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פנינים מרבינו האור החיים הקדוש

למצרים יוסף  את  מכרו  ליעקב שהשבטים  נודע  האם 

את  מכרו  שהשבטים  אבינו  ליעקב  נתברר  האם  לשאול  יש  הנה 
מכרו  שהשבטים  ליעקב  הזה  הדבר  נודע  לא  שמא  או  למצרים  יוסף 

בזה[. בראשונים מש"כ  ]וע'  למצרים  יוסף  את 

עיזים  שעיר  וישחטו  יוסף  כתנת  את  "ויקחו  כתוב  וישב  בפרשת 
ויטבלו את הכתנת בדם. וישלחו את כתנת הפסים ויביאו אל אביהם 
ויאמר  ויכירה  לא.  אם  היא  בנך  הכתנת  נא  הכר  מצאנו  זאת  ויאמרו 
ומבואר  לא-לג(.  )לז  יוסף"  טרף  טרף  אכלתהו  רעה  חי'  בני  כתנת 
מליאה  כשהיא  פסים  הכתונת  את  יעקב  שראה  שבגלל  מהפסוקים 

רעה. חי'  ידי  על  נהרג  שיוסף  יעקב  לפיכך חשב  בדם 

וקיים  חי  עדיין  בנו  שיוסף  אבינו  ליעקב  שנתברר  לאחר  והנה 
והביאור  ולברר מהו ההסבר  יעקב לדעת  בוודאי שרצה  במצרים א"כ 
ולכן  בדם.  מליאה  היתה  יוסף  של  פסים  שהכתונת  הזאת  בהתופעה 
שואל האוה"ח )מה ח( מהו ההסבר שהשבטים נתנו ליעקב אבינו על 

בדם. מליאה  היתה  יוסף  של  פסים  שהכתונת  זה 

עד  הזה  הענין  על  ושאל  חקר  אבינו  שיעקב  האוה"ח  ומבאר 
ונודע לו שהשבטים מכרו את  יוסף  שנתגלה לו כל הענין של מכירת 
הכתונת  את  טבלו  שהשבטים  אבינו  ליעקב  נודע  וגם  למצרים.  יוסף 
את  להסתיר  כדי  עיזים  הדם של שעיר  לתוך  הצדיק  יוסף  פסים של 

ממנו.  המכירה  ענין  כל 

ליעקב אבינו את  נתגלה לבסוף  ומבואר מדברי האוה"ח שבוודאי 
נעלם ממנו  ולא  יוסף למצרים  ענין המכירה שהשבטים מכרו את  כל 
הדברים  נתגלגלו  האיך  זאת  מחקור  ימנע  שלא  פשיטא  "כי  זה  דבר 
עד שירד יוסף למצרים, וגם מעשה כתנת הפסים המובא אליו מוטבל 
האיך  ולברר  לדעת  יעקב  חקר  זה  את  גם  ]פ'  האוה"ח(  )לשון  בדם" 
נהרג  לא  יוסף  אם  בדם  נתמלאה  יוסף  של  שהכתנת  כזה  דבר  אירע 

למצרים[. יוסף  את  מכרו  שהשבטים  ליעקב  נודע  זה  ידי  ועל 

לא או  למצרים  השכינה  ירדה  האם 
"מהכתוב  )שם(  האוה"ח  וכתב  ד(.  )מו  מצרימה"  עמך  ארד  "אנכי 
במגילה  הגמ'  מדברי  משמע  ]וכן  כו'  שכינה  עמו  ירדה  כי  משמע 
ויחי(  )תנחומא  אמרו  וכן  עמהם  שכינה  למצרים  גלו  שאומרת[  )כט:( 
כו'  ]שם[  שהיתה  לשכינה  ]דהיינו[  המטה  ראש  על  ישראל  וישתחו 

