
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 פנינים לפרשה
  
  )א, מא("                                     ויהי מקץ"

וכתב בהגהות : ל"וז, ה"ראיתי בספר של
, חוכה חל בפרשת מקץ, ברוב השים, מרדכי

דליק תר מאל ש, וטירקון" שתים"וסימך 
                          ) ברוך אברהם(        .ל"עכ, זוזהממין י

  
ה "הרב הקדוש המקובל מהרצ', אמר כבוד מח

המסורה מאה בכל סדר , ל"מזידטשוב זצוק
ובסדר . כמה פסוקים יש בה, מפרשיות התורה

יש עוד כמה סדרים (מו גם התיבות , "מקץ"
ואחו בעייו יגעו , כ התיבות"שמו ג

כי באמת טעמא בעי מה , למצוא טעמים
  .ה" אלפים כוהם) שתו
, להיות קביעות חוכה בפרשה זו, והוא

ומדליקין שמוה , לחודש' ומתחילין ביום כה
לזה . ר"פעמים ' אלפים הוא ח' והה ב. ימים

אשר מין , רמזה המסורה למות גם התיבות
ושפתותיו , ד"עכ, מספרן רומזין לחוכה

  )בי יששכר(                .דובבות

  
 מובא –פרשת דברים (לפי שמציו בספרי 

דרש רבי ") ויקראו לפיו אברך"פ "י עה"ברש
זה יוסף שהוא אב בחכמה ורך " אברך", יהודה
, אמר לו רבי יוסי בן דורמסקית. בשים
עד מתי אתה מעוות עליו את . יהודה

לדידך צריך אתה לחלק את ', פי(, הכתובים
מעיד ) ח" שפ–ה דוחק וז, התיבה לשתי תיבות

שאין אברך אלא לשון , אי עלי שמים וארץ
שהיו הכל כעין לפיו ויוצאין תחת , ברכיים

  .כ"ע, ידו
לדברי רבי , אמור מעתה שיש פלוגתא בדבר

, "רך "–" אב", שתי תיבות הן" אברך"יהודה 
לפיכך . ולדברי רבי יוסי איה אלא תיבה אחת

ות משמיעו בעל המסורה סכום התיב
כדי לקבוע הלכה כמאן , "מקץ"שבפרשת 

רות שבת . (תיבה אחת היא" אברך"דאמר 
  )      עיטורי תורה(                              ). א"בשם הגר

  
  )א, מא(             "   ימיםיםתשויהי מקץ "

,  זה יוסף–מבטחו ' אשרי הגבר אשר שם בד
 :י שאמר לשר המשקים"ע, ולא פה אל רהבים
מדרש . ( לו שתי שיםףתוסזכרתי והזכרתי 

  ). רבה
בתחילה מציין את יוסף : והמדרש תמוה

ומיד מספר לו , מבטחו' כאדם ששם בה
  .ה חסר בטחון'שיוסף עש על שהי

יוסף הרגיש מיד : על כך עה רבי מדל מקוצק
, פ שעשה דבר שלא כהוגן"ולכן אע. בחסרוו

חשב , אלא מכיון שהוא הרגיש בחסרוו
  )ליקוטים חדשים(             .החסרון כאילו איו

  
  

 –  מבטחו' אשרי הגבר אשר שם בד: ד"הה
 על ידי שאמר –" ולא פה אל רהבים", זה יוסף

 –" כי אם זכרתי והזכרתי"לשר המשקים 
  ).ר"ב(תוסף לו שתי שים 

ם לעשות דבר וכי אסור לו לאד: לכאורה תמוה
: אלא העין הוא כך? כל שהוא לסייע לעצמו

, יוסף זה אחרי שעמד ביסורים מרובים כל כך
והן , הן שגרמו לו על ידי אחרים מבטן ומלידה

ה צריך להכיר יפה 'הי, על ידי אשת פוטיפר
ה צריך להישען ' היולא, טיבן של הבריות

  )אמרי ועם(         .     עליהם ועל הבטחותיהם

  
יש ואדם מחפש עצה וישועה מחבירו וסופו 

ובצר לו הוא פוה אל אשים , שהוא מתאכזב
אפילו אם הוא ', אבל מי שבוטח בה. אחרים

אלא הוא , איו מאבד בטחוו, לא עה מיד
ברוך "וזהו שאמר הכתוב . 'חוזר ופוה לד

' ה ד'והי" בתחילה –" 'הגבר אשר יבטח בד
      ) כתב סופר(.                 גם אחר כך–" מבטחו

        
הבריות רוצים : ה אומר'רבי ישראל מסלט הי

ה ישים בטחוו בהם ואילו הם אים "שהקב
  כי האדם רוצה . ה"רוצים לשים בטחום בהקב

ושיבטח בו שאז , ה יתן לו עושר ורווחה"שהקב
וב ט: "אבל אמר הכתוב, ה טוב וישר'יהי

' מוטב שהאדם ישים מבטחו בד" 'לחסות בד
ה ישים "מאשר זה שהקב" מבטוח באדם
                        .    בטחוו באדם

