
מתוך הפרשה

ד"בס
 ע
ים
מנ
הז

"
ח 
לו
פ 

"
ים
חי
ה
ר 
או

"

v.hayom@gmail.com

הדלקת  
נרות

צאת  
השבת

רבינו 
תם

16:2317:1517:46ם-י

16:2017:1117:42א"ת

16:1917:1117:41חיפה

w
w
w
.H
ay
om

.o
rg
.il

י הקדוש"רש

אור החיים הקדוש

זמני השבת

ֹּאֶמר ֵסףַוי  ֵסףֲאִני:ֶאָחיוֶאליוֹּ ד,יוֹּ תַלֲענֶאָחיוָיְכלו  ְולֹּא?ָחיָאִביַהעוֹּ יאֹּתוֹּ וֹּ ָניוִנְבֲהלו  כ ִ ָ ..ִמפ 
('גפסוקמהפרק)

ְקחו   רםְרכו ש ָ ְוֶאתִמְקֵניֶהםֶאתַוי ִ ו  ֲאש ֶ ָרְכש 
ֶאֶרץ ַנַעןב ְ בֹּאו  ,כ ְ ַזְרעוֹּ ְוָכלַיֲעקֹּבהִמְצָרְימָ ַוי ָ
וֹּ  ('ופסוקמופרק).ִאת 

לאשיעקב('יאוישלחתנחומא):המדרשמביאכך
מחוץבידושהביאהרכושמכלליהנותרצה

מהכלאתומכרעמדולכן,[לבןמבית]לארץ
כיכרותבהןוקנה,לארץמחוצהבידושהביא

חלקלשנינויש:לעשיולוואמרשלח.זהבשל
להתחלק?מעדיףאתהמה.המכפלהבמערת
כלאתלקחתאו,המכפלהבמערתאיתי

מה:עשיואמר,וכצפוי?האלוהזהבכיכרות
!מבקשאניזהב?הזאתהמערהמןמבקשאני
מחוץעימושהביארכושוכלאתיעקבלוונתן

אלה?דברחסרשיעקבותאמר.לארץ
וַיָּבֹא":שנאמר.חסרונואתהשליםה"שהקב
לֵםיֲַעקֹב .בממוננושלם,בגופושלם.('יחלג)"שָּ

,  רחלבת ל"זבת שבע ,  ל"זמלכהבתבלה בורנשטיין ,ל"זעיישהבתשושן רחל ,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר ,  ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל ,  חנהבתל"זקרן כהן , יסמיןבתל"זתהל תקווה

,שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר, יוכבדבתויסי ברכה 'ג: כל חולי עמו ישראל ובכללםלרפואת ,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי 

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו"התשעטבת ' ז

זָּרַרבִּי:במדרשמובא יֹוםלָּנּואֹוי“:ָאַמרֲעַזְריָּהֶבןֶאלְעָּ יןמִּ יֹוםלָּנּואֹויַהדִּ ּוַמה,ַהּתֹוֵכחָּהמִּ
יקיֹוֵסף רֶשהּואַהַצדִּ םבָּשָּ יוֶאתְכֶשהֹוכִּיחַַוָּדָּ דֹוש,ְבתֹוַכְחּתֹולֲַעמֹדיְָּכלּולֹאֶאחָּ הּואבָּרּוךְַַהקָּ
יןּוַבַעלַדיָּןֶשהּוא יןכִֵּסאַעלוְיֹוֵשבדִּ ןדִּ דכָּלוְדָּ דֶאחָּ הַאַחתַעל,וְֶאחָּ הַכמָּ רכָּלֶשֵאיןוְַכמָּ בָּשָּ
ם נָּיולֲַעמֹדיְכֹולִּיםוָּדָּ יוסףשלבתוכחתומיוחדכךכלהיהמה.(’יאצגפרשהרבהבראשית)”לְפָּ

?שנה120לאחרואדםאדםלכלשתהיהלתוכחהזאתממשיליםל”שחז,לאחיו

שהשתדלרשעלאדםרקמתכווניםלאהם,ה”הקבתוכחתועלהדיןיוםעלמדבריםל”שחז
שיששיודעלאדםגםהםמדבריםאלה,ימיובכלאחתמצווהאפילולקייםשלאמאודובכל
מסתפקהוא?מהאבל.מהמצוותגדולחלקמקייםואפילו,לבריאהומנהיגלעולםבורא