למצרים". ]עמהם[  ירדה  ]ה[שכינה  כי  זה[  מכל  ]מבואר  הרי 

עמהם  ירדה  לא  שהשכינה  במקו"א משמע  המדרש  מדברי  אולם 
ומבואר  העיר"  את  "כצאתי  כט(  ט  )שמות  כתיב  שהרי  למצרים 
ולזה  גלולים לא היתה שכינה שם  "כי מצרים להיותה מלאה  במדרש 
הי' משה צריך לצאת חוץ לעיר להתפלל" )לשון האוה"ח( הרי מבואר 
כיון שלא  ד'  אל  כדי להתפלל  הוצטרך לצאת ממצרים  רבינו  שמשה 

במצרים. השכינה  שכנה 

אור השכינה  הדרגות  כי  "אכן אשכילך  לשונו  וזה  ומתרץ האוה"ח 
שכינה  ירדה  לא  כי  ולומר[  לתרץ  יש  זה  יסוד  ]ולפי  כו'  המה  רבים 
שהוא בחינת אור הגבוה ביותר שהוא המנבא ולזה אמר משה "כצאתי 
עם  ירד  וכיוצא  תורה  לומדי  אצל  המצוי  אור  בחינת  אבל  העיר"  את 
הרבה  שיש  דהיינו  ממצרים"  ישראל  צאת  עד  הי'  ושם  אבינו  יעקב 

השכינה. בענין השראת  דרגות 

ולפי היסוד הזה שיש הרבה דרגות בענין השראת השכינה, מיישב 
הללו  המדרשים  יהיו  שלא  באופן  הנ"ל  חז"ל  מאמרי  ב'  את  האוה"ח 
חולקים זה על זה, משום שהביאור בדברי המדרש שאומר שהשכינה 
הלומדי  על  ששוכן  השכינה  אור  שדרגת  הוא,  למצרים  ירדה  אכן 

למצרים. שירדה  זה  הוא  תורה 

כדי  ממצרים  לצאת  הוצטרך  שמשה  שאומר  המדרש  אולם 
הוא  בזה  הכוונה  במצרים,  השכינה  שרתה  שלא  משום  להתפלל 
אור השכינה שמושפעת על  הגבוהה של  ירדה למצרים הדרגה  שלא 

הנביא.

שהוא  ביותר  הגבוה  האור  בחינת  "שהיא  האוה"ח  ]וממש"כ 
המנבא ולזה אמר משה כצאתי את העיר" מבואר שלא היתה התפלה 
קשר  שום  איזה  לזה  הי'  אלא  רגילה  תפלה  רבינו  משה  של  הזאת 

לנבואה.[ ושייכות 

יעקב חיי  במשך  יוסף  מת  לא  למה 
"ויען יעקב ויאמר ללבן כו' עם אשר תמצא את אלהיך לא יחי' כו' 
ומאותה  יחי'.  "לא  ופרש"י  לב(.  )לא  גנבתם"  רחל  כי  יעקב  ידע  ולא 
של  הדיבור  בגלל  מתה  שרחל  מזה  ומבואר  בדרך".  רחל  מתה  קללה 
והן  הן לטוב  גדול  לו כח  יש  יעקב אבינו משום שהדיבור של הצדיק 

למוטב.

אבינו  שיעקב  הרי  יוסף  שנמכר  שבשעה  מבואר  בתורה  והנה 
בזה  שהכוונה  שם  התרגום  ופירש  לג(  )לז  יוסף"  טרף  "טרף  אמר 
הוא שיעקב ]חשב ו[אמר שיוסף נהרג. וגם להלן )לז לה( אמר יעקב 
סבר  שיעקב  שאולה"  אבל  בני  אל  ארד  "כי  וכמוש"כ  מת  שיוסף 
בני"  "אל  ]וכמוש"כ  לשאול  ירד  הוא  כמו"כ  לשאול  ירד  שבנו  שכמו 
נמצא  שבו  המקום  אל  ירד  שהוא  חשב  שיעקב  דהיינו  שאלה,  כו' 

יקר שם[. כלי  אל השאול.   - בנו 

ירד  לא  ]יעקב[  "ויאמר  )מב לח( דכתיב  וכן מפורש בפרשת מקץ 
בני ]בנימין[ עמכם כי אחיו מת" דהיינו שיעקב אמר שיוסף כבר מת. 
ושואל האוה"ח )מו ד( למה לא נתקיימו דברי יעקב בזה שהוא אמר 
יעקב  של  הדיבור  של  התוצאה  נשתנתה  טעם  ומאיזה  מת,  שיוסף 

