
  

 

  נא לשמור על קדושת הגליון    

 פנינים לפרשה
בנימוסין שלנו , סימון' אמר ר) ו, ג"צ (–ר "במד  )יח , מד("                בעבדך כי כמוך כפרעהנא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר "   "  אם אין לו ונמכר בגנבתו) "ב, שמות כב(כתיב  הלא המה , לו ממה שכתוב בנימוס שלהםמה להם להקשות , השאלה הזאת נפלאה מאד  . וזה יש לו- ומה לו לאיש , חשבו עליו שהוא איש מצרי ותם בדין כי השבטים לא טענו לדון א, ל"וי  .מצרי דת ישראל ונימוס ישראל לא ירחקו , הלא גם בעלי דתות אחרות, שכלירק טענתם היה לדון אותם בדין שכלי וענין . כי מה למצרי דת ישראל, תורה ודת ישראל ז הלא " עכ– תורה מן השמים –שהיא אלהית  הגם שאנחנו מאמינים בתורה –בני ישראל  עם  –כי הנה אנחנו . מה שהשכל מחייב אותו תהלים (כמאמר , ל אנושיהיא נחמדת גם לשכ ' משלי ח(, "ישרים משמחי לב' פקודי ה) "יט והנה פה כתבה . 'כלם נכוחים למבין וגו) "ט אם אין לו ונמכר ", התורה ענין נגד השכל מי יאבה ,  מי יאבה לקנות אותו–" בגנבתו הלא יגנוב ממנו כל אשר לו , להכניסו בביתו ם כ מוכרחים לומר שיזדמן קונה ג"ובע. בבית , בעבור שלא היה לו במה לפרנס את עצמוכי תחלה גנב , והטעם כי אצלו לא יגונב, עליו וכבר יש עליו התנצלות , ומפני דחקו היה גנב לא יבוזו ,) 'ל' משלי ו(ה "גדולה מפי שלמה הע אם "כתיב בנימוסין שלנו , זהו טענת השבטים  .מה יגנובל, כל מחסוריועתה כאשר יהיה סמוך על שולחנו ויספיק לו כ "משא, "לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב לא כן בנימין זה הלא , "אין לו ונמכר בגנבתו הלא , לך לקחת גנב כזה שיהיה עבד בביתךכ למה "וא, ז גנב"ועכ, הלא הוא עשיר, יש לו כ מוכח "כ בע"וא. יגנוב ממך כל אשר יש לך רק , ו"שאתה יודע האמת שאינו גנב ח, הדבר  .  והענין נחמד, את עליובעלילה ב

 )      ל דיסקין" מהרי–אוהל יעקב (
כי כמוך .... ויגש אליו יהודה ויאמר"  משום שכל כלי אחר יש לו מחיר , בגביע שלומפני מה בחר יוסף להאשימם בגניבה דוקא   )יט-יח, מד("                         לכם אב או אחאדני שאל את עבדיו לאמר היש . כפרעה אבל הוא . והגונבו חייב לשלם כפל בלבד, ידוע לכן טמן להם את , רצה לאסור את בנימין ואשר לפיכך אין לו , הגביע אשר הוא ינחש בו     .לשלם עליו כפל, ערך קצוב וידוע

כי "האמת היא , לכן קם יהודה וטען בפניו     . היה לך לדעת מעצמך, נזקקת לשאול אותנוואם היית יודע לנחש מפני מה , "עבדיו לאמר  אדוני שאל "–והראיה . מאומה כך גם אתה כשם שפרעה לא מנחש –" כמוך כפרעה - ואם, על כרחך שגביע זה אינו אלא גביע רגיל   .כן עליך לפטרנו בכפל בלבד
 )רבי מתתיהו שטראשזן(

 )כט, מד(           "צואריו ויבך על צואריו עודישראל אביו גושנה וירא אליו ויפול על ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת " 
שיוסף , י שהוסיף"מה כונתו של רש, ויש להבין  . יוסף נראה אל אביו–" וירא אליו", י"וברש אמר , והרב מראדין רבי מרדכי נדר קאפשטיין  .נראה אל אביו כי יש כאן כונה , ון רבי נפתלי טרופבשם הגא ובודאי היה , אביו עשרים ושתים שנה פ שיוסף לא ראה את"שאע, מיוחדת והיא כ מצות כיבוד "אעפ, משתוקק מאד לראותו שבאותו , כ את לבו"מילאה כ, אב ומילוי רצונו   )לא, מד("  והיה כראותו כי אין הנער ומת"    ) שיחות מוסר–הרב צבי (      .ליו אולא שאביו יהא נראה, בראותו אותו לו קורת רוח ותהיה, כלומר שאביו יראהו אביו ,בשעה זו היתה רק שהוא יהא נראה אלוכל  כונתו , זמן חשב רק על אביו ולא על עצמו

