
‚úיון ˙˘י„
ער˘"˜ פר˘˙ וי‚˘

כפיúו˙ ‰˘מו˙ - úחú˘ים ‡ו ú‚יבורים?

מכיר˙ יוסף - ˙חנוני ‰נ˘מ‰ ú‡„ם ˘י˘חרר‰ מ‰˘בי‰

úימו„ ב„רך - ‚„ר ב˙úמו„ ˙ור‰ ‡ו ב‰úיכ‰ ב„רך?

"‰‚ביר ‰‚„וú ביו˙ר" ב‡ו˙יו˙ ‰˙ור‰



בעז‰י״˙.

ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  וי‚˘, ‰ננו  פר˘˙  ˘ב˙ ˜ו„˘  ל˜ר‡˙ 
˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון ˙˘י„), 
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים 
מליוב‡וויט˘  ‡„מו"ר  כ"˜  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל  נ˘י‡  ˘ב˙ור˙ 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

וז‡˙ למו„עי, ˘ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו, 
בע˙  ולפעמים  מערכ˙,  חבר  ע"י  ונערכו  מח„˘  עוב„ו  ו‡ף 
עם  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים  בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט  במ˜ורם  מופיעים  ˘‰ם  כפי  ‰מ˜ורו˙ 
‡˘ר  ל‰יפך,  וי˘  ‰„ברים],  עי˜רי  ר˜  כ‡ן  ˘מופיעים  סו‚יו˙", 
ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור  נ‡מרו  ‰בי‡ורים 
‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו. ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ 
על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙  ו˜וˆר 

‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
עלŒ‡˙ר  במ˜ורי ‰„ברים (כפי ˘נסמנו  מוטב ˘יעיין  ‰בי‡ורים, 
‡ו ב˙וכן ‰ענינים), וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ 

‰„ברים.

◇ ◇ ◇

 ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰ מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰,  ˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰ 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



˜ובı ז‰ 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 מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'
ıז‡י‡נ

ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



ענינים • מועדים
פרשיות - ב' כרכים
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ב"ה

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
כפלו˙ ‰˘מו˙ - לחל˘ים ‡ו ל‚יבורים?

יב‡ר ‡ריכו˙ ל˘ון ר˘"י - „מ˜ור ‰מחלו˜˙ ‡י ‚בורים ˘ב‰ם ל˜ח ‡ו ל‰יפך ‰ו‡ בבבלי 
ובירו˘למי; „ב' ‰„עו˙ נובעו˙ מב' ‡ופני ‰לימו„ „‡רı י˘ר‡ל ו„בבל

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 391 ו‡ילך)

ח פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע ל‡ על‰ יוסף לר‡ו˙ ‡˙ ‡ביו? / יין י˘ן – סמל ‰ביטחון

ט יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"מי י˙נך כ‡ח לי"

י˘חרר‰ מייסורי  ‚לו˙ ‰נ˘מ‰ בירי„˙‰ ל‰˙לב˘ ב‚וף ‚˘מי / ‰נ˘מ‰ מ˙חננ˙ ‡ל ‰‡„ם̆ 
‰˘בי‰ / ‰ב˜˘‰ ˘ינ‰‚ ‰˘י"˙ עם י˘ר‡ל כיוסף ל‡חיו / "ול‡ על י„י ייסורים"

(ע"פ ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ‡ייר עמ' רנ‡ ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
‚ם נז˜ ‚ורם ל„ברים טובים! / ˘מח˙ יע˜ב בר‡יי˙ יוסף

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
ב‚„ר חיוב ˙למו„ ˙ור‰ ב„רך

מ˜ור  וימˆי‡  ב„רך,  מ„יני ‰ליכ‰  בלב„ ‡ו ‡ף   ˙"˙ מ„יני  בז‰ ‡ם ‰ו‡  ב' „רכים  יח˜ור 
לפלו‚˙‡ זו בחילו˜ בין ‰˘"ס למ„ר˘ ‚בי יוסף ו‡חיו / י„ון בז‰ לפי ‚ירס˙ ‰˙וס' במ„ר˘ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‰ עמ' 198 ו‡ילך)

יח „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ר' מ˘‰ „ו„ מ˙˜ן ‰˙נורים

‰וספ‰ - מ˙וך ספר '„רכי ‰חיים' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
ברי‡ו˙ ‰לב ‰י‰ו„י

ברי‡ו˙ ‰לב ‡ˆל י‰ו„י, כ˘‡ר עניני ‰ברי‡ו˙ – ˙לוי' בברי‡ו˙ ‰רוחני˙ ב˙ור‰ ומˆוו˙; 
‰˙חז˜ו˙ ב˙ור‰ ומˆוו˙ ובמˆוו˙ ˘כנ‚„ ‰לב, ‰מ˙נ‰ עם עריכ˙ ני˙וח ו‰סח˙ ‰מח˘בו˙ 

ממˆב ברי‡ו˙ ‰לב

‡ין מ˜ום לעˆבו˙
ונפיל˙  מעˆבו˙  ל‰ינˆל  ו‰„רכו˙  עˆו˙  ו‰מר‰-˘חור‰;  בעˆבו˙  ‰‡„ם   ˙‡ מפיל  ‰יˆר 

‰רוח

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

כפילות השמות 
- לחלשים או לגיבורים?

יבאר אריכות לשון רש"י - דמקור המחלוקת אי גבורים שבהם לקח או להיפך הוא 
בבבלי ובירושלמי; דב' הדעות נובעות מב' אופני הלימוד דארץ ישראל ודבבל

ובפירו˘  פרע‰".  לפני  ויˆי‚ם  חמ˘‰ ‡נ˘ים  ל˜ח  ב): "ומ˜ˆ‰ ‡חיו  (מז,  בפר˘˙נו 
ר˘"י מבי‡ מחלו˜˙ – מי ‰יו "חמ˘‰ ‡נ˘ים" ‡לו, וז"ל:

"ומ˜ˆ‰ ‡חיו – מן ‰פחו˙ים ˘ב‰ם ל‚בור‰, ˘‡ין נר‡ים ‚בורים, ˘‡ם יר‡‰ ‡ו˙ם 
ובנימין,  י˘˘כר  לוי,  ˘מעון,  ר‡ובן,  ‰ם:  ו‡ל‰  מלחמ˙ו.  ‡נ˘י  ‡ו˙ם  יע˘‰  ‚בורים 
‡ו˙ם ˘ל‡ כפל מ˘‰ ˘מו˙ם כ˘ברכם; ‡בל ˘מו˙ ‰‚בורים כפל: 'וז‡˙ לי‰ו„‰ וי‡מר 
‡מר  'ול„ן  נפ˙לי';  ‡מר  'ולנפ˙לי   ;'„‚ מרחיב  ברוך  ‡מר  'ול‚„  י‰ו„‰';  ˜ול   '‰ ˘מע 

„ן'. וכן לזבולון, וכן ל‡˘ר.

ז‰ ‰ו‡ ל˘ון בר‡˘י˙ רב‰, ˘‰י‡ ‡‚„˙ ‡רı י˘ר‡ל; ‡בל ב‚מר‡ בבלי˙ ˘לנו מˆינו, 
˘‡ו˙ם ˘כפל מ˘‰ ˘מו˙ם ‰ם ‰חל˘ים, ו‡ו˙ן ‰בי‡ לפני פרע‰. וי‰ו„‰ ˘‰וכפל ˘מו 
„ספרי  ובבריי˙‡  ˜מ‡.  בבב‡  כ„‡י˙‡  ב„בר,  י˘  טעם  ‡ל‡  חל˘ו˙  מ˘ום  ‰וכפל  ל‡ 

˘נינו בוז‡˙ ‰ברכ‰ כמו ב‚מר‡ ˘לנו".