יוסף. לענין  דיבורו  רחל, מהתוצאה של  לענין 

שיקרה  מה  את  אמר  שיעקב  הרי  רחל  שלענין  ולומר  לתרץ  אפשר  ]והי' 
זה  בגלל  למות  הוא  עתיד  התרפים  את  שגנב  שמי  אמר  שיעקב  דהיינו  בעתיד 

יעקב  שאמר  הדיבורים  משא"כ  התרפים,  את  גנבה  שהיא  כיון  רחל  מתה  ולכן 

בענינו של יוסף הרי שיעקב לא אמר שיוסף עתיד למות אלא הוא אמר את מה 

כקללה.  נחשב  כזה  דיבור  שאין  לומר  יש  ולכן  בעבר  אירע  שכבר  סבר[  ]שהוא 

אולם מדברי האוה"ח )שם( מבואר שאין לתרץ את התירוץ הזה וכמו שיתבאר.[

של  הללו  הדיבורים  ע"י  מת  לא  שיוסף  שהטעם  האוה"ח  ומתרץ 
זה  על  מיוחדת  הבטחה  ליעקב  נתן  שד'  משום  הוא  אבינו  יעקב 
ישית  "ויוסף  ליעקב  ד'  וזהו שאמר  חייו,  ימי  במשך  ימות  לא  שיוסף 
]יוסף[  ימות  להבטיחו שלא  "נתכון  שד'  דהיינו  ד(  )מו  עיניך"  על  ידו 
לצד  הוא[  זה  על  מיוחדת  הבטחה  יעקב  שהוצרך  ]והטעם  כו'  בחייו 
שכמה פעמים הזכיר יעקב זכרון המות על יוסף כו' לזה חזר להבטיחו 

האוה"ח(. )לשון  וגו'"  היוצאה  לשגגה  יחוש  שלא 

צריך  הי'  יוסף  לענין  יעקב  של  מהדיבור  התוצאה  שבאמת  דהיינו 



אולם  רחל,  לענין  שלו  מהדיבור  כתוצאה  שאירע  למה  דומה  להיות 
כיון שד' נתן לו ברכה מיוחדת על זה לפיכך לא מת יוסף בחיי יעקב.

לפני  "חי"  שיוסף  יעקב  האמין  האם 
במצרים עמו  נפגש  שהוא 

כו'  להם  האמין  לא  כי  לבו  ויפג  כו'  חי  יוסף  עוד  לאמר  לו  "ויגדו 
ומבאר  כו-כז(.  )מה  אביהם"  יעקב  רוח  ותחי  כו'  העגלות  את  וירא 
שהאמין  הוא  אז  העגלות  את  יעקב  ראה  שכאשר  ל(  )מו  האוה"ח 

אביהם". יעקב  רוח  "ותחי  כתיב  ולכן  חי  עדיין  בנו  שיוסף  יעקב 

אמותה  יוסף  אל  ישראל  "ויאמר  כתיב  ל(  )מו  שם  להלן  והנה 
הפסוק  מדברי  ומשמע  חי"  עודך  כי  פניך  את  ראותי  אחרי  הפעם 
שלפני שיעקב נפגש עם יוסף וראה את פניו לא ידע ]או לא האמין[ 

בחיים. עדיין  הוא  שיוסף  יעקב 

)כו-כז(  מ"ה  שבפרק  מהפסוקים  שהרי  זה  על  האוה"ח  ושואל 
מבואר שאפילו לפני שירד יעקב למצרים כבר האמין יעקב לבשורה 
שרק  באומרו  הפסוק  כוונת  מהו  וא"כ  חי  עדיין  הוא  שיוסף  הזאת 
עודנו  שיוסף  בזה  יעקב  שהאמין  הוא  יוסף  עם  יעקב  שנפגש  אחרי 

"חי".