 
בעל , ר אברהם ישעיה קרליץ"מרן הג, ואמם

יוסף ידע שאין : ביאר המדרש כך" חזון איש"
ולא . 'והכל מיד ה, הצלתו תלויה בהשתדלות

ל להפחית ממידת הבטחון של "תכווו חז
אלא רק דיברו על הפעולה , חלילה, יוסף

  .המסוימת שעשה
יוסף התהג כפי שמחייבים כל אדם בפעולות 

ולפיכך ביקש משר . ושלא יסמוך על הס
לא היה זה , ל"אמם לפי  קבלת חז. המשקים
משום שלא היה לו לצפות כלל משר , דין אמת

דבר שיכול לעשות רק , הוהמשקים שיזכר
התולה תקוות גם בדבר רחוק , אדם מיואש
אין לו להוג ' אי לכך הבוטח בה. מכל תועלת

כי אם מפי , לא משום שאסור להשתדל, כן
ויש בו , שמעשה זה אין בו מחובת ההשתדלות

   ".בעין זריית אבק זה זוהר האמוה והבטחון"
 )חזון איש(                            

  
  )ה-ד, מא( "ויקץ פרעה וישן ויחלום שית"

ויאמר "? על מה חשב, כשיעקב התעורר משתו
ואילו פרעה , "אכן יש אלקים במקום הזה

  .והוא חולם שוב על פרות. התעורר וחוזר וישן
  )וראה מדרש רבה כאן, רבי מאיר מפרמישלן(        

  

  )יב, מא(                    "ושם אתו ער עברי"
ו של יוסףאסיו שלא , ו עומדים כאן  על גודל

ה שרוי 'הסתיר יהדותו אפילו במצב ורא שהי
 פושעיםה בין ' בעיר כרירהסותון בבית , בו

כמו שהעיד כאן שר המשקים ושם . ורוצחים
  )ראשוים(.                                  אתו ער עברי

  
 ארורים הרשעים שאין –"  עברי עבדער"

ער . שמזכירו בלשון בזיון. טובתם שלמה
  ).י"רש(שוטה ואין ראוי לגדולה 

כדי שלא , יש אומרים הטעם שמיעט דמותו
יחשוב פרעה שמדבר טובות עליו מפי שהוא 

או שהתצל בזה שלא . ידידו ומבקשו טובתו
  .הזכירו קודם לכן

  
  ) יד, מא(              "  מן הבורצוהו יויר"

ת שלח "תרצה על כל מה שעבר עליו כי השי
  .  עליותרעומתשמחה בלבו לבל יהיה לו שום 

  )מי השילוח              (          

  
  ":חפץ חיים"אומר היה ה

עשרה שה היה יוסף כלוא בבור -שתים
לא ואיש , כל יום משך בעייו כצח,  תחתיות

אך מכיון שהגיע אותו רגע . טרח להוציאו משם
מיד הריצוהו , ה להוציאו לחפשי"שגזר הקב

לכל זמן ועת לכל . "במהירות מבית הסוהר
  .ה מתמהמה אף רגע מיותר"אין הקב". חפץ

יבוא משיח ברגע , וכן כשיגיע מועד הגאולה
לא דקה אחת , לפתע פתאום, המדוייק ממש

גם אז יריצו . וקודם לרגע זה ולא דקה אחרי
אותו במהירות מן הגלות אל ארץ גאולתו 

  . ולא תמהמה אף רגע מיותר

 
וידבר שר המשקים את פרעה לאמר את "

  )ט, מא("                   חטאי אי מזכיר היום
י מה שאמרו "עפ, בדרך צחות אמרתי פעם

בראש השה יצא יוסף מבית :) "י, ה"ר(ל "חז
, ד" סימן תקפי"ומבואר בב, "האסורים

כדי שלא , דבראש השה אין מזכירין חטא
ויהיה בזה רמז . ליתן פתחון פה למקטרג

פ " אע–" את חטאי אי מזכיר היום. "מכאן
, אמם לטובת המלך, שאין מזכירין חטא היום

  .מוכרחי להזכיר
  ) שערי אהרן-פרדס יוסף בשם אחיו (

  
אותי השיב , ויהי כאשר פתר לו כן היה"

  )יג, מא("                           ואתו  תלהעל כי
מדוע היה צריך שר המשקים לפרט מה בדיוק 

שהוא הושב על כו ואילו שר האופים , היה
      . תלה

ל כי בכך שיוסף פתר לשר האופים לרעה "וי
הוא הסתכן שאם לא היו מתקיימים דבריו 

הוא עלול היה , ושר האופים לא היה תלה
  וזה גופא , הפתרון הרע שפתר לולקום בו על 



מראה על בטחוו באמיתות הפתרון והיה 
  )מאמר מרדכי(                  . לצורך לספר זאת

  
וידבר פרעה אל יוסף בחלומי הי "

