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   לו בכל יום שיבואאחכה
  

  )יד, מא( "ַוִּיְׁשַלח ַּפְרֹעה ַוִּיְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור"

  

 דוד מלכות ולהחזיר לעמוד עתיד המשיחהמלך '

 ומקבץ המקדש ובונה, ראשונהה לממשלה ליושנה

 מי או, בו מאמין שאינו מיוכל ' וכו, ישראל נדחי

 הוא בלבד נביאים בשאר לא, לביאתו מחכה שאינו

ם מלכים "רמב(' '  וכורבינו ובמשה בתורה אלא, כופר

  ) א, יא
  

דבק באמונה שלימה , 'חפץ חיים'ה ימיו היה כל

שלכל מקום , והיה נוהג,  קרובה לבואולהשהגא

 כדי,  בגדי שבתבתוכוולקח עמו ארגז קטן , שנסע

  . המשיח לכשיבואפני את לקבל
  

וישלח ",  מקץ נאמרבפרשת כי,  אמר לתלמידיופעם

ועתה צאו , "פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור

שתים עשרה שנים היה יוסף בעבדות בבית , וראו

, איש לא טרח להוציאו משם, האסורים בארץ מצרים

אך כיון שהגיע הרגע שבו גזר הקדוש ברוך הוא 

  . הריצוהו מבית האסורים, להוציאו לחופשי
  

לפתע ,  הגאולה השלימהמועד בכך יקרה בבוא כיוצא

ולא , לא דקה לפני המועד, פתאום יבוא משיח צדקנו

וגם אז יריצו אותנו בחופזה מארצות , דקה אחרי כן

ולא נתמהמה במקומנו אף ,  גאולתנוהגלות אל ארץ

  .רגע מיותר אחד

  

  

   גורמת הפסדינהא שם שמים הזכרת
  

ַוַּיַען יֹוֵסף ֶאת ַּפְרֹעה ֵלאֹמר ִּבְלָעָדי ֱא�קים ַיֲעֶנה ֶאת "

  )טז, מא(". ְׁשלֹום ַּפְרֹעה
  

 שתים עשרה שנה יושב יוסף בתוך בור,  לעצמנונדמה

..  

    
  

  
  

. ובבת אחת הוא נקרא להגיע אל המלך, בית הסוהר

,  נותנת כי יעשה הכל כדי למצוא חן בעיניוהדעת

,  אליליםעובד היה הרי פרעהו. למען יוציאנו לחפשי

כי , ולו רק כלפי חוץ,  להראותנסותל יכול יוסף היה

 ית של פרעה עולמו הכפרנהשקפתדעותיו נוטות ל

, והנה מגיע יוסף מן הבור. או לפחות להחניף לו

בלעדי אלקים יענה את שלום ", ופותח במלים

 לגרום היתה ולהעל'  שם ההזכרת הרי, "פרעה

 זה לא חשש להפגין כיצד, לפרעה להרחיקו מיד

  ?'ה כה בולטת את אמונתו בהבצור
    

 רבי יעקב ניימן ,'אור ישראל' ישיבת ראש מבאר

 תכןשיוסף ידע שלא י, "רדרכי מוס "בספרו ,ל"זצ

רק , היפךול, דבר לו יחסר בדרך האמת שהולך שאדם

 אלוקיםהעל האדם לזכור ש, תועלת תצמח לו מזה

,  לבדו את דרכוומנווט  צעד ושעלבכל אותו קייםמ

  . הצלחה או כישלון יש להם סיבה ומסובבוכל

  

   חכם הרואה את הנולדאיזהו
    

ְוַעָּתה ֵיֶרא ַפְרֹעה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ִויִׁשיֵתהּו ַעל ֶאֶרץ "