ו‰נ‰, כל ‰ר‚יל בל˘ונו ˘ל ר˘"י יר‡‰ ˘י˘ כ‡ן ‡ריכו˙ וס‚נון בל˙י ר‚יל כלל; כי, 
ב˜יˆור "י˘  לכ˙וב  (במ˜ום  ˘יט‰  כל  ˘ל  מ˜ור‰  לפרט ‰יכן ‰ו‡  טורח  ˘ר˘"י  מלב„ 

‡ומרים . . וי˘ ‡ומרים" וכיו"ב), ‰רי ˘‚ם בז‰ עˆמו ‰ו‡ מוסיף ומ‡ריך במיוח„:

 ıר‡  ˙„‚‡ "˘‰י‡  מוסיף  ‡ל‡   – רב‰"  בר‡˘י˙  ל˘ון  "ז‰ו  ב‡ומרו  מס˙פ˜  ‡ינו 
י˘ר‡ל";

‡ינו ‡ומר ס˙ם "ב‚מר‡" – ‡ל‡ "ב‚מר‡ בבלי˙ ˘לנו";

ל‡חר ˘מבי‡ ר˘"י ב' ‰˘יטו˙ – ‰ו‡ מסיים "ובבריי˙‡ „ספרי ˘נינו בוז‡˙ ‰ברכ‰ 

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ - ‰וספ‰ כח

טוב‰  ב˘ע‰  ˘יחיו  ‰יל„ים   ˙‡ לח˙ן  זכ‰  ‰‡חרון  ˘בזמן  ‡ˆלו,  ובפרט 
‰מˆב   ˙‡ ול‰ב‰יר  ל‰‡יר  מספי˜  ז‰  ˘י‰י‰  ˘˙˜ו˙י  ועו„,  ועו„  ומוˆלח˙, 
כפי ˘‰ו‡, ומע˙‰ ו‡ילך י‰י׳ ב˘מח‰ ובטוב לבב, כפי ˘נˆטוינו ב˙ור˙נו ‰˜׳ 

˙ור˙ חיים.
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"כ ע' ˘כ‚)

 במענ‰ על מכ˙בו בו כו˙ב ‡ו„ו˙ מˆבו ‰רוחני ‡˘ר לפעמים מ˙עורר ברוח 
ט‰ר‰ ורוח יר‡˙ ˘מים ולפעמים כו'.

כ"ז-כ"ט  פר˜  לרבנו ‰ז˜ן  ספר ‰˙ני‡  ו‰„רו˘  בעיון ‰מ˙‡ים  ילמו„14  ‰נ‰ 
 ֈ ו‰פר˜ים ˘לפני‰ם ו˘ל‡חרי‰ם

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ ע' לו)

[מכ˙ב נוסף ל‡ו˙ו ‡„ם ל‡חר זמן:]

בספר ‰˙ני‡ ˜„י˘‡  ללמו„  ˘ˆיינ˙י  במ‰  כו˙ב, ‡)  בו  מכ˙בו,  על  במענ‰ 
פר˜ כ"ז-כ"ט ו‰פר˜ים ˘לפני‰ם ו˘ל‡חרי‰ם, ורוˆ‰ ללמו„ בז‰ ‡יז‰ כוונ‰ 

ˆ„„י˙. 

ם ‚נו˙ ענין ‰עˆבו˙  ‡יני מבין מ‰ ‰כריחו לז‰, ו‰י‡ כפ˘וט‰ - ‡˘ר מבו‡ר̆ 
ו‰‰פס„ ˘ב‰, ו‡˘ר ב‰˙בוננו˙ ‡פ˘ר לבטל‰ ‚ם ע"פ ˘כל ‡פילו כ˘נ„מ‰ ‡ו 

ֈ˙ם ב‡מ˙ ˘‰ו‡ עˆבו˙ מ„‡‚˙ עונו‚˘
 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ ע' ˜פ„-‰)

14)  כפי ˘מובן מ‰‡‚ר˙ ‰ב‡‰ – ‰כוונ‰ ‰י‡ כ„י ל˘לול ‡˙ ‰עˆבו˙. ‰מו"ל.



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙ - ‰וספ‰

 '˜‰ נ˘י‡נו  ל‰ור‡˙  מ˙‡ים  ב˘מח‰  ‰׳  ולעבו„˙  ו˘˜י„‰  ב‰˙מ„‰  ל‰וסיף 
זˆו˜לל‰״‰ נב‚״מ זי״ע.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‡ ע' ˘יב)

פ˙‚ם  י„וע  ‰נ‰   ֈ˙ברוחניו ממˆבו  לבו  נ˘בר  ‡˘ר  במכ˙בו  ˘כו˙ב  מ‰ 
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ב˘ם כ"˜ ‡ביו, ‡˘ר כל ענין ‰מבלבל ל˙ור‰ ועבו„‰ בטח 
מ˜ורו ל‡ ט‰ור ו‰יˆר ‰רע לפעמים מ˙לב˘ ‰ו‡ בסירטו˜ ˘ל מ˘י, וכיון ˘כפי 
‰נר‡‰ ממכ˙בו מבלבלים ‡ו˙ו מח˘בו˙ ‰נ"ל מלימו„ כ„בעי ו˙פל‰ כ„בעי, 
‰רי ‰ספ˜ מ‡ין ב‡ו˙ ובמיל‡ עליו ל„חו˙ם, ו‰עˆ‰ לז‰ ‚"כ מבו‡ר˙ ב˙ני‡ 

פר˜ כ"ו ו‡ילך. ו‰˘י"˙ יˆליחו.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ע' ˜‚)

עˆבו˙ מפריע‰ לעבו„˙ ‰'
ֈ'בו כו˙ב על ˘מר‚י˘ בעˆמו עˆבו˙ וי‡ו˘ וכו ֈבמענ‰ על מכ˙בו

‰עˆבו˙  מ„˙  ‰רחי˜ו  כמ‰  ע„  בחסי„ו˙  מ˜ומו˙  בכמ‰  ‰מבו‡ר  י„וע  ו‰נ‰ 
‰יו˙ר  ב‰˜„ם  מז‰  ל‰פטר  ˆריך  ובמיל‡  ‰יˆר  במלחמ˙  בז‰  ‰‚„ול  ו‰‰פס„ 
‡פ˘רי כי ‡ינו מˆ„ ‰טוב, וכמו בכל ענינים בל˙י רˆויים ‰„רך לז‰ ‰ו‡ על י„י 
‰וספ˙ ‡ומı בˆ„ ‰טוב ו‡פילו מעט ‡ור „וח‰ ‰רב‰ ח˘ך, ועל ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ 
‰רב‰ ‡ור, וכ˘ילמו„ ב˘˜י„‰ ב‰˙מ„‰ וב˜ביעו˙ בזמן וב˜ביעו˙ בנפ˘ ˙ור˙נו 
יבוטל  במיל‡  לב",  מ˘מחי  י˘רים  וכמ"˘13 "פ˜ו„י ‰'  ונפ˘,  לב  ‰˜' ‰מ˘מח˙ 

ר‚˘ ‰י‡ו˘ ו‡פילו ‰ר‚˘ ‰עˆבו˙. 
 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' ל‚)

‰˙בוננו˙ ‰מבטל˙ עˆבו˙
מובן ‚ו„ל ‰פלי‡‰ ל˜רו‡ ‡˙ ˙חיל˙ מכ˙בו, ‡ו„ו˙ עˆבו˙ ומˆב רוח ל‡ 
טוב, ˘ו„‡י י„וע לו ‰מבו‡ר ב‰רב‰ ספרים ‰˜׳ ובפרט ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ˘י˘ 
‡ומרים  ‰יום  ב˙חל˙  ˘‡ם  נ˜ל,  לנבון  „ע˙  ובעˆם  ל‚מרי,  עˆבו˙  ל‰רחי˜ 
ברכו˙ ‰˘חר, ועו„ לפני ז‰ "מו„‰ ‡ני לפניך", ˘כוונ˙ו ‚ם לפירו˘ ‰מילולי 
‰פ˘וט ˘ל ‰מיל‰ - ‰רי ז‰ חייב ל‚רום ˘מח‰ ‚„ול‰, ול‡ ח״ו ל‰יפך מ‰מו„‰ 

‡ני, וו„‡י עבורו מיו˙ר ל‰‡ריך בז‰.

13)  ˙‰לים יט, ט.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

˘כן  ז‰  על  לספרי  ‰ˆיון  מוסיף  מ‰  וכי  נפ˜"מ?  למ‡י  ולכ‡ור‰:  ˘לנו",  ב‚מר‡  כמו 
‡י˙‡ ב‚מר‡?

מ‡ריך  ˘ר˘"י  ב‚מר‡", ‰רי  כמו  ˘נינו  ב˜יˆור "ובספרי  לכ˙וב  במ˜ום  מזו:  י˙יר‰ 
‡ינו  ˘ר˘"י  ‰יינו,   – ב‚מר‡"  כמו  ‰ברכ‰  בוז‡˙  ˘נינו  „ספרי  "ובבריי˙‡  ומ„‚י˘ 
‰ברכ‰"  "וז‡˙  ובפ'  „ו˜‡  ב"בריי˙‡"  ˘ז‰  מ„‚י˘  ‡ל‡  ס˙ם,  לספרי  בˆיון  מס˙פ˜ 

„ו˜‡!