  )יז, מא("            'עומד על שפת היאור וגו
עדות ביהוסף ) "א"תהלים פ(ד " הה–ובמדרש 

לא ידעתי שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת 
  ".אשמע

  .והוא תמוה
דבאמת , ל"ואמר רבי מאיר מפרומישלאן ז

מה ראה פרעה להמליך את , צריכים להבין
ובאיזה מופת ידע , יוסף על ארץ מצרים

אמם פרעה לא הגיד . שפתרוו יתאמת
אך בכווה שיה , ליוסף החלום כאשר היה

. למען יסו אם רוח אלקים בו, לשון החלום
כשבא לומר לו , מדרש תחומאוכן מבואר ב(

והיה מהפך לו את , ביקש לבדקו, את החלום
והה מן היאור עולות שבע "ל "א, החלום

, ל יוסף"א, "פרות בריאות בשר ויפות תואר
יפות מראה ובריאות "אלא , לא כך ראית

  ).יעוין שם' ל וכו"א". בשר
ולא על , והה החלום היה שעומד על היאור

) 'לעיל פסוק א(כתוב כלשון ה, שפת היאור
והוא שיה הלשון , "והה עומד על היאור"

בחלומי הי עומד על שפת "ויאמר ליוסף 
אך יוסף ידע בבואה . כדי לסותו, "היאור

ולא על שפת , שחלם לו שעמד על היאור
אלא על , לא כך ראית, ואמר לפרעה, היאור
ועל כן ידע פרעה שרוח אלקים דובר . היאור

ועל כן ,  מופת שהפתרון אמתוהיה לו, בו
המצא כזה איש אשר רוח "אמר פרעה 

  ".בו "–דובר " אלקים
על "שבחלום כתיב , וזה פירוש המדרש

על שפת "ובאמירתו ליוסף אמר , "היאור
עדות "ד "הה, והסכימו לזה הכתוב, "היאור

היה לו לפרעה , שמזה השיוי, "ביהוסף שמו
, הוכי אין בון וחכם כמו, עדות ביהוסף

, ומפרש הכתוב, והמליך אותו על ארץ מצרים
שפת ", מה הוא העדות אשר היה לו לפרעה

כי שמע ממו אלו ', פי" לא ידעתי אשמע
והיה זה  ".שפת לא ידעתי"כי , הדיבורים

כי יוסף הוא איש , לראיה ברורה לפרעה
  .     ועל כן המליך אותו על ארץ מצרים. אלקים

  )ששכרבי י(מאיר ' מרגיתא דר( 
  
                             "שבע שבולים"

מה בין שבע השבולים הבריאות והטובות 
  !לבין השבולים הדקות והשדופות

ואילו , הבריאות והטובות עלו בקה אחד
, השבולים השדופות עלו בשבעה קים

ללמדו שכל הבא ממקור הרע איו יכול 
כל אחד חושב רק על . לגדול ולצמוח כאחד

, בלי יכולת להשתתף עם האחריםעצמו 
 מרמזות על המקור הטובותואילו השבולים 

הטוב שם כולם יכולים לצמוח יחד בלי 
ולמרות שגדלו , שאחד גדל על חשבון הזולת

  .בקה אחד כולן היו בריאות וטובות
הפרות יפות , ואף בחלום הראשון רמוז הדבר
לשון " אחו"המראה והבריאות רעו ב

וה כולן היו יפות מראה ומתוך אח, "אחוה"
  )אוצר החיים(                        .ובריאות בשר

  
  "והה שבע שבלים עולות בקה אחד"

  )כב, מא(  
". עולות בקה אחד"בשבלים הטובות כתוב 
ה גם 'כי הרעב הי. לא כן בשבלים הרעות

לא כן השבע שקדם לרעב ולכן . בשאר ארצות
 בקה וזה מרומז שבשבע כתיב. לא הכיו

  )ח"מיכל מ(.  לא כן ברעב, מצרים בלבד, אחד

  

ועוד כי זה שעלו בקה אחד בא לרמוז ששות 
ה 'וכן הי. אחר זו בלי הפסק-השובע יהיו בזו

 יעקב תבטלו אחר אכשב. לא כן שות הרעב
  )יסוד אוהל מועד בגן רוה (                  .שים' ב
  
אשר האלהים עשה הראה את את "

  )כח, מא(                                         "פרעה
 מקורי על פי באופןל מפרש "ובי ז'י הרוגצ"ר

שבפסח ) א, טז(המבואר במשה ראש השה 
ומבואר בתוספות , העולם ידון על התבואה

, שם שבראש השה מזכירים דין הגזר בפסח
 האלקים עשה אשר: וזהו שאמר יוסף לפרעה

  ).בראש השה(הראה לפרעה ) ביסן(
  
ועתה ירא פרעה איש בון וחכם "

  )לג, מא(              "וישתהו על ארץ מצרים
ידועה השאלה מה ראה יוסף להשיא לפרעה 
עצה כיצד להתגבר על המאורעות העתידים 

