כח

˜úר‡˙ ˘ב˙

ובפ˜ו„˙ו למ„ו ‡˙ ‰חיו˙ ל˘נו˙ ‡˙ טבעם .מ ‰ע˘‰ ?‰בי‡ עמו עכבר ˜טן ,וב˘ע‰
‡˘ר ‰ח˙ולים נ˘‡ו ‡˙ ‰טסים מעוטרים בכלי זכוכי˙ י˜רים מל‡ים מע„נים ומיני
˙ר‚ימ‡˘ ,לח ‡˙ ‰עכבר לחפ˘י .כר‡ו˙ ‰ח˙ולים ‡˙ ‰עכבר ‰מבו]ל[בל ,רפו י„י‰ם
ל‰חזי˜ ‡˙ ‰טסים ויפלו ‰טסים מי„י‰ם וי˙נפלו על ‰עכבר וז ‰על ז .‰כלי ‰זכוכי˙
˙‰פוˆˆו‰ ,מע„נים נ˙‚‡לו ,ופני ‰מלך ו˘‰רים חפו.

‰עכבר ˜‰טן ˘ל ‚‰ב ˙‰עˆמו
כן „‰בר"‰ ,עכבר ˜‰טן" ˘ל ‚‰ב ˙‰עˆמו ‰עיר ‡˙ "‰ח˙ול" ו˘‰ליכ ˙‡ ‰טס
‰מ‡כלים וי˙פוˆˆו כלי ‰זכוכי˙ ‰י˜רים ו‰מע„נים ‡‚˙‰לו.
 . .ו‡˙ ‰רחם על עˆמך וחוס על עבו„˙י ו˙˜ן ‡˙ ‰מעוו˙ – ל˙לו˙ ‡˙ ‰חסרונו˙
בזול˙ך ו‡˙ ‰מעלו˙ בעˆמך‰ .רח˜ ‡˙ ‰מ„ו˙ ‰רעו˙ ו‰עבר ‡˙ כ˙מי‰ם ו˜נ ‰מ„ו˙
טובו˙ .עבו„ ועבו„ – עבו„ עם עˆמך ועבו„ עם זול˙ך ל‰ורו˙ו במ„ו˙ טובו˙ וב‡‰ב˙
י˘ר‡ל ויעזר לך ˘‰י״˙ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ז' ,עמו„ ˘ס„(

‚úיון ˙פ‡
ﬠר˘"˜ פר˘˙ וי‚˘ ˘˙'‰ﬠ"‰

‰כיˆ„ ˙‰ﬠúם ‰בן-ז˜ונים מˆﬠר ‡ביו ‡ו‰בו?!
ˆﬠרו ˘ úיﬠ˜ב ‡בינו בﬠמ„ו ב‚בו‡ úר ıי˘ר‡ú
מ„וﬠ  ‡úנ˙ב˜˘ יוסף ˜‰úים מ˜ום ˙ור?‰
"‰ח˙ו˜˘ "úנ ‰מ„ו˙ טובו˙

כז

דרכי החסידות

פתח דבר

˘יחו˙ ו‡‚רו˙ ˜ו„˘ מכ״˜ ‡„מו״ר מו‰ריי״ˆ מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע בענייני עבו„˙ ˘‰י״˙

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ וי‚˘‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל
˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜‰ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון ˙פ‡(,

"‰ח˙ול" ˘˜נ ‰מ„ו˙ טובו˙

ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ עניני חי„ו˘ ובי‡ור
˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו,

"˙˜ן ‡˙ ‰מעוו˙ ל˙לו˙ ‡˙ ‰חסרונו˙ בזול˙ך ו‡˙ ‰מעלו˙ בעˆמך‰ ,רח˜ ‡˙
‰מ„ו˙ ‰רעו˙ ו‰עבר ‡˙ כ˙מי‰ם ו˜נ ‰מ„ו˙ טובו˙ .עבו„ ועבו„ – עבו„ עם
עˆמך ועבו„ עם זול˙ך ל‰ורו˙ו במ„ו˙ טובו˙ וב‡‰ב˙ י˘ר‡ל"

ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים נ‡מרו

◇ ◇ ◇

‰בי‡ורים ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר
במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר
„ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙

לע˜ור ˙חיל‰ ˙‡ ‰מ„ו˙ ‰רעו˙

‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙

 . .בספרי מוסר וחכמ‰ ‰י˘נים י˘ מ˘ל ו„ו‚מ‡ על ‡י˘ ˘˙‰למ„ ל˜נו˙ לו מ„ו˙

‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו על˙‡Œר

טובו˙‡ ,בל ל‡ נ˙ן „ע˙ו ולבו ˙חל ‰לע˜ר ‡˙ ‰מ„ו˙ ‰רעו˙ ו‰ר‚ילו˙ ‰רעו˙ ‡˘ר

‡ו ב˙וכן ‰עניינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙

‰יו לו ,ובמ˜ומם ל˜‰נו˙ ‡˙ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ ל˜ובעם במוחו ,ולחרו˙ ‡ו˙ם על לוח

„‰ברים.

לבו:

◇ ◇ ◇

]מ˘ל[ למלך ‚„ול ˘ˆו ‰לעב„יו ללמ„ ‡˙ ‰חיו˙ מל‡כו˙ ועוב„ו˙ ˘‰ם ‰יפך

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע '‰ ˙‡ ‰כמים
לים מכסים" ,ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙" ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡י˙י
˙ˆ‡" ,במ‰ר ‰בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

טבעם„‰ ˙‡ ,וב ,למ˘ל ,לˆ‡˙ במחול עם פיל  . .וכ„ומ.‰
וכ˘למ„ ‰ללכ˙
ƒ
‰י׳ ˘ם פ˜ח ‡ח„ ו˙‰יע ıללמו„ ‡˙ ‰ח˙ול ללכ˙ על ˘˙י ר‚לי',
על ˘˙י ר‚לי׳ƒ ,למ„ ‰ל˘‡˙ כלים ב˘˙י י„י׳ ע„ ˘‰ר‚יל ‰ל˘ר˙ ב˘ע˙ ‰סעו„ ‰ל‚‰י˘

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

‰מ‡כלים ‡ל ˘‰לחן.
כ˘‚מרו ‰עב„ים ללמ„ ‡˙ ‰חיו˙ כ‡מור ,ע˘‰ ‰מלך מ˘˙„‚ ‰ול ל‰ר‡ו˙ ‡˙ ˘ריו
ועב„יו ‡˙ י˜ר ˙פ‡ר˙ מלכו˙ו ,וכל ‰מסובים מ˙פל‡ים ו˘וח˜ים מטוב לב על מחול
„‰וב עם ‰פיל  . .ויו˙ר מ‰כל ל˜ח ‡˙ לב ‰מסובים – ‰ח˙ולים ‰נו˘‡ים ומ‚י˘ים ‡ל
˘‰לחן טסים עם מ‡כלים ˘ונים בס„ר ומ˘טר כפ˜חים בבני ‡„ם.
‰י׳ ˘ם ‡„ם ‡ח„ ˘‰י׳ עוין ‡˙ ‰מלך ול‡ יכול לסבול ‡˙ ‚„ול˙ו˘‡ ,ר ב‡מרי פיו

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

‰נ‰ ˙‚‰בעל עם ‡˘˙ו מעורר˙ ‰נ‰‚‰
„ומ ‰מלמעל‡ ‰ל ‰בעל
...כ‡˘ר חו˘בים ‡ו„ו˙ ˆ ,‰˘‡‰ריכים לזכור ˙מי„ ˘כל כנס˙ י˘ר‡ל וכל י‰ו„י
בפרט מכונ ‰˘‡ ‰למלך מלכי ‰מלכים „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ ,וכ‡˘ר מב˜˘ים מ˘‰י"˙
˘‰ו‡ – ברוך ‰ו‡ – י˙נ ‚‰עם כנס˙ י˘ר‡ל‰˘ ,ו‡ ˜ור‡ ל ‰רעיי˙י ,למל‡ מ˘‡לו˙
לבבם לטוב‰ ,‰רי י„וע ˘‡˙ערו˙‡ „לעיל‡ ב‡ ‰ע"י ‡˙ערו˙‡ „ל˙˙‡ˆ ,7ריכים ]‡ם
כן[ ל˙‰נ ‚‰כך ‚ם עם ˘ ‰˘‡‰לו,
וכפי ˘‚‰מר‡ ‡ומר˙ מכב„ ‰יו˙ר מ‚ופו ,ובפרט כ˘מ˙בוננים ˘עומ„ים ‡נו בסוף
‚‰לו˙ ו˜רוב‰ ‰י‡ ‡‚‰ול˘ ‰לימ ‰בב"‡‡˘ 8ז י‰י' נ˜ב˙ ‰סובב ‚בר ,ז ‰עˆמו מבי‡
ר‚˘ ˘ל כבו„ וז‰ירו˙ בנו‚ע ל‡˘ ,‰ול‰ביט עלי' ב˙ור ב˙ ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב.
]ו[‚ם ‡ם ‡פילו י˘ ל ‰חסרון‰ ,נ ‰פעמים רבו˙ ‰רי ז ‰בכלל ‰חסרון ˘ל ˙‰נ‚‰ו˙
‰בעל‰˘ ,י‡ נ‰יי˙ ‡˘˙ לסטים‡ ,בל יכול ‰ל‰יו˙ ‚ם ‡˘˙ חבר כחבר...

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰
‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰ ‰"‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

)˙ר‚ום חפ˘י מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ‡‚ר˙ ‡'˙˘יח(

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי' ,הרב מנחם מענ„ל
„רו˜מן ,הרב חיים „ו„ וילהלם ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב
‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה
˙‰ = (7עוררו˙ ]‰ענינים ו˘‰‰פעו˙[ למעל ‰ב‡ ‰ע"י ˙‰עוררו˙ למט„‡‰„] ‰ם ,ע"י עבו„˙ו[.
 (8במ‰ר ‰בימינו ‡מן.

˜úר‡˙ ˘ב˙

תוכן העניינים

כ‰

˘יחנ‡ ,ובו„‡י נו˙נים ‰כחו˙ ע"ז לעמו„ בנסיון .ועיי‚"כ ˜ונטרס ‰חלˆו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ‡‚ר˙ ‡'˜מ‡(

ריבוי ‰‰עלמו˙ ו‰‰ס˙רים – ‰וכח‰
˘ז‰ו מעי˜רי ‰בירורים ˘לו

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰כיˆ„ ˙‰עלם ‰בן-ז˜ונים מˆער ‡ביו ‡ו‰בו?!
˘לו˘ סיבו˙ מ„וע ‡ין ל˙לו˙ ˙‰עלמו˙ יוסף מ‡ביו בעונ˘ ˘נ˙חייב ‡ביו  /ב‚„ר "˘ו˙פו˙ו"
˘ל ˜‰ב" ‰בחרם ˘‰טילו ˘‰בטים ˘ל‡ ל‰ו„יע ליע˜ב ˘עו„ יוסף חי  /מ˙י וכיˆ„ ‰ו˙ר חרם
ז?‰
)ע"פ ל˜וטי˘-יחו˙ ח"י ˘יח '‡ ‰לפר˘˙נו(

פנינים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח
עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

במענ ‰על מכ˙בו  . .בו מו„יע ‡˘ר ˜בל עליו ומ˜יים ‰‰ור‡ו˙ בענין ˘‰יעורים
4

ונ˙ינ˙ ‡ ,‰˜„ˆ‰בל בנו‚ע ל˘לום בי˙ ‰רי בחיˆוניו˙ ‰וטב ‡בל בפנימיו˙ ע„יין ‡ינו
כ„בעי.
כבר כ˙ב˙י לו במכ˙בי ˜‰ו„ם ע„"ז ˘בו„‡י י‰יו ‰עלמו˙ ו‰ס˙רים ביחו„ על ענין
˘‰לום בי˙ ,ו„ו˜‡ בז ‰נחוˆ‡˙‰ ‰מˆו˙ ביו˙ר ,כי מריבוי ‰‰עלמו˙ ו‰‰ס˙רים מוכח
‡˘ר ז‰ו „ו˜‡ מעי˜ר ‰בירורים ˘לו,

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
מ„וע בכ ‰יוסף „וו˜‡ על 'ˆוו‡רי בנימין ‡חיו'?
בי‡ור ˘‡ל˙ יוסף "‰עו„ ‡בי חי" – למרו˙ ˘כבר י„ע ז‡˙ לפני ז ,‰ו˘‰ייכו˙ בין ז ‰ל"מ‰רו
ועלו ‡ל ‡בי" ,ובנוסף  -מ„וע ל‡ על ‰יוסף בעˆמו ‡ל ‡ביו
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו ˘יח '‡ ‰לפר˘˙נו(

וכמובן מכ˙בי ‡‰ריז"ל ומבו‡ר ב„‡"ח - 5ר‡˜ ‰ונטרס ‰עבו„ ‰ספ"ו ˘‡ -ר לב„
יחי„ים ‰רי ‰נ˘מו˙ „„ורו˙ינו ‡ל‰ ‰יו כבר בעולם ,וב‡ים ע˙ ‰ב‚ל‚ול ועי˜ר בי‡˙ם
‰ו‡ ל˙˜ן ‡˙ מ˘ ‰חסרו ב˜יום ˙‰רי"‚ מˆו˙ ב‚ל‚ולים ˜‰ו„מים ,ובכל ז‡˙ כמובן ‚ם
‰ם מחוייבים ב˜יום כל ˙‰רי"‚ מˆו˙ ‡ף ‡לו ˘ל‡ חסרו ב‚ל‚ולם ˜‰ו„ם,
ו‰חילו˜ ‰ו‡ ‡˘ר ב‡לו ‰מˆו˙ ˘ל‡ חסרו בפעם ˜‰ו„מ˙ ‰רי ‰יˆ"‰ר ‡ין מנ‚„ ע"ז
ביו˙ר ,כ"‡ ר˜ כ„י ˘י˘‡ר ‰ענין „בחיר ‰חפ˘י˙ ,כי בענינים ‡לו כבר ‰וברר בפעמים

פנינים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יב
„רו˘ ו‡‚„‰

][‰ז ‰וחל˜ם בנפ˘ ˘‰ייך לענינים ‡לו‰ ,רי ˙‰‰נ‚„ו˙ ˘ל ‰יˆ"‰ר ‰י‡ בכל ˙ו˜ף,
ו‡ין ל‡‰ריך ב„בר ‰מבו‡ר וכו'.

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
„˙˘‰לו˙ יוסף במˆו˙ כבו„ ‡ביו
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י ˘יח ‰ב' לפר˘˙נו(

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
‚„ול ˘‰לום בכלל ובין ‡י˘ ו‡˘˙ו בפרט
מכ˙בי ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‚ו„ל ‰ענין ו‰ז‰ירו˙ ˘ˆריך ל‰יו˙ ב˘לום בי˙ ובפרט בזמננו בע˜ב˙‡
„מ˘יח‡

„רכי ‰חסי„ו˙

˜‰ו„מו˙ ,מ˘‡"כ ב‰ענינים ˘חסרו בפעמים ˜‰ו„מו˙ ‰יינו ˘ל‡ ‰וברר חל˜ם בעולם

....................................

כב

"‰ח˙ול" ˘˜נ ‰מ„ו˙ טובו˙
"˙˜ן ‡˙ ‰מעוו˙ ל˙לו˙ ‡˙ ‰חסרונו˙ בזול˙ך ו‡˙ ‰מעלו˙ בעˆמך‰ ,רח˜ ‡˙ ‰מ„ו˙ ‰רעו˙
ו‰עבר ‡˙ כ˙מי‰ם ו˜נ ‰מ„ו˙ טובו˙ .עבו„ ועבו„ – עבו„ עם עˆמך ועבו„ עם זול˙ך ל‰ורו˙ו
במ„ו˙ טובו˙ וב‡‰ב˙ י˘ר‡ל"

„˙˘‰לו˙ ב˘‰לום בי˙ ‡ -ף ˘נ„ר˘ לז ‰ווי˙ורים
ובנו‚ע ‡ליו לע˘י' בפועל ˘ז‰ו ‰עי˜ר‰ ,רי עו„ ‰פעם ‡עורר ‡ו˙ו ו‡זרזו בענין
„˙˘‰לו˙ ב˘‰לום בי˙ ביו˙ר‡ ,ף ˘נ„ר˘ לז ‰ווי˙ורים )מכיון ˘‰ווי˙ורים ‡ינם בעניני
˙ור ‰ומˆו ,(6‰וכמו ˘כ˙ב˙י לו מ‡ז ˘‡רז"ל „ ‰˘‡‰מע˙ ‰מˆוי' ו˘ערי „מעו˙ ל‡
ננעלו ו‰ברכ ‰ל‡„ם ‰י‡ ב˘ביל ‡˘˙ו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚‡ ‰ר˙ ‡'רנז(

למעל˜ – ‰וב" ‰וכנס˙ י˘ר‡ל )ור‡‚ ‰ם ל˜מן ˜‰טע "‰נ‰ ˙‚‰בעל כו'"(.
 (4מ˙‰וכן נר‡˘ ‰מכ˙ב ז‰ ‰נו ‰מ˘ך מ‡‚ר˙ ˘‰וב‡ ‰לפני ז.‰
„ = (5ברי ‡ל˜ים חיים )כינוי לספרי חסי„ו˙(.
 (6כלומר‡ ,בל בעניני ˙ומ"ˆ מובן ˘‡י ‡פ˘ר לוו˙ר.