ב. וי˘ לומר בז‰, וב‰˜„ים (בכל ‰ב‡ ל˜מן – ר‡‰ ‚ם מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ב˘"פ מטו˙ ˙˘ע"‡. ע"˘):

˙וכן ‰‰ב„ל בין ˘ני ‰פירו˘ים – ‰‡ם ז‰ ˘מ˘‰ כפל ‡˙ ˘מו˙ם ˘ל ‰˘בטים מור‰ 
על ‰חלי˘ו˙ ˘ל‰ם, ‡ו על ‚בור˙ם – ‰ו‡:

‡ם ˙ופסים ˘‰חל˘ים ‰ם ‡לו ˘כפל מ˘‰ ˘מו˙ם, נמˆ‡ ˘טעם ‰כפל ‰ו‡ ב˘ביל 
˙וספ˙ ברכ‰ – „כיון ˘‰ם חל˘ים לכן ˆריך "לחז˜ם ול‰‚בירם" (ל' ר˘"י בפ' ברכ‰ ל‚, יח);

מוסיף  ‰כפל  ˘‡ין  נמˆ‡  ˘מו˙ם,  ˘כפל  ‡לו  ‰ם  ˘‰‚בורים  ˙ופסים  ‡ם  ‡ולם 
ח˘יבו˙  ב‰ם  ‰י˙‰  ‚בורים  ב‰יו˙ם   :‰˘‚„‰ ˙וספ˙  ˘ל  ענין  ז‰ו  ‡ל‡  בברכ˙ם, 
מיוח„˙, ˘‰י‡ מ˙בט‡˙ ‚ם בכפל ‰˘ם, כ‡ילו ‰˘מו˙ ˘ל‰ם "נ˘מעים" יו˙ר מ‡˘ר 

˘מו˙ ‡חי‰ם – ועל „רך "ו‡‚„ל‰ ˘מך" (˙חיל˙ פ' לך).

"ל˘ון   – "‡בר‰ם ‡בר‰ם"  בכפל ‰ל˘ון  י‡)  כב,  (ויר‡  ר˘"י  ˘פיר˘  ממ‰  ‚ם  [ול‰עיר 
חב‰ ‰ו‡ ˘כופל ‡˙ ˘מו"; ור˘"י ‡ינו מוסיף ‰סבר בז‰, מˆ„ ‰פ˘יטו˙ ˘ב„בר].

ו‰חילו˜ ˘ביני‰ם ב˘ייכו˙ לברכ˙ מ˘‰ ‚ופ‡:

לפי ‰פירו˘ ˘מ˘‰ כפל ‡˙ ˘מו˙ ‰חל˘ים ב˘ביל ˙וספ˙ ברכ‰, מובן ˘ז‰ ˘מ˘‰ 
כפל ‡˙ ‰˘מו˙ מ‰וו‰ חל˜ ו‰מ˘ך ˘ל ‰ברכ‰ עˆמ‰;

‡ולם לפי ‰פירו˘ ˘‰‚בורים ‰ם ‡לו ˘נכפלו ˘מו˙י‰ם, נמˆ‡ ˘‡ין כפל ‰˘ם חל˜ 
˙וספ˙  ל˘ם  בעˆמו  מ˘‰  י„י  על  נכפלו  ל‡  ˘ל ‰‚בורים  מ˘‰ – ‰˘מו˙  ˘ל  מ‰ברכ‰ 
ברכ‰, ‡ל‡ ˘‰כ˙וב (בע˙ ˘מזכיר ˘מו˙י‰ם) ‰ו‡ ˘כופל ומ„‚י˘ ‡˙ ˘מו˙י‰ם מˆ„ 

‰פרסום ˘ל‰ם ("˘מו ‰ולך לפניו").

לימו„  לבין  ירו˘למי)  (˙למו„  י˘ר‡ל   ıב‡ר ‰לימו„  בין  ‰‰ב„ל  י„וע  ו‰נ‰,   .‚
˙למו„ בבלי:

˘ל  ‡ריכו˙  כ"כ  ˘‡ין  מˆ„  ‰ן  ˜ˆר,  וס‚נון  ב˙וכן  ‰ו‡  י˘ר‡ל   ıב‡ר ‰לימו„  ס„ר 
ירו˘למי  ˙נ‡  ‰‚מר‡: "‰‡י  (כ„ברי  ˘‡ינו ‡רוך  בס‚נון ‰ל˘ון  ו‰ן  וכו'  וטרי‡  ˘˜ל‡ 

‰ו‡ „˙ני לי˘נ‡ ˜ליל‡" (בב‡-˜מ‡ ו, ב. ור‡‰ ספר כללי ‰ירו˘למי));

ו‡ילו ס„ר ‰לימו„ בבבל, ˙למו„ בבלי, ‰ו‡ ב‡ריכו˙ – ‰ן ב‰˘˜ל‡ וטרי‡ ˘ב˙וכן 
‰ענינים, ו‰ן בס‚נון ‰ל˘ון.



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ומע˙‰ מובן בני„ון „י„ן – כפל ‰˘מו˙ בפ' וז‡˙ ‰ברכ‰:

לעי˜ר  ˙ופסים  כ‡ן),  ר˘"י  (כ‰„‚˘˙  י˘ר‡ל"   ıר‡  ˙„‚‡ "˘‰י‡  רב‰,  בבר‡˘י˙ 
לומר  ‡ין  רב‰  ‰בר‡˘י˙  ל„ע˙  ולכן,  ˜ˆר‰.  בל˘ון  ‰˘בטים   ˙‡ בירך  רבינו  ˘מ˘‰ 
˘מ˘‰ ‰‡ריך בל˘ונו, וכפל ‡˙ ˘מו˙ ‰חל˘ים כ„י "לחז˜ם ול‰‚בירם" – ˘‰רי ‡פ˘ר 

ל‰ביע ברכ‰ ו˙פיל‰ ‚ם ב˜יˆור ל˘ון (ור‡‰ בפ' ב‰עלו˙ך יב, י‚ ובפר˘"י).

ולכן – ל˘יט‰ זו – ‡ין ‰כפל˙ ‰˘מו˙ ‡ריכו˙ ל˘ון בברכ˙ מ˘‰ עˆמו, ‡ל‡ ˘ז‰ו 
ענין נפר„: ‰˙ור‰ מ„‚י˘‰ ‡˙ ˘מם מˆ„ ‚בור˙ם ו˘מם ‰‰ולך לפני‰ם.

‰סבר‰  ל‰וסיף  ˘כ„י  בבל,  ˘ל  ‰לימו„  „רך  לפי   – ˘לנו"  בבלי˙  ב‚מר‡  "‡בל 
עˆמו:  מ˘‰  י„י  על  נע˘‰  ‰˘מו˙  ˘כפל  לעי˜ר  ˙ופסים   – ובל˘ון  בס‚נון  מ‡ריכים 

מ˘‰ ‰‡ריך בל˘ון ‰ברכ‰ ˘ל ‰˘בטים ‰חל˘ים, כ„י לחז˜ם ול‰‚בירם על י„י ז‰.

„. ב„רך זו י˙ב‡ר ‚ם מ‰ ˘מסיים ר˘"י – "ובבריי˙‡ „ספרי ˘נינו בוז‡˙ ‰ברכ‰ 
כמו ב‚מר‡ ˘לנו":

ול‰‚בירם –  לחז˜ם  כ„י  ˘מו˙ ‰חל˘ים  כפל ‡˙  ˘מ˘‰  בבלי˙" –  ב˘יט˙ ‰"‚מר‡ 
לעˆם ‰ברכ‰,  ˘ייכ˙  ב˙וך ‰ברכ‰  ˘‰כפל˙ ‰˘ם  מס˙בר  יו˙ר  כי  ע„יפו˙,  י˙רון  י˘ 
מ‡˘ר לומר ˘בכך מרמז ‰כ˙וב לענין ˆ„„י, על ‚בור˙ם וכו' [ובפרט, ˘לכ‡ור‰ ‰„‚˘˙ 
˘בו  למ˜ום  יו˙ר  מ˙‡ימ‰  ו‡„רב‰,  ‡ו˙ם,  ˘מברכים  בע˙  „ו˜‡  נו‚ע˙  ‡ינ‰  ‚בור˙ם 

מ„ובר על מעלו˙י‰ם ‰עˆמיו˙].