  .לבוא דבר שלא תבקש לעשותו
ל דיסקין כי בפתרון החלום "מתרץ מהרי

היה עלול להסתכן שלא היה מתקבל בלבד 
שהרי כוחם , בעיי עבדי פרעה האיצטגיים

לראות בכוכבים את המאורעות העתידים 
ים כן אם לבאו ואם כדבריו הם לבד היו פותר

כיון שזה פתרון  ,היו רואים זאת בכוכבים
מאוד מתאים לחלום אבל הם לא פתרו כן 
כיוון שלא ראו זאת בכוכבים ומה ההסבר 

   לכן היה צריך ?לזה
, יוסף להוסיף את עצתו של איש בון וחכם

שהוא יקבץ את כל השבע כדי שלא יהיה שבע 
כדי , בשות השבע ויעביר אותו לשות הרעב

שלא יהיה רעב ומצא כי החוזים בכוכבים 
י שאותו חכם "ע, לא יראו לא שבע ולא רעב

ובזה תקבל הפתרון גם . יאזן את המצב
וייטב הדבר "הייו דכתיב בעיי החרטומים ו

 ".בעיי פרעה ובעיי כל עבדיו
  )ל דיסקין"מהרי(

  
  "אחרי הודיע אלקים אותך את כל זאת"

  )לט, מא(                  
יש שכסים לסוחר שמחסו משופע 

: והוא אומר, ומבקשים ממו צדקה, בסחורה
. כל הסחורה הזאת לא לקחה אלא בהקפה

 - ה עי 'אבל אילו הי, ובעצם הריי עי מרוד
בודאי לא היו מקיפים לו כל כך הרבה 

  .סחורות
ה אומר וחוזר ואומר כי 'יוסף הי: המשל

תן לך ' אם ד: אמר לו פרעה. הוא איו חכם
יהיב : מראשכמו .  אתהחכם בודאי –חכמה 

  )המגיד מדובא(.                 חוכמתא לחכימין
  
  )מד, מא(                                 "אי פרעה"

יש ומעלים אדם לגדולה וסופו שהוא מצל 
לפיכך אמר . לצרכיו אותם שהעלו אותו

" ובלעדך לא ירים איש את ידו: "פרעה ליוסף
אבל זכור .  אי מרומם אותך למעלה גדולה–
 אי הוא זה שמעלה אותך –" אי פרעה"

  )ה'תושיכפלים ל(.                                 לגדולה
  
  )מה, מא  (                            " צפת פעח"

אם כן צריך היה ) י"רש(מגלה הצפוות 
אלא יוסף זכה למדרגה , להיקרא פעח צפת

על שום שהיה , עליוה זו של גלוי צפוות
מפליג מאד בציעות ומסתיר את צדקותו 

" צפת"וזהו פירשו העין . מעיי הבריות
" פעח. "פין ומציע עצמומשום שהיה מצ

  ) שפת אמת (   .זכה למדרגה זו של גלוי צפוות
  
ויקרא יוסף את שם הבכור משה כי "

  )א, מא(                              "שי אלהים

יוסף הבין שלאחר שעלה למעמד של מלכות 
, ואת בית אביו' הוא עלול עוד לשכוח את ד

, ן שכחה לשו–ולכן קרא את שם בו משה 
אל תשכח ! יוסף: כדי שיזכור תמיד את הצו

 ) וחלבדבש(.                           'את הבית ואת ד
                

  "לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו"
  )ה, מא(                                                

ה אומר להם למול עצמם 'ל שהי"ואמרו חז
  )י"רש(

אלא מציו אמירה ?  בפסוקהיכן מרומז
.  שש אכי על אמרתךרשמאכמו , במילה
ה דוד במרחץ צטער על שהוא ערום 'כשהי

מן המצוות וכשסתכל במילה שמח ואמר 
מזמור למצח על השמיית ואמר שש אכי 

    ). תהלים קיט(על אמרתך כמוצא שלל רב 
  )ראשוים(                                                    

 
  )ו, מב(                    "ויוסף הוא השליט"

אף על פי שהיו לו ליוסף הרבה פקידים 
ועוזרים לא מסר להם את חלוקת התבואה 
כי אם הוא עצמו היה המשביר כדי שלא 
ייעשה עוול לאיש ולשמש דוגמא ומופת לבי 

  אדם עד כמה צריכים 
לטרוח ולעמול במדת הרחמות כדי להציל 

  )שפתי כהן     (                              .ים מרעבאש

  
  "ויתכר אליהם וידבר אתם קשות"

  )ז, מב(                                   
יוסף התכר אליהם ודבר עמם קשות כדי 

שמפיו יוודע מה דעת . שיביאו את בימין
ואגב כך ידע עד כמה , אביו על כל המכירה

מוכים האחים למסור פשם עבור אחיהם 
כ שהתחרטו שאמרו "הקטן ומשראה אח
ומסרו פשם עבור , אבל אשמים אחו

