מאות שקלים."שזכה לויתור ע

ל אומר, שהיות ויוסף השתתף בחתונות של כל "ר בעל האמרי אמת זצ"האדמו
נתן לו את הכסף בתור לכן  –בנימין לא השתתף אחד מהאחים ורק בחתונה של 

 מתנה לחתונה.

יכול  ישראל אומר, שאפליה פסולה רק אם מבחינים בה, אבל את הכסףהבית 
 היה יוסף להניח בכיסו של בנימין מבלי ששאר האחים יבחינו בכך...

 )יחי ראובן(

 (מה, כז) אביהם  יעקב רוח ותחי אתו לשאת יוסף שלח אשר העגלות את וירא

שנתן לו סימנים במה היה עוסק כשפירש ממנו, פרשת עגלה ערופה. יש  פירש"י
 להבין למה מסר יוסף דוקא סימן זה, ולא נקט סימנים אחרים?

בוילנא בזמן הגר"א (יש אומרים שהיה זה עם  מעשה שהיהואפשר לפרש עפ"י 
המהר"ל בפראג), באשה עגונה שעזבה בעלה אחר נישואיה, ונעלם מביתו. ולאחר 

רבות בא אדם ואמר שהוא הבעל שנעל, ונתן סימנים ברורים היכן היתה  שנים
החתונה ומה היה וכו'. ואמרו זה להגר"א. אמר להם שבשבת יביאוהו לבית הכנסת 
ושם יאמרו לו שישב במקומו הקבוע שישב פעם. ועשו כדבריו, ולא ידע האיש היכן 

מר הגר"א שכל הסימנים בליעל שרצה לרמות ולשקר. וא-מקומו. כך נודע שהינו בן
שנתן הרמאי אינם ראי'ה כי יתכן שפגש פעם את הבעל האמיתי ומפיו נודע לו הכל. 
אבל על דבר שבקדושה, הכין המקום בבית הכנסת, לא נתן דעתו שצריך לברר אצל 

 הבעל, כי הרשע לא יחשוב בעניני קדושה מטבעו.

י. כי מי שרמאי לא היה וזה ששלח יוסף ליעקב סימן מובהק כי יוסף הוא לא רמא
נותן את דעתו לברר על תלמודו, היכן למד ובאיזה עניין. ויותר מזה רצה יוסף 
להראות ליעקב, שבכל השנים עדיין הוא בצדקו, שהרי זכר לשלוח סימן מתלמודו 

 שלמד עם יעקב, ואילו היה רשע לא היתה דעתו על סימנים אלו.

 (דרכי מוסר)

 מגורי שני ימי פרעה אל יעקב ויאמר :חייך שני יימ כמה יעקב אל פרעה ויאמר
 בימי אבתי חיי שני ימי את השיגו ולא חיי שני ימי היו ורעים מעט שנה ומאת שלשים
 (מז, ח ט) :מגוריהם

 .מץ בעיר לרב שבעים כבן והוא, זקנה לעת נתקבל אריה שאגת בעל הגאון

 אליו גונב העיר אל ובבואו", ויגש" פרשת של בשבוע למץ ליב אריהרבי הגיע

 של זה מינוי על מרננים והם, ממנו נוחה דעתם שאין הבתים בעלי בין שיש שמועה
 . האמת בעולם האחת ברגלו הוא שכבר' בימים בא' רב

 אריה רבי פתח, הראשונה דרשתו את הכנסת בבית לדרוש בעמדו השבת ביום
 שאלו, למצרים אבינו יעקב שבא שבשעה מוצאים אנו השבוע בפרשת: ואמר ליב

 ומאת שלשים מגורי שני ימי: "יעקב לו השיב כך ועל?", חייך שני ימי כמה: "פרעה
 היה עניין מה, ראשית: מוקשה הדבר בעצם והלא", חיי שני ימי היו ורעים מעט שנה
 נשאל שלא שאלה על יעקב לו השיב מה מפני, שנית? הוא כמה בן לדעת לפרעה לו

 מגורי שני ימי: "להשיב לו היה" חייך שני ימי כמה" פרעה של שאלתו על הלא? כלל
 "? חיי שני ימי היו ורעים מעט" ולומר להוסיף ראה מה, בכך ודי" שנה ומאת שלשים

 עלה הנילוס, הארץ נתברכה למצרים יעקב של בואו שעם פרעה משראה, אלא
 לפיכך, זקן ויעקב, ימים לאורך לו שמור זה עושר אין שמא חושש היה, פסק והרעב
 ימי" השיב ולפיכך, השאלה של כוונתה לסוף ירד יעקב אך. חייו שנות למספר שאל
 מכפי שאני זקן נראה אני" ורעים היו ימי שני חיי מעט, שנה ומאת שלושים מגורי שני

 חיי שני ימי את השיגו ולא, "הוא ומעט, שנה ושלושים מאה בן אני הכל בסך, באמת
 פני שמראה ומה, שנה ושמונים מאה חייהם ימי והיו ממני ימים שהאריכו" אבותי
 . עת בלא הזקנה עלי וקפצה" חיי שני ימי היו רעים"משום ש זהו, כך כל זקנים

 נראה שאני כפי זקן אני אין, עצמי לגבי וסיים לייב אריה רבי הוסיף, הדבר והוא
 ורדיפות דחקות שסבלתי, שידעתי הקשים החיים מחמת עלי קפצה הזקנה, בעיניכם

 כס על ואשב אוסיף עוד השם ירצה שאם לכם אני מבטיח אבל, קץ אין ומחלוקות
 .היה שהיה שם עוד עשרים שנה וכך שנה... מעשרים למעלה הרבנות

 מאוצרות המגידים  
  א) (מה, "ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו"

צג, ד) לא זז יהודה מהשיב ליוסף עד שעמד על ליבו. והיינו  (ב"ר במדרש איתא
שלא יכול  –שבדבריו עורר יהודה ביוסף את האהבה והגעגועים לאביו, עד כדי כך 

יוסף להתאפק, ונתמלאה סאת האהבה הגדולה לבית אביו, ובקרבו להטה להבת אש 
וד בכוחותיו להתודע אל אחיו ברגע זה ולצעוק "אני יוסף" ואינו יכול כבר לעמ

 הטבעיים להמשיך ולהתנכר אל אחיו, נו... שיצעק אני יוסף, לא! עדיין אינו צועק!
ומדוע?מפני שהמצרים הנצבים עליו ישמעו, ויתביישו אחיו בדבר, ואינו רוצה לגרום 

 לאחיו בושה מפני המצרים.

והנה כאשר מתבוננים אנו במעשה זה, הרי שזה נורא נוראות!מצד אחד יוסף 
מסוגל עוד לסבול ולשאת את יסורי האהבה והגעגועים לבית אביו, ומשתוקק  אינו

הוא בתכלית התשוקה להתוודע אל אחיו, וידוע מש"כ בספרים הקדושים, כי אילו 
היה יוסף מתאפק עוד מעט קט, לא היתה נגזרת גזירת עשרה הרוגי מלכות, ועם כל 

תגלה עתה לאחיו לעיני זאת "לא יכול יוסף להתאפק", אכן ברגע שרואה שאם י
המצרים, יגרום להם שיתביישו, אזר יוסף חלציו, ונתגבר בגבורת ארי, ונתעלה 

 בכוחות על טבעיים, ומתאפק מלהתגלות לפניהם עד שיצאו כל הנצבים עליו.

והרי יש לנו לדעת שלא היה זה בית הסוהר וכדו' אשר מיד כשמקבלים פקודה 
ינן ששם נוהגים חוקי וגינוני המלכות, לצאת יוצאים, אלא בבית המלכות עסק

ובוודאי היו יוצאים כל אחד ואחד בנחת ובלאט, מתוך קידה והשתחויה לעבר המלך, 
ואילו יוסף יושס וממתיחן עד שיצאו כולם, וכל זאת לאחר שכבר הוגדשה סאת 
האהבה בליבו ואינו יכול להתאפק, ואעפ"כ יושב הוא ומתאמץ בשארית כוחותיו 

 ה עדיין, וכ"ז למה? כדי שלא לבייש את אחיו! בפני מי? בפני כמה ערביים!ואינו מתגל

 והרי דברים אלו נוקבים ויורדים חדרי בטן, עד היכן יש להיזהר בכבוד האדם...

 שלא לבייש את אחיו! –יוסף הכניס עצמו לסכנה 

ולא רק זאת שכבש את געגועיו לאביו, אלא עוד הכניס עצמו לסכנה גדולה כדי 
לבייש את אחיו. השתלשלות הדברים כך היתה: יוסף העלה את חמתם, ואמר שלא 

להם למה לא ערבתם ליוסף אחיכם כמו שערבתם לבנימין (ב"ר צג, ח) ויהודה עמד 
על ליבו של יוסף והצליח לעורר את געגועיו לאביו, ומפני כך רצה יוסף להתגלות 

שם בפני המצרים, ולכן צוה בפניהם כי לא יכל עוד להתאפק, אבל הוא לא רצה לביי
לכל הנצבים לצאת, ובאותה שעה יכלו אחיו להרוג אותו, שהרי לא ידעו עוד שהוא 

 יוסף אחיהם.

ר' חמא בר חנינא אמר, אילו בעטו בו אחד מהם מיד וכך איתא במדרש (צג, ט) 
ולמה הכניס עצמו לסכנה? הוי אומר משום שנוח לו לאדם שיפיל עצמו  היה מת.

ואל ילבין פני חבירו, וכך איתא להדיא בתנחומא (פרק ה) למה אמר  לכבשן האש
אמר יוסף מוטב שאהרג ולא אבייש את אחיי בפני יוסף הוציאו כל איש מעלי, 

 .המצרים

הנה למדנו עוצם כוחותיו של מיוסף, שאף לאחר שלא יכול היה יוסף להתאפק 
כל זה עוצר עצמו  מלצעוק "אני יוסף", מפני עוצם האהבה האמיתית לאביו, עם

בכוחות על טבעיים כדי שלא לבייש את אחיו, וקורא "הוצאו כל איש מעלי". ולא 
עוד, אלא שמכניס עצמו בסכנה, כמו שאמרו במדרש אילו בעט בו אחד מהם מיד 
היה מת. ויש לתמוהה לכא' וכי כיצד עשה זאת, והרי במו ידיו היה יכול להחריב את 

 שטים, ושלא יתגלגל יעקב למצרים וכו' וכו'.עתיד האומה שיחסר ממניין ה

אלא שזהו מיסודות תורתינו הק', ומכח האמת הנצחית שאינה סחר מכר! שאין 
בונין את עם ישראל על חורבן זולתו! גם אם מדובר בבניין עולם מול בזיון רגעי בפני 
מצרים שפלים! וכך אומר יוסף בליבו, "מוטב שאהרג ואל אבייש את אחיי בפני 

מצרים" כלומר: עדיף שאהרג, ואף שעל ידי כך יחסר ממניין השבטים, ועתיד ה
האומה תלוי בזה, העיקר שלא לבייש את אחיי בפני המצרים, מפני שדבר זה ידע 
יוסף בבירור, שאם עתיד עם ישראל תלוי בזה שיבייש את אחיו הרי שלא תצמח שום 

 ...טובה מכך, מאחר ועם ישראל אינו קם על דריסת אחרים

ולכאורה, יוסף היה יכול לעשות חשבון לעצמו, הלא הבא להרגך השכם להרגו, 
ואחיו רוצים להרגו, וא"כ אע"פ שהוא לא יהרוג אותם, אבל לכל הפחות יכול לביישם 

 בפני המצרים כדי להינצל מהם.

ובאמת הקשו האחרונים כעין זה על מעשה תמר ויהודה, איך למדו חז"ל 
ממעשה תמר שנח לו לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים, 



 

 ג 

שאילו לא היה יהודה מודה שממנו הרתה, נמצא שהוא רודף, וניתן להצילו אפי' 
א תלבין פניו, בנפשו, וא"כ מדוע זה חששה תמר מלספר שמיהודה הרתה כדי של

 והיה יוצא שהיא ושני עובריה נשרפים?

 "נח" לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש

אדם להפיל עצמו  חייבאלא כמו שביאר רבי לייב זצ"ל, שלא אמרו בגמרא 
לו לאדם", כלומר: אין הכי נמי אם היו  נחבכבשן האש ואל ילבין פני חבירו, אלא "
רו בכדי להינצל ממיתה, יתכן והיו פוסקים באים להישאל אם מותר להלבין פני חבי

שמותר להלבין, אלא שחז"ל גילו לנו בזאת, שיותר קל ויותר נח להפיל את עצמו 
 לכבשן האש מאשר להלבין פני חבירו ברבים.

והמשיל בזה משל, למה הדבר דומה, לאדם שחטא לפני המלך, ונתן לו המלך 
עונש שיעבור בכבשן האש, אבל נתן בידו לבחור אם לעבור בכבשן גדול או בכבשן 
קטן, ומי פתי יעבור בכבשן האש הגדול כשיכול לעבור בכבשן האש הקטן! כך, אמר 

עד מאוד, ומי פתי ילך וילבין  אדמו"ר זצ"ל, הלבנת פני חבירו ברבים הוא כבשן גדול
 פני חבירו שהוא כבשן אש גדול, אל מול כבשן האש הקטן של האש בעוה"ז!

אמרו נח לו לאדם", ומהו הלשון מכאן. אלא שממעשה  מכאןוזהו שאמרו חז"ל "
זה של תמר למדו לא שזה פסק הלכה, אלא אפי' שהוא רודף, ולכאורה היה מותר 

יותר וקל יותר להפיל עצמו לכבשן האש מאשר  להרוג את יהודה, אלא שפשוט
 להלבין פני חבירו.

וזהו גם שלמד יוסף, אע"פ שעל פי דין יכול היה יוסף להלבין פני אחיו כדי 
להינצל מהם, אבל יותר נח היה לו להסתכן שיהרגוהו, ובלבד שלא ילבין פניהם בפני 

ין בונים על חשבון המצרים, ואם תאמר: עם ישראל מה יהא עליו, את עם ישראל א
 הזולת!

, שהתארס עם בת נגיד גדול, וכשהגיע לשבת וידוע הסיפור עם הרבי ר' העשיל
של עליה לתורה, דאגו שיהיה לו בית שישהה בו סמוך לבית המחותן, וביום שישי 
הביט מהחלון, וראה שבבית מחותנו הכינו עיסה גדולה כדי לעשות ממנה איטריות, 

שיוכלו אח"כ לחתכה לפרוסות דקות, כדרך שעושים אטריות. והניחוה להתייבש כדי 
וראה שתרנגולת עלתה על העיסה השטוחה וניקרה מהעיסה, וכשראתה זאת הכלה, 

 ניגשה אל התרנגולת וזרקה אותה בחמת זעם והטיחה אותה לכותל.

וכיוון שראה רבי העשיל מעשה זה, אמר בליבו, וכי אני אתחתן עם אחת שיש 
ת כה רבה, לא! זה בלתי אפשרי, אבל לבזותה ברבים עוד ממש בשבת בליבה אכזריו

 של עליה לתורה, גם זה בלתי אפשרי.

חכך בדעתו ואמר, א"כ עדיף שהם ישלחו אותי, ובלבד שלא אפגע בה, ומה עשה 
הלך לבית הכנסת וראה שיש שם ציבור לומדים, ועשה עצמו כאילו הוא רוצה לגנוב 

ה, ומשראו זאת יושבי בית המדרש, צעקו בקול גדול, את הכסף שיש בקופה של צדק
תפסוהו! גנב הוא! ומיד נתפרסם בעיר שתפסו גנב בבית הכנסת שרצה לגנוב 
מהקופה של צדקה, וכשתפסו אותו התברר שזהו החתן של הנגיד, שבשבת הזאת 
יש לו עליה לתורה, ואם כן צריך להציל את הנגיד שלא יפול בפך עם חתן גנב, ותיכף 

 לכו וסיפרו לו זאת המעשה, וכמובן שביטלו את השידוך, כרצון הרבי ר' העשיל.ה

לאחר מכן שאלו אביו מה קרה כאן? הרי יודע אני שאינך גנב, וא"כ למה העלילו 
עליך עלילה כזאת, עמד רבי העשיל וסיפר לאביו את מה שראה, שהכלה זרקה 

האטריות, ואם כן אין  בחמת זעם ובאכזריות מרובה את התרנגולת מעל הבצק של
הכלה הזאת ראויה להתחתן עמה, אבל לא רציתי לבזותה אמרתי בליבי, שעדיף 
שהם יבטלו את השידוך מאשר שאני אבטלו ועי"ז אפגע בנערה הזאת ותתבייש 
מחמתי. והרי זה נורא ואיום לראות ולהתבונן מהו כוחה של הלבנת פנים, וכך אנשי 

 ים בעת המבחן.התורה במידותיהם הטובות מתנהג

 (לב שלום)

 
 (מה, ג)ויאמר יוסף... אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו  

 מדוע לא הכירו האחים את יוסף עד עכשיו?

אומר על זה בספר 'שלמה חדשה', שכדי ליישב קושיא זו, עלינו להתבונן במאורע 
 ורם בן אחאב עם אלישע הנביא.המסופר בספר מלכים אודות המפגש של יה

היה זה כאשר יהורם מלך ישראל, שהיה רשע, אם כי במידה פחותה מאביו, ביקש 
לצאת במלחמה נגד מישע מלך מואב אשר מרד בו, אולם מאחר וחשש לצאת לקרב 

 לבדו, פנה אל יהושפט, מלך יהודה שהיה צדיק, וביקש ממנו לחבור איליו.

יצאו למלחמה, אולם בדרכם כלו לפתע המים. חשש יהושפט נענה לקריאה ושניהם 
"הלא אין אפשרות  –הבין  –כרסם בליבו של יהורם. "יתכן כי ה' רוצה להמית את כולנו" 

 להתקיים ללא מים!"

מלך יהודה, שהיה שותף לדאגותיו, נענה ואמר לעומתו: "וכי אנו יכולים לדעת בדיוק 
 אליו!" מה רצון ה'? הלא יש נביא בישראל, הבה ונלך

 וכך הלכו שניהם אל אלישע הנביא.

מיד בראותו את יהורם, קרא אליו אלישע: "מדוע הנך בא אלי? לך אל נביאי אביך 
ואמך, אשר הרגה את נביאי ה'!", ואחר הוסיף: "חי ה'... אשר עמדתי לפניו כי לולי פני 

ר: אלמלא יהושפט מלך יהודה... אם אביט אליך ואם אראך" (מלכים ב' ג, יד). כלומ
 יהושפט מלך יהודה בא עמך, לא הייתי מביט כלל לכוונך.

 ונשאלת השאלה מדוע כופל הנביא את דבריו ואומר: "אם אביט אליך ואם אראך"?

התשובה לכך נמצאת בגמרא האומרת (מגילה כח, א) "אסור להסתכל בצלם דמות 
אברהם" (סוף סימן רכ"ה בשלחן ערוך) פוסק להלכה שאסור להסתכל  אדם רשע", וה"מגן

בפני אדם רשע , כשכוונתו היא שאסור להביט בעיניו של אדם רשע, אולם אין איסור 
 בראיה בעלמא.

זהו שאמר אלישע ליהורם: "אם אביט אליך", לא אביט בך שכן רשע הנך, ואפילו "אם 
 אלמלא יהושפט. אראך" בראיה בעלמא לא הייתי רואה אותך

על המהרי"ל דיסקין, העלילו פעם המשכילים עלילת שוא, שכביכול שלח ידו בכסף 
שהופקד אצלו, והתלוננו במשטרה שהוא גנב. כתוצאה מתלונה זו הושלך הרב לכלא 

 ונשקפה סכנה לחייו.

השתדלנים מקרב הציבור החרדי השיגו עבורו את העורך דין הגדול ביותר  ברוסיה 
די מומר. עורך הדין בא אל הרב לכלא לדבר עמו אודות קו ההגנה שינקוט שהיה יהו

במשפטו. בעת הפגישה, ישב המהרי"ל כשפניו כלפי מטה, בלי להביט בפני העורך דין, וכך 
 ענה לשאלותיו.

בסוף הפגישה שאל העורך דין: "כבוד הרב, מדוע אינך מסתכל עלי?" והרב ענה 
 אדם רשע"!בפשטות: "כי אסור להסתכל בפני 

הגיע המשפט. התביעה הציגה את כתב האישום, ואז נעמד עורך דינו של המהרי"ל 
ואמר כך: "כבוד השופט! ברצוני לתאר לך מיהו הנאשם. הוא הרי יודע היטב שחייו תלויים 
בי, ואף על פי כן בפגישתו עמי לא הסתכל עלי, כי על פי צווי תורתו אסור לו להסתכל בפני 

לי אתה, כבוד השופט, היתכן שאדם כזה הוא גנב?" ואכן השופט קבל  אדם רשע. אמור
 את הטענה וזיכה את המהרי"ל מכל אשמה.

 סיפור דומה ארע עם ה"חפץ חיים" זצ"ל: 

בעת מלחמת העולם הראשונה העלילו על תלמיד ישיבתו כי הוא מרגל ובקשו לגזור 
 ופי, שבחור טוב הוא ואינו מרגל.עליו גזר דין מוות. בא ה"חפץ חיים" להעיד עליו עדות א

לפני שנעמד ה"חפץ חיים" להעיד, אמר עורך הדין של הבחור כי ברצונו להקדים 
 ולספר סיפור על ה"חפץ חיים", שידע השופט במי מדובר:

פעם כשהיה בתחנת הרכבת גנב לו מישהו את המעיל, והוא רץ אחרי הגנב וצעק 
לעברו : "אני מוחל לך, אני מוחל לך, שלא תיכשל, חלילה, בעוון גניבה!..." ניתן להבין 

 מכאן, איפוא, כמה צדיק הוא אדם זה!

 "ואתה מאמין לסיפור הזה, הא?!" שאל השופט את עורך הדין.

ין או לא להאמין", ענה העורך דין, "אך זה ברור שעלי ועליך לא "אינני יודע אם להאמ
 מספרים סיפור כזה"...

מעתה יבואר מה שהקשנו אודות האחים אשר לא הכירו את יוסף, סבורים היו 
שמדובר במושל מצרי, רשע מרושע, אשר כבר הספיקו לטעום את "נחת זרועו" בצרות 

 מלהביט בפניו. הצרורות שהביא עליהם, ומשום כך הם נמנעו

אמנם ראיה בעלמא מותרת במקרה כזה, אך מאחר ופרצופו של יוסף השתנה בגלל 
הזקן שגידל, הם התקשו לזהות אותו בראיה כזו, ורק כאשר אמר להם "אני יוסף" הם 

 הביטו בו וזיהו אותו.

 (ומתוק האור)

 

 החיסון הנצרך

א יצר הרע, ברא לו תורה בגמרא (בבא בתרא טז ע"א) אמרו: "ברא הקדוש ברוך הו
תבלין". וכתב הרמח"ל ("מסילת ישרים" פרק ה), שפשוט הדבר, שאם הבורא יתברך, 
בורא האדם ויצריו, העיד שזו תרופתם היחידה, לא תועיל שום תרופה אחרת. נוסיף 
ונאמר, שככל שהאדם נחשף לנסיונות רבים יותר, חייב הוא להגדיל במקביל את מינון 

מאליו שלא שעות הלימוד הנחוצות כתבלין מול היצר הרע כשנמצאים החיסון. מובן 
 -בישיבה, כשעות הלימוד הנצרכות ב"בין הזמנים" 

ולמעשה, כל הלימוד ב'זמן', הוא כחיסון לקרא 'בין הזמנים'. כפי שמצינו שיעקב 
 אבינו, לפני הליכתו לחרן, לבית לבן הארמי שהיה 'מרכבה לסטרא אחרא'  (זוהר ח"א קלז,
א) וביקש לעקור את הכל, נטמן י"ד שנה בבית עבר ולמד בהתמדה עצומה (רש"י 

 בראשית כח, יא) כדי להתחסן כנגדו.

אך השאלה: הלא בלאו הכי היה "ישב אהלים" (בראשית כה, כז), אהלי תורה 
(תנחומא שמות א), ומה הוצרך לחיזוק זה. והתשובה, שב'סוף זמן' צריכה ההתמדה 

יעקב אבינו, שבאותן י"ד שנה לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה. להרקיע שחקים. כ
הלא כל בן תורה מכיר את אוירת סוף הזמן, קדחתנות ההכנה הרוחנית לקראת הנסיונות 

 הצפויים.

ולפיכך נבין מדוע, כשירד יעקב אבינו למצרים המקולקלת מכל הארצות (רש"י ויקרא 
וני בשלח ד"ה ויקח. רקנאטי מקץ ד"ה יח, ג), שגם הם היו מרכבה לסטרא אחרא (צי

וירכב), אזי: "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה" (בראשית מו, כח), 
לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה (רש"י), ובכח התורה יתמודדו עם טומאת 

 מצרים.

. וזו, למעשה, החובה העיקרית של כל אדם מישראל, וביחוד של כל אב בישראל
שהרי כל אב דואג לילדיו, מבקש לדאוג לעתידם. להצילם מסכנות החיים האורבות להם 

 ולתת בידם את הכלים להצלחה.

מקבלים זימון מ"טיפת חלב" לתת לילד חיסון, ומזלזלים, מתעלמים. מה נאמר? 
הזנחה פושעת. ואם הילד ידבק בנגיף, חלילה, ויחלה בפוליו, שיתוק ילדים, ויתנהל כל חייו 

 על קביים כשרגליו משותקות ומעוותות? הרי אין קץ לאשמת ההורים!

והלא ידוע שיש ארצות, שלפני שנוסעים אליהן מקבלים חיסון כנגד המגפות 
 -המשתוללות בהן. מלריה, טיפוס, קדחת הנילוס ושאר מרעין בישין 

ואי וכאן, המגפה משתוללת, והנגיפים תוקפים ללא הרף, ואם ההורים לא יחסנו, והל
 שהילדים לא יפלו חללים במערכה, אבל לבטח ינזקו, כמה יתבעו ההורים!

וידועים דברי ה"חדושי הרי"ם" זצ"ל: עולם הפוך ראיתי. בגמרא (נדה טז ע"ב) אמרו, 
שלפנו הולדתו של האדם נגזר עליו האם יהיה עשיר או עני, ואילו אם יהיה צדיק או רשע 

את שמים. וההורים דואגים כל כך להקנות לבנם לא נגזר, כי הכל בידי שמים חוץ מיר
מקצוע שיבטיח את פרנסתו, בעוד שזו נקצבה ממרום ואין מעצור ביד ה' להושיע ברב או 
במעט. ואילו להצלחתו בתורה ולחוסן יראת השמים, שזה אך ורק ביד האדם, אינם 

 דואגים כל כך!

 -ונספר 

ל, מחבר הפרוש הנודע על התלמוד הגאון רבי רפאל יעקב דוד בן זאב זצ" -הרידב"ז 
הירושלמי, שכיהן כרבה של סלוצק, עלה לעת זקנותו לארץ ישראל והתיישב בעיר 
הקודש צפת. יום הזכרון של אביו חל בעיצומו של החורף. התפלל לפני העמוד ערבית 

 ושחרית, וכשהגיעו ראשוני המתפללים לתפילת מנחה כבר מצאוהו ליד עמוד התפילה.

 הו מתיפח. הבינו שהציפוהו הזכרונות.לפתע שמעו

נגש אליו אחד המתפללים, ביקש להרגיע סערת רוחו: "רבינו, אבלות ישנה היא. אביו 
 זכה לאריכות ימים מעבר לגבורות שמונים, ונפטר לפני יובל שנים!"

 -הפנה אליו הרידב"ז את עיניו הדומעות, ואמר: "אספר לך מדוע אני בוכה 

בל אני מהקור. הן באת מבחוץ, הקור עז והגשמים צולפים. איני אדם צעיר, וסו
פחים [קור וחום (רש"י)], שנאמר (משלי כב,  -חשבתי, הן "הכל בידי שמים חוץ מצינים 

ה): צנים פחים בדרך עקש, שומר נפשו ירחק מהם (כתובות ל ע"א). עלי לשמור על 
 ך ידי חובתי.בריאותי. אכנס מנין בביתי, ואתפלל בו לפני העמוד. אצא בכ



 

ד 

לבסוף החלטתי, שמחובת הכרת הטוב לאבי, עלי ללכת לבית הכנסת בקור ובגשם, 
 כדי להתפלל בו לפני העמוד. ומדוע, מפני מעשה שהיה.

הורי עניים היו, אבל לא חסכו כל מאמץ לחינוכי. מסרני אבי למלמד הטוב ביותר 
ד. סכום גדול, במושגי אותם בסלוצק, רבי חיים סנדר, שהיה גובה רובל לחודש כשכר לימו

 ימים.

אבי התפרנס מבניית תנורים. באותו חורף היה מחסור בלבנים, ופרנסתו שבתה. לא 
יכול היה לשלם למלמד. עברו חודשיים ושלושה, והמלמד נתן בידי מכתב: אם מחר לא 

 אביא את הכסף, לא יוכל עוד ללמדני. אבי קרא את המכתב, ועולמו חשך עליו.

אבי לבית הכנסת, ושמע עשיר מתלונן. הוא ארס את בנו ושכר קבלנים בערב עלה 
שיבנו עבורו בית. הבתים בסלוצק היו עשויים עץ, אבל עבור התנור צריכים לבנים, ויש 
בהם מחסור. והקור עז, אי אפשר להכניס זוג צעיר לבית בלי תנור. התנור שמש הן 

רובלים עבור לבנים לתנור!" הצהיר להסקה, והן לבישול ואפיה. "אני מוכל לשלם ששה 
 העשיר.

 ניגש אליו אבי: "עשינו עסק. תן ששה רובלים, ומחר בבוקר הלבנים אצלך!"

באיזה אושר שב הביתה ובישר לאימי! נטל יתד ופטיש, קילף את הטיח והרס את 
התנור הגדול בטרקלין דירתנו, חילץ לבנה אחר לבנה בלב מתרונן. כל הלילה עבר 

ובבוקר מסר לידי את ששת הרובלים במלואם: "אמור למלמד, שלושה עבור בקדחתנו, 
 שלושת החודשים האחרונים, ושלושה עבור שלושת החודשים הבאים!"

אותו חורף היה קר ביותר. סופות שלג עזות וכפור נורא. התכסינו בבגדים והתעטפנו 
 -תר בשמיכות ורעדנו מתזזית, והכל כדי שהבן יקבל את החינוך הטוב ביו

 -ואם הקור העז של החורף הסלוצקאי לא הרתיע את אבי כדי להיטיב עימי 

 איך ירתיענו הקור הצפתי מלכת לבית הכנסת לעילוי נשמת אבי!

הלא תבין אפוא, שכאשר הגיתי במסירות נפשם של הורי, גאו רגשותי ונבעו 
 דמעותי!"

 (והגדת)

 

 "ואת יהודה שלח לפניו"

מפוניבז' זצ"ל: "רבי יעקב, מי היה השבט שהקדיש עצמו יום אחד שאלני הרב 
לתורה?" איזו שאלה, "זיל קרי בי רב הוא" (סנהדרין לג ע"ב): "שבט לוי, יורו משפטיך 
ליעקב ותורתך לישראל (דברים לג, י), כמו שכתב הרמב"ם (סוף הלכות שמיטה ויובל). או 

ודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה יששכר, ככתוב (דברי הימים א יב, לג) ומבני יששכר י
 ישראל", כמבואר בגמרא (יומא כו ע"א).

והמשיך ושאל: "אז מדוע שלח יעקב אבינו את יהודה "להורת לפניו גשנה" (בראשית 
 מו, כח), ליסד ישיבה (רש"י). למה לא שלח את לוי או יששכר?"

צינו תלמיד נו, באמת, "התשובה כתובה שם בגמרא", אמרתי, "הגמרא אומרת: לא מ
חכם שמורה הוראות, אלא מלוי או יששכר. ושאלו: ואולי גם מיהודה, ככתוב: "יהודה 
מחקקי" (תהלים ס, ט. קח, ט). וענו: אסוקי שמעתא אלבא דהלכתא קאמינא. "יהודה 
מחוקקי" הוא לפלפול בעלמא, ולוי ויששכר דינים ומורי הוראות. ובישיבות עוסקים 

 ירה להלכה הפסוקה"...בפלפול הסוגיות, ולא בחת

הרב חייך את חיוכו המתוק, ואמר: "איהר האט זיך פערזעהן א רמב"ם", שכחתם 
 אח, איזו תוכחה זו היתה. לשכוח רמב"ם, איך אפשר! -רמב"ם מפורש 

 איזה רמב"ם?

הגמרא (יומא כח ע"ב) אומרת: אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר: 
א) [ואין זקן אלא שקנה חכמה (קדושין לב ע"ב)]. יצחק "ואברהם זקן" (בראשית כד, 

אבינו זקן ויושב בישיבה, שנאמר: "ויהי כי זקן יצחק" (בראשית כז, א). יעקב אבינו זקן 
ויושב בישיבה, שנאמר: "ועיני ישראל כבדו, מזקן" (בראשית מח, י). מימיהם של אבותינו 

מר: אספה לי שבעים איש מזקני לא פסקה ישיבה מהם, היו במצרים ישיבה עמהם, שנא
 ישראל" (במדבר יא, טז).

וכתב הרמב"ם (הלכות עבודה זרה פ"א ה"ג): "היה [אברהם אבינו) מהלך וקורא 
ומקבץ העם... עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות ושתל בלבם העיקר הגדול הזה [האמונה 

עקב ומינהו ללמד לכל בה'] וחיבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו ולמדו, ויצחק הודיעו לי
הנלוים אליו, ויעקב אבינו לימד בניו כולם והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד 

 דרך השם" 

 הרי שלוי היה ראש הישיבה, ומדוע שלח את יהודה ליסדה?

 אכן, שאלה!

 -אבל לרב מפוניבז' היתה על כך תשובה: "אסביר לכם מדוע נבחר יהודה 

אחרים ואשימם כמרגלים, אסר את שמעון ודרש שיורידו אליו כשיוסף התגולל על ה
את בנימין, התקומם יעקב אבינו: "אותי שכלתם, יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין 

לא ירד בני עמכם". הכביד הרעב, ויעקב אבינו מבקש שירדו להביא אוכל. אמרו:  -תקחו 
כי אערבנו מידי תבקשנו, אם לא איננו יכולים, בלי בנימין. התערב יהודה ואמר: "אנ

 הביאתיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים" (בראשית מג, ט).

-לא מובן 

הלא עמדו להכנס ללוע הארי. להתיצב בפני המשנה למלך העוין, שהתגולל עליהם 
 -בעלילת שוא, והכח והממשלה בידו 

 לכך?! ואיך מתחיב יהודה בדבר שאינו בידו ובכוחו, איך ערב הוא

ועובדה, שערב, והתחייב. וכשהתרגשה על בנימין עלילת הגניבה הציע את עצמו, 
 -כעבד תחתיו, ובסופו של דבר החזירו כהתחייבותו 

אדם שמוכן להתחייב ולערוב אף לדברים שמעבר ליכולתו ולכוחותיו, הוא שיכול 
 ומסוגל לפתוח ישיבה"...

 בעצמו! היה אומר", לא אמר אלא מה שהיה -אח, "הוא 

וכידוע, יום אחד פגש ב"נתיבות שלום" מסלונים זצ"ל, שעסק באותם ימים בבנין 
ישיבת "בית אברהם". פנה אליו הרבי מסלונים, אז כיהן כראש הישיבה, ושאלו: 
"פונוביז'ער רב, יש לי שאלה. האם מותר לנו ליטול הלוואות ענק, כשאיננו יודעים מהיכן 

פועלים, להתחייב לקבלן, כשאיננו יודעים האם יהיה לנו נחזיר. לבנות בנין, להעסיק 
 -לשלם" 

 מצא את מי לשאול. הלא כך בנה הרב מפוניבז' את הישיבה!

ענהו: "למדתי אצל ה"חפץ חיים" זצ"ל, ואין לי ספק שאילו הייתי שואלו היה עונה 
 בשלילה! אין זה בגדר חובת ההשתדלות, ותהא זו מצוה הבאה בעברה!"

י הרבי מסלונים: "אם כן, למה זה אנוכי! גם לסבול בעולם הזה, וגם לקבל נתכרכמו פנ
 מלקות לעולם הבא?!"

אורו פני הרב מפוניבז', וקרא: "אבער וויא זיס וועל'ן זייין די קלעפ!" אבל כמה 
 מתוקות תהיינה מלקות אלו!...

 העזתי, ושאלתי: "ובאמת, איך התחייב יהודה?!"

 על הרב עצמו התכוונתי... ושוב, לא על יהודה שאלתי,

חייך את חיוכו המאיר: "וואס איז מיט אייך היינט? מה ארע לכם היום, קודם שכחתם 
 -רמב"ם, ועכשיו גמרא?!" 

וציטט מהגמרא והר"ן (נדרים נ ע"א): פעם הוצרכו תלמידי רבי עקיבא למעות, הלכו 
ועד". אמר לה רבי אצת מטרוניתא, ללוות ממנה. אמרה להם: "איני מאמינה שתפרעו במ

 עקיבא: "במי את חפצה כערב?" אמרה לו: "מי שאמר והיה העולם, והים הגדול".

 כשהגיע זמן הפרעון, חלה רבי עקיבא ולא יכול היה לבוא.

הלכה לשפת הים, ואמרה: "רבונו של עולם, היום חלה רבי עקיבא עבדך, והוא 
 -העמידך ערב לי" 

מה עשה הקדוש ברוך הוא, באותו היום נשתטית בת הקיסר, ונטלה תיבה מלאה כסף 
וזהב והטילה לים, וציפה ובאה לאותו מקום. נטלה אותה, ומצאה בה ממון רב. כשנתרפא 
רבי עקיבא בא ואמר: "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שחליתי באותו זמן. עכשיו, 

 הרי כל ממונך בידי".