ההלכותכלעליומעיק.עליומכבידזה,המצוותשל”דקדוקים”הכלעםלוקשה!במועט
וכאשר…כשרותעלהקפדה,ביוםתפילותשלושלהתפלל,השבתשמירתשל”קטנוניות”ה

..אומרהוא!הלבהעיקר,תשמע”?120לאחרעולםבוראלפניתענהמה“:אותושואלים
כברעולםבוראעםשהואמרגיששהואאלא.וחלילהחס,הבאבעולםמאמיןאינושהואלא

רצהלאגםהוא,להשתנותשקשה,גדלהואשככהעולםלבוראיטעןהוא,להסתדריוכל
לא,טובאדםלהיותהשתדלהריהואובכלל.מחלוקותולעוררוהילדיםהאישהעללהכביד

עולםשבוראבטוחהוא?לא,העיקרהריוזה.חזקהאמונהלוהיתה,אחדלאףרעעשה
דאגותללאחייושגרתאתלוממשיךהואוכך!רחמןאבאהריהוא,לוויסלחאותו”יבין”

הקפדהללא,וכשרותהלכהדקדוקיללא”במועטלהסתפק“הואממשיך.מצפוןנקיפותוללא
,איתולדברמהאיןהרעולשוןהמידותעבודתועל,מסודרתבצורהלתורהעיתיםקביעתעל
..”טובאדם“הכלסךהואהריכי
שלאמי..”מפחדלאשמאמיןמי“:![קייםהלא]במושגהטעותאתאותנומלמדיםל”חז

יוםלגביחרדיותרהוא,מאמיןיותרשאדםככל!!מאמיןבאמתלאשהואסימן,מפחד
םַאְשֵרי“:באדםהחכםשכותבכפי,המתקרבהדין ידְמַפֵחדָאדָּ מִּ צריךאדם.(’ידכאמשלי)”!ּתָּ
חשוךביערשעושיםכפי,הנכונהבדרךשהואלוודאבכדימעשיואתולבחוןלבדוקתמיד
.הטרףחיותשלמלתעותיהםאלאותךלהובילעלולהנכונהלאפניהשכל

דרךבאיזולומראים,שוניםתסריטיםשתימראיםשנפטראדםשלכלכותבהקדושהזוהר
מבוראקיבלשהואוהיכולותהכליםפיעלללכתאמורהיההואדרךובאיזו,הלךהוא

להסיטשיכולהקטנהטעותאפילומלעשותוחרדפוחדלהיותצריךהמשכילהאדם.העולם
היעדלגבילטעותהאדםיכולקלותכךבכל.לצעודאמורהואשבוהישרמהמסלולאותו

.”לבתשומתחוסר“שלקטנהמטעותאפילוקורהזהולעיתים,להגיעאמורהואשאליו
אותוושואל,מסבושירשהמרופטותהתפיליןזוגאתלומראההכנסתבביתלרבניגשאדם
ופני,בדיעבדכשרשזהלועונההרב?כשרההצדדיםמשניחומהכברשנהיתההרצועהאם

לאהואכיהיאמחייךזהשאדםהסיבה…פסולשזהכברחשבתי,מזלאיזה!זורחותהאיש
שעולהחדשהכיפלאפוןמכשירבכיסלךשישיתכןאיך:עליוישאגושנה120שלאחריודע
שצריךחשובהמצווה??שלךסבאמתקופתבדיעבדתפיליןללבושמוכןואתה,שקל3000
פושענקרא,תפיליןמניחשלא[ראש]קרקפתא:(.יזהשנהראש)נאמרועליהיוםיוםלקיים
מדוברהרי?סיכוניםלוקחאתהשבזהיתכןאיך,[כליםאינםוהםכלהשגיהנם]!בגופוישראל
??בדיעבדהבאעולםרוצהאתה!הבאבעולםשלךבחיים

גמורמהעבודהמגיעשהואיטעןהוא,תורהלשיעורימגיעלאהואלמהאדםשתשאל
שלכוחותשואבהואשבווידאולויראוהאמתשבעולםזהיודעלאשהואמה.מעייפות

לאשהואטועןגםהוא.לשערמטופשתעורחתיכתשנכנסתברגעהמנורהלעברומזנקאריה
יושבהואאיךבווידאולומראיםלפתעאך,פנויזמןשלרגעלואיןכיתורהלשיעורהולך
…”לראותמהבכללואיןערוצים240עלמשלםאני“:ורוטןהשלטעם