ה מוכן להיות 'בימין עד כדי כך שיהודה הי
  .הגיעה השעה להתוודע אליהם. תיולעבד תח

  )א איש שלום"י' ר(
  

 )ח, מב(                       "והם לא הכירוהו"
מזה שהם לא הכירוהו וכח יוסף שהעון של 

כל כך את מוחתם . הטרידמכירת אח לא 
וצורתו מחקה . במשך כל אותם הימים

ולכן התחיל לייסרם ביסורים , מזכרום
              )כתב סופר(. םואמר להם מרגלים את

                   

  
ובי 'י רוזן הרגצ" ר–" והם לא הכירוהו"

, הטעם שהם לא הכירוהו, מפרש פירוש יפה
שכל ,  להסתכל בפי מלךורסשאמפי 

  ).חגיגה טז(המסתכל בשיא עיו כהות 
                             

  )ט, מב(                            "תםמרגלים א"
) ראשי תיבות(יש אומרים לשון וטריקון 

אורחת ישמעאלים ל, בתםגחל רזרע מ
 )רוה בשם חוט של חסדן ג(.                   מכרתם

  
  )יב, מג(               "וכסף משה קחו בידכם"

הוא בכדי שהכל יראו " בידכם"מה שאמר 
ן למה הזהירם יעקב על ויש להבי. זאת בגלוי

 שלהלן הוא אומר, והראה? זה שיהיה גלוי
הן כסף אשר מצאו בפי אמתחותיו “

השיבוו אליך מארץ כען ואיך גוב מבית 
זהו אחד "י שם "ופרש" אדויך כסף או זהב

והבאור בזה ". ו האמורים בתורה"מעשרה ק
ם "שהרי הם חשבוהו לגוי והדין דאבידת עכו

 דאסור ם"ה מבואר ברמבואדרב, מותרת
וזהו ) א מהלכות גזילה ואבידה"פי(להחזירו 

ו " החזרו ק–ו אם אבידה שמותרת "הק
אלא דסוף . ם אסורה"לגזילה שגזילת עכו



 

  

כ "ע הרי יש איסור בדבר להחזיר וא"סוף צ
אלא דמבואר שם ? איך השיבו לו את הכסף

, ם שאם החזיר כדי לקדש שם שמים"ברמב
ולכן , הרי זה משובח, ראלכדי שיפארו את יש

  .הם החזירו כדי לקדש שם שמים
וכסף משה "ז מובן שיעקב הזהירם "ולפי

 שכיוון שכל מה –הייו בגלוי " קחו בידכם
שמחזירים לו הוא מדין קדוש שם שמים 

כ ככל שראה ועשה יותר בפרהסיא הרי "וא
  )ז מבריסק"הגרי   (                  .זה משובח יותר

  
  )כז, מב(               "ח האחד את שקוויפת"

  .האחד זה לוי: י"אומר רש
  ?י דבר זה"מהיכן למד רש, ותמוה

אלא שהכסף היחו אשי יוסף בתחתית 
  .ה מספוא לחמורים'השקים שבהם הי

ה להוודע מזה רק כשחזרו 'ולכן יתן הי
אבל לוי הג בשי . לביתם ורוקו את שקיהם

עון שאסרוהו שלו ושל חבירו שמ. חמורים
ורק שק אחד מספוא יתן . בבית האסורים

ולכן באמצע , שממו אכלו שי החמורים, לו
  )שיחת חכמים(                 .הדרך תרוקן שקו

  
  )יד, מג(          "ואל שדי יתן לכם רחמים"

ת מרחמים ל כל המרחם על הבריו"אמרו חז
זה שאמר יעקב ) שבת(עליו מן השמים 

ת יתן בלבכם רחמים שתרחמו על "השי
ת "עוד לפי שיתן השי" לפי האיש"אחרים 

רחמים בלבו שירחם עליכם כי אז תהיו 
ושלח לכם את אחיכם אחר את "בטוחים 

בימין כי כאשר תרחמו אתם על הבריות 
  )אמרי שפר(          .ירחמו עליכם מן השמים

  
  )לד, מד (                     "וישתו וישכרו עמו"

מיום שמכרוהו לא שתו יין ואותו היום שתו 
אך . אם יוסף שתה הרי הכירם עתה) י"רש(

ברם כל השאה . הם שלא הכירוהו למה שתו
שהיתה על יוסף היתה מחמת הקאה של 
כתות פסים וכשהתחרטו על המכירה 

ה זו השתדלו לעקור מלבם שרש מדה מגו
ועדיין לא היו בטוחים שמידה רעה זו עקרה 

אך משראו שיוסף תן , מהם ולכן לא שתו יין
לבימין חמש מות ולא היתה להם שום 
קאה עליו תברר להם שכבר סרה מהם 

  ) קב חן  (                        .מידה זו ולכן שתו יין

  
  )יב, מד("ויחפש בגדול החל ובקטן כילה"