כל אותו מעשה והביאתו לבית גנזיה ונתנה לו מתנות גדולות, והחזירה מה ספרה לו 
 שנתן לה הים יתר על החוב.

 אז אנו הערבים? הקדוש ברוך הוא ערב, ולו הכסף ולו הזהב!

 -וספר 

חובות רבים נטל בשעתו, להחזקת מוסדות התורה והחינוך שהקים בפוניבז'. 
גדולה מהבנק. משהגיע מועד הפרעון ולא היה בידו  משדחקו בו הנושים ונטל הלואה

לפרוע, הזהירו הנוטריון הנכרי שאם לא ישלם מיד יגיש קובלנא פלילית. עלול היה להגרם 
 חילול שם שמים והרב צפוי היה למאסר ולקנס, וכסף אין.

עודו תוהה מאין יבוא עזרו, ויהודי התדפק בדלת. ביקש להיוועץ ברב. סיפר שהוא 
כשמש בית הכנסת בעיירה סמוכה. בנו היגר לארצות הברית והתגייס לצבאה,  מתפרנס

ונפל חלל במלחמת העולם הראשונה. עתה התבשר שהצבא האמריקאי זיכהו בפצויים 
בסכום נכבד, אך פוחד הוא שמא יוודע הדבר בעיירה ויקצצו ממשכורתו הזעומה. לכן 

רב ישתמש בו כראות עיניו, בתנאי חשב להפקיד את הכסף ביד הרב, ואין הוא מתנגד שה
 שיחזירו לידיו בכל עת שיבקש.

 הסכום אותו חייב היה לבנק! -במדויק!  -והיה זה 

חלפה תקופה, והיהודי הגיע לבקש את כספו. היה זה באחד מימי חול המועד, בהם 
 רוב העסקים היהודיים נעולם ואין לרב סיכוי ללוות מהם כספים.

 מה עושים?

האיש בשמחה, ואמר: "בראש ובראשונה, יטול מר ידיו ונסב לסעודה. קודם את פני 
הן מדרך רחוקה בא, יניחנו לקיים בו מצוה!" נענה הלה ונטל ידיו יחד עם הרב. כך זכה הרב 

 בשהות של שעה קלה. אבל הארוחה הגיעה לקצה, ומנין יחזיר את ההלואה.

ברכת המזון כשהרב מכון חג היום. ומצותו בשמחה. נטלו 'מים אחרונים' והחלו ב
כמנהגו בכל מילה. כשהגיע לתיבות "ומכל טוב לעולם אל יחסרנו" נקש הדור העירוני 

 בדלת והביא המחאה כספית שהגיעה היום עבור הישיבה, בסכום ההלואה...
  )(והגדת

 בדרך הדרוש  
 (מה, כד) בדרך תרגזו אל אלהם ויאמר וילכו אחיו את וישלח

 תתעסקו אל בדרך, תרגזו "אל הגמרא, מדבריוהוא י,"ברש
 אל ועלו מהרו רק הדרך את אתכם טועה כך ומתוך הלכה, בדבר
 כשהלכו אותם כן גם יעקב הזהיר לא מדוע העולם ומקשים. אבי"

 רוצה היה כן גם יעקב הא הלכה בדבר יתעסקו שלא למצרים
 . מהר שיבואו

 יכול האיך קשה תירץ בספה"ק קדושת לוי, וזלה"ק: ועוד
 בגמרא איתא הלא הלכה בדבר יתעסקו שלא לצוותם יוסף

 שליש במקרא שליש שנותיו אדם ישליש לעולם.) ל קידושין(
 צריכא לא, חיי כמה ידע ומי בגמרא ופריך, בגמרא שליש במשנה

 לבאר ונראה. הלכה יום בכל ללמוד אדם מוכרח נמצא. ליומי אלא
 כשלא יעקב של בידו מסור היה זה סימן כי', א. הקדמות' ב פי על

 פי על', ב והקדמה. גיהנם פני רואה אינו בחייומבניו אחד ימות
 ק"ת בכלליות שיחיו האבות היו שמובטחים ל"ז חכמינו מאמר
 כמה אדם יודע היה שבאם ידוע והנה. הארץ על השמים כימי שנים

 משנה משנותיו שליש מקרא משנותיו שליש ללמוד יכול חייו ימי
 אתו יוסף שאין כשראה יעקב זה לפי נמצא. גמרא משנותיו ושליש
 שמא לנפשו ירא והיה אחת הבטחה נתבטל נמצא מת שהוא וסבור
 יכול היה ולא חייו ימי כמה ידע ולא כן גם השניה הבטחה נתבטל
 ללמוד המה מוכרחים כי הלכה בדבר יתעסקו שלא בניו את לצוות
ולאחישהואבעצמוידעהיהיוסףאמנם, ל"כנהלכהיוםבכל

 שנים כמה לחיות ליעקב לו שיש וידע שניה הבטחה נתבטל
 אחד ימות לא ובוודאי כן גם ראשונה הבטחה נתבטל לא וממילא
                   :ק"ודו לביתם כשיבואו הלכה ללמוד ויוכלו בחייו מבניו

 (קדושת לוי)
 (מה, כד) בדרך תרגזו אל
 מכיבוד יותר תורה תלמוד גדול דאיתא מה פי על לתרץ ויש

 ועל' וכו לבן בבית שהיה שנים ב"הכ על נענש יעקב שהרי ואם אב
 של עונשו והנה. נענש לא תורה שלמד עבר בבית שהיה שנים ד"הי

 מדה, מיוסף נתכבד ולא שנים ב"כ יוסף ממנו שנעלם היה יעקב

 . מדה כנגד
 להזהירם הוצרך לא דיעקב לעיל הנזכר הדיוק מתורץ זה לפי

 כן גם מעצמם דהא תורה בדברי ויעסקו הדרך על יתעכבו שלא
 דהא. ואם אב מכיבוד ולהתבטל תורה בדברי לעסוק שאסור ידעו
 שהיה שנים ד"הי דעל סבורים והיו חי שיוסף יודעים היו לא עדיין
. תורה מתלמוד גדול ואם אב כיבוד כן אם נענש כן גם עבר בבית
 היה לא הכי משום. מיוסף נודע לא ועדיין שנים ב"כ עבר כבר דהא
 דהא אותם להזהיר הוצרך שפיר יוסף אכן. זה על להזהירם צריך

 שנים ב"הכ על רק יעקב נענש לא כן אם חי שיוסף ראו השתא
 חזינן כן אם. נענש לא שלמד שנים ד"הי על אבל, לבן בבית שהיה
 אל להם אמר הכי משום. ואם אב מכיבוד יותר תורה תלמוד דגדול

 .אבינו יעקב רוח להחיות תמהרו רק הלכה בדבר תתעסקו
 (חנוכת התורה)



 

 

 

 מאורעות עשרה בטבת
 גבורת בניהו בן יהוידע

מתאר את גבורתו של בניהו בן יהוידע  )11הפסוק
מגיבורי דוד: "ּוְבָנָיהּו ֶבן ְיהֹוָיָדע ֶּבן ִאיׁש ַחִיל ַרב ְּפָעִלים 

מֹוָאב, ְוהּוא  [גיבורי]ִמַּקְבְצֵאל, הּוא ִהָּכה ֵאת ְׁשֵני ֲאִרֵאל 
אפילו [ֶלג" ָּׁש  ַהֹּבאר ְּביֹום הַ ָיַרד ְוִהָּכה ֶאת ָהֲאִרי ְּבתֹו

אז טבע האדם להמנע טבע הארי להתחזק ביותר בזמן הקור, וש
 ., עם כל זאת נתגבר עליו והכהו נפש, מצו"ד]פעולותמ

: "בניה בן יהוידע בן איש (מתורגם)בתרגום רב יוסף 
 [המקום]לים במעשים טובים מן חיל וירא חטא, רב פע

ל, הוא הכה את שני גיבורי מואב שהיו דומים ַקְבְצאֵ 
לאריות תקיפים,  והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור 
ביום השלג, הוא היה צדיק גדול שלא היה כמותו לא 
במקדש ראשון ולא במקדש שני. יום אחד דחף ברגלו 

, וירד לשילוח ושבר חתיכות הקרח [ונטמא]צב מת 
ספרא דבי רב הוא ספר  [את כל]וטבל ועלה, ולמד 

, בעשרה ימים )2תורת כהנים ביום קצר של הסתו
 בחודש טבת.

 המצור על ירושלים
בשנת ג"א שלו התחיל נבוכדנצר את המצור על 

טובה גדולה עשה עם : )3כתוב במדרש ירושלים.
שבעשרה בטבת היו ראויין ישראל לגלות  ישראל.

אם יוצאין עכשו בצנה הם  ,ב"ההק , אמרמירושלים
 מתים, מה עשה המתין להם והגלה אותם בקיץ".

 מיתת אשת יחזקאל
: "ֶמֶל )4באותו יום שהתחיל המצור נתנבא יחזקאל

ם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה".  ָּבֶבל ֶאל ְירּוָׁשלִַ
ִמְּמ ֶאת  : "ֶּבן ָאָדם ִהְנִני ֵקַח )5'ובו ביום אמר לו ה

ַמְחַמד ֵעיֶני ְּבַמֵּגָפה ְוא ִתְסּפֹד ְוא ִתְבֶּכה ְולֹוא ָתבֹוא 
ומר שלא ינהג בה שום מנהגי אבילות.. כלוגו' "ִּדְמָעֶת 

 
ראה ברכות יח, ב שם  )2 שמואל כג, כ; ודומה לו דה"א יא, כב. )1

תנחומא פרשת תזריע  )3דורשת הגמרא את כל הפסוק בדומה לכאן. 
יז.-שם טז )5 ב. יחזקאל כד, )4 ט.
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ליו אלהטות לב יוסף יהודה נתחכם  .ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה
 על ידי שיחבבו ויאהב אותו, כמו שנאמרלרחמים 

 )אור החיים( .'כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם'
כל אדם הרי למי שרוצה שיאהבו אותו (כי טובה והוא עצה 

 (אמרי פנחס)  יאהבו אותו.שיאהב אחרים וכך נצרך לכך), 
 

כיצד יגיע האדם לחזור  - .ַעט אֶֹכלֻׁשבּו ִׁשְברּו ָלנּו ְמ 
 .שימעט בתאוות אכילתו -בתשובה, 

  )דעת משה(  
 

בזה תקנו השבטים חטא מכירת . ֶאת ַהַּנַערִּכי ַעְבְּד ָעַרב 
יוסף, שהראו כי הם דואגים וערבים זה לזה, לכן מיד 

 )ת שלמה(תפאר .

זיו איקונין של יוסף דומה  היהאף ש .ִּכי ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו
לא הגיע הזמן לזה, כי לשל יעקב לא הכירוהו מקודם, 

אבל כשהגיע הרגע שיכולים להכירו מיד הכירוהו, 
  )רבי חיים מקראסנא( . -דיוקן אביהם שראו בפניו 

 
 .ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ...ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני 

, יוסף הצדיק הכין להם שפע של בני חיי ומזוני
בני,  -מזוני,  -

  )עטרת ישועה( חיי. -
 

. ְוִהַּגְדֶּתם ְלָאִבי ֶאת ָּכל ְּכבֹוִדי ְּבִמְצַרִים
 .נצלתי מן הנסשראיתי דמות דיוקנו ו-בזכות 

  )אור יצחק( 

ַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן  ַוֲאַמְרֶּתם ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדי
לא ניסו למצוא חן בעיני  .ִּכי תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל רֹוֵעה צֹאן

אמרו דוקא מה ששנאוי על אדרבה הגויים אלא 
 מהם.המצרים המצרים, כדי שירחיקו אותם 

  )םהרי" ידושהחי( 

 
 שמירת הדיבור היא הוכחה לקדושת האדם

י ִפי ְוִהּנֵה ֵעיֵניֶכם ֹראֹות ְוֵעיֵני ָאִחי  ִבְנָיִמין ּכִ
ר ֲאֵליֶכם עיניכם רואות שאני מהול ברש"י  .ַהְמַדּבֵ

ועוד כי פי המדבר אליכם בלשון הקודש. הקשו 
המפרשים מה הראיה שהוא מהול, הרי גם בני 
ישמעאל ובני קטורה מלים את עצמם. אלא שידוע 

 - שמצוות המילה רומזת על שמירת הקדושה
וכו', ויוסף הראה שמירת עיניים ושמירת המחשבה 

להם את קדושתו שנשמר מאשת פוטיפר, וזהו 
שהראה להם שהוא מהול ששמר את קדושתו. 

דהנה כתוב בספרים וכיצד הוכיח להם זאת, 
שהדיבור הוא כנגד שמירת הברית קודש, ממילא 
כשהוכיח להם יוסף ש"פי המדבר אליכם" 'בלשון 
הקודש' שדיבורו בקדושה ואינו מדבר דברים 

ם, ממילא זה הראיה שהוא שמור בקדושת אסורי
  )ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדררבי  ישמח ישראל( הברית.

על  טעמיםהנה ה .יַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאֹדנִ 
הללו הם קדמא ואזלא רביעי זרקא מונח  תיבות

סגול, ויש לפרש משום דלמעלה בפרשת מקץ 
אם לא הביאותיו 'שאמר יהודה ליעקב אביו כתיב 

 ',אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים
ך כל הימים היינו וחטאתי לואיתא במדרש 
, קדמא בטעמים אלומרומז  הלעולם הבא. וז

שאם תשאל למה קדם ואזל יהודה ואזלא רביעי 
שהוא הרביעי מבני יעקב ולא ראובן שהוא 

דזרק את משום דזרקא מונח סגול, הבכור, על זה 
שפסק את  ,בתוך עם סגולה מלהיות מונחעצמו 

, לכן אם לא יביאהו אל אביו לם הבאעצמו מעו
 (קול אליהו) .נכנס הוא בעובי הקורה ולא אחר

אל תתעסקו בדבר הלכה ברש"י:  .ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶר
וקשה למה לא ציוה . 'ם הדרךכשלא תרגז עלי

על פי מה דאיתא לתרץ להם יעקב על זה. ויש 
ש אדם שנותיו, שליש לבקדושין 'לעולם יש

שואלת  ,שליש בתלמוד'שליש במשנה במקרא 
ומתרצת 'לא צריכי וכי יודע אדם כמה יחיה, 

שני ימים בשבוע ילמד ליומי', ומפרש רש"י ש
מקרא ושני ימים משנה ושניים תלמוד. ומקשים 
התוספות כי עדיין קשה וכי יודע כמה יחיה, אלא 

והנה  הכונה שיחלק את היום שליש למקרא וכו'.
יעקב היה בטוח שיוסף מת ולא נתקיימה בו 

ייו, לכן לא ההבטחה שלא ימות אחד מבניו בח
היה יכול לומר להם שלא יתעסקו בדבר הלכה, 

כשיטת הכל כי הם צריכים לשלש כל יום ללמוד 
ודע להם יוסף והוברר . אבל לאחר שנתוהתוספות

 ויכולים, ולא מת אחד בחייו כי כל בניו חיים
אם כן לסמוך על ההבטחה שלא ימותו בחייו, 

 אינם צריכים להתעסק היום דוקא בדבר הלכה.
 )בי יהונתן אייבשיץרפתח עיניים בשם ( 



 

ָהֲעָגלֹו ֶאת ֲאִביֶהםוגו' תַוַּיְרא ַיֲעקֹב רּוַח כתוב .ַוְּתִחי
במדרש שראה עגלות צב שיביאו הנשיאים 

"ותחי רוח יעקב אביהם".  בנדבת המשכן, מיד
באר כוונת המדרש, שאיתא במסכת שבת לאפשר 

שהל"ט מלאכות האסורים בשבת הם כנגד ל"ט 
לשון 'מלאכה' בתורה.  פעמים שמוזכר

על שני פסוקים איזה מהם הגמרא שם תפקת ומס
 וצריך להיותמן המנין (כי בפועל יש מ' פסוקים 

האם שאחד מהם אין הכונה למלאכה ממש), 
ואם וא מן המנין ה 'םַדּיָ הפסוק 'והמלאכה היתה 

לעשות 'ויבוא הביתה שנאמר ביוסף כן הפסוק 
נין ששם הכונה לעשות מן המאינו  'מלאכתו

צרכיו נכנס דהינו שרצה לחטוא עם אשת 
'ויבוא הביתה לעשות מלאכתו' או שפוטיפר. 

הוא כפשוטו ולשון מלאכה הוא, והפסוק 
'והמלאכה היתה דים' הכונה למלאכת הבאת 

אמרו  כתוב במדרש שהנשיאים התרומות. והנה
אנו למשכן ומה שמחסרין  יתנדבו ישראל

מביאים, אך כשראו ש'המלאכה היתה דים' לא 
, נמצא לפי מדרש נשאר להם אלא להביא עגלות

זה פירוש הפסוק הוא על מלאכת ההבאה ואינו 
הצב  לכן כשראה יעקב את עגלות. ממנין הל"ט

שיתנדבו הנשיאים, הבין מכך שאין 'המלאכה 
ן 'ויבוא היתה לעשות היתה דים' מן המנין, אם כ

מלאכתו' כן מן המנין שהכונה למלאכה ממש, 
ולא ח"ו שרצה לחטוא, לכן "ותחי רוח יעקב 

  )חנוכת התורה(  אביהם".

 
הודה המליץ טוב על ישראל שבגלל הסתר י

 הפנים אינם עובדים את ה' כראוי
י ֲאֹדִני ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַויֹּאֶמר ּבִ ּגַ ָך  ַויִּ ר ָנא ַעְבּדְ ְיַדּבֶ

ָך  ַעְבּדֶ ָך ּבְ ָאְזֵני ֲאדִֹני ְוַאל ִיַחר ַאּפְ ָבר ּבְ יּדָ ָכמֹוָך  ּכִ
פַ  רּוִים ַעל ַאְדָמָתם .ְרעֹהּכְ ָרֵאל ׁשְ ָהיּו ִיׂשְ ְזַמן ׁשֶ ָהָיה , ּבִ

ַמִים בֹוד ַמְלכּות ׁשָ ּלּות ּכְ ִחיַנת ִהְתּגַ ר ְלֵעין , ּבְ ָהָיה ִנּכָ ׁשֶ
ל טּוב ִעים ּכָ ּפָ יִקים ִנׁשְ ּדִ ּצַ ּלַ ְוֵהם עֹוִלים ַמְעָלה , ּכֹל ׁשֶ

ה ַמטָּ , ַמְעָלה ִעים יֹוְרִדים ַמּטָ ילָ  ,הְוָהְרׁשָ ָנקֵ ה ָהיָ א ִמּמֵ ל ּבְ
ן. ת ה'אֶ ד ַלֲעבֹ  ר ַהזֶּה ֵאינֹו ּכֵ לּות ַהּמַ ּגָ ו ּבַ , ֲאָבל ַעְכׁשָ

ׁש  ּיֵ ָרֵאל ְלֻאּמֹות ֶהְסתֵּ ׁשֶ ין ִיׂשְ ִנים ְוֵאין רֹוִאים ִחּלּוק ּבֵ ר ּפָ
ִעים, ָהעֹוָלם יִקים ִלְרׁשָ ה ַהּקֹוֶדֶמת  .ּוֵבין ַצּדִ ָרׁשָ ּפָ ְוִהּנֵה ּבַ

ְנָיִמין ז ", דְוהּוא ִיְהֶיה ִלי ָעבֶ : "ֶנֱאַמר ַעל ּבִ זֶּה ְמַרּמֵ ׁשֶ

ל  ֶחְלקֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ ׁש ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ן ּבֵ לּות ְוֻחְרּבַ ַעל ְזַמן ַהּגָ
ְנָיִמין ד ד ֶעבֶ ְוהּוא , ּבִ ְעּבָ ידֵ ְמׁשֻ ָהעֹוָלםּבִ ָלֵכן  .י ֻאּמֹות

ׁש ,  הּוָדה ִנּגַ ּיְ ה ֶאל ַהּבֹוֵרא ׁשֶ ְתִפּלָ ּבִ
רּוְך הּוא ְוָאמַ  , : רּבָ

ָראֵ ל עַ ב טוֹ ץ ּוְלַהְמִליל ְלִהְתַנצֵּ ה רֹוצֶ י ֲאנִ  י ֲאנִ וַ ל, ִיׂשְ
שׁ  ךָ  ְמַבּקֵ ים   ִמּמְ ֵאיֶנּנּו עֹוׂשִ ַעל ׁשֶ

ָראּוי ְתַנהֵ י מִ , ְרצֹוְנָך ּכָ ּמִ ק ְוָדבֵ  ָכמֹוךָ ג ׁשֶ
ִמּדֹוֶתיךָ  וֶ א הוּ י ֲהרֵ , ּבְ ן רֹוִאים ְוֵאיע, ָהָרשָׁ  הׁשָ

ִעים יִקים ָלְרׁשָ ּדִ ין ַהּצַ ים ְרצֹוְנךָ , ִחּלּוק ּבֵ  .ָלֵכן ֵאיָנם עֹוׂשִ

הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא הגיע 
מאד על בואו פעם לעיר אחת, בני העיר שמחו 

ויצאו לקראתו לקבל פניו ברוב שמחה. בראות 
הרה"ק מאפטא את הכבוד הגדול שחולקים לו, 

איך יתכן שחולקים כבוד  :נתמלא צער ועגמת נפש
אמר בענותנותו.  -רב כזה לאדם שאין בו כלום?! 

בנו רבי יוסף משה שישב אתו בעגלה, בראותו את 
חו ואמר לו: רו, רצה להרגיע את ו של אביודל צערוג

דעתו  נתקררהכל הכבוד הזה הוא בשבילי. ואכן 
וצערו חלפה מעל פניו. כשהגיעו אל בית של אביו 

אמור לי האכסניה, שאל הרה"ק את בנו ואמר לו: 
! במה זכית לכבוד גדול כזה? ענה רבי יוסף בני

הלא בנו של אב  !משה: וכי איך לא יכבדו אותי?
מליצתו, ובאר גדול כזה אנכי... נהנה הרה"ק מ

בזאת את הפסוק שצוה יוסף לומר לאביו: 
ל שאני בנו בגל ְלָאִביכה תגידו ליעקב,  ְוִהַּגְדֶּתם

  .ָּכל ְּכבֹוִדי ְּבִמְצָרִיםשל אבי זכיתי ל
 מ

פעם כשישן הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב את 
, וירא בחלומו שהוא נכנס בהיכלו של בלילה שנתו

וראה אותם יושבים שם יוסף,  רבינו מרן הבית
אותו הרבה תלמידי חכמים לפניו ולומדים, כשראה 

ואמר: ברוך הבא רבי מכסאו מרן הבית יוסף עמד 
הערשלי זידיטשובער, ובקש ממנו שיאמר לו איזה 

בסודות אני כל עסקי אמנם דבר תורה, אמר להם 
, אך התורה, ואתם חכמים העוסקים בנגלות התורה

 לכבודכם אומר לכם חידוש בנגלות התורה.
ַהֶּכֶסףפתח ואמר: כתיב  ָּכל ֶאת יֹוֵסף ַוְיַלֵּקט

ֶבר  ֶּש ַהִּנְמָצא ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְבֶאֶרץ ְּכַנַען ַּב 
 ואמרו חז"ל שלאחר שתם כל , םֲאֶׁשר ֵהם ׁשְֹבִרי

 



 

 הכסף הביאו את צלמי העבודה זרה שלהם,
ולכאורה לקח יוסף את העבודה זרה הרי אסור 

ר ֲאֶׁש ר בֶ ֶּׁש ּבַ ''ש פריש לליהנות מעבודה זרה, אלא 
' שיוסף בקש מהם שישברו את םׁשְֹבִרים הֵ 

בטל את  , והדין הוא שאם הנכרי עצמוםהצלמי
ישראל ליהנות מזה. נענה העבודה זרה שלו, מותר 

 מרן הבית יוסף ואמר: טוב ויפה חדשתם בתורה.

 (ב)ַאַחר ֵגרּוׁש ְסָפַרד 
ְלַאַחר ֵּגרּוׁש ְסָפַרד ֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ְצַפת  ַּבַּמֲאָמִרים ַהּקֹוְדִמים:

 .ָעְלָתה ְּכפֹוַרַחת

ִנְתעֹוְרָרה ְׁשֵאָלה ְּגדֹוָלה ֶׁשָּנְגָעה ְלָכל "ד ִּבְׁשַנת רס
ְוִהיא ְּבֵאיֶזה ָׁשָנה ָחָלה ְׁשַנת , ַהִּיּׁשּוב ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

, 1ֵיׁש ַּכָּמה ְוַכָּמה ֵּדעֹות ֵּכיַצד ְלַחֵּׁשב אֹוָתּה. ַהְּׁשִמיָטה
ִּבירּוָׁשַלִים ָקם . ַמְכִריַע ְּכִׁשיַטת ַהְּגאֹוִנים"ם ְוָהַרְמַּב 

ָחָכם ֶאָחד ְוִעְרֵער ַעל ַהֶחְׁשּבֹון 
 "ם.ֶׁשַּמְׁשַמע ִמְּלׁשֹון ָהַרְמַּב 

 ִמיָטהְּׁש ַבר הַ ַעל ְּד 
ַחְכֵמי ְירּוָׁשַלִים ֶׁשֹּלא ִהְצִליחּו 

ָׁשְלחּו ֶאת ֶהָחָכם , ְלַהְכִריַע ַּבָּדָבר
ִלְׁשמֹוַע ּוְלַלֵּבן , ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַמְסעּוד

ְוַגם . ֶאת ַהָּדָבר ִעם ַחְכֵמי ְצַפת
ְלָבֵרר ֶאְצָלם ַמה ָהָיה ַהִּמְנָהג 

ֲחֵרִדים ֶּפֶרק  ֵסֶפר(ְּבָיִמים ַקְדמֹוִנים 

 . 2נג)
ְלַאַחר ֶׁשִעְּינּו ַּבָּדָבר ָעְלָתה 
ַהְסָּכַמת ַחְכֵמי ְצַפת ֶׁשֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל 

ְוָׁשְלחּו ְּתׁשּוָבה , ָהַרְמַּב"ם ְמֻדָּיק
ִלירּוָׁשַלִים ֶׁשָאֵכן ֵיׁש ִלְנהֹג ֶאת ְׁשַנת 

ְלִפי ֶחְׁשּבֹון . ִּכְׁשַנת ְׁשִמיָטה"ד רס

                                                      
 ,"םַמה ֶׁשַּמֲאִרי ָהַרְמּבַ י', ְרֵאה ְּבִהְלכֹות ְׁשִמיִטין ְויֹוְבלֹות ֶּפֶרק  1

ת ְותֹוְספֹו"י ּוְבַרִׁש , ף יא ע"בַּד ה ָזָר ה ּוַבֲעבֹוָד , ּוַבְּמָפְרִׁשים ָׁשם
, ָׁשָנה ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ְׁשִמיָטה 7ִמּתֹו  4ַהּיֹוֵצא ִמֶּזה ֶׁשְּלָפחֹות . םָׁש 

 ואכמ"ל. 
ָהָיה ָוִתיק יֹוֵתר , ִמֶּזה רֹוִאים ֶׁשַהִּיּׁשּוב ִּבְצַפת ֶׁשל אֹוָתם ָיִמים 2

 .ֵמַהִּיּׁשּוב ִּבירּוָׁשַלִים
אֹו  א'ִאיְסַכְנַדִרּיָ 'ָהַעְרִבים  ִפיִנְקֵראת ּבְ  'ֲאֶלְּכַסְנְּדִרָּיא' 3
 '.ְסַּכְנְדִרָּיא'
ֵּכן ִּכּנּו עֹוֵלי ְסָפַרד ֶאת ַהּיֹוְׁשִבים ַהּוִָתיִקים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל  4

ֵּכיָון ֶׁשָּדמּו ַּבֲהִלכֹוֵתיֶהם ּוִבְׂשָפָתם ָלַעְרִבִּיים יֹוְׁשֵבי (ּוְסִביבֹוֶתיָה 

ְוָכ ָנהּוג ', ֻּׁשְלָחן ָערּו'ָרן ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו ַּב ֶזה ָּפַסק ָמ 
 ַעד ַהּיֹום. 

ְלַמְעָלה ֵמֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ֲחָכִמים ֲחתּוִמים ַעל 
ַרִּבי יֹוֵסף ֶּבן ַרִּבי ַאְבָרָהם : ֵּביֵניֶהם, ַהְּתׁשּוָבה

ַרִּבי יֹוִסי [=ַרִּבי יֹוֵסף ַאל ַסְרקּוְסִטי , ַאְלְסַּכְנְדַרִני

ֵחֶלק ִנְכָּבד ִמן ַהֲחתּוִמים ָהיּו ִמְּמגָֹרֵׁשי . ]ַסַראגֹוִסי
 .ְסָפַרד

 ַרִּבי יֹוֵסף ַאְלְסַּכְנְדַרִני
ָהָיה ֶּבן ְלִמְׁשָּפָחה ֲחׁשּוָבה  ַאְלְסַּכְנְדַרִניַרִּבי יֹוֵסף 

 ִנְקְראּו ְׁשָמּהֶׁשַעל (ְּבַאֶלְּכַסְנְדִרָּיא ֶׁשְּבִמְצַרִים 

, ָאִביו ַרִּבי ַאְבָרָהם ָהָיה ִמַּדָּיֵני ִמְצַרִים. )3ַאְלְסַּכְנְדַרִני
ְוָעָלה , ְוַרִּבי יֹוֵסף ְּבנֹו ַאף הּוא ָהָיה ֵמַרָּבֵני ִמְצַרִים

ְּבֹראׁש ָעַמד ָׁשם , ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִהְתַיֵּׁשב ִּבְצַפת
ַאַחת ִמְּׁשֵּתי  ֶׁשָהְיָתה ,4'ּמּוְסַּתַעְרִבים'ְיִׁשיַבת ַה 

 ַהְּיִׁשיבֹות ַהֲחׁשּובֹות ְּבאֹוָתם ָיִמים ִּבְצַפת.
ּוָמָרן , )ֶׁשֹּלא ִנְדַּפס(ַרִּבי יֹוֵסף ִחֵּבר ֵּפרּוׁש ַעל ַהּטּוִרים 

 . ַהֵּבית יֹוֵסף ְמִביאֹו ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּבִחּבּורֹו
ִסיָמן "ת ׁשּו(ְמִביאֹו "ז ַּגם ָהַרְדַּב 

ַוֲאִני ִהַּכְרִּתי ֶאת : ְוכֹוֵתב, תקצ"ו)
י"ג ֶהָחָכם ַהֶּזה ִּבְצַפת ִּבְהיֹוִתי ֶּבן 

ּוְבִלי ָסֵפק ָהָיה ָחִסיד , 5ָׁשָנה
ַּבַּתְלמּוד ּוָבִקי , ָּגדֹול ִויֵרא ָׁשַמִים

 ".ּוַבִּמְדָרִׁשים
ֵּבי ַרב ַמְזִּכירֹו  ַּגם ַרִּבי ַיֲעקֹב

: ְוכֹוֵתב, נ"ה)ִסיָמן "ת ׁשּו(ִּבְתׁשּוָבה 
יֹוֵסף "ר ָהַרב ְּכמַֹהר"

ֶׁשָהָיה ָּבִקי ז"ל, ַאִליְסַּכְנְדַראִני 
ְוָחֵבר ְלָהַרב ַרֵּבינּו עֹוַבְדָיא , ָּגדֹול

ֹוָדע ִּבירּוָׁשַלם ַהּנז"ל  ]ִמַּבְרְטנּוָרא[
ְוָעָׂשה ֵּפרּוׁש ַעל ַרֵּבינּו ע"ה, 
"ש ֶּבן ָהרֹא ]ַּבַעל ַהּטּוִרים[ַיֲעקֹב 
ְוֶזה ֶהָחָכם ָהָיה לֹוֵמד ז"ל... 

 ".6ְלעֹוָלם ִעם ָהַרב ַהִּנְזָּכר

 ).ָהָאֶרץ
ִלְצַפת ִמַּיד ִעם ֵּגרּוׁש "ז ת ַהחֹוְקִרים ָעָלה ָהַרְדּבַ ְלִפי ַהְׁשָעַר  5

יֹוֵסף . ְסָפַרד ְוַאַחר ָּכ ָיַרד ְלִמְצַרִים ְלִפי ֶזה יֹוֵצא ֶׁשַרִּבי
"ז ַאְלְסַּכְנְדַרִני ָהָיה ִּבְצַפת ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה עֹוד ֶטֶרם ָיַרד ָהַרְדּבַ 

ַמֲאָמִרים קֹוְדִמים ֶׁשַרִּבי יֹוִסי ְלִפי ַמה ֶׁשֵהֵבאנּו ּבְ . ְלִמְצַרִים
ָׁשם ָלַמד ִמֶּמּנּו , ַסַראגֹוִסי ָהָיה ְּבִמְצַרִים ֶטֶרם ֲעלֹותֹו ִלְצַפת

ִהְקִּדים ָלבֹוא ִלְצַפת  ִנְמָצא ֶׁשַרִּבי יֹוֵסף ַאְלְסַּכְנְדַרִני"ז, ָהַרְדּבַ 
 .ַּכָּמה ָׁשִנים ִלְפֵני ַרִּבי יֹוִסי ַסַראגֹוִסי

 ַרֵּבנּוַרִּבי יֹוֵסף ָעָלה ַאַחר ָּכ ִלירּוָׁשַלִים ָׁשם ָהָיה לֹוֵמד ִעם  6
 .עֹוַבְדָיא ִמַּבְרְטנּוָרא

 comtt.basayin@gmail.  לפנות לכתובת אפשרלתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל 
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  שח"ילרפואת ניסים בן סעידה בתו

 )יח ,מד( "אדוני באזני דבר עבדך נא ידבר"
 ולומר להתחנן פעם עוד יהודה הוצרך מדוע המפרשים והקשו

 וכמה כמה ניסה כבר הלא" אדוני באזני דבר עבדך נא ידבר"
, הועיל לא וזה בנימין את שישחרר ולהתחנן לבקש פעמים

? לו יקשיב כן יוסף -" נא ידבר" שכשיאמר בזה סבר מה כ"וא
" ללב נכנסים מהלב היוצאין דברים" ל"חז שאמרו, הוא והביאור

 מדוע הבין לא, הלב מעומק ליוסף הזמן כל שדיבר יהודה ולכן
, לזה הגורמת הסיבה מהי הבין ולא דבריו את מקבל לא יוסף
 בגלל, מקשיב לא שיוסף הסיבה שאולי יהודה החליט ולכן

 לא הוא ולכך מתורגמן ידי על יהודה של דבריו את שקיבל
 -, זה את אמר בעצמו שיהודה כמו הלב מעומק זה את מעביר

 ידבר שהוא דהיינו", אדוני באזני" דבר עבדך נא ידבר שאמר וזה
 כיון ללב יכנסו שהם הוא בטוח ואז שליח י"ע ולא יוסף באזני
 .הלב מן שיוצא

 )מנחם באר(
 

 )יח, מד" (כפרעה כמוך כי"
 אחר כלי בכל אלא? דווקא בגביע עליהם להעליל בחר מדוע
 גביע אבל, כפל רק לשלם עליהם היה ושווי אומדנא לו שיש

 כמוך כי: "יהודה לו שאמר והוא, לשוויו ערך אין בו שמנחש
 אדוני" - והראיה. אתה כן לנחש יודע אינו שפרעה כמו" כפרעה
 הכל לדעת יכולת הרי לשאול צריך היית ולמה", עבדיו את שאל

 ומן, פשוט גביע וזה, בגביע ממש שאין הוא סימן? הגביע י"ע
 . ערכו של כפל בתשלום שניפטר הדין

 ')ה מתת(
 

 )לא, מד" (ומת הנער אין כי כראותו והיה"
 מסבירים היו האחים שאם ייתכן שהרימסביר המגיד מדובנא 

 רגשותיו על מבליג יעקב היה, גנב שבנימין האמת את ליעקב
 גדול צדיק שהוא לפי, להיענש צריך שהוא לכך מסכים והיה
 אלא. כך על שמגיע העונש את ומבין יודע אמת ואיש

 לספר כלל האפשרות את להם שאין ליוסף טענו שהשבטים
 והיה" בנימין בלי חזרוש כשיראה כי, שאירע המקרה את ליעקב
 נספר עוד בטרם הצער מגודל ימות מיד" הנער אין כי כראותו

 .לאביהם כן יעשה שלא יהודה אמר כ"וע הדבר סיבת את לו
 

 ) לד,מד("אתי איננו והנער אבי אל אעלה איך"
 :מפולנאה" תולדות"ה בעל יוסף יעקב רבי אומר
 אבי אל כך אחר אעלה איך: לבו אל לדבר יהודי כל צריך כה

 ...וריק בהבל כלו, אתי אינם הנעורים וימי, שבשמים
 

 )לד,מד("אתי איננו והנער אבי אל אעלה איך"
 לפני ולעמוד לעלות עוז נרהיב איך ,ןאשלאמר ר' מאיר מפרימ

 אינם שבנינו -" איתי איננו הנער"ש בעת, שבשמים אבינו
 אמרנו הרי", הנער את ערב עבדך כי. "אבותיהם בדרך הולכים
 ). התורה קבלת על( לנו ערבים יהיו שבנינו

 )א,מה("צביםהנ לכל להתאפק יוסף יכול לא"
 שאחיו ושומעין עליו ניצבים מצרים שיהיו לסבול יכול היה לא

 ). י"רש( להם בהיוודעו מתביישין
 שמא לצאת המצרים על ציוה שלכן י"לרש מניין ולכאורה
 אלא? כמוהו נכבד לשר גנאי שהוא זרים בעיני לבכות התבייש
 וישמע מצרים וישמעו בבכי קולו ויתן: "נאמר הבא שבפסוק