וז‰ו ˘מ„‚י˘ ר˘"י, ˘בספרי בפר˘˙ "וז‡˙ ‰ברכ‰" ˘נינו כמו ב‚מר‡ ‰בבלי˙ – כי 
כיון ˘ז‰ כ˙וב ב"וז‡˙ ‰ברכ‰", מס˙בר לומר ˘‚ם כפל ‰˘מו˙ ‰ו‡ ענין ˘ל ברכ‰.

‰וכפל  ל‡  ˘מו  ˘‰וכפל  "וי‰ו„‰  זו:  ל˘יט‰  ר˘"י  ˘‰וסיף  מ‰  יומ˙˜  ז‰  [ולפי 
מ˘ום חל˘ו˙ ‡ל‡ טעם י˘ ב„בר כ„‡י˙‡ בבב‡ ˜מ‡" – כי ‚ם ‰כפל˙ ˘ם י‰ו„‰ ‰ו‡ 
ברכ‰ ו˙פיל‰, ˘מ˘‰ "בי˜˘ רחמים" עבורו, כ„ברי ‰‚מר‡ ˘ם (בב‡-˜מ‡ ˆב, ‡; ‰וב‡ בפר˘"י 

ברכ‰ ל‚, ז)].

‰. וי˘ לומר ˘ז‰ו ‚ם ˘מ„יי˜ ר˘"י – "ובבריי˙‡ „ספרי":

י„וע, כי כל ‰ענינים ‰כ˙ובים בבריי˙‡ מ˜ורם ‰ו‡ במ˘נ‰, ‡ל‡ ˘במ˘נ‰ נמˆ‡ים 
‰מ˘ניו˙),  לפירו˘  ב‰˜„מ˙ו  (רמב"ם  רבים"  ענינים  וכולל  ˜ˆר  "„בר  וברמז,  ב˜יˆור  ‰פרטים 

ובבריי˙‡ מפור˘ים ‰„ברים ב‡ריכו˙ ובפרטיו˙.

וכיון ˘„רך ‰סי„ור בבריי˙‡ ‰ו‡ ב‡ריכו˙ – ‰רי ז‰ מסביר ומטעים למ‰ "בבריי˙‡ 
 ˙‡ וכפל  בברכ˙ו  ‰‡ריך  ˘מ˘‰  בבלי˙",  ‰"‚מר‡  כ˘יט˙  לעי˜ר  נו˜טים  „ספרי" 
˘מו˙ ‰חל˘ים כ„י "לחז˜ם ול‰‚בירם" (ול‡ כ˘יט˙ "‡‚„˙ ‡רı י˘ר‡ל" ˘מ˘‰ עˆמו 

ל‡ ‰‡ריך ‡ל‡ כפל ‰˘מו˙ ‰ו‡ מטעם ˆ„„י).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ - ‰וספ‰ כו

לכל ‡ח„  ˘י˘  ˘ל ‰˜ב״‰  למילוי ‰˘ליחו˙  מפריע‰  ˘‰עˆבו˙  ו‰עי˜ר ‰ו‡ 
בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי ו‰חומרי, וכפי ˘‡„מו"ר ‰ז˜ן כו˙ב בספר ‰˙ני‡ ‰˜„ו˘ 
כ‡˘ר נמˆ‡ים ״בעˆלו˙ וכב„ו˙״ - ינוˆח ב˜ל ויפול ‚ם ‡ם  ˘לו רי˘ פר˜ כ״ו̆ 
‰ו‡ ‚בור יו˙ר מחבירו, ככ‰ ממ˘ בנˆחון ‰יˆר וכו׳. ומיו˙ר ל‰‡ריך בז‰, ˘כן 

מ˘˙כנעים [בז‰] יום יום.

בחסי„ו˙,  ‰מוב‡  „רך  על  ‰י‡  מכ˙בו,  נ‚„  ל‰ˆי‚  לי  ˘י˘  ‰˘ני׳  ‰טענ‰ 
˘רו‡ים במוח˘ ˘מח˘בו˙ זרו˙ נופלו˙ ר˜ ב˘ע˙ ‰˙פיל‰, ˘‡ז ‰ו‡ מ˙חיל 
לח˘וב ‡ו„ו˙ ‰עס˜ וענינים מ˘פח˙יים וכו׳, ‡בל ב˘ע‰ ˘‰ו‡ עסו˜ בעניני 
‰עס˜, ל‡ נופלו˙ לו כל מח˘בו˙ ‡חרו˙, כמו ‡ו„ו˙ ‰˙פיל‰ ו‡ו„ו˙ ענינים 

מ˘פח˙יים וכו׳.

כך ‚ם בענינו: כ˘נמˆ‡ים בעˆבו˙ ז‰ מפריע ל‡ ר˜, לפי מרז״ל11, ל‰˘ר‡˙ 
‰˘כינ‰ ‡ו ‚ם מחלי˘ ‡˙ ‰מרı בעניני עס˜ים וכו׳ - ‡˙ ‰עי˜ר רו‡ים, ˘ז‰ 

מפריע ר˜ לענינים ˘ל ˜„ו˘‰, ‡ך ל‡ ל„ברים ‰˜˘ורים בעניני ‰ר˘ו˙.

עˆם ‰‰˙בוננו˙ בז‰, ˆריכ‰ ל˙˙ מרı מיוח„ ל‰לחם נ‚„ ‰עˆבו˙, ורו‡ים, 
לפי  ל‰˙נ‰‚  ל‡„ם  ל‰ניח  רוˆ‰  ˘‡ינו  מ˙חבולו˙ ‰יˆר  ˘זו ‡ח˙  ספ˜,  לל‡ 

רˆון ‰בור‡.
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ע' ˜טז)

עˆבו˙ ב‡יˆטל‡ ˘ל יר‡˙ ˘מים
במענ‰ על מכ˙בו . . בו כו˙ב ‡ו„ו˙ מˆבו בעבו„‰ וביר‡˙ ‰˘ם ‡˘ר "ל‡ום 

מל‡ום י‡מ12ı" ובמיל‡ ב‡ עי״ז לעˆבו˙ וכו'.

ועˆלו˙  לי‡ו˘  ‰מבי‡ו˙  ומח˘בו˙  ‰˙בוננו˙  ‡˘ר  ‰„ברים  ברורים  ו‰נ‰ 
‰'˜לּו‚ינ˜ער'  מ˙חבולו˙  ו‰ו‡  ט‰ור  בל˙י  מ˜ורם  ‰˘י"˙  בעבו„˙  וחלי˘ו˙ 
ˆריך  ובמיל‡  ˘מים  יר‡˙  ˘ל  ב‡יˆטל‡  ‰מ˙עלם  ‰רע]  ‰יˆר  [-‰'מ˙חכם', 
ומ‰ם  פר˜ים  בכמ‰  ב˙ני‡  מל˙ו ‡מור‰  ˘כבר  ובפרט  עניניו,  כל  נ‚„  ל‰לחם 
ב‰  בפ˘יטו˙,  מופרכו˙  במח˘בו˙  ˘מבל‰  על ‰זמן  וחבל  ו‡ילך,  כ״ז  בפר˜ 
יˆליחו  ו‰˘י״˙  ומˆו˙  עבו„‰  „˙ור‰  ‰˜וים  ˘ל˘˙  על  לנˆלו  ˘יכול  ב˘ע‰ 

. ‡ל‡   . עˆלו˙  מ˙וך  ול‡  עˆבו˙  מ˙וך  ל‡  ˘ור‰  ˘כינ‰  ˘‡ין  "ללמ„ך  ו˘ם:  ב.  ל,  ˘ב˙    (11
מ˙וך „בר ˘מח‰ ˘ל מˆו‰".

12)  בר‡˘י˙ כ‰, כב.