 זה שמעון ובקטן כלה זה בימין בגדול החל
הרי בגדול הוא ? בגדול הוא שמעון) מדרש(

הן כסף אשר מצאו "ברם הם טעו , ראובן
" בפי אמתחותו השיבוו אליך מארץ כען

וזה הוא קל וחומר שאין בידם הגביע והוא 
השיב שאמם זהו קל וחומר חזק אבל על 

ו הזה חל דשמעון "שמעון ובימין אין הק
במצרים ובימין לא היה בפעם היה 

 .הראשוה ולכן חיפש באמתחותיהם בלבד
  )ל דיסקין"הגרי(     

  

                   לחנוכהפנינים 

  "ופרצו חומות מגדליך"
ל מסרו לו שכאשר פרצו היווים "חז

מה . למקדש פרצו בו שלש עשרה פרצות
  ?13הסמליות במספר 

וכן " 13"בגימטריא שווה ל" אחד"ידוע ש
  ".אהבה"

עד כה היו ישראל מאוחדים יחד בעבודה 
בבית המקדש עבודה שהיא קשר של אהבה 

מעתה פרץ , בין ישראל וקודשא בריך הוא

 חשמואי ימב 13עד שבאו , הקשר הזה
ובו את הפרצות ) יא, י לג"כמבואר ברש(

וחידשו את האהבה בין ישראל מחדש 
י שאיחדו את כלל ישראל תחת "ע, ה"להקב
  )פחד יצחק(                               .  תםההג

  
י "צדוק הכהן מביא את דברי האר' ר

ההוד . שמתתיהו הכהן תיקן את מידת ההוד
הודי הפך ) "פרק י(פגמה כפי שאומר דיאל 

לאחר שהופיע בחזיוו שרו של " עלי למשחית
מידתו של אהרן וכידוע מידת ההוד היא . יוון

לבית חשמואי וטהרו -וכן באו בין ביו. הכהן
  .את המקדש ותיקו בכך את מידת ההוד

  )רסיסי לילה(  
  "בימים ההם בזמן הזה"

בימים הללו ראוי ליתן לב לתקן כל הדברים 
הגורמים לשכיה שתסתלק מישראל שזה 

  .היה כוות היווים
והה בעווותיו הרבים בעת הגלות אפס 

ם להשראת השכיה כי חרב בית מקו
ה ברחמיו השאיר לו "והקב, מקדשיו

" ואהיה להם למקדש מעט"שארית וכתיב 
ומשם " אלו בתי כסיות: "ל"ודרשו חז

ואלו המדברים בבית הכסת . השכיה שורה
בהיכלו ולפיו , אין לך מורד במלכו של עולם

גדול מזה ומטמא אויר הקודש דוגמת 
כי זה מעמיד צלם , חהיווים שטמאו המזב

כי בכל עבירה עשית קליפה ורוח , בהיכל
 .ר תפרץ הדבר מאד"ובעוה, הטומאה

 )ח לחוכה"דרושי הצל(   
  

  מסרת גבורים ביד חלשים
הרי חשמואי וביו היו , לכאורה תמוה
אלא הכווה שהיו צדיקים , גבורים גדולים

ולא תלו את צחוותיהם , ועוותים
 עצמם לחלשים שרק בגבורתם רק חשבו

וגם בס פורים היה עיקר . צחו' בעזרת ה
אמם בגאולת חשמואי וביו . 'הס על ידי ה

 –שעשו מלחמה , היתה פעולה מישראל
ובדבר שאדם עושה פעולה זה סיון גדול 

וצריך , להאמין שלא פועל ידו עשתה זאת
על כן . הסתכלות עמוקה בבורא שהכל מאתו

כי ר , קים רות חוכהומדלי, זכו לס ההוא
  )קדושת לוי(             . רומז לאור והסתכלות

  
  הרות הללו קודש הם

 רמז לביו של –" הרות הללו קודש הם"
האדם צריך לדעת כי ביו ובותיו הם . אדם

  .רות קודש
 אסור לו –" ואין לו רשות להשתמש בהם"