‰

כ„

תורת חיים
מכ˙בי ˜ו„˘ עם עˆו˙ ו„‰רכו˙
בענייני עבו„˙ ˘‰י״˙ בחיי ‰יום יום

‚„ול ˘‰לום בכלל ובין ‡י˘ ו‡˘˙ו בפרט

‡˙‰ב˜ו˙ ‰סטר‡ ‡חר‡ ביו˙ר ˘ -ל‡ ל‰ניח לע˘ו˙ ˘לום
במענ ‰על מכ˙בו  . .בו מו„יע על מ˜ר˜˘ ‰ר ‰עם זו‚˙ו ˙חי' 1ומב˜˘ ˙˜ון בע„ו
ובע„.‰
 ...י˘˙„ל ב„˙˘‰לו˙ ‰יו˙ר ‚„ול ‰בענין ˘ל ˘לום בי˙ בינו ובין זו‚˙ו ˙חי' ‰יינו
˘יז‰ר בז ‰ב˙כלי˙ ‰ז‰ירו˙ ,וי„וע מרז"ל נ˘ים „ע˙ם ˜ל ‰ו‡˘„ ‰מע˙ ‰מˆוי' ולכן
טוב ˘י‰י' ‰ו‡ ‰מוו˙ר מˆ„ו ל‰פי˜ רˆונ ‰ובפרט במילי „עלמ‡ ,ו‡ם בכל ע˙ ‰פלי‚ו
רז"ל במעל˙ ˘‰לום בי˙ ,ע‡כו"כ בע˘"˜ ,ו‡נו ע˙ ‰כולנו בע˘"˜ ל‡חר חˆו˙ ,כי ˜רב
˜‚ ıלו˙נו ובי‡˙ מ˘יחנו.2
...י˘ ל˘ער ˘‰‰עלם ו‰‰ס˙ר ביו˙ר י‰י' ‡ˆלו בנו‚ע  . .ל˘לום בי˙; כי י„וע
˘‚„ול ˘‰לום וכל ˙‰ור ‰כול„ ‰רכי' „רכי נועם וכל נ˙יבו˙י' ˘לום ,ובפרט ב‚לו˙ ז‰
‡‰חרון ˘כמרז"ל ביומ‡ ט' ע"ב ב‡ בסיב˙ ‰ע„ר ˘‰לום ,וכל כמ˘ ‰מ˙˜רב ˜‚‰ ıלו˙

מקרא אני דורש

‰כיˆ„ ˙‰עלם ‰בן-ז˜ונים
מˆער ‡ביו ‡ו‰בו?!
˘לו˘ סיבו˙ מ„וע ‡ין ל˙לו˙ ˙‰עלמו˙ יוסף מ‡ביו בעונ˘ ˘נ˙חייב ‡ביו  /ב‚„ר
"˘ו˙פו˙ו" ˘ל ˜‰ב" ‰בחרם ˘‰טילו ˘‰בטים ˘ל‡ ל‰ו„יע ליע˜ב ˘עו„ יוסף
חי  /מ˙י וכיˆ„ ‰ו˙ר חרם ז?‰
בפר˘˙נו מ‚יע ‰לסיומ˜˙ ‰ופ˙ ‰ריחו˜ ו‰ני˙ו˜ ˘ל יוסף „ˆ‰י˜ מ‡חיו ומ‡ביו –
˙˜ופ ‰ב˙ כ"ב ˘נים ˘‰חל ‰ב"מכיר˙ יוסף" )בפר˘˙ וי˘ב( ,ומס˙יימ˙ בפר˘˙נו

)מ,‰

‚( כ‡˘ר יוסף מ˙‚ל ‰ל‡חיו ומכריז‡" :ני יוסף" ,ו˘ב ומ˙‡ח„ עם ‡חיו ו‡ביו.
לפום רי‰ט‡ מ˘מע ˘ז˘ ‰ע„ כ ‰ל‡ ˘לח יוסף ל‰ו„יע ל‡ביו ˘‰ו‡ חי )‡ף
˘בוו„‡י י„ע ‡˙ ‚ו„ל ‡‰ב˙ ‡ביו ‡ליו ,וממיל‡ ‚ו„ל ˆערו ו‡בלו עליו(‰ ,ו‡ כ„י
˘˙˙˜יים ‚‰זיר˘ ‰נ‚זר ‰על יע˜ב ל‰יפר„ מיוסף בנו למ˘ך כ"ב ˘נים" ,כנ‚„ כ"ב
˘נ˘ ‰ל‡ ˜יים יע˜ב כיבו„ ‡ב ו‡ם" ,כמו ˘פיר˘ ר˘"י בפר˘˙ וי˘ב )לז ,ל„(; ולכן
‰מ˙ין יוסף ב‰ו„ע ‰זו ע„ ˘יעברו כ"ב ˘נים ,ור˜ ‡ז ‚יל ‰ל‡ביו.

‰רי ‡˙‰‰ב˜ו˙ מˆ„ ˘כנ‚„ ‰ו‡ ביו˙ר בנו‚ע ˘ל‡ ל‰ניח לע˘ו˙ ˘לום בעולם בכלל

‡מנם כ„ „יי˜˙ ˘פיר ,מ‰לך ז‡ ‰ינו מ˙‡ים ע"פ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"˘ ,כן:

ובין ‡י˘ ו‡˘˙ו „למט‰˘ ‰ם ב„ו‚מ˙ ‡י˘ ו‡˘„ ‰למעל ‰בפרט‡ ,3בל לפום ‚מל‡

‡ .מנין י„ע יוסף ˘נ‚זר על יע˜ב ל‰ענ˘ על "˘ל‡ ˜יים כיבו„ ‡ב ו‡ם"? ועו„‰ ,ל‡
מ˜ר‡ מל‡ „יבר ‰כ˙וב )˙ול„ו˙ כח ,ב( ˘‡ביו ו‡מו  -יˆח˜ ורב˜˘ ,‰לחו ‡ו˙ו לבי˙

 (1כנר‡ ‰בענין ‡יסור נ„‡ ‰ו ˘˜‰ור לז.‰
 (2במכ˙ב י˘ ‚ם עו„ ‰ור‡ו˙ :ס„ר מסויים בנ˙ינ˙ ˆ„˜ ‰ו˘יעורי לימו„ מסויימים.
 (3כנר‡‰ ‰כוונ˘ ‰ע"י ‰פירו„ ו‰ע„ר ˘‰לום בין ‡י˘ ו‡˘ ‰למט‚ ,‰ורמים פירו„ ר"ל בין ‡י˘ ו‡˘‰

לבן ,ולמ ‰יעל ‰ב„ע˙ו ˘ל יוסף ˘נ˙חייב יע˜ב עונ˘‰ ,ו‡יל ול‡ ˜יים כיבו„ ‡ב ו‡ם
ב˘נים ב‰ן ‰י ‰ב˘ליחו˙ם ˘ל ‡ביו ו‡מו עˆמם בחרן?!
ב‚ .ם ‡ם י„ע יוסף מ‚זיר ‰זו‰ ,רי ‰י ‰יכול ל˜יימ ‰בעˆם ריחו˜ו מבי˙ ‡ביו ,בכך

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‚

˘‡ביו ל‡ יי„ע מ˜ום ‰ימˆ‡ו‡ ,ף ‡ם יי„ע ˘‰ו‡ חי .ובז˘ ‰פיר מ˙˜יים "מ„ ‰כנ‚„

כ‡ן ענין וטעם ‡‚„˙י ,27כנ"ל )מ˘‡"כ פי'

פרע ‰מלך מˆרים ‡ל‡ מ„ע˙ עˆמו ,כנ"ל,

מ„ :"‰כ˘ם ˘יע˜ב פיר˘ מיˆח˜ ‡ביו כ"ב ˘נים )וי„ע ˘‰ו‡ חי( – כך ייענ˘ בפרי„˙ו

"˘‰ס ˘‰ו‡ ענין כיבו„ ‡ב בפ˘טו˙ו ול‡

ו‡ף ‚ם ז‡˙ ˘ל‡ מˆינו ˘˘‡ל כלל ‡˙

˘ל יוסף ממנו לכ"ב ˘נים )‡ף ‡ם י‰י ‰י„וע לו ˘‰ו‡ חי(.

ברמז(.

‚ .ל‡מי˙ו ˘ל „בר עˆם ‰סבר‡ ˆ"ע :כי ‚ם ‡ם נ‚זר על יע˜ב עונ˘ מן ˘‰מים,
‡ין ז ‰נו˙ן ר˘ו˙ ליוסף ל‰עני˘ ‡˙ ‡ביו„ .ו‚מ‡ ל„בר‡ :י ‡פ˘ר לומר ˘˘‰בטים,
‡חי יוסף‰ ,יו מו˙רים ומחוייבים במכיר˙ו – ב˘ביל ˘י˙˜יימו חלומו˙יו וי˙˜יים עונ˘
יע˜ב!...
ולכן י˘ לב‡ר ‡˙ ‰סיב ‰מ„וע ע„ ע˙ ‰ל‡ ‚יל ‰יוסף ל‡ביו ˘‰ו‡ חי ,ב‡ופן ‡חר,
וכ„ל˜מן.

ב.

ויובן ב„˜‰ים „ברי ר˘"י בפר˘˙ וי˘ב )לז ,ל‚( ,בענין ז˘ ‰יע˜ב ל‡ י„ע ‡˙

‡‰מ˙ ב„בר יוסף וח˘ב ˘"טרוף טורף יוסף" ,וז"ל:
"ולמ ‰ל‡ ‚יל ‰לו ˜‰ב" ?‰לפי ˘‰חרימו ו˜ללו ‡˙ כל מי ˘י‚ל ,‰ו˘˙פו ל˜‰ב"‰
ו‰נ ,‰כבר ‡‰ריכו במפר˘י ר˘"י בבי‡ור „בריו ‡לו ,עיין ב„ברי‰ם ו‡כמ"ל

)ועו„

חזון למוע„ בעז" ;(‰ו‰נו‚ע לעניננו ‰ו‡ ˘לכ‡ור‡ ‰ינו מובן:
כיון ˘ע˘ו ˘‰בטים חרם ביני‰ם ˘ל‡ ל‚לו˙ ליע˜ב ‡˙ ‡‰מ˙ ב„בר יוסף‡ ,יך ז‰
˘לבסוף כן סיפרו ליע˜ב ו‰ו„יעו לו )כמסופר בפר˘˙נו( ˘יוסף חי?! ‰ל‡ ב"פ˘וטו
˘ל מ˜ר‡" )ובפירו˘ ר˘"י( ל‡ מˆינו ˘˙‰ירו ˜ו„ם לכן ‡˙ ‰חרם!
]בבעל ‰טורים ע"‰פ בפר˘˙נו )מ ,‰כו( "וי‚„ו לו ל‡מר עו„ יוסף חי" ,כ˙ב" :וי‚„ו
לו – חסר יו"„˘ ,ל‡ ‚‰י„ו לו ע„ ˘˙‰ירו ‰חרם ˘‰חרימו בע˘ר ."‰וכן ‡י˙‡ ב„ע˙
ז˜נים מבעלי ˙‰וס' בפר˘˙ וי˘ב )לז ,ל" :(‰וכ˘יר„ו למˆרים ומˆ‡ו‰ו חי ‡ז ˙‰ירו
)‰וב‡ ‚ם בבי˙ יוסף יו"„

סימן רכח ב˘ם ‰ר˘ב" .ıועו„(‡ – .מנם מז ˜˙˘˘ ‰ר˘"י ול‡ פיר˘ „בר ז) ‰ובפ˘ט ‰כ˙וב
בוו„‡י ל‡ מˆינו ר‡י ‰ל˙‰ר ‰זו( ,מובן ˘ל„ע˙ו ‰ענין מיו˘ב בל‡ו ‰כי[.

‚.

בי‡ור ‰ענין:

לכ‡ור ‰י˘ ל˘‡ול על מע˘˘‰ ‰בטים – חרם ז ‰למ ?‰מ„וע ל‡ „י ˘י˙„ברו
ביני‰ם ˘כל ‡ל‰ ‰נמˆ‡ים במעמ„ ז ‰ל‡ י‚לו ליע˜ב ,וי˙פללו ויב˜˘ו מ˜‰ב"‰˘ ‰ו‡
ל‡ י‚ל ;‰ומˆ ‰ורך בחרם?
‡ך ‰בי‡ור פ˘וט˘ ,מ˙חיל – ‰כ˘‰סכימו למכור ‡˙ יוסף – ח˘˘ו ˘ל‡חרי ז,‰
כ‡˘ר ˙י˘וך חמ˙ם ,בוו„‡י י˙חרט ‡ח„ מ‰ם וירˆ ‰ל‚לו˙ ליע˜ב ˘מכרו ‡˙ יוסף

)פר˘˙נו מ ,‰יט( ˘‰י' יוסף מ˜פי„ על
ר˘ו˙ פרע ,‰וז‰ו ˘‡מר "ו‡˙ˆ ‰וי˙– "‰

סביב ˜יום חוב˙ כיבו„ ‡ב ע"י יוסף,28

"‡מר בל˘ון ˆוו‡ ,‰לפי ˘פרע‰ ‰י' מכיר

ולמנוע ‡˙ ˆערו וכו'; וחי„ו˘ ‰י' ב„בר

ביוסף ˘ל‡ ‰י' ˘ולח י„ בממונו כלל . .

˘מ˙נ ‰זו „יוסף ל‡ ‰י˙ ‰ע"פ ˆיווי

ל‡ ירˆ ‰ל˘לוח „בר ל‡ביו כו'"‰ ,יינו
˘)‡ף ˘יוסף ‰י' ‰מו˘ל ו˘ליט ובי„ו

 (27ו‚ם מ‰˘ ‰זכיר טעם בפי' ‰ר‡˘ון ‰ו‡
בעי˜ר ל‚„‰י˘ ˘ז‰ו „בר כז˘) ‰ל עונ‚( ˘‰ו‡
כוונ˙˘ ‰ל ‰מ˙נ ,‰כלעיל בפנים.
 (28ור‡ ‰לעיל ‰ער.10 ‰

עמ‰ם; ‡בל יˆח˜ ‰י ‰יו„ע ˘‰ו‡ חי‡ ,מר‰ :י‡ך ‡‚ל ,‰ו˜‰ב"‡ ‰ינו רוˆ ‰ל‚לו˙ לו".

‰חרם" .ומ˜ורו במ„ר˘ ˙נחומ‡ )וי˘ב ב(" :ו˙‰ירו ‡˙ ‰חרם"

ונמˆינו למ„ים מכל ז‡˙‰˘ ,כל סובב

ר˘ו˙ פרע ‰ע"ז ]ויעויי' בטור ‡‰רוך

לע˘ו˙ כרˆונו ,מ"מ( ב„רך כלל ‰י˙‰
‰נ˙‚‰ו ˘ל‡ ‰י' ˘ולח מעˆמו כלום[,
ול„בר מˆו ,‰ל˜יום מˆו˙ כבו„ ‡ביו ,ל‡
˙‰ח˘ב בפרע ‰ו˜יימ ‰ב‰י„ור ‚„ול וכו'.