 שיישמע רם בקול מלבכות נמנע לא שיוסף מכאן", פרעה בית
 . אחיו לכבוד אלא חש עצמו לכבוד ולא לאחרים

 )ספרים(
 

 לענות אחיו יכלו ולא, חי אבי העוד יוסף אני"
 ) ג, מה" (מפניו נבהלו כי אותו

: באומרם לקח חכמים למדו ומכאן. בקרקע פניהם שטחו עד
 קטן יוסף והרי. התוכחה מיום לנו אוי הדין מיום לנו אוי

 נבהלו כי אותו לענות אחיו יכלו לא זאת ובכל, היה שבשבטים
 עתיד שהאדם ה"הקב המלכים מלכי כשמלך ו"עאכ, מפניו
 . מעשיו כל על וחשבון דין לו ליתן
 כל על ומשתאים תוהים עומדים יוסף אחי: חיים החפץ אומר
 כזה למצב הגיעו איך, שנה ושתיים עשרים עימם שהתרחש מה
, מרגלים שהם בעלילה עליהם מתנפל יוסף ומדוע, מכירה של

, בחזרה הכסף להם החזיר ומי, בבור שמעון את הניח ומדוע
, הגביע את גנב שבנימין ייתכן ואיך, בנימין את הוא רוצה ומדוע
 עד. תשובות להם היו ולא רב זמן להם שהיו וספקות שאלות
 הוברר הכל", יוסף אני" מילים שתי ואמר בא הצדיק שיוסף
 שיוסף ה"הקב של רצונו בשביל הייתה שהמכירה הבינו. להם

 - כך. השאלות כל את הבינו ולכן, הרעב בזמן אותנו יכלכל
 ואז", ’ה אני" ויאמר ה"הקב יבוא לבוא לעתיד - ח"הח אומר
 מסוימים לאנשים לפעמים ישנם. ספקותיו כל לאדם יובררו
, כך לנו עשה ה"הקב ולמה כך לי קרה מדוע רבות שאלות
 ה"הקב יבוא לבוא לעתיד אולם, שנים במשך וספקות שאלות
 .ספק וכל דבר כל לאדם ויובן ’ה אני ויאמר
 לנוסע דומה הזה העולם: ל"זצ צדקה יהודה רבי הגאון וכותב

 בתחנה ויש ראשונה בתחנה שיורדים נוסעים יש, באוטובוס
 למה שיאמר האדם הוא ושוטה. סופית בתחנה ויש שנייה
 לו יאמרו אבל, כולם כמו שילם הרי ראשונה בתחנה ירד הנוסע
. לרדת שצריך המקום וזה לעסקיו הולך זה אדם, שכמוך ריקא
 בגיל שמתים ויש צעיר בגיל ע"ל שמתים אנשים יש ז"בעוה כך

 את תיקן וכבר בגלגול בא שהצעיר משום כמובן והכל, מבוגר
 . צריך שהיה מה כל
 

 ) ג, מה" (חי אבי העוד, יוסף אני"
 הרגע זה אך הרי, כתמוהה נראית") חי אבי העוד(" זו שאלה
 יהודה תחנוני כל שכן( חי שיעקב לו להבהיר יהודה האריך
 יוכל לא יעקב, במצרים יישאר בנימין שאם, הטענה סביב נסובו
 ').וכו זאת לשאת
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 com.LikutimNiflaim@gmail  :לקבלה במייל

 רק אינן", חי אבי העוד, יוסף אני" המילים: הלוי הבית מתרץ
 של טענותיו לכל וסתירה גלויה כחהתו אלא, גרידא שאלה
 הדין שמצד פ"שאע, הייתה לעיל יהודה טענת כל שכן. יהודה
 כי להענישו אין מקום מכל, עבד להישאר העונש לבנימין מגיע
 אין כי בראותו והיה(" שימות שייתכן עד ביעקב יפגע הדבר
 את עשיתם לא מדוע כן אם - יוסף מוכיחו כך על"). ומת הנער
 לא אז האם? למכרני כ"ואח להרגני כשזממתם חשבון אותו

", יוסף אני: "כך מתפרש כולו והמשפט? יעקב לחיי חששתם
 חששתם לא האם", חי אבי העוד, "שמכרתם יוסף הוא אני

 ?בנימין בעניין כעת חוששים שאתם כשם, אז אבי את להרוג
 

 )ה, מה" (תעצבו אל ועתה"
 על רמז כאן. תעצבו - זמן לאחר אבל, עונש תקבלו לא עתה
 צרור. (יוסף מכירת בעוון שנהרגו מלכות הרוגי עשרה דבר
 )המור

 

 )יד, מה" (ויבך אחיו בנימין צווארי על וייפול"
 שעתיד שילה משכן על בכה בנימין בכו שניהם': הק י"וברש
 שעתיד המקדש בית על בכה ויוסף יוסף של בחלקו להיות
 .בנימין של בחלקו להיות
, בנימין של חלקו חורבן על יוסף בכה מדוע, מאוד תמוה והדבר
 יבכה שיוסף היה הדין מן הרי, יוסף של חלקו על בכה ובנימין

 לנו שיש, הוא הביאור אלא. חלקו על יבכה ובנימין חלקו על
 הפוקד אסון על ולבכות להצטער צריך אדם שכל גדול יסוד
 שמקבל' ואפי, שלו אסונו על מצטער משהוא יותר, חברו את

 לקבל לו אסור - אחרים של אבל, שלו אסונו את באהבה
 חלקו על ובנימין בנימין של חלקו על יוסף בכה לכך. באהבה

 .יוסף של
 )ע"זי מקוזמיר יחזקאל רבי(
 

 )כח, מו" (לפניו שלח יהודה ואת"
 המקרא את מפרש ל"זצ מבאבוב ציון קדושת בעל ק"הרה
 ערוות מקום למצרים אבינו יעקב שירד שקודם רמז בדרך
 טוב יצר אדם ירגיז לעולם ל"חז מאמר את לקיים רצה הארץ

 ואם מוטב ניצחו בתורה יעסוק לאו ואם, מוטב ניצחו, ר"יצה על
 .המיתה יום לו יזכיר לאו ואם מוטב ניצחו, ש"ק יקרא לאו
 אל לפניו שלח יהודה ואת" למצרים כשירד ראשון דבר ולכן
 תצא שמשם תלמוד בית לו לתקן" י"פירש", לפניו להורות יוסף

 קורא שהיה רבותינו אמרו יוסף אל כשנתגלה כ"ואח". הוראה
 היינו", הפעם אמותה" יוסף אל ישראל אמר כ"ואח, שמע את

 ".המיתה יום לו יזכיר" שקיים
 

 )כט,מו("עוד ואריוצ על ויבך צוואריו על ליפו"
 ואמרו, נשקו ולא יוסף צווארי על נפל לא יעקב אבל י"פירש

 היה לא יוסף האם להבין וצריך. ש"קר קורא שהיה רבותינו

 אהבה מפני חשש דיעקב לומר ואפשר? ש"קר לקרוא צריך
 הרבה כ"כ ראהו שלא ובפרט, לבנו האב אהבת של גשמית
 ת"השי לאהבת אהבתו כל את העביר רגע באותו ולכן, שנים

 אהבת מכח באה האהבה יוסף אצל כ"משא. שמע קריאת י"ע
 לכוון צריך היה לא לכן, סתם אהבה ולא אב כיבוד של המצוה
 אהבת הוא אביו אהבת עצם שכן, ת"השי לאהבת אהבתו

 .המצוה מן פטור במצוה העוסק כ"וכמו, המצוה מכח, ת"השי
 )ע"זי מפשיסחא' הק היהודי(
 

, חייך שני ימי כמה יעקב אל פרעה ויאמר"
 שלושים מגורי שני ימי פרעה אל יעקב ויאמר
 ) ט-ח, מז" (חיי שני ימי היו ורעים שנה ומאת

 לכל לשאול היה דרכו וכי, ליעקב פרעה שאלת הייתה מה, ב"צ
 שני ימי היו ורעים מעט" יעקב ענה מה, ועוד? הוא כמה בן אורח
 ?ממנו זאת ביקש מי", חיי
 הנילוס היה אבינו יעקב בא שכאשר לפרעה שהוגד דלפי, ל"וי

 זמן שכל וחשב מאוד זה על שמח פרעה והיה, לרגליו עולה
 וכאשר. האדמה פני את וישקה לרגליו הנילוס יעלה חי שיעקב
 פרעה חשב, הזקנים כמשפט וכחוש דל שהוא יעקב את ראה

 הנילוס יחזור ואז ימות מחר או והיום בזקנה מופלג הוא שוודאי
 שלא יעקב לו והשיב". חייך שני ימי כמה" שאלו כן על. למקומו
 שאירעו צרות מחמת אם כי, כחוש כך כל הוא ימים רוב מחמת

", אבותי חיי שני ימי את השיגו ולא" אבל, חייו שנות ל"ק בכל לו
 יש לכן, ימים האריכו הכי ואפילו חייהם בימי הרבה סבלו כ"שג
 .לשנותם להגיע אזכה כ"שג תקוה לי
 )יקר כלי(
 

 בארץ הנמצא הכסף כל את יוסף וילקט"
" שוברים הם אשר בשבר כנען ובארץ מצרים

 ) יד, מז(
, ם"עכו של צורה הייתה המטבעות כל שעל יוסף וכשראה
 שברשותו זרה עבודה לבטל יכול יהודי שאין אומרת וההלכה

 מותר זרה העבודה את ביטל הגוי אם אבל, שריפה טעונה אלא
 המטבעות לו נותנים הגויים כשהיו לכן, כך אחר מימנה ליהנות

 את שישברו י"ע זרה העבודה את שיבטלו להם אומר היה
 הם אשר בשבר" שכתוב וזהו, לו יביאו כך ואחר המטבעות
 ).ל"זצוק יוסף עובדיה רבינו ממרן" (שוברים
 בדרך הולך שהיה גמליאל רבן על בתלמוד מסופר בזה וכיוצא
 שישבור גוי לילד אמר שהגביהו לפני, טהור זהב של צלם ומצא
  )יוסף לבוש. (גמליאל רבן בו זכה מכן ולאחר הצלם את
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" מפניו נבהלו כי אותו לענות אחיו יכלו ולא"
 ) ג, מה(

 מיום לנו אוי, הדין מיום לנו אוי: אומר ברדלא כהן אבא
 לעמוד יכולים היו ולא, שבטים של הקטן יוסף ומה. התוכחה
, שהוא מה לפי ואחד אחד כל ויוכיח ה"הקב כשיבוא - בתוכחתו

 ).יא צג ’פ ר"ב! (וכמה כמה אחת על
 :משלו את כאן המשיל מדובנא המגיד
 של מיסים עבור רב כסף העיר לשר חייב שהיה לאדם משל
 החוב את ישלם לא אם כי התראה לו שלח המושל. שנים כמה

 האיש קם מיד. העיר מן יגלה והוא רכושו יעוקל - פלוני למועד
 כספים מלקוחותיו גבה גם הוא. ומכריו קרוביו מכל ללוות והחל

 וזה, כסף לו נתן זה, והפורעים המלווים וכדרך, לו המגיעים
 הנייר את שווים אינם וחלקם לפירעון טובים חלקם, שטרות
 .חתומים הם שעליו

 את ערך, שולחנו לפני האיש ישב הנקוב המועד לפני אחד יום
... וכך כך המזומן הכסף: חשבון לערוך והתחיל, שגייס הכסף כל

 !"המחזור מן יצא כבר זה שטר, אבא: "בנו לו אמר
 ..."ייחשב זה שטר גם השטרות כל בין, "האב השיב?" בכך ומה"
 התבונן. הבן הוסיף!" מזויפים שהם כמדומני אלו ושטרות"

 התעשת מיד אבל, רימוהו אכן: מפניו אזל והצבע, האב בהם
 שטרות סיכום את ערך כעת". לב לכך ישים מי, הבלים: "ואמר
 הכסף סכום את לעצמו ורשם שטר אחר שטר נטל הוא: החוב
 !"החתימה חסרה זה בשטר, אבא: "הבן לו אמר. בו הנקוב

 .דבריו את האב ביטל", נורא לא"
 .הבן לו אמר!" שנה בעוד רק פדיונו תאריך זה ושטר"
 .האב הגיב?" מה אז"
 ".הסבה חסרה זה בשטר, "לומר הבן הוסיף", אבא"

 מבט בבנו ונעץ שלפניו המספרים מטורי עיניו נשא האב
 החלטת כלום, ולשטרות לכסף נטפלת כי לך מה: "מקפיא
 !"מילה עוד לשמוע חפץ איני! ודי אסתדר אני? חיי את למרר
 .עוד לדבר לא והחליט הבן נכלם

 הוא. בידו הכסף וצרור השר ארמון אל האב פנה היום למחרת
 אחד. המשמר אנשי ידי על לרצונו ונשאל השיש במדרגות עלה

 הלשכה דלת. האפלוליים המסדרונות דרך ליווהו הזקיפים
 בגדי לבוש הרם כסאו על יושב השר נגלה ולעיניו נפתחה
 .דוממים לצדו ישבו יועציו. השרד
 לו נאמר!" נראה הבא, ובכן: "ואמר מקפיא מבט בו נתן השר

 המזכיר. לשר ולהגישם לאחד אחד השטרות את להוציא
 את קיבל השני העבר מן והגזבר הסכומים את רשם שלידו

 .השר מיד השטרות
 .השר שאל?", זה ומה"

. דממה השתררה בחדר. המחזור מן שיצא השטר זה היה
 .השר אמר!" המשך"

 אחד את השר נשא ולפתע השטרות את להגיש המשיך הוא
 .המזויף השטר זה היה. האור אל השטרות

 ?"מזויף שטר שמחזיק מי של עונשו מה אתה היודע"

 ביטחונו הוא היכן. לבנו אמש ענה כיצד נזכר בכאב. נדם האיש
 ?תשובותיו היכן? עתה

 לא זה, לא"... יעבור זה", נורא זה אין", "הבלים" אמר הכיצד
, החתימה חסרי השטרות ממתינים עוד ובאמתחתו, עובר
 לא זה, לא. הבאה בשנה שתאריכו והשטר, ההסבה נעדרי
 אין מדוע, בכלל בא מדוע. הסכום כל את לו אין, ובכלל. יעבור

 ...לבלעו פיה את פוצה האדמה
 הביא. הבא השטר את ולקבל ידו את מושיט, השר אמר", ובכן"

 מזויף שטר בעוד הבחין ולחרדתו, בתור הבא בשטר הביט
 .המשל כאן עד... והתעלף
 היו בוודאי, הקדושים האחים השבטים גם הנה: נורא והדבר
. ליוסף שעשו מה לעשות שהצדיקו משקל כבדי טעמים להם

 סוףסוף הן. עימם והסכימה השתתפה השכינה: מכך יתירה
 יוסףלפני פתאום כשעמדו, אופן ובכל! עליון בקדושי מדובר
" מצרימה אותי מכרתם אשר אחיכם יוסף אני" להם אמר והוא

 לענות יכלו ולא. "ואינם פרחו התירוצים וכל פתאום נאלמו -
 ".דבר אותו
 ?לבוא לעתיד ניראה עצמנו אנחנו ואך
 על לדבר שלא, שלנו המצוות נראות כיצד יודעים אנו האם

 לימוד נראה כיצד, הברכות, התפילות נראית ואיך העבירות
 ...השבת יום מנוצל ואיך, התורה
 לא זה, כך כל ידקדקו לא, יעבור זה: בלבנו מצטדקים כולנו אבל
, לטובתנו לבנו תשומת את להעיר מנסה מישהו ואם... נורא
 מציק, קיצוני לפנאט, שחורות לחוזה, בשער למוכיח נחשב הוא

 .ומפריע
 ומעשינו עולם בורא לפני לבדנו, במרום, שם כשנתייצב אבל

 הפנימיות כל עם לגמרי באמת הכל יוקרן, לאחד אחד יפורטו
 באונס, ובגלוי בסתר, ועבירה מכשול, ומעשה מעשה כל של

 ?אז נאמר מה, וברצון
 ! התוכחה מיום לנו אוי, הדין מיום לנו אוי! אוי

 ")ארמון שערי" ספר(
 

 יכלו ולא חי אבי העוד יוסף אני... יוסף ויאמר"
 ) ג, מה" (מפניו נבהלו כי אתו לענות אחיו
 ?עכשיו עד יוסף את האחים הכירו לא מדוע

 אסור): "א"ע כח מגלה( האומרת בגמרא נמצאת לכך התשובה
 ".רשע אדם דמות בצלם להסתכל לאדם

 פעם העלילו", מבריסק השרף, "דיסקין ל"המהרי על
 שהופקד בכסף ידו שלח, שכביכול, שווא עלילת המשכילים

 זו מתלונה כתוצאה. גנב שהוא במשטרה והתלוננו, אצלו
 .לחייו סכנה ונשקפה לכלא הרב הושלך

 דין העורך את עבורו השיגו החרדי הציבור מקרב השתדלנים
 עורך. חילוני יהודי שהיה, בוראק איגור, ברוסיה ביותר הגדול
 שיינקט ההגנה קו אודות עימו לדבר לכלא הרב אל בא הדין

 בלי, מטה כלפי כשפניו ל"המהרי ישב, הפגישה בעת. במשפטו
 .לשאלותיו ענה וכך, הדין עורך בפני להביט
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 מסתכל אינך מדוע, הרב כבוד: "הדין עורך שאל הפגישה בסוף
 "!רשע אדם בפני להסתכל אסור כי: "בפשטות הרב ענה?" עלי
 נעמד ואז, האישום כתב את הציגה התביעה. המשפט הגיע
 לתאר ברצוני! השופט כבוד: "כך ואמר ל"המהרי של דינו עורך
 על ואף, בי תלויים שחייו היטב יודע הרי הוא. הנאשם מיהו לך
 אסור תורתו צווי פי על כי, עלי הסתכל לא עימי בפגישתו כן פי
, השופט כבוד, אתה לי אמור. רשע אדם בפני להסתכל לו

 הטענה את קיבל השופט ואכן?" גנב הוא כזה שאדם הייתכן
 .אשמה מכל ל"המהרי את וזיכה

 
 העולם מלחמת בעת. ל"זצ" חיים חפץ"ה עם אירע דומה סיפור

 לגזור וביקשו מרגל שהוא ישיבתו תלמיד על העלילו הראשונה
, אופי עדות עליו להעיד" חיים חפץ"ה, בא. מוות דין גזר עליו

 .מרגל ואינו הוא טוב שבחור
 הבחור של הדין עורך אמר, להעיד" חיים חפץ"ה שנעמד לפני
 שידע", חיים חפץ"ה על סיפור ולספר להקדים ברצונו כי

 :מדובר במי השופט
 רץ והוא, המעיל את מישהו לו גנב הרכבת בתחנת כשהיה פעם
 שלא, לך מוחל אני, לך מוחל אני: "לעברו וצעק הגנב אחרי

 כמה, מכאן להבין אפוא ניתן!.." גניבה בעוון, חלילה, תיכשל
 !זה אדם הוא צדיק

 .הדין עורך את השופט שאל?!" הא, הזה לסיפור מאמין ואתה"
 זה אך, "ד"העו ענה", להאמין לא או להאמין אם יודע אינני"

 "...כזה סיפור מספרים לא ועליך שעלי ברור
 את הכירו לא אשר האחים אודות שהקשינו מה יבואר מעתה
 אשר, מרושע רשע, מצרי במושל שמדובר היו סבורים, יוסף
 שהביא הצרורות בצרות" זרועו נחת" את לטעום הספיקו כבר

 .בפניו מלהביט נמנעו הם כך ומשום, עליהם
 ופרצופו מאחר אך, כזה במקרה מותרת בעלמא ראייה אמנם
 אותו לזהות התקשו הם, שגדל הזקן בגלל השתנה יוסף של

 וזהו בו הביטו הם" יוסף אני" להם אמר כאשר ורק, כזו בראייה
 .אותו

 

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

 לנו אוי, אומר ברדלא כהן אבא): י, צג( רבה בבראשית כתוב
 העובדי של חכם בלעם. התוכחה מיום לנו אוי הדין מיום

 של קטנן יוסף... אתונו של בתוכחתה לעמד יכול לא, כוכבים
 לכשיבוא... בתוכחתו לעמד) אחיו( יכולים היו ולא, היה שבטים

 כמה אחת על... שהוא מה לפי ואחד אחד כל ויוכיח ה"הקב
 ".וכמה
 בית"ה המשיל ואחד אחד לכל ה"הקב של תוכחתו מהות על

 :הבא המשל את" יצחק
 משתכן היה ובהם, מדינתו בערי רבים ארמונות היו אחד למלך
 ומגיע נדוד מרחיק היה לעתים אולם. הממלכה ברחבי בעברו
 היה כאלו במקרים. ארמון עבורו נבנה לא שבהן רחוקות לערים

 .התושבים מן אחד בבית במקום שהותו בתקופת מתארח

 עשיר יהודי היה המלך של הקבועים מהמארחים אחד
 אחת פעם. למלך ארמון בה נבנה שלא רחוקה בעיר שהתגורר

 תושבי אורחות על אמצעי בלתי באופן לעמוד המלך החליט
 .עיר לאותה ונסע, יכירוהו שלא, בגדיו את החליף, מדינתו
, מרחוק כאורח עצמו את הציג, המשפט לבית המלך הגיע
, הבכירים השופטים. להתאכסן יוכל היכן השופטים אצל ובירר
: רוח בקוצר הגיבו, נפש שאט בהם עורר אליהם שנטפל שהזר

 .המקום את לעזוב לו והורו", התיירות לשכת לא כאן"
 שבעוד משוכנע היה הוא. איתם להתווכח המשיך המלך אולם
 אולם, מלכם את יכירו והם, לפניהם זכרונו יעלה אחדים רגעים
 כאל אליו והתייחסו, אותו זיהו לא השופטים - נכזבה תקוותו

 מיד הכיר הלה. היהודי של לביתו המלך המשיך. תמהוני הלך
 הוא כי הבין, השונים בבגדיו והבחין מאחר אולם, מלכו את

 .כך על אתו שוחח ולא, זהותו את להסתיר מבקש
 הבין. מיד התמלאה בקשתו וכל, רב בכבוד אותו אירח הוא

 על הגדול כעסו על לו וסיפר לו קרא, אותו זיהה שהיהודי המלך
 הוסיף", בכך די ולא. "אותו לזהות הצליחו שלא השופטים

 על, הקירות על תמונתי תלויה המשפט בבית דווקא, "המלך
 את לקבל היכול, מעליהם שנמצא מי על לשופטים להזכיר מנת

 אם, זאת כל לי מה לשם. לפניהם הנשפטים של תלונותיהם
 ?!"אותי מזהים הם אין לפניהם בעמדי
 ואמר, השבטים לפני עמד יוסף שכאשר", יצחק בית"ה ומבאר
: להם אמר הצדיק יוסף. מפניו אחיו נבהלו", יוסף אני: "להם

 על חסים שאתם לי ואומרים כעת באים אתם", חי אבי העוד"
 אם! היטב אותו זוכרים אתם כעת, לבנימין הקשור בכל אביכם

 שלי איקונין זיו הלא, אותי זיהיתם שלא ייתכן כיצד, אפוא, כן
 ?!לשלו דומה
 את מסירים הייתם לא, ממנו לכם אכפת היה באמת אם הלא

 אותי ומכירים, אותי מזהים הייתם כך ידי ועל, מעמכם זכרונו
 לענות אחיו יכלו לא - שבאחים הקטן יוסף שהיה אף ועל! מיד
 יפנה ובעצמו בכבודו ה"כשהקב נדבר ומה נאמר ומה, אותו
 ?!אותי שכחתם זה כיצד: בטענה אלינו

 

 )לא, מה" (ומת הנער אין כי כראותו והיה"
, זקן יהודי מחסידיו אחד א"זיע מקוצק הרבי אל בא אחת פעם

 מוסר הוא אשר ובניו גדולה בדחקות חי הוא כי בפניו והתאונן
 תומכים ואינם לו דואגים אינם פרנסה בעלי והם, עליהם נפשו

 רמז, מקוצק הרבי לו אמר -? הפלא ומה. עליו חסים ואינם בו
 לפני התחנן בנימין את עיכב כשיוסף, בתורה מוצאים אנו לזה

 כי בראותו והיה" ככתוב יעקב של שיבתו על שיחוס יהודה
 עשרה בבית השאיר בנימין הרי השאלה נשאלת". ומת הנער
 מצער שימותו בניו על שיחוס יהודה ביקש לא ולמה בנים

 ייסורי על יותר מצטערים שההורים סימן, שאיננו אביהם
 )מועד אהל. (ההורים ייסורי על הבנים מאשר בניהם
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 אגדה ובקיאות 

"ואל יחר אפך" (מד, יח)

מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות (רש"י)

בדרך העולם כאשר אדם חולה רח"ל, הוא פונה לרופא, וכאשר 
לעו"ד.  או  לשתדלן  פונים  השלטון  ממוסדות  תביעה  מגיעה 
מפסוק זה אנחנו למדים שדרכם של הצדיקים בעניינים אלה היא, 
שכאשר באה עליהם צרה כלשהי, ראשית לכל הם בודקים את כל 
הנושא במבט שמיימי, לדעת מה זה ועל מה זה, ומה זאת עשה 

אלוקים לנו.
דהנה, התנהגותם של השבטים עם יוסף היא תמוהה לכאורה, 
אנחנו  וגם  ומת,  מעבדיך  אתו  ימצא  "אשר  אמרו  מתחלה  שהרי 
הגביע  נמצא  כאשר  דבר  של  ובסופו  לעבדים',  לאדוני  נהיה 
לעבד,  בנימין  את  רק  לקחת  מוכנים  ובמצרים  בנימין,  באמתחת 

ולא את כולם, מה יש ליהודה להתרגז?
האין בהתרגזותו של יהודה משום כפיות טובה? הרי הצד השני 
'בא לקראתו', וניאות לעשות 'צעדים חיוביים' מול השבטים, ואם 

כן מה מקום יש לדבר קשות?
הדרך,  בתחילת  יעקב':  'נחלת  בספרו  ה'נתיבות',  כך  על  השיב 
כאשר העניינים במצרים הסתבכו, חשבו האחים שהצרה הזו באה 
עליהם בגלל חטא מכירת יוסף, כמו שאמרו 'האלוקים מצא עוון 

עבדך', כלומר, הצרה באה עלינו בעוון מכירת יוסף.
ברם, כאשר ראו שהאיש נטפל דוקא לבנימין, הבינו שההסתבכות 
שלהם עם השלטון במצרים אינה באה בגלל המכירה, שהרי בנימין 
לא היה שותף לכך, ולכן כיון שראו שלכאורה אין עליהם טענה מן 

שמיא - הבינו שאין מניעה מלדבר עמו קשות. וכך עשו.
ההסתכלות על הצרות, והנסיון למנוע אותן או להרחיקן, סבבה 
אצל אבותינו דרך פשפוש המעשים.                         (ברכי נפשי)

"ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי" (מה, 
ג)

איזו שייכות יש בין אמירתו של יוסף "אני יוסף" לשאלה הנלוית 
"העוד אבי חי"? ומדוע מיד לאחר שנתודע יוסף לאחיו קטע את 
המשך דבריו בשאלה על אודות אביו? בפשטות היה מקום לפרש 
ולומר שהדבר נובע מרוב חבתו של יוסף ליעקב, שלכן לא יכול 
היה לעצור ברוחו ומיד לאחר שהתגלה לאחיו היה מוכרח לקטוע 
את דבריו ולשאול בשלום אביו. אולם דבר זה לא מסתבר, שכן 
כבר בעבר שאל את אחיו בשלום אביו - "וישאל להם... השלום 

אביכם הזקן... העודנו חי" (מג, כז).

חפש  לאחיו  יוסף  שהתגלה  בשעה  לבנון":  "עצי  בספר  מובא 
אותם.  מרמה  הוא  ואין  דבריו  כנים  כי  להם  להוכיח  יוכל  במה 
בתחילה הראה להם כי הוא מהול, כפי שאומר רש"י: "גשו נא אלי 
- ראה אותם נסוגים לאחור, אמר: עכשיו אחי נכלמים, קרא להם 
לא  עדין  אולם,  מהול".  שהוא  להם  והראה  ותחנונים  רכה  בלשון 

היתה בכך ראיה נצחת, שכן כל המצרים היו נמולים.
הוא  שהנה  האובד,  אחיהם  הוא  כי  להם  להוכיח  יוסף  נסה  אז 
מדבר בלשון הקודש. אך גם הוכחה זו אינה מלמדת בודאות כי 
האיש הנצב מולם הוא אחיהם האובד, שהרי גם איש מצרי יכול 

ללמוד את שפת היהודים.
לכן, כדי להוכיח לאחיו כי אכן הוא יוסף אחיהם, מצא יוסף עצה 
חכמה. אמר להם יוסף, שלפני מכירתו ספר לו אבא שמובטח לו 
אולם  גיהנם,  פני  יראה  לא  הוא  יחיו  ילדיו  כל  שאם  הקב"ה  מפי 
אם ימות אחד מהם - בטלה ההבטחה. סוד זה - אמר יוסף לאחיו 
זה  דבר  ידעו  לא  האחים  ואכן,  לכם.  ולא  לי  גילה  יעקב  אבינו   -
והוא נתגלה להם רק לאחר שיוסף נמכר ויעקב סבר שהוא מת, 
ואז אמר להם יעקב: "כי ארד אל בני אבל שאולה" (לז, לה). וכמו 
אם  הגבורה:  מפי  בידי  מסור  היה  זה  "סימן  ברש"י:  שם  שמובא 
לא ימות אחד מבני בחיי מובטח אני שאיני רואה גיהנום". והנה, 
כאמור, בשעה שאמר להם יעקב דבר זה, יוסף לא היה עמהם כי 

כבר נמכר למצרים.
לכן אמר להם יוסף: "אני יוסף" - אני חי וקים, וממילא כל בני 
לאבא  מובטח  הרי  חי" -  אבי  כן "העוד  ואם  וקימים,  חיים  יעקב 
שיחיה ולא יראה פני גיהנום. ואם אני יודע סוד זה שגילה אבינו 
יעקב, הרי זה אות וסימן ש"אני יוסף", אני הוא יוסף אחיכם, שהרי 

אלמלא הייתי יוסף לא הייתי יודע סוד זה שגילה יעקב לבניו.
(עצי לבנון)

"ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים נושאים מטוב 
מצרים" (מה, כג)

מאי 'מטוב מצרים'? אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי 
אלעזר: שלח לו יין ישן, שדעת זקנים נוחה הימנו. (מגילה 

טז, ב)

מתרבה  חכמתו  מזדקן  אדם  שבכל  בכך  ומכירים  יודעים  אנו 
מאמינים  כיום  העולם  אנשי  רוב  אך  עליו,  מתיישבת  ודעתו 

בחכמת הצעירים יותר מחכמת הזקנים.
אמר רבי יהודה צדקה זצ"ל בשם הגאון רבי בן ציון אטון זצ"ל: 
יוסף חשש שמא יחשוב אביו, כי לאחר ששרוי היה עשרים ושתים 
שנה בין הגויים, כבר "זורם" הוא עם דעת ההמון. לכן שלח לו יין 

אגישמקע ווארט
             גליון של"ג פרשת ויגש ז' טבת תשע"ו

לע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |  ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו



משתבח  כך  ומזדקן -  שמתישן  שככל  היא,  יין  של  תכונתו  ישן. 
הוא. אם כן, גם יוסף מאמין ש"דעת זקנים נוחה הימנו", כלומר, 

שדעתו בטלה בפני דעת הזקנים.
לפי זה, מוסיף רבי יהודה צדקה, יתבארו לנו היטב דברי המשנה 
והיין  פריה,  תתן  הגפן  דמשיחא...  "עקבתא  סוטה:  מסכת  בסוף 

ביוקר".
בימינו - ימות המשיח, קשה עד מאוד למצוא אנשים המכירים 
הן  ובחינוך  בלימוד  דורות  מדורי  המקובלות  שהשיטות  בכך 
היעילות ביותר. רוב ההמון, כיום, תופס בידו את אחת מן השיטות 
החדשות - פרי "מחקר" של עשרות שנים... בחשבם כי בכך יועילו 
לבנין דור העתיד. על המעטים אשר יודעים להבחין בטעמו של 
הישן כונו דברי המשנה "היין ביוקר", כלומר, האנשים המכירים 

בכך שהישן עדיף מן החדש הופכים להיות נדירים יותר ויותר.
(מט  פסחים  במסכת  הגמרא  דברי  את  להבין  גם  ניתן  זה  לפי 
בת  וישא  לו  שיש  מה  כל  אדם  ימכור  לעולם  רבנן,  "תנו  ע"א): 
תלמיד חכם, וישיא בתו לתלמיד חכם. משל לענבי הגפן בענבי 

הגפן, דבר נאה ומתקבל".
מדוע ממשילה הגמרא את המשיא ביתו לתלמיד חכם דוקא 
לענבי הגפן בענבי הגפן, הלא על אותה הדרך אפשר היה לומר: 
"ענבי  דוקא  מדוע  בזה,  וכיוצא  התאנה"  בענפי  התאנה  "ענפי 

הגפן"?
אולם לאור האמור לעיל ניתן להבין זאת באופן מופלא: אדם 
המחפש לשאת בת תלמיד חכם או להשיא ביתו לתלמיד חכם, 
החכמים,  תלמידי  של  המיוחדת  במעלתם  הוא  מכיר  כרחך  על 
דומה  אינו  כזה,  אדם  עליהם.  מתישבת  דעתם  שמזקינים  שככל 

אלא ליין - שאף הוא, ככל שמתישן משתבח טעמו.
(ר"י צדקה - רב"צ אטון)

"ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם" 
(מה, כה)

יש לעיין מה בא הכתוב ללמדנו, הרי פשיטא דבשביל לבוא אל 
אביהם יעקב, היו צריכים לעלות ממצרים ולבוא אל ארץ כנען. 

בביאור הדבר אמר הגרי"ל דיסקין זצ"ל, דכיון דידע יוסף שהם 
יעלו בזריזות עצומה אל אביהם כדי לקיים בזה מצות "כיבוד אב" 
ולשמחו בבשורת "עוד יוסף חי", ועל כן אמר להם "אל תפסיעו 
פסיעה גסה ותכנסו בחמה לעיר" [רש"י פסוק כד] ועם כל זה לא 

היו מקבלים את דבריו נגד מצות "כיבוד אב" העומדת בפניהם.
אכן מכיון דיוסף הוא "מושל מצרים", על כן היו מחויבים לקיים 
מאמרו דאסור למרוד במלך ו"דינא דמלכותא דינא". ברם כל זה 
לא היו מחויבים לעשות אלא בהיותם בארץ מצרים שהוא המלך 
שם, ועל כן מחוייבים הם לשמוע בקולו. אבל כיון שיצאו מארצו, 

ושוב אינם מחוייבים יותר לשמוע בקולו, הלכו במרוצה גדולה.
חייבים  אינם  שוב  שכן  וכיון  ממצרים",  "ויעלו  דכתיב  זהו 
אל  "ויבואו  כן  ועל  גסה",  פסיעה  תפסיעו  "אל  לציוויו  לשמוע 

יעקב אביהם" במהרה, ובזריזות לקיים מצות "כיבוד אב".
(הגרי"ל דיסקין)

ירכו...  יוצאי  מצרימה  ליעקב  הבאה  הנפש  "כל 
ששים ושש" (מו, כו)

על אף שכמה עשרות מצאצאי יעקב ירדו למצרים, הם מכונים 
בפסוק "נפש" בלשון יחיד, לעומת זאת אומר המדרש (ויקרא רבה 
ד, ו) כי לעשיו היו בסך הכל שש נפשות, והם מכונים (בראשית 
מבוארת  זה  להבדל  הסיבה  רבים.  בלשון  ביתו"  "נפשות  ו):  לו, 
כתיב  הרבה,  לאלהות  עובד  שהוא  עשו,  "אלא  המדרש:  בהמשך 

 בעומק הפרשה 
ריתחא דאורייתא 

                  

אביו  ישראל  לקראת  ויעל  מרכבתו  יוסף  "ויאסר 
צואריו  על  ויבך  צואריו  על  ויפול  אליו  וירא  גושנה 

עוד" (מו, כט)

פירש"י אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו ואמרו 
רבותינו שהיה קורא את שמע.

למה  שמע  קריאת  חיוב  זמן  אז  היה  שאם  קשה  ולכאורה 
בג'  הוא  קריא"ש  דזמן  (ואף  שמע,  קראת  יוסף  גם  קרא  לא 
שיקרא  או  ק"ש  קרא  כבר  דיוסף  י"ל  וא"כ  ראשונות  שעות 
אח"כ ועוד יש שהות לקרא, אך זה אינו, דמסתמא יעקב אבינו 
וכן יוסף הידרו לקרא סמוך לנץ החמה כדי להסמיך גאולה 

לתפילה וא"כ שפיר הוה להו לקרוא באותו זמן - המלקט) 
שהיה  לפי  מק"ש  פטור  היה  דיוסף  כתב  חכמים  ובשפתי 
עוסק במצוה שהרי עסק במצות כיבוד אב, והעוסק במצוה 
פטור מהמצוה, אך זה צ"ע דגרסינן בקידושין לב. אבא אומר 
כבוד  את  אני  מניח  לעשותה  מצוה  בפניו  ויש  מים  השקני 
אבא ועושה את המצוה שאני ואבא חייבים במצוה, וכן נפסק 
בשו"ע יו"ד סימן ר"מ וא"כ אין כיבוד אב דוחה מצוה אחרת.