ולא חשש לבני מדוע דאג יהודה רק ליעקב   :הסביר הרבי הזקן מקוצק איננו מצטערים בצערו  – הוסיף הרבי –אף אנו   .שהאב מצטער בצער בנושאין הבנים מצטערים בצער אביהם כדרך אלא ? שמא ימותו גם הם מרוב צער, בנימין   ... והוא מצטער בצערנו, ה"של הקב
, רבי יחיאל מאיר מאוסטרובצה היה אומר  , הראשון הוא שהוריש אותה ראשון לילדיוואדם , מבטן ומלידה, מורשה היא מאב לבן היות והתכונה הזאת –שהבן מסור לאביו דולה מסירותו של אב לבנו יותר ממה שלכן ג כי לא נולד , בעוד שמסירות כלפי אבא לא ידע   ...ולא היה לו מה להוריש, לאב

"  והנער איננו אתי, כי איך אעלה אל אבי"  ה נאנח 'הי, לדברי הסיום של יהודה ליוסףל מפרימישלן 'ה מגיע הצדיק רבי מאיר'כשהי  )לד, מד(                                                           –" והנער איננו אתי"; שנות חיים בעולם הזהאדם מישראל לעלות אל אביו שבשמים לאחר  איך יכול –" כי איך אעלה אל אבי: "ואומר

לא הלך אתי בקבלת עול אם הדור הצעיר        .לדור הבניםבהצלחתו למסור כראוי את מורשת האבות : כי בזאת נבחן כל דור בישראל. תורה ומצוות
כיון שראה שמסרו נפשם על בנה של , הצדיק הנה עתה סיפר לנו הכתוב שבחו של יוסף  )א, מה(  " איש אתו בהתודע יוסף אל אחיועליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים "   , כ בא העת שצריך להתוודע אליהם"א, רחל , מסתמא היו יושבים שרים ונכבדים אצלוכי . רגע אחד יותר' לא הניחם בצער אפי שצריך , שיצא' וא' והיה צריך לפייס לכל א אלא , והוא לא עשה כן, לדבר איזה דבר סוד פק לכל ולא יכול יוסף להתא", תיכף ומיד אלא קרא בקול , לפייס אותם" הנצבים  )ל דיסקין"מהרי(       ". הוציאו כל איש מעלי"

, ר"אפשר לרמוז על הקץ הזה שנתארך בעוה   ה "וגם הקב, וכלו כל הקיצים ואנחנו מחכים ' והוא ית, עד שיחננו' ועינינו תלויות לה, מחכה ומצטער על , מנומצפה אימתי ישוב ירח הוא " ולא יכול יוסף"וזהו כונת הפסוק   .נחלתוובטוחים אנחנו ברחמיו שיפדה שכינתו ועם   ,מדת הדין מקטרגת, ומי מעכב, שכינתו ועלינו ובא לרמוז על , ששה הויות' דיוסף גימ, ה"הקב , לדבר על לב בני ישראל, הגלות הארוך הזה דסוף , שלא תקצר רוחם מחמת אורך הגלות סוף , ה מצטער יותר ממנו"כיון דהקב, וףס הנצבים "בשביל " להתאפק"שלא יוכל , דבר דכל הנצבים לקטרג על , על ישראל שלא יגאלו  הם הנצבים לקטרג , "עליו ה "כאילו נצבים לקטרג על הקב, ישראל המסטין על " ויקרא הוציאו כל איש מעלי" דהיינו שום " ולא עמד איש אתו", הגאולה ה  "שהוא הקב" בהתודע יוסף"מד מקטרג לא ע   )ג, מה(    "ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף"    )פיתוחי חותם( .הם ישראל השכינה" עם אחיו"
עד ששמעו ". לנו' מה זאת עשה ה"שאלו ותהו  הם האשימו איש את אחיו וגם. ועל מה זהותמיהות וקושיות שבו והתעוררו להם מה זה , יוסף התנכר אליהם ודיבר עמם קשות, מאז פעם ראשונה שבאו לשבר אוכל במצרים ובו ברגע , "אני יוסף"ממנו את שתי המילים  נתרצו כל הקושיות ונפתרו , סרו כל התמיהות מתעוררות בראשנו תמיהות קושיות על, שעה שעה, יום יום, אף בהנהגת העולם כך  .כל הספקות