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

ז‰ ‰ו‡ מ"מ„ר˘ ‡‚„) "‰ול‡ כ˙ב "„בר

למˆרים .25ו‰טעם ,כי "‚ריסין ˘ל פול"

ועו„נו חי )ובכך יפ‚ע ב˘‡ר ‡‰חים( .וכפי ˘‡כן מˆינו בפר˘˙ מ˜) ıמב ,כ‡( ˘סוף

‡חר" וכיו"ב( ,בכ„י לרמז ˘ע"„ ‰מ„ר˘

‰ו‡ מ‡כל ˘ל ˜טניו˙ פרו„ו˙ לחל˜ים

כל סוף כולם ˙‰חרטו על ‰מכיר" ,‰וי‡מרו ‡י˘ ‡ל ‡חיו ‡בל ‡˘מים ‡נחנו על

ו‰רמז י˘ למˆו‡ ˘ייכו˙ בין "‚ריסין ˘ל

]יעויי' ב‚ו"‡ כ‡ן "ול˘ון ‚ריסין ˘ל

‡חינו ‡˘ר ר‡ינו ˆר˙ נפ˘ו ב˙‰חננו ‡לינו ‚ו'" .וז‡˙ ‰י˙ ‰כוונ˙ם בע˘יי˙ ‰חרם,

פול" ל˘ליחו˙ יוסף ל‡ביו .ובי‡ור „‰בר,

פול ‰ם פולין ˘בורים לחל˜ים כ„כ˙יב

˘"‰חרימו ו˜ללו ‡˙ כל מי ˘י‚ל‡˘ – "‰ין ל‡ח„ מ‰ם )‡ו לכמ (‰ר˘ו˙ ל‚לו˙ ‡˙

„יו„ע ‰י' יוסף ˘כ‡˘ר יחזרו ‡חיו לכנען

וי‚רס בחˆ‚ ıו'" ,ועיי' ‚"כ בר˘"י מוע„

ויב˘רו ל‡ביו ˘"עו„ יוסף חי" ‰רי ב˘ור‰

˜טן )י‚ ,ב „" ‰ו‚רוסו˙( ˘כ˙ב "˘טוחנין

טוב ‰זו ˙‚רום לו ‚ם ‰ר‚˘ ˘ל ˆער ,כי

פולין ל‚ריסין" ,ועיי"ע ב˘"ס נ„‰

עי"ז יוו„ע לו ˘‡חיו מכרו‰ו ,22ובו„‡י

‡([ ,ו„ו˜‡ מ‡כל ז‰ ‰י' ח˘וב ביו˙ר

„˙˘‰ל יוסף ככל ‡‰פ˘רי למנוע ועכ"פ

במˆרים ,ובז ‰רמז יוסף ל‡ביו ˘י˘נם

למעט ˆערו ˘ל ‡ביו .ו‡פי' ‡ם ˙מˆי

„ברים ˘מבי‡ים ˙ועל˙ ‚„ול„ ‰ו˜‡ ע"י

לומר ˘ל‡ י‚לו ליע˜ב ˘מכרו‰ו – ‰רי

˘מחל˜ים ומפרי„ים ‡ו˙ם; וע„"ז בנ„ו"„

‚ם ‡ז מˆטער יע˜ב על ‰זמן ˘‰י' יוסף

– „ו˜‡ ע"י ˘‡חי יוסף מכרו‰ו למˆרים

)סב,

נפר„ ממנו ומ‡חיו ,ו„˙˘‰ל יוסף למעט

ו‰פרי„ו‰ו מ‡˙ כולם ,יˆ‡‰ ‰טוב" ‰כי

ˆער ז .‰וי"ל ˘‚ם ל˙כלי˙ זו ‡מר יוסף

למחי' ˘לחני ‡ל˜ים לפניכם"

˘י‡מרו ליע˜ב )פר˘˙נו מ ,‰ט( "כ‡ ‰מר

מ ,(‰ ,‰ול‡ י„‡‚ יע˜ב על ‰מכיר ‰כיון

בנך יוסף ˘מני ‡ל˜ים ל‡„ון לכל מˆרים

˘‰בי‡˙ ‰ועל˙ רב ‰זו  .ועפ"ז יומ˙˜

)פר˘˙נו

26

‚ו'"‰ ,יינו ˘‡ל˜ים ע˘ ‰ז‡˙ ,ויוסף ‡ינו

מ˘ ‰ל‡ כ˙ב ר˘"י בפי' ז ‰טעם למ‰

מ˙רעם כלל כי נע˘ ‰ל‡„ון ‚ו' ,וכו' .ולכן

בחר ב„בר )ח˘וב( ז„ ‰ו˜‡ ,כי בכ˙בו

˘לח יוסף ל‡ביו "‚ריסין ˘ל פול" ,כי בז‰

˘‰פי' ‰ו‡ מ"מ„ר˘ ‡‚„ "‰מרמז ˘י˘

רמז

23

ל‡ביו ˘‡ין לˆ‰טער

24

על מכיר˙ו

„‰בר ליע˜ב‡ ,ל‡ במ˜ר˘ ‰בו כולם יחליטו ל‚לו˙.
‡בל ע„יין ח˘˘ו ˘מ‡ ‡ח„ מ‡‰חים )‡ו יו˙ר( ירˆ ‰ל‰כריח ‡˙ ‡˘‰ר ל˘מוע
ב˜ולו ול‚לו˙ ליע˜ב

)ור‡ ‰פר˘"י וי˘ב לח‡˘ ‡ ,מרו ˘‰בטים לי‰ו„‡" :‰ילו ‡מר˙ ל˘‰יבו ‰יינו

˘ומעים לך"( ,ולכן "˘י˙פו ל˜‰ב" ‰עמ‰ם" ,ו‰יינו‰‰˘ :חלט‡ ‰ם ומ˙י ל‚לו˙ ליע˜ב
˙לוי ‰ב˜‰ב" ;‰ו‡ף כולם יח„ ‡ינם ר˘‡ים ל‚לו˙ ולעבור על ‰חרם‡ ,ל‡ בˆירופו
ו‰סכמ˙ו ˘ל ˜‰ב".‰

„.

ו‰נ ,‰מ˙˘˘ ‰פו ˘‰בטים ל˜‰ב" ‰עמ‰ם בחרם ,כפ˘וט ‡ין ‰כוונ‚˘ ‰ם

˜‰ב" ‰ל‡ י‚ל ‰מחמ˙ ‰חרם‰„ ,ל‡ "מי י‡מר לו מ˙ ‰ע˘‡ ,"‰ל‡ ר˜ ˘‡ח„ )‡ו כמ(‰
מ‰ם ,מן ˘‰בטים ,ל‡ י‚לו לולי ‰סכמ˙ ˜‰ב" .‰ומ˘ ‰בפועל ˜‰ב" ‰נ˘˙˙ף עמ‰ם
ול‡ ‚יל ‰ליע˜ב ˘עו„ יוסף חי‰ ,ו‡ מחמ˙ ˘‰ו‡˜‰ ,ב" ,‰ל‡ רˆ .‰ו‰יינו :מכיון
˘˘‰בטים ˘י˙פו ל˜‰ב" ‰עמ‰ם‰˘ ,ם ל‡ י‚לו ליע˜ב בלי ‰סכמ˙ו וˆירופו – לכן
כביכול ‰סכים מרˆונו ונ˘˙˙ף עמ‰ם˘ ,ביטול ‰חרם ו‚ילוי „‰בר ליע˜ב י‰י„ ‰ו˜‡
ב˘י˙וף כולם – ˜‰ב" ‰ו˘‰בטים יח„.
וז‰ו מ˘ ‰יˆח˜˘ ,ל‡ נ˘˙˙ף ב‰חרם‡ ,מר‡‰" :יך ‡‚ל ‰ו˜‰ב"‡ ‰ינו רוˆ ‰ל‚לו˙
לו"?! כלומר ,מכיוון ˘‰סיב˜‰˘ ‰ב"‡ ‰ינו מ‚ל‰ ,‰ו‡ ל‡ מחמ˙ ‰חרם‡ ,ל‡ מחמ˙
˘‡ין רˆונו ל‚לו˙‰ ,רי ˘‚ם יˆח˜ ‡ין לו ל‚לו˙.

 (22ר‡‡ ‰ו"‰ח פר˘˙נו מ ,‰כו .וכן מ˘מע
מפירו˘ ר˘"י )ויחי מט ,ו .ט .נ ,טז( ˘לבסוף נו„ע
ליע˜ב ˘נמכר ע"י ‡חיו – ‡בל ר‡ ‰רמב"ן פר˘˙נו
)מ ,‰כז( ˘ל‡ ‰ו‚„ ליע˜ב כל ימיו ˘‡חיו מכרו‰ו
ליוסף ,כי ‡חיו ל‡ רˆו ל‚‰י„ לו חט‡˙ם כי יר‡ו פן
י˜ˆוף עלי‰ם .וכ˙ב ˘יע˜ב ח˘ב כי יוסף ‰י' ˙וע‰
ב˘„ ‰ו‰מוˆ‡ים ‡ו˙ו ל˜חו‰ו ומכרו ‡ו˙ו ‡ל
מˆרים – מ˙‡ים ל‡מיר˙ ˘‰בטים בנו‚ע ל‰כ˙ונ˙,
"ז‡˙ מˆ‡נו"‰ ,יינו במ˜ום ˘‰יו "רועים" )‡ל‡
˘נ˙ברר ˘ל‡ "טורף" ,כי ‡ם ˘‰מוˆ‡ים ‰כו‰ו
וכיו"ב(.
 (23וע"„ פירו˘ ר˘"י פר˘˙נו )מ ,‰כז( "סימן
מסר ל‰ם כו'".
 (24ול‰עיר ‚"כ מ‰מ„ר˘ )ב"ר פˆ"„ ,ב‰ – .וב‡
‚"כ לעיל ב‰ער" (19 ‰ז‚ ‰ריס ˘ל פול ˘‰ו‡ על
עי˜˙ נפ˘" – ˘י˘נ ‰ס‚ול ‰טבעי˙ ב‚ריסין ל‰פי‚

ˆ‰ער .ור‡ ‰מ˙נו˙ כ‰ונ˘ ‰ם .וב˙ור˘ ‰למ‰ ‰נ"ל
בפנים.
 (25וי˘ ל‰וסיף ˘עי"ז ביטל יוסף ‚"כ ‡˙ ‰ח˘˘
˘יע˜ב ל‡ י˜לל ‡˙ ‡חיו כ˘יו„ע לו ˘‰ם מכרו‰ו,
ר‡‰ ‰ער.22 ‰
ול‰עיר ‚"כ מלבו˘ ‡‰ור) ‰וי˘ב ל‚ ,לז( ˘‡ין
לח˘ו„ ‡˙ יע˜ב ˘מ˙וך רו‚זו מחמ˙ יוסף לב„ו
י˜לל ח"ו כל בניו וי˘כל עˆמו מכולם .עיי"˘
)ור‡˜˘‰ ‰ו"ט ב„בריו – בל˜ו"˘ ח"י ע' .(39
 (26ו‡ין ל˘˜‰ו˙ עפ"ז על פי'  '‡‰למ ‰ל‡
„˙˘‰ל יוסף למעט ˆערו „יע˜ב ,כי )‡( ‰רי ‡מר
˘י‡מרו ב˘מו ליע˜ב ˘מני ‡ל˜ים ‚ו' – כנ"ל) ,ב(
‚ם לפי'  '‡‰י"ל ˘ב‰מזון ˘˘לח ‰י' ‚ם ‚ריסין
˘ל פול )ועפ"ז ‰רי יומ˙˜ „ל‡ פלי‚י ב' ‰פירו˘ים
במˆי‡ו˙( ,ו‰חילו˜ ˘בין ב' ‰פירו˘ים ‰ו‡ ר˜ מ‰ו
"טוב מˆרים".

וז‰ו ‚ם ‰טעם ‰פ˘וט לז˘ ‰יוסף ל‡ ˘לח ל‰ו„יע ליע˜ב ˘‰ו‡ חי )כנ"ל ס"‡( – ל‡
מחמ˙ ˘נ˙חייב יע˜ב ל‰ענ˘ כ"ב ˘נים וכו' – ‡ל‡ מכיון ˘י„ע ˘˜‰ב"‡ ‰ינו רוˆ‰
ל‚לו˙ ליע˜ב‰ ,רי זו ‰ור‡˘ ‰יע˜ב ‡ינו ˆריך ע„יין ל„ע˙ ˘‰ו‡ חי; ו‡מר ‚ם יוסף
)כמו יˆח˜(‡‰" :יך ‡‚ל ‰ו˜‰ב"‡ ‰ינו רוˆ ‰ל‚לו˙ לו"?!

.‰

‡מנם בפר˘˙נו כ‡˘ר ‚יל ‰יוסף ל˘בטים ‡˙ ‡‰מ˙ ,ו‰ם ‚ילו ליע˜ב; ב‰כרח

לפר˘ ˘ע˙ ‰נו„ע ל‰ם ˘"˜‰ב" ‰רוˆ ‰ל‚לו˙ לו" ,ובמיל‡ ‡ין סיב˘ ‰יוסף ל‡ י‚ל,‰
ו‚ם ˘‰בטים עˆמם ˘‡סרו ע"ע ל‚לו˙ בחרם ,כבר ר˘‡ים ל‚לו˙ כע˙ ,כ˘˜‰ב"‰
רוˆ ,‰וממיל‡ בטל ‰חרם.
ו‰בי‡ור בז:‰
בפר˘˙ מ˜) ıמב (‡ ,מסופר ˘"ויר‡ יע˜ב כי י˘ ˘בר במˆרים" ,ופיר˘ ר˘"י ˘ם ‡˙
ל˘ון "ויר‡" – "ר‡ ‰ב‡ספ˜לרי‡ ˘ל ˜ו„˘ ˘ע„יין י˘ לו ˘בר במˆרים ,ול‡ ‰י˙‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

ח

˜úר‡˙ ˘ב˙

נבו‡ ‰ממ˘ ל‰ו„יעו ˘ז ‰יוסף".
כלומר ˘יע˜ב ר˜ י„ע ˘י˘ "˘בר במˆרים"‡ ,בל ל‡ י„ע מ‰ו˙ו ˘ל ‡ו˙ו "˘בר".
‡בל ˘‰בטים˘ ,י„עו ˘יוסף נמˆ‡ במˆרים‰ ,בינו ˘‰כוונ ‰בר‡י ‰זו ב‡ספ˜לרי‡
˘ל ˜ו„˘ ‰י‡˜‰˘ ,ב" ‰מו„יע ˘‚‰יע ‰זמן ˘יח˜רו ויב˜˘ו ‡˙ יוסף וי‚י„ו ליע˜ב;
וכן ע˘ו .וכמו ˘פיר˘ ר˘"י על ‰פסו˜ "ויר„ו ‡חי יוסף" )˘ם‰˘" – (‚ ,יו מ˙חרטין
במכיר˙ו ,ונ˙נו לבם ל˙‰נ ‚‰עמו ב‡חו ‰ולפ„ו˙ו בכל ממון ˘יפס˜ו עלי‰ם".
ו‚ם ליוסף נו„ע מז‡‰˘ ‰חים ˙‰חרטו על מכיר˙ו ורוˆים למˆו‡ ‡ו˙ו‰˘ ,רי ‡מרו
לו "˘נים ע˘ר עב„יך ‡חים ‡נחנו  . .ו‰נ˜‰ ‰טן ‡˙ ‡בינו ‰יום ו‡‰ח„ ‡יננו"

)˘ם,

י‚( ,וכפי ˘מפר˘ ר˘"י ˘נ˙כוונו לומר בז" – ‰וב˘ביל ‡ו˙ו ‡ח„ ˘‡יננו נ˙פזרנו בעיר
לב˜˘ו" ,וע„ כ„י כך ˘‡מרו לו כי ‰ם מוכנים ‡פילו ל‰ילחם ו"ל‰רו‚" ל˘ם פ„יונו
)פר˘"י ˘ם ,י„(.
וכ‡˘ר ר‡ ‰יוסף כך‰ ,בין ˘י˘ „ברים ב‚ו; ‡בל כיון ˘ל‡ י„ע בוו„‡ו˙ ˘‚‰יע
‰זמן ,ועו„ ˘ח˘˘ כי ‡ם יו„יע ליע˜ב לפני ˘˘‰בטים יו„יעו לו יפ‚ע „‰בר ביחסו
˘ל יע˜ב ‡לי‰ם – לכן ל‡ ‰ו„יע בעˆמו ליע˜ב על י„י ˘ליח‡ ,ל‡ סיבב ‡˙ „‰ברים
ע„ ˘‡מר ל‰ם "‡ני יוסף ‡חיכם" ,ו‰ם˘‰ ,בטים עˆמם ˘‰טילו ‰חרם ,בוו„‡י יו„עים
מ˙י ‰זמן ˘ירˆ˜‰ ‰ב" ‰ל‚לו˙ ליע˜ב ,וי‡מרו ליע˜ב :עו„ יוסף חי.

כ‡

"מˆינו" מיו˙ר˙ )כ˘ם ˘בפי' ‰ב' כ˙ב

˘מ˙נ˙ו )"מטוב מˆרים"( ‰י˙ ‰יין י˘ן.