שנגרמולתוצאותבשלמותנחשףהאדםלראשונהשאזמפניקשההדיןביוםהתוכחה
מאודשנשמעיםתירוציםמיניבכלהמצפוןאתלהשתיקהיהניתן,רגעלאותועד.ממעשיו
בשלימותהדבריםאתשרואיםלפתעאך.באופקנראיםלאוהחורבןההרסכי,משכנעים
.לבותשומתדעתשיקולתוך,נכונהבחירהשלהמשמעותאתמבינים

יָאבִּיַהעֹוד,יֹוֵסףֲאנִּי“:שמעויוסףאחי עםלהתמודדצריכיםהיוהםלפתעכי.ונבהלו”?חָּ
שבולרגע120אחרינגיעאנושגםאומריםל”חז.שנה22לפנישעשוהמעשהשלהתוצאה
.הזהבעולםשבחרנוהבחירותתוצאותעםלהתמודדנצטרךושם”!ֱאלֶֹקיךַָּ’הֲאנִּי“:נשמע

ֹּאֶמר ָרֵאלַוי  ֵסףֶאלִיש ְ ַעםהָאמו תָ :יוֹּ ָ ַאֲחֵריַהפ 
ִתי ֶניךָ ֶאתְראוֹּ ָ י,פ  ְדךָ כ ִ ('לפסוקמוקפר)!ָחיעוֹּ

בטבתתענית עשרה 
17:06: הצוםסיום -יום שלישי 

תעניתהכרזת 



ר  ָֽ ים ּתֹוְכחֹות מּוס  ים (' משלי ו כג) ֶדֶרְך ַחיִּּ לִּ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹש ְ (' כזכאבמדבר ) ַעל ּכֵּ

ַכללֹּא (’כבפסוקמדפרק)!ֵמתוָ ָאִביוֶאתְוָעַזב,ָאִביוֶאתַלֲעזֹּבַהנ ַַעריו 

כךעלמשלמלימודםשהתבטלומתלמידיולשנייםסיפרחייםהחפץ
רכבתפסישניועקרוהלךמדעתושיצאאדםהיהאחתשבעיירה
קמההקהילהשכלכמובן.לביתוכקורותלהניחםמנתעלמהמסילה

.!למקומםמידלהחזירםאליוופנתהרגליהעל
אסוןאיזהמושגלךיש!שכמוךשוטה“:לעברווקראהעזאףאחד
וכשבבתלעברוהאישהסתובב”!?ממעשיךכתוצאהלהיגרםיכול
הללוהפסיםששנילךונראה,תגיד“:ואמרהפטירפניועלצחוק
…!?שיפריעואלוהןהמסילהשלהקילומטריםאלפימתוך

עוברתהתורה:לתלמידיווהסבירחייםהחפץהמשיך:הנמשלהואכן
ה“,היוםעדלבניומאבדורותאלפיבירושה מֶֹשהלָּנּוצִּּוָּהּתֹורָּ
ה שָּ לַתמֹורָּ שבאלדורהלפידאתמעבירדורכל(’דלגדברים)”יֲַעקֹבְקהִּ
שמאבדאדם.וללמודלשבתעלינונכוןזאתלהעבירכדי.אחריו

לזההואדומה,המורשתאתמפרקלמעשהלימודשליקרזמן
…מהמסילהברזליםהמפרק
מכךשייגרםהנזקאבללימודשלדקותכמהשבזבזנראהבאמת
…בלימודםלהמשיךמידונכנסוהתלמידיםשמעו…בממדיועצום

ביוםמלהתענותפטורות,ומניקות(בהריוןנשים)מעוברות
.ולהתענותעצמןעללהחמיררשאותואינן.בטבתעשירי
שחלפוכלומר,עוברהשהוכרכלמעוברתנקראתזהולעניין

סובלתהיאואם.הריונהמתחילתחדשיםשלשהכבר
,הריונהמתחילתהתעניתמןפטורהוהקאותממחושים

.הריונהמתחילתיוםארבעיםכברחלפואםובפרט
,בתמוזעשרבשבעהמלהתענותפטורותומניקותומעוברות

עצמןעללהחמיררוצותאםואפילו).בטבתובעשרהגדליהבצום

שהוכרכל-מעוברתנקראתזהולענין.(בידןלמחותישולהתענות
ואם.הריונהמתחילתחודשיםשלושהשעברודהיינו,עוברה
גםהללוהתעניותמכלפטורהוהקאותממחושיםסובלת
אםובפרט,הריונהמתחילתחודשיםשלושהעבורקודם
.הריונהמתחילתיוםארבעיםכברעברו