להשתמש בהם ולשלוח אותם לעבודה בגיל 
אלא לראותם ",  ות מהםמוקדם ולה

בעולם ' לראותם עוסקים בתורת ה, "בלבד
כמו שאמר , ולשמוח מהם, הזה ובעולם הבא

". בן חכם ישמח אב) "'כ, משלי טו(הכתוב 
    . ולגלות את היצוץ הקדוש הטמון בהם

  )קול יהודה(   

  
  מה היה החידוש של ר חוכה

מי : חיא בן דוסא אמר' הלא מצאו שגם ר
יאמר לחומץ וידלק , ן וידלקשאמר לשמ

פחס בן ' וגם אצל ר. וכך היה) ה"תעית כ(
שההר גיאי שמע לו לחלק ) 'חולין ז(יאיר 

אכן מסתבר שצדיק אשר כל , את מימיו
, התהגותיו ומעשיו הם מחוץ לדרך הטבע

שלא כדרך , מתהגים עמו בשמים בסים
שצריך היה , אבל בקריעת יום סוף. הטבע

כל ישראל ואפילו הפחות להעביר את 
וכן בחוכה שאם לא היו כל , שבפחותים

לא היתה המורה , ישראל ראויים לס
 –ולהעלות את כל ישראל למדרגה זו , דולקת

  )ם"הרי(           . זה ס גדול

  
אפילו עי המחזר על הפתחים ומתפרס מן 

סימן ח "או(חייב בר חוכה , הצדקה
אוס , בכל המצוות אחו אומרים). א"תרע

ולמה מחמירים כאן במצוה . רחמא פרטיה
שגם המחזר על הפתחים חייב בהם ולא , זו

פ "טעם הדבר הוא ע, די במחשבה טובה
חשב אדם לעשות מצוה ) 'ברכות ו(, ל"חז

מעלה עליו הכתוב כאילו , ואס ולא עשאה
 ברם זה יתכן במצוות שבין אדם. עשאה

שהיא משום , אבל מצות ר חוכה, למקום
,  צריך לקיימה בפועל ממש–פירסומי יסא 

  .שהרי אי אפשר לפרסם את הס במחשבה
  )וב'א מסוכצ"ר(

  

  הליכות והלכות
  מקצת הלכות שבת

אין להסיר מהבגד בשבת תוית מחיר או * 
תוית המציית את סוג הבגד או תוית 

  .מכבסה
ואם פל . ירואין להס, כפתור רופף בבגד* 

מעצמו אין לפרום או להוציא קצות החוטים 
 להסיר חוטי תפירה איןוכן . שותרו על הבגד

  .י החייט"שתפרו לסימון על בגד ע
כגון (אין למתוח חוט תפירה שפרם * 

י "שפרדו שי צדדי בגד ורוצה לחברם ע
ואין להדק חוט של כפתור ) מתיחת החוט

  .שהתרופף להצמידו לבגד
או (ר לחבר שי חלקי בגד שפרמו מות* 

י "ע) לחיבור שי חלקי הבגד, כפתור שפל
סיכת בטחון אם בדעתו להסירה במוצאי 

יש המחמירין שלא לתחוב את הסיכה . שבת
עיין שמירת שבת (בבגד מספר פעמים 

ויש מקילין בזה אפילו כמה פעמים ) כהלכתה
אולם סיכות וי מותר אפילו ). אור לציון(

  .יםכמה פעמ
ואי אפשר כפתור שהתרופף מן הבגד * 

יש לאסור ,  שמא יתלש מן הבגדלהשתמש בו
לצאת לבוש בבגד זה במקום שאין עירוב 

  .שהדבר חשב לטילטול, בשבת
כגון זוג , אביזרי לבוש המחוברים בחוט* 

אין להתיר את החוט , או זוג גרביים, כפפות
המחברם אבל מותר לקרוע את זה אם עושה 

  .קולדרך קיל
 את הסיכות שתוחבים בבתי מותר להסירוכן 

, חרושת בחולצות חדשות שהרי לא הושמו
  .אלא לשמור על קיפולי החולצה

אין להשחיל שרוכים בעלים חדשות שלא * 
אבל על ישה שהיה בה , היו בהם שרוכים

קצוות אם יש בראש השרוך , שרוך ויצא
 ובקל פלסטיק והחורים בעליים גדולים

אזי מותר להחזיר אותו , החזירםיוכל ל
 בעל שרוך חדשאבל , השרוך לעל הישה

  .אסור, וכל שכן בעל חדשה, ישה
מותר להשחיל חגורה במכסיים כיון שאין * 

אבל חגורה בשמלת אשה , זה עומד לקבע
דיה , שבדעתה להשאירה תמיד בשמלה זו

רק  שמותר , כפי שכתבו לעילכמו השרוכים
והחורים ,  מוח בשמלהבישן ושהיה כבר

  .גדולים שבקלות תוכל להכיס את החגורה
אין להשחיל גומי בלבים בשבת כיון שזה * 

  .תיקון גמור
רוכסן שתקלקל אסור לתקו אבל רוכסן * 

שעשוי לפתוח ולסגור ואפילו לחבר שי חלקי 
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בגד כגון ביטה של מעיל מותר לחברם 
  .בשבת

  

  מעשה חכמים
  יד חלשיםמסים גבורי התורה ב

המעשה אירע לפי שים רבות עם אשה 
אלמה שלא תברכה בילדים ולפי פטירתה 

. ח"לקופת גמ, ביקשה לתרום את דירתה
היא אמם העבירה סכומי כסף לא גדולים 

כדי לקיים את דין , לשלושת אחיייה
אבל על הדירה עצמה מיתה וועד , הירושה

י ובהם רב פלוי ואוכ, שמה חמישה חברים
  .הקטן

כשראו האחייים , לאחר פטירת האשה
שכרו עורך דין , שהדירה לא מסרה להם

ה ידוע בהצלחותיו 'שהי, מפורסם ומוכשר
וביקשו ממו לערער על , בבתי המשפט
את הצוואה ' למד'עורך הדין , צוואת האשה