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙ - ‰וספ‰

‡ין מ˜ום לעˆבו˙
היצר מפיל את האדם בעצבות והמרה-שחורה; עצות והדרכות להינצל 

מעצבות ונפילת הרוח

בּו (וי‚˘ מ‰, ‰) ¿̂ ָע ≈ּ̇ ַ‡ל 

ל‰רחי˜ ‡˙ ‰עˆבו˙ במ‡„ מ‡„
מ‡„  במ‡„  ˘חור‰ ‰רחי˜ום  ומר‰  עˆבו˙  לעורר ‡˘ר  למו˙ר  בו„‡י  ‰נ‰ 
כן  ורו‡ים ‚ם  מ˜ומו˙,  ובכמ‰  כ"ו  פר˜  ב˙ני‡  כן  וכמבו‡ר ‚ם  י˘ר‡ל,  ‚„ולי 
בחו˘ ˘ל‡ לב„ ˘‡ינו מ˙˜ן מˆב ‡יז‰ ˘י‰י' ‡ל‡ ‡„רב‰ ו‡„רב‰, ו‰ו‡ ‰„ין 

 ֈ˜ב‰נו‚ע לענינים ב‰ם עוס
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' רנח)

מ˜ור ‰עˆבו˙ מ‰יˆר ‰רע
במענ‰ על מכ˙בו . . בו כו˙ב על „בר מˆב רוחו בכלל, ובעי˜ר בזמן ‰‡חרון, 

ומסיים ‡˘ר נ„מ‰ לו ˘ע˙‰ ‡ˆלו ‡יז‰ ירי„‰ ברוחניו˙.

כמו  לעˆבו˙  כ˘‚ורמים  ובפרט  כ‡לו,  ˘„מיונו˙  ל„ע˙  ˆריך  בכלל  ‰נ‰ 
˘כו˙ב במכ˙בו, ‰נ‰ ב‡ים ‰ם מ‰יˆר ‰רע ומ‰לעומ˙ ז‰, וכמבו‡ר ב˙ני‡ על 
„בר עˆבו˙ ו‡ו„ו˙ ‰‰כרח ל‰רחי˜‰, ובפרט כ˘זיכ‰ו ‰˘י"˙ ל‰עמי„ו ב˜רן 
‡ור‰, ‰ו‡ "נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור10" ומ‡ור ˘ב˙ור‰ זו‰י פנימיו˙ ‰˙ור‰, ‰רי 

ˆריך ל‰יו˙ ב˘מח‰ ‚„ול‰ ביו˙ר על ‡ו˘ר ז‰. 
 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ע' רמו)

עˆבו˙ – ‰פרע‰ לעניני ˜„ו˘‰ בלב„
‰ריני מ‡˘ר בז‰ ˜בל˙ מכ˙בו . . ו‰נני מ‡ו„ ל‡ מרוˆ‰ ממ‰ ˘כו˙ב ˘‰ו‡ 
בכלל  בעˆבו˙, ‰רי  ˘‰ם  י‰ו„ים  מעו„  מבי‡ „ו‚מ‡  ˘‰ו‡  ולמרו˙  בעˆבו˙, 
י˘ לח˜ו˙ ר˜ ב„ברים טובים, ‡בל ל‡ ב„ברים כ‡לו ‰מזי˜ים לענינים רבים, 

10)  מ˘לי ו, כ‚.

פניניםפנינים
עיונים וביאורים קצרים

יין ישן – סמל הביטחון
ול‡ביו ˘לח כז‡˙ ע˘ר‰ חמורים נו˘‡ים 
מטוב מˆרים ו‚ו'

˘לח לו יין י˘ן ˘„ע˙ ז˜נים נוח‰ ‰ימנו 
(מ‰, כ‚. ר˘"י ע‰"פ)

וי˘ לעיין:

‡„ם ‰רוˆ‰ ל˘מח ‡˙ חברו, מ˘˙„ל ל˘לוח 
י„ע  ומנין  ‰מ˙נ‰,  למ˜בל  ˘‡ין  ח„˘,  מין  לו 

יוסף ˘‡ין ‡ˆל ‡ביו יין י˘ן?

(מ‚,  מ‰פסו˜  ב˘נו˙ ‰רעב, ‰נ‰  ˘‰י‰  [ו‡ף 
‰רעב  ˘עי˜ר  מ˘מע   "ıר‡‰ מזמר˙  "˜חו  י‡) 

‰י‰ ב˙בו‡ו˙, ול‡ בכל מיני ‰ˆומח, ע"˘].

ו‰בי‡ור:

פיר˘"י,  עמו"  וי˘כרו  ל„) "וי˘˙ו  (מ‚,  ע‰"פ 
(יוסף)  ‰ו‡  ול‡  יין  ˘˙ו  ל‡  ˘מכרו‰ו  "ומיום 
ל‡  ‡בי‰ם  יע˜ב  ˘‚ם  ומס˙בר  כו'",  יין   ‰˙˘
‚ו„ל  מובן  ו‡"כ  ‰‚„ול.  ˆערו  מחמ˙  יין   ‰˙˘
בנו  כ˘יוסף  ‡ˆלו  ˘˙‰י'  ו‰˙ענו‚  ‰חי„ו˘ 

˘ולח לו יין י˘ן.

יין  „ו˜‡  ˘˘לח  במ‰  נוסף  רמז  י"ל  ועפ"ז 
בטחונו  מי„˙  על  ליע˜ב  לרמז  ב‡  ˘בז‰  י˘ן, 
ב‰' בע˙ ‰יו˙ו במˆרים, ˘‡ף ˘‰י‰ ב‚לו˙ כ"ב 
˘נ‰, ובכל ‡ו˙ו ‰זמן ל‡ ˘˙‰ יין (ר˘"י ˘ם), עם 
י˘ן,  יין  ˘נע˘‰  ע„  מ˘ומר,  יין  ‡ˆלו  ‰י‰  כ"ז 

כי ‰י‰ סמוך ובטוח ˘י˘וב וי˙ר‡‰ עם ‡ביו.

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ' 158 ו‡ילך)

מדוע לא עלה יוסף 
לראות את אביו?

˘יוסף  מסופר  י‚)  ˘ם,  ט.  (מ‰,  בפר˘˙נו 
ומ‰ר˙ם  ‚ו',  ‡בי  ‡ל  ועלו  "מ‰רו  מ‡חיו  בי˜˘ 

ו‰ור„˙ם ‡˙ ‡בי ‰נ‰".

‰˘בטים   ˙‡ יוסף  זירז  מ„וע   ,‰˘˜ לכ‡ור‰ 
לעלו˙ ‡ל ‡ביו ול‰ורי„ ‡ו˙ו מˆרימ‰, ‰רי מˆ„ 
‡ל  בעˆמו  לעלו˙  יוסף  על  ‰י'  ‡ב  כיבו„  חיוב 

יע˜ב?

בˆער  ו˘רוי  ז˜ן  ‡ז  ‰י'  יע˜ב  מזו:  י˙ר‰ 
ו‡בל כבר ע˘רים ו˘˙יים ˘נים על יוסף. ומובן 
˘ביכול˙  מ‰  כל  לע˘ו˙  י˘  כז‰,  ומˆב  ˘ב‚יל 
למעט בˆערו ˘ל יע˜ב. ו‡ם כך, מ„וע ל‡ מי‰ר 
יע˜ב  ‰י'  ˘‡זי  יע˜ב,  ‡ל  בעˆמו  לעלו˙  יוסף 

רו‡‰ ‡ו˙ו מו˜„ם יו˙ר?

יוסף  ב„ברי  מ˙ורˆ˙  זו  ˘˜ו˘י'  לומר  וי˘ 
˘לו˘  חזר  ל˘בטים  יוסף  ב„ברי  „‰נ‰,  עˆמו. 
למˆרים:  ‡ו˙ו  ˘לח  ˘‰˜ב"‰  כך  על  פעמים 
 ,(‰ (˘ם,  לפניכם"  ‡ל˜ים  ˘לחני  "למחי' 
‡˙ם  "ל‡  ז),  (˘ם,  לפניכם"  ‡ל˜ים  "וי˘לחני 
ח).  (˘ם,  ‚ו'"  ‰‡ל˜ים  כי  ‰נ‰  ‡ו˙י  ˘לח˙ם 

ולכ‡ור‰ ‰רי ז‰ כפל ל˘ון.

ועל פי ‰נ"ל י˘ לומר, ˘בז‰ בי‡ר ל‰ם מ„וע 
‰ו‡  כי  ‡ביו,   ˙‡ לר‡ו˙  בעˆמו  עול‰  ‰ו‡  ‡ין 
ל‰יו˙  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ב˘ליחו˙ו  במˆרים  נמˆ‡ 
‡ין  ולכן  ו)  מב,   ı˜מ)  "ıר‡‰ לכל  בר  ‰"מ˘ביר 
יע˜ב  ˘יוכל  וכ„י  מˆרים.  לעזוב ‡˙  ב‡פ˘רו˙ו 
יוסף  מ‰ם  בי˜˘  ‰‡פ˘ר,  ככל  מו˜„ם  לר‡ו˙ו 
 ˙‡ ו‰ור„˙ם  "ומ‰ר˙ם  ‡בי"  ‡ל  ועלו  "מ‰רו 

‡בי ‰נ‰".