ר˜ "ומ„ר˘ ‡‚„‡ ,("‰ו עכ"פ[ ‰ול"ל

ו‰וסיף ר˘"י ‚ם ˙‰יבו˙ "˘לח לו",

)ע"„ ל˘ונו

כי בטעם ז ‰מבו‡ר )ל‡ ר˜ מ‰ו "‰טוב

נח ח ,כ‡ .ויר‡ יח ,כ‡ .וי˘ב לז ,כ (‰וכ„ומ.‰

מˆרים"‡ ,ל‡ ‚ם( ‰כוונ˘ ‰ל "˘לח לו"

ועו„ ,למ‰ ‰ע˙י˜ ר˘"י מן ‚‰מר‡ ‚ם

– ‰יינו ˘ב„בר ז ‰ניכר ‰טעם לכללו˙

˙‰יבו˙ "˘˘לח לו )יין י˘ן("‰ ,ל‡ ˜‡י

˘ילוח ‰מ˙נו˙ ל‡ביו.

בל˘ון ר‚יל "פיר˘ו ב‚מר‡"

בפירו˘ ˙‰יבו˙ "מטוב מˆרים" ˘בכ˙וב,
כנ"ל ,ופירו˘ם ) ‰"‰ר˜( "יין י˘ן" ,וכ˘ם
˘בפי' ‰ב' נ˜ט ‰ל˘ון "ומ„ר˘ ‡‚„‰
‚ריסין ˘ל פול" ו˙ו ל‡.

‡ל‡ ˘כיון ˘סו"ס פי' ז‡ ‰ינו מ˙‡ים
כ"כ בפי' "מטוב מˆרים" ,כנ"ל ,לכן ‰בי‡
ר˘"י עו„ פירו˘" :ומ„ר˘ ‡‚„‚ ‰ריסין
˘ל פול"˘‡ ,ר לפי ז ‰מ˙יי˘ב ‰יטב

‡בל לפי ‰מבו‡ר לעיל„‰˘ ,ברים

פירו˘ "מטוב מˆרים" ,כי "‚ריסין ˘ל

ב‡ים לב‡ר מ ‰טעם במ˙נ ‰זו ˘‡ינ‰

פול" ‰רי ‡לו זרעים‰˘ ,ם טוב מˆרים

לˆורך ˘בר רעבון ,וע"ז רˆ ‰לב‡ר

כנ"ל רי˘ ‰סעיף .ול‰עיר נמי ˘מ‡כל

˘‰יין ‰ו‡ סימן למ˘לוח ˘ל ˙ענו‚ ונח˙

ז ‰בפרט ‰י' מ‡כל ח˘וב במˆרים

רוח – לכן ‰בי‡ פי' ‚‰מר‡‡ ,ל‡ ˘כיון

˙ור˘ ‰למ ‰על ‡˙ר ‡ו˙ ע( .ומובן ‚"כ למ‰

˘‡ינו מ˙יי˘ב בפירו˘ ‰מילו˙‡ 20ל‡ ר˜

˘לח לו „בר ז) ‰כי ‰רי ז‰ו מ˘בח˘ ‰ל

ב˙וכן כללו˙ סיפור ‰כ˙וב ,ר‡ ‰ל‚„‰י˘

מˆרים( ,ו‡ין ר˘"י ˆריך לפר˘ו‡ .ולם

˘מ˜ורו ב‚מר‡˘ ,עי˜ר ענינ‰ ‰ו‡

ל‡י„ך ,פי' ז"˘ ‰טוב מˆרים" ‰י' „בר

‰לכו˙ ,ולכן ‚ם במ˜ום ˘ל „ר˘ ע„יפ‡

˘ל מזון ‡ינו מ˙יי˘ב כ"כ מˆ„ ˙וכן

לי' פירו˘ ‰מ˙‡ים מˆ„ ‰‰לכ ,‰מענין

כללו˙ ‰ענין˘˘ ,ילוח ‰מ˙נ‰ ‰י' לכבו„ו

כיבו„ ‡ב .ול‰כי ‡‰ריך ר˘"י בל˘ונו

וכו' „‡ביו .ולכן ‰בי‡ו ר˘"י כפירו˘

"מˆינו ב‚מר‡ ˘˘לח לו כו'" )ו‡ינו

˘ני‡ ,בל ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון ו‰עי˜רי ‰ו‡

כו˙ב ס˙ם ˘"טוב מˆרים" ‰יינו יין י˘ן

˘"˘לח לו יין י˘ן ˘„ע˙ ז˜נים נוח‰

כמפור˘ ב‚מר‡(˘ ,בז ‰מרמז ˘‡י"ז פי'

‰ימנו" ,כי ז ‰מ˙‡ים יו˙ר ל˙וכן ‰כללי

˙‰יבו˙ כר‚יל בכ"מ‰˘ ,רי ˙יבו˙ ‡לו

˘ל ˘ילוח ‰מ˙נ ‰ל‡ביו ,כנ"ל ב‡רוכ. ‰

)"מטוב מˆרים"( ˜˘ ‰לפר˘ כן‡ ,ל‡

ו‰נ‚ ,‰ם ל‰פי' "‚ריסין ˘ל פול"

˘מכללו˙ ˙וכן ‰כ˙ובים – מז˘ ‰יוסף
‰רב ‰ל˘לוח ל‡ביו מ˙נו˙ ,כנ"ל – ˆ"ל
˘‰י' בז ‰ענין ˘ל כיבו„ ‡ב; ולכן כו˙ב
ר˘"י )על פי' ז)˘ (‰ר˜( "מˆינו ב‚מר‡"

 (20כנ"ל ברי˘ ‰סעיף „ל‡ מ˘מע כ"כ לפר˘ כן
"מטוב מˆרים" )ומ‚ ‰ם ˘ר˘"י ‚ופי' ‰ו‡ ˘‰זכיר
„נ˙ברכ ‰מˆרים בזרעים ול‡ ב‡ילנו˙ – כנסמן
לעיל ˘ם(.

)ר‡‰

21

מס˙בר לומר „יוסף בחר בז„ ‰ו˜‡ ל‡ ר˜
מטעם ˘‰ו‡ "טוב מˆרים"‡ ,ל‡ ˘י˘ בו
˘ייכו˙ ‚ם ל˙וכן ˘‰ליחו˙ ˘˘לח יוסף
ל‡ביו; ולכן „יי˜ ר˘"י לומר „פירו˘

 (21ור‡ ‰ל˜ו"˘ ח"י ע' ‰ 80ער˘ – 7 ‰פירו˘
‰מ˙יי˘ב מˆ„ כללו˙ ˙‰וכן ˜ו„ם בר˘"י לפירו˘
‰מ˙יי˘ב מˆ„ פי' ˙‰יבו˙ ‰מ„וברו˙.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

‰י' ל˘לוח "יין י˘ן" )ופירו˘ "מטוב

מוסיף ב˘ני ‰פירו˘ים ˘מ˜ורם ב"‚מר‡"

מˆרים" י‰י' – „‰בר ‰כי טוב )ומ˙‡ים(

וב"מ„ר˘ ‡‚„ ,"‰ומז ‰מובן ˘י„יע˙

˘‰י' במˆרים – ב˙ור מ˙נ ‰ליע˜ב(.

מ˜ורו ˘ל כל פירו˘ כ‡ן – ˙וסיף ‰בנ‰
ב‰פירו˘; וˆ"ע מ ‰מוסיף ˆיון ‰מ˜ורו˙

ב
ובז ‰י˙ב‡ר ‰יטב „יו˜ ל˘ון ר˘"י
בפירו˘ו למ˜ר‡‰˘ ,בי‡ פירו˘ ז‰
˘ב‚מר‡ ,וז"ל" :מטוב מˆרים ,מˆינו

לפירו˘יו – ב‰בנ˙ ‰פירו˘ים עˆמם.
ועו„ ˆל"‰ב ˘ינויי ‰ל˘ונו˙ בר˘"י

לפי ˘‰י' מיˆר על ˘נז˜˜ לˆ‡˙ לחוˆ ‰ל‡רı

‡‚„„ ,‰בפירו˘ ‰ר‡˘ון ‰וסיף ר˘"י
‰טעם ,למ ‰בחר יוסף ל˘לוח "יין י˘ן"
) – "˘„ע˙ ז˜נים נוח‰ ‰ימנו"(  ,מ˘‡"כ
18

)ב"ר פˆ"„ ,ב(

"‚ריסין ˘ל פול" .19ו‚ם ˘ינ ‰במ˘ ‰בפי'

י„וע ˘במ˜ום ˘פי' ר˘"י על ‰מ˜ר‡

 '‡‰כ˙ב "מˆינו ב‚מר‡" ,ולכ‡ור˙ ‰יב˙

ב' פירו˘ים בענין ‡ח„ "‰ז מפני ˘‡ח„
מ‰פירו˘ים ‡ינו מספי˜ ליי˘ב ‡˙ ‰כ˙וב
לפי פ˘וטו בכל ‰פרטים ,ומ‰˘˜˘ ‰
לפירו˘ ‡' ‡ין ל˘˜‰ו˙ לפי' ב; וכן
˘בכ‰ ‚"‰פירו˘ ‰ר‡˘ון ‰ו‡ ˜‰רוב
יו˙ר לפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡

)ר‡ ‰בכ"ז בל˜ו"˘

ח" ‰ע'  209ו‡ילך .ח"ו ע'  .47ועו„( ,ו˘וב
ˆ"ע בנ„ו"„ למ‰ ‰וˆרך ר˘"י לפר˘ ב'
פירו˘ים ב"טוב מˆרים" ,ובמ˜ ‰רוב יו˙ר
ע"פ פ˘˘"מ ‰פי' ‰ר‡˘ון )"יין י˘ן"(
מ‰פירו˘ ˘‰ני )"‚ריסין ˘ל פול"( .16ו‚ם
˜˘„„ ,‰רכו ˘ל ר˘"י ברוב ‰מ˜ומו˙
˘כ˘מבי‡ פירו˘ ממ„ר˘י חז"ל כו˙ב
"ורבו˙ינו

„ר˘ו"

וכיו"ב

)וכ˘מוסיף

פירו˘ ˘ני כו˙ב "„בר ‡חר" וכיו"ב(,
מבלי לˆיין מ˜ורו ˘ל ‰פירו˘ )‡ם
ב‚מר‡ ‡ו במ„ר˘ וכו'(‡ ;17ולם בנ„ו"„

 (16ור‡ ‰לעיל ‰ער.1 ‰
 (17ור‡ ‰פר˘"י לך יז .‡ ,ויר‡ יח ,כ‡ .יט ,יח.
ח"˘ כ ,‰ו˙ .ול„ו˙ כ ,‰כב .ועו„.

)מו .‚ ,ר˘"י(

ב‰בי‡ו ‡˙ ‰פירו˘ים מ‚מר‡ וממ„ר˘

בפירו˘ו ‰ב' ‡ינו מב‡ר למ˘ ‰לח

‚ריסין ˘ל פול"„ ,לכ‡ור˙ ‰ימ‰ ,‰ל‡

ממˆ‰ ‰טער יע˜ב ‡בינו?
וי‡מר ‚ו' ‡ל ˙יר‡ מר„ ‰מˆרימ‰

ב‚מר‡ ˘˘לח לו יין י˘ן ˘„ע˙ ז˜נים
נוח‰ ‰ימנו ,ומ„ר˘ ‡‚„‰

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

 (18ב˘פ˙י חכמים כ˙ב על "˘„ע˙ ז˜נים כו'":
"˘לח לו לפי ˘ליע˜ב ‰י' טוב"‰ ,יינו ˘ז‰ו ‚ם
פירו˘ ˙‰יבו˙ "מטוב מˆרים" )וכן מ˘מע ‰פירו˘
ב„ב˜ טוב ˘ב‰ער ,(1 ‰ועפ"ז ‰י' ‡פ˘ר לומר
˘לכן ‰וסיף ר˘"י טעם בכ„י לפר˘ ‡יך ˘פי' ז‰
)"˘לח לו יין י˘ן"( מ˙יי˘ב ב‰כ˙וב.
‡בל ‡ינו ,כי )נוסף לז˘ ‰מפ˘טו˙ ל˘ון ר˘"י
ל‡ מ˘מע ˘זו‰י כוונ˙ו(‰ ,רי פירו˘ ז ‰ב"מטוב
מˆרים" ‡ינו ˙לוי בטעמו ˘ל ר˘"י ,ו‚ם ‡ם ל‡ ‰י'
כו˙ב טעם ז ,‰נוכל לפר˘ מטוב מˆרים – „‰בר
‰טוב ליע˜ב‡ ,ם מטעם ז‡ ‰ו מפני ˘טוב לחלי˘ו˙
)ובמיל‡ – לז˜נ ,(‰וכמו ˘פיר˘ ר˘"י ‚ופי' בפר˘˙
לך )י„ ,יח( ,ול‡ מפני ˘„ע˙ ז˜נים נוח ‰ממנו.
ו„וח˜ לומר „‰יינו ‰ך .ול‰עיר מל' ‰מ‰ר˘"‡
„לעיל בפנים.
 (19ו‡ין לומר כי ‡ין טעם ע"ז ,כי ‰רי ‰טעמים
˘כ˙בו ע"ז ‰מפר˘ים ‰ם טעמים ‰מובנים בפ˘טו˙
]ור‡„ ‰ברי „ו„ "„‡י' במ„ר˘ )ב"ר ˘ם( ˘מפי‚
‡˙ ) . . ‰‚‡„‰ועו„( מפני ˘מבי‡ ‡˙ ˘‰ינ. . ‰
„˘ייך לז˜ן לפי ˘‡ין ˘ינ˙ו כר‡וי" ,וב„ב˜ טוב
כ˙ב "רוˆ ‰לומר  . .מ‡כל רך וטוב לז˜נים"[ ,ולמ‰
‡ין ר˘"י מבי‡ם .ו‡ין ל˙ר ıמפני ˘‰ם טעמים
‰מובנים מעˆמם )ל˙למי„ מ˙חיל ‰לומ„ מ˜ר‡!(,
„‡"כ למ‰ ‰וˆרך לפר˘ בטעם „˘" '‡‰ע˙ ז˜נים
כו'" )ר‡‰ ‰ער˜‰ ‰ו„מ˙(.