זה,  דדין  דכתב  שם,  בקידושין  הר"ן  דברי  ע"פ  לבאר  ויש 

לפניו  בששניהם  אלא  אינו  במצוה  ועוסק  אבא  כבוד  דמניח 
־לעשות ועדיין לא התחיל במצות כיבוד אב, אבל כשכבר הת

חיל בעסק מצות כבוד אב שוב אינו פוסק ומניחה עבור מצוה 
הרמ"א  פסק  וכן  המצוה,  מן  פטור  במצוה  דהעוסק  אחרת 
ביו"ד סימן רמ, וא"כ י"ל דהליכת יוסף לקראת אביו זה גופא 

נחשבת שכבר התחיל במצוות כיבוד אב.
דאמר  שם,  בקידושין  המבואר  עפ"י  ליישב  נראה  ויותר 
מניח  אחרים  ע"י  לעשותה  שאפשר  דמצוה  יהודה  בר  איסי 
אביו,  בכבוד  יעסוק  והוא  אחרים  ע"י  שתיעשה  המצוה  את 
נמצאנו למדים דדוקא כאשר ע"י העסק בכיבוד אב תתבטל 
המצוה לגמרי רק אז דוחה המצוה את כיבוד האב, אבל אם 
האב.  כיבוד  את  דוחה  המצוה  אין  לגמרי  תדחה  לא  המצוה 
וא"כ י"ל  דהכא היה רק התחלת זמן ק"ש ועדיין היה לו זמן 
ג' שעות לקיימה והיה אפשר לקיים מצות ק"ש מאוחר יותר, 
ולא גרע מאילו אפשר היה לקיימה ע"י אחרים דחייב לעסוק 
בכיבוד אביו, אבל יעקב אבינו שלא היה עוסק במצוה אחרת 

־שפיר היה צריך לקרות ק"ש מיד מטעם זריזין מקדימים למ
צוות (או כדי להסמיך גאולה לתפילה כנ"ל - המלקט). אבל 
יוסף שהיה לו מצוות כיבוד אב לא היה רשאי לבטלה משום 
ק"ש דמה שאפשר לקיימה אחרי כן, לא גרע מאפשר לקיימה 

ע"י אחרים דאז צריך לעסוק בכיבוד אב.
(יקרא דאורייתא)



ביה נפשות הרבה, אבל יעקב שהוא עובד לאל-ק אחד כתיב בו 
נפש אחת".

בספר "תורות ועובדות מבית רבותינו". מבואר בשם בעל 'ברך 
משה' שהסבר זה אמר בעל ה'ייטב לב' ליהודים כפריים אשר באו 
לפניו וגוללו את התעללותו של הכומר האחראי על הכפר, בהם 
ובפרנסתם. בפרט בגזירה האחרונה שבה אסר על תושבי הכפר 

הגויים לרכוש יין אצל היהודים, ובכך קופחה פרנסתם לגמרי.
בעל ה"ייטב לב" שמע את דבריהם, ואחר נענה ואמר: הן אנו 
אומרים: "בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת, להחיות 
בהם נפש כל חי", ולפי דברי המדרש "נפשות" בלשון רבים אמור 
ישראל  לעם  כנוי  הוא  יחיד  בלשון  "נפש"  לעומת  הגויים,  כלפי 

המאמינים בקל אחד.
הגוים  את  הקב"ה  שברא  היא  הברכה  שכונת  אומרת,  זאת 
הנקראים "נפשות רבות", ואף את "חסרונן", כלומר כל מה שיחסר 
להם והם זקוקים לו. אך "על כל מה שבראת להחיות בהם נפש 
כל חי", כל זה ברא הקב"ה כדי להחיות את בני ישראל הנקראים 
אצל  להם  שחסר  מה  את  יקנו  שהגויים  ידי  על  וזאת  "נפש", 

היהודים, וכך תתאפשר פרנסתם.
הגויים  אין  שאם  לבאר -  לב'  ה'ייטב  בעל  הוסיף  אפוא,  נמצא 

רוצים לתת פרנסה ליהודים, שוב אין צורך בחיותם...
קשה  מגפה  דבריו.  בהתגשמות  הכל  נוכחו  כך  אחר  קצר  זמן 
שפרצה אצל ערלי הכפר הובילה לחקירה ולדרישה אודות הגורם 
לה, לבסוף החליטו החוקרים כי הענין היחיד שישתנה בתקופה 

באחרונה באורחות החיים הוא ההפסקה בשתיית יי"ש.
וכך   - אמרו   - וחטוי  נקוי  של  סגולות  ביי"ש  יש  הנראה,  ככל 
הצליח להגן על גופם מפני זיהומים שונים, ולשמור מהתפרצותם 

של מחלות קשות.
זעמם על הכומר, אשר בשל איסורו לשתות יין ארעה להם כל 
הצרה הנוראה הזו, הלך וגבר, עד שלבסוף תפסו אותו וערכו נגדו 

משפט, שבו האשימו אותו וחרצו את גזר דינו.
(ה'ייטב לב' האדמו"ר מסאטמר)

""ויפל על צוארו ויבך על צואריו עוד" (מו כט)

אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו, ואמרו 
רבותינו שהיה קורא את שמע" (רש"י)

על לשון הפסוק לעיל (מה, יד) המתאר את פגישתם של יוסף 
על  בכה  ובנימין  ויבך,  אחיו  בנימין  צוארי  על  "ויפול  ובנימין: 
על   - ויבך"  אחיו  בנימין  צוארי  על  "ויפול  רש"י:  מפרש  צואריו", 

שתי מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן ליחרב".
בית  חורבן  על  בכה  שיוסף  הפסוק  מלשון  רש"י  למד  כיצד 

המקדש?
נאמר בשיר השירים (ד, ד): "כמגדל דוד צוארך בנוי לתלפיות", 
ומפרש המדרש שהצואר רומז לבית המקדש. אם כן כאן, שדקדק 
לרמוז  שכונתו  ודאי  אחיו,  צוארי  על  בכה  שיוסף  וכתב  הכתוב 

שבכה על בית המקדש.
מדוע נמשל בית המקדש דוקא לצואר?

כשם  שמעון':  ב'ברכת  שניאורסון  שמעון  ברוך  רבי  אומר 
שהצואר מחבר את החלק החמרי של האדם - הגוף, לחלק הרוחני 
הארץ  שוכני  בין  ומחבר  מקשר  המקדש  בית  כך  הראש,   - שלו 

לשוכן שמים, בין עם ישראל לקב"ה.
כאשר יוסף הצדיק, המכיר במעלה עצומה זו של בית המקדש, 

הרי  בחלקו,  להבנות  עתיד  המקדש  בית  אשר  בנימין  את  פוגש 
הוא בוכה על "צואריו" - על אבדן הקשר המיוחד הזה שבין עם 

ישראל לקב"ה.
על דרך זו, אומר רבי ברוך שמעון, ניתן לפרש את הפסוק כאן: 
יעקב אבינו אהב את יוסף אהבה כה גדולה. עשרים ושתים שנה 
מצפה הוא ומחכה לרגע שבו ישוב ויפגש עם בנו האהוב. והנה, 
רגשותיו  בעוד  כך,  כל  רבות  שנים  לאחר  השנים  נפגשים  כאשר 
של יעקב גואים עד אין קץ, מה עושה יעקב? אומר רש"י: יעקב 
"קריאת  כעת  קורא  הוא   - מנשקו  ולא  בנו  צוארי  על  נופל  לא 
זה,  ברגע  אותו  שמלאו  האהבה העצומים  רגשות  כל  את  שמע"! 

מנע עצמו יעקב מלהפנות אל יוסף ומסרם עולה לקב"ה!
נמצא, איפוא, שיעקב היה במדרגה כה גבוהה, בבחינת "צואר", 
אהבתו  את  שמסר  בכך  השמים,  עם  הארץ  את  שחיבר  היינו 

הארצית - לשמים.
כאמור,  אך  אבינו,  יעקב  של  זו  למדרגה  הגיע  לא  עצמו  יוסף 
הכיר במעלתה. לפיכך, כשראה את אביו "קורא את שמע", ומוסר 
את כל אהבתו הארצית לשמים, מיד בכה על צואריו - כלומר על 
כך שיעקב זכה להיות כ'צואר' המקשר ומחבר בין ארץ לשמים, 

ואילו הוא לא זכה לכך.
(ברכת שמעון)

 שאלות מענינות בהלכה  

             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

"ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך" (מז, 
ח)

שאלה: סיפר הגרא"ל שטיינמן שליט"א מה ששמע מיהודי 
בכפר סבא שבדידיה הוי עובדא: החפץ חיים נסע פ"א בדרך, 
הגויים,  של  "צלמים"  פעם  מדי  היו  הדרכים  בצדי  ובחו"ל 
הח"ח נרדם וכל הזמן היה מרים ראשו ומורידו. היהודי הנ"ל 
הח"ח  ואז  הטומאה  ע"י  יעברו  אם  ה'  חילול  שיהיה  חשש 
יוריד ראשו ויהיה נראה ח"ו כמשתחוה לצלם, כי כך היה דרך 
הגויים להשתחוות לפני כל צלם שעברו לפניו, ולכן הכין בגד 
גדול שיכסה בו את הח"ח ליד כל מקום שיש בו צלם. והנה 
עברו דרך עשרות צלמים, ותמיד כשהגיעו לצלם היה הח"ח 
באמצע השינה מרים וזוקף ראשו, והיהודי לא השתמש כלל 

בבגד שהכין.
והוסיף הרב שליט"א, שיש חז"ל במדרש (בס' צאנה וראינה 
מביאו בשם מדרש) מה שפרעה שאל ליעקב "כמה ימי שני 
היה  ואצלו  לפרעה,  בא  אבינו  אברהם  שזקינו  משום  חייך", 
שנכנס  מי  שכל  כך  ע"ז,  כנגדו  שהיה  משום  נמוך  המשקוף 
ישתחוה לו, וכשבא אברהם אבינו מיד המשקוף נתרומם, וכך 

היה אצל יעקב, ולכן טעה שהוא אברהם אבינו.
היו  ורעים  לפרעה "מעט  שאמר  מה  לבאר  הרב  אמר  בזה 
או  טובים  שנותיו  היו  אם  זאת  שאלו  ומי  וגו',  חיי"  שני  ימי 
רעים, וכי דרך ארץ הוא לענות על מה שלא נשאל? אכן לפי 
זה שחשב פרעה כי הוא אברהם אבינו והתפלא על כי כל כך 
זקן הוא, על זה השיב שאינו כ"כ זקן רק מעט ורעים ימי שני 

חיי.
(דרך שיחה)



 בין שבילי המוסר  

"אני יוסף העוד אבי חי" (מה, ג)

"שמוע שמעתי אפרים מתנודד, יסרתני ואוסר כעגל לא 
למד. השיבני ואשובה כי אתה ה' אלוקי". כך כתוב בספר 

ירמיהו (לא, יז).

ובספר "בית הלוי" (פ' וישלח) כתב לבאר את הפסוק:
ואשובה',   - 'השיבני  מבקשים  ישראל,  עם  היינו   - אפרים"  שמעתי  "שמוע 
ומה  היאך  יודעים  אינם  בעצמם  הם  כי  לתשובה,  לסייעתם  יתחיל  שהקב"ה 

לשוב.
קצת  תטה  כאשר  בקרון,  למשוך  כבר  המלומדת  דהבהמה  למשל,  ונתנו 
מהדרך ויכה אותה הבעלים, מבינה את כוונתו ותבוא אל הדרך. אבל הבהמה 
שאינה מלומדת עדיין - 'עגל לא לומד' - אם תט מן הדרך ויכה אותה הבעלים, 
תרוץ עוד יותר בעקמומיות, יען כי אינה יודעת עוד הדרך, ועל כן יוסיף עוד 
להכותה יותר ונמצא שההכאה הראשונה גורם לה עוד מכות יותר. ויותר טוב 
שאמר  וזה  הדרך.  אל  ויוליכה  באפסר  אותה  לוקחים  הבעלים  היו  אם  היה 
יסורים  לידי  הביאוני  הראשונים  דהיסורים  לומד',  לא  כעגל  ואוסר -  'יסרתני 
לשוב  היסורים  אחר  סובר  וכשאני  לשוב,  היאך  יודעת  אינני  כי  יען  אחרים, 
עוד  תוכו,  מה  'על   - הכתוב  וכמאמר  להרע,  מוסיף  אני  עוד  טוב,  ולעשות 
שתלמדני   - ואשובה'  'השיבני  ישראל,  כנסת  מבקשת  כן  ועל  סרה'.  תוסיפו 

היאך ומה לשוב. עכ"ד.

ונצייר זאת לעצמינו.
הוא סר מהדרך, לא הולך בדרך הנכונה. הבעלים מכה אותו, כדי להשיבו אל 
הדרך. אבל, העגל לא מבין... הוא בטוח שדרכו ישרה. אז למה בכל זאת מכים 
אותו? הוא מבין שמכים אותו מכיון שלא מרוצים ממנו, כנראה מכים אותו כי 
מתעקם  הוא  העקומה,  בדרך  שהוא  וכיון  רץ...  הוא  אז  לאט...  מדי  הולך  הוא 

יותר. ושוב מכה אותו, וכך הלאה.
'יסרתני ואוסר' - המכות הראשונות גורמות מכות נוספות. זה המשל.

והנמשל הוא על כנסת ישראל.
מרן  'אפרים'.  בשם  מכונה  ישראל  כלל  מתנודד'.  אפרים  שמעתי  'שמוע 
הגרי"ז הביא מהפיוט דר"ה שאומרים ב'זכרונות' 'תר איש תם במי זרעו יכונה, 
שיכל ידיו לאות ולזכרון'. שיעקב אבינו קבע שעם ישראל יקרא ויכונה בשם 

'אפרים'. ולמה?
ומבואר בדעת זקנים מבעלי התוס' בפר' מקץ, על הפסוק 'ואת שם השני קרא 
אפרים', שיוסף רצה לקרוא ע"ש אבותיו [יעקב אבינו עוד היה חי, ורצה לקרוא 
ע"ש אברהם ויצחק, אך לא קרא לו 'אברהם יצחק' בשתי שמות. ומבואר עפ"י 
מה שיסדו החת"ס והנו"ב שבתנ"ך ובחז"ל ובראשונים לא מוצאים מי שקרוי 
בב' שמות, וחיפש יוסף שם שיכלול בו את שניהם], ולכן קראו 'אפרים', ע"ש 
אבותיו אברהם ויצחק שנאמר בהם 'אפר'. אברהם שנאמר 'ואנוכי עפר ואפר', 
המזבח',  ע"ג  צבור  ש'אפרו  בחז"ל  דאיתא  [כמו  המזבח  גבי  על  כאפר  יצחק 
ומזכות העקדה אנו חיים וניזונים וקיימים' דאפרים משמע שתי אפרות, ולכך 

נקראו ישראל על שם אפרים, שנא' 'הבן יקיר לי אפרים'. [עכ"ל].
וזהו, 'שמוע שמעתי אפרים מתנודד'.

וכשכלל ישראל ח"ו חוטאים, 'יסרתני' - הקב"ה מייסר.
כך היא הנהגת העולם, והוה מרגלא בפומיה דמרן הרב שך זצ"ל, שהעולם 
מוכרח להיות מונהג ולהתנהל עם סדר ומשפט - ולא יכול להיות הפקר. וזהו 

'יסרתני'...
אבל הוא לא מבין בשביל מה הקב"ה מייסר אותו. הוא חושב שהוא עושה 
טוב [כמו העגל]. 'יען לא ידעתי איך לשוב'. וכשאני סובר אחר היסורים לעשות 
טוב, עוד אני מוסיף להרע'... וכמאמר הכתוב על מה תוכו עוד תוסיפו סרה. על 

כן מבקשת כנסת ישראל: השיבני ואשובה - שתלמדני איך ומה לשוב...
גורמים  היסורים  למה  הזה,  הנורא  הלוי  הבית  את  הבנתי  לא  פעם  אף 
לקיים  וציונו  טוב,  שנעשה  רוצה  שהקב"ה  מהיסורים  מבינים  והרי  ליסורים, 

תורה ומצוות - תרי"ג מצוות, ומובן שעלינו לשוב - בקיום התורה והמצוות...
עד שעמדנו באשכבתיה דרבי, בהלוויתו של מרן הרב שך זצ"ל, ושמעתי את 
הסעיף הראשון, שכתב בצוואתו, שחמור מאוד כשבאים ליום הדין. כי הרבה 

דברים שאדם חושב שזה מצוה - ולא רק מצוה, אלא חושב שזו מצוה גדולה, 
וכשבא ליום הדין מראים לו כי לא רק שאין זו מצוה גדולה, ולא רק שזה לא 
מצוה, אלא שזה עבירה, ולא רק עבירה אלא: עבירה גדולה! וזה - כך כותב מרן 

זצ"ל - "מיסוד מידה רעה".
יסוד המידה רעה היא ה"נגיעה". לאדם יש נגיעות... והנגיעה הכי גדולה היא 
- ש'כל דרך איש ישר בעיניו'... כל מה שהוא עושה זה טוב, וכל מה שמדבר 

זה טוב...
צריך לשמוע מה שהשני אומר... לשמוע, ולומר, ולא רק לומר, אלא לצעוק 

'אוי טעיתי'... כל הגדולים היו כך.
"ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי' וכי לא ידע יוסף שהוא חי? 
הרי כאשר באו שוב מארץ ישראל כבר שאלם 'השלום אביכם הזקן', 'העודנו 
חי' ויאמרו עודנו חי (מג כז, כח) וגם כעת בויכוח שלו עם יהודה, יהודה אומר 
'כי איך אעלה אל אבי והנער אינני איתי, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי'. 
וכך בכל דבריו, יהודה מדבר אליו שהאבא חי, 'יש לנו אב זקן' וכו', אז הוא יודע 

שהאבא חי, ולמה הוא אומר 'אני יוסף, העוד אבי חי'?
אומר הבית הלוי, זה מה שאמר אבא כהן ברדלא במדרש :

'אבא כהן ברדלא אמר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. יוסף קטנן 
של שבטים ולא היו יכולים לעמוד בתוכחתו וכו', לכשיבא הקב"ה ויוכיח כל 

אחד ואחד לפי מה שהוא, שנאמר אוכיחך ואערכה לעיניך..."
ומה  שהוא'?  מה  'לפי  זה  ומה  התוכחה"?  ו"יום  הדין"  "יום  הכפילות  מהו 
ביארו  כבר  שהרבה  דאף  הלוי',  ה'בית  אומר  המדרש?  שמביא  הפסוק  ביאור 

את המדרש הזה, יבוא הוא ויפרש לפי דרכו.
יוסף לא שאל את האחים אם האבא חי. הוא יודע שהאבא חי. זה לא היה 
אינני  והנער  אבי  אל  אעלה  'איך  אומר  יהודה  אתה   - תוכחה  היה  זה  שאלה, 
את  פה  אפשר להשאיר  אי  ולכן  אבי'?...  את  ימצא  אשר  ברע  אראה  פן  איתי 
הילד, את בנימין... אתה יודע מה? -אני יוסף''... 'העוד אבי חי'? מה היה לפני 
על  חששתם  לא  אותי,  כשמכרתם  חששתם?!  לא  אז  שנה?  ושתים  עשרים 

הבריאות, על החיים של האבא?!
אין תשובה ע"ז... זו תוכחה בלי תשובה!

ממשיך ה'בית הלוי' ואומר: פה כתוב, שאדם יבוא ליום הדין, ושם יהא דין 
ויהא תוכחה. ישאלו אותו שאלות ועליו לענות תשובות. ולפעמים מצד ה'דין', 
התירוץ - התשובה שיענה, יכולה להתקבל, אפילו בדוחק, אבל מתקבל. אבל, 

מצד ה'תוכחה' לא יכול להתקבל.
ומביא הבית הלוי דוגמא: יבוא אדם לעולם האמת וישאלוהו 'למה לא נתת 
צדקה?' מסתובב פה אדם עשרות שנים, לא נתן צדקה. למה? יענה האיש,  'איך 
אני יכול לתת'? ויראה את כל המצב הכלכלי שלו, משפחה מרובת ילדים, אין 
פרנסה וכו' וכו'... הגם שזה לא תירוץ - אומר ה'בית הלוי' - כי כתוב בגמ' (גיטין 
דף ז') שאפילו עני המפרנס מן הצדקה, יעשה צדקה, וכתוב שאם אדם רואה 
שמזונותיו מצומצמין, אדרבה, יעשה צדקה, וכן מבואר שכמו שכאשר גוזזים 
זאת,  בכל  אבל  וכו'.  וכו'  ממונו  ויתרבה  צדקה  יעשה  כך  יותר,  גדל  הצאן  את 
עדיין "יש ליישב בדוחק". יגיד תירוץ ומצד הדין הוא יסתדר פחות או יותר. 
אבל, פתאום, ישאלו אותו... 'ולמה על דברים אחרים בזבזת המון כסף?.' 'איך 

פתאום נהיה לך כסף'?
על מחלוקת היה לו כסף, על כבוד - היה לו כסף. וח"ו, ללמד את בניו דברים 
שאינם הגונים ח"ו, דהיינו גימנסיאות, ואוניבסיטעס - היה כסף... פתאום.. .איך 
שמה נהיה כסף? זו 'תוכחה' שמעשיו סותרין זה את זה! התוכחה הזו תבטל 

את התירוץ שלא היה לו כסף. 'למה לדברים האלה כן היה לך?'
שנאמר אוכיחך וערכה לעיניך שעתיד הקב"ה להוכיח כל אחד ואחד - לפי 
התירוץ  לפי  ויוכיחוהו  אפשרות  לו  היתה  שלא  תירוץ  אמר  הוא  שהוא...  מה 

שלו.
'השיבני ואשובה...' קח  'הייתי כעגל לא לומד'  וזה מה שאמר כלל ישראל 

אותנו באפסר ותראה לנו את הדרך.
כי עם השכל שלנו, אדם יכול לחשוב, 'באו עליו יסורים אז הוא צריך לשוב 
בתשובה', והוא עושה דברים שוהא חושב שהם דברים טובים, וכביכול - זה 

החזרה שלו בתשובה. ולמעשה - זה לא טוב, זה עבירות.
וע"ז הוא אומר 'יסרתני ואוסר- זה גורם שהיסורים יותר גדולים, שד' ישמור. 

אלו דברים נוראים.                                                               (משמר הלוי)

כל המעונין לקבל מנוי שבועי דרך פקס או מייל נא לשלוח מייל ל GISHMAKEVORT@GMAIL.COM  או ישלח בקשה לת.ד. 18303 מיקוד 91182 ירושלים או להשאיר הודעה בתא הקולי 

שמספרו 151527131458 בצירוף שם כתובת ומספר טלפון ובל"נ נטפל בבקשתכם
וכן כל המעוניין להקדיש העלון לעלוי נשמת או לרפואת וכו' מתבקש לשלוח למייל הנ"ל או להשאיר הודעה בתא הקולי הנ"ל.
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לקרוא לילד בשמו: פעולת טרור
עכשיו קיבלנו עוד פעולת טרור, המכּוונת נגד משפחות שכולות. 
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צעירי אגודת חב"ד 
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הגלות כהזדמנות

בלי טרחה יתרה

לחקות את יוסף

(תורת מנחם, כרך כו, עמ' 83)

שלוש סיבות לנהוג כיוסף

תשובה בשמחה

(משמרת איתמר)

שמחה וחסדים

(רבי צבי�הירש מנדבורנה)

צער השכינה

תורתו של דואג

(רבי יחזקאל מקוזמיר)

לגרשה בכל תוקף

(הרבי הריי"צ מליובאוויטש)

איסור ותרופה

להמתיק בשמחה

(אגרות קודש אדמו"ר הריי"צ)

מצודה פרוסה

(אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש)

מעובד על�פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

 | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

להיזהר מעצבות

מקוידנוב  ברוך�מרדכי  רבי  הצדיק 
סיפר כי אביו נהג להוכיחו קשות על 
הבן:  נטייתו לשקוע בעצבות. שאלו 
שליליות  בתכונות  לוקה  אני  "הרי 
אתה  ומדוע  יותר,  הרבה  גרועות 

מוכיחני על העצבות דווקא?".

השיבו האב: "אני בטוח שעל הדברים 
בתשובה,  בעצמך  תחזור  האחרים 
שלעולם  ייתכן   — העצבות  על  אבל 

לא תעשה תשובה".

כשסיפר זאת, אמר רבי ברוך�מרדכי: 
"זה מה שאמר יוסף לאחיו — 'ועתה 
אל תיעצבו' — מכל החטאים עליכם 

להיזהר במיוחד מפני העצבות"...

אמרת השבוע מן המעיין

לי.  חסר  לי,  חייבים  פירושה:  "עצבות 

ואין  עצמו,  על  הזמן  כל  חושב  האדם 

לך  שחייבים  אמר  מי  לשמים.  ליבו 

ואתה אינך חייב?!"    (רבי אהרון מקרלין)

פתגם חסידי



שטריימל 
מבעד 
לחלון

מאת לוי שייקביץמעשה שהיה

מנהיגות של מוח ולב
שאותם  מרכזיים,  כוחות  שני  בו  מופיעים  ישראל  עם  של  קיומו  מראשית 
הכוחות  שני  את  מוצאים  אנו  העתידה  בגאולה  גם  ויוסף.  יהודה  מובילים 
האלה — משיח בן�דוד, משבט יהודה, ומשיח בן�יוסף. על�פי המקורות משיח 

בן�יוסף מופיע לפני משיח בן�דוד, נלחם בגויים ונהרג בידם.

בגמרא (סוכה נב,א) יש דעה שמפרשת את הפסוק (זכריה יב,יב) "וספדה 
הארץ משפחות�משפחות" — "על משיח בן�יוסף שנהרג". בהמשך אומרת 
נחלתך".  גויים  ואתנה  "שאל ממני  בן�דוד:  אומר למשיח  הגמרא שהקב"ה 
אך כשהמשיח רואה את משיח בן�יוסף שנהרג, הוא אומר לקב"ה: "ריבונו�
של�עולם, איני מבקש ממך אלא חיים". כאן אנו מוצאים התייחסות ברורה 

ומפורשת למשיח בן�יוסף. הוא נהרג, ואילו משיח בן�דוד נשאר בחיים.

מיהו משיח בן�יוסף?
הרמב"ם  ומפורשת.  ברורה  בדרך  נאמרו  לא  הגאולה  בענייני  רבים  דברים 
קבע כלל גדול (פרק יב מהלכות מלכים, הלכה ב), שכל הדברים האלה "לא 
ֵידע אדם איך יהיו עד שיהיו". יש דברים שהוגדרו בבירור ובמפורש בהלכה 
(למשל, הדברים המפורטים בפרק יא שם); אך בכל הדברים האחרים אין 
בצורה  להתקיים  אמור  אכן  ומה  וכדימוי  כמשל  נאמר  מה  לדעת  בכוחנו 
ממשית במציאות הגשמית. משיח בן�יוסף אינו נזכר כלל ברמב"ם, ובמידה 

מרובה דמותו לוטה בערפל.

רבי סעדיה גאון (בספרו אמונות ודעות, במאמר הגאולה) קובע כי אין הכרח 
עם  אם  ישראל:  בעם  תלוי  הדבר  אלא  בפועל,  יבוא  אכן  בן�יוסף  שמשיח 
ישראל ישוב בתשובה, יתגלה מיד משיח בן�דוד, ולא יהיה צורך במלחמות 
ובפעולתו של משיח בן�יוסף. גם אם יופיע אז משיח בן�יוסף, הוא לא יהיה 

אלא שליחו של משיח בן�דוד ויכין לו את הדרך.

יש שפירשו את עניינו של משיח בן�יוסף במובן רחב יותר, ועל�פי זה הוא 
מכּוון לכל הצדיקים ומנהיגי ישראל שמתו על קידוש השם בתקופת הגלות. 

כל אלה הם בבחינת "משיח בן�יוסף שנהרג".

מלכות בלי הפסק
המהר"ל (נצח ישראל פרק לז) מסביר, שיהודה ויוסף הם כנגד המוח והלב — 
שני איברים מרכזיים בגוף האדם. יהודה כנגד המוח, והוא מציין את שלטון 
המוחין והדעת; יוסף כנגד הלב, והוא מציין את שלטון המידות והרגש. לכן 

יהודה ויוסף הם מנהיגי האומה היהודית.

אולם מבין שניהם, ההנהגה האמיתית שייכת ליהודה, שכן המוח הוא העליון 
יוסף  של  הנהגתו  על�ידו.  מונהגים  להיות  צריכים  וכולם  האיברים,  כל  על 
מציינת מצב נחות, כאשר עם ישראל אינו בשל ואינו ראוי להנהגה העליונה 

של יהודה, והוא נמשך אחר הלב (יוסף) ולא אחר המוח (יהודה).

בתקופת  ישראל  עם  מנהיגי  על  אמור  בן�יוסף'  ש'משיח  נראה,  זה  על�פי 
הגלות, כאשר עם ישראל אינו עומד במדרגתו האמיתית. אז נמשכים רוב 
ישראל אל ה'לב' ורק מיעוטם הולכים אחר ה'מוח'. אבל מכיוון שה'לב' אינו 
יכול לעמוד לגמרי נגד הרע, גוברים עליו בני אומות העולם, עד שהוא "נהרג 
ומסתלק מעלה זו מישראל" (כלשון המהר"ל). אבל משיח בן�דוד מציין את 
ההנהגה השלמה והאמיתית של עם ישראל, שגם אומות העולם אינן יכולות 
לה. לכן כשיבוא הזמן להתחדשות ההנהגה האמיתית, יתגלה משיח בן�דוד 

וכל העם יימשך אליו, ולמלכותו לא יהיה הפסק לעולם.

בתורת החסידות מבואר, שבמשיח צדקנו עצמו תהיה התכללות של משיח 
ו"עץ  יוסף"  "עץ  את  יחבר  שהקב"ה  לז)  (יחזקאל  נאמר  זה  על  בן�יוסף. 

יהודה" ויעשה אותם "לעץ אחד", כאשר "דוד עבדי נשיא להם לעולם".

מאת מנחם ברודלומדים גאולה
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התגלית של הכומר 

עדויות זוועתיות

ברכת 'מחיה המתים'

מקום קבורתם נודע

קברי אחים ביער. הרב סממה בפעולה

איחור לתפילה
שאלה: אישה שאיחרה לתפילה בבית הכנסת 
להתחיל  עליה  האם  שבת,  של  בשחרית 

מההתחלה או להצטרף לתפילת הציבור?

 

מקורות: סוטה כב,א. ילקוט שמעוני פ' עקב, רמז תתעא. 
שו"ע או"ח סי' נב. שו"ע אדה"ז שם, וסו"ס מז, סי' ע ס"א 
וסי' קו ס"ב. שו"ת שבות יעקב או"ח ח"ג סי' נד. שלחן 

מנחם או"ח ח"א סי' עא. 

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה
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  ""ויגשויגש""פרשת פרשת  
  .הגשמים וליקחם ].ד, המ[ "אני יוסף אחיכםויאמר "
קבעו את הזכרת , מתוך שהוא שקול כתחיית המתים: "אומרת שיום של גשמים גדול הוא כתחיית המתיםגמרא ה

של , שיש כאן גם ענינים גבוהים של סתרי תורה העומדים ברומו של עולםודאי . "הגשמים בברכת תחיית המתים
  !יש כאן גם משמעות פשוטה וכה מובנת בימינו אלהאבל . מפתחות הישועה שביד הקדוש ברוך הוא

ומפלס הכנרת הלך וירד עד , שנות בצורת, אלו שנים שחונותהיו . במשך השנים האחרונות ירדו הגשמים במשורה
, קת המים שאבו שאיבת יתר ממימי הבארות שבמישור החוףמצותוקף  ב.לא רק הכנרתאך . "קו האדום"שהגיע ל

.  היתה מוחשית ומאיימתהמיםמצוקת . ומי הים חילחלו אל הבארות המתרוקנות והמליחו את יתרת מימיהם
צומצמו המכסות , להשקות את הדשאנאסר . "קו האדום" ניתנה הוראה לרדת אל מתחת ל"מקורות"לחברת 
על כך שזוהי דובר . ים-ולבניית מפעלים להתפלת מי, והחלו בתכנון הבאת מים מטורקיה בבלוני ענק, לחקלאות

זהו , מה לעשותשאין . חלילה, ושכל ארץ ישראל תהיה לארץ הנגב, שהמדבר מתפשט צפונה, תופעה כלל עולמית
, ריקנים' תמלאו את הג:בקיצור. תוצאה של החור בשכבת האוזון,  העובר על כדור הארץ"תהליך החממה"חלק מ

  ...כל עוד זורמים המים בברזים
נחלים , בורות נפערו, הוצפוכבישים . וגשמי ברכה החלו ניתכים ארצה, עד שנפתחו ארובות השמים, זה היה נכוןכל 

הנחלים המשיכו להזרים אליו , הכינרת עלהמפלס . ובתוך שבועיים ירדו משקעים של עונה שלימה, עלו על גדותם
 תסכנת המליחו, במישור החוף התמלאו במים מתוקיםהבארות . ם תרמו את תרומתםהשלגים בחרמון אף ה, מים

 התפרצות הרי :למפרע... וכרגיל מצאו הסברים, המדענים שינו את דעתם... וכבר פתחו את סכרי הירדן, התרחקה
... ונשכחה בעירת שדות הנפט בכווית, נשכח החור באוזוןלפתע . וקיררה את העולם, הגעש אשתקד שיחררה גפרית

  !בבת אחת השתנתה התמונה מן הקצה אל הקצה
ואנו מאמינים כי בוא , המתים היא משלושה עשר העיקרים שלנו תתחיי. "כתחיית המתים, גדול יום גשמים"

וכל תכניותינו מבוססות על , אנו חיים בעולם העכשוויאבל . ביאת המשיח היא עיקר מן העיקריםאף . תבוא
היה  ת?ויתוריםהיו  י?שלוםיהיה . על הבטחון, על התעסוקה, יהיה על הכלכלהמה . ואיך יהיה, יהיהמה . ההווה
ואנו , ויש פרשנים ומומחים, חכמים שמנתחים את המצבויש . איזה אופק קודר, תסבוכתיזו  א?פיצוץיהיה  ?נסיגה

ואנו ,  שיש לו להקדוש ברוך הוא תכניות משלו:דבר אחד לא מביאים בחשבוןרק . מוצפים בים של מלל ומאמרים
שהפכו את כל , כפי שקרה עם הגשמיםממש  "!אל היכלו' פתאום יבוא האדון ה"ו, מצפים לגאולה שתבוא בכל יום

ולפתע , ב יבש וצחיחנג כאותו "כאפיקים בנגב, את שביתנו' שובה ה: "כך יקרה גם אז, התחזיות השחורות על פיהן
  !מגיחים אפיקים סוחפים משומקום בשטפון עז, בלא כל התראה, פתאום

והנה בא רעב , התאבל על העלמות בנו, אבינו היה שבע צרותיעקב . אמת בת למעלה משלושת אלפי שניםזוהי 
, אסרו אח אחד, עליהם עלילההעלילו . תסבוכת חדשה והנה –שולח את בניו למצרים להביא אוכל הוא . לארץ

  ." לאיש העוד לכם אחדלמה הרעותם לי להגי, ויאמר יעקב אל בניו". ודורשים שיורידו לשם את בן הזקונים
מר  א!חוץ מזה, מעולם לא אמר יעקב דבר של בטלה" :וכמה מאלפים, ואמרו על כך במדרש דברים מבהילים

  !"?והוא אומר למה הרעותם לי,  אני עוסק להמליך את בנו במצרים:הקדוש ברוך הוא
והשבטים הקדושים , ולקיחת בנימין לעבד,  עלילת גניבת הגביע:אלא הלכה והסתבכה, וסאת הצרות לא נסתיימה

והכל , מאיר באור אחרוהכל . "אני יוסף: "ולפתע אמר להם המשנה למלך... "מה זאת עשה אלקים לנו"תמהים 
  .והתקוה את מקום העצב,  תופס את מקום הקדרותךוהחיו, "למחיה שלחני האלקים לפניכם"ו, מתבהר ומתחוור

, ברגע קטון עזבתיך"חולף וזמני , רגעי הואההסתר . אומר הנביא, "המסתיר פניו מבית ישראל', וחכיתי לה"
  .)מעיין השבוע(! אחד יפוח היום ונסו הצלליםברגע . "וברחמים גדולים אקבצך

  ].כז, מה ["וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם"
  .לשמור על יהדותנו למרות הצרות
 .)י"רש(  עגלה ערופהסימן מסר להם מה היה עוסק כשפירש ממנו בפרשת

מדוע דווקא . מעתה האמין ורוחו קמה לתחיה; גרם למהפך" העגלות"ואילו סימן , בתחילה סירב יעקב להאמין
  :נקדים משל, עניין זה השפיע עליו בטרם נבוא להסבר העניין

ורות על ק? על איזה עניינים נסובה השיחה ביניהם בפגישה זו. שני ידידים נפגשים אחרי פרידה של שנים רבות
חכמים אין להניח שיקדישו את עיקר פגישתם - גם אם מדובר בתלמידי. על זיכרונות העבר, על משפחתם, חייהם

  .שבה ההתרגשות גוברת, וכל שכן בפגישה בין אב לבנו... לקושיא על תוספות או לדיון הלכתי
אין הוא ! דברי תורה?  לאביואיזו דרישת שלום יש לו לשלוח, אחרי שנים רבות וקשות של פרידה? כיצד נהג יוסף

לדבר : רק דבר אחד מעניין אותו, אין הוא מתאר לו את כבודו ואושרו המלכותי, כותב לו על מה שעבר עליו
  ...בלימוד

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הי שלמה אחיה בן הלן ,ו"הי מהרנגיז בת טאוס ,ו"היברק בן שרונה , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