(ע"פ ל˜ו"˘ חט"ו ע' 389 ו‡ילך)



ט

"מי יתנך כאח לי"
האדם  אל  מתחננת  הנשמה   / גשמי  בגוף  להתלבש  בירידתה  הנשמה  גלות 
 / לאחיו  כיוסף  ישראל  עם  השי"ת  שינהג  הבקשה   / השביה  מייסורי  שישחררה 

"ולא על ידי ייסורים"

‡ו„ו˙ ‰נ‰‚˙ ‰˜ב"‰ עם כנס˙ י˘ר‡ל, נ‡מר ב˘יר ‰˘ירים (ח, ‡) "מי י˙נך כ‡ח 
יוסף  ˘ע˘‰  כ„רך  לנחמני  מ‰˜ב"‰ "˘˙בו‡  י˘ר‡ל  כנס˙  ˘מב˜˘˙  ר˘"י  ופיר˘  לי", 

ל‡חיו, ˘‚מלו‰ו רע‰, ו[מכל מ˜ום] נ‡מר בו וינחם ‡ו˙ם".

ולפירו˘ ז‰, ‰פ‚ם ˘ל בני י˘ר‡ל כ‡˘ר עוברים על רˆונו ˘ל מ˜ום, מ˘ול ל‰נ‰‚˙ 

ינ‰‚  מ˜ום  ˘מכל  י˘ר‡ל  בני  ומב˜˘ים  ל˘בי‰,  ˘יר„  ע„  ˘מכרו‰ו  עמו,  יוסף  ‡חי 

עמ‰ם ‰˜ב"‰ בטוב‰, כ˘ם ˘יוסף ‚מל ל‡חיו טוב‰ ˙ח˙ רע‰.

ו‰נ‰, כל ‰ענינים ˘ב˙ור‰ ‰ם ב˙כלי˙ ‰„יו˜, ו‡ם ‰˘וו˙‰ ˙ור‰ ‡˙ ‰נ‰‚˙ ˜וב"‰ 

וי˘ר‡ל למכיר˙ יוסף ו‰נ‰‚˙ו עם ‡חיו, בו„‡י ˘י˘ ללמו„ מכך ‰רב‰ בעבו„˙ ‰בור‡ 

לב˜˘  י˘  כיˆ„  ומ‡י„ך,  יוסף,  למכיר˙  ˘„ומ‰  ‰חט‡  פעול˙  ‡ו„ו˙  מח„,  י˙"˘: 

מ‰˘י"˙ ˘י‚מול לנו טוב‰ כיוסף עם ‡חיו, וכפי ˘י˙ב‡ר.

‚לו˙ ‰נ˘מ‰ בירי„˙‰ ל‰˙לב˘ ב‚וף ‚˘מי
זו  ‰רי  ונחו˙,  ˘פל  ‚˘מי  ב‚וף  ומ˙לב˘˙  למעל‰  ממ˜ור‰  ‰נ˘מ‰  יור„˙  כ‡˘ר 

מ˘ול‰  בירי„˙‰  ‰נ˘מ‰  מזו,  וי˙יר‰  פל"ז).  (˙ני‡  ממ˘"  ‚לו˙  ובחינ˙  ‚„ול‰  "ירי„‰ 

‰‚וף  כי  פל"‡),  (˙ני‡  ב‡˘פ‰"  ומנוול  ‰‡סורים  בבי˙  וטוחן  ב˘בי‰  ˘‰י‰  מלך  ל"בן 

מזיו  ל‰˙ענ‚  יכול‰  ו‡ינ‰  ‰נ˘מ‰,   ˙‡ ב˙וכם  כול‡ים  ‰מ‰  ‰ב‰מי˙  ונפ˘  ‰˘פל 

‰˘כינ‰ כ˘ם ˘‰י˙‰ למעל‰.

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יינ‰ ˘ל ˙ור‰
החסידות דרך עלל הפרשה בעניני ביאורים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ - ‰וספ‰ כ„

ברי‡ו˙ו ‡ינו כ„בעי כי מר‚י˘ ‡יזו מיחו˘ בלב.

מעסי˜ כח מח˘ב˙ו בז‰, נוסף על ‰ע„ר ‰ס„רים  ובטח חל˜ ‚„ול ‰ו‡ מפני̆ 
מסו„ר  בס„ר  וי˙נ‰‚  מח˘ב˙ו  כ˘יסיח  ובמיל‡  כסלו.  בימי ‰˙ווע„ו˙ „ח„˘ 

ב‡כיל‰ ו˘˙י' ו˘ינ‰ וכו' – ‚ם ז‰ יעבור.

כב˜˘˙ו ‡זכירו ל‰טב˙ ‰ברי‡ו˙ (כי ‰רי ‚ם ‰עמ˜˙ כח ‰מח˘ב‰ בברי‡ו˙ 
– ‚ם ז‰ו ‚רעון בברי‡ו˙. וכי„וע ‰מ˘ל ˘˘מענו מכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ˘‡„ם 
˘עו˘‰  מיל˙‡ „פ˘יטו˙‡ ‰ו‡ ‡ˆלו  כי  מר‚י˘ ‡˙ ‡בריו,  ל‚מרי ‡ינו  ברי‡ 
ב‰ם כפי רˆונו – מ‰ ˘‡ין כן כ˘מ˙חיל ל‰ר‚י˘ מעל˙ ‰ר‡˘ וכו', ˘מז‰ מובן 
ענין ‰‚‡ו‰ ו‰י˘ו˙. וככל ‰מ˘לים ו‰נמ˘לים „˜„ו˘‰ – ‰רי ‚ם ‰מ˘ל ˙ור‰ 

‰י‡ בענינו, ו‰ו‡ ‰„ין בנ„ון „י„ן). 
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' רס‚-„)

כ״˜ מו"ח ‡„מו״ר, ‡מר פעם, ˘‰סימן ˘‡„ם ברי‡, ‰ו‡ ˘‡ינו מר‚י˘ ‡˙ 
‰‡ברים ˘לו, כ‡˘ר ‰ו‡ מ˙חיל ל‰ר‚י˘ ‡˙ ‰ר‡˘ ‡ו ‡˙ ‰לב, ‰רי ז‰ סימן 
˘ז‰ ל‡ בס„ר (וב‡מ˙ ז‰ מרומז בפסו˜ – מלכים ב׳ „, יט: וי‡מר ‡ל ‡ביו ר‡˘י 
ח˘ ‡˙  ˘‰ו‡  מ„˙ ‰‚‡ו‰,  ˘ל  על ‰פחי˙ו˙  לומ„ים  ‚ם  ומכך   – ו‚ו')  ר‡˘י 
מעלו˙יו – ‡פילו כ‡˘ר ‰ן ב‡מ˙ ˜יימו˙ – כי ז‰ ‚ופ‡ ˘מר‚י˘ ‡˙ ‰מעלו˙, 
מ‰ו‰ ‰וכח‰ ˘‰ו‡ ל‡ בס„ר, וכ‡˘ר ל‡ מר‚י˘ים ‡˙ ‰מעלו˙ ‰רוחניו˙, ‰רי 

ז‰ על פי רוב, ‡„ם ברי‡ ברוחניו˙. 