  )לג, מא ("ִמְצָרִים
    

 " נבון וחכםאיש"לשם מה צריך ,  השאלהידועה

, ומסודר איש נמרץ הרי,  על איסוף התבואהלפקח

  ? לתפקיד זה מתאים יותרנראה
    

', לב אליהו' הבעל ,ל" אליהו לופיאן זצרבי ביאר

ששבע שנים ראשונות , פתרון החלום היה, שהנה

שאפילו מצרים ,  כזהשובע,  במצריםדוליהיה שובע ג

 תכונת. אליורגילה   הייתהלא, האימפריה הגדולה

  מסתכל אינו הוא ,גדול שפע לו שכשיש ,היא האדם

  
  

  ד"בס

  מקץ פרשת

  ל" זיוסף אריה לייב' יונה בן ר' נ ר"יעקב ולע' יצחק בן ר' נ ר"לע
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  .ושקוע רק בהשלמת תאוותיו, קדימה
    

שישכיל לשמר ,  צריך לקחת איש חכם ונבוןה הילכן

ל "חז שאמרו כמו,  מבט על העתידמתוךאת השפע 

 רואה, 'איזהו חכם הרואה את הנולד' )א, לב תמיד(

 מה כשיוע הוא רואה שכלומר,  הווהןנאמר בלשו

  . שעתיד להיות
    

 לצבור יש שהרי,  רעב גדול שעתיד לבואיודע שוכיון

  . לשרוד בזמן הרעב גדולות על מנת להצליח ויותכמ

    

 כמה גרגירים יפלו השובע בשנותשאם ,  זאתוהמחיש

הרי מי שרואה את ,  במהלך איסוף התבואהארץעל ה

 פיכל יםמה חשיבות יש לכמה גרגיר, 'ההווה אומר

 יודע  העתיד אבל מי שרואה את?'השפע הגדול

 ממהר לכן ו,שבגרגירים אלו אפשר להחיות נפשות

  .לאוספם
    

 כסילה, כסיל להחכם זה הוא ההבדל היסודי בין עניין

וגם אינו , מסתכל על ההווה בלבד למלא תאוותו

 את חי ,חכםואילו ה. מתחשב בתוצאות מעשיו

  .ההווה במבט של עתיד

    

ביקר פעם ,  שהתגורר בדרום אפריקה לזמן קצריהודי

 יוסף רבי,  בירושליםבמעונו של ראש ישיבת בריסק

 העשירים  אודותוסיפר לו, ל"ציק ז'דב הלוי סאלוויצ

וכל תענוגי ,  להשיג עבדיםהגרים היכולים בקלות

  .ניהםלפ מונחיםהחיים 
    

 שמאחר וישנו חוק,  העלה תמיההברים כדי הדתוך

אינו מבין מדוע ,  הוצאת כספים מהמדינההאוסר

 בכל מה תועלת יש להם,  עשיריםאותםנשארים שם 

 להוציא לווכ לא ילעולם אם, הכסף אשר הם צוברים

  ?את כספם למדינה אחרת
    

 ,נענה ואמר לו,  רבי יוסף דב לדבריוהקשיב

 אפשרמאחר שאי ,  אין תועלת להתעשרבאפריקה'

 הוא אין כלום,  הזהעולםה אף, להוציא משם כסף

וכי יכולים להוציא ממנו , יקהדומה לדרום אפר

  !  '?כסף

  

  
  

  

  
  

  

   מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונהוכל
  

ַיֲעֶׂשה ַפְרֹעה ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים ַעל ָהָאֶרץ ְוִחֵּמׁש ֶאת ֶאֶרץ "