על הנהגה זו , הליכות העולם ותהפוכותיו וכל הענינים יתבררו , "'אני ה"שתי המלים   בא הרגע וישמע העולם את עד שי. ומאורע זה עשתה ' וראו כל בשר יחדיו כי יד ה, ויתחוורו אשר מכרתם אתי , אני יוסף אחיכם"   )החפץ חיים(          .     כל זאת להיטיב עמנו   ) ד, המ(                           "       מצרימה
: מנדיל מקוצקשואל כאן הצדיק רבי מנחם  : משמיע כאן דברי ריצוי ופיוס באזני אחיו יוסף הצדיק – אומר רבי מנדיל –אלא   ?אחיו במכירתו למצריםגדולה זו של התוודעות את העוול שעשו לו להזכיר לאחים בשעה , כלום דרך פיוס היא ואל יעלה ; גרמה לי לקלקול המידותשירידתו למצרים בימי נעורי , אל נא תחששו , אני יוסף אחיכם."המושחתות של המצריםשנפתיתי חלילה ללכת בדרכיהם , תכםבדע , החיים והמוסר- היום הזה במידות ובארחותלא נשתניתי מאז ועד . ליורדים מצרימהשהיכרתם בשעה שמכרתם אותי , יוסף הנער הנני אותו –" אשר מכרתם אותי מצרימה כי לא גרמתם , בשל מעשה המכירהתיעצבו  אל –וכוון שכך הדבר . שקניתי בבית אבא כי למחיה שלחני , מכרתם אתי הנהועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי "    ....לי כל רע בכך אומר כאן יוסף , י הקדוש"לדברי האר  )ה, מה(                          "אלהים לפניכם שאם תתרחקו מתחושת העצב . בעיניכם הדבר וממילא לא יחר, שמץ של עצבות הרחיקו מלבכם כל –!" אל תיעצבו: "לאחים בכך ' תשיגו כראוי את כוונת ד, והצער ה 'למחי"שהרי , שמכרתם אותי למצרים אחד מיסודות החסידות היא עבודת , כידוע  ".שלחני אלוקים לפניכם . הפוקדת את האדם בחיי יום יום, העצבותבשמחה וחתירה מתמדת לדחיקת ' ד עצבות את מטשטשת ה, ט"לפי תורת הבעש   .בעולם' הנהגת דלהשיג ולהבין את הסיבות והתוצאות של וכך אינו מסוגל , הכרת האדם בבורא העולם
: ה אומר'הצדיק רבי אהרן הגדול מקרלין הי   הורדתי משאיפותי . ולא עלה בידי. העולםפעם עמלתי ובקשתי להיות מושל על כל : יהושע השל מאפטא היה אומר' ר ר"האדמו  )ח, מה(..."           ומושל בכל ארץ מצריםוישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו "   ...שבעולםאולם זו עלולה להביא לידי כל העבירות  –העצבות אינה עבירה , מאידך. שבתורהבכוחה להביא לכלל קיום כל המצוות כן -על- ואף-השמחה כשלעצמה אינה מצווה   לכך , תי להיות מושל על מדינה אחתובקש התחלתי לחלום להיות מושל על . לא הגעתי אולם משהחזקתי . וגם בזאת נכשלתי, עירי   .העולםשמושל על עצמו משול הוא בעצם על כל נוכחתי לדעת כי מי , וניסיתי למשול על עצמי

ולכן אין , ה"התנכלו לו היו שליחים של הקביוסף היה בעל הכרה עמוקה שהאחים אשר   )ח, מה(                             "        האלוקיםלא אתם שלחתם אותי הנה כי , ועתה"  היתה ' מאת ה"לכעוס עליהם אלא להבין ש וכשם שאין אדם כועס על האבן ". זאת

י "כך בכל פגיעה ע, שעומד מאחורי האבןמאחר שברור הדבר שיש מי , שפגעה בו ה הביא לו "בצריך הנפגע להבין שהק, אדם   ")דעת תורה"ירוחם ממיר ' המשגיח ר(  .כלפי הפוגעיותר מאשר לכוון את כעסו וחמתו , הדברומוטב שיבין האדם עצמו מדוע ארע לו . זאת
וכלכלתי אותך ... רדה אלי אל תעמוד"    )יא- ט, מה(           " שם