שגם בהיותו עבד וגם בהיותו מלך המשיך ; כאן הראה יוסף שעדיין הוא כל כולו שקוע בתורה, אין זו סתם מדרגה
אחרי שנוכח יעקב שאכן הוא עומד .  הסיח את דעתו ממה שלימד אותו אביוובשום מצב לא, לעלות בתורה

  "!ותחי רוח יעקב אביהם"אזי , שיצא ללא פגע מכל תלאותיו גם מבחינה רוחנית, בצדקתו בשלימות
סיפר דבר מצמרר אודות ימי , ל"ם שיק זצ"שהיה מבכירי תלמידיו של המהר, ל"הגאון הגדול רבי שאול בראך זצ

  .ל"ר, רהונ- שבהם כהה מאור עיניו עד שהפך לסגי, ל רבוזקנותו ש
, שמצד אחד ביכה מאוד את עובדת היותו עיוור משום שלא יכול היה להמשיך ללמוד מתוך הספר, ם שיק"המהר

כדי , עד שיהיה תלמודו שגור בפיו, הוכיח מצד שני לעיני כל תלמידיו מה מרובה היא התועלת בחזרה על הלימוד
וכפי . פה-יהיה באפשרותו לשנן את הגמרא בעל, ולא יוכל כבר לקרוא מן הספר,  האדם ימים קשיםשאם יבואו על
  :שיסופר להלן

וכך סיפר . ם שיק אפשר להיווכח מתוך מה שאמר הוא עצמו למשמשו"על מידת התמדתו בתורה של המהר
בוכה והעזתי לשאול על סיבת מצאתיו , בחודשים האחרונים לימי חייו, נהור- בעת שהיה מרן סגי, פעם :המשמש

ואם רבנו יודע : "ואמרתי לרבי...!" הייתי לומד יותר, אולי הייתי יודע שאבוא לידי כך: "ל"והשיב לי מרן זצ. בכיו
  "?האם היה לומד עשרים וחמש שעות ביממה, זאת

, תו מכךוממראה פניו הקדושות אפשר היה להכיר שנחה דע, ם שיק נהנה מאוד ממה שאמר לו משמשו"המהר
 הייתי  אם– אבל בכל זאת, לא ביליתי אפילו רגע לריק, מיום עומדי על דעתי: "ם שיק"והמשיך ואמר לו המהר

  ."הייתי ממעט בהתקדמות בלימוד ומרבה לחזור על מה שלמדתי כבר, יודע שאבוא לידי כך
, דע: ן זכיתי שאמר ליוכ": "אם למדת תורה הרבה וגו"ש בראך על המשנה "כותב הגר" חלק לעולם הבא"בספר 

, ם שיק"ש בראך על רבו המהר"והעיד הגר. !"רק העיקר הוא לחזור על הלימוד, שמלימוד אין יודעים את התורה
  .ורק על ידי התמדתו הגדולה נעשה לרבן של ישראל, ם שיק"ואמר ששמע זאת בעצמו מהמהר, שהיה לו מוח חלש

יק מציריך 'הגאון רבי משה סולובייצ. ונפתחו השערים, "מסך הברזל"נפל , מ"לאחר התמוטטות המשטר הקומוניסטי בבריה
, י רוסיהנוהרים צעירים יהודים רבים מער, השמ" תורת חיים", אל הישיבה. ייסד במוסקבה ישיבה מיוחדת עבור בני המקום

מיוחד שלהם והודות אך בכוח הרצון ה, לרובם ככולם אין רקע דתי ובוודאי לא רקע תורני וישיבתי .שנפשם חשקה בתורה
ורבים מהם נעשים בני תורה , לכישרונות המזהירים שניחנו בהם הם הצליחו ומצליחים לעלות ולהתעלות בתורה ויראה

  .ח מופלגים"ות
אבל למרות זאת כל מאמציו עלו , כשהוא מצוייד ברצון אמיתי ובשאיפות גדולות" תורת חיים"אחד הבחורים בא לישיבת 

דנו בשאלה אם , כשנוכחו מנהלי הישיבה כי הבחור הגיע למיצוי יכולותיו והפירות אפסיים .ח להתקדםבתוהו והוא לא הצלי
  .לבסוף החליטו מנהלי הישיבה לשוחח איתו ישירות בעניין .יש טעם שימשיך בלימודיו בישיבה

, אנא: "שנרגע התחנן על נפשולאחר . הוא פרץ בבכי סוער, כששמע הבחור כי עומדת על הפרק שאלת המשך לימודיו בישיבה
  "!להיות דבוק בתורה ובלומדי התורה', כל משאת נפשי היא להסתופף בבית ה. ישיבהבהשאירו אותי 

  ."ואז תבינו היטב את אשר מתחולל בנפשי, ברצוני לספר לכם מעט על עברי: "ואז הוסיף ואמר
אימת המשטרה . היו החיים מלווים בפחד נוראמ "שלטון הקומוניסטי בבריההבתקופות הקשות של " :וכה סיפר הבחור

  .אנשים חששו לשוחח בחופשיות ביודעם כי יש מי שמצותת להם. הייתה מוטלת על אזרחי המדינה – ב"הקג – החשאית
ב ומתוכן יצאו כמה וכמה "לפתע נעצרו בפתחה שלש ניידות של הקג. פעם אחת ישבתי במסעדה ולגמתי קפה לתומי"

הובלנו לבית המעצר ושם שהיתי . והוכנסנו לתוך הניידות, ואני בתוכם, צרו כל יושבי המסעדהבתוך דקות נע. שוטרים
לאחר כמה ימים  .לא היה לי שמץ של מושג מה עילת המעצר. חלק מהם פושעים ועבריינים פליליים, בחברת אסירים נוספים
מה ': החוקר ישב מולי ושאל אותי בטון קשוח. הייתי עייף ומותש ומצב רוחי היה מדוכדך לגמרי. הובלתי לחדר חקירות

הוא לא השתכנע והפעיל . מעשה שלדעת הכל אין בו שום דופי, השבתי לו כי ישבתי לתומי ולגמתי קפה?' עשית שם במסעדה
אני ': אך אני בשלי.  חקירה קשות ואכזריות בניסיון להוציא ממני מה הייתה סיבת שהייתי במסעדה באותה עתכנגדי שיטות

אולם החוקר לא קיבל את דבריי והוא החזירני לתא ', מי לא עשיתי כל רע ואין לי שום מושג מה היו מעשיהם של האחריםעצ
. ולא ידעתי את נפשי מרוב צער, יום רדף יום. במשך שבועות ארוכים הייתי כלוא בבית הכלא בתנאים לא תנאים .המעצר

ולכן , י ידעתי כי אני כלוא מאחורי סורג ובריח על לא עוול בכפיאבל הר, ניחא – אילו הייתה סיבה מוצדקת לכליאתי
  ?מה פשעי ומה חטאתי שאני נאלץ לשהות בחברת פושעים ועבריינים. התיסכול גבר שבעתיים

אולם הטראומה מהתקופה הקשה ההיא מלווה אותי עד עצם היום , כעבור כמה חודשים שוחררתי לחופשי בחסדי שמים"
ותוך כדי שיחתם השמיעו , שוחחו ביניהם. באותה מסעדה ישבו שלשה אנשים.  לי סיבת המעצרלימים התבררה ...הזה

ב אולם הללו לא הסתפקו "והוא דאג להזעיק את אנשי הקג, היה שם מי שהאזין להם. נגד השלטוןתרניות חאמירות 
 מי ששהה בסביבתה הקרובה של כל, לדידם: פשוט מאוד? ומדוע. אלא הם עצרו את כל יושבי המסעדה, במעצרם של השלשה

ויש לעוצרו , בוודאי יש לו איזה שהוא קשר אליהם, גם אם השהייה הייתה באקראי, אותה קבוצה של מתנגדי המשטר
  ."ולחקור אותו

  .אך התקשו להבין מה הוא קשור לעניין שלשמו נועדו עימו, ראשי הישיבה האזינו בקשב רב לסיפורו של הבחור
ומי יזכה אז '' ומלאה הארץ דעה את ה'יבוא יום ועם ישראל יזכה לגאולה ויתקיים בנו הכתוב ": המשיך הבחור ואמר

אבל השומר בכניסה יעצור , גם אני ארצה להיות אחד מאלו. מי דבק בה, מי שהשכיל למלא עצמו בתורה'? מקום של כבוד'ל
מנין לי לדעת אם לא . ופי ייאלם – ל סוגיה אחרתיבחן אותי ע... 'מבחן כניסה'הוא יערוך לי . אותי ולא ייתן לי להיכנס

הלא יודע אתה כי בעבר נכלאתי בכלא הסובייטי למשך כמה ': אני אומר לו, ואז רגע לפני שיסלק אותי מן המקום ...?למדתי
אני עצמי לא עשיתי שום ! זה היה כל פשעי וחטאתי. שישבתי בסביבה של מתנגדי השלטון? ובמה האשימו אותי – חודשים

  !אבל עצם הישיבה שלי בסביבתם של מתנגדי השלטון כבר חיברה אותי אליהם, שה שנגד את החוקמע
אבל לפחות ישבתי בסביבתם של לומדי , אמנם אני עצמי לא זכיתי ללמוד תורה': מעלה-של- ואז הוסיף לממונה בישיבה"

מה שהיה נכון בענייני ' !ר עימהםיש לי זיקה אליהם וקש, ועצם ההסתופפות בחברתם כבר חיברה אותי אליהם – תורה
איש לא העלה עוד את , כמובן, ולאחריהם, הבחור סיים את דבריו ..."!'מן הדין שיהיה נכון גם כאן, השלטונות הסובייטים

  .)ברכת דוד( ...האפשרות שהוא לא יהיה חלק בלתי נפרד מהישיבה
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זנוריאל בן מרים ויעקב' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסי בת כשוור נ"לע ,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע ,ל"ז עזיזולה בן שרה ' רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכיר אותם"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"נ מרים בת חנומקה ז"לע, ל" זמרים בת קודסינ "על, ל" זיונה בן אסתרנ "לע

  
  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון



 
 
 
 
 
 

 הלברשטם שרגא יחזקאל רבי לגאון הזכרון יום לוחיביום שישי 
 ט"ו' טבת תרנ ,"דברי יחזקאל"ה ,וואאר משינ"האדמו

 

סימן  -וירא את העגלות אשר שלח יוסף  ...וידברו אליו את כל דברי יוסף "
לימוד מסר להם, במה היה עוסק כשפירש ממנו לפני עשרים ושנים שנה, ב

 )י ומדרשים"ז רש"ה כ"מ( ."ממילא ותחי רוח יעקב, "ערופהעגלה " סוגיית
 

רבה  ,רבי שמעון סופר אצל הגאון נכנס לביקורהרב מבאליגרד 
 והשיב נוסע? הואלאיזה צדיק  רבי שמעון שאלו. של קראקא

 . וואאשהוא מחסידיו של הרבי משינ
 

שממנו תדע על  רבך,מעשה על לך אספר " :רבי שמעוןאמר 
לקבל את  ס"החת ,לפני חתונתי שלחני אבי .תוגדולתו ותפאר

  ."ישמח משה"ה ,רבי משה טייטלבויםהגאון הצדיק ברכתו של 
 

 כשבאתי לפניו אמר לי:ו מרו בפניו,והכנתי לי פלפול עמוק לא
אחזני בידו ולקח  '.רבי יחזקאל ,את פלפולך תאמר לחתן בתי'

 .סמוךאותי לבית 
 

אבל  ,לפניו את הפלפול אמרתי נכנסנו לחדרו של אברך צעיר,
 הוא לא הגיב כלל, עד שהיה נדמה לי שלא ירד לעומק הענין...

 !לכאן? "ישמח משה"מדוע הביאני ה - י בלביתמהת
 

 אבקש ממך ,בני" אמר הגאון הישיש לנכדו הצעיר: ,כשסיימתי
ואביו שלחו  ס,"הגאון החת הנה בחור זה הוא בנו של, ואל תסרב

היה נראה  ."קשך שגם אתה תברכולהתברך לפני חתונתו, אב
 .הוא בירך אותי ךא שהדבר בניגוד לרצונו של האברך, בבירור

 

ורבי יחזקאל  ,אני התמניתי לרבה של קראקא ,עברו שנים רבות
שנים לא ן כל אות וטבעו יצא בעולם. ,וואאנעשה לרבה של שינ

קהל "נפגשנו, אך כאשר נקראה האסיפה בעיר לבוב לייסד את 
  .וואאגם הרבי משינ הגיע ,"דתמחזיקי ה

 

כבודו ודאי יכירני, משום שבירך " אמרתי לו: הלכתי לבקרו,
 ."ס"י לפני חתונתי, אני בנו של החתאות

 

ואני אזכיר לו את  ו,כבודו הזכיר לי שברכתי אות" ענה לי:
 "!!!כל הפלפול חזר לפני עלו - באזני הפלפול שהשמיע

  )א"ח "רבינו הקדוש משינאווא"(                                                               

 
 
 

 
                                                                                        

 
  
 
 

 
 
 
 
 

 )ו"פמ( ."ואלה שמות בני ישראל"
 

והסתפק  ,רבי יחזקאלעיין בו  ."יטלווק"בא לפניו חסיד ובידו 
, מיד קם האם נכתב כפי שצריך. ,בו םהשמות הכתובי באחד

והתחיל להוציא ספרים  ,עלה על הסולם ,ניגש לארון הספרים
 בהלכות גיטין ושמות.

 

ווא אהרבי משינותור ארוך השתרר מאחור,  ,החסיד היה המום
 מדפדף, מעיין... ,מחפש

 

סבלנותו של הגבאי, החסיד המפורסם ר' אברהם  פקעה
אני  !מה מחפש רבינו בעיון כזה?"בתמיהה:  ופלסטר, ושאל
 "...שחסיד זה אינו עומד לגרש את אשתו ,מבטיח לרבי

 

רבינו ביקש ללמד את חסידיו להקפיד על ההלכה ועל  ךא
       )ח"ב "רבינו הקדוש משינאווא"(  האמת, שלא תהיה אות שאינה כהלכתה.

 

מוולוז'ין  בי חייםרמכתבו של אודות  "אבי הישיבות"ספר עיין בבענין זה 
 .נ' "זכרון יעקב"ת "שווב על הקפדתו לכתוב את שמה במדוייק, לבתו חסיה,

 
 
 
 
 
 

"נודע , בן אחר בן לרבינו הזקני רבא, הגאון רבי יחזקאל לנדאו
 .רבי מנדל רנדהנודע חתנו הגדול של הנגיד היה  ,ביהודה"

 שינאווא.לנסע בעקבות חמיו 
 

'יעמוד ר' יחזקאל'.  הגבאי העלהו לתורה באומרובבית הכנסת, 
עזב את מקומו, מיהר מיד כאשר שמע זאת הרבי משינאווא 

ה"נודע ביהודה" מרן "נכד של  :לבימה, דפק על הבימה והכריז
'יעמוד מורנו רבי  -לא מעלים לתורה כך, אני אקרא לו לתורה 

 ("נר לשולחן שבת" מפי סבתי נכדתו)                               יחזקאל בן רבי אלישע". 

  
 "!ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים" - "אל תרגזו בדרך"

 

עמוסה  ,עגלה דוהרת -ן ו אסוקרהבן שבע  רבי יחזקאל בהיות
ששעותיו  הרופאים שבדקוהו אמרו בגזרי עצים דרסה אותו.

 שו מחייו.ונוא ,הכבד נחצה לשנים ,ספורות
 

קבעתי סימן לעצמי, אם הרופא ' :רבינו ה"דברי חיים" אמר ,אביו
אז מצבו מר מאד, אבל אם יתייאש ממנו, אזי יש  ,יאמר שיבריא
 'תקווה לחייו!

 

מרופשיץ  נפתלי רביהצדיק  ,רבושלח רץ אל  "יםדברי חי"ה
  שיתפלל לרפואתו.

 

שפעל ישועה עבורו.  נפתלי רביאחר קריאת הפיתקה אמר 
 רבי יחזקאלשלח שמן זית לסוך בו את הילד. לעת זקנותו של ו

כאשר היה חלוש, היה מספר בערגה שהוא עדיין זוכר כיצד 
 .רפאנוגופו  רוהתיישהרגיש בעת שסכוהו בשמן כיצד עצמותיו 

 "...אותו שמן זיתמהיכן ניתן להשיג היום מעט " :יים באנחהוס
 

משום  .כעבור זמן החלים ,תפילתם של גדולי ישראל עשתה נס
 כך היה אומר תמיד שהוא חב את חייו לרבי נפתלי מרופשיץ.

קברי צדיקים היה פוקד את  על הרבה להשתטח ולמרות שלא
כי  ,פטירתואומר תחנון ביום  נפתלי, ולא היהקברו של רבי 

 ), "שפע חיים"א"ח "רבינו הקדוש משינאווא"(  .את בנו בכורו קרא נפתלי, ובזכותו ניצל
                                   

                                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 י)"ז ורש"(פמ בקיאין באומנותן". -אם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם ו"

 

 רצייטאבשבוע הבא חל הי -ה פלונית בני קהיל שלחו לו חסידיו,
לפני , וכולם מבקשים להתפלל מתפלליםה של כמה מהורי

כתבו אי לכך  לעילוי נשמתם. בשבת תפילת מוסףהעמוד 
מיהו  בינו ויפסוקיראה ר בעלי החיוב,של שמות  ,רשימה ארוכה

 .הראוי מביניהם להיות שליח ציבור
 

לא איחרה לבוא: "שליח הציבור יהיה זה של רבינו  ותשובת
ואם יעבור , ורצוי לקהל ,היותר רגיל בתפילה ,שקולו יותר נאה

לפני התיבה מי שאין קולו יפה ואינו רגיל הריהו מחלל ומבזה 
 )"חשבי מחשבות" דיני יא"צ(                                                    " !השבת את

 
 הלומד תורה לשמה זוכר כל מה שראה ולמד!האדמו"ר מקלויזנבורג: 

הרה"ק  ,לי אב"ד נאסאד, שבמשך כל השנים שהיה אצל דודי זקני יפרס"
אף פעם לא היה . ולא השיבו מיד ולא היה דבר הלכה ששאלמשינאווא 
 ("שפע חיים" רעוא דרעוין)                                                         "!צריך לעיין
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 ו כ')"(מ אשר ילדה לו אסנת"."
 

הגאון רבי שמואל ברזני יסד ישיבה  לפני כארבע מאות שנים,
אליה נהרו  ,דאע"ש)בשליטת  בעירק(כיום בכורדיסטן  גדולה בעיר מוסול
רבי שמואל  .הלמרכז תור להפכה מוסו כך ,תלמידים מכל בבל

 קדוש ועושה נפלאות. התפרסם כחכם גדול בנגלה ובנסתר,
 

ומאז נקראו כל בני  ,"שמואל אדוני" :מפני קדושתו כינוהו
 עירובמותו בנו אנשי  משפחתו בשם "בית אדוני" עד היום הזה.

 ,בזמן עצירת גשמים נהגו לקרוא תענית .גדר מסביב לקברו
 .ליהםכדי שיבקש רחמים ע, על קברו ועלו

 

היתה אישה חכמה היתה בת ושמה אסנת, ש רבי שמואל ברזניל
יהודי כורדיסטן העריצוה וכינוה  .ולמדנית, ידעה תנ"ך וגמרא

 פנו אליה בתארים נכבדים 'כמוהר"ר', 'אמי רבנתי'. !"תנאית"
 

, תלמידו המובחר של נישאה לגאון רבי יעקב מזרחי אסנת
  .הישיבה ותנת בראשאסהרבנית עם פטירת בעלה עמדה  .אביה

 

  ישראל בבבל בהמתוך איגרת ששלחה לקהילות 
 בכתיבה:וורה אפשר לראות את כוחה הגדול בת

 

"תרחמוני בעבור אבא ז"ל והרב ז"ל שלא תתבטל תורתם 
 .. .שאני נשארתי מלמדת תורה ומוכיחה לשבת ולתפילה ושמם,

 

מו כן .. כ. ולא בן או שליח שיחזר בקהילות ,אין לי דבר למכור
"כל  נאמרשהרי  ,אין דרכה של אישה לעבור בקהילות ישראל

כבודה בת מלך פנימה", ואני מיומי לא יצאתי מפתח ביתי 
החוצה, בת מלך הייתי, מאן מלכי רבנן, בין חכמים גדלתי, 

מדני חוץ ימעונגת לאבי הייתי, ושום מעשה ומלאכה לא ל
 '.והגית בו יומם ולילה'ממלאכת שמים, לקיים 

 

בנים, והשביע את בן זוגי לבלתי לאבי בעוונות הרבים לא היו לו 
.. וכשהרב היה עסוק . עשות בי מלאכה, וכן עשה כאשר ציווהו

עוזרת הייתי כנגדו,  ,במקומו מלמדת אותם בעיונו אני הייתי
 ..". ועכשיו הלך למנוחות ועזב אותי לאנחות

 

הרבנית אל  הקהילהראשי  ופנ התפנה כסא הרבנות בבגדד,כש
 ,שלחה את בנה היא בקשה כי תשלח רב מבני ישיבתה.באסנת 

מאז משפחת ברזני  .שהיה גדול בתורה כאבותיו ,שמואלרבי 
  ברבנויות בבגדד כמאה וחמישים שנה עד שנת תק"ג. שימשה

 

כתבי יד נדירים אסנת כתבה פירוש לספר משלי אשר אבד. 
 ולה"עד היום כ"סג יםשמשמ שמה של אסנת הבהם מופיע
                                                   )וס"ה ("קהילות בני כורדיסטן"                            .            ישועהלרפואה ו

  
אמר  .'אני מיוסף': והשיב 'למי אתה מיוחס?' רבי מאיר שאל שומרוני אחד

"ובני יששכר ר ר, שנאממיששכ' 'אם כן מהיכן אני?'. 'לא ולא' לו רבי מאיר:
"אחד מחכמי יהודה  וסיפר: הלך אותו שומרוני לפטריאך שלו .. ושמרון"..

חייך, " פטריאך:וסיפר מה אמרו זה לזה. השיב ה אמר לי דבר תמוה...
                                                                                                                                                                 )צ"ד ב"ר(          אבל הוא לא הכניסך ליששכר!" ,להוציאך מיוסף הוציא אותך

 

 א)"ו כ"(מ ובני בנימין"."
 

כי מצאצאי שבויי העברים הם...  טוענים"רבים משבטי הכורדים 
 .לפי עדותם היהודים התיישבו שם כבר בימי בית ראשון

 

יעידו כי מוצאם ' – מנהגים רבים יש להם מאחינו בית ישראל
מניחים פאה בקצה השדות הם . התבוננתי כי 'ממקור ישראל

 .. .להיות לאלמנות ויתומים
 

ראשית יבולי אדמתם יביאו אל שופטיהם בסלים מעוטרים 
"הספר הגדול"  - ספר עתיק בשפה הכורדית להם יש .בפרחים

 וכולו כתוב בכתב יד. ,קרבנותוה המכיל ברכות על השחיטה
 

ים עשרות אלפי איש בעשרות כפרים, חיבכורדיסטן העירקית 
לפי המסורת שבידם הם  .המייחסים עצמם לשבט בנימין

: צאצאי בנימין בן יעקב אבינו, הם מעריצים אותו וקוראים לו
 "סבא בנימין" או "בנימין הקדוש"., כלומר "פירי בנימין"

 

נמצא קברו של בנימין על אחד מראשי  לפי המסורת שלהם
 ההרים, בגבול עירק אירן.

 

הכריח . הוא דתומלא קנאה ל ,בימי התורכים בא מושל חדש
בעל כרחם עשו זאת, וכאשר  .אותם להתאסלם ולבנות מסגדים

 ...אותו מושל עזב הפכו אותם לאורוות סוסים
 

באשר אין הם  ,שכניהם המוסלמים רואים אותם כ"כופרים"
 יימים את חוקי דתם.מק

 

מאמינים בתחיית המתים. בימים והם מונים לבריאת העולם, 
עופות  הקריבמביאים להם יש להם שלשה ימי צום, ואז  אלו

 )וקיצרנו "נדחי ישראל", "מסעות רבי בנימין" ,("מסעי ישראל"       . "כמנין בני הבית

 שבוע של צומות 
 

פור ימט' באב וצום כ חוץ ,בשבת קודם הצום מכריז הש"ץ הצום
 )ד' (תק"נ                              .'אכ"ף עליו פיהו' וסימנך ,וצום פורים

 

הספרדים  א)"(רמ. מנהג האשכנזים שלא להכריז שום אחד מהםו
נהגו להכריז בשבת לפני צום עשרה בטבת, אחרי קריאת 

 צום העשירי יהיה יום פלוני, ,ההפטרה: "אחינו בני ישראל שמעו
 אבודרהם) (מחזור ויטרי ק"צ,       .".. יהפוך אותו הקב"ה לששון ולשמחה

 
'שמונה בטבת נכתבה התורה יוונית בימי  ח' טבת יום תענית צדיקים.

 (מגילת תענית פי"ג)                      תלמי המלך, וחושך בא לעולם שלושה ימים!' 

 
בתשעה בטבת יש "כתב הב"י:  )שם (מג"ת הוא יום צום. ט' בטבת
 (או"ח תק"פ)                     ."ולא נודע איזו היא הצרה שארעה בו ,להתענות

 

 מה היתה אותה הצרה?
לעשרה בטבת בסליחות ביום זה מת עזרא הסופר, כמובא  

שהיתה התורה  (ט"ז, מג"א) ."זעמתי בתשעה בו ... הנותן אמרי שפר"
  )"יערות דבש"( .רבינו כמשהפטירתו את וכיסו  ,ראויה להנתן על ידו

 

והיו צריכים להתענות  (ספר יוחסין). עזרא נפטר בעשרה בטבת
לעשות היכר עליו, וכיון שכבר מתענים כבר ביום זה, ורצו 

              ("בית דוד")   . הקדימו להתענות בט' תעניתעזרא באותה מיוחד ל
 

      )כלבו(בה"ג, ארה"ח,  יאים'. 'מתו שני הנב - בט' טבת מתגם נחמיה  
 (אגרות שי"ר)  'ובאמת זה מקרה מופלא כששני אלו מתו ביום אחד!'

 

ביום זה נלקחה אסתר לבית המלך. לכך הודיעו לנו החודש בו  
 "מחיר יין")-(רמ"א נלקחה, להודיענו שצריכים לצום, כדי לזכור זאת.   

 

תוספות (פי'  '.ו האישביום זה נולד אות'שמעתי בשם גדול אחד ש 

 ומובן מדוע פחדו והסתירו תענית זו. י"א שהתענית תענית) חדשים
רציחות, השמדות, עינויים, על הצרות שנגרמו בגללו,  נקבעה

 . עד ימינו אנו - נהרות של דם - רותיגז פוגרומים, ,רושיםיג
 

היה טבת, ולכן המנהג הקדום ל' טש"ו יולד נ ראשי תיבות 'ניטל'
, כי אבלות פחדו לעשות, ולימוד שהוא בניטל מוד תורהשלא לל

בצנעא נהגו איסור. או שאנו כאבלים על השתמדות הבן שנולד 
 "חיי יצחק")(                                                            בתקופת טבת. 

 

נפטר שמעון הקלפוס שהושיע את ישראל מצרה  'ביום זה 
 ונקבע מיתתו לתענית עולם בירושלים'. ם.גדולה בזמן הפריצי

להסתיר  כדי חכמינו הסתירו את סיבת התענית,ברוך טעם") "(הגהות 
 ("מועדים לשמחה" ח"ב) , שלא יוודע לנוצרים מה פעל.ופעולותיו מעשיו

 

רבי שמואל  בןוסף היש תולים צום זה ברציחתו של רבי י 
יחד  הרגלמלך, ונהנגיד, חתנו של רבינו נסים גאון שהיה משנה 

 )וצ"ב לראב"ד (ספר הקבלה    ידי המוסלמים. גרנדה בעם אלפי יהודים ב
 

 )שם (לשון הראב"ד "ליום זה! ונו חכמינו ז"ל ברוח הקודשוכי... "

 
בא נבכדנאצר מלך בבל הוא ' -'צום העשירי'  -תענית עשרה בטבת 

 (מלכים ב' כ"ה א')      .'וכל חילו על ירושלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב
בן אדם כתוב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל '

 (יחזקאל כ"ד ב') '.                                                      ירושלם בעצם היום הזה
                                                  

 ח)        ""אבן ישראל" ז' כ ' עירובין מ. ועיין שו"ת(תוס '.בעשרה בטבתומעשה היה בחופה '

 
 מלך אשכנז חתם על גירוש יהודי אוסטריה. -"א טבת שנת תכ"ט י

מכיון שיום  ,צום, אך לא קבעוהויום חכמי הדור רצו לקבוע יום זה ל
                  (לוח)לפניו מתענים עשרה בטבת, ואי אפשר לגזור תענית אחר תענית. 

 

ליאופולד הראשון גזר על גירוש יהודים מאיזורים שונים באוסטריה, 
בימיו נגזרו גזירות רבות, ביניהם  בשנת ת"ל.ובראשם הגירוש מוינה 

 (ס"ה) לעצור את ריבוי היהודים.רצו תר רק לבן הראשון לישא אישה, הו

  
יין ישן, שדעת  יעקבשלח ליוסף  - מטוב מצריםנסיים בטוב! '

 (רש"י מ"ה כ"ג)                 '.נוחה הימנו. ומדרש אגדה, גריסין של פול זקנים
 

שאשת יוסף ששמע כיון אלא ?! כזאת יוסףמה פתאום שלח 
שהרי יוכבד נולדה בין החומות, לפיכך שלח , עומדת ללדתלוי 

בה, שיהיה ל"קידוש", וגריסים ל"שלום זכר", אם יין, אם תלד נק
     (מן השמועה)                                                                                                     תלד זכר. 
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  (מה, יב) והנה איניכם רואות... כי פי המדבר אליכם
מבואר מדבריו שיוסף ציין כהוכחה  מפרש רש"י: "בלשון הקודש".

  לזהותו את העובדה שהוא מדבר בלשון הקודש.
ה זו, הוא קובע שבתקופה ההיא ידעו רבים הרמב"ן תמה על הוכח

במצרים את לשון הקודש, ועל אחת כמה וכמה שהמושלים הכירו 
את השפה! ואם כן תמוה כיצד הוכיח יוסף את זהותו מכך שדיבר 

   בלשון הקודש?
כדי ליישב את תמיהתו מקדים רבי אברהם מאיר גלאצר שליט"א 

לא זיהו האחים את  ומביא שאלה אחרת: כיצד(מוריה, כסלו תש"ס) 
  והרי מבואר הלכה שניתן לסמוך על 'טביעות עין של קול").-(יוסף לפי קולו? 

סמך הקול מתאפשר רבי יהונתן אייבשיץ מיישב זאת כך: זיהוי על 
לפני כן, באותה שפה בה הכירו אותו מש תרק כאשר האדם מש

וזאת משום שלכל שפה יש מבטא ואופן היגוי שונה "עד שמי 
בלשון אשכנז, ואינו מכיר בלשון צרפת, ושומע את חבירו  שמכיר

   (תפארת יהונתן).מדבר בלשון צרפת אינו מכירו בקלא". 
ואם כן מובן מדוע לא זיהו האחים את יוסף לפי קולו. מכיון שהם 

ובמצרים הרי שוחח איתם  –הורגלו לשמוע אותו בלשון הקודש 
  יוסף בשפה זרה באמצעות מתורגמן.

מיושבת גם תמיהת הרמב"ן: כאשר  –ומר הרב גלאנצר א –לפי"ז 
יוסף מציין בפני אחיו את העובדה שהוא מדבר בלשון הקודש, אין 

אלא שכוונתו  וכיח שהוא יוסף מעצם השימוש בשפה,כונתו לה
 –לומר לאחיו שכעת הם יכולים לזהות אותו לפי טביעות הקול 

  שכן הם הורגלו בעבר לשמוע אותו מדבר בשפה זו!

  (מה,כז) וירא את העגלות... ותחי רוח יעקב אביהם
פרש"י: "סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו בפרשת 

  עגלה ערופה".
והקשה רבי שמואל אהרן יודלביץ זצוק"ל מה היה מיוחד כל כך 
בסימן שמסר יוסף הצדיק עם העגלות? (עד כדי שזה גרם ל"ותחי 

  ) רוח יעקב אביהם!?
פי מעשה ידוע שהיה בימי הגר"א זצוק"ל בבחור  הוא ביאר זאת על

צעיר לימים שהתחתן, ועדיין נהג במעשי ילדות ובשובבות עד 
שחותנו התרגז עליו והכה אותו. חרה אפו של החתן דנן, ברח 

  מביתו והותיר את אשתו עגונה משך כמה שנים.
לימים הופיע ואמר שהוא מוכן לתת גט תמורת סכום כסף. אך 

בגיל צעיר לא ידעו להכירו אם הוא אכן הבעל, או מאחר שנישא 
סתם אדם שמתחזה ורוצה להרויח כסף. ביקשו ממנו שיתן 
סימנים: איך נראה הבית, הרהיטים, הבגדים וכו'. הוא ידע לענות 
תשובות נכונות, ולמרות זאת עדיין היה לב בני המשפחה נוקף 

   שמא מדובר במתחזה.
בית הכנסת ולהורות לו לשבת פנו אל הגר"א שיעץ לקחת אותו ל

יון יש לא הצליח למצוא את מקומו... כבמקום שלו. עשו כך והא
שכך כפתו אותו ואז הודה שהוא 'מתחזה'. הבעל האמיתי מסר לו 

  את כל הסימנים, ותוכניתם הייתה להתחלק ביניהם בכסף.
הגר"א הסביר את עצתו בכך שאנשים פחותים מונחים לגמרי 

ה, ודברי קדושה פורחים מדעתם. לפיכך יעץ בענייני העולם הז
הבעל  ל מקומו בבית הכנסת, כי מסתמא שכחשישאלו אותו ע

  האמיתי למסור לו סימן זה.

מובן מדוע התמלא יעקב אבינו  –ביאר רבי שמואל אהרן  -לפי זה 
מתגורר במצרים ומכל שמחה בראותו את העגלות: אם יוסף 
א על הסוגיא בה הם הסימנים שיכל למסור העדיף לרמז דוק

  אות הוא שיוסף הצדיק מונח בקדושה! –אוחזים 

  (מו, כח)ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורת לפניו 
רש"י מביא שני פירושים בביאור שליחותו של יהודה א) "לפנות לו 

  מקום, ולהורות היאך יתיישב בה". ב) "לתקן לו בית תלמוד".
יה תפקידו של יהודה. אך לפי הפירוש הראשון ברור ומובן מה ה

  שם להקים  כדי  לפי הפירוש השני שיהודה הקדים לרדת מצרימה 
  היה  לא  הרי  הוא  שם?  להכין  בית מדרש, יש להבין מה היה עליו 

צריך להקים מבנה מפואר; לא להזמין סטנדרים, ואפילו ספרים לא 
  היו קיימים! אז למה בעצם נועדה שליחותו?

לכ' כסלו תש"ע, השתתף הגאון הגדול רבי ביום ראשון, אור 
שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל במעמד 'חנוכת הבית' לבית מדרשו של 

כאשר סיפר, שבנו הגאון שליט"א בבית שמש. בשעת חדוותא זו 
ביקש להקים את בית מדרשו בירושלים, עלו בדעתו הפסוקים 

.. שאמר דוד המלך "זכור ד' לדוד את כל ענותו, אשר נשבע להשם.
(תהילים " עד אמצא מקום להשםאם אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה, 

דוד המלך לא נרדם בלילות, עד למציאת מקום להקמת  .ה)-קלב, א
בית המקדש. מדוע אכן התקשה כל כך בעניין זה? משום שעל כל 
ההרים עבדו עבודה זרה, ודוד חיפש מקום נקי מעברות להקמת 

  משכן להשם.
חפצתי שבית המדרש יוקם ון הגדול זצוק"ל ""אף אני" הוסיף הגא

עלה בדעתי  במקום נקי מכל עברות, אך כיצד נמצא מקום כזה?
להקים את בית המדרש במקום הר, לחפור ולחצוב במקום ולסלק 
את כל ההר. המישור שיווצר במקום ההר, ייחשב למקום חדש ונקי 

  וכך אמנם נהגנו. שלא נעשו בו עברות.
יכל לנהוג כן, שהרי את בית המקדש צריך  משא"כ דוד המלך לא

להקים בדווקא על הר, ובכל ההרים הרי עברו עבודה זרה. וסיים 
הגאון הגדול זצוק"ל: "וכן היה בהקמת בית מדרש זה בבית שמש 
שהיה צריך לחצוב הרבה, וממילא המקום החדש שנוצר הוא 'כשר 

  וישר' לבית השם".
ידו של יהודה. לקראת על פי הדברים האלה יובן מה היה תפק

ירידת בני ישראל מצרימה, מבקש יעקב להקים שם "בית תלמוד", 
אך לא די בכך שתוקם ישיבה במצרים, אלא היא צריכה להיות 

ומדובר במשימה ממש לא פשוטה שהרי  מוקמת במקום נקי.
מצרים הייתה הטמאה שבארצות! ואם כן כיצד יצליחו להקים את 

צרים? לפיכך נצרך יהודה להקדים הישיבה מיד כאשר ירדו למ
ולרדת מצרימה כדי לטרוח לאתר את המקום הראוי והמתאים 

  לשמש כישיבה.
ש"י כוונתם בנוסח הדרשנים ניתן לומר ששני הפירושים של ר

אחת: יהודה נשלח להקים במצרים "בית תלמוד". ואם תאמר שאין 
מקום מתאים לזה במצרים הטמאה שבארצות? לפיכך מתבקש 
יהודה "לפנות לו מקום" הינו להכשיר וליצור מקום נקי ומסוגל 

אף יחצוב בהר, יפנה לו  –להקמת בית תלמוד. ואם יש צורך בכך 
  מקום חדש! ירמקום, ויכש

  
  ל הפירושים לוקטו ממוסף ש"ק יתד נאמן)(כ

 
  

  היכן מרומז בפרשה שיוסף שלח ליעקב אבינו "טשאלענט"? 
  תשובה לחידה משבוע שעבר: במודים דרבנן.