לזה  יעקב  האמין  למצרים  יעקב  שירד  שלפני  האוה"ח  ומתרץ 
שיוסף עדיין חי במובן הגשמי דהיינו שיעקב האמין שיוסף לא נהרג 
של  הרוחני  מצבו  לענין  אולם  מצרים.  בארץ  וגר  חי  עדיין  הוא  אלא 
הזמן  במשך  בצדקו  עמד  יוסף  אם  ידע  לא  אבינו  שיעקב  הרי  יוסף 

מצרים. בארץ הטמאה של  הי'  שהוא 

הזה  התואר  כי  "חי"  באמת  הוא  יוסף  אם  יעקב  הסתפק  ולכן 
קרויים  בחייהם  הרשעים  כי  הצדיקים  על  רק  להיאמר  ראוי  "חי"  של 

חיים. קרויים  הצדיקים  ורק  מתים 

ולכן אומר הפסוק שרק אחרי שנפגש יעקב עם יוסף הוא שהאמין 
יעקב לזה שיוסף הוא עדיין "חי" גם במובן הרוחני דהיינו שרק אחרי 
בנו עמד בצדקתו  יעקב שיוסף  הוא שידע  אז  יוסף  יעקב את  שראה 

במצרים. שהה  הוא  שבו  הזמן  במשך  גם  וקדושתו 

"כי  יעקב  ידע  פניך"  את  ראותי  "אחרי  שרק  הפסוק  שאמר  וזהו 
"חי"  של  הזה  התואר  עם  יוסף  את  להגדיר  שראוי  דהיינו  חי"  עודך 
שהכיר  הוא  אז  יוסף  של  הפנים  את  יעקב  שראה  אחרי  שרק  לפי 

ובקדושתו. בצדקתו  עמד  שיוסף  יעקב 

ול"קיימתנו" בין ש"החייתנו"  החילוק  מהו 
שבע  מצרים  בארץ  יעקב  "ויחי  כתיב  ויחי  פרשת  בתחילת  הנה 
יעקב  "וחיא  כתב  שם  אונקלוס  ובתרגום  כח(.  )מז  שנה"  עשרה 
את  מפרש  שהתרגום  דהיינו  שנין"  עשרה  שבע  דמצרים  בארעא 
"וחיא"  הוא  הכוונה  "ויחי"  הפסוק  שאמר  דזה  כפשוטו  הפסוק  דברי 

מצרים. בארץ  י"ז שנה  "חי"  שיעקב 

כפשוטו.  הפסוק  את  שם  התרגום  פירש  לא  ויגש  בפרשת  אולם 
אחרי  הפעם  אמותה  יוסף  אל  ישראל  "ויאמר  ל(  )מו  כתיב  דהנה 
הפסוק  שכוונת  שם  התרגום  וכתב  חי"  עודך  כי  פניך  את  ראותי 
שהתרגום  דהיינו  קים"  את  כען  עד  "ארי  הוא  חי"  עודך  "כי  באומרו 
"קים"  הוא  "חי" הכתובה בפסוק הזה  לנו שהביאור של תיבת  מבאר 

"חי" הכתובה בפסוק הזה דומה לפירוש של  ואין הפירוש של תיבת 
ויחי. פרשת  בתחילת  הכתובה  "ויחי" 

הללו  הפירושים  ב'  בין  החילוק  דמהו  ביאור  צריך  זה  דבר  אולם 
את  שונים  אופנים  בב'  לפרש  התרגום  את  הכריח  ומה  התרגום  של 

לזה. זה  הללו שדומים  התיבות  שתי 

הללו  הלשונות  ב'  את  אומרים  אנו  דרבנן  שבמודים  ]ובאמת 
על  כו'  לך  אנחנו  "מודים  אומרים  אנו  שהרי  "קים"  ושל  "חיא"  של 
שאין  מזה  שמבואר  הרי  ותקיימנו"  תחיינו  כן  וקיימתנו  שהחייתנו 

"קיימתנו". תיבת  להפירוש של  שוה  "החייתנו"  בתיבת  הביאור 

הפירוש של  בין  החילוק  דמהו  ביאור  צריך  הזה  הדבר  עצם  אולם 
"קיימתנו".[ תיבת  להפירוש של  "החייתנו"  תיבת 