וכך ‚ם בנו‚ע לברי‡ו˙ ‚˘מי˙, ˘‡ין ˆורך ל‰˙בונן במˆב ‰ברי‡ו˙, כמובן 
בז‰, ‡ל‡  ל‰˙בונן  ל‡  ולמל‡ ‡חר ‰ור‡ו˙ ‰רופ‡ים, ‡בל  ז‰יר  ל‰יו˙  ˆריך 
עולמו  ‚ם ‡˙  ינ‰י‚  בו„‡י  ˘‰˘י״˙ ‰מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם ‰‚„ול,  בטוח,  ל‰יו˙ 
– ˘ל ‰‡„ם – לטוב‰, ו‰ו‡ ב״‰ י„‡‚ ‚ם לכל ‰„רו˘ לברי‡ו˙, ומ‰ ˘נ„ר˘ 
מ‰‡„ם ‰ו‡, ˘י‰י' ו‡˙ם ‰„ב˜ים ב‰׳ ‡ל˜יכם9, ˘‡לו ‰ם ‰ענינים ˘ל ˙ור‰ 
וזוכים  „‡‚ו˙  כל  ו‡ין  ברי‡ו˙  י˘נ‰  במח˘ב‰,  ˘נמˆ‡  מ‰  וכ˘ז‰  ומˆוו˙, 

ל‰ˆלח‰ ‚„ול‰ ל‡ ר˜ בענינים רוחניים ‡ל‡ ‚ם בענינים ‚˘מיים כעס˜ וכו'.
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ כרך ‰ ע' ˜ס‰-ו)

9) „ברים „, „.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙ - ‰וספ‰

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‡ ע' רנב)

ולכן  כלים,  ˘י‰יו  „רו˘ים  י˙ברך  מ‰˘ם  ברכ‰  ל˜בל  ˘כ„י  יו„ע,  ֈבטח 
טוב)  ויום  מ˘ב˙   ıחו) יום  בכל  ˙פילין  ב‰נח˙  במיוח„  ז‰יר  ˘י‰י׳  לו,  ‡ˆיע 
˘ל  ו‰˙פילין  ללב,  ברי‡ו˙  מבי‡ו˙  ‰לב,  כנ‚„  ˘מניחים  י„,  ˘ל  ˘‰˙פילין 
מבי‡  ‰עˆבים,  ע״י  ‰‚וף  כל   ˙‡ מנ‰י‚  ˘‰מוח  ‰מוח,  כנ‚„  ˘מניחים  ר‡˘, 
יום  כל  ול˙˙  ˙‰לים,  פר˜י  כמ‰  יום  בכל  לומר  ו‚ם  לכל ‰‚וף,  ברי‡ו˙  ‰„בר 
סכום מסויים לˆ„˜‰, בלי נ„ר ע„ פסח ‰˜רוב ‰ב‡ עלינו לטוב‰, כמובן טוב 
ו‰נני  ז‡˙,  לע˘ו˙  י˘מור  פסח  ע„  לכל ‰פחו˙  כך, ‡בל  ‚ם ‡חר  ל˙˙ ˆ„˜‰ 
רˆון  ˘בעי  ו‰רופ‡ים  מ˘˙פר˙;  ˘ברי‡ו˙ו  טוב‰  ב˘ור‰  ממנו  ל˘מוע  מ˜ו‰ 

ממˆב ברי‡ו˙ו.

בברכ˙ רפו‡‰ ˜רוב‰.
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ ע' ס„, ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"‡ ע' 263)

ייעוı לפני ני˙וח לב
לברי‡ו˙ו  ב‰נו‚ע  ‰רופ‡  „ע˙  חוו˙  ‡ו„ו˙  כו˙ב  בו   .  . למכ˙בו  במענ‰ 

˘י˘נם מייעˆים נ˙וח בלב.

‰מייעˆים,  ˘ל  ‰מומחיו˙  ב‚ו„ל  ˙לוי׳  בז‰  ‰‰חלט‰  ˘בכלל  מובן  ו‰נ‰ 
״ו מומחים ‚„ולים  וביחו„ במˆבו ‰נ‰ כפי ‰י„יעו˙ כ‡ן מב˜רים ב‡רı ‰˜ו„˘̇ 
ברפו‡˙ ‰לב ‚ם מחו״ל, ו‡ז עו˘ים ‰˙ייעˆו˙ ביח„ עם ‰מומחים „‡רı ‰˜ו„˘ 
˙״ו, וכ„‡י ‡˘ר יברר ב‡ם י˘נ‰ ב˜רוב ‡פ˘רי˙ ל‰˙ייעˆו˙ כזו ‰‡מור‰, ו‡ז 
יב˜˘ ‡˙ ‰רופ‡ ממכיריו ˘י˙ב˜ר ע״י ‰נ״ל וי„עו ‰ור‡˙ם, וי‰י רˆון ˘יˆליחו 

בעˆ˙ם לרפו‡˙ו ˜רוב‰.

במ‰ ˘כ˙ב ‡ו„ו˙ ˘י„וך ו‡ם ˆריך לספר ‰מˆב ‰נ״ל וכו', י˘‡ל בז‰ חוו˙ 
„ע˙ רב מור‰ ‰ור‡‰ בי˘ר‡ל בסביב˙ו.

‰לים ו˙ני‡ ועל כל  בו„‡י יו„ע מ˘ל˘˙ ‰˘יעורים ‰˘וים לכל נפ˘ בחומ˘̇ 
פנים י˘מור עלי‰ם מכ‡ן ול‰ב‡.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ע' ˙לו)

‡„ם ברי‡ ‡ינו מר‚י˘ ‡בריו – ל‰סיח „ע˙
במענ‰ על מכ˙בו . . ‰נ‰ לפל‡ ˘כו˙ב ˘נפל ברוחו מפני ˘לפי „ע˙ו מˆב 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

וסיב˙ ‰‚לו˙ ו‰מ‡סר ‰ללו, כוונ‰ ו˙כלי˙ י˘ ב‰ם, ˘‰נ˘מ‰ ˙עבו„ עבו„˙‰ ב‚וף 
ונפ˘ ‰ב‰מי˙ ובעניני ‰עולם ˘בסביב˙‰ ו˙זככם ו˙˘˙מ˘ ב‰ם לעניני ˜„ו˘‰ ומˆוו˙, 
ע„ ‡˘ר ‚ם ענינים ‚˘מיים ˘פלים ‡לו י‰יו "כלים" ר‡ויים ˘˙˘ר‰ ב‰ם ‰˘כינ‰, וע„ 

˘י‰י' ‰עולם כולו "„יר‰" ומ˘כן לו י˙'.

ועל י„י ˘מ˘לימ‰ ‰נ˘מ‰ ‡˙ ˙כלי˙ ירי„˙‰, פועל ‰„בר ‰˙רוממו˙ ל‡ ר˜ בענינים 
‰‚˘מיים ˘נז„ככו, ‡ל‡ ‚ם בנ˘מ‰ עˆמ‰, ˘מ˘‚˙ מ„ר‚ו˙ ועילויים ˘ל‡ ‰י˙‰ יכול‰ 

ל‰‚יע ‡לי‰ם ‡ל‡ על י„י עבו„˙‰ בזיכוך ‰‚˘מיו˙ ונפ˘ ‰ב‰מי˙.

‰נ˘מ‰ מ˙חננ˙ ‡ל ‰‡„ם ˘י˘חרר‰ מייסורי ‰˘בי‰
בזיכוך  ומ˙עס˜  עבו„˙ו,  עוב„  כ‡˘ר ‰‡„ם  עמ' 435),  ח"‰  ˘יחו˙  ל˜וטי  ‚ם  (ר‡‰  ו‰נ‰ 
מ˘לימ‰ ‡˙  ˘‰רי ‰נ˘מ‰  לנ˘מ‰,  מועילים  ו‰˘בי‰ ‰מ‰  ו˜י„ו˘ ‰עולם, ‰רי ‰‚לו˙ 
וממיל‡  ל‰˜ב"‰,  „יר‰  ‰עולם   ˙‡ ולע˘ו˙  ‰‚וף  ולזכך  לברר  למט‰,  ירי„˙‰  כוונ˙ 
˘כר‰  כי  נח˘בו,  ו‡פס  כ‡ין  ‚˘מיים  ובעולם  ב‚וף  מ‰יו˙‰  ‰נ˘מ‰  וייסורי  עינויי  כל 
ייסורי  ל‚בי  בערך  ˘ל‡  ˘ליחו˙‰, ‰ם  מילוי  י„י  על  ל‰ם  זוכ‰  ˘‰י‡  ו‡ו˘ר‰ ‰נˆחיים 

‰עולם ‰ז‰ ‰חולפים.

‡ך ‡ם ‰‡„ם ‡ינו מ˘ים לבו לירי„˙ ‰נ˘מ‰ ולמטר˙ ירי„˙‰, ו‰רי ‰ו‡ ˘˜וע בעניני 
˘ל  ו‰עינוי  ‰ˆער  ‚ו„ל   ˙‡ ל˘ער  ‡ין  ‰רי  ו‰חומריו˙,  ‰‚˘מיו˙  ‡חר  ורו„ף  ‰עולם 
‰נ˘מ‰, ˘ל‡ זו בלב„ ˘‡ינ‰ ממל‡˙ ˘ליחו˙‰, ‡ל‡ מורי„ים ‡ו˙‰ עו„ יו˙ר בענינים 

‚˘מיים נחו˙ים יו˙ר מכפי ˘‰י˙‰ בע˙ ירי„˙‰ למט‰.