  

 מאוצרות הפרשה 

 בפר"שחידה      



 סיפור השבוע    
  

  שימות הגר"ח קניבסקי הכריע לקיים את החתונה במועדה כדי שהחתן לא יתפלל על חותנו  

נישואיה נקבע ליום פלוני. כלה זו  רבי יצחק זילברשטיין שליט"א מכלה שזמן לב הגיעה ל " שאלה קורעתותחי רוח יעקב אביהם" 
הודעה על מחלה קשה המקננת בגופו רח"ל. אי לכך הוא מבקש  מתגוררת עם אביה האלמן, והנה בבוקר לא  בהיר אחד מקבל האבא 

במשך כל שעות היממה, הרי שאם תעזוב אותו,  והסביר לה שכיוון שהיא מסייעת לו בכל צרכיו, ממנה לדחות את זמן נישואיה בשנה, 
   לביתה החדש, לא יוכל להסתדר בכוחות עצמו, במיוחד לאחר שחלה במחלה הקשה. ותעבור 

כך נעשה".  –לרב, ומה שיאמר לך  הבת שאלה כיצד עליה לנהוג. לשאלתי "מה היא תגובתו של החתן", השיבה שתגובתו היתה "תיגשי 
   ישראל עם קדושים. 

נישואיה. מדובר באשה צעירה, שעדיין  יינתי בסוגיה היה נראה לי שאכן יש צדק בטענותיו של האב, והיא צריכה להשהות את זמן משע
גם אינה מצווה על פריה ורביה, בעוד שבמצוות כיבוד אב ואם היא  , כך שעיכוב של שנה לא יעלה ולא יוריד; היא 20לא הגיעה לגיל 

הסיבה שאשה נשואה פטורה ממצוות כיבוד אב ואם, היא מפני שרשות בעלה עליה, כדברי הגמרא  מכך, מחוייבת מן התורה. יתירה 
   בקידושין, וכיוון שבשלב זה היא איננה נשואה, ממילא יש עליה חיוב  של מצוות כיבוד הורים. 

ענייני שמים  –של חתן וכלה  ענייניהם חשבתי אפוא להשיב לכלה שתציית לאביה ותדחה את זמן הנישואין, אבל בכל אופן כיוון שכל 
   הם, הצעתי הדברים גם בפני גיסי הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א.

הכל הכריע אחרת, וזאת על פי  הגר"ח אמר שאמנם הסברות הנ"ל הן נכונות אליבא דהלכתא, וכך צריך לנהוג מצד הדין, אבל למרות 
בשגגה שגלו לערי המקלט משתחררים רק במות הכהן הגדול,  שכיוון שהרוצחים המשנה במסכת מכות, (פרק ב' משנה ו'), האומרת 

   מחיה וכסות, כדי שלא יתפללו על בניהן שימותו". "אמותיהן של כהנים היו מספקות להם 
נו ש... יתפלל בסתר ליבו על חות גם בנידוננו, פסק הגר"ח קניבסקי, אם נעכב את החתן מלישא את כלתו, בשל מחלת האב, הרי הוא 

תפללו על דובר שקרים, כי אם המשנה אומרת, שהגולים לערי מקלט י ימות. ומי שאומר שאצלו זה לא יקרה והוא לא יתפלל כך, הרי הוא 
   . הרי שמדובר במציאות בנפש האדם, שאי אפשר להילחם נגדה.]יצאו מערי מקלט כי אז [ הכהנים הגדולים שימותו,

אמרתי לו רק  –מסיבות מובנות...   –די לשכנעו בדבר, וכיוון שלא יכולתי לומר לו את דברי הגר"ח הגעתי בעצמי לביתו של האבא, כ
התפללה עליך שתבריא, הרי שלאחר החתונה גם חתנך יצטרף  שכדאי מאוד שבתו תתחתן במועד שנקבע, כי אם עד היום רק היא 

   לתפילה זו, והרווח יהיה כולו שלך.
   ]עלינו לשבח[ערכה במועדה בשעה טובה ומוצלחת. ה נהאבא השתכנע בס"ד, והחתונ

  
  ממרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"אבעניני הפרשה שו"ת 

שמא ימות בדרך שהרי אמו בדרך מתה. צ"ב מה  "ועזב את אביו ומת" (בראשית מ"ד,כ"ב) פרש"י אם יעזוב את אביו דואגים אנו  שאלה:
כול למות בדרך, הרי כל אחד מת באיזה מקום, ועוד שהרי רחל מתה בשעה שילדה וזה לא י השייכות דמשום שאמו מתה בדרך גם הוא 

   שייך אצל בנימין? 
   מזלי' גרים. תשובה:
   וצ"ב מה הצדיקים יצטרכו כסף לעתיד לבוא? בסנהדרין (ק"י.) איתא שאחד מהאוצרות שגנז יוסף שמורה לצדיקים לעתיד לבוא,  שאלה:

   להם דבר.להראות שלא חסר  תשובה:
"ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות". משמעות הכתוב שיעקב יורד מרצונו מצרימה, ובפרשת כי תצא  שאלה:

  (דברים כו,ה) ארמי אובד אבי וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור, הרי שלא ירד מרצונו אלא אנוס היה?
  (אשיחה) הי' מסופק והלך לשאול ע"פ הגבורה.  תשובה:

וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו (מה,כז), וישאו בני ישראל את יעקב אביהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו  שאלה:
(מו, ה) צ"ב האם ירד יעקב אבינו בעגלות אשר שלח יוסף או שירד בעגלות אשר שלח פרעה, כי לכאורה העגלות ששלח פרעה שמשו 

  בשימוש? לעבודה זרה וא"כ אסורים
  (אשיחה)העגלות שיוסף שלח נקרא ג"כ על פי פרעה שבלי רשותו לא הי' עושה.   תשובה:

"ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני" ברש"י מבואר לשון חיבה, ויקרא אליו מן השמים ויאמר  שאלה:
שכופל את שמו. צ"ב ביצחק לא מצינו שקראו הקב"ה ב' פעמים ובלשון  אברהם אברהם ויאמר הנני וגם שם רש"י מפרש לשון חיבה הוא

  חיבה הוא שכופל את שמו מדוע לא נמנה יצחק גם בלשון זו?
  חשבונות שמים אין אנו יודעים. תשובה:

  
  
  

    

כשאני קטן  אך בכללי אני בזוי. בבית הכנסת אני מגיע במקום של כבוד, אני עשוי כסף אך קיים גם בזהב.
  מי אני???? כשאני גדול אני מגיע בתופים ובשמחה. גיע אחרי המון כאב.אני מ

   נ"ייחזקאל אלחנטי שם הזוכה:  .4עט כחול  5עט אדום  תשובה משבוע שעבר:

   
  

  קליין להולדת הבת הנכדה הנינה –שלזינגר  –פרקש ת ומשפחמרכז העיר: 

         אהרן לבל ומשפ' לאירוסי הבן    להרב                 להרב מיכאל שוהם ומשפ' לאירוסי הבת 

  להרב אלידע ברוך פרידמן ומשפ' לנשואי הבתמשפחת רחמינוב להולדת הבן                             
  
דעות   והו לחידות  נות  לשלופתרו ניתן  שלישי לשמחות  יום  עד   037608833בפקס: ח 

שבועית חידה



 

 

                                                                              

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                   
 גורדון מרדכי יחיאל רבי הגאון מרן: ל"זצ קרלנשטיין ראובן' ר צ"הגה שח

 מי על. דרגתו לפי מעמיקה הברקה פעם אמר, ה'לומז ישיבת ראש ל"זצ     
 הפסיד הנגנב? מדועהגנב  שעל וודאי? נבהנג על או גנבה על יותר רחמנות

נגזר  היה לא אם כי להפסיד צריך היה באמת הוא לעשות אפשר מה אבל כסף
 לו מגיע היה הרי, , הגנב אבל, אותו לעשוק  היה יכול לא הגנב להפסיד עליו

 זאת עשהש הוא מסכן כמה כ"א, נמצא אצלו שהכסף רואים שהלא הזה הממון
 היה שךהרב ברחוב ברק בבני,. ישרה בדרך להרויח יכולהרי היה  גניבה דרך
' סנדלר'ל מאד מקורב היה  בצעירותו, ל"ז" גרין חייט"ה בשם ידוע יקר איש
 ע"ל פעם נפגע, הסנדלר - רביקוב יעקב רבי.כך אודותיו לי סיפר והוא. ל"זצ

 לבית אותו הזמינו, החולים מבית שהשתחרר לאחר. אביב בתל דרכים בתאונת
 לאמת כדי .הגיע הוא. והמדינה המשטרה מטעם ולחקירה עדות לנתינת המשפט

 וזה זה ברחוב הלכת.כן ?וכך כך לך קוראים :השופט אותו שאל, הפרטים את
? תאונה עברת, אותך הפילה מכונית .כן ?פלוני בתאריך פלוני ביום אביב בתל
 זה הוא כי, לך ידוע האם .כן ?אותו מכיר אתה, הנהג את השופט הציג ואז.כן

 עשה ה"הקב. ה"מהקב ?.עשה מי אלא.הוא לא. לא. ?התאונה את לך שגרם
 השופט...עלי גזר והוא!". המעשים לכל ויעשה, ועושה, עשה הוא. "התאונה את

 על דפק ואז. שניה שתק. לו עונה הוא מה הבין לא פשוט, למבוכה נכנס
 פרטי על שוב לחזור מהתחלה החל השופט!"... משפט בית כבוד: "השולחן
, פלונית ושעה בתאריך זה היה האם, נפגעת האם, ברחוב הלכת האם :השאלות
 השיב?", הנזק את לך עשה כאן העומד ההוא האם"לשאלה שנית הגיע וכאשר
 עוד: כעס השופט .ה"מהקב זה - לי שהיתה התאונה?מי אלא.לא:ל"זצ הסנדלר
 הסנדלר הביט .המשפט בית בזיון על - קנס עם המשפט מבית ותצא כזו תשובה
 מקפיד אני הכל בסך, ברצינות מדבר אני, חלילה צוחק אינני: ואמר לעברו
 רוחו, בדבריו רציני הוא כי הבחין השופט העושה הוא לא כי, האמת את לומר
 תיקום לא" כתוב בתורה. ונרגע, כוונתו את ולהבין לחשוב והתחיל. אליו שבה
, נגדך ופשע שהזיק אחד מאותו רוצה אתה מה - לך אומרת התורה" תיטור ולא
 מה אבל, ה"הקב עם שלו העסק זה, עונשו את יקבל הוא, ניחא,פשע הוא

 .שמים ברצון מדוקדק בחשבון עליך בא הכל הרי, לך שנוגע
 

 ל"זצ החפץ חיים מרן על מסופר: ל"זצ פנחס שיינברג חיים רבי הגאון שח
 ירוחם ורבי, נפש חשבון עושה היה ששם ביתו בעלית מקום לו שהיה     

 מרן עושה כיצד לשמוע רצו בראדין שהיו ל"זצ טרופ נפתלי ורבי ליבוביץ
 אותם יגלה שלא עצמם את והחביאו לעליה ועלו, החשבון את חיים החפץ
" היום עשית מה מאיר ישראל מאיר ישראל" לעצמו ואומר מתחיל אותו ושמעו

 שלא דקות עשרה שלש לו חסר והיה, בו עשה מה ורגע רגע כל על עבר וכך
 מה מאיר ישראל" ונוראיות גדולות בכיות לבכות והתחיל בהם עשה מה זכר

 שחשבו מהבכיות ברחו שהם כך כדי עד ובכה", דקות 13 אותן אם עשית
 הפסוק כמאמר, חיים החפץ מרן של הגדלות וזוהי. שלו מהבכיות שישרפו
 וביאור, ג)"י ד"ל (פרק" טוב לראות ימים אוהב חיים החפץ האיש מי" בתהילים
 בחיינו לנו שיש ביותר החשוב הדבר מהו ללמדנו בא המלך שדוד הוא הפסוק

 לידע צריך האדם. ורגע רגע כל ומנצל הזמן את אוהב" ימים אוהב"ש מי הוא
 . הזמן ניצול זה ויבחי ביותר החשוב שהדבר פיקפוק כל ובלא בבירור

 
 ראו אותה חטא היראת של סודה מה פעם הסביר ל"זצ כגן הלל רבי צ"הגה

 שבעקבתא אומרת סוטה בסוף המשנה: ל"זצ מבריסק הרב מרן אצל      
 ירא שהוא מי גם, חטא יראי על מדברת המשנה. ימאסו חטא יראי דמשיחא

 חטא בכל הטמון בפגם מוחשית הרגשה זה בכלל אין עדין, מרבים שמים
 פחד ראו מבריסק הרב מרן אצל, ממנה לברוח שיש לאש שווה החטא ושסכנת
 רבי הגאון בנו סיפר וכך.עבירה של קל נדנוד זה אם אפילו, מעבירה ממשי
 לחדר המנין ממתפללי אחד נכנס, שבת בליל פעם: א"שליט הלוי דוד משולם
 האיש, קערה בתוך נר מונח היה השולחן על. לאכילה הבית בני את ששימש
 אדם אותו.וכבה נפל והנר, לעיין שנצרך בספר לראות להיטיב כדי לנר התקרב
 לו אמר. בחשכה לאכול הבית בני יצטרכו מעשיו שעקב והתנצל לרב ניגש
 ואיך הנר בפחד כולי אני הסמוך במסדרון הולך שאני, אותך מבין אינני: הרב

 )מבריסק הרב(?!הנר לכיבוי חשש מבלי כך כל אליו להתקרב יכולת

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
שׁ  ּגַ י ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֵאָליו ַוּיִ ר ֲאֹדִני ּבִ ךָ  ָנא ְיַדּבֶ ָאְזֵני ָדָבר ַעְבּדְ  ִיַחר ְוַאל ֲאֹדִני ּבְ
ךָ  ךָ  ַאּפְ ַעְבּדֶ י ּבְ ַפְרֹעה ָכמֹוךָ  ּכִ  הוא הרי, ליהודה היו טענות מה, בעצם: ּכְ
 ויוסף" בידו הגביע נמצא אשר גם אנחנו גם לאדוני עבדים הננו" אמר
 יהודה אלא" לעבד לי יהיה בידו הגביע נמצא אשר האיש" ואמר הקל
 לפיכך, כעבדים נלקחים וכולם יוסף מכירת על העונש הגיע שעתה חשב
 משראה אבל" עבדיך עוון את מצא אלוקים, נצטדק ומה נדבר מה" אמר

 במכירה היה לא והוא עוצר בנימין את ורק כולם את עוצר לא שהוא
 '}    הק אלשיך{. חריפים בדברים כנגדו יצא אז עלילהכאן שיש חשב

                     
ם ָמלֹת ֲחִלפֹות ָלִאישׁ  ָנַתן ְלֻכּלָ לֹשׁ  ָנַתן ּוְלִבְנָיִמן ׂשְ ֶסף ֵמאֹות ׁשְ  ֲחִלֹפת ְוָחֵמשׁ  ּכֶ
ָמלֹת  לבנימין נתן שיוסף יתכן איך שואלת)ז''ט(מגילה במסכת הגמרא:  ׂשְ
 פסים הכתונת את ליוסף יעקב שהוסיף בגלל והלא, האחים משאר יותר
 שעתיד לו רמז אלא, למצרים אבותינו וירדו הדבר נתגלגל, קנאה שגרם

 ומרדכי" שנאמר מלכות לבושי בחמשה המלך מלפני שיצאממנו לצאת בן
 לבנימין יוסף שרמז הרמז בגלל וכי, להבין וצריך" תכלת מלכות בלבוש יצא
 בנימין של חליפות שחמש לומר מסתבר אלא? האחים בין קנאה תהיה לא
 פשוט מבד שנעשו לפי, האחים יתר של האחת לחליפה בערכן שוות היו
 האחים אצל כתוב לפיכך. ביניהם לקנאה מקום היה לא וממילא, וזול

, וא״ו חסר ״חליפת״ כתוב בנימין אצל ואילו וא״ו עם מלא ״חליפות״
 ממנו לצאת שעתידה לו לרמוז בכדי זאת וכל. פחות היה ששווין משום
  האחים כשאר אחד בגד לבנימין גם נותן היה כן לא שאם, מלכות

 )אליהו קול(
 

ְרֹעה ַוּיֹאֶמר ה ַיֲעֹקב ֶאלּפַ ּמָ ֵני ְיֵמי ּכַ ְרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר: ַחּיֶיךָ  ׁשְ ֵני ְיֵמי ּפַ  ׁשְ
ים ְמגּוַרי לֹׁשִ ָנה ּוְמַאת ׁשְ ֵני ְיֵמי ָהיוּ  ְוָרִעים ְמַעט ׁשָ י ׁשְ יגוּ  ְולֹא ַחּיַ ִ  ְיֵמי ֶאת ִהׂשּ
ֵני יֵמי ֲאֹבַתי ַחּיֵי ׁשְ  בעל ל"זצ גינצבורג לייב אריה רבי הגאון:ְמגּוֵריֶהם ּבִ

 אל בבואו. מץ העיר של לרבה כשנתמנה שבעים בן היה, אריה השאגת
 על המתרעמים אנשים העיר בני בין יש כי לאזניו שמועה גונבה העיר

 כסא על שישב צעיר רב לבחור שצריך וטוענים. בימים בא רב בחירת
 והרב, ויגש פרשת היתה הרב נתמנה בה שבת אותה.רבים ימים הרבנות

 בפרשת: ושאל הרב פתח. העיר בני כל בפני הראשונה דרשתו את נשא
 אותו שאל, למצרים אבינו יעקב שבא בשעה כי מוצאים אנוהשבוע
 שלושים מגורי שני ימי: "יעקב השיב כך ועל"? חייך שני ימי כמה: "פרעה
 לפרעה השיב מה מפני וקשה". חיי שני ימי היו ורעים מעט, שנה ומאת

 לענות לו והיה? כלל כך על נשאל לא הרי" חיי שני ימי היו ורעים מעט"
 ראה כאשר: הרב השיב אלא"?שנה ומאת שלושים מגורי שניימי" רק

, פסק והרעב הארץ נתברכה למצרים אבינו יעקב של בואו עם כי פרעה
. הוא זקן יעקב שהרי ימים לאורך לו שמורה אינה זו ברכה שמא חשש
 פרעה כוונת את הבין יעקב אולם". חייך שני ימי כמה" שאלו כך משום

 ולא, "הם" מעט" אולם, שנה ושלושים מאה בן אני אמנם: השיב ולפיכך
 שאני ומה... שנה ושמונים מאה חיו אשר" אבותי חיי שני ימי את השיגו
 הזקנה עלי וקפצה" חיי שני ימי היו רעים"ש משום הוא, זקן כך כל נראה
 שעיניכם כפי כך כל זקן אני אין. הרב אמר לגבי גם הדבר הוא...עת בטרם
 אני אולם. ודחקות רדיפות שסבלתי מחמת עלי קפצה הזקנה אלא, רואות
 למעלה בעירכם הרבנות כסא על ואשב אוסיף עוד', ה בעזרת לכם מבטיח

 מגיל למעלה עד הרבנות על וישב התקיימה נבואתו... שנה מעשרים
 שנה תשעים

 
 
 
 

והנהגותמוסרהשקפהמאמרי

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

                

     

 ויגש   דבס"
 211גליון מספר        
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                                     תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                             
 )סקי״ג ג׳ סי׳ חו״מ הסמ״ע( .תורה דעת היפך הוא יתבה עלב דעת                                                          

 ח״אפראנקפורטשמעוןלר׳החייםספרחוזריםאינםימיועוזריםאינםדמיוימיואיבודעלדואגואינודמיואיבודעלדואגאדם                               

   כן על ומכובד מפואר דבר לכל תובילהו והטוב החכמה תשוקת כן, ונבזה מגועל דבר לכל תמשיכהו התאווה שתשוקת שכמו, החכמה תשוקת היא להצלחה האדם את יוביל אשר הדבר ראשית
 ))מקלם הסבא- זיו זיסל שמחה ר׳( טוב מפעל וכל לחכמה תשוקתו את תמיד להגביר – דבר ראשית – המתחנך על החובה

   

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

    מייל בתגובות הערות והארות 

 
 ל"זצ' מפוניבז הרב מרן אל פעם הגה"צ ר' יעקב גלינסקי זצ"ל :נכנסתיסיפר 

, עבות ליער שנכנס חלם אדם. שאלה אשאלך הבה: "לי אמר והוא    
. יטרפוהו רגע עוד. העברים מכל וזאבים דובים, ונמרים אריות עליו והתנפלו

", לך אגלה?"לומר אפשר מה, אומר בלא בו היבטתי ?!"לו לעזור אפשר איך
 רביםכה אנשים, אתה מבין... ייעלם והחלום, אותו להעיר: "בעצמו השיב

 והכל– לחצים ספור באין ונתונים אימים בחלום הם גולשים כי אומללים
 יציאתכם זו ותהא– מתרדמתכם הקיצו ונרדמים משנתכם ישנים עורו!"...חלום

 (והגדת) !הפרטית וגאולתכם שלכם מצרים משיעבוד

 
 
 
 
 
 

 יהא שלא כדי הספר תורה שיגלול עד הברכות מתחיל המפטיר שאין טעם

 לספר בזיון שיש משום הטעם או, ההפטרה לשמוע יוכל ולא טרוד הגולל     
 )הלקט שבלי. (בנביאים וקוראים עדיין נגלל שלא תורה

 
 
 
 

 היה, שנים שבע בן בהיותי, ילדותי מימי תמונה עיני לנגד ניצבת היום עוד
 אמי את מצאתי לביתי כשנכנסתי. ד"תרנ שנת, פסח חג אסרו למחרת זה   

: לעצמה כאילו מלמלה היא, דאגה מפיקים ופניה בהרהורים שקועה יושבת
 וקרבנות גדולה כה תורה... יודע מי... יודע ומי"... "יחזור לא שוב שחולף יום"

. בדמעות עיניה נקשרו אותי שראתה כיון...". יודע מי... יודע מי... קטנים כה
: ואמרה אמי פתחה?" קרה מה לי אמרי" בוכים בקול אליה התחננתי"! אימי"

 חכם ותלמיד שמים ירא יהודי, מסכיסטוב מלמד עבורך הוזמן פסח מלפני עוד
 מוטלות שיהיו הצטרכויותיו כל מלבד" זמן"ל רובל מאות שלש לו הוקצב, מופלג
 מאוד התפלאתי. עונה ואין קול ואין, הפסח אחר יום עבר כבר והנה, עלינו
 מחשבותי את קראה אימי. מפסח אחד יום אלא עבר לא והלא, הרב צערה על

 שאינה אבידה זו הרי תורה לימוד ללא שחולף יום כל, בני תדע הלא: "ואמרה
, קרבן זה גם בזמנינו נכון, מידי מועט שכר לו הקצבנו באמת ואולי, חוזרת
 לא אימי של דמעותיה...".מידי קטן קרבן זה הרי גדולה כה תורה בעד אבל
 ומפיו, מסכיסטוב ל"ז שלום' ר שלי המלמד הגיע היום באותו עוד, לבטלה היו

 עושה" של" סמל" היה זה מלמד. רצופות שנים שש במשך תורה למדתי
  .כדאיות היו אימי של ודמעותיה", באמונה' ד מלאכת

 )אמו של לזכרה היומי הדף מייסד מלובלין ל"זצ שפירא מאיר רבי שכתב מאמר(
 
 
 
 

 ? הפסידו ובנתינתו כסף לו נתן שחברו מי יתכן איך:  שאלה:
זוז  למאתים לו השלים וחברו שלא היה לו מאתיים זוזבעני  תשובה:
 פ"ח) פאה( .ופאה ומעשר עני שכחה לקט עוד יטול שלא הפסידו דבנתינתו

אלפעםעקב גלינסקי זצ"ל :נכנסתי

חלאדם.שאלהאשאלךהבה: "

הספשיגלולעדהברכותמתחיליר

)הלקטשבלי. (בנביאיםוקוראיםיין

בהי, ילדותימימיתמונהעינינגד
כשנכנסתיד"תרנשנתפסחחגו

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

 
י ַהּגֹוִיםְוָיְדעוּ  שׁ ' ד ֲאִני ּכִ ָרֵאל ֶאת ְמַקּדֵ שלום שבדרון ' ר צ"הגה סיפר:  ִיׂשְ
 ניכר שלא, במקצועו רוקח סיפר שהיה, אחד ביהודי מעשה: ל"זצ     
 חשבוהו וגויים יהודים, מקומו בני שכל עד, ביהדותו אחד לאףנתוודע ולא
 שגזרה, נוראה גזירה של וקשה קריטי וברגע, דבר לכל כגוי התנהג כי, לגוי
, אחד עד להורג מוצאים להיות בכפרו שהתגוררו היהודים מאות ג׳ על

 התגלה זו בתשובה התעוררות ומכוח, החבוי היהודי הזיק בו התעורר
 בינם היה שכפסע, הנידונים כל את להציל בזה זכה ואף, ליהדותו בפומבי

 משה ר׳ מהגה״צ שמעתי הזה המרטיט הסיפור השתלשלות על.המוות לבין
 היו שלא קשים ימים. בירושלים קמניץ דישיבת משגיח שטרן אהרן

 בין הפנימית המערכה בהתגבר רוסיה יהודי על באו, כדוגמתם
 שני ה״פטלוריקים״, תומכיו לבין, ניקולאי הצאר מתנגדי, הבולשביקים

 האומללים היהודים אבל, ועצומה גדולה באכזריות ביניהם נלחמו המחנות
 לצד ניצבים שהם בהם חשדו ואלה אלה שכן, הצדדים לשני קרבן נפלו

 בלתי־ ברדיפות לעמוד היהודים של בגורלם עלה וכך, שלהם השונאים
 חשדו אלה. יחד גם היריבים המחנות שני בידי הפקר היה ודמם, פוסקות
 תומכים שהם אותם האשימו והאחרים, בצאר תומכים שהם ביהודים

 ללכוד הבולשביקים שהצליחו לאחר גם נפסקה לא המערכה. בבולשביקים
 גם וכך, ביניהם ללחום המשיכו המחנות שני שכן, ולהורגו הצאר את

 עברו שלהם הכיבוש במסע.ומאלה מאלה לסבול היהודים המשיכו
 לאחד הגיעו כאשר, אחת ופעם, לכפר ומכפר לעיר מעיר הבולשביקים

 היהודים כל: פסקם היה ואחד ליהודים נטפלו מיד, אותו וכבשו הכפרים
 כל שעל פקודה הוציאו הם. למות דינם אחד כן ועל השני לצד נאמנים
, כל לעיני שפטים בהם לעשות כדי המרכזית בכיכר להתאסף הכפר יהודי
 נאספו, במספר מאות שלוש, האומללים היהודים.וייראו ישמעו למען

, ארוכות בשורות להסתדר עליהם פקדו ואז, המרכזית לכיכר מבוהלים
 להוציאם מוכנים הקלגסים עמדו ולמולם, מורמות וידיהם לקיר כשפניהם

 הכפר אנשי כל באזני נאום אז השמיע האכזרי מפקדם. ביריה להורג
 היהודים של דומה סוף כי לכולם הבהיר בו, במקום להופיע הם אף שנדרשו

 הרגע בא והנה.הבולשביקים למרות ייכנעו ולא שיבגדו אלה לכל צפוי
 את לדרוך החלו כבר היורים כתות, במקום שררה דומיית־מוות. המכריע

 הכפר בני המון בין רחש התעורר לפתע אך, היהודים לעבר כלי־הנשק
 לעצמו מבקיע נראה מביניהם אחד איש: האכזרי במחזה דוממים שצפו
, יהודי אני שגם היות: נרגש בקול אמר לידו ובהגיעו, המפקד לעבר דרך
 רוצה ואינני כך גורלי גם יהיה - להירצח היהודים בגורל עלה באם הרי

 על עלה לא, וכאמור, הכפר רוקח זה היה! היהודים מאחי שונה להיות
 קורה מה כשראה, עתה אבל, יהודי שהוא זה לרגע עד אחד אף דעת

 ועל, לתחיה קם שבתוכו והיהודי הרדום הזיק בו נתעורר - היהודים לאחיו
 החלו, כך בראותם, הגויים הכפר בני.חלקו יהיה שמחלקם הוא מבקש כן

 - ובלעדיו הכפר של הרוקח הוא כי, אותו יהרגו לבל ולצעוק לזעוק
 יחבוש ומי הצורך לעת תרופות להם יכין מי כי, התקינים חייהם יתערערו
 והמהומה! אחי עם יחד נא הרגוני: בשלו היהודי הרוקח אבל. פצעיהם
 הבולשביקים את לפתע פקדה גדולה ומבוכה, בכה וזה בכה זה, רבתה

 הכפר בני את עזבו, שלהם כלי־הנשק את נצרו ולפתע, הנעשה כל על
 והיה.הכפר יהודי כל של חייהם ניצלו כך. הלאה לדרכם והלכו לנפשם
 רק לא, ליהדותו לגמרי מנוכר שהיה, רוקח אותו שכן, ופלא הפלא הדבר
!  בזכותו הכפר יהודי כל את להציל זכה גם אלא עצמו את שהציל

 )ויגדך אביך שאל(
 

לזהיומיהדףמייסדמלובליןל"זצשפירא

הובנתינתוכסףלונתןשחברומין
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1 גיליון מס. 504שבת קודש  פרשת ויגש

ם אִֹתי ִמְצָרְיָמה" (מה, ד) ר ְמַכְרתֶּ "ֲאִני יוֵֹסף ֲאִחיֶכם ֲאשֶׁ

שעשו  מה  כל  למרות  אחיו.  על  קפידא  שום  בלבו  אין  סולח.  הצדיק  יוסף 
לבור  אותו  והשליכו  ותחנוניו  מבכיו  ליבם  אטמו  מעליו,  בגדיו  שהפשיטו  לו, 
מלא בנחשים ועקרבים, למרות הדברים הקשים האלה הוא סולח. "אני יוסף 
אני  מצרימה,  אותי  שמכרתם  למרות  מצרימה".  אותי  מכרתם  אשר  אחיכם 

נשאר אחיכם, אין בליבי שום תרעומת, שום כעס, שום שנאה.

זהותו,  את  להם  לגלות  מחליט  כשהוא  אחיו.  של  כבודם  על  שומר  יוסף 
שלי.  האחים  עם  לבד  להישאר  רוצה  אני  מעלי".  איש  כל  מצווה "הוציאו  הוא 
את  שהוציא  הסיבה  מה  יוסף"!!!  "אני  אומר  הוא  יוצאים  שכולם  לאחר  ורק 
כולם? אומר רש"י הקדוש: חשש שמא אחיו יתביישו מהנוכחים. יהדות ביופיה. 
העיקר לא לפגוע, לא לבייש, העיקר לשמור על הכבוד של השני. "מוטב יפיל 

אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו" (בבא מציעא נט.)

צריך שכל אחד יראה אור בשני, אסור שאדם יראה חסרון בשני, פגם בשני. 
ואם בכל זאת ראית חסרון בשני, איזה דבר מגונה, מייד תחפש כף זכות. בשום 
אופן לא להישאר עם המחשבה הזאת, ובטח לא לעבור ממחשבה לדבור ח"ו. 
את  הזה,  החסרון  את  לו  שיש  בזה  אחת  פעם  נענש  אדם  שאותו  מספיק  לא 
שאתה  בזה  נוספת  פעם  אותו  להעניש  רוצה  אתה  הזאת,  המגונה  המידה 
חושב עליו לא טוב?! מדבר עליו לא טוב?! אם ראית חסרון אצל השני, תרים 
את הראש ותבקש מהרבונו של עולם שירחם עליו ויתן לו את הדעת הנכונה. 
הרצון הראשון של ה', שנאהב את החברים שלנו. שנעבוד כל החיים על מצוות 

האהבה של איש לרעהו.

אחיו  בנימין  צוארי  על  "ויפול  היתר  בין  נאמר  אחיו  עם  יוסף  של  במפגש 
ויבך ובנימין בכה על צוארו" (מה,יד). רש"י הקדוש: יוסף בכה על שני מקדשות 

בס"ד

שבת קודש   ז' טבת, תשע"ו
פרשת ויגש

ׁש ֵאָליו ְיהּוָדה" (מד,יח) גַּ "ַויִּ

משכן שילה  ובנימין בכה על  וסופן ליחרב.  שעתידין להיות בחלקו של בנימין 
שעתיד להיות בחלקו של יוסף וסופו ליחרב. ולמה בכה כל אחד על חורבן חבירו 
ולא על חורבן עצמו? הפירוד בין יוסף ובנימין נכפה עליהם כתוצאה משינאת 
חינם. התיקון זה אהבת חינם. כל כך אוהבים אחד את השני עד שצער חבירו 

מכאיב לאדם יותר מאשר צער עצמו.

לשני,  מפרגן  שאתה  טובה?  עין  זה  מה  טובה.  עין  לעצמו  לסגל  צריך  אדם 
יכול  לא  שאתה  הרעה  העין  עיקר  ואילו  שלו.  בהצלחה  שמח  השני,  את  אוהב 
לסבול שהחבר שלך יותר טוב ממך, שעינך צרה בהצלחה של החבר, בהתנשאות 

שלו, שהוא לומד יותר, שהוא מתפלל יותר.

קודש.  שליחות  לו  שיש  סגולה,  עם  שהוא  שלם  מעם  חלק  "אני 
אני צריך להרגיש שאיכפת לי מכולם, שאני כלול בכולם, שכואב לי אם 
עלינו.  מסתכל  לא  ה'  הזאת  האחדות  בלי  טוב.  לא  משהו  עשה  מישהו 
מסודרים,  מאד  אנחנו  מיוחסים,  נורא  אנחנו  מחונכים,  נורא  אנחנו 
ואין  ואין  אין  השני  ואצל  מצויין,  הולך  הכל  אצלנו  גאונים,  מאוד  אנחנו 
הם  לנו  שיש  המעלות  כל  אז  וחושבים,  מרגישים  ככה  אם  הפוך.  והכל 

לרעתנו. 
אנחנו צריכים להתייחס לאחרים, להאיר להם פנים, לקרב אותם, 
להתפלל עליהם, לשמח אותם, לפחות מה שאנחנו יכולים, ומה שאנחנו 

לא יכולים אז לפחות בלב." (באור פני מלך)

ם אִֹתי ִמְצָרְיָמה" (מה, ד) ר ְמַכְרתֶּ "ֲאִני יוֵֹסף ֲאִחיֶכם ֲאשֶׁ

יוסף מתגלה אל האחים ומה הם רואים? שאחרי כל השנים הקשות שהוא 
זזה  לא  השכינה  שלו,  הקדושה  עם  נשאר  הוא  בה',  בדבקות  נשאר  הוא  עבר, 

ממנו.

גיליון מס. 504

יהודה מלשון הודאה. "ועל כן כל ישראל נקראים יהודים, על שום שמודים להשם יתברך על כל דבר קטן וגדול, שיודעים שהכל ממנו יתברך. וזה עצה בכל 
שעת צרה והסתרת פנים לכל איש ישראל, להתבטל לרצון השי"ת, על ידי שמברר האדם אצלו, שגם בתוך ההסתר השי"ת נמצא" (שפת אמת).

 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים כהן בן בלנקא, ציפורה בת שושנה 
גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, הרב דוד חיים בן 

זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, שני בת תמר 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל, אילן בן ויויאן 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה, נאור בן הלן, לירון בת תמר

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, ציון 
בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן שמעון, בניהו בן 

זכריה (יחיא) ומרים, מוריס בן סימי, פיבי בת תמוי, אברהם 
בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, סיגלית בת מירה, בוריס בן 

סבטלנה, דליה בת שושנה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  ז' טבת, תשע"ו גיליון מס. 2504

הפסוק  שבזה  הקדושים  בספרים  ומובא  מהפרשה.  פסוק   - עלה"  גם  אעלך 

מרומז כל העליות והירידות העוברים על איש הישראלי שזה עיקר סוד הגלות 

עלה",  גם  אעלך  ואנוכי  מצרימה  עמך  ארד  "אנוכי  בבחינת  שהכל  והגאולה 

שאחרי כל ירידה יש גם עליה.

לזכך,  לתקן,  אותנו,  לרפא  כדי  הכל  זה  עלינו,  שעובר  מה  שכל  כשיודעים 

מקרבים  והיסורים  והקשיים  הנסיונות  כל  אז  אתנו,  להיטיב  לטהר,  לרחוץ, 

להם  אין  עלינו.  שעוברים  היסורים  של  היחידה  המטרה  זאת  כי  ה'.  אל  אותנו 

מטרה אחרת. אך אם מביטים על כל מה שקורה לנו כאילו אין פה השגחה, אז 

זה באמת יכול לשבור, לייאש, להרפות ידיים.