  )לד, מא(" ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע
  

 . ברוסיה שנת בצורת קשההיתה,  שנים רבותלפני

בכל . והתושבים רעבו ללחם, המצוקה הייתה רבה

 לא ,נסיבותה בכורחאבל ,  נוסדו ועדי עזרהמקום

 שרבו ככל אולם.  הרבותותיהםהיה די בפעול

 היה מהם אחד כל מפני ש הרעבגדל כך, ועדיםה

 את פעולות ההצלה ודבר זה עיכב את  לזכותוףוקז

  .המשך פעילותם
  

 יתב' בעל ה,ל" זצקי' יוסף דב הלוי סאלוויצרבי

 כיצד,  ליהובן להם כעת ואמר לאחראים קרא', הלוי

 כפי,  הרעבשנות אובו אכן יכי וודאותב יוסףידע 

הנה שבע שנים באות שובע ) "כט ל, מא(, שאמר

וקמו שבע שני רעב אחריהן . גדול בכל ארץ מצרים

ת ירחם "והרי יתכן שהשי, "ונשכח כל השובע

  ?בינתיים ויבטל את רוע הגזירה
  

יעשה פרעה ",  את העצהלפרעה נתן יוסףש כיון אלא

שימנה וועדים ומנגנון של , " על הארץדיםיויפקד פק

 אם שהרי,  לנהל את הסיוע והעזרה לציבורםפקידי

  '...ממילא יהיה רעב, יקימו וועדים עם הרבה פקידים
  

  

   היום והשבות אל לבבךוידעת
  

ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱא�קים אֹוְת� ֶאת "

  )לט, מא(" �ָּכל ֹזאת ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמוֹ 
  

 שהרי',  הפסוק  שפרעה האמין בהלשון משמעות

מה השתנה אחרי , ויש להבין . 'הודיע אלקים 'אמר

אשר ' מי ה) "ב, שמות ה( שאמר למשה ,יםכמה שנ

  ?"אשמע בקולו
  

 רבי  עלהמסופר,  שהיהמעשה לבאר זאת על פי יש

בעיר בריסק .  של בריסקרבה ,ל"יק זצ'חיים סאלוויצ

 השקיע באוניות כספואשר את רוב , היה יהודי עשיר

  . שאמ
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, כל אניותיויום אחד פרצה בים סערה שהטביעה את 

  .  נשאר נקי מנכסיווהוא
  

 יוודע לו הדבר יבוא לידי כאשרש, חששו האנשים

 אל רבי חיים שנודע בחכמתו פנו כן על, סכנה

  .והטילו עליו את המשימה הקשה, הגדולה
   

 להתייעץ ונוצברש, רבי חיים לביתו ואמר לו נסנכ

אמר .  לנחם יהודי שהפסיד את כל רכושודכיצ, עמו

ושייתן ,  באמונה ובטחוןלחזקו היא שעצתו, העשיר

 ולא נפגע ,שכילה חמתו על עצים ואבנים' הודאה לה

  . בגופו
  

 אמונה על ענייני בהרחבה יחד דיברו וישבו כך

  .במשך זמן מה' ובטחון בה
  

  אשרהיהודי הוא אתה ',אמר לו רבי חיים, לבסוף

  !'רכושו כלשהפסיד את 
  

 רב הצליחו בקושי. התעלף,  זאת העשירכששמע

שאלו רבי ,  מעטוששלאחר שהתא. להשיב את נפשו

והרי דקות ספורות , חיים מדוע הגיב בצורה כה קשה

  .קודם לכן דיבר דברי אמונה וחיזוק
  

 ניותיי זמן שאני חושב שאכלהכל נכון ' העשיר השיב

 הוא לעודד נידוןוכל ה,  בשלוה ביםןמשייטות לה

 אבל,  להתמודדכיצד לו לייעץ אוכל ,מישהו אחר

  .' לגמרישונה דברזה כבר , כשהדבר קשור אלי
  

 את פרעה כאשר שמע כי,  דרך זה יש לבארעל

 היה הדבר נוגע אליו לא,  יוסף על החלום שלנופתרו

 משיך להשיוכלו לכתוממ לנתיניאלא , ישירות

 לקבל שפתרון החלום היה התנגד לא לכן, להתקיים

 ראלאבל כאשר הצטווה לשלוח את עם יש. 'מאת ה

 כיון, "אשר אשמע בקולו' מי ה"אמר , מצריםמ

  .  היה לשלחםחובתוכי מ,  עצמולו נוגע היהשהדבר 
  

   

  