  .שלושה פגמים, לדעתו, ומצא בה
 שהצוואה יכתבה יומיים לפי כיוון, האחד

יש חשש סביר שהדברים לא , אשהת הפטי
יכתבו ביישוב הדעת וממילא הצוואה איה 

  .ברת תוקף
את הפגם השי מצא עורך הדין בעובדה 
שאותם שי רבים החברים בוועד אמורים 

שהרי הם ישתמשו בו , מהכסף' ליהות'גם 
ויש בכך משום יגוד , ח"להקמת קופת הגמ

  .איטרסים
ין המלומד את הפגם השלישי מצא עורך הד

וכמדומי שבכתב , במחיקות שהיו בצוואה
ערעור שהגיש לבית המשפט מצא פגמים 

כגון שהאשה לא שלטה בשפה , וספים
  .העברית כדבעי

בסיום הערעור מבקש הפרקליט לתת רק 
, ח"עשרה אחוזים מערך הדירה לקופת הגמ

קרובי , ואילו את כל השאר להעביר למרשיו
  .האשה

 

 

 

 

 

 

 

  " לדאוגאין לך מה"
 עד שיתברר העין בבית המשפט פיתי למרן 

. ל כדי להיוועץ עימו בעיין"הסטייפלער זצ
  :הסטייפלער אמר בפה קדשו

  , "אתם תזכו במשפט. אין לך מה לדאוג"
כשהמשכתי לשאול האם לדרוש הכל או 

ייעץ הסטייפלער להגיע , שרהלעשות פ
  לפשרה

מה עורך הדין אחד , בהגיע עת המשפט
ולאחר ,  את הפגמים שמצא בצוואהלאחד

. מכן שאלי השופט מה יש לי לומר בעיין
שר קמתי ממקומי ואמרתי לשופט שבא

שכתב הצוואה כתב שלא , לטעה הראשוה
אם לא הייתי בטוח שהדברים ", ישוב הדעתב

לא הייתי יכס לכל , יכתבו בדעה צלולה
ועשיתי , בגלל חשש גזל מן היורשים, הושא

 כדי לקיים את מצוות קיום דברי זאת רק
וכיוצא באלו דברים המושמעים , "המת

ולא בבתי ' שלו'בדרך כלל בבתי דין 
  .המשפט

  
  השופט השתכע

כך גם באשר לטעה השייה שכביכול 
. הרבים מורים ליהות מכסף הצוואה

וסף יהכרזתי בבית המשפט שאוהרב ה 
 .'וכו, מדירים את עצמו מכל האה בכסף זה

  את טעת המחיקות יסית לפרוך באמצעות 
) ד"דף קס(הגמרא במסכת בבא בתרא 

האומרת שאין העדים חותמין אלא אם כן 
והמחיקות בצוואה עשו , מחק בפיהם

  .בפיו
היושבים בבית המשפט לא האמיו 

  .שהדברים יתקבלו על ליבו של השופט
ה שאם הולכים "הוכיח לו הקב, ותאובמצי

 , ומשתדלים לקיים את מצותיובדרך התורה 
אזי גם אדם שאין לו כל ידע במערכת 
המשפט מסוגל לגבור על עורך דין מיומן 

השופט השתכע ככל היראה  .ובעל וותק
 שאין לו כל עיין בהאה כלשהי מכספי 

 
 
 
 
 
 
 
 

ולכן פה אל עורך הדין בדברים , הצוואה
אם היך סבור שאתחשב : "חרצים ואמר לו

היך ,  שהצגת בפיירלייםדוהפרוצם בפגמי
, האשה הזו ביקשה לעשות מצוות. טועה

ולא ארשה לך לקחת , ורצתה גן עדן לעצמה
גם מושגים אלה לא ישמעים ". זאת ממה
  .... משפטביתבבדרך כלל 

ה 'ששמו הי, במהלך המשפט גילה השופט
ודרש , הזדהות מוחלטת אתו, ר שילה"ד

הגיע לפשרה מפרקליטם של בי המשפחה ל
השופט ,  יחליט הוא–ואם לאו , עם הוועד
עכשיו רדף הפקליט אחריו והחל . מה לעשות

ולבסוף הגעו , להתמקח על גובה הפשרה
, לסיכום של שלושים אחוזים למשפחה

הדברים .ח"ושבעים אחוזים לקופת הגמ
 פטוהשיכתבו וחתמו לאחר מכן בלשכת 

  . דיןפסקוקיבלו תוקף של 
הרי עמדו במצב של : "בליביהרהרתי אז 

החיל את 'ה "אבל הקב, שים מול גיבוריםחל
                          .כדברי רביו בחיי, "בכל המקומותהחזקים 

  )קעח, קעז' טובך יביעו עמ(
  

 העלון לעילוי נשמות
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
   בןל"זצוקישראל מאיר 

  לחיים טובים וארוכיםתבדלשרה 
  ה.ב .צ..ת

  

 

  