ם אִֹתי ִמְצָרְיָמה" (מה, ד) ר ְמַכְרתֶּ "ֲאִני יוֵֹסף ֲאִחיֶכם ֲאשֶׁ

אשר  אחיכם,  יוסף  "אני  כאמור:  להם  אומר  הוא  לאחיו  מתוודע  כשיוסף 

מכרתם אותי מצרימה". וכי דרך פיוס היא להזכיר לאחים בשעה גדולה זו של 

הצדיק  יוסף  אלא,  למצרים?  במכירתו  אחיו  לו  שעשו  העוול  את  התוודעות 

למצרים  שירדתי  תחששו  נא  אל  אחיו:  באוזני  ופיוס  ריצוי  דברי  כאן  משמיע 

חלילה  שנתפתיתי  דעתכם  על  יעלה  ואל  המדות,  לקלקול  לי  גרמו  נעורי  וימי 

שהכרתם  הנער,  יוסף  אותו  הנני  המצרים.  של  המושחתות  בדרכיהם  ללכת 

ובאורחות  במידות  היום  ועד  מאז  נשתניתי  לא  לעבד,  אותי  שמכרתם  בשעה 

החיים והמוסר שהייתי בבית אבא. בזכות מה? בזכות התורה! 

התורה שומרת עלינו מההשפעות המזיקות של הרחוב, של תרבות הגויים. 

"ובחוקותיהם לא תלכו" (ויקרא יח,ג). יוסף שולח לאביו עגלות להביאו מצרימה. 

יעקב רואה את העגלות וזה מה שמשכנע אותו לרדת מצרימה כדי לפגוש את 

בנו האבוד. מה יש בעגלות הללו ששכנעו את יעקב? ראה בהן רמז ברור שבנו 

פרשת  יחד  אז  למדו  מאביו  יוסף  שנפרד  לפני  כי  לתורה.  מחובר  עדיין  יוסף 

עגלה ערופה. וכששלח לו עגלות, רמז לו יוסף שלא שכח (רש"י הקדוש).

אותנו  מלמדת  חיים.  תורת  בה.  תלוים  שלנו  החיים  כל  הכל.  זה  התורה 

איך לחיות ישר. בלי התורה זה עקום. "אין טוב אלא תורה, שאם היו בני אדם 

אחריה,  ומתלהטים  משתגעים  היו  התורה,  טוב  ועריבות  במתיקות  מרגישים 

ולא ייחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת את כל 

הטובות שבעולם (אור החיים הקדוש).

הסיפור של יוסף ואחיו זה מסר לדורות. זה סיפור שבא ללמד אותנו איך 

לא לנטור טינה, איך לוותר,לסלוח, ללמד כף זכות, ואפילו לאהוב את מי שטעה 

ופגע בנו ורדף אותנו והציק לנו במשך שנים רבות. סיפור שבא ללמד אותנו איך 

לעבור את הנסיונות הקשים של החיים באמונה, בתפילה, בקשר עם ה'. ספור 

תלויים  שלנו  החיים  שכל  עלינו,  לשמור  יכולה  התורה  שרק  לנו  להראות  שבא 

בתורה הקדושה כמו בסיפור הבא:

הויתור

מאד  שרצה  ילד  היה  בירושלים,  דוד"  שכונת "מאורות  תושב  נורדמן,  זליג 

פעם,  אחר  פעם  והמשניות,  הנלמדות  הסוגיות  את  ושינן  בלימודים,  להצליח 

לו  היה  הסוגיות.  את  להבין  לו  קשה  והיה  מזכרונו,  פורחים  היו  הדברים  אבל 

גם קשה לקרוא.

בצלאל נורדמן, אביו של זליג, היה מודאג למדי. בעוד חצי שנה זליג יעלה 

הצעיר   החתן  על  חוכמה"  "שערי  השכונתי  הכנסת  בית  מנהג  וכפי  לתורה, 

לקרוא את כל הפרשה, ואין ויתורים בנושא זה. לאחר התייעצות עם הסבתא 

המסור ר' אבישי שפירא  אחת עם הגבאי  פרידמן, ובעצה  סוניה  הדומיננטית 

המצווה  בר  יחול  אז  פרשת "בשלח",  קריאת  את  ללמוד  יתחיל  שזליג  הוחלט 

לקרוא  שתצליח  משוכנע  אני  "זליג  הזמן.  לפני  שנה  חצי  מעתה,  כבר  שלו, 

האחים ממש נבהלים ממנו, "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו". 

הם ראו את הפנים של יוסף, שהוא מלא קדושה! מלא יראה! מלא חיות! נבהלו 

אצל  נשאר  היה  והוא  אותו  מוכרים  היו  לא  שאם  המחשבה  מן  נבהלו  מפניו! 

יכול  היה  הוא  דרגה  לאיזה  יודע  מי  יעקב,  עם  השנים  כל  תורה  לומד  יעקב, 

דווקא  מצרימה.  אותי  מכרתם  אשר  יוסף,  אני  יוסף?  להם  עונה  ומה  להגיע. 

נסיונות  כאלה  יסורים,  כאלה  שעברתי,  מה  ועברתי  אותי,  שמכרתם  בגלל 

קשים, בזכות זה הגעתי לאן שהגעתי. אל תצטערו. כשאדם, בתוך כל הנסיונות 

הקשים שהוא עובר הוא ממשיך לחפש את ה', לברוח אל ה', לצעוק לה', הוא 

תורה,  בלמוד  בתפילה,  באמונה,  החיים  של  הנסיונות  את  כשעוברים  זוכה. 

בעולם  יש  יסורים  הרבה  כך  כל  ה'.  עם  חזק  הכי  לקשר  אז  מגיעים  בעבודה, 

חלילה  כשאין  להתמודד.  כוח  לו  יש  אז  רק  ה',  אל  מחובר  כשאדם  שרק  הזה, 

את החיבור הזה זו רחמנות כזו גדולה. לכן אנחנו בוכים על מי שלא זכה למצוא 

קשר עם ה'. בוכים גם עלינו, כשמאבדים חלילה את הקשר, את התקווה.

להתפלל  מצליח  לא  כשהוא  מתייסר  הוא  כמה  אלוקות.  חתיכת  זה  יהודי 

בדבקות, כשהוא לא מצליח לשפוך את לבו לפני ה'. וכשהוא עושה את זה, והוא 

זוכה להזיל דמעה, ולבכות לפני ה', הוא מרגיש שנהיה לו יחוד עם הקב"ה, יחוד 

שמוליד פירות, מוליד שמחה, מוליד קדושה, מוליד כסופים וגעגועים. ה' נמצא 

עם הבן אדם כל הזמן. הולך אתנו לכל מקום. הוא בתוך ליבנו, נמצא איתנו בכל 

פינה, בכל רגע, בכל שעה, אין דבר כזה שלא. הקשר שלנו עם הקב"ה זה דבר 

כזה שממלא את כל הנשמה שלנו פנימה. נכון, יש לנו בני זוג, ויש ילדים, ויש 

הדבר  שעון, אבל  כמו  לדפוק  צריך  והכל  פרנסה,  וצריך  מחויבויות,  ויש  הורים, 

הראשון שצריך להיות, הראשון הראשון, זה לתת לנשמה שלי את מה שמגיע 

לה.

בלב כל יהודי פועמת נשמה אלוקית טהורה וזכה מלאה אהבת ה'. "אחת 

שאלתי מאת ה' אותה אבקש". אני לא מבקש כלום. רק דבר אחד. רק בקשה 

אחת. להיות איתך. למצוא את השמחה ואת החיות שלי אצלך, בתוך הקדושה. 

אני לא מוותר עליך, אני כל הזמן מרים את הראש אליך, אני מחכה שגם אתה 

אבא תסתכל אלי, כמו בן אדם שמסתכל כל הזמן על בן אדם שני, בסוף השני 

חיבוק  כזה  זה  אושר,  כזה  זה  מבט,  לי  מחזיר  אבא  וכשאתה  מבט?  יחזיר  לא 

מתוק.

אנחנו רוצים אותך אבא. לא רוצים הסתרות. רוצים קשר של פנים אל פנים, 

רוצים להרגיש את התפילה, רוצים להרגיש את השני, רוצים עין טובה, רוצים 

קירבת  לנו  שתהיה  כדי  אותך  רוצים   בלבבות,  שמחה  שתהיה  רוצים  טוב,  לב 

ה' לי טוב, שנוכל להיות קרובים אליך ממש, שלא תהיה הסתרה, שנראה את 

הניסים והנפלאות שאתה עושה לנו, שלא נפסיק להגיד תודה, שהנשמה שלנו 

תגיע למקום שלה.

קדוש".  וגוי  כוהנים  ממלכת  לי  תהיו  "ואתם  קודש.  בשליחות  פה  אנחנו 

חיבור.  יש  הזמן  כל  חיבור.  חיבור,  חיבור,  לקב"ה.  להתחבר  כדי  מצוות  קיבלנו 

להרפות  להתאוורר?  עכשיו  צריך  במחשבות.  חיבור  אז  מצווה,  עכשיו  וכשאין 

משהו  אוכלים  קצת,  משוחחים  טיול,  עושים  בחיבור.  הכל  עדיין  זה  קצת? 

שמתענגים ממנו, אבל הכל עם התחברות. חוץ מזה אדם לא צריך כלום. הוא 

אף  הוא  לה',  מחובר  כשהוא  בה',  דבוק  כשאדם  דבר.  שום  פעם  אף  צריך  לא 

פעם לא בגלות. איפה שהוא יהיה בעולם, יהיה לו את ה'. כשיהודי לא טוב לו, 

זה רק כי הוא לא מרגיש את ה'. אדם חושב יש לו בעיה כזו, בעיה כזו, הבעיה 

היחידה שלו שה' לא נמצא בתוך הלב שלו.

יוסף הצדיק עבר כאלה נסיונות קשים, והוא כל הזמן שמח, כל הזמן רוקד 

ושר, כי הוא היה מחובר. יש ירידות בחיים, יש נסיונות, יש תקופות קשות, אבל 

ה' מבטיח לנו שגם בירידות הוא יהיה אתנו. "אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי 
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שפירא,  ר'  החסדן  הגבאי  חמות  במילים  אותו  עודד  מוכשר"  ילד  אתה  נהדר. 

שרשם בפינקסו: "שבת בשלח, חתן בר מצווה זליג נורדמן". זליג נורדמן הצליח 

במסירות נפשו לשלוט על פרשת "בשלח" בצורה יותר ממעוררת כבוד. הגבאי 

שפירא שהאזין לו מעת לעת, התקשר לבצלאל ואמר לו: "ידידי, הבן שלך הוא 

עוד  ממנו  שתרווה  פה.  לנו  שהיו  המוכשרים  החתנים  אחד  הוא  עצום,  כשרון 

הרבה נחת". 

לאווירה  קום  השכימו  והסבתות  והסבים  אחיו  הוריו,  זליג,  שבת "בשלח". 

ונכנס  הטליתות  בים  נבלע  זליג  משהו.  וצוננת  קסומה  ירושלמית  שבתית 

מאושר ונרגש לבית הכנסת, היישר לחיבוקו החם של ר' אבישי שפירא הגבאי 

טוב הלב. הוא התיישב במקומו הקבוע, אחז בסידור החדש והחל לברך ברכות 

לבית  אביו  עם  נכנס  בק  זלמל'ה  הטוב  בחברו  הבחין  הוא  עינו  בזווית  השחר. 

הכנסת כשמאחוריהם משתרכת כל הכבודה המשפחתית שלהם. זלמל'ה וזליג 

נופפו  שונים והם  תורה  שלמדו בתלמודי  לרמות  היו ידידים שכונתיים טובים 

זה לזה בידידות. לפתע הבחין זליג שהגבאי אבישי צונח על מושבו, ושתי כפות 

ידיו חובטות על מצחו. לא יאומן כי יסופר. השבת הזו היא גם שבת בר מצווה 

לעדכן  הוא  אף  דאג  בק  קלמן  ר'  מביכה.  תקלה  פה  וקרתה  בק,  זלמל'ה  של 

מבעוד מועד את אבישי הגבאי על בר המצווה של בנו, אלא שהגבאי הטרוד, 

את  בתורה  יקרא  מי  בפנקסו.  זאת  עדכן  ולא  נייר  חתיכת  על  זה  מידע  רשם 

פרשת "בשלח"? זלמ'לה או זליגל? או אולי נחלק את הפרשה בין שניהם? אלא 

אם נחלק אז יהיו פה שני מלכים בארמון אחד וזה לא מכובד... ולא נהגנו כך.

ר' אבישי שפירא היה מבולבל. מימינו ניצב ר' בצלאל נורדמן, משמאלו ר' 

קלמן בק, ושניהם רושפים וכועסים... ושניהם צודקים. הדרמה בעיצומה. זליג 

קרב אל השלושה והיטה אוזנו כאפרכסת, כשהבין את גודל המחדל, נצבט ליבו 

בקירבו. "זלמל'ה ידידי בטח עמל על הפרשה כל כך קשה, הוא בטח יתאכזב אם 

תחולק הפרשה בין שנינו..." הרהר בלבו. זליג פונה לאביו ולוחש על אוזנו: "אבא, 

אני יודע שאתה נרגש ומלא ציפיה שאעלה לתורה ואשמח אותך בקריאתי. גם 

ר'  לוותר.  הזמן  שזה  לי,  אומר  לבי  אבל  יותר.  עוד  וסבתא  לכך  מייחלת  אמא 

שתי  את  חונקות  שלו  הלב  מתוך  טסות  ענק  דמעות  שתי  איך  הרגיש  בצלאל 

עיניו, וגרונו משתנק מתדהמה. "אבל למה זליג? למה?" "לא נורא אבא". הוא 

חיבק את ראשו הקטן של זליג, ניגש לקלמן בק ואמר "קלמן ידידי, זליג שלי 

מבקש שזלמל'ה שלך יקרא את כל הפרשה כולה...". זלמל'ה קרא באופן נפלא 

את פרשת "בשלח" וזכה להמון מחמאות. זליג אף הוא ניגש וחיבק את חברו 

בחום. "זלמל'ה, אין כמוך, לא היתה לך אפילו טעות אחת". השמחה ב"קידוש" 

היתה גדולה ורק פניו של הגבאי ר' אבישי שפירא היו נפולות. הציקה לו מאד 

ידע  הוא  שנה.  חצי  במשך  שהכין  הפרשה  את  לקרוא  זכה  לא  שזליג  העובדה 

כמה זה חשוב למשפחה, ויסורי מצפון צבטו את לבו.

הוא רכן לעבר חתן בר המצווה הצדיק, ליטף את לחיו ואמר לו: "זליג יקר, 

אני רוצה ומבקש שמשנה הבאה, ועד ביאת משיח צדקנו וכל עוד שאני חי, בכל 

פעם שתגיע פרשת "בשלח" תהיה אתה בעל קורא, זה פרס קטן וצנוע ממני 

על המידות הטובות שלך.

את  וקרא  "בשלח"  בפרשת  נורדמן  זליג  עלה  רצופות  שנים  שלוש  במשך 

הפרשה כולה בקול הפעמונים שלו, ובשנה הרביעית, ערב שבת "בשלח", חש 

בצלאל נורדמן בלבו ותוך שניות ספורות הכחיל ואיבד את הכרתו. הוא הובהל 

קורא  זליג  הבחור  בנו  ישב  באמבולנס  לידו  כרם.  עין  הדסה  החולים  לבית 

תהילים. פניו של רופא מד"א בן ציון קליין, לא בישרו טובות.

נסיונות  ומצטננת.  הולכת  שהיא  וחש  אביו  של  ידו  בכף  אחז  שלנו  זליג 

ההחייאה נמשכו בתוך האמבולנס, עד לשליפת האלונקה מול חדר המיון. זליג 

נותר - המום ודואג - על כסא מחוץ לחדר המיון. עוד חצי שעה - שבת, אבא 

מחוסר הכרה, מחר בבוקר פרשת "בשלח", "מי יקרא במקומי את הפרשה?" 

ואוי  אותי...  ויחליף  הישיבה  מן  לשבת  יגיע  בק  שזלמל'ה  מקווה  "אני  הרהר 

ריבונו של עולם תעשה שאבא שלי יהיה בריא!". הרופא האחראי על מחלקת 

טיפול נמרץ נכנס וסימן לזליג לגשת אליו.

"ובכן יקירי חובה עלי להסביר לך פחות או יותר מה מצבו של אביך. ובכן, 

מצבו מוגדר במינוחים רפואיים קשה, אבל יציב. כפי שהבנת הוא קיבל דום לב, 

מצב  בריאותיו  שיש  גילינו  מקיפות  בדיקות  ולאחר  מיון  לחדר  הגיעו  עם  אבל 

של תסחיף הנגרם מחיידק מסויים. כרגע הוא מקבל מספר תרופות שאמורות 

לייצב את ליבו וריאותיו, אבל נכון לעכשיו אנחנו לא רואים שינוי במצבו. צריך 

להמשיך להתפלל בחור צעיר..." . דמעות ניקוו בעיניו של זליג. הוא חזר למיטת 

אביו, הביט בו ממושכות ולחש: "אבא יקר, אני כל כך אוהב אותך. אל תלך לנו 

סבתא.  את  יש  אמא,  את  יש  לחתן.  ילדים  שבעה  עוד  לך  יש  החיים.  באמצע 

מעט  לקב"ה  לספר  רוצה  האוהב  בנך  ואני  המון.  אבא,  זכויות  הרבה  לך  יש 

מזכויותיך...". "רבונו של עולם, אם צדקה תציל ממוות, אז אבא שלי הוא בעל 

צדקה, ואני מתחנן לפניך שיחזור להכרה ולבריאות איתנה" בכה זליג.

של  לאוזנה  ולחש  בדיקות  כמה  ביצע  נכנס,  התורן  הרופא  בבוקר.  שבת 

האחות "אין שום שינוי. מצבו עדיין קשה... לדעתי אפילו חלה הרעה" לבו של 

זליג נרעד. והוא נכנס לספקות. האם להישאר ליד אבא ולהתפלל שחרית, או 

נפנה  מניין. "אבא"  שם  יש  אולי  החולים...  בית  של  הכנסת  לבית  לגשת  אולי 

זליג לאביו הרדום "כמו תמיד אני שואל אותך מה לעשות, להישאר או ללכת 

לבית הכנסת בקומה הראשונה, אולי יש שם מניין.. כדאי ללכת?" נדמה היה 

ירד  קל  חיש  הכנסת".  לבית  "לך  כאומר  מטה  מעלה  ראשו  מנענע  שאביו  לו 

זליג נורדמן במדרגות לכוון הקומה הראשונה. הוא פתח את דלת המסדרון של 

הקומה הראשונה והנה המולה. כ- 15 אברכים נכנסו לבית הכנסת, אחד מהם 

דוחף עגלת נכה, בה ישוב יהודי בעל הדרת פנים וזקנו יורד על פי מידותיו. "הו" 

נעתקה נשמתו של זליג "זה גדול הפוסקים של הדור הרב הגאון שמואל נחמן 

אורנשטיין".

כשהוציאו ספר תורה, התחילו שואלים זה לזה מי כאן בעל קורא? דממה 

אורנשטיין  הרב  אל-על.  הורמו  נבוכות  כתפיים  הרבה  באוויר.  ריחפה  מעיקה 

בבישנות.  הנער  השיב  "כן"  קורא?".  בעל  כבודו  "אולי  ושאל:  זליגל  אל  פנה 

"ובכן עלה ובשם השם נעשה ונצליח". חייך הרב. הוא קרא עם כל הלב. מדקדק 

במילים ומחתך באותיות. ניכר היה שהרב אורנשטיין ממש מתענג מבעל הקורא 

המזדמן, שהפך את התפילה לחוויה רוחנית משובבת נפש. אחרי תפילת מוסף 

סימן הרב אורנשטיין לזליג לגשת אליו. "אתה בעל קורא כישרוני ביותר... ממש 

נהנתי מקריאתך. מה שמך, ומה מביא אותך לכאן יקירי?" שאל הרב.

"שמי זליג נורדמן והגעתי לכאן אתמול עם אבא שלי לאחר שלקה בדום לב. 

הוא מאושפז כאן במחלקה לטיפול נמרץ מונשם ללא הכרה". "הא אני מבין" 

אמר הרב וביקש מעוזרו הצמוד: "ר' שמעיה, עשה לי טובה, גש למחלקה שלי 

וקרא לרופא האישי שלי פרופ' צימבלר, אני רוצה לבקש ממנו טובה אישית". 

מיד אחרי הקידוש הגיע פרופ' צימבלר, ונענה מיד לבקשת הרב וניגש למיטת 

אבחנה  בו  וביצע  הרפואי  תיקו  על  לעבור  החל  הוא  נורדמן.  בצלאל  של  חוליו 

נוספת.

ומחמיר  הולך  מצחו "המצב  על  וטפח  צימבלר  פרופ'  זעק  ישמור!"  "השם 

והכל בגלל שתי תרופות סותרות שמוזרקות לחולה. יש להספיק את הטיפול 

התרופות  מן  נורדמן  בצלאל  נותק  שניות   30 מ-  פחות  תוך   . מיד..."  הזה 

פי  על  חדש  תרופתי  טיפול  בו  לבצע  החל  הרפואי  והצוות  לורידיו,  שהוזרמו 

נפקחו  שבת  במוצאי  כבר  להאריך.  למה  הדור.  גדול  של  רופאו  של  הנחיותיו 

עיניו של בצלאל נורדמן, לקול קריאות השמחה של בניו, בנותיו, רעייתו וכמובן 
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הסבתא הדומיננטית גב' פרידמן. ביום ראשון בבוקר דיווח זליג לרב אורנשטיין 
למחלקה  והועבר  מלאה  להכרה  חזר  אבא  כי  הפנימית,  במחלקה  שאושפז 
אותי  הרב "קח  ביקש  חולים"  ביקור  מצוות  לקיים  מבקש  הקרדיולוגית. "אני 
לי  הרשה  משתפר.  שמצבך  לשמוע  שמח  אני  בצלאל,  ר'  מכובדי  לאביך". "הו 
לספר לך, כי אתמול בבוקר בנך זליג קרא את פרשת "בשלח" בצורה מעוררת 
השתאות, קריאה מדוקדקת שזורמת ממנה יראת שמים טהורה". מכאן ואילך 
הבר  בשבת  שנים,  ארבע  לפני  בנו  כיצד  אורנשטיין  לרב  בלחש  בצלאל  סיפר 
מצווה שלו ויתר על קריאת התורה שלו, לטובת ילד אחר... זאת לאחר שבמשך 
חצי שנה שקד על הפרשה ושלט בה היטב. עיניו של הרב אורו מהתרגשות. הוא 
אחז בימינו את ידו של זליג ובשמאלו את יד אביו ואמר "זליגל, דע לך שהוויתור 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תעזור לי להרגיש את האחדות הזאת עם כל 
רואה  אני  אם  לי  שיכאב  תעזור  מישראל.  אחד 
מישהו שעשה דבר לא טוב, מישהו שעבר עבירה. 
תעזור לי להרגיש את הצער של השכינה הקדושה 
עזות  לי  תן  אבא.  ממך  רחוק  שהוא  יהודי  כל  על 
דקדושה שאני אעיז לפנות אל השני ולדבר אתו 
על התכלית, על האמת, על איך לחיות את החיים 
מהצד היפה שלהם כי אני כל כך נרתע מזה, כל כך 
מתאים  לא  כך  כל  זה  זה,  את  לעשות  מסוגל  לא 
לי. אבל אולי השני דווקא מחכה לפעמים שיגידו 
לי  שיכאב  תעזור   אותו?!  שינערו  לו,  שיראו  לו, 
לראות אך יהודים חיים בלעדיך כי היום זה כמעט 
בוחר  אחד  שכל  לעצמי  אומר  אני  לי.  כואב  לא 
ומה  שלו  העניין  וזה  חייו  את  לחיות  איך  לעצמו 

לראות  אבא  לי  תעזור  אדבר.  אני  אם  יעזור  כבר 
את האמת, לראות את הרצון שלך ולקיים אותו.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

תעזור לי לשמור על פה נקי. לא להגיד מילה 
רעה על אף אחד. ואם אני רואה איזה דבר מגונה 
אצל השני, להבין שאתה מדבר אלי אבא, שאתה 
מראה לי מה אני צריך לתקן בעצמי כי בודאי יש 
משהו מזה אצלי, אחרת לא הייתי רואה את זה. 
השני,  אצל  פגם  שום  רואה  לא  לגמרי  נקי  אדם 

הוא בכלל לא מכיר את זה.

תעזור לי לשמור חזק על הפה ולא לדבר, רק 
להרים את הראש אליך ולבקש - אבא תרחם על 
השני, תן לו דעת, תראה לו איך צריך להתנהג בן 
הזה  בעניין  פוגם  אני  איפה  לי  תראה  השם,  של 

ותעזור גם לי לתקן.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

אם  גם  טינה.  לשמור  לא  לסלוח.  אותי  למד 

גם  גדול.  עוול  משפחתי  מבני  לאחד  או  לי  עשו 

הלב  את  לנקות  לי  תעזור  סליחה.  בקשו  לא  אם 

מכל כעס, מכל תרעומת, מכל שנאה, שלא יהיה 

לא  שאני  עליו,  כועס  שאני  בעולם  אחד  אדם 

כשבאים  כי  אבא.  לי  קשה  קצת  כי  איתו.  מדבר 

נשכח  שהכל  בודאי  אז  ומצטערים  ומתנצלים 

ונסלח ואיננו. אך כשמתעלמים וממשיכים הלאה 

כאילו לא קרה כלום, אין לי אז כוחות נפש לשכוח 

לי  תעזור  זכות.  כף  ללמד  לסלוח,  לוותר,  הכל, 

אבא לשמור על לב נקי, טהור, בלי שום כתם, לב 

שאוהב את כולם.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

שלך ביום בר המצווה הוא הוא התרופה האמיתית של אביך. הוא שהציל את 
חיי אבא שלך. ראו ידידי איזו השגחה מופלאה. זליג ויתר לפני 4 שנים, הגבאי 
ערב  דווקא  והנה  "בשלח",  פרשת  את  שנה  בכל  לקרוא  לו  איפשר  שפירא  ר' 
לכאן,  מובהל  בצלאל  ר'  אתה  וגם  החולים  לבית  מובהל  אני  "בשלח"  פרשת 
ובאורח ניסי אף אחד מתלמידי לא הכין את הקריאה. אבל זליג כן הכין אותה. 
ואז אני פונה אליו ושואלו כיצד הגיע לכאן והוא מספר לי... ותוך דקות ספורות 
פרופ' צימבלר הופך לשליח נאמן להצלת חייך, מה רבו נפלאות השם. וכל זה 
לא היה מתרחש אילו זליג לא היה מוותר... לו יהי חלקי עמך זליג נורדמן" אמר 

הרב ונשק על מצחו. 

תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את  הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

בכל נושאי העלון ניתן לפנות לטלפון: 02-5374711 ; 050-4178148 

"האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"!!! בואו והצטרפו אלינו לנסיעות המיוחדות לנשים בלבד
ותזכו לבערה האמיתית ממוקד כל הישועות רבי נחמן מברסלב זיע"א

 טל.  050-4178148, 02-5374711

ם בבלללבבדדדדדדדהההאאאשש שששל ש

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 077-2611000-5-7 (בעלות שיחה רגילה)
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 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

אפשר לסייע בהפצת העלון  
ניתן  , עלונים 6500-המודפס ב

, ]₪ 100[ ש''רפואו  נ''לעלהקדיש 
₪   400וכן בהחזקת אברך בסך 

 אפשר גם בחד פעמי, לחודש
           0504120812 

 גליון
301 

מחזירה   -שמירת הלשון  
 נשמות לפגרים מתים

 

 לפנינו הוא והרי ,מופלא סיפור מובא 'שלום מרבים' בעלון
 :וכלשונו ככתבו
 החיים זורמים ,הגוף בתוך נמצאת שהיא זמן כל .נשמה
 ,הגוף את עוזבת כשהיא אולם ,נובע נחל של כמימיו
 ,הנחל של אפיקו מתייבש ,לנבוע המים מעיין כשחדל
 אדמה פיסת רק ונותרת האפיק שפת שעל הצמחים כמשים
 אחד רגע .בפתאומיות מהגוף נפרדת והנשמה יש .שוממה
 התרחש ופתאום ,כוחותיו במלוא האדם היה עוד קודם
 מראה והיא יש .מחצבתה למקור לה שבה והנשמה האסון
 ערש על החולה מוטל בה בתקופה ארוכים פרידה סימני
 לכור ושבה תפקידה את מסיימת היא לבסוף ורק ,דווי

 .והמיוסר הדווי הגוף את עוזבת ,מחצבתה
 מתדפקת ,ומרחפת יוצאת הנשמה בהם נדירים מקרים ויש

 שאור הצר הפרוזדור דרך עוברת ,מעלה של דין בית בפני
 ,קליני מוות הרופאים בשפת שנקרא מה ,בסופו יוקד גדול

 ,לתחייה המתעורר הגוף אל נכנסת ,חזרה נשאבת ולבסוף
 כמעט שכבר באפיק החיים מעיין את מחדש ומזרימה
 באמצע ,פתאום שהתרחש ,שלי הסיפור היה כזה .התייבש
 .החיים
 בגרו שילדי ואף ,מסועפת למשפחה ראש ,בריא אדם הייתי
 לחשוב מכדי צעיר עדיין הייתי ,משפחות והקימו מכבר זה
 הייתי ,לבי חלונות על ודפק הגיע כשהוא .המוות יום על

 בדלקת התחיל זה ...בו לחשוב אפשר שאי במצב כבר
 מרוץ את לעצור אותי שהכריחה דלקת ,אותי שתקפה קשה
 בבית מאושפז הייתי מה תקופת .למיטה ולהיכנס החיים
 מניב לי שניתן האינטנסיבי שהטיפול היה ונראה ,חולים
 ,שלי המסורים הילדים .להיעצר מתחילה והדלקת פירות

 החלו ,בדאגה אותי וסעדו מיטתי ליד הרף ללא שהתחלפו
 מעקב תוך החולים מבית שחרור של אפשרות שוקלים
 שלי המצב החל כשלפתע ,בבית טיפול והמשך רפואי

 .ההכרה את ואיבדתי להידרדר
 הקרב נערך כשמסביבי ,נמרץ בטיפול ימים מספר שכבתי
 ,מיטתי אל הוזעקו הרופאים טובי .החיים של הגדול

 הרפואה כי היודעים מאמינים בני מאמינים כיהודים
 תפילות נישאו ,בידו החיים שמפתח ממי היא השלימה

 ובבתי תורה בהיכלי נאמרו תהלים ופרקי לרפואתי רבות
 בני מקרב מנין ,הדור גדולי אצל לברכה הוזכר שמי .כנסיות

 וגם ,מיוחדת בתפילה המערבי הכותל אצל נאסף המשפחה
 .רחמים עלי לעורר כדי נפקדו צדיקים קברי

 לאינספור מחובר ,מוחלט הכרה אובדן במצב הייתי
 מערכות את להביא מאיימת שבתוכי והדלקת ,מכשירים

 המשפחה לבני לומר היססו לא הרופאים .קריסה לידי הגוף
 אונים בחוסר ידיהם מרימים ושהם המרה האמת את

 ריבונו רק ,יותר להועיל הרפואה של בכוחה אין כי ומודים
 .להושיע יכול עולם של

 הכנסת בבית התעוררות כנס לרפאותי נערך יום באותו
 ולאחר בדמעות התיבה לפני עבר הכנסת בית רב ,שלנו

 קרה הוא ,והתעוררות חיזוק דברי נשא תהילים אמירת
 את הזכיר וגם ,תורה ובלימוד בזכויות להרבות לציבור
 ארבעים במשך" :שמים רחמי עלי לעורר כדי שלי הזכויות
 בשיעורי בקביעות השתתף דנן החולה האחרונות השנים
 .שיעור אף להפסיד שלא התאמץ ,הכנסת שבבית התורה

 אירוע לו שהיה או בטוב חש לא שהוא קרה אם גם
 הרב כשגמר ."אופן בשום וויתר לא השיעור על ,משפחתי

 בקול הציבור אל ופנה המתפללים מוותיקי אחד קם ,לדבר
 שבמשך !הרב של דבריו על להוסיף רוצה אני" :רועד

 תפילה אפילו הפסיד לא גם הוא הללו השנים ארבעים
 מקומו נפקד לא מעולם ,ובכפור בשרב ,ובחורף בקיץ .אחת
 ."...יום בכל פעמים שלוש ,הכנסת בבית
 ,היטב אותו מכיר אני" :ברגש ואמר ,נוסף אדם קם לפתע
 כי להעיד יכול ואני ,מהשכונה וגם הכנסת מבית מכיר

 של או תרעומת של אחת מילה ממנו שמעתי לא מעולם
 ,טובים ידידות קשרי לנו היו !בעולם אדם שום על גנאי

 מעולםיצא לא שלו מהפה ,הזדמנויות מיני בכל שוחחנו
 .!"'הרע לשון' של דיבור

 כלפי טסה היא .לעלות שלי הנשמה התחילה פתאום
 שטרם אור ,שם שיקד עצום אור לעבר נמשכת ,מעלה
 לי הפריע לא והמסנוור העצום האור .חיי בימי כמותו ראיתי

 ממנו במקום ,למטה שקורה מה את לראות להמשיך
 במכשירים מוקף ,במיטה מונח שלי הגוף את ראיתי .הגעתי

 באותם שנערך ,לרפואתי הכנס את גם ראיתי .ובצינורות
 להבת אל להתקרב המשיכה הנשמה .הכנסת בבית רגעים
 לזכותישנאמרו הדברים הדי .נעצרה לפתע אולם ,האור
 .ולנסוק להמשיך לה הפריעו הכנסת בבית

 "הכנסת בבית אחד שיעור הפסיד לא הוא שנה ארבעים"
 מנסים ,הרב של מילותיו על כנף צחורי מלאכים חזרו

 שהניע הכוח אולם ,המהיר ממעופה הנשמה את לעצור
 הפסיד לא הוא שנה ארבעים" .מהם ועצום חזק היה אותה
 הזכות דברי על לחזור המלאכים המשיכו ,"אחת תפילה
 של נסיקתה את להאט מתאמצים ,הכנסת בבית שנאמרו
 מקור אל לדהור המשיכה ,לעלות המשיכה היא אך ,הנשמה
 זכויות ,עצומות זכויות ,אכן .מלמעלה שקרן הנשגב האור

 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאאאאאאאאאאאאאאאליהובןומאיר,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 קודש לשבת סיפור



 המשך סיפור לשבת קודש

 היה לא אבל ,עדן בגן עצום שכר עליהן לקבל שעתידים
 .החיים אל אותי להחזיר כדי בכוחן

 של קולו את שמעתי ואני ,הסיפים אמות נרעדו פתאום
 מילה דיבר לא שמעולם ,עליו להעיד יכול אני" :שלי השכן
 בכל המלים הדהדו ,"בעולם אדם שום על גנאי של אחת

 ."הרע לשון של דיבוריצא לא שלו מהפה" ,הרקיעים שבעת
  שחורים מלאכים .מעלה של הדין בבית נשמע נורא רעש

 כנפיהם מניעים,וכה כה מתרוצצים החלו ולבנים
  ,העילאי האור אל נוסף מבט לשלוח הספקתי .בהתרגשות

 שלי שהנשמה והרגשתי ,אדירה חבטה חשתי ...ופתאום
 ...למטה ,למטה צוללת .אחת בבת צוללת

  הבכור הנכד ישב מיטתי ליד .במחלקה ערב שעת היתה זו
  מאז .הלימוד מילותבין מנגינה שוזר ,גמרא עם שלי

  איתו ולשוחח לימודו קול את לשמוע מתענג הייתי ומתמיד
 מונשם בהיותי ,עכשיו וגם ,בישיבה הנלמדות הסוגיות על

 היא .נחת ורוותה שלי הנשמה התענגה ,הכרה ומחוסר
 המלים את לשמוע להמשיך ,להקשיב כוחה בכל התאמצה
 של האחרונות החיים בפעימות בחוזקה להיאחז ,הקדושות

  ...המיוסר הגוף בתוך חלושות עדיין פעם אשר ,הלב
  מד ,לצפצף החלו מכשירים .הגמרא דף לו נרעד פתאום

 לאחוז התאמץ המבועת והנכד ,כמטוטלת נע הדם לחץ
 זע משהו .המסוחרר גופו את לייצב כדי המיטה במוטות
 תנועה .שלי המיטה על פרוס שהיה הצחור לסדין מתחת
  ארוכים ימים כבר שמוטל ,הגוף של וברורה אמיתית
  .במחלקה סערה פרצה אחת בבת ...הכרה ללא כמאובן
  משפחה בני ,הכריזה במערכת הוזנקו בכירים רופאים
  החל הדם לחץ .הנשגב הרגע את לחוות הוזעקו נדהמים
  פקחתי ואני ,לנורמה התקרבה החמצן רמת ,להתייצב
 מנסה ,הקולות מבליל מבוהל ,העיניים את רב במאמץ
 .מתרחש מה להבין

  שלי ההתעוררות בעקבות שהגיעה המהירה ההשתקמות
  האופטימיים את אף הדהימה היא .לחלוטין ניסית היתה
 מופלאה בבהירות זכרתי ,הפלא למרבה .הרופאים שבין
 רוח בקוצר ממתין ,לראות שזכיתי המופלא החזיון את

  לדבר ואוכל , ,החמצן מסיכת פני מעל תוסר בו לרגע
  על ,שלי הנשמה דהרה אליו העצמתי האור על ולספר

  הלשון שמירת של הזכויות ועל ,הכנף צחורי המלאכים
 בתוך .במתנה חיי את לי והעניקו הכף את לבסוף שהכריעו

  הגוף מערכות כאשר ,מהמכשירים התנתקתי ימים מספר
 קריסה סףעל עתה זה היו לא כאילו לתפקד חוזרות

  ממני להסתיר העת כל שהתאמצו ,משפחתי בני .מוחלטת
 ,יודע שאני לשמוע נדהמו ,הייתי בו הקריטי המצב את

 אף על ...הכרה מחוסר בהיותי ראיתי וגם ששמעתי
 

 ממאמץ להימנע הרופאים של הנחרצת דרישתם
 לשתף מוכרח שאני חשתי...וסיפרתי דיברתי ,ומהתרגשות