וארבעהעשריםבתוךאשהכלהיאמינקתהדיןומעיקר
,מאדחלושההיאהללוהימיםשבתוך,לידתהאחרחודשים
.התעניתמןפטרוהכןועל,הראשוןלאיתנהשבהללאועדיין
נכון,בקלותלהתענותבכחהשיששיודעתאשה,מקוםומכל

.הרגשתהלפיוהכל,אלהבימיםלהתענותעצמהעלשתחמיר

"הלכה יומית: "מתוך

ר  כֹל ֲאש ֶ ַמְרּת  ַלֲעׂשֹות ּכְ (        ' דברים יז י) יֹורּוך  ְוש  

ַדְעּת   בֹת  ְוי  ֶבך  ַהיֹּום ַוֲהש ֵּ (' דברים ד לט) ֶאל ְלב 

דו   ג ִ ֵסף ַחי: ֵלאמֹּר לוֹּ ַוי ַ ד יוֹּ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים, עוֹּ ל ב ְ ָפג! ְוִכי הו א מֹּש ֵ י לֹּא ֶהֱאִמין ָלֶהםַוי ָ וֹּ כ ִ אנחנוַלאַלבד|ַמתוךַספרוַשלַעדיַכהןַ(  ’כופסוק פרק מה).. ִלב 

י יֵאיֶננ ו  ְוַהנ ַַער,ָאִביֶאלֶאֱעֶלהֵאיךְ כ ִ (’לדפסוקמדפרק)?ִאת ִ

אתמדגישהיה,’יוסףפורת‘ישיבתראשל”זצצדקהיהודהג”הרה
,ילדינובחינוךחובתנוגדולהכמהעדזהבפסוקשישהמוסרלימוד

וחשבוןדיןלתתויצטרךכךעלייתבעהואלשמיםיעלהכשאדםכי
הפקידה”שהקבפיקדוןשהם,ילדיואתחינךהואכיצדמפורט
חוקיופיועלכרצונולהתקייםלהמשיךהעולםיוכללמען,בידינו

.ותורותיומשפטיו
כמה?ילדיךלמדוישיבהאותורהתלמודבאיזההאדםאתוישאלו
יוכלולמעןבהםהשקעתכמה?שלהםההתקדמותאחריעקביהיית

?שמיםיראילפחותאו?חכמיםכתלמידיולגדוללהתקדם
שזהבטענהחילוניספרלביתשלחהואילדיושאתיענהאדםואם
עלמחנכיםלאושם,רבכסףלשלםצריכיםלאששםאו,לביתקרוב
.כלימהלאותהלהאוי,בושהלאותהלהאוי,ועיקרכללשמיםיראת
אחרישבשמיםלאבינוהיינו,”ָאבִּיֶאלֶאֱעלֶהֵאיךְַכִּי“שכתובזהו
יֵאינֶנּווְַהנַַער“,שנהועשריםמאה ּתִּ שהואהחינוךאםנענהמה..,”אִּ
אם,נענהמה?שמיםויראתתורהלימודטהרתעלהיהלאקיבל

?עולופריקתרעהלתרבותלבתשומתבחוסראותוהובלנו

השושלתלתקופתהמיוחסת,בכתובת
שבימימסופר,מצריםמלכישלהשלישית

אישיותבמצריםפעלה,((Zoserוסר’גהמלך
.((Imhotepאימחוטפבשםדרגרמת

וברבות,למלךהמשנההיהאימחוטפ
,בימיו.באדםכחכםדברלשםהפךהשנים
שניםשבעבמשךרעבהארץאתפקד

.בעצתושאלוהמלך
בתורההמסופראתמזכיריםאלהתיאורים

לֶינָּה“.יוסףשלימיועל ְשנֵיֶשַבעוְַּתחִּ
ב עָּ רָּ פסוקמאפרק)”יֹוֵסףָאַמרַכֲאֶשרלָּבֹואהָּ

הראשון“:היותאריוהכתובתפיעל.(’נד

,”הארמוןעלהמפקח“,”המלךלפני
.”זרותבשפותהבקיא”ו,”החותם-שומר“

ה“:ליוסףפרעהשאמרכפיממש ְהיֶהַאּתָּ ּתִּ
יַעל יכָּליִַּשקפִּיךַָּוְַעלֵביתִּ ַהכִֵּסאַרקַעמִּ