וכי לא פשוט , מה ראה לבשרו שהוא יכלכלו אשר שבר , תוששליט כמו, הדבר לכל בר דעת לא , ולעולם המקבל הולך אל הנותן, פניולטובתו של חבירו הוא הולך להקביל את בנוהג שבעולם כי כל אדם הזקוק , ברם  . יביאו ממולדתו אך כדי למות ברעב במצריםולא , ירצה לכלכל את אביו, כל הארץ בידו הדרך היא שהבן , מאידך בין אב לבנו. ליהפך ולא האב צריך , הולך לראות את אביו ואף הוא היה לו ללכת לבקרו בארץ , הארץלפייס את אביו על שאינו נוהג כדרך כל ביקש יוסף , כיון שכך. להטריח עצמו אל הבן ". ואנכי אכלכל אותך"לכן אמר לו . ישראל והנוהג , נמצא שאני הנותן והמשפיע אליך אם כן שוב אין , שהמקבל הולך אצל הנותן    .בוא אליזה נגד הטבע שאתה ת
אתה ובניך ובני .... וישבת בארץ גשן"    )מפי רבי ישראל מסלנט( , להושיב את יעקב אבינו וביתו בארץ גושןמדוע החליט יוסף : שואלים חכמי ישראל  )י, מה(               ...." בניך יורה "ב) רבי משה איסרליש(א "של הרמתשובה לשאלה זו אנו מוצאים בפסק הבא   ?שעהכדי שיוכל להתראות עימו בכל עת ובכל , ריםלשבת סמוך לארמון המלך בבירת מצולא הציע לאביו ; הרחוקה מבירת הממלכה יש להם להרחיק זה  , ואביו גם מחויב בכבודואם הבן הגדול בתורה ): "'ז, מ"ר" (דעה שלא יקל שום אחד בכבודו לפני , מזה הצדיק התנהג שיוסף , ואמנם מפליא הדבר  ".חבירו : כאחד היו מחוייבים לחלוק כבוד זה לזהשכן יעקב ויוסף . עם אביו בהתאם להלכה זו ה 'שהי, יעקב נתחייב בכבודו של יוסף : ומשנה למלך מצרים" השליט על הארץ" משום מצוות , ויוסף נתחייב בכבוד יעקב געו האחד שלא יפ, מקום ישיבתם זה מזההרחיקו יעקב ויוסף , כוון שכך. כיבוד אב והיא של דמעות להביע התפייסות אמיתית הוא הדין ביחסים שבין אדם לחבירו כוחן ותשובה מתוך בכי מתקבלת , דמעה לא ננעלוכשם שביחס לעבירות בין אדם למקום שערי   )טו, מה(                                "דברו אחיו אתווינשק לכל אחיו ויבך עליהם ואחרי כן "   .בכבוד חבירו  )אור החיים(         .התפייסו גם הם ודברו עמוצער על פרידתו הממושכת מהם לפיכך ובכי זה בא מתוך , הבינו שאין בלבו כל טינהגם אחיו של יוסף כשראוהו בוכה עליהם   .מתקבלת על לב חבירו

ן מה סימן הוא זה שאכן יוסף "והקשה ברמב  י בלשון הקודש"פרש  )יב, מה(                "כי פי המדבר אליכםוהנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין "  אולי מפני שהוא שליט מצרים , הוא המדבר

- ויודע הרבה שפות לכן הוא מדבר בלשון מ "ימת זקן ועתה יש לו חתימת זקן מבלי חתפ שבראיה לא הכירוהו מפני שעזבם "שאעמדוע לא הכירוהו על פי טביעות עין של קול יונתן אייבשיץ דבאמת יש להתפלא ' ותירץ ר  .הקודש וזאת . בה צלילים אחרים אי אפשר להכירואבל כשמדבר בשפה אחרת שיש , שהכירו בההקול היא דוקא כשמדבר באותה שפה אלא שהכרת , היה להם להכירו על פי קולו ...." ויפל על צוארי בנימין אחיו ויבך"   )אהבת יהונתן   (               .ל קולטביעות עין שבלשון הקודש יכולים הם להכירו על פי י שהוא מדבר עמהם עתה "י שע"כוונת רש ויפול : "י"על דברי הכתוב שלפנינו מעיר רש  )יד, מה(                            שעתיד ,  על משכן שילה–) שם" (על צוואריו בכה ובנימין. "בחלקו של בנימין וסופם לחרבשעתידין להיות , )בתי מקדש(מקדשות  על שני –" על צווארי בנימין אחיו ויבך - שיוסף בכה על בתי, לכאורה תמוה הדבר :שואל על כך הצדיק רבי יחזקאל מקוזמיר  .להיות בחלקו של יוסף וסופו לחרב ובנימין בכה , המקדש שהיו בחלקו של בנימין המקדש - ובנימין יבכה על חורבן בתי, בחלקושיוסף יבכה על חורבן משכן שילה שהוקם , ה'מן הדין הי. על משכן שילה שבנחלת יוסף אסון פוקד את צריך להצטער ולבכות על  אדם מישראל – השיב רבי יחזקאל –אלא   !שבחלקו אל נא יקבל באהבה , יסורים באהבהואילו מגיע אדם למדרגה הגבוהה של קבלת , יותר משהוא מצטער על אסונו שלו, חבירו עמיס על עשרת שיוסף ה, "מטוב מצרים"אין הכתוב מפרט את המצרכים המיוחדים   )כג, מה(      "עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים  :ולאביו שלח בזאת"    ...ייסורים של אחרים וכותב בעניין זה . ששלח לאביו. החמורים ששלח לו , )עב, מגילה טז(מצינו בגמרא ": רש ה "מחכמי קהילת ברודי בסוף המאה הי(העיר על כך רבי אפרים זלמן מרגליות   .שדעת זקנים נוחה הימנו, יין ישן חשים , בדרך כלל): ט"ובראשית המאה הי שככל שהוא ישן , שסגולתו המיוחדת היא –אבל כשמגישים לזקן יין ישן . כוחם ורוחםכשהם מסובים עם צעירים המצויים במלוא  , רודרוח י-עצמם הזקנים התשושים במצב , הרואה עצמו משול ליין הטוב, האיש הזקן מתאושש ומתעורר –הרי הוא משובח , יותר משום כך . המשתבח והולך משנה לשנה ישן הוא שייחודו של יין , ל"אמרו חכמינו ז   )ד, מו(                              " עלהאנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם "     ....שדעת זקנים נוחה הימנו, בכך
הבטחה בנוגע . הבטחה והוראה מצינו כאן . וישמרהו לבל יתערבו בקרב המצרים, ה ירד עמו מצרימה" שהקב–לירידה  עד , קץ ולא יעלה מעצמו ומדעתו מן הארץה שלא ידחוק את –והוראה ביחס אל העליה  ואנכי אעלך גם "שתגיע השעה שתתקיים  משום שלא רצו . לשוב לארץ אבותיהםרמז להתעוררות כל שהיא של ישראל ובניו זו היא הסיבה שלא מצינו בתורה שום , "עלה  ל מספרים כי"אשר חז, אותם לכן בני אפריםאשר הורה להמתין עד שיעלה ', להמרות פי ה