לכ‡ור˙ ‰מו‰ ,‰רי בכ˙וב מפור˘ ")‡ל ˙יר‡(
מר„ ‰מˆרימ ,"‰ו‡ילו ר˘"י מ˘נ ‰וכו˙ב "על
˘נז˜˜ לˆ‡˙ לחוˆ ‰ל‡ר ,"ıו‰יינו˘ ,יר‡˙ יע˜ב
ל‡ ‰י˙ ‰מ‰ירי„ ‰למˆרים ,כ"‡ מעˆם ‰יˆי‡‰
מן ‡‰ר ,ıוˆ"ע„ ,מנ"ל לר˘"י ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰כ˙וב
מפ˘וטו?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
‰רי בפסו˜ים ˘לפני ז ‰מסופר כבר על
‰חלט˙ו ˘ל יע˜ב לר„˙ למˆרים" :וי‡מר י˘ר‡ל
‚ו' ‡לכ ‰ו‡ר‡נו בטרם ‡מו˙"; וע„ ˘כבר ˙‰חיל
לר„˙ "ויסע י˘ר‡ל וכל ‡˘ר לו ‚ו'" .ו‡"כ ˜˘,‰
מ„וע נ˙עכב‡ ‰מיר˙ "‡ל ˙יר‡ מר„‚ ‰ו'" ע„
ל‡חרי ˘נסע יע˜ב ממ˜ומו ו‚‰יע לב‡ר ˘בע,
ול‡ נ‡מר ‰לו לפני ‰חלט˙ו ליר„ למˆרים ,ועכ"פ
˙‰חל˙ ‰ירי„ ‰בפועל?
ועכˆ"ל ˘ל‡ "יר‡" יע˜ב מירי„˙ו למˆרים,
ולכן ל‡ ‰וˆרך ל‰בטח˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰לפני ‰ירי„,‰
‡ל‡ ˘בב‡ר ˘בע נ˙ח„˘ ‡יז ‰ענין ˘ב‚ללו ‰י'
יע˜ב "מיˆר" ,ועל מ˘ ‰נ˙ח„˘ בב‡ר ˘בע ‚‰יע‰
"נחמ˙ו" ˘ל ˜‰ב"‡" ‰ל ˙יר‡ ‚ו'" .ולכן מפר˘
ר˘"י "˘‰י' מיˆר על ˘נז˜˜ לˆ‡˙ לחו"ל" ,כי
בז ‰מבו‡ר ‰טעם ל‰‰בטח ‰במ˜ום ז.‰
„‰נ ,‰ב‡ר ˘בע ‰י‡ מ˜ום ‚‰בול‰ ,עיר
‡‰חרונ ‰ב„רומ˘ ‰ל ‡"י˘ ,ממנ ‰יוˆ‡ים לחו"ל.
ולכן ‡ע"פ ˘‰ליכ˙ו מ˙חיל‰ ‰י˙ ‰ע"מ לˆ‡˙
מ‡‰ר ıולר„˙ למˆרים‡ ,עפ"כ כ‡˘ר ‚‰יע ל‚בול
‡"י ,בעמ„ו לˆ‡˙ לחו"ל בפועל ‰ -י' מיˆר
ומˆטער על ˘נז˜˜ לˆ‡˙ לחו"ל בפועל‰˘ .רי
‡ינו „ומˆ‰ ‰ער מ‰י„יע˘ ‰סופו לˆ‡˙ ,לˆ‰ער
בעמ„ו לˆ‡˙ בפועל ,וכנר‡ ‰במוח˘.
וכ‡˘ר ‚‰יע לב‡ר ˘בע ו"‰י' מיˆר על ˘נז˜˜
לˆ‡˙ לחו"ל" בפועל‚‰ ,יע‰ ‰נחמ‡" ‰ל ˙יר‡ ‚ו'".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמו„  922ו‡ילך(

‡יך נ˘‡ ˘מעון
‡˙ „ינ‡ ‰חו˙ו?
ובני ˘מעון ‚ו' ו˘‡ול בן ‰כנעני˙
בן „ינ˘ ‰נבעל ‰לכנעני

)מו ,י .ר˘"י(

י„וע˜‰ ‰ו˘י‡‰ ,רי ‡חו˙ו מן ‡‰ם ‡סור‚ ‰ם
לבני נח )ר‡ ‰ר˘"י ויר‡ כ ,יב( ,ו‡"כ ,כיˆ„ נ˘‡
˘מעון ‡˙ „ינ‡ ‰חו˙ו?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז ‰ע"„ ‰פ˘ט:
„‰ין ‰ו‡ „"מ˜˘ ‰נ ‰עב„ ˜נ ‰רבו"‰„ ,פירו˘
בז‰ ‰ו‡ „מכיון ˘‰עב„ ˜נוי לרבו ל‚מרי‡ ,ינו
˘ייך ˘י‰י' לו רכו˘ לעˆמו‰˘ ,רי כל מˆי‡ו˙ו
˘ייכ˙ ל‡„ונו .וי˙יר ‰מזו‰ :עב„ נ˜ר‡ בכ˙וב
"כספו ‰ו‡" )מ˘פטים כ‡ ,כ‡( .ו‰יינו˘ ,מ‰ו˙
‰עב„ ‡ינ‡ ‰ל‡ ˘‰ו‡ רכו˘ו וכספו ˘ל „‡‰ון.
ועפ"ז י"ל‰˘ ,יו˙ ˘‚„ר ‰עב„ ‰ו‡ "רכו˘"
ו"כסף" „‡‰ון ,במיל‡ ל‡ ˘ייך ˘יחולו עליו כל
ענין ‰יוחסין˘ ,י˜ר‡ ב˘ם "יל„" ל‰וריו ו"‡ח"
‡ו "‡חו˙" לבני מ˘פח˙ו ,כי ב˘ם ז ‰י˘ לו ‡יז‰
‚„ר בנוסף ל‰יו˙ו "עב„" ,וז‡ ‰ינו ,כי ‰עב„ ‰ו‡
‡ך ור˜ "רכו˘" ו"כסף" „‡‰ון ,ו˙ו ל‡.
ועפ"ז מובן מ˘ ‰נ˘‡ ˘מעון ‡˙ „ינ ,‰כי
כ‡˘ר ל˜ח˘ ‰כם ו"נבעל ‰לכנעני"‰ ,רי בז‰
נ˘˙עב„ ‰ל˘כם ,ע„ ˘נ˜ר‡ ‰ב˘ם "כנעני˙",
ובמיל‡ נע˘˙˘ ‰פח ,‰ובטל ‰ממנ„ ‰ין "‡חו˙"
ויחוס‰ ‰מ˘פח˙י.
ו‡ף ˘נ˘‡˘ ‰מעון ל‡חרי ˘נ˘˙חרר ‰ויˆ‡‰
מ˘כם ,מ"מ ,מכיון ˘"ל‡ ‰י˙„ ‰ינ ‰רוˆ‰
לˆ‡˙ ע„ ˘נ˘בע ל˘ ‰מעון ˘י˘‡נ) "‰ר˘"י
פר˘˙נו ˘ם( ,נמˆ‡ ˘˙ל˙„ ‰ינ˘" ˙‡ ‰חרור"‰
מ˘כם בני˘ו‡י' ל˘מעון ,ומכיון ˘כל "˘חרור"‰
‰י' ב˙נ‡י ז ,‰מובן ˘‰י' ז ‰ב‡ופן ˘˙י˘‡ר
"כנעני˙" ,ו˙וכל ל‰ינ˘‡ ל˘מעון.
]י˘ ל‰ב‰יר .‡ :בי‡ור ז ‰נכ˙ב ב˜יˆור
נמר ,ıוי˘ לעיין במ˜ור „‰ברים ˘ם נ˙ב‡ר ‰ענין
ב‡ריכו˙ .ב .בי‡ור ז‰ ‰ו‡ ע"„ ‰פ˘ט ב"פ˘וטו
˘ל מ˜ר‡" ,ול‡ ע"„ ‰‰לכ.[‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ'  822ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

יינה של תורה

ול‡ כ„בר ‰מוכרח ל‰חיו˙ו ברעב,

חביב עליו כו'‡ .13מנם י˘ ל˙ר ıע"פ

‰נ ‰כ„י ˘י‰י' ‰כבו„ ב˘לימו˙ מובן

מ‚„ ‰רסינן ב˘ב˙ )˜לט"‡" (‡ ,ר מל‡י

מ˘˘ ‰לח „בר ˘בו עˆמו נר‡י˙ כונ˙ו

מ˘ום ר' יˆח˜ מ‚„ל‡ ‰מיום ˘פיר˘

בכללו˙ ‰מ˘לוח לכב„ ‡˙ ‡ביו כו' .וז‰ו

יוסף מ‡חיו ל‡ טעם טעם יין כו' ,ר' יוסי

˘פיר˘ו "˘לח לו יין י˘ן ˘„ע˙ ז˜נים

בר' חנינ‡ ‡מר ‡ף ‰ן ל‡ טעמו טעם יין

נוח‰ ‰ימנו"‰ ,יינו ˘˘לח „בר ˘ל נח˙

„כ˙יב )מ˜ ıמ‚ ,ל„( וי˘˙ו וי˘כרו עמו

רוח ו˙ענו‚ )ול‡ „בר ‰מוכרח ל˘בור

מכלל „ע„ ‡‰י„נ‡ ל‡ כו'" )וכפירו˘ ז‰

רעבונו(.

נ˜ט ר˘"י במ˜ר‡ו˙ לעיל‰ ,יינו „כן עול‰

]ו‡ין ל˘˜‰ו˙„ ,לכ‡ור˘‰ ‰ולח מ˙נ‰
לחבירו ע"מ לכב„ו ולענ‚ו ,מ˘˙„ל
ל˘לוח „בר ˘‡ין לו לחבירו‡˘ ,11ז
„‰בר י˜ר ‡ˆל חבירו וי‚רום לו עונ‚,
‡ולם בעניננו ,מנין י„ע יוסף ˘‡ין ליע˜ב

מ„וע בכ ‰יוסף „וו˜‡ על
'ˆוו‡רי בנימין ‡חיו'?
בי‡ור ˘‡ל˙ יוסף "‰עו„ ‡בי חי" – למרו˙ ˘כבר י„ע ז‡˙ לפני ז ,‰ו˘‰ייכו˙ בין
ז ‰ל"מ‰רו ועלו ‡ל ‡בי" ,ובנוסף  -מ„וע ל‡ על ‰יוסף בעˆמו ‡ל ‡ביו

◇ ◇ ◇
‡.

ע‰״פ בפר˘˙נו )מ (‚ ,‰״‡ני יוסף ‰עו„ ‡בי חי״ עמ„ו כמ ‰ממפר˘י ˙‰ור‰

)רלב״‚ ,כלי י˜ר ,פני „ו„ ל‰חי„״‡‡ ,ברבנ‡ל .ועו„( ,ו˘˜‰ו „לכ‡ור„ ‰ברי יוסף כ‡ן ‡ינם
מובנים‰ :ל‡ כל ˙וכן ‰פר˘‰ ‰ולך וסובב ‡ו„ו˙ „ברי ‡‰חים ליוסף ע״„ ‡בי‰ם˘‡ ,ר
‡חר ˘חפ ıיוסף ל‡˘‰יר ‡˙ בנימין בר˘ו˙ו ני‚˘ ‡ליו י‰ו„ ‰ו‡‰ריך ל˙‡ר ‚ו„ל ˆ‰ער
˘יי‚רם ל‡ביו ב‡ם ל‡ י˘וב עמם בנימין ,וע„ ‰ח˘˘ ‰עי˜רי  -״ו‰י' כר‡ו˙ו כי ‡ין
‰נער ומ˙״ .וב‰מ˘ך ל„ברים ‡לו ״ל‡ יכול יוסף ל‡˙‰פ˜״ ו‚יל ‰ל‰ם ‡˘ר ‰ו‡ יוסף
‡חי‰ם .ומ ‰מ˜ום י˘ כ‡ן ל˘‡ל ‰כזו  -״‰עו„ ‡בי חי״?!
עו„ י˘ ל˘˜‰ו˙ :לכ‡ור ‰ל‡ מˆינו ˘‰מ˙ין יוסף למענ ‰על ˘‡ל˙ו זו‡ ,ל‡ ‰מ˘יך
ב„בריו  -״מ‰רו ועלו ‡ל ‡בי ‚ו'״˘‡ ,ר לכ‡ור‡ ‰ינו מ˜ו˘ר כלל למ˘ ‰לפניו ,ו‡„רב‰
 -מ˘מע מז‰˘ ‰י' ברור ופ˘וט לו ˘‡ביו ‡כן עו„נו בחיים.

יט

ב‡ר ıכנען יין )י˘ן( ,12ו˘ז„ ‰ו˜‡ י‡‰

˙מי‰ו˙ בסיפורי ‰כ˙ובים – עיי"˘ ב‡רוכ .‰ועיי"ע
בל˜ו"˘ ח"י ˘יח ‡ ‰לפ' מ˜ ıבי‡ור ‡רוך בענין
מ˘ ‰נמנע מ˜יום כבו„ ‡ביו ע„ ‡ו˙˘ ‰ע˘ ,‰נמנע
מלר‡ו˙ו.
 (11ועפ"ז יובן ‚"כ מ"˘ ר˘"י ח"˘ )כ„ ,נ‚(
"ומ‚„נו˙ )נ˙ן ל‡חי' ול‡מ . . (‰פירו˙ ˘ל ‡"י",
„לכ‡ור ‰מנין לו ר‡י' מפ˘ט ‰כ˙וב ˘‰מ‚„נו˙ ‰יו
˘ל ‡"י ,ו‰בי‡ור ‰ו‡ כבפנים ,כי מ˙נ‡) ‰פי' מ˙נ‰
˘נ˙נ ‰ר˜ ל‡חי' ול‡מ – *‰ר‡ ‰ל˜ו"˘ ח"י ע' 65
‰ער‰ (9 ‰י‡ ר‡וי' ל˘מ„ ‰ו˜‡ כ˘ז‰ו „בר ˘‡ינו
מˆוי ‡ˆלם ,ולכן פיר˘ ˘‰פירו˙ ‰יו מ‡"י.
 (12ובפרט ˘ממ˘"כ בפ' מ˜) ıמ‡ ,י‚( ˘יע˜ב
‡מר לבניו "˜חו מזמר˙ ‡‰ר ıו‰ורי„ו ל‡י˘ מנח‰
‚ו' בטנים ו˘˜„ים" מ˘מע ˘‰רעב ל‡ ‰י' בנו‚ע
לכל מין ˆ‰ומח ,ו‚ם בזמן ‰רעב ‰יו ב‡ר ıכנען
כמ„ ‰ברים ˘ל‡ נמˆ‡ו ‡פי' במˆרים – ˘לכן ˘לח
‡ו˙ם יע˜ב כמ˙נ ‰ליוסף ,וכבפנים.
*( ומה שיעקב אמר לבניו לקחת מתנה אל השליט
דמצרים מנחה של "צרי גו' בטנים ושקדים" )מקץ מג,
יא( – היינו פירות ,הרי מבואר בכתוב )שם( שהיו
מזמר˙ הארץ – לא סתם פירות א"י )וראה ספורנו
שם(; ובפרט שהי' אז רעב בכל הארץ ,וגם בארץ
מצרים.

מן ‰פ˘ט(‰ ,יינו „כ"ב ˘נים ל‡ ˘˙ו.
ומובן ˘‡ם ‡חיו ל‡ ˘˙ו יין כל זמן ז‰
ו‚ם יוסף ל‡ ˘˙˘) ‰מז ‰מובן ˘‡ין ז‰
ב˙ור נזירו˙ ו˙˘וב ‰על ‰מע˘ים ,כ"‡
מפני ˆ‰ער( ,על ‡ח˙ כמ ‰וכמ˘ ‰יע˜ב
˘ˆ‰טער ביו˙ר ו‡˙‰בל ‚ו' ,ל‡ ˘˙‰
יין כ"ב ˘נ ,‰ו˘פיר מובן „ו„‡י "˙נוח
„ע˙ו" ˘ל יע˜ב כ‡˘ר יוסף מˆיע ל˘˙ו˙
ו˘ולח "יין י˘ן".[14
ו‡ין ל˙מו ‰על ˘‡ין פירו˘ "˘‰ס

15

מ˙‡ים כ"כ לפירו˘ ‰מילו˙ "מטוב
מˆרים" )ור˜ מ˙‡ים עם כללו˙ ˙וכן
‰כ˙ובים ,כנ"ל ב‡רוכ ,‰וע"פ פירו˘ ז‰
מובן ‰יטב טעמו ˘ל יוסף ב˘ילוח מ˙נ‰
זו „"טוב מˆרים" ל‡ביו( ,וכנ"ל „לכ‡ו'
‡ינו "טוב מˆרים" – ל‡ ˜˘י‡ כי סוף-סוף
„רך ‚‰מר‡ לפר˘ „‰ברים במ˘ ‰מ˙יי˘ב
יו˙ר ‡ליב‡ „‰לכ˙‡ ול‡ ‡ליב‡ „פ˘ט
˙‰יבו˙ ,ומˆ„ ‰‰לכ„ ‰כיבו„ ‡ב מ˙‡ים

 (13מ˘‡"כ לפירו˘ ‰מ„ר˘ „ל‰לן בפנים –
˘˘לח לו מ‡כל ח˘וב‰ ,רי י„ע יוסף ˘בזמן רעב
י ‡‰חביב ‡ˆלם.
 (14ועיי"ע פי' נחמ„ ברמז ‰מ˘לוח „"יין י˘ן"
„ו˜‡ – ל˜ו"˘ ח"י ע' .158-9
 (15מ˘‡"כ לפירו˘ ‰מ„ר˘ „ל‰לן בפנים –
כמ˘י"˙.