ֶמךֶַָּאגְַדל ְרֵאהיֹוֵסףֶאלַפְרעֹהוַיֹאֶמר.מִּ
י יִּםֶאֶרץכָּלַעלאְֹתךַָּנַָּתּתִּ ְצרָּ .(’ממאפרק)”מִּ

כפי,גדולהכההיתהלחכמתוההערצה
כָּםנָּבֹוןֵאין“ליוסףפרעהשאמר ”כָּמֹוךַָּוְחָּ

.(’לטמאפרק)
במקדשווישנו,מושיעאלבוראורבים

.וידריכםבחלוםלהםשיתגלהבציפייה
אתבחוכמתוובנהתכנןאףאימחוטפ

.במצריםהראשוןהפירמידהמבנה
ולמרות,לאליליםנחשבומצריםמלכי

נחשבזאתבכל,מלךהיהלאשאימחוטפ
נכללאףלכךובנוסף,והמדעהרפואהלאל

כללושטקסיו,השוראלילשלבפולחנו
שלסמלוהואהשורכידוע].עגלשלחניטה

רשֹורֹוְבכֹור“יוסף דָּ .[(’יזלגדברים)”לֹוהָּ
אישיםשלקבורהאתריהופכיםכללבדרך

כןלאאך,לרגלעליהלמוקדינערצים
על,נמצאלאקברו.אימחוטפשלבמקרה

עלאך..לאתרורביםמאמציםשנעשואף

האם ישנן עדויות  
ארכיאולוגיות  
לסיפורי התורה  

אודות יוסף בארץ 
?מצרים

החקוקה  כתובת 
שנמצאה  , בסלע

שבדרום  ” סהל“באי 
נותנת  , מצרים

.מענה לשאלה זו

עםישראללארץהועלועצמותיו,כידועך"התנפי
כמפורש,בשכםהיוםעדמצויוקברו,מצריםיוצאי
ְבנֵיֶהֱעלּוֲאֶשריֹוֵסףַעְצמֹותוְֶאת“:יהושועבספר
ֵאל ְצַריִּםיְִּשרָּ מִּ ְברּו,מִּ איןולכן.(’לבכדפרק)”בְִּשֶכםקָּ

.במצריםנמצאלאשקברופלא

,הרעיםלמעשינוזיכרוןזהויהיה,תשובהדרכיולפתוחהלבבותלעורר
,הצרותאותןולנולהםשגרםעד,עתהכמעשינושהיהאבותינוומעשה

ְתוַדּו"שנאמר,להיטיבנשובאלודבריםשבזיכרון םֲעֹוןוְֶאתֲעֹונָּםֶאתוְהִּ ".ֲאבֹתָּ
אבל,נחשישכנוגדרופורץ,בטבתעשיריביוםלהתענותחייביםהכול
שלאובת,אחדויוםשניםעשרהשלשלומלאולאשעדייןבןדהיינו,קטנים
צריכיםואינם,התעניתמןלגמריפטורים,אחדויוםשניםעשרהשתיםלהמלאו

חרבןעללהתאבלדעתבהםישאםואפילו,שעותכמהאפילולהתענות
אםואפילו.אלומתעניותפטוריםהםהרילמצוותהגיעושלאכל,ירושלים
.כןיעשושלאבידםלמחותישולהתענותעצמםעללהחמיררוצים

כדיירושליםעלבבלמלךסמך,טבתלחודשעשיריביום
י"(כדפרק)יחזקאלבספרשנאמרכמו,להחריבה 'הְדַברוַיְהִּ

נָּהֵאלַי יתַבשָּ יעִּ יַבחֶֹדשַהְּתשִּ ירִּ ֲעשִּ ֶבעָּשֹור(טבתחודשהוא)הָּ
םֶבן:לֵאמֹרלַחֶֹדש ַהיֹוםֶעֶצםֶאתַהיֹוםֵשםֶאתלְךַָּכתוב!ָאדָּ
ַמךְַ,ַהֶזה לִַּםֶאלבֶָּבלֶמלֶךְַסָּ ."ַהֶזהַהיֹוםְבֶעֶצםיְרּושָּ

לבבינולהכניעכדי,בטבתעשיריביוםמתעניםאנוולפיכך
עלינושירחםאלוקינולפניולהתחנן,שלימהבתשובהלשוב
,ם"הרמברבינושכתבוכמו.עולמיםגאולתלגאלינווישוב
כדי,לישראלצרותבהםשאירעובימיםמתעניםישראלשכל