 

  

קמו , דחקו את הקץ וניסו לצאת בטרם זמנם , ושמא דוקא בגלות מצרים וגלות בבל". בבלה יבואו ושמה יהיו"שנאמר , הזמןגם מגלות בבל מצינו איסור לעלות טרם   .עליהם המצרים והרגום , "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה" –בגלות מצרים . ה קבע את עיתם"שהקב את לבבל שבעים כי לפי מל "–ובגלות בבל  לכן כל העולה לארץ ". שנה אפקוד אתכם , אבל בגלות האחרונה. ישראל עובר על עשה אלא . כל יום זמנו הוא, שלא נתגלה קיצה , קיים" שלא יעלו ישראל בחומה"שאיסור  אבל עולים הם בדרך , לבל יעלו בדרך מלחמה   )כט, מד(         "צואריו ויבך על צואריו עודישראל אביו גושנה וירא אליו ויפול על ור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ויאס"    )רבי יחזקאל אברמסקי(                         .שלום
, י שהוסיף"מה כונתו של רש, ויש להבין  . יוסף נראה אל אביו–" וירא אליו", י"וברש , והרב מראדין רבי מרדכי נדר קאפשטיין  .שיוסף נראה אל אביו כי יש כאן ,  נפתלי טרופאמר בשם הגאון רבי פ שיוסף לא ראה "שאע, כונה מיוחדת והיא ובודאי , אביו עשרים ושתים שנה  את כ מצות "אעפ, היה משתוקק מאד לראותו , בוכ את ל"מילאה כ, כיבוד אב ומילוי רצונו ,  על עצמואלשבאותו זמן חשב רק על אביו ו ולא שאביו יהא , בראותו אותו לו קורת רוח ותהיה, כלומר שאביו יראהו  אביו,נראה אלכונתו בשעה זו היתה רק שהוא יהא  וכל    ) כט, מו   (                           "ויפל על צואריו"    ) שיחות מוסר–הרב צבי (               ליוא נראה

, אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו" " ואמרו רבותינו שהיה קורא קריאת שמע       .. והעוסק במצוה פטור מן המצוה, השםהשם יתברך שכן עצם דבר זה הנהו אהבת ולפיכך לא היה צריך לכוון את אהבתו כלפי כי אם אהבה של מצווה בגלל כיבוד אב יוסף הרי לא היתה זו אהבה גשמית פשוטה אצל , אלא? היה צריך לקרוא אז קריאת שמעה וכי יוסף כלום לא ולכאורה קש, )י"רש(
לעולם ) יט(הרי אמרו במסכת ברכות , קשה  )ל, מו(" אחרי ראותי את פניך כי עודך חיויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם "    )וש מפשיסחאהיהודי הקד(     . שעה היה יעקב עומד ואומר קריאת שמעשאותה , ל אמרו על פסוק קודם"חז, ברם  ?התבטא בלשון שכזו על עצמוואיך יעקב אבינו , אל יפתח אדם פיו לשטן והיה , "ובכל נפשך.. אלקיך' ואהבת את ה"להנה בכל יום כשהיה קורא שמע ומגיע ו שכן , לכוין בשלימות ובתום לב הראוילא היה יכול ', צריך למסור נפשו למען ה , ב שבטים"ה הבטיחו שיעמיד בחייו י"הקב וכבר אין לו , עתה משנוכח לראות כי יוסף חי רק. למסור נפשו כל עוד אין המנין הזה שלםכן כיצד יכול -אם, ואחד הרי היה חסר לו שוב יכל לכוין , מה לדאוג אודות מנין בניו על מסירת נפש באמת " ובכל נפשך"ב לכך תיכף שגמר קריאת שמע אמר . ובתמים מעתה יכול , כלומר, "אמותה הפעם", ליוסף ולכוין את לבי ' אני למות על אהבת ה י אחרי ראותי את פניך כ "–למסירות נפש      )רבי יהושע ליב דיסקין(                 ".עודך חי

וינהלם ... ויביאו את מקניהם אל יוסף"   )יז, מז(                             "בלחם
ויכלכל יוסף את "גבי משפחתו נאמר לעיל  ולהלן שוב הוא אומר , "אביו ואת אחיו ואילו במצרים , "אנכי אכלכל אתכם"לאחיו  , ימכור את תורתו ונשמתו בעד נזיד עדשיםולא , יהודי קשה עורף הוא בטבעו, ברם  ".וינהלם בלחם"נאמר  את היהודי הרעב . אפילו לא עבור פת לחם לא ". לנהל"אך לא , "לכלכל"ניתן אפוא רק  וינהלם "לכך יאה להם הלשון . כדרישת יוסףואמרו במדרש שאף נאותו למול עצמם , "ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמוריםבסוסים ", מוכנים לתת כל אשר להםאשר למען פת לחם היו , כן המצרים הרעבים כי בכל מקום ,  הדבר בבחינת אסון עבורואלא שאם פרנסתו היא במסחר אין , אדםגלות ועקירת בית קשה היא מאוד עבור כל   )ד-ג, מז(                                       "לעבדיךלגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר ויאמרו אל פרעה . אנחנו גם אבותינוויאמרו אל פרעה רעה צאן עבדיך גם "    )רבי זלמן סורוצקין(                             ".בלחם לא כן האיכר העובד . יוכל למצא את מחייתו כי , עבורו גלות היא קשה מנשוא, את אדמתו היא הנותנת . את כל מטה לחמו הוא מאבד ולא , לעסוק דוקא במקח וממכר וכדומהשראל בכל מקומות פזוריהם הרבו שבני י מי יודע מה היה , ובאמת. אחת לגלות אחרתבשל היותם גולים מגלות , בעבודת האדמה רעה צאן "ה לפרעה "משום כך אמרו שבטי י  .מגוריהםאת אמונתם תמורת השארתם במקום אם לא היו רבים מוכרים , קורה אלמלא כן לגור , "לגור בארץ באנו"כי ,  ולמה,"עבדיך כי אם בגידול , להתעסק בעבודת האדמהלכן איננו יכולים , באנו ולא להשתקע   ")דבר אברהם"בעל (           . הצאן

  משל ונמשל    
ישב . קם העני ונסע אל אחיו העשיר. וקרבהיתה מצויה בכיסו ומועד חתונת בנו הולך מסופר על עני אחד אשר פרוטה לא : משל אבל האח העשיר לא נע ולא , אצלו זמן ארוך אלו טענות : ענה לו האח העשיר? קרב ובאהיקר עד מתי אשב כאן הן מועד החתונה אחי : פקעה סבלנותו של העני ושאלו. זע : ענה לו העני? מה אני חייב לך? יש לך עלי : ענה העשיר! מה השאלה הלא אח אתה לי נענה  . שאמר לו אחיו שהוא אינו יותר אחיוקם העני ונסע אל אביו וסיפר לו את המעשה   .על כךאני מוותר , אינני יותר אחיך, אם כך ה "ומתנהגים כאחים אזי הם זוכים שהקב בשעה שישראל שרויין באחדות :ונמשל  ...ואינני רוצה להיות אביו הריני מוותר עליו כבן –מותר עליך כאח חזור אל אחיך ואמור לו אם הוא : האב ואמר אב רחמן מלא "מתיחס אליהם כאבא  ". אלך ואשובה אל מקומי: "ה"אמר הקבאמנם בשעה שהיתה ביניהם שנאת חינם   ".רחמים ק חרב על שנאת  "ל שביהמ"וזהו שאחז  .ו"אם כן אף איני האב ח? אינם אחים שעדיין שטן מרקד , ובתיקון חטא זה. חינם   .א"ק בב"נזכה לבנין ביהמ, בינינו