  אמות של הלכה' ד 

ְוֶאת ִּבְנָיִמין ֲאִחי יֹוֵסף �א ָׁשַלח ַיֲעֹקב ֶאת ֶאָחיו ִּכי "

  )ד, מב(" ָאַמר ֶּפן ִיְקָרֶאּנּו ָאסֹון
  

. ' וכלהחתן, חולה, ואלו הן,  שימורריכיןשלשה צ'

  סכנה בשעת מקטרג שהשטן ,הטעם יונה רבינו וכתב

  

  

  

  
  

  )ב,  נדברכות. ( שמחהשעתבו
  

והחתן , ת העיירות נערכה סעודת שבע ברכובאחת

 עשר חלפווהנה , יצא מחוץ לחדר לשטוף את ידיו

 הנאספים יצאו.  לא שבוהחתן ,דקות ועשרים

  .אך הוא נעלם כאילו בלעה אותו האדמה, לחפשו
  

 שהיה בור בתוךנמצא החתן ,  מספר שעותלאחר

אבי הכלה חשש שדבר . םיסמוך למקום בו נטלו ידי

 לדרוש רצהו,  שהשידוך לא יעלה יפה הואסימן זה

,  בענין אך בטרם יעשה דבר, לבתוגט שיתןמהחתן 

 ,ל" חיים עוזר גרודזינסקי זצרביהלך להתייעץ עם 

 שאין ואמר הרגיעו חיים עוזר רבי.  של וילנארבה

הסיבה היחידה . סימן ואין כאן שום ,בזה חשש כלל

 , על ההלכהשמרומפני שלא , אי ארע הדבר הבשלהש

כמבואר , א ליווי ליתן לחתן להלך לבד לללאש

  .רהשחתן צריך שמירה ית, בגמרא
  

 רוצה לעשות דבר לתועלת אדם,  רבותפעמים

 האדם אומרו , בעיכובים שוניםנתקל הואו, מסויימת

 מונעים אותו מלעשות השמים משכנראה, לעצמו

 היצר למונעו עצתצריך לדעת שלפעמים זו . דבר זה

 , ויש לדון כל מקרה לגופו.טובמלעשות דבר 

  . ולהתייעץ עם אדם גדול כיצד לנהוג
  

 אחד לשנקבע וסיפרו לו,  הורים הגיעו אל הרב שךזוג

 לפני ים פעמשלוש והנה . תור לניתוח חשובילדיהםמ

 היה אפשר לא ו, של הילדמוהניתוח עלה במפתיע חו

 משמים שאין סימן זה האם, ובאו לשאול, לנתחו

כאן  שאין,  שךהרבהשיב להם , לעשות את הניתוח

הוא ,  משום כךניתוח מביצוע ההמנעותו, ללסימן כ

  .האסור' ניחוש'בגדר 
   

,  גדולי עולםעל שסופרויש מעשים רבים , אמנם

ולכן , השבדברים שונים התייחסו לעיכוב שחוזר ונשנ

  .יש להתייעץ בכל מקרה לגופו
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   מוחליםכיצד
  

ַוִּיֹּסב ֵמֲעֵליֶהם ַוֵּיְבְּך ַוָּיָׁשב ֲאֵלֶהם ַוְיַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַוִּיַּקח "

  )כד, מב(" ֵמִאָּתם ֶאת ִׁשְמעֹון ַוֶּיֱאֹסר ֹאתֹו ְלֵעיֵניֶהם
  

 לעיניהם ,אמר יצחק רבי בשם חגי 'ר, 'מעליהםויסוב "