יח
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˘‰וסיף יוסף מעˆמו ‰י' ב˙ור מ˙נ ‰ול‡

לפרנס ‰ב‡ ,כי ל‡ ‰יו ˆריכים ל˘ילוח ז‰
לפרנס˙ם.9

˘ל "ע˘ר) "‰ול‡ י"‡( .ול‰כי כ˙ב ר˘"י "ומ‰ו
‰ח˘בון ע˘ר ,"‰ל‚„‰י˘ ˘ז‰ו ‰ח˘בון‰ ,יינו
˘פרע ‰עˆמו נמי ˘לח ר˜ "כח˘בון ‰ז) "‰ע˘ר‰
חמורים( ,ומ˙נ˙ו ˘ל יוסף ‡˙‰ימ ‰ל)ח˘בון( ˘ל
פרע ;(‰ול‡ ˜˘ ‰מ‰˘ ‰יו י"‡ ‡חים ול‰ם י"‡
חמורים ,ו‡עפ"כ נמˆ‡ ˘ˆיו ‰פרע ‰ל‰טעין ר˜
חמורי‰ם ˘ל ע˘ר ‰ול‡ ˘ל ‰י"‡ ]ו‚ם ‡ין „‰בר
˜˘ ‰מˆ„ פ˘טו˙ ‰ל˘ון "טענו ‡˙ בעירכם"
)ס˙ם( „מ˘מע ˘ˆיוו ‰לטעון ‡˙ כל בעירם ˘ל
‡חי יוסף מבלי ‰ב„ל ,[‰כי „‰בר מובן כבר מן
‰כ˙ובים „לעיל מיני' ,ופ˘וט ‰ו‡ כ"כ ע„ ˘‡ין
ר˘"י ˆריך ליי˘בו ב„‰י‡ ,כי בפ' מ˜ ıמסופר
˘בפעם ‰ר‡˘ונ˘ ‰יר„ו ‡חרי יוסף ל˘בר בר
במˆרים ,עיכב יוסף ‡ˆלו ‡˙ ˘מעון ,וכיון ˘‰י'
רעב ב‡ר ıכנען ‰רי מובן „‡ף ˘עיכב ‡˙ ˘מעון
‰י' „‰בר ר˜ כעין מ˘כון ו‡ין ענין לעכב ‚ם ‡˙
חמורו ,ובו„‡י ל‡ עיכב ‡˙ חמורו ,כ"‡ ‰טעין ‡˙
‰חמור במזון לפרנס˙ ‡ביו ובני בי˙ו )ו‡חיו ל˜חו
‰חמור עמ‰םו( ,ו˘וב כ˘יר„ו ‡חי יוסף למˆרים
 (‰במדרש לקח טוב איתא "בנימין לא החזירו
יהודה אל אבינו יעקב אלא נשאר עם יוסף במצרים,
שאלמלי כן הי' נותן גם ביד בנימין משא חמור כו'".
וראה ג"כ תורה שלמה על אתר אות פ.
‡מנם בפשש"מ קשה לומר כן) :א( אין שום משמעות
ורמז בכתוב שבנימין נשאר בארץ מצרים – וראה
אוה"ח )פרשתנו מה ,כד( "וישלח את אחיו ,פירוש,
כולן ואת בנימין") .ב( מבואר בכתוב בתחלת פרשתנו
שיהודה אמר ליוסף "ונפשו קשורה בנפשו )ולכן(
והי' כר‡ו˙ו כי אין הנער ומ˙" ,ומכיון שיש לחשוש
ש˙יכף בראותו שאין הנער ימות – שיש חשש סכנ"פ,
פשוט שיוסף לא הי' מעכבו אצלו.
ויעויי' ברשב"ם ,ובטור הארוך ,ועוד ,שכתבו ששלח
רק עשרה חמורים כי לא רצה להטריח את בנימין.
אבל ע"ד הפשט קשה לומר שדבר כזה יהי' לטורח על
בנימין )אשר אביו אהבו וכו'( ,ואדרבה.
ו( היינו שהי' ל‡ח„ מהם שני חמורים להנהיג,
ויתרה מזה אשכחן בפרשתנו שהי' כ' בהמות לנהוג
נוסף על "בעירכם" .ראה מושב זקנים )שם( "שלא נתן
להם החמורים לרכוב עליהם אלא כו' והיינו לכל

ו˘וב מחוור „כיון ˘˘‰ילוח ˘ל יוסף
בכללו˙ו ב‡ ב˙ור מ˙נ ‰ולכבו„ ‡ביו,10
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י˘ ‰מב‡רים‡˘„ ,ל˙ יוסף ל‡ ‰י˙‡ ‰ל‡ ״כ„י ל‰כנס עמ‰ם ב„ברים״˘ ,ל‡

י˙ביי˘ו מפניו וכו' .וע״„ פר˘״י ע‰״פ ״וי‡מר לו ‡יכ‰״ )בר‡˘י˙ ‚ ,ט( ,״יו„ע ‰י' ‰יכן
‰ו‡‡ ,ל‡ ליכנס עמו ב„ברים ˘ל‡ י ‡‰נב‰ל ל˘‰יב״.
‡בל ב‡מ˙ „וח˜ ‚„ול ‰ו‡ ,כיון ˘פ˘וט ˘ל‡חרי ‡ריכו˙ „‰יבור ˘ל י‰ו„‡ ‰ו„ו˙
‡ביו‰ ,י' ביכול˙ יוסף ל‰כנס עמו ב„ברים ‡ו„ו˙ מ˘פח˙ו וכו' ‚ם מבלי ל˘‡ול ״‰עו„

בפעם ˘‰ני˙ ‰יו ‰יור„ים ר˜ ע˘ר) ‰וחמורי‰ם
ע˘ר„ – ‰חמורו ˘ל ˘מעון נו˙ר בכנען( ,ו˘וב
ˆיווי פרע" ‰טענו ‡˙ בעירכם" "‰ז ע˘ר ‰חמורים.
]ו‡ף ˘לכ‡ור ,‰כיון ˘ב˙חיל‰ ‰חלו לˆ‡˙
ל„רכם חזר ‰לכנען )מבי‡˙ם ˘‰ני˙( ביח„ עם
˘מעון ,ו˘ל‡ על מנ˙ לחזור מי„ )כמסופר בסוף
פר˘˙ מ˜"‡ ,(ıכ ‰י' ˆריך לומר ˘בינ˙יים ˜נ‰
˘מעון חמור ח„˘ לעˆמו כמו ˘‰י' לכל ‡חיו,
ו‡"כ „‰ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡„ ,בע˙ ˆיווי פרע‰
)‡חר ˘‰וכרחו ˘וב לחזור מ„רכם לכנען( ‰יו
ל‰ם י"‡ חמורים .ב‡מ˙ כל ז‡ ‰ינו ,כי פ˘טו˙
‰כ˙ובים )מ˜ ıמ‚ ,כ‚ – מ„ (‡ ,מוכח˙ ˘מזמן
˘‰וˆי‡ ‡לי‰ם ‡˙ ˘מעון ע„ ˘מיל‡ ‡‰מ˙חו˙
)‰נטענו˙ על ‰חמורים( ˘ל ˘‰בטים ,ל‡ יˆ‡ו
מבי˙ פרע) ‰ויובן עפ"ז ל˘ון ר˘"י )מ˜ ıמ„ ,י(
"ע˘ר˘ ‰נמˆ‡˙ ‚ניב ‰בי„ ‡' מ‰ם"‡ ,ף ˘‰יו ‡ז
י"‡ ‡נ˘ים ,כי ר˜ י' ‡מ˙חו˙ ‰יו ל‰ם .ו‡ין ˆריך
ל„חו˜ ולומר „ע˘ר ‰ל‡ו „ו˜‡ כי ‡ם חבור.‰
ויעויי' בפירו˘ ר˘"י על בר‡˘י˙ רב) ‰פˆ"ב ,ח(
„‡י˙‡ ˘ם "‚' בנ"‡ כו'" ,ו‡ולי ‰ו‡ טעו˙ „‰פוס(.
 (9ומ˘ ‰נ‡מר ˘˘לח יוסף נמי "לחם ומזון ל‡ביו
ל„רך"‰ ,רי ז ‰נוסף על ˘‰ילוח ‰עי˜רי מטוב
מˆרים וכו' וכו'‰„ ,רי פ˘יט‡ „"ל‡ביו ל„רך" ‡ין
ˆורך במ˘‡ „ע˘ר ‡˙ונו˙ ‚ו'.
 (10ויעויי' בל˜ו"˘ חט"ו ˘יח ‡ ‰לפ' וי‚˘˘ ,ענין
ז‚ ‰ופ‡ ˘ˆיום למ‰ר ‰ו‡ כי בעˆם מ˘ום חוב˙ו
בכבו„ ‡ביו ˘נז„רז ל˜יימ ‰ב‡ו˙˘ ‰ע˘ ‰כבר
ל‡ נמנע „‰בר ממנו )ויו˙ר על כן ,מ˘ום סכנ˙
נפ˘ו˙ בˆער ‡ביו ‰מ˙מ˘ך( ‰י' לו לעלו˙ ˙יכף
בעˆמו ל‡ביו‡ ,ל‡ ˘כיון ˘˘לחו ˜‰ב" ‰למˆרים
)כ ˙˘‚„‰יוסף ב„בריו( ‡ין לו ר˘ו˙ לˆ‡˙ ,ולכן
עכ"פ זרזם ל‰בי‡ ‡ביו במ‰ר ‰למˆרים ˘יר‡‰ו
ליוסף ˘עו„נו חי .ועפ"ז מיו˘בים כמ‰
אחד חמורו להיות מחמר אחריהם" – וראה חזקוני
שם.

‡בי חי״.
עו„ ˙ירˆו˘ ,יוסף ח˘˘ ˘„ברי ‡‰חים ע״„ יע˜ב ‡בי‰ם ל‡ ‰יו ‡מ˙ ,וכל מטר˙ם
‰י˙ ‰ל˘‰י‚ ‰מבו˜˘ ‰ -חזר˙ בנימין .וע״כ חזר ו˘‡ל ע˙ - ‰ל‡חר ˘‚יל ‰ל‰ם ‡˘ר
‰ו‡ יוסף ‡חי‰ם ‰ -עו„ ‡ביו חי.
ומלב„ מ˘ ‰עפ״ז ע„יין יו˜˘‰ ‰מ˘ך „בריו ,״מ‰רו ועלו ‡ל ‡בי״ )כנ״ל( ‰ -נ‡ ‰ין
פירו˘ ז ‰מחוור‰˘ ,רי כבר ˘‡ל ‡ו˙ם לעיל )מ˜ ıמ‚ ,כז-כח( ״˘‰לום ‡ביכם ‚ו' ‰עו„נו
חי״ ו˘‰יבו לו ״˘לום ‚ו' עו„נו חי״ ,ו‡ז ‰רי ל‡ ‰י' ל‰ם ˘ום טעם ל˘˜ר.

‚.

‡ל‡ י״ל ‰בי‡ור בז ‰בפ˘טו˙:

לעיל ע‰״פ )וי˘ב לז ,ל (‰״וימ‡ן ל˙‰נחם״ פר˘״י :״‡ין ‡„ם מ˜בל ˙נחומין על ‰חי
וסבור ˘מ˙˘ ,על ‰מ˙ נ‚זר‚ ‰זיר˘ ‰י˘˙כח מן ‰לב ול‡ על ‰חי״ ,וממיל‡  -״וי˙‡בל
]יע˜ב[ על בנו ימים רבים״.
וז‰ו ˘‡מר יוסף ל‡חיו :״‡ני יוסף״ ‡ -ני ‡חיכם יוסף עו„ני בחיים ,ונמˆ‡ ˘במ˘ך
כ״ב ˘נ ‰נ˙‡בל עלי יע˜ב ,על בנו ˘‡‰ב יו˙ר מכל בניו  -ו‰״ז ˆער מב‰יל ˘‡ינו ר‚יל
כלל וכלל! וממיל‡ מ˙עורר˙ ˙מי' ‚„ול - ‰״‰עו„ ‡בי חי״?! ‰י˙כן ˘ל‡חרי כל ‰סבל
וˆ‰ער ‰נור‡ים ‰ללו ,ע„יין נ˘‡ר יע˜ב בין ‰חיים?!
ויוסף ‰י ‰מוכרח לומר ז‡˙ ל‡חיו כ„˜‰מ ‰ל‰מ˘ך „בריו – "מ‰רו ועלו ‡ל ‡בי"
" . .ר„‡ ‰לי ‡ל ˙עמו„" " . .ומ‰ר˙ם ו‰ור„˙ם ‡˙ ‡בי ‰נ˘ "‰ימ‰רו ויבי‡ו ‡˙
יע˜ב למˆרים ,מ˘ום ˘בכל ר‚ע ור‚ע מ„ובר בסכנ˙ נפ˘ו˙ ˘ל ˆער ויסורים נור‡ים
ליע˜ב ‡בי‰ם ,ובמיל‡ˆ ,ריכים בניו למ‰ר לעלו˙ ‡ליו ולב˘ר לו ‡˘ר ״עו„ יוסף חי״,
וב‰מ˘ך לז - ‰״ומ‰ר˙ם ו‰ור„˙ם ‡˙ ‡בי ‰נ‰״˘ ,יזכ ‰לר‡ו˙ ˘וב ‡˙ בנו ל‡חרי כל
‡ו˙ם ˘נים ‡רוכו˙ ומרו˙ ,ועי״ז  -״ו˙חי רוח יע˜ב ‡בי‰ם״.

„.

עפ"ז ,מובנ˙ ‚ם ‡ריכו˙ ל˘ונו ˘ל יוסף„ ,לפני ‡מרו ל‡חיו "מ‰רו ועלו ‡ל

‡בי" ,חוזר ‰ו‡ ‚' פעמים על ‡ו˙ו ענין – "למחי˘ ‰לחני ‡ל˜ים לפניכם"" ,וי˘לחני
‡ל˜ים לפניכם ‚ו'"" ,ל‡ ‡˙ם ˘לח˙ם ‡ו˙י ‰נ ‰כי ‡‰ל˜ים ‚ו'":
מכיוון ˘בכל ר‚ע ˘יע˜ב ‡ינו רו‡ ˙‡ ‰יוסף מ„ובר בסכנ˙ נפ˘ו˙ ,‰˘˜ ,מ„וע
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‰ס˙פ˜ יוסף בכך ˘‰ו‡ ˘לח ‡˙ ‡חיו ל‰בי‡ ‡˙ יע˜ב למˆרים‰ ,רי יוסף ‰יˆ ‰ריך
ל˜ום מי„ ולעלו˙ ל‡ביו מכיוון ˘]נוסף לכך ˘מˆ„ כיבו„ ‡ב ‰יˆ ‰ריך לע˘ו˙ כך[ ‰י‰
ז ‰בי˙ר מ‰ירו˙.
ולכן „˜‰ים יוסף ו‚„‰י˘ – כמ ‰פעמים – ˘˘‰יי˙ו במˆרים ‰י‡ )ל‡ בבחיר˙ו
ורˆונו‡ ,ל‡( מ˘ום ˘"˘לחני ‡ל˜ים" – ב˘ליחו˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰ל‰יו˙ "מ˘ביר )בר(
לכל עם ‡‰ר ,"ıובמיל‡ ‡ין לו כל ר˘ו˙ לˆ‡˙ ממˆרים.

‡ולם פי' ז ‰˘˜ ‰ביו˙ר„ ,מ‰ו ˜‰ס"„ ˘יוסף ˘לח
˘ל‡ כ‰ח˘בון ‰מפור˘ ב˜ר‡ ,ע„ ˘‰וˆרך ‰כ˙וב
ל‚„‰י˘ ול‰וסיף "כז‡˙ – כח˘בון ‰ז‚„ ;"‰ם ‡ם
ל‡ ‰י' כ˙וב "כז‡˙"‡ ,ל‡ ר˜ "ול‡ביו ˘לח ע˘ר‰
חמורים ו‚ו'"‰ ,י' מובן לנו ˘˘לח "כח˘בון ‰ז"‰ב.
ובמפר˘ים )˘ ‰"‰‚‰בפר˘"י ‰נ"ל„ ,ב˜ טוב,
ועו„( כ˙בו בכוונ˙ ר˘"י ˘מיל˙ "כז‡˙" ‰מיו˙ר˙
מור ‰כי ל‡ ˘לח יוסף ל‡ביו ע˘ר ‰חמורים ,ר˜ ‰כי
˜‡מר ˜ר‡ ,ול‡ביו ˘לח בע‚לו˙ כז‡˙ ו‚ו' ,כלומר
"כח˘בון ‰ז‰˘ ,"‰ו‡ ‰מ˘‡ ˘ל ע˘ר ‰חמורים"
כו'‚‡ .יבר‡„ ,בפ˘טו˙ ‡י ‡פ˘ר לפר˘ כן בפירו˘
ר˘"י ˘‰רי ‚„‰י˘ בל˘ונו "כח˘בון ‰ז ‰ומ‰ו
‰ח˘בון כו'" ,ופירו˘ ח˘בון ‰יינו מספר ,ו‡ילו
‰י˙ ‰כוונ˙ ר˘"י לפר˘ ˘ל‡ ˘לח חמורים כי ‡ם
מ˘‡ ˘ל י' חמורים וכו'‰ ,ול"ל ל‡ "כח˘בון ‰ז"‰
‡ל‡ "כמ˘‡ ‰ז ."‰ובפרט ˘פ˘טו˙ ל˘ון ‰כ˙וב
"˘לח כז‡˙ ע˘ר ‰חמורים נו˘‡ים ‚ו'" מ˘מעו˙‰
חמורים ממ˘ ,ו‡ילו ‰י˙ ‰כוונ˙ ר˘"י„˘ ,רכו
לפר˘ פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ,לפירו˘ ‰מוˆי‡ ‡˙ ‰כ˙וב
מפ˘וטו – ‰י' כו˙ב ז ‰בס‚נון ‰ברור ‚ם לבן חמ˘
למ˜ר‡ ]ומ‰˘ ‰בי‡ו ר‡י' מ„ ‡‰בכ˙וב ל˜מן )מ,‰
כז( נ‡מר "ויר‡ ‡˙ ‰ע‚לו˙" ול‡ נזכר חמורים –
י˘ ל„חו˙ ,כי ‡ין מ˜ום ל‰זכיר ‰חמורים‰„ ,רי
מפור˘ ב˜ר‡ „מיירי בר‡יי˙ "‰ע‚לו˙ ‡˘ר ˘לח
ל˘‡˙ ‡ו˙ו" )˘ז ‰מר‡‚ ‰ו„ל ˙˘ו˜˙ יוסף לר‡ו˙
ב( ואין לומר שהי' אפ"ל קס"ד כפי'
בשולי הגליון הקודם ,ששלח גם שמלות
ששולל רש"י – זה אינו ,כי הרי הקושיא
יכתוב תיבת "כזאת" בכתוב ,ואז אין מקום

המפרשים
כו' ,וזהו
היא שלא
לקס"ד זו.