  תהליכות והלכו
  מדיני תעניות ציבור

ל צום  "על חורבן בית המקדש בלשון חזל בזמן הנביאים תקנו ארבעה ימי צום "חז צום החמישי זה תשעה , שהוא רביעי מניסןבתמוז שחל בחודש תמוז ' הרביעי שזה יז אנחנו ). פ הוראת רב"ע(חוץ מחולים וזקנים הכוכבים וחייבים בו כל העם אנשים ונשים עד צאת  ) חוץ מתשעה באב(מן הבקר  צומות אלו מתחילים .בחודש עשירי מניסןוצום העשירי זה צום עשרה בטבת שחל בתשרי ' צום השביעי זה צום גדליה בג, באב שתיה ותשמיש המטה רק אסורים באכילה ובנעילת נעלים , בימי הצום מותר ברחיצה  .ששם יש חומרות מיוחדות חוץ מתשעה באבנדבר פה מדיני שאר צומות  הדבר נחשב כאילו קיבל את הצום , רק בבקרשבדרך כלל האדם הולך לישון בלילה וקם אולם כיון . כאמור מתחיל הצום בבקר  .בלבד קודם ולכן מי שרוצה לקום מוקדם . בשינה כל לשתות או בשינה וכך יוכל לקום בלילה ויולעשות תנאי לפני השינה שאינו מקבל צום עליו , מ לשתות או לאכול" עעלות השחר ויש שהתירו לפי דעת האשכנזים . לאכול סימן (לדעתם ראוי לעשות את התנאי מ גם "ואפילו לא עשה תנאי זה ומלשתות  בלע מים י שיוריד ראשו שלא י"יש להתיר ע צער שבמקום ב"המאת פיו בבקר אולם כתב  אסור לרחוץמצד הדין : רחיצת הפה בבקר  .ולאכילה לכל השיטות צריך תנאי). ד"תקס ודווקא אם יש לו צער בלי , ורק כך מותר ולה שחייב כמובן מדובר בח(טעם אסור מותר לשתות תרופה מרה בלי טעם אבל עם  וכן בלי מיםאם צריך לבלוע גלולה מותר   . זה רק עד כמות רביעיתמלח ובלבד שיפלוט מיד את מה שטעם וגם אבל מותר לטעום תבשיל לבדוק אם חסר   ).ז"סימן תקס. (רחיצה " עננו"ואם אכל פחות מכזית יוכל לומר שכח ואכל בכל זאת ישלים וימשיך הצום   .הגבלהחצות ויש שהתירו אפילו קודם חצות בלי ב להתיר בצנעה לאחר "האחרונים ופסק המלגבי עישון סיגריות יש מחלוקת בין   ).בצום בתפילת " עננו"ומרים מנהג הספרדים שא  .עננו לא יאמרבתפילתו ואם אכל יותר מכזית    מדרשי חכמים      .עננובתפילת מנחה אומרים גם הקהל את תפילת ורק , שרק שליח ציבור אומר בשחריתמנהג אשכנז . לחש גם בשחרית וגם במנחה
כי זה תמוה , ורבי אברהם השיב ואמר...  פלא שנעשה כ למה לא הזכיר הכתוב ה"א שע לא מאליהן לעזור הצדיק או להכרית רוהנעשים . במלאכות השם יזכירם הכתובנביא שיתנבא בם מתחילה או מלאך נגלה כי הניסים הנעשים על ידי . וברור בתורהאבל אומר לך דבר שהוא אמת ... בת תשעיםושלושים שנה ולמה הזכיר דבר שרה שהיתה שהולידה משה והיא בת מאה ) יוכבד(עמה 
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. רבותינו בענין פנחס וזולתו במקומות הרבהיוצק בפי החכם הזה ממה שהשיב על וזהו זהב רותח . יוזכרו בתורה או בנביאים כל יסודות התורה ? !ולמה יזכירם הכתוב שהרי יעודי . ענינו רק ניסים ולא טבע ומנהגועם התורה אין בכל . בניסים נסתרים הם   )ן"רמב(                               .זכרתי זה מכברהשינוי מפורסם בטבעו של עולם כאשר תפילותנו ניסים ונפלאות אלא שאין בהם בצדקתם וכל תפילות דוד מלכנו וכל וכל הצלחת הצדיקים . התורה בטובות ההםמפני זרעו בשנה השביעית וכן כל יעודי ולא יהיו השמים כברזל בטבעם . האוכל חלבוימות בטבע הבא על אחת מן העריות או י לא יכרת כ, התורה כולם אותות ומופתים
  מעשה חכמים  