האוה"ח  שהרי  היטיב   מבואר  הדבר  ל(  )מו  האוה"ח  דברי  ולפי 
הוא  בזה  שהכוונה  חי"  עודך  "כי  באומרו  הפסוק  כוונת  את  מבאר 
שכשנפגש יעקב עם יוסף וראה את פניו אז הוא שידע יעקב שיוסף 
שאע"פ   יעקב  שידע  הוא  שאז  דהיינו  הרוחני  במובן  גם  חי  עודנו 
בצדקתו  עמד  הוא  מ"מ  מצרים  של  הטמאה  בארץ  דר  שיוסף 
לפני  "חי"  שיוסף  יעקב  האמין  "האם  של  בקטע  ]ועיין  ובקדושתו 
שהוא נפגש עמו במצרים" ששם מבוארים דברי האוה"ח הללו ביתר 

ביאור[.

עדיין  שיוסף  היינו  חי"  עודך  "כי  באומרו  הכתוב  כוונת  ולפי"ז 
הזה  הפסוק  של  "חי"  שתיבת  התרגום  פירש  ולכן  הרוחני  במובן  חי 
של  הטמאה  בארץ  שהה  שיוסף  שאע"פ  דהיינו  "קים"  הוא  כוונתו 
לו  שיהא  זכה  הוא  ועי"ז  ובקדושתו  בצדקו  נשאר  הוא  מ"מ  מצרים 

נצחי". "קיום 

כפשוטו  הפסוק  את  מפרש  התרגום  ויחי  פרשת  בתחילת  אבל 
חי  אבינו  יעקב  הגשמי  שבמובן  לנו  לומר  בא  רק  שהפסוק  משום 
פירש  ולכן  מצרים  בארץ  שלו  האחרונות  שנה  עשרה  השבע  את 
עשרה  שבע  "חי"  שיעקב  "וחיא"  הוא  "ויחי"  תיבת  שכוונת  התרגום 

מצרים. בארץ  שנה 

"קים"  ואולם  במציאות  חי  הוא שהאדם  פירושו  ומבואר ש"חיא" 
פירושו הוא שיש לאדם חיות אמיתית דהיינו שיש לו קיום נצחי מצד 
ש"החייתנו  על  לד'  מודים  אנו  דרבנן"  "במודים  ולכן  הרוחני.  מצבו 
אותנו  להחיות  ד'  שימשיך  לד'  ומתחננים  אנו  וחוזרים  וקיימתנו", 
ברוחניות  גם  להתקיים  סיעתא דשמיא  עוד  לו  ושיתן  הגשמי,  במובן 

אכי"ר. האחרון  הרגע  סוף  עד 

אנו  שבו  שהחיינו  ברכת  של  הלשון  את  ג"כ  לבאר  נראה  ]ובזה 
מודים  שאנו  הוא  בזה  שהביאור  וקיימנו"  "שהחיינו  ואומרים  מודים 
לפניו  אותנו  קיים  ושהוא  בגשמיות  אותנו  החי'  שהוא  זה  על  לד' 

הרוחני. במובן  גם  דרכנו  את  הצליח  דהיינו שהוא 

חיא  "זרעא  של  בהבקשה  הביאור  שזהו  לפי"ז  לומר  יש  ועוד 
הוא  בזה  שהכוונה  פורקן"  "יקום  בתפלת  אומרים  שאנו  וקימא" 
בריאים  בנים  היינו  "חיא"  זרעא  לנו  יתן  שהוא  מד'  מבקשים  שאנו 
"וקימא"  גם[  יהא  שזה  לבקש  אנו  ]ומוסיפים  בגשמיות  ושלימים 

היינו שיהא אותו הזרע זרע קודש שיהא עובד את ד' באמת ושיזכה 
החיים.[ באור  ולאור  הבא  בעולם  נצחי  קיום  להתקיים 

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל

גליון זה יו"ל בס"ד ע"י מכון פניני אור החיים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי משה ב"ר חיים צבי זצ"ל ראש הכולל לעיקוואוד - דיטרויט

 לתיקונים והערות או לסייע בהפצת תורת האוה"ח הק',

נא לפנות למייל:  peninei.ohrhachaim@gmail.com     או בטלפון: 845-300-0360