‚( ועפ"ז תרצו ג"כ מ"ש כזאת בכ"ף הדמיון )דלכאורה
אם קאי בסתם על החשבון דלמטה ,הו"ל לכתוב
"ולאביו שלח ז‡˙ גו'"( .אבל ראה רמב"ן שכבר כתב
ע"ז "שדרך הלשון לדבר כן כמו  . .כדברים האלה עשה
לי גו'" ,וראה גו"א שכתב "והכ"ף הזאת נקראת כ"ף
השיעור כמו כשלושים איש" .אבל מש"כ הגו"א שזוהי
כוונ˙ רש"י ,לומר שאינו כ"ף הדמיון )כי אם "כ"ף
השיעור"( – על דרך הפשט דוחק הוא ,שהרי לפי"ז
נמצא שרש"י אינו מיישב הקושיא שבפשוטו של מקרא
)דתיבת "כזאת" מיותרת( ,וכנ"ל בשולי הגליון הראשון.

‡˙ יע˜ב( ,ו‰חמורים נו˘‡ים מטוב מˆרים – ל‡
‰יו ל˘‡˙ו .ובפרט „‡ליב‡ „פר˘"י )˘ם( ‰רי
"ויר‡ ‡˙ ‰ע‚לו˙" ‰יינו "‰סימן כו'" )˘ז‰ו „ו˜‡
בע‚לו˙([ .ומלב„ כ"ז ˆ"ע בפי' ר˘"י כ‡ן ,למ‰
טרח ל‰ע˙י˜ מן ‰כ˙וב ˙‰יב˘" ‰לח"‡ ,חר ˘ל‡
ב‡ ‡ל‡ לפר˘ ‰י˙ור „˙יב˙ "כז‡˙" ˘ב˜ר‡ .ו‚ם
מ‰ו ˘ל‡חר ˘‡מר "כח˘בון ‰ז‰ "‰מ˘יך )בל˘ון
˘‡ל" (‰ומ‰ו ‰ח˘בון ע˘ר ‰חמורים ו‚ו'"„ ,לכ‡ו'
‰ול"ל ב˜יˆור "כח˘בון ‰ז ‰ע˘ר ‰חמורים ו‚ו'".
ול‰בי‡ור ‰מחו„˘ בפנים – ‰כל ‡˙י ˘פיר,
„ר˘"י ב‡ ל˙ר˜‰ ıו˘י ‰נ"ל בפנים מ ‰ר‡ ‰יוסף
לי˙ן ל‡חיו כל ‡˘ר ˆיו‰ו פרע ,‰ו‚ם ˆי„ ‰ל„רך,
ועו„ ‰וסיף ע˘ר ‰חמורים ‚ו' וע˘ר ‡˙ונו˙ ‚ו' –
ו‡ין „‰בר ˆריך לפרנס˙ם לזמן ˜ˆר כ"כ .ול‰כי
בי‡ר ר˘"י „‰יינו ˘נ˘‡ יוסף בעˆמו ˜"ו ,לי˙ן
מ˙נו˙ ˘ל כבו„ כמו פרע ,‰ול‰כי "˘לח" מעˆמו
"כח˘בון ‰ז ,"‰פירו˘"„ ,כז‡˙" מ˙פר˘ כח˘בונו
˘ל פרע‰ ‰נזכר לעיל מיני'„ ,ע˘ר ‰חמורים ,ועו„
‰וסיף כח˘בון ז ‰ע˘ר ‡˙ונו˙ .ומובן מ˘ ‰טרח
ר˘"י ל‰ע˙י˜ ˙יב˙ "˘לח" ,ל‚„‰י˘ ˘זו‰י ‰מ˙נ‰
˘˘לח יוסף מעˆמו.
ו˘וב ‰מ˘יך ר˘"י ו„יי˜ בל˘ונו "ומ‰ו ‰ח˘בון
ע˘ר ‰חמורים ו‚ו'" ,וכוונ˙ו בז„ ‰לפי ‰נ"ל
„"‰ח˘בון ‰ז‰ "‰יינו ח˘בון מ˙נ˙ פרע‡ ‰ין מובן
„בר מ‰ ,‰ל‡ כל ‡חי יוסף )כולל בנימין( ‰יו ‡ז
במˆרים ,ונמˆ‡ ˘‰י' ל‰ם י"‡ חמורים ל‰טעינם
ב˙בו‡ ,‰וכ˘‡מר פרע ‰ליוסף "‡מור ל‡חיך ‚ו'
טענו ‡˙ בעירכם"‰ ,טעינו י"‡ חמורים בˆיווי
פרע ,‰ו‡"כ ‡יך נפר˘ "כז‡˙"" ,כח˘בון ‰ז"‰
˘˘לח פרע‰ – ‰רי מפור˘ ˘יוסף ˘לח ר˜ ח˘בון
„( ברמב"ן כתב על פירוש רש"י "ואיננו נכון" )וראה
רא"ם( ,ובנמוקי שמואל כתב )הובא בהערות לפי'
הרמב"ן – שעוועל( שכוונת הרמב"ן היא "ואיננו נכון
שירמוז על החשבון" הנאמר אחרי כן .כי כזאת מורה
רק על הנאמר קודם )ולא כפי' הרא"ם בדברי הרמב"ן.
וראה ג"כ פי' הרע"ב .ומה שתירץ שם דוחק הוא(.
אמנם לפי המבואר בגוף ההערה גם לרש"י קאי על
הנאמר לפנ"ז.

טז

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

ליוסף ‡ב ב‡ר ıכנען ,נ˙עורר ע„ ˘˘לח

ו˘לח ‚ם )בח˘בון ומספר „ומ" (‰ע˘ר

5

‡˙ונו˙" .8ונמˆ‡ מכ"ז „‰מ˘לוח „‚‰ול

כ"כ מ˙נו˙ ליע˜ב˜ ,ל וחומר ליוסף

˘ב˘ע ‰זו י˘לח מ˙נו˙ ל‡ביו ]ו‚„ול‰
יו˙ר מ˘ל פרע – ‰כ„ל‰לן בסמוך[,
כנ"ל .ולי˙ר בי‡ור י"ל בז ‰ב„˜‰ים מ‰
˘נר‡ ‰לפר˘ בכוונ˙ ˙יבו˙ ‰כ˙וב ‚בי
מ˘לוח יוסף ל‡ביו" ,ול‡ביו ˘לח כז‡˙
ע˘ר ‰חמורים נו˘‡ים מטוב מˆרים
וע˘ר ‡˙ונו˙ ‚ו'"„ ,י˘ לפר˘ ‰מילו˙
„‰יינו ˘יוסף ‰ו‡ ˘"˘לח" מעˆמו )לב„
ממ˘ ‰נˆטוו ‰ע"י פרע" (‰כז‡˙"‰ ,יינו
כח˘בון ‰ז‰ ‰י„וע ונזכר לעיל מן ‰כ˙וב
]ול‡ כמו ˘‰י' נר‡ ‰לפר˘ לפום רי‰ט‡,
˘"כז‡˙" ˜‡י על ‰פירוט ‰נ‡מר ל˜מן
בפסו˜ ז ,[‰כלומר כ‡ו˙ו ‰ח˘בון ˘˘לח
פרע‰ ‰וסיף יוסף ל˘לוח מעˆמו 6מחמ˙
˜"ו ˘נ˘‡ ,ו‰ו‡ "ע˘ר ‰חמורים" ,ועו„
ז‡˙ ‰וסיף י˙ר על ח˘בונו ˘ל פרע‰

בפ˘טו˙ ˘‡ין ז ‰כבו„ו ˘ל יע˜ב ˘מ˙נ˙ יוסף ˙‡‰
)‡פי'( נר‡י˙ ˜טנ ‰מ˘ל מ˙נ˙ פרע) ‰ור‡‚ ‰ו"‡
ומ˘כיל ל„ו„ על ‰כ˙וב כ‡ן ˘י˘ רמזים במ˘˘ ‰לח
יוסף במספר ע˘ר .(‰ועו„ י"ל „מכיון ˘‰י' ‡ז זמן רעב
‰רי ‰י' מזון וכו' מ„‰ברים ‰כי ח˘ובים ‚ם ב‡יכו˙.
 (8ופירו˘ מחו„˘ ז ‰עול ‰יפ ‰מ˙וך פירו˘ ר˘"י
על ‰מ˜ר‡ו˙ ,ומיי˘ב ˜ו˘יו˙ חמורו˙ בל˘ונו.
„‰נ ,‰ר˘"י כ˙ב לפר˘ ˙‰יבו˙ "˘לח כז‡˙" –
"כח˘בון ‰ז ,‰ומ‰ו ‰ח˘בון ע˘ר ‰חמורים ו‚ו'".
ולכ‡ו' ‰י' נר‡ ‰לפר˘ )וכן נ˜טו בפי' ‰"‰‚‰‰
˘ב„פוסי ר˘"י ˘לנו ,במ˘כיל ל„ו„ ,ועו„( „˜‰ו˘י
˘רˆ ‰ר˘"י ליי˘ב ‰ו‡ „‰ו˜˘ ‰לי' בכ˙וב „˙יב˙
"כז‡˙" מיו˙ר˙‰„ ,ול"ל "ול‡ביו ˘לח ע˘ר‰
חמורים ו‚ו'" ,ול‰כי‡ פיר˘ „˙יב˙ "כז‡˙" מ˘מע‰
כח˘בון ‰ז – ‰ע˘ר ‰חמורים ‚ו' ,ל‡ פחו˙ ול‡
יו˙ר )ו‚ם ל‡ מ˙נו˙ ‡חרו˙ ˘‡ינן נזכרו˙ בכ˙וב(;
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 (5ועפ"ז יומ˙˜ ‚"כ ˘ ‡‰יוסף ˘לח כל ז‡˙ מבלי
ל˘‡ול ר˘ו˙ מפרע) ‰ר‡ ‰לעיל ‰ער – (1 ‰כי
פרע ‰עˆמו ב˘ילוחו מ˙נו˙ ליע˜ב – "מכריח" ‡˙
יוסף ל˘לוח ‚"כ ,ועו„ יו˙ר ממנו – כ„ל‰לן בפנים.
 (6ו‡ין לומר ˘יוסף ˘לח כ"ז עפ"י ˆיווי פרע,‰
˘‰רי פרע‡ ‰מר לו ר˜ )‡( "‡מר ‡ל ‡חיך"
)ור‡"‚ ‰כ פירו˘ ר˘"י מ ,‰יט() .ב( "טענו ‡˙
בעירכם" – ע˘ר ‰חמורים )ו˘י˜חו ע‚לו˙( .וכ‡ן
כ˙וב )‡( ˘יוסף ˘לח ל‡ביו ול‡חרי ˘‡חיו ˜יימו
ˆיווי פרע" ,‰ויע˘ו כן בנ"י") ,ב( ˘˘לח חמורים
)"נו˘‡ים מטוב מˆרים"( ו‚ם ‡˙ונו˙‡˘ ,י"ז כלל
במˆ˘ ‰יוו ‰פרע .‰ובפרט ˘˜יום ˆיווי פרע ‰ע"י
יוסף כבר כ˙וב לפנ"ז" ,וי˙ן ל‰ן יוסף ע‚לו˙ על פי
פרע ‰וי˙ן ל‰ם ˆי„ ‰ל„רך" .ו„וח˜ ‚„ול לומר „על
כל ז"˘ ‰לכולם נ˙ן ‚ו' ולבנימין נ˙ן ‚ו' ול‡ביו
˘לח ‚ו'" – ˜‡י "על פי פרע."‰
 (7ו‡ין ל˘˜‰ו˙ „‰י' לו ל˘לוח „בר ˘‰ו‡ רב
ב‡יכו˙ )ול‡ ריבוי ‚„ול בכמו˙ ˘י‰י' ל‰ם טורח
ל‰בי‡ו בחזר‡ ‰י˙ם( ,כי ע"פ ‰מבו‡ר בפנים י"ל

א( ברא"ם ובדבק טוב כתבו שרש"י רצה לפרש
ד"כזאת" קאי אלמטה :כחשבון עשרה גו' ,לאפוקי
קס"ד דקאי אפסוק דלעיל לכם נתן גו' )כפי' הספורנו
ועוד( ,וטעמי' – דאי קאי אדלעיל מאי עשרה ,ועשרה
מבעי לי' )וראה אוה"ח כאן "ולדברי רז"ל כו' יהי'
הכתוב חסר ו'" .וראה ג"כ ספר הזכרון )להר"א
בקראט הלוי(( .אמנם דוחק לומר שזוהי כוונת רש"י,
כי נוסף ע"ז שא"כ הו"ל לרש"י להעתיק גם תיבת
עשרה )או עכ"פ לרמזה ב"וגו'"( – שהרי תיבה זו
)שאינה כתובה בוא"ו( הוא יסוד פירושו – הנה אין
מסתבר לומר שרש"י ידייק תמיד חסר דאות אחת
ולא יבאר יתור תיבה שלימה – "כזאת" )ובפרט
שלפי' הספורנו לא קשה חסרון הוא"ו וזהו רק להפי'
ד"כזאת" קאי אלמטה( .ומה שלא פרש"י כהראב"ע
ואוה"ח ועוד ,ש"כזאת" קאי אדלעיל ,דהיינו ש"טוב
מצרים" הי' "כמין הנזכר בסמוך שמלות וכלי כסף"
)ופירוש הכתוב הוא ששלח עשרה חמורים גו' נושאים
"מהמובחר הנמצא ב"כזאת" ממין ז ‰במצרים"
)שלפי זה גם לא קשה קושיית הרא"ם וספר הזכרון
הנ"ל(( – כי רש"י לא רצה לנקוט כן ,כיון שאי"ז
מתיישב בפשש"מ דלפי"ז הו"ל לכתוב התיבות "מטוב
מצרים" )שהם תואר של השמלות וכו'( תיכף להתיבה
)"כזאת"( המורה על השמלות כו'.

„רו˘ ו‡‚„‰

מ‰י ‚‰‰נ ‰מן ‚‰לו˙?
‡ל ˙ר‚זו ב„רך
י˘ מ„ר˘ ‡ל ˙פסי˜ו מ„בר ‰לכ‰

)מ ,‰כ„˙ .ו„"‡ ‰ל ˙ר‚זו ˙עני˙ י ,ב(

˙‰‰מסרו˙ ‰נ„ר˘˙
בלימו„ ˙‰ור‰
ו‡˙ י‰ו„˘ ‰לח לפניו ‡ל יוסף ל‰ורו˙
לפניו ‚˘נ‰

כ˙בו ‰מפר˘ים )מל‡כ˙ ˜‰ו„˘ לפר˘"י כ‡ן,

ל˙˜ן לו בי˙ ˙למו„ ˘מ˘ם ˙ˆ‡ ‰ור‡‰

ועו„(‰˘ ,חי„ו˘ בל˘ון ‰מ„ר˘ ˘‰בי‡ ˙‰וס'
)˘‡ינו כ‚י' ‰מ„ר˘ ˘לפנינו(„ ,ל‚ירס‡ זו פירו˘
"‡ל ˙ר‚זו" ‰ו‡‡˘ ,ין ל‰פסי˜ "ב„רך" ‡פילו
מ„בר ‰לכ‰˘ ‰ו‡ "לעיונ‡".