הנכה לילדים כה - מדוע זכה הנהג   ?מוצלחים
, תנחומא יא(י מבוא בשם המדרש "רש להורות לפניו לתקן לו , ')'ה ג"בראשית רבה צ תלמוד יכול הוא להיעשות בכמה -תיקון בית  .'ת תלמוד שמשם תצא הוראהבי מתוך מעשה , כמו זה שיסופר כאן, אופנים והנה עוצרת , עשיתי פעם את דרכי לבני ברק  .מופלא ונהגה אומר שגם הוא , לידי מכונית מפוארת . ומזמין אותי להצטרף אליו, נוסע לבני  ברק הרכב . ממש בבחינת שבר כלי, קשה מאוד ג הוא נכהואז מתברר לי שהנה, נכנסתי לרכב , מתאים לנכים קשים כמותו, שהוא נוהג בו , בשבוע שלאחר מכן שוב נתקלתי בנהג הנכה  .כשהכל נעשה בלחצנים דיגיטליים אבל לנסיעה זו , שלקחני גם הפעם לבני ברק               שעשו רושם , הצטרפו שנים מבניו של הנהג

 
 
   

ריין ובעלי יראת או-ברי, כמוצלחים ביותר ,  גם בעלי נפש אצילה–ובנוסף לכך , שמים שכן הנהג עצמו  , הדבר הפליאני במאוד  .פרחים של ממש. ומידות תרומיות ואם כן מה היתה זכותו , מעלה-הצטייר כבן , הנכה- החלטתי להתעניין בזהותו של האב  ?לגדל ילדים שכאלה האיש הזה עבר . ועלו בידי פרטים מדהימים ואינו מסוגל לשבת זמן רב על מקום , שיתוק הוא ישרת ברכבו , בעצמו אל השיעורהוא החליט שכיון שאין לו אפשרות להגיע   ?עושה' כן'ומה הוא . 'לא'עד כאן ה  .בשיעורי התורה הנמסרים בבית הכנסת שלווכל זה מונע ממנו להשתתף בעצמו , בדיבורועקב השיתוק הוא מתקשה גם ; אחד , הוא נצמד אל הרב המקומי במקום מגוריו. ואת הרבנים כאחד, םהמפואר את הלומדי וגם , הוא עושה זאת גם לפני השיעור  ה ללומדים'מזונות ושתי    .הכנסת אל בית – ואת שאר הרבנים –ומביא אותו  , וכשרואה שאחד הלומדים לא הגיע, לאחריו , מתדפק על הדלת, הוא נוסע אליו הביתה שאינו מרגיש ואם בעל הבית מצטדק ואומר  ה 'בהמלך השיעור הוא מגיש מזונות ושתי  .המפוארתהוא משכנעו לנסוע לשיעור במכוניתו , בטוב והשכמת בית המדרש ',  וכו,לעולם הבאפירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו אלו דברים שאדם אוכל 'שהמשנה אומרת וחשבתי לעצמי שאיש זה נימנה על מי   .מכובדת ביותרומשמש את מקום התורה בצורה , ללומדים ותלמוד תורה כנגד ', וכו, שחרית וערבית התקשה ) 'ז עמוד א"דף קכ, שבת(ץ "והיעב  .'כולם ', תלמוד תורה'היינו ' השכמת בית המדרש'ש                 ?לשם מה כתבה המשנה את שני הדבריםו
     

יהי 'ה "י בד"פירש רש' ח עמוד ב"ובדף קי  .ל"עכ', אף שהן עצמן אינם לומדים  ,)'עמוד בח "דף קי, במסכת שבת, עיין לעיל(   דמיירי במושיבי בית המדרש , ל"זצ': ותירץ א על "ח מרן שליט"למו' הערות'ובספר   .ל"עכ', מאספי תלמידים בכל יום לבוא חזנים –חלקי עם מושיבי בית המדרש  כותב ) א שבסוף הספר"עמוד י(מסכת חגיגה  הוא משכים בבוקר לבוא לבית ': על כך ומסדר , דרש קודם שיבואו הלומדיםהמ , ומכין המקום ללימוד התורה, הספסלים דבזה נחשב כאילו הוא , ומביא להם לשתות   )ט"תקס- ח"קסת' ברכי נפשי עמ(.        שכאלהאפשר להבין כבר מדוע זה לבנים מוצלחים ומכיון שכך ,  הנכה-דמותו ומעשיו של האבוכל ההגדרות הללו תואמות במדויק את   .',בעצמו לומד
  
    

  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן העלון לעילוי נשמות
  ה.ב.צ.נ.ת  ה"ערחל בת שרה      ואשתו
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