 ביחד להעריך ,שחוויתי העוצמה רבת בחוויה יקירי את
 ולהדגיש ,לי שהוענקה המחודשת החיים מתנת את איתם

 ביד וחיים מוות":הפסוק של פירושו עוצמת את בפניהם
 )521 ואדברה האמנתי( ."הלשון

*** 
 הרע-ערך לשון -ספר פלא יועץ 

 )ב ,טו ערכין( שאמרו עד רבה כי הרע-הלשון רעת ידוע
 ,דמים-שפיכות עריות-גלוי זרה-עבודה כנגד שקולה שהיא
 המדבר הוא הרע ולשון.השלום עליו המלך דוד כרתו וכבר
 ממנו נצול אדם אין בעוון והן ,אמת אומר אפילו ,חברו בגנות
 וכתיב .חטא מביא דברים המרבה וכל ,לבו שת לא אשר

 ולפי .מרע לשונך נצור חיים החפץ האיש מי )יג-לד תהילים(
 את מכעיס כמה עד לידע נקח ממנו,ענשו וגודל שבו חומר
 ולשמור המשמר על לעמודאיש יגבר בכח לו ולכן .בוראו
 עד מטוב חברו על מלדבר כאלם עצמו ויעשה מחסום לפיו
 או ,משפחה בגנות המדברים על הכאב יגדל וביותר .רע

 על ספרדים כגון ,מישראל שבט בגנות או העיר בני בגנות
 :הספרדים על ואשכנזים האשכנזים

 הרבה מקפיד הוא-ברוך-שהקדוש ,ל"ז רבותינו מדברי וידוע
 ומשפחה עיר כל לך ואין ,ישראל על קטגוריה המלמדים על

 שלם ואין ,עשן בלא עץ ואין ותבן בר בו שאין איש וכל ושבט
 להאנשים ואין ,שמו יתברך ומיוחד יחיד אחד אלא בכל

 דרך כי טוב לא דבר בו נמצא אשר על אדם לשום לגנות
 לפי יעשה בעיניו הישר ,הבן יעשה ומה ,בעיניו ישר איש
 :י-ק-משעזר לו שיהיה מה ולפי דעתו
 בשביל העיר כל או המשפחה כל ולגנות לכלל שאין גם ומה
 ענש גדול ואם .עשו טוב לא אשר שנמצאו מהם אנשים איזה
 רעה וכמה כמה אחת על ,היחיד על להמדבר הרע-לשון

 על עיון שצריך אמת והן( .הרבים על למדבר ומכפלת כפולה
 בני בגנות דוכתי בכמה )ב,נ פסחים( ס"בש דאיתא מאי

 ,ככיך מני נשקך )א,קכז חולין( ואמרו .מעגנים שהיו חוזאה
 על או הידוע בדבר כמו להתר צדדים שי ואפשר .וכדומה

 לשון לדבר שמתר )א"ה ,א"פ פאה ירושלמי( שאמרו דרך
      עד אנשו וגודל שבו חומר לפי )אמנם .מחלקת בעלי על הרע

 וילפת האיש יחרד ,לבוראו הרבה שמכעיס נקח שממנו
 של אחד בפתח יכנס שלא כדי התר של שערים מאה ויברח
 נפש-פקוח ספק אפילוכי ,חרב כמפני ויותר יותר ויגור אסור
 על ,שעה חיי ספק על נדחית התורה ואם ,התורה כל דוחה
 ,ספקא ספק משום הרשות דברי שידחו וכמה כמה אחת
 להכעיס ולא ,עולם לחיינפש פקוח על ,אלף מני אחד אפילו
 כלל וזה .הוא-ברוך-הקדוש המלכים מלכי מלך ,בוראו את
 עברה ומספק העברה בן בורח להיות פשע דבר כל על גדול

 ,התר צדי לבקש דחוקות בפרצות לכנס ושלא ,חרב כמפני
 .גאונו ומהדר השם מפחד רעד יאחזמו עצמותיו כל רק

 :צדיק יהיה עולם לזכר ...השם את ירא איש אשרי

הרב יעקב יוסף   ה''זסוקללה ורגיה'גרבנו עובדיה יוסף בן  ג''רשכבה ע''גמרן  נ''לע
 ל''זצוקבן מרגלית 

  משה .דבורה בן אליהו .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן

  בת אילוז פרחה צביה בן יאיר,יחזקאל בת אסתר יפה בן יחיאל ,שרה בת מיכל ,מנחם
  בן שי משה ,שמחה בן משה ,סלים חוה בת צחיינש סחליטו בן מנגסטי אביי ,והר'ג

  .מסעודה בת פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון ,סמדר
  ,רחל בן אברהם ,חורשיד בת גומרים בת גולסטאן בן מרדכי קרמת ,טליה בן רותם
  חזקיהו שלום ,מרים בת הלן ,שמחה בת אסתר ,גלית בן חיים יוסף ,שולמית בת גלית
  ,יחזקאל בן אליהו ,מזל בת תקוה ,הלן בן מאיר ,דדה בן מסעוד מכלוף ,אסתר בן

  בן דוד ,חנה בן הירש מרדכי ,ל''ז חורשיד בת מרגלית ,שרה בן מנשה ,אסתר בן יוסף
 יהושע ,יעל בת שרה ,רבקה בן יהושע  .אסתר בת אשרף ,רבקה בן אברהם ,מסעודה

 בן נסים ,טובה בת ציפורה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב ,שרה בן
 ככב בן ומשה שזו בן חיים ,אסתר

תפילת רבים לא חוזרת  
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא זכו 
לזרע של קיימא כעשרים 

יחזקאל בן מהין  : שנה
מנשה בן , וכוכבה בת שרה

 כתוןהרצל בן , טובה ורעייתו
יצחק בן תמר  , ורעייתו

 כמסנהורעייתו דוד בן שושנה 
 .ודליה שרה בת שפיקה

סעיד חיים בן   נ''לעהעלון 
 ל''זמונירה 

 ל''ז אמלימרדכי בן  נ''לע

  במלצת) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''שליטמחפוד  ש''הגר

0775446726 
''  חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' גילה א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

,  לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
 :שמואל

0502100123 
------------------- 

משה נעימי בנימין  נ''לע: העלון
 ל''ז

בת  ורויטל, שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר
 וכל משפחתם אשרסבן  מוריסניסן , צוהלה

זהבה בת רחל דן  , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
חיה עדי מרים בת שולמית  . בן אסתר מארלימיכאל . רוניהבן 
.  יהודה שלום בן תהילה שרה מרסלה, נרקיס בת דליה, רחל

:  להצלחה ופרנסה, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה
צביקה בן  , אריה יהודה בן חנה מלכה, ובריאות משפחת לוי

 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם . עבדלשלום בן , גאולה
אורלי בת  . בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .אלכסנדר בן חיה, ילנה
 036766049: טל 17:00 - 15:00: ה-א: שדכנית

 שיעורי תורה
וכן  . }2*{. 026400000:גם ב ל''זצניתן לשמוע את שיעורי מרן 

:  בקול מרן בלויין א''שליטיוסף  י''הגר ל''הראשאת מרן 
ן, ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד  , 0583257777
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

ויגש

בס"ד

361 מס'  ן  ו יציאת שבת: י־ם 17:18, ת"א 17:20גלי

לחשוב לפני שמאשימים!
וכי  אחיהם  הוא  כי  לאחיו  מגלה  יוסף  בפרשתנו 
האלוקים שלחו ואמנם הם חשבו לרעה אך אלוקים 
לוויכוח  נתון  יוסף  מכירת  סיפור  לטובה.  חשבה 
שבגן  זוכרים  אנו  אותו?  מכר  בדיוק  מי  הפרשנים 

לימדונו שהאחים מכרוהו וכך רש“י מסביר. 
אך אם נתבונן בפשטי המקראות נראה כי המדיינים 

הסוחרים מכרוהו: 
מן  יוסף  את  ויעלו  וימשכו  מדיינים  סוחרים  ”ויעברו 
הרשב“ם  מפרש  וכך  לישמעאלים“  וימכרוהו  הבור 
מתיישבים  האחים  וישב.  בפרשת  רש“י  של  נכדו 
לאכול לחם ולא שמים לב כי מתחת לאפם מתבצעת 

עסקה של מכירת יוסף בין המדינים לישמעאלים. 
פרוש זה אינו עולה יפה עם הנאמר בפרשתנו כאשר 
אשר  אחיכם  יוסף  ”אני  ואומר:  לאחיו  מתוודע  יוסף 
אחיו  כי  מפורשות  יוסף  מעיד  כאן  אותי“  מכרתם 

מכרוהו. 
אין לנו מושג בקדושתם של שבטי י-ה וצדיקותם אך 

ללמוד אנו צריכים... 
דרך  המציאות  את  לפרש  נוטים  אנו  רבות  פעמים 
רק  הנחות יסוד שנכונות  דרך  שלנו,  הצרות  העיניים 
עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  זו  פרשנות  אם  אפילו  לנו 
הרבה  יוצר  זה  קונפליקט  האובייקטיבית,  המציאות 
פעמים מריבות בין איש לרעהו ובין איש לאשתו בין 
איש לילדיו וכו‘. כך גם בפרשתנו יוסף חושב שאחיו 
לא  יוסף  המוכרים,  הם  שלא  היא  האמת  אך  מכרוהו 
והוא  בבור  נתון  הוא  כאשר  בשטח  נעשה  מה  יודע 

בטוח כי אחיו מכרו אותו. 
על  שמתפרצים  לפני  רגע  כי  עבורנו:  מסר  כאן  יש 
מישהו או ששופטים מעשה של מישהו כדאי לעצור 
רגע ולחשוב אולי זה לא מה שבאמת קרה? אולי יש 
שנחיה  בטוח  זו  בתובנה  נלך  אם  אחרת?...  פרשנות 

בשלום וברוגע עם הסובבים עימנו. 
איש  שלמדנו:  את  שממחיש  מעשה  נביא  לסיום 
לנסיעה.  ויצא  מאזדה  מחברת  חדש  רכב  רכש  אחד 
נסיעה.  כדי  תוך  והנה  צפת  של  לעליות  הגיע  הוא 
הוא מזהה רכב שנוסע מולו בנתיב שלו. הוא מתחיל 
לצפור לו שיזוז ואז בשנייה האחרונה הוא זז וצועק 
לו: ”חמור“, בעל המזדה החדשה לא נשאר חייב וצעק 
לו חזרה: ”אתה חמור בן חמור“ הוא לא הספיק לסיים 
באמצע  שעמד  בחמור  התנגש  והוא  המשפט  את 

הכביש...

נלמד מהפרשהאהבת ה‘ - עד כמה

”וירא אליו ויפול על צואריו ויבך על צואריו עוד“ – כותב רש“י שיעקב 
אבינו לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו, משום שקרא קריאת שמע 
על  שנה  כ“ב  מצטער  אבינו  יעקב  השאלה  נשאלת  וכאן  עת.  באותה 
שאולה“,  אבל  בני  אל  ”ארד  הכתוב  כמאמר  להתנחם.  וממאן  יוסף 
בנו  את  לראות  סוף  סוף  האבא  זוכה  כאשר  שנה  כ“ב  אחרי  ועכשיו 
אדיש  ונשאר  צואריו  על  בכה  ולא  נשקו  שלא  היתכן  יוסף,  לו  היקר 
קריאת  לקרוא  אחר  זמן  מצא  לא  וכי  שמע  קריאת  לקרוא  ופונה 
יעקב  שראה  כיון  הנותנת  היא  דאדרבה  המפרשים  מסבירים  שמע? 
בו  תעלה  שמא  חשש  ליבו  כל  את  וממלאה  מתגברת  יוסף  שאהבת 
מצות  לקיים  כארי  התגבר  כן  על  יתברך,  ה‘  אהבת  על  הבן  אהבת 
אביו  את  שאהב  יוסף  משא“כ  לבבך“,  בכל  אלוקיך  ה‘  את  ”ואהבת 
לא  אב  כיבוד  מצוות  קיים  זו  רבה  אהבה  שבעצם  כיון  ונפש,  לב  בכל 
היה צריך לקרוא ק“ש. נמצינו למדים דאהבת ה‘ יתברך צריכה להיות 
אהבה עזה וגמורה אהבה שעולה על כל עיניני אהבה אחרים, ודוגמא 
ישראל  בני  את  ציוה  שהקב“ה  מהמשכן  ה‘  לאהבת  מצינו  נפלאה 
עם  וכו‘  תחשים  ועורות  נחושת  כסף,  זהב,  למשכן  נדבות  להביא 
ישראל הביאו בשמחה את נדבותיהם, וכשבאו לבנות את המשכן ראו 
שחסר להם עורות תחשים, ולא ידעו מהו התחש הזה, שבריה זו לא 
להם  מסר  משה  ורק  מעולם  אותה  הכירו  ולא  בראשית  מימי  היתה 
סימניה. וכל היום חיפשו אחר התחש הזה ומאומה לא עלה בידם, וכן 
את   ראה  כלום, ואחר שהקב“ה  לא מצאו  של חיפוש  כמה ימים  אחר 
בריה  להם  ברא  התחש,  בלי  המשכן  את  לבנות  יכולים  שאינם  כאבם 
מיוחדת והיא התחש שלשעתו היה לצורך המשכן ולזכות להשראת 
השכינה, ולכאורה צריך להבין מדוע הקב“ה ביקש דבר שאינו בנמצא 
כלל.  וצריך לברוא אותו במיוחד  והרי אין הקב“ה מטריח על בריותיו 
לגלות  רצה  הקב“ה  אלא  התחש?  את  מהם  ביקש  במשכן  מדוע  א“כ 
התחש  את  מצאו  שלא  זמן  כל  שהרי  לה‘  ישראל  עם  אהבת  את  בזה 
כמה כאב להם וכשמצאוהו כמה שמח ליבם ומעתה המשכן לא נבנה 
עם  מלבבות  נבנה  אלא  בלבד,  ונחושת  כסף  כזהב,  גשמיים  מפרטים 
ישראל, מאהבתם ותשוקת ליבם. וכתב בספר החינוך: נצטוינו לאהוב 
את ה‘, וענין המצוה שנחשוב ונתבונן בפקודיו ופעולתיו עד שנשיגהו 
האהבה  היא   וזאת  העונג  בתכלית  בהשגחתו  ונתענג  יכולתינו  כפי 
להגיע  שקשה  מידה  היא  יתברך  ה‘  שאהבת  לחשוב  ואין  המיוחדת, 
אליה, אלא כל אחד קטן כגדול מסוגל בכוחותיו הוא לרכוש את מידת 
אהבת השם הטמונה בנקודה פנימית בליבו של כל יהודי, עלינו מוטל 
עד  הפועל  אל  הכח  מן  ולהוציאה  מידה  אותה  את  לחשוף  התפקיד 

שבליבנו תבער אש קודש של כיסופים וערגה אל אבינו שבשמים.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:02, ת"א 16:16



סיפור השבוע

אפילו כסף להוצאות הנסיעה לא היה באמתחתו של החסיד 
צידקותו  אולם  האיש,  היה  ואביון  דל  מאיר.  ר‘  החשוב, 

וחסידותו בוערות בליבו פנימה באש שלא תכלה לעולם!
מזרח  בארצות  וביחוד  לעולם.  שנה  באותה  ירד  קשה  חורף 
הנקרה  בכל  הצליפו  עזות  רוחות  מנשוא,  קשה  היה  אירופה 

בדרכם, וסופות שלגים הגיעו בתדירות גבוהה.
אך לא היה בכל אלו לצנן, ולו במשהו, את תשוקתו האדירה 
של רבי מאיר. חפץ מאוד לנסוע אל רבו הקדוש הרה“צ רבי 
ברוך ממז‘יבוז לימי החנוכה. הדלקת הנרות של הרבי, עבודת 

קודש מרטיטה לבבות – לא! הוא איננו יכול לוותר עליה!
אבל העגלונים ובעלי המרכבות, העושים דרכם למחוז חפצו, 
אמנם לא נוטלים הם שכר יותר מכפי המגיע להם בצדק. אולם 

הוא, גם זאת, לא יכול לשלם, מצבו הכלכלי דחוק וקשה.
”אם כן – אלך ברגל!“ החליט החלטה נחושה. החלטה מסוכנת 
ביותר. משום שלא הכיר, ר‘ מאיר, את הדרך. וגם ידע אודות 
המוביל  בישין,  מרעין  ושאר  טרף  חיות  השורץ  עבות,  יער 
של  נרות  הדלקת  על  לוותר  היה  יכול  לא  זאת  ובכל  למז‘בוז. 
קיוה  חשבונו  לפי  לדרכו.  ויצא  מועטין  מטלטלין  ארז  הרבי. 
הפריע  לא  העז  הקור  בכסליו.  כ“ד  ביום  חפצו  למחוז  להגיע 
לבוש  היה  הוא  חש.  בקושי  השלג  את  גם  מאיר.  לר‘  כלל 
היטב, אולם לא לבושו היה הסיבה, אלא הלהט הפנימי, אש 
הקדושה. מול עיניו צייר את דמותו של רבי ברוך, קיוה לראותו 

כבר בהדלקת נרות החנוכה...
הנה עומד הוא להכנס ליער האיום ---- חשכה גמורה אפפה 
לראות  היה  יכול  לא  מאיר  ר‘  היקום.  את  השעה  באותה  כבר 
תנים,  יללות  אזניו:  במשמע  לו  היה  די  אותו.  מהסובב  מאום 

שאגות כפירים, זאבים, שועלים... חיות צמאות לטרף.
רעולי  שודדים  של  חבורה  היער  ממעבה  הגיחו  לפתע  והנה 
כל  את  מיד  הבא  לעברו:  וצעקו  מאיר  ר‘  על  התנפלו  פנים 

כספך! אחרת סופך יהיה רע ומר.
חמור  היה  לא  מצבו  שאם  אפילו  להרהר  הצליח  לא  מאיר  ר‘ 
כ“כ היתה זו אפילו בדיחה טובה: ”את כל הכסף שלי?!“ מנין 
יש  לו כסף?! מתי היה לו כסף?!  אך מצבו היה, כאמור, חמור 
לכסף  רוח  בקוצר  המתינו  השודדים  נפשות.  סכנת  כדי  עד 

והזהב שיפול תוך רגע ברשותם.
”אין לי כסף...“ גמגם בלחש.

”אל תשקר! יהודון, הב לנו את כל כספך, ולא...“
באמת  ”אבל  לא.  אם  יקרה  מה  להוסיף  צריכים  היו  לא  הם 
פרוטה  אף  אחר,  במקום  לא  וגם  באמתחתי,  לי  אין  ובתמים 

אחת!“
”אל תעמיד פני תם!“ רתחו מזעם. ”מי הוא זה אשר יסכן נפשו 
לעבור לבדו ביער איום זה? בודאי רק סוחר עשיר או בעל הון 

עצום המבקש להסתיר את כספו! תן לנו הכל! ומיד!“
החלו  אלא  בלבד,  וצעקות  במילים  הסתפקו  לא  השודדים 
לחבוט ולהכות בחסיד האומלל, שבשום אופן לא עלתה בידו 
שעה  כעבור  כסף...  לו  היה  שלא  כיון  מבוקשם,  את  למלא 
ארוכה של צעקות קללות ועינויים. כשהבינו הפורעים שהם 
זרועותיהם,  לבין  שנקלע  הטרף  את  לשדוד  מצלחים  אינם 

החליטו להביאו בפני ראש השודדים.
”אם מתעקש הינך, בוא איתנו אל מנהל הכנופיה, יש לו דרכים 

משלו להמריץ אותך להיזכר היכן טמון רכושך...“
קודם  אם  השודדים.  מאורת  אל  דרך  לא  בדרך  הובילוהו  והם 
חשב ר‘ מאיר כי דמויותיהן של חוטפיו ראויות להקרא ”דמות 
מעוררת פלצות“ אזי כעת ראה לפניו חית טרף של ממש, חיה 

מהלכת על שתיים. ראש הכנופיה במלוא אכזריותו! 
”הב לנו את רכושך!“ זעם לעברו. 

”אין לי באמתחתי מאום. עני ואביון הנני. לא עלה בידי לשלם 
לעגלון את שכרו כדי שיביאני אל רבי, לפיכך הלכתי ברגל. לא 

יכולתי לוותר על הדלקת נרות החנוכה במעונו של הצדיק...“

סיפורה של השלהבת
נורא  ליער  להכנס  מעז  מי  וכי  השקר?!  דברי  על  חוזר  ”אתה 
זה? רק בעלי הון!“ זעק לעברו ראש הכנופיה. רבי מאיר בכה, 
דמעותיו זלגו על פניו ועל בגדיו. הוא סיפר במאורת השודדים 
והדבקות- החמימות  וההוד,  היופי  והטהרה,  הקדושה  על 

בהדלקה של הרבי.
רק לשם הוא חפץ להגיע--- וראש הכנופיה שקע בהרהורים.

”הקשב אלי“ שבר לבסוף את השקט, האם נדמה היה כי קולו 
בפיך.  אמת  אם  לראות  אני  אכזרי?! ”חפץ  פחות  יותר?!  מתון 
כעת  צא  מאום)  אצלך  מצאנו  לא  (מימלא  אשחררך.  לפיכך 
גם  ואולי  מסוכנות  טרף  חיות  השורץ  למקום  היער,  עובי  אל 
שודדים נוספים. דע לך שאפילו אנשי לא עושים את הדרך הזו 
זאת  כל  לעבור  טבעיים  סיכויים  לך  אין  בחבורות.  אלא  לבדם 
בשלום... לפי דרך הטבע, כמובן. אך אם אמת דיברת ואלוקיך 
ינחה אותך בדרכך עד למחוז חפציך מבטיח אני לפרק את כל 

הכנופיה הזו שלי!!!
קח לך מטפחת זו, ובהגיעך לעיר השלך אותה בתעלה מאחורי 
אכן  אם  אותה,  ויקחו  מחר  שם  יהיו  אנשי  הדרך.  תמרור 

תהיה...“וראש השודדים שילח מעליו את ר‘ מאיר.
ממז‘יבוז  ברוך  רבי  הצדיק,  ניגש  קודש  בחרדת   – הרבי  ובבית 
להדלקת נר ראשון של חנוכה, חסידיו התגודדו כבר מכל עבר, 
ההדלקה  ברכות  את  מברך  הרבי  קדושה.  של  ברטט  מוצפים 
פתאום  בפתילה---  נדלקת  השלהבת  העוה“ז,  מן  שלא  בקול 
מן  הלבה  את  בכוח  נוטלת  שבחוץ,  מהכפור  רוח  פורצת 

החנוכיה ו...נעלמת.
מחוירים,  הכל  מיותמת...  נותרת  הצדיק  של  מנורתו 
השמש  עיניהם.  למול  המתרחש  את  לא מבינים  משתוממים, 
נושא עיניו בשאלה אל הרבי. ”לא. אין צורך להדליק בחזרה“ 
על  כעת  מוטל  חשוב  ”תפקיד  ובפסקנות,  בקול  הרבי  משיב 

הלהבה, וכשתסיים לבצעו היא תשוב לכאן“.
בימות  כנהוג  והודיה,  הלל  בזמירות  פוצח  ממז‘בוז  ברוך  ורבי 
החנוכה. חסדיו מצטרפים לשירה העילאית, על רקע החנוכיה 

המיותמת...
הנוראה.  למאורה  מחוץ  אל  הוטל  מאיר  ר‘   – ליער  ובחזרה 
האם נפל מן הפח אל הפחת? כיצד יעשה דרכו בין חיות טרף 
אימתניות ושודדים צמאי רכוש וכסף?! אימה ושמחה שימשו 
המשונה,  המיתה  מפני  פחד  בעירבוביה.  פנימה,  בנפשו 
אולי  אולי,  כי  על  ושמחה  לבוא.  מאוד  מאוד  קרובה  שנראית 

יצליח להימלט מן היער ולקדש שם שמים ברבים?!
לפסוע.  החל  והוא  עיניו,  מול  עמדה  רבו  של  קדשו  דמות 
צעד, ועוד אחד, יללות ושאגות מכל עבר. והגיע למבוי סתום. 
הקיצין.  כל  כלו  להמשיך!  אפשרות  באין  כאן  סבוכים  העצים 
במילות  להיזכר  ניסה  עיניו.  עצם  מאיר  רבי  הטבע.  דרך  לפי 
מולו.  פתאום  הופיע  יוקדת  שלהבת  שוב.  ופקחן  הוידוי, 
קטנה אך מאירה בעוצמה נפלאה. להבת קודש. הוא ידע זאת 
האש  כעמוד  דרכו  את  מאירה  והלבה  לו.  יאמר  שאיש  מבלי 
בין  העבות,  ביער  אותו  מובילה  הענן.  כעמוד  אותה  ומיישרת 
כל המזיקים. רבי מאיר רואה משני צידיו חיות טרף העומדות 
בשני טורים, מוכנות לזינוק ול.. אך פחד איום בעיניהם. אימה 
מן השלהבת... הדרך הארוכה מתקצרת באורח פלאי. עוד רגע 

והוא בביתו של הרבי הצדיק רבי ברוך ממז‘יבוז. 
ובבית הרבי ”רבי!“ בעיצומה של השירה הנרגשת, הלל והודיה, 
היא  ”הנה  החלון.  של  פתחו  אצל  שישב  השמש  לפתע  נחרד 
שהלכה,  כלעומת  חזרה,  החנוכה  נר  להבת  השלהבת!“  שבה, 
קרה  לא  כאילו  החנוכיה,  פתילת  על  למקומה  הישר  נכנסה 

עימה דבר.
מאיר,  רבי  המדרש.  בית  דלת  על  נשמעו  דפיקות   – ומבחוץ 

החסיד הותיק עמד בפתח. נרגש ונסער, שמח ומפוחד.
מה היה עמו?

הוא מספר לכל את סיפורה של השלהבת...



פרפראות לתורה

שררה מתוך ענווה - זו גדלות 
בפרשה זו מתארת התורה את שרשרת המאורעות הדרמטיים שהתחוללו בבית יעקב אבינו ממכירת יוסף עד למפגש המרגש עם 

יוסף והאבא יעקב. 
שלתוכו  הסתום  המבוי  נוכח  אותם  האופפת  בחרדה  ומשתתפים  המצרית,  לבירה  פנים  בבושת  שבים  האחים  הפרשה  בראשית 

נקלעו שלא באשמתם, ובניסיון אחרון לפלס דרך מבעד למעטה הקשיחות אל לבו של יוסף פותח יהודה בנאום שכולו פיוס.
הפורייה  במצרים  ובביטחון  בשלווה  מחדש  התאחדה  שנה  זה 22  השסועה  יעקב  ומשפחת  ההדורים,  יושרו   כבר  הפרשה  בסוף 

והשבעה, ככתוב בסיום פרשתנו: ”וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד“. 
על אף שיוסף עלה לגדולה מעבדות למלוכה, וזכה להיות משנה למלך מצרים, הוא אינו מתגאה, והתורה מעידה ”ויקראו לפניו 

אברך“. 
במדרש רבה מובא:  שהמילה ’אברך‘ היא צירוף של המילים אב בחכמה ורך בשנים, ויש לבאר בזה שבכל מקום שהתפעלו מיוסף 
ורצו לחלוק לו כבוד על חכמתו הרבה, יוסף הצניע עצמו והזכיר לכולם אף שהוא אב בחכמה, הוא רך בשנים, ועדיין צעיר ואינו 
ראוי לכבוד. ועוד נאמר שם במדרש: אבל נבוכדנצר נקרא טפסר שהוא צירוף המילים טיפש בחכמה ושר בשנים, נבוכדנצר על אף 

טיפשותו הרבה חיפש כבוד ושררה והזכיר לכולם שהוא שר בשנים ויש לכבדו. 
כן מוכח שיוסף המעיט עצמו ולא נתגאה באגדת בראשית מובא כשמלך יוסף לא הגביה עצמו, וכשם שהיה אסיר בבית האסורים 

כך היה במלכותו שנאמר: ”ויוסף הוא השליט הוא המשביר“ וכי אינך יודע שהוא השליט הוא המשביר?! 
אלא ללמדך כשם שהוא היה בנערותו, כך הוא היה כשמלך... איזו גדלות... 

בתפארת ציון מובא סיפור הממחיש מהי גדלות שכזו: 
לבקרו,  כדי  מאיר)  בבא  זצ“ל (המכונה  אביחצירא  מאיר  רבי  הצדיק  של  לביתו  יוסף  פורת  מישיבת  אברכים  כמה  באו  אחת  פעם 
הצדיק סיפר לאברכים שבא אליו אברך אחד תלמיד חכם מישיבתם, ודיבר איתו דברי תורה ונהנה מאוד מדבריו, והוא רוצה לשאול 
בשלומו, שאלו האברכים לשמו של האברך הצדיק השיב להם: הוא אמר לי ששמו בן ציון אבא שאול, והוא אברך בישיבת פורת 

יוסף.... 
האברכים התפלאו מאוד מהענווה של רבם אשר הפליא לעשות להצניע ולהקטין עצמו, וסיפרו לצדיק שהרב בן ציון אבא שאול 

הוא אחד מראשי הישיבה ולא סתם אברך פשוט... 
הבה ניישם אף אנו זאת הן בבית הכנסת והן במקום העבודה ונזכור ששררה המלווה בענווה איננה פחיתות כבוד אלא גדלות....

פינת ההלכה - הלכות ריבית

לקחת את המלווה בטרמפ – אי הוה בפרהסיא
שאלה: הפוסקים הביאו להלכה שאסור ללווה להשאיל את רכבו הפרטי למלווה, דנחשב לדבר של פרהסיא שרואים את רכב הלווה ביד המלוה, 

ואסור אפי‘ אין כוונתו בגלל ההלוואה, וכמבואר בשו“ע (סי‘ קס סעי‘ ז).
ויש לדון, האם האיסור הוא רק להשאילו למלווה לגמרי, או דילמא האיסור הוא גם לקחת המלווה בטרמפ, דלכאורה אם נסיעה במכונית נקרא דבר 
של פרהסיא, א“כ אפי‘ כשאינו משאילו למלווה, אלא שהלווה לוקח את המלוה בטרמפ, יהיה בזה איסור של בפרהסיא, אפי‘ כשהלווה אינו עושה 

כן בגלל ההלוואה.
תשובה: אינו נקרא דבר של פהרסיא ולכן אם היה מסיעו גם בלא ההלוואה מותר. 

סברת הדברים: נראה להקל בזה משום ב‘ טעמים.
ספר  איזה  למלווה  להשאיל  או  קפה  לעשות  אסור  דאטו  בספרינו,  כתבנו  שכבר  וכמו  לפרהסיא,  נחשב  ברבים  שעושים  דבר  כל  דלא  נראה  א]  
בתוך הביהמ“ד, משום דהוי בפרהסיא, אלא הגדר הוא דרק בדבר שכולם רואים ושמים לב למי הוא שייך ושהוא נותן אותה למלווה יש איסור של 

פרהסיא.
ולכן מותר לעשות קפה למלווה, שאף אחד אינו שם על לב מי עושה הקפה וממי שאל את הספר ואף אחד אינו זוכר כשיוצא מביהמ“ד מי לקח הספר 
של מי, ומי עשה קפה לחבירו. וא“כ מסתבר דגם להצטרף לנסיעה עם הלווה לא נחשב לפרהסיא, כי אף אחד אינו רואה ומתבונן את מי לוקח הלווה 
במכונית, ואין האדם מכניס לראשו לראות מי ומי הצטרף לנסיעה זו. לעומת זאת, כשהמלווה עצמו נוהג עם המכונית זהו דבר הבולט יותר, שרואים 

שהמלווה קיבל את המכונית של הלווה, ואנשים מתבוננים ורואים מי נוהג עם רכב זו שאינה שייכת אליו. 
סברא נוספת להקל, דכבר כתבו הפוסקים, דאף שאסור לעשות למלווה שום טובה בפרהסיא אף שאינו עושה זאת בגלל ההלוואה, מ“מ אם היה  ב]  

רגיל לעשות לו טובות בפרהסיא וידוע וניכר לכולם שאינו עושה זאת בגלל ההלוואה מותר להמשיך ולעשות כן גם אחר ההלוואה. 
ונראה דהוא הדין בשאלה דידן, דידוע לכולם שלקיחת אדם בטרמפ אינו נעשה בגלל הכרת הטוב וכדו‘ אלא בדרך כלל אנשים שיש להם רכבים 
מעלים על הדרך כל מי שנקרה בדרכם והולך לאותו כיוון שהוא נוסע, וידוע מצדיקים שאמרו שזהו שמירה מעולה לנהג לינצל מכל פגע רע, להעלות 
על הרכב כל הנוסע לאותו כיון, וא“כ ניכר לכולם שאינו עושה זאת בגלל ההלואה. לעומת זאת להשאיל את הרכב למלווה נחשב יותר כנתינת דבר 

מה, ואין אדם משאיל מכוניתו לחבירו כל כך מהר, וא“כ כשנותנו למלווה יש בו האיסור של פרהסיא. 

מתוך ספר התשובות בהלכות ריבית – ”ברית פנחס“. לשאלות בהלכות ריבית ניתן להתקשר לטל‘ 02-50-15-920 
לשיעורים בהלכות ריבית ניתן להאזין ב“קו הריבית“ – 072-3705882



זמני התפילות
תפילות ימי החול

לשבוע פרשת ”מקץ" המתחיל ביום שישי כ“ט בכסלו התשע"ו
תפילות שבת קודש

12:30 מנחה מנין א' 
בכניסת השבת שיר השירים  

16:25 מנחה ערב שבת מנין ב' 
קבלת שבת ואחריה דרשת פרשת השבוע מפי רב ביהכ"נ 

ומיד לאחר מכן תפילת ערבית.
שעה לפני הנץ שחרית מנין א' 
7:40 (קרבנות) שחרית מנין מרכזי 

12:30 מנחה מנין א' 
15:45 מנחה מנין ב' 

10 ד' לפני צאת השבת ערבית מוצש"ק מנין א' 
בצאת השבת 17:19 ערבית מוצש"ק מנין ב' 

שעה אחרי השקיעה ערבית מוצש“ק מנין ג‘ 

שיעורים בשבת קודש
7:15 שיעור בדף היומי 
9:00 פעילות לילדים 

13:00 תהילים לילדים 
13:00 שיעור בגמרא מסכת שבת 
14:45 שיעור לגברים בהלכה ובאגדה 
15:00 פרשת שבוע לנשים 
17:10 שיעור ב"עין יעקב" 
19:00 אבות ובנים 
20:00 שיעור בנביא מלכים 

"נץ החמה" (בהיכל ביהכנ"ס) שחרית מנין א'  
שחרית מנין ב' (קרבנות 6:10)    6:25 (בקומת הכולל)

7:00 (בהיכל ביהכנ"ס) שחרית מנין ג' 
8:10 (בהיכל ביהכנ“ס) שחרית מנין ד‘ 
12:40 (בקומת הכולל) מנחה מנין א‘ 

16:25 (בהיכל ביהכנ“ס) מנחה מנין ב' 
17:05 (בהיכל ביהכנ"ס) ערבית מנין א' 

18:30 (בקומת הכולל) ערבית מנין ב‘ 
20:45 (בקומת הכולל) ערבית מנין ג‘ 

ימים א‘-ה‘ (4:00-7:00 בבוקר) כולל אשמורת הבוקר 
ימים א'-ו' (9:15-8:15 בבוקר) שיעור בדף היומי 
ימים א'-ד' (בין מנחה לערבית) הלכה וענייני דיומא 

יום א‘ (אחרי תפילת ערבית) שיעור לצעירים בהשקפה 
יום ה' (בין מנחה לערבית) פרשת שבוע 

ימים א'-ה' (19:00-20:45)   כולל ערב בע"ב ואברכים 
ימים א‘-ה‘ (21:00-23:00)         כולל ערב אברכים 

יום ה‘ (12:00 עד הנץ)           משמר ליל שישי 
יום ו' (9:00-11:30)           כולל שישי 

שיעורים בימי החול (א'-ו')

העלון מוקדש
לרפואת ולהצלחת ישי שמעון בן יהודית הי"ו

לרפואת הרב נפתלי צבי ברגר בן חוה הי“ו
להצלחת דבורה אורית בת שרה הי“ו

לע“נ מרן מלכא ר‘ עובדיה יוסף בן גורג‘יה זצוק“ל
לע“נ שאול חי לוי בן מרים ז“ל

לע"נ יצחק שם טוב בן שרה ז"ל
לע“נ משה עברני בן מרים ז“ל
לע“נ יהודה חי כספי בן מזל ז“ל

לע“נ משה חי יקותיאל בן ידידה ז“ל
לע“נ ר‘ יצחק מזרחי בן שולמית חיה ז“ל

לע“נ מרדכי מרציאנו בן שמחה (מאחא) ז“ל
לע"נ שושנה עטיה בת פרחה ע"ה

לע“נ מזל חיה בת סולטנה ע“ה

בית הכנסת ובית מדרש "בית לוי"

אבות ובנים
מסיבת חנוכה תשע“ו

ע"ש סמרה בת רימה ז"ל

בשבח והודיה להשי“ת הננו שמחים להזמינכם להשתתף
במסיבת חנוכה של ”אבות ובנים“ שתתקיים בס“ד

במוצש“ק פר‘ ”ויגש“ בשעה 19:00
בהיכל ביהכנ“ס ”בית-לוי“ רח‘ יוסף חכמי 48 

מול מלון רימונים-שלום
בהשתתפות רבנים חשובים ובני הקהילה

הגרלת ענק תתקיים במהלך הערב בין כל המשתתפים.
כל משתתף חדש יקבל פרס במקום

הציבור היקר מוזמן להשתתף לכבודה של תורה
בברכת התורה, המארגנים
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