)מו ,כח .ר˘"י(

ולכ‡ור ‰י˘ לעיין‰ ,רי ˘‰בטים ‰לכו כמ‰
פעמים מ‡ר ıכנען למˆרים ‰לוך ו˘וב ,ול‡ מˆינו
˘יוז‰רו ע„ כ‡ן "‡ל ˙ר‚זו ב„רך" ,וטעמ‡ בעי.
וי˘ לומר ע"„ „‰רו˘:
‰ליכו˙י‰ם ˜‰ו„מו˙ ˘ל ˘‰בטים ‰יו
ב˘ליחו˙ו ˘ל יע˜ב ל‰בי‡ בר ב˘נו˙ ‰רעב.
מ˘‡"כ ‰ליכ ‰זו" ,מ‰רו ועלו ‡ל ‡בי ‚ו' ר„‰
‡לי ‡ל ˙עמו„ ‚ו'"‰ ,י˙˘˜ ‰ור ‰עם ירי„˙ יע˜ב
וכל נפ˘ו˙ בי˙ו למˆרים‰„ ,יינו ‰ירי„ ‰ל‚לו˙,
ל˜יים מ"˘ בברי˙ בין ‰ב˙רים "‚ר י‰י' זרעך
ב‡ר ıל‡ ל‰ם ועב„ום וענו ‡ו˙ם".
וז‰ו ˘‰ז‰ירם יוסף "‡ל ˙פסי˜ו מ„בר ‰לכ,"‰
˘‚‰‰נ ‰ב"„רך" ‰מוביל ‰ל‚לו˙ ‰י‡ ע"י עיון
˙‰ור ‰לל‡ ‰פס˜˘ .כ‡˘ר בנ"י עוס˜ים ב˙ור‰
בעיון˘ ,עי"ז מ˙‡ח„ים עם ˙‰ור ,‰ונע˘" ‰יחו„
נפל‡  . .ל‡ח„ים ומיוח„ים ממ˘ מכל ˆ„ ופנ"‰
בין ˘כל „‡‰ם וחכמ˙ ˙‰ור) ‰ר‡˙ ‰ני‡ פ"‡ ,(‰זי
י˘ בכחם ל‚˙‰בר על חו˘ך ‚‰לו˙ ,ו‡ין ‚‰לו˙
˘ולט˙ כלל על ‡י˘ י˘ר‡ל ,וכמ‡מר רז"ל )‡בו˙
פ"ו ,ב( "‡ין לך בן חורין ‡ל‡ מי ˘עוס˜ ב˙למו„
˙ור."‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ ל" ,‰עמו„ (402

לכ‡ור˙ ‰מו ,‰מ„וע ‰וˆרך יע˜ב ל˘לוח
י‰ו„ ‰למˆרים "ל˙˜ן לו בי˙ ˙למו„"‰ ,רי יוסף
כבר ‰י' במˆרים ,ו‰י' יכול ל˙˜ן ‡˙ "‰בי˙
˙למו„" ע"י יוסף?
וי˘ לב‡ר ז ‰ע"פ מ˘ ‰מˆינו ‰חילו˜ בין
מ„רי‚˙ יוסף למ„רי‚ו˙ ‡‰בו˙ ו˘‰בטים,
˘‡‰בו˙ ו˘‰בטים בחרו ל‰יו˙ "רועי ˆ‡ן" ,בכ„י
ל‰מעיט ‡˙ ‰עס˜ בעניני עולם ‰ז˘ ,‰ל‡ יופרעו
מלימו„ ˙‰ור ‰ועבו„˙ ˘‰י"˙ .מ˘‡"כ יוסף
„ˆ‰י˜ ‰י' מ˘נ ‰למלך ועסו˜ ביו˙ר בעיני מˆרים
)ר‡ ‰בכ"ז ˙ור˙ חיים )לכ"˜ ‡„מו"ר ‡‰מˆעי נ"ע( ס"פ

ויחי רמב „ ,ו‡ילך ,ובכ"מ(.
ו‰נ‚‰ ,‰ם ˘עיסו˜ו ˘ל יוסף בעניני ‰עולם
ל‡ פ‚ם מ‡ומ ‰ב„בי˜ו˙ו ב˜ב" ,‰ונ˘‡ר בבחינ˙
מרכב ‰ל‡ל˜ו˙ ,מ"מ ז‰ו ר˜ ‰ור‡ ‰על ‚ו„ל
מעל˙ נ˘מ˙ו וˆ„˜˙ו‡ .ך בנו‚ע ללימו„ ˙‰ור,‰
˘בˆ ‰ריך „‡‰ם ל‡˙‰ח„ עם ˙‰ור ‰ביחו„
‚מור )ר‡˙ ‰ני‡ פ" ‰ופכ"‚(ˆ ,ריך „‡‰ם ל‰יו˙
בבחינ˙ "˙ור˙ו ‡ומנ˙ו"˘ ,כל עיסו˜ו י‰י' ר˜
בלימו„ ˙‰ור ‰ול‡ ב„ברים ‡חרים .כי כ‡˘ר
עוס˜ ב„ברים ‡חרים ‡זי חסר ב‡˙‰ח„ו˙ו עם
˙‰ור .‰וז‰ו ‰טעם ˘ל‡ סמך יע˜ב על לימו„
˙‰ור˘ ‰ל יוסף ,כי למרו˙ ‰יו˙ יוסף מ‡וח„
ו„בו˜ עם ˜‰ב" ,‰מ"מ מˆ„ ‰יו˙ו "מו˘ל בכל
‡ר ıמˆרים" ל‡ ‰י' יכול ל‰יו˙ לימו„ו ב˙ור‰
ב˙כלי˙ ˘‰לימו˙.
ולכן ˘לח יע˜ב ‡˙ י‰ו„‰˘ ,‰י' רוע‡ˆ ‰ן
ומוב„ל מעניני ‰עולם ,כ„י ל‰עמי„ במˆרים
י˘יב‰˘ ‰לומ„ים ˘ם ל‡ יעס˜ו כלל בענינים
‡חרים‡ ,ל‡ כל עס˜ם י‰י' ב˙ור ‰בלב„.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ ,עמו„  728ו‡ילך(
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י„

„˙˘‰לו˙ יוסף במˆו˙ כבו„ ‡ביו

˙ענו‚ ונח˙ רוח ˘‡ינו מוכרח לרעבונו

1

‚רסינן במ‚יל) ‰טז ,ב( ‚בי ‰מ˙נו˙
˘˘לח יוסף עם ‡חיו ל‡ביו ל‡חר ˘נו„ע
בפני‰ם" ,ול‡ביו ˘לח כז‡˙ ע˘ר‰
חמורים נו˘‡ים מטוב מˆרים

)פר˘˙נו מ,‰

כ‚( ,מ‡י מטוב מˆרים‡ ,מר ר' בנימין בר
יפ˙ ‡"ר ‡לעזר ˘לח לו יין י˘ן ˘„ע˙
ז˜נים נוח‰ ‰ימנו" .ויעויי' במ‰ר˘"‡
על ‡˙ר ˘בי‡ר טוב „‰בר ,לפי ˘‰ז˜נים
בטבעם מˆוננים ו‰יין מחממם .ויל"ע
˜ˆ˙ ב„בר ,מ‰יכ‡ ˙י˙י לומר „˘לח לו
יין‰ ,ל‡ רעב ‰י' ‡ז ב‡ר ıולכ‡ו' יו˙ר
מס˙בר ˘˘לח לו מטוב מˆרים ב„בר
‰מזין ומ˘ביע ,ל˘בור רעבונו ˘ל יע˜ב,
ולמ ‰פיר˘ו רבו˙ינו ˘˘לח „בר ˘ל

˘נ˙ברכ ‰מˆרים „ו˜‡ בזרעים ‡בל ל‡

ו‰מורם מכל ז˘ ,‰חזר˙ם ל‡ר ıכנען

)ר‡ ‰ר˘"י לך י‚ ,י .ויעויי' כ˙ובו˙

‰י˙ ‰ר˜ לזמן מועט ,על מנ˙ ˘ימ‰רו

˜יב .‡ ,סוט ‰ל„ ,ב( ,ומ‰ו ˘˘לח יין ל‡רı

ל˘וב למˆרים ,ו‡"כ ‰רי ‡ין ל‰ם ˆורך

י˘ר‡ל ˘‰י‡ „ו˜‡ נ˙ברכ ‰ביין ,כ„כ˙יב

בכמו˙ מרוב˘ ‰ל ˙בו‡ ,‰כי ‡ם ר˜

)ע˜ב ח ,ח( "‡ר ıחט ‰ו˘עור ‰ו‚פן" ,ו‡"כ

כ„י ˆי„ ‰ל„רך ולזמן ‰מועט ˘י˘‰ו

ל‡ י˙כן ל˜רו˙ ליין "טוב מˆרים" כ‡˘ר

ב‡ר ıכנען ע„ ˘י˜יימו ‰ב˜˘˜" ‰חו

מˆרים ˘ולח˙ מטוב ‰ל‡ר ıי˘ר‡ל[.

‡˙ ‡ביכם ו‡˙ ב˙יכם" ]וכמו˙ זו ˆריכ‰

ו‰נר‡ ‰בז„ ‰י˘ ר‡י ‰מן ‰כ˙ובים

ל‰יו˙ מועט˙ ב‰רב ‰מן ˙‰בו‡˘ ‰ל˜חו

„עי˜ר ענין ˘‰ילוח „יוסף ל‡ ‰י' מ˘ום

עמ‰ם ל‡ר ıכנען בפעם ‰ר‡˘ונ˘ ‰חזרו

˘בר רעבון יע˜ב ,כי ב‡מ˙ י˘ ל˙מו‰

ל˘ם ממˆרים‡˘ ,ז ‰יו ˆריכין ‰ן לˆי„‰

ב„בר ,מ˘˘ ‰לח י' חמורים נו˘‡ים מטוב

ל„רך ˘‰וו ‰לכ‡ן ו‰ן ל˘‰ו˙ ‚„ול ‰יו˙ר

מˆרים ‚ו'‰ ,ל‡ מסופר בכ˙ובים ˘ˆיו‰

ב‡ר .[ıומע˙˙ ‰מו ,‰מ‰ו ˘מלב„ ˘נ˙ן

יוסף ל‡חיו "מ‰רו ועלו ‡ל ‡בי ו‡מר˙ם

יוסף ל‡חיו כל ‡˘ר ‡מר לו פרע" ,‰טענו

‡ליו ו‚ו'" )מ ,‰ט( ,וכן ˆיום ˘מי„ ‡ח"כ

‡˙ בעירכם ‚ו'" )„‰יינו ˙בו‡ ,‰כפר˘"י(,

)˘ם,

ו‡ף ‚ם ˆי„ ‰ל„רך‰ ,נ ‰עו„ ז‡˙ ‰וסיף

י‚( ,וכן מˆ„ פרע ‰נˆטוו וזורזו על כך,

ו˘לח ל‡ביו ע˘ר ‰חמורים נו˘‡ים מטוב

כמסופר ב˜ר‡י )˘ם טז-כ( „˙יכף כ‡˘ר

מˆרים ,וע˘ר ‡˙ונו˙ נו˘‡ו˙ בר ולחם

"˜‰ול נ˘מע בי˙ פרע‚ ‰ו' ל‡מר ב‡ו

ומזון ‚ו' ,ול‡יזˆ ‰ורך ˘לח כל ‰מטען

‡חי יוסף" ‡זי "וי‡מר פרע‚ ‰ו' ז‡˙

‰ז‰ ,‰ל‡ בזמן מועט י˘ובו כולם למˆרים.

"ומי‰ר˙ם ו‰ור„˙ם ‡˙ ‡בי ‰נ"‰

◇ ◇ ◇

‡

בכ˙וב "טוב מˆרים" ,ו‰ל‡ מˆ‡נו

בי‡˙ם ‰מ‰יר ‰למˆרים עם ‡בי‰ם.

ב‡ילנו˙

חידושי סוגיות

]ומ‚ ‰ם ˘עפ"ז ˜ˆ˙ „וח˜ מ˘ ‰נ‡מר

ע˘ו ‚ו' ולכו בו‡ו ‡רˆ ‰כנען ו˜חו ‡˙
‡ביכם ‚ו' ובו‡ו ‡לי"‰ ,יינו ˘‡ף ‰ו‡
רˆ˙˘ ‰יכף ‡חר בו‡ם ל‡ר ıכנען יחזרו

 (1ב„ב˜ טוב על ‰פסו˜ כ˙ב על מ˘ ‰נ˜ט ר˘"י
בפירו˘ ז) ‰כ„ל‰לן בפנים(˘˜„" ,י‡ לי' ח"ו
˘יע˘ ‰יוסף „בר ˘ל‡ ˆיו ‰פרע‰˘ ‰רי ל‡ ‡מר
˘י˘לח לו מטוב ‡ר ıמˆרים ]‡ל‡ ר˜ ˆיו ‰בס˙ם
ל‰טעין ב‰מו˙י‰ם ˘ל ‡חיו[ ,לכן פיר˘ ˘˘לח לו
ר˜ ˘טוב לז˜נים ‡בל ל‡ ‰י' יו˙ר ממˆ˘ ‰יו ‰לו . .
ומ„‰וˆי‡ו מפ˘טו י"ל ˘‰ו‡ יין ˘נ˜ר‡ טוב ˘נ‡'
וחכך כיין ‰טוב" )˘ ˘"‰ז ,י(.
‡בל )נוסף ע"ז ˘˜˘ ‰לפר˘ כן ˙יבו˙ "מטוב
מˆרים" ]ו‚ם במ˘ ‰ב‡ם לז‚ ‰ם כוונ˙ פירו˘ ר˘"י
על ‰כ˙וב‰ ,ו"ל לר˘"י לב‡ר „יין )י˘ן( נ˜ר‡
טוב[‰ ,נ ‰עו„ ז‡˙( ˆ"ע ב‚וף „בריו ,כי בפ˘וטו
˘ל מ˜ר‡ מ˘מע ˘יוסף ˘לח ז‡˙ מעˆמו ב‰וספ‰
על מ‡˘ ‰מר פרע ,‰כ„ל˜מן בפנים ,וב‰ער.6 ‰
ור‡ ‰ל˜מן בפנים בסוף „‰ברים.

טו

למˆרים עם יע˜ב ‡בי‰ם ,ול˘ם כך ‡ף
ˆיו ‰ליוסף ל‡מר ל‰ם "ז‡˙ ע˘ו˜ 2חו
‚ו' ע‚לו˙ לטפכם ולנ˘יכם ונ˘‡˙ם ‡˙
‡ביכם וב‡˙ם"; ו‚ם ‰וסיף "ועיניכם ‡ל
˙חוס על כליכם 3כי טוב כל ‡ר ıמˆרים
‚ו'" ,וז‡˙ כ„י ל‰סיר כל „בר ‰יכול לעכב
 (2ר‡ ‰ספורנו על ‰פסו˜" :ז‡˙ ע˘ו ,ול˘‰י‚ ז‰
‰מכוון ˘ל‡ ימ‡ן ‡ביכם מב‡˜ ,חו לכם כו'".
 (3ור‡„ ‰ע˙ ז˜נים מבעלי ˙‰וס'" :לפי ˘‰י'
יו„ע ב‡ביו ˘‰י' ˜פ„ן על כליו וחס עלי‰ם כמו
˘‡מרו חז"ל )חולין ˆ‡ (‡ ,ויו˙ר יע˜ב  . .לכך
‰ז‰ירם על כך".

ולז ‰נר‡ ‰יו˙ר „כוונ‡ ‰חר˙ ‰י˙‰
ליוסף ב˘ילוח ז ,‰וב„˜‰ים „‡ף פרע‰
במˆ˘ ‰יוו ˙‡ ‰יוסף "‡מר ‡ל ‡חיך
ז‡˙ ע˘ו טענו ‡˙ בעירכם" ל‡ נ˙כוון ר˜
ל˘בר רעבון‡ ,ל‡ ענינו ˘ל „בר„ ,ב˘מעו
כי ‰ללו ‡חי יוסף ‰ם נ˙עורר ל˙‰ייחס
‡לי‰ם מעין יחסו ליוסף עˆמו ,4בחפı
לב ,וז‰ו ˘‡מר ליוסף לי˙ן ל‡חיו ˙בו‡‰
לטעון ‡˙ בעירם‰„ ,יינו ב˙ור מ˙נ‰
ליע˜ב ובי˙ו .ו˘וב מובן‡„ ,ם פרע‰
לכ˘˘מע כי "ב‡ו ‡חי יוסף" ו˘י˘ לו
 (4ור‡‡ ‰ו"‰ח ע"‰פ" :ירˆ ‰ב‡ומרו ז‡˙ ע˘ו
פי' כי ‰ו‡ רˆוי ל‰ם ,ל‡ ˘מ˙רˆ ‰לב„ כו' ‡ל‡
˘‰ו‡ חפ ıב„בר ו‡ומר ז‡˙ ע˘ו".