 מרחיצו ומשקו מאכילו היה להם שיצאו כיון ,אסרו

  )כד, רבה צא. ("וסכו
  

 ר ישראל סלנטרבי שפגע בכבודו של םד באשהמע

 כעבור זמן מה נקפו לבו של . אבי תנועת המוסר,ל"זצ

 לפתחו לבקש השכים הואו, אותו אדם על פזיזותו

רבי ישראל קיבל את האיש . ממנו סליחה ומחילה

והודיעו שהוא מוחל לו , בסבר פנים יפות, כדרכו

 שבוודאי הייתה בלא כוונה ,מחילה גמורה על פגיעתו

  . רעה
  

, בעוד האיש תוהה על היחס שגילה רבי ישראל כלפיו

שמא צריך אתה לעזרה כלשהי באיזה , 'הוסיף ואמר לו

ואעזור לך בכל מה , אל נא תימנע מלפנות אלי, ענין

  .'שאוכל בעזרת השם
  

לא די שפגעתי , רבי, ' האיש לגמגם בבושת פניםהחל

עוד , י ממנו למחילה על מעשי וזכית,בכבודו שלא כדין

השיב לו רבי ישראל בנועם ', מבקש רבינו להיטיב עמי

מעשה ') ב,  נטקידושין(ל אמרו "זח, שמע בני, 'לשונו

מחשבה אינה , מוציא מיד מעשה ומיד מחשבה

,  כלומר.'מוציאה לא מיד מעשה ולא מיד מחשבה

מחשבה בלבד אין בה די כדי לעקור מעשה רע 

 תשאם רוצה אדם לעקור מלבו א, כאן יוצא מ.שנעשה

, לתו שהוא רוחש לזו והתרעומתהקפידה מחשבת

שהרי רק מעשה , עליו לעשות למענו מעשה טוב

  .'מוציא מידי מחשבה
  

 זאת מדברי המדרש מדשל,  ישראל ואמרי רבוהוסיף

ויקח מאתם את ) "כד, מב( על הפסוק )כד, רבה צא(

כיון ,  אסרולעיניהם, '"שמעון ויאסור אותו לעיניהם

 מאכילו היהו, הוציאו מן המאסר, שיצאו להם

  .'ומשקהו ומרחיצו וסכו
  

 דאג יוסף באופן אישי למלא את כל צרכיו של מדוע

  ?שמעון

  

  

  

  

  
  

 יוסף לעקור מתוכו את שארית הטינה רצה, אלא

 זה הוא שהרי ,שפגע בו בשעתו, שרחש כלפי שמעון

ועל כן ,  ועקרביםנחשים בו שהיושהשליכו לבור 

 י את השנאה שרחש כלפבוכשביקש יוסף לעקור מל

 האכילהו לא הסתפק בדיבורים בלבד אלא, שמעון

  .והשקהו
  

 אדם להגיע למחילה רוצהשאם ,  למדיםנמצינו

, בפיו מחללא די שי, הזולת של וגמורה על פגיעת

 שיחדיר את המחילה אלא צריך גם לעשות מעשה

  .ללב

  

  "מחייב"ר לעצמו  החשיבות ליצוגודל
  

ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמָּיִדי ְּתַבְקֶׁשּנּו ִאם �א ֲהִביֹאִתיו ֵאֶלי� "

  )ט, מג(" ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶני� ְוָחָטאִתי ְל� ָּכל ַהָּיִמים
  

 כל ומברכתך משלומך מרוחק כחוטא לפניךאהא "

 .)מדרש שכל טוב( "יום שכולו הבא לעולם ואפילו ,הימים

  

', שם משמואל' הלבע, ר מסוכטשוב" האדמותמה

והרי ,  נידוי משני עולמותמו עצעל יהודה קיבלמדוע 

 הת הילא להחזיר את בנימין אל אביו היכולת

  ?בשליטתו
  

 כוחות לאדם יש.  יסוד גדולחידש  הקושיהבישוב

שמתגלים רק במצבים , וחזקים אשר גנוזים בפנימיות

גם , 'מחייב' ליצור לעצמו ביקש יהודה . של סכנה

משום שסבר שאם יקלע למצב , למצב שנראה כאונס

 יאלץ אותו הדבר של קושי גדול להחזיר את בנימין

 להשיב את בנימין כדי  ומעבר לכוחתיומעללפעול 

  .ליעקב

  

  :להצטרפות לרשימת התפוצה
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