˘ל  ‰ˆער  ‰נ‰  פ"ב),  ˙ני‡  (ר‡‰  ממ˘"  ממעל  ‡לו˜‰  "חל˜  ‰י‡  ˘‰נ˘מ‰  ומכיוון 
˘ל ‰‡„ם,  רˆוי‰  י„י ‰נ‰‚˙ו ‰בל˙י  ˘על  ונמˆ‡  וˆער ‰˘כינ‰,  ‰נ˘מ‰ ‰ו‡ ‚ם ‚לו˙ 
ו‡˙  ‰נ˘מ‰   ˙‡ כביכול  מורי„  ‰ו‡  ‰עולם,  בזיכוך  ל‰˙עס˜  ˘ליחו˙ו  ממל‡  ˘‡ינו 
לל‡  ‰‚וף  ומ‡סר  ב‚לו˙  (ו‰˘כינ‰)  ‰נ˘מ‰  נמˆ‡˙  ˘‰רי  ובמ‡סר,  ב‚לו˙  ‰˘כינ‰ 

˙כלי˙ ולל‡ ˙ועל˙.

במילוי  עוס˜  כ˘‡ינו  ‚ם  ‡ל‡  ח"ו,  עביר‰  עובר  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ר˜  ‡ינ‰  זו  ו‚לו˙ 
נמˆ‡˙  ירי„˙ו,  ב˙כלי˙  עוס˜  ˘‡ינו  ר‚ע  בכל  כי  ‰עולם,  בזיכוך  ו˙פ˜י„ו  ˘ליחו˙ו 

‰נ˘מ‰ בייסורי ‰‚לו˙ ו‰מ‡סר לל‡ ˙ועל˙ ועלי‰.

ובכך נמ˘ל‰ ‰נ‰‚˙ו ˘ל ‰‡„ם ˘‡ינו ממל‡ ˘ליחו˙ו, למכיר˙ ‰‡חים ‡˙ יוסף, כי 
‚ם ‰‡„ם כ˘‡ינו עוס˜ בזיכוך ‰עולם ‰ו‡ מורי„ ‡˙ ‰˘כינ‰ ב‚לו˙, כ„רך ˘ע˘ו ‡חי 

יוסף ליוסף.

‡נחנו  ‡˘מים  "‡בל  ‰וסיפו  יוסף,  במכיר˙  ‡˘מ˙ם  על  ‰‡חים  „יברו  כ‡˘ר  ו‰נ‰, 
ריחמו  ˘ל‡  כ‡),  (מב,  ˘מענו"  ול‡  ‡לינו  ב‰˙חננו  נפ˘ו  ˆר˙  ר‡ינו  ‡˘ר  ‡חינו,  על 
עליו כ‡˘ר ‰˙חנן ‡לי‰ם. ו‚„ל‰ ‡˘מ˙ ‰‡כזריו˙, ע„ ˘"ח˘בו ל‰ם ‰‡כזריו˙ לעונ˘ 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‚„ול יו˙ר מן ‰מכיר‰" (רמב"ן ˘ם), ומעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם ב‰ור„˙ ‰נ˘מ‰ ו‰˘כינ‰ ב‚לו˙, 
‰‡„ם  ‡ין  וכ‡˘ר  ו‰מ‡סר,  מ‰‚לו˙  ˘יוˆי‡ם  ‰‡„ם  ‡ל  מ˙חננים  ו‰˘כינ‰  ˘‰נ˘מ‰ 

˘ומע ל˙חינ˙ם, ‰רי בענין ז‰ ‰ו‡ ‚רוע יו˙ר מ‰‰נ‰‚‰ ‰בל˙י רˆוי‰ עˆמ‰.

‰ב˜˘‰ ˘ינ‰‚ ‰˘י"˙ עם י˘ר‡ל כיוסף ל‡חיו
ועל ז‰ מב˜˘ים בני י˘ר‡ל מ‰˜ב"‰ "מי י˙נך כ‡ח לי" – ˘ינ‰‚ ‰˜ב"‰ עם י˘ר‡ל 
כיוסף עם ‡חיו, ˘‡ף על פי ˘"‚מלו‰ו רע‰", מכל מ˜ום "נ‡מר בו וינחם ‡ו˙ם", ובז‰ 

כמ‰ פרטים:

פרנס ‡˙ ‡חיו: יוסף כלכל ‡˙ ‡חיו, ע„ ˘"וי˙ן ל‰ם ‡חוז‰ . . במיטב ‰‡רı" (וי‚˘ 
ל‰ם ‰˜ב"‰  י˙ן  מ˜ום  מכל  ˘חט‡ו,  פי  על  ˘‡ף  י˘ר‡ל,  מב˜˘ים  ז‰  ועל „רך  י‡).  מז, 

כל טוב.

טינ‰  לו  ל‡ ‰י˙‰  בלבו  ˘‚ם  ל‡חיו, ‡ל‡  יוסף   ‚‡„˘ בלב„  זו  ל‡  עלי‰ם:  כעס  ל‡ 
˘י˙כפר  ומ„‡‚˙ו  ל‰ם  מ‡‰ב˙ו  ‰י‰  ‡חיו   ˙‡ יוסף  ˘ˆיער  ‰ˆער  כל  ˘‰רי  עלי‰ם, 
כל  על  ל‰ם ‰˜ב"‰  ˘ימחול  י˘ר‡ל  מ˙פללים  כן  וכמו  טז).  מב,   ı˜מ י˜ר  כלי  (ר‡‰  עוונם 

עוונו˙י‰ם.

כ˙וˆ‡‰  ‰י˙‰  ‰מכיר‰,  על  ב˙˘וב‰  לחזור  יוסף  ‡חי  ‰˙עוררו˙  ל˙˘וב‰:  עוררם 
מב,   ı˜מ) ו‡מרו "‡בל ‡˘מים ‡נחנו"  לבם  על  ˘˘מו  ע„  עמ‰ם,  יוסף  ˘ל  מ‰˙נ‰‚ו˙ו 

כ‡) ומעין ז‰ מב˜˘ים י˘ר‡ל ˘יעוררם ‰˜ב"‰ ע„ ˘י˘ובו ‡ליו.

"כי  ˘במכיר˙ו,  ‰˙ועל˙   ˙‡ ל‰ם  ˘‰ר‡‰  בכך  ‡חיו   ˙‡ ניחם  יוסף  ‡ו˙ם:  ניחם 
‰מכיר‰  ˘‰רי   (‰ מ‰,  (פר˘˙נו  ˙עˆבו"  "‡ל  וממיל‡  לפניכם",  ‡ל˜ים  ˘לחני  למחי‰ 
‰˙ועל˙  ‚ו„ל  ועו„),  ˜ז,  עמ'  ˙רנ"„  ס‰"מ  (ר‡‰  בס‰"˜  ‰מבו‡ר  לפי  ובפרט  ‰י˙‰,  לטוב 

˘יˆ‡‰ ממכיר˙ יוסף מˆרימ‰:

‰˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙   ˙‡ מ˘ם  ˘יעלו  בכ„י  ‰י˙‰  במˆרים  י˘ר‡ל  ‚לו˙  מטר˙  „‰נ‰, 
˘נפלו ˘ם, ו‰יו ˆריכים עבור ז‰ ל‰יו˙ ב‚לו˙ "‡רבע מ‡ו˙ ˘נ‰" (לך לך טו, י‚, ובפר˘"י), 
לי˘ר‡ל  ו‰י‰  ‰ניˆוˆו˙,  בירור  מעבו„˙  ‚„ול  חל˜  ‰˘לים  למˆרים  יוסף  ˘יר„  ובכך 
ז‰  וכל  י‡),  פ"ב,  ב˜ו˘י ‰˘עבו„ (˘‰˘"ר  ˘נ‰  פ"ו  ר˜  ומ˙וכם  ˘נ‰,  ר„"ו  ˘ל  ב‚לו˙  „י 

מחמ˙ עבו„˙ו ˘ל יוסף ˘בירר ניˆוˆו˙ רבים עו„ ˜ו„ם ר„˙ בי˙ יע˜ב מˆרימ‰.

עˆמו,  ליוסף  בנו‚ע  ‚ם  ‡ל‡  במכיר‰,  ˙ועל˙  ‰י˙‰  בלב„  ‰ב‡ים  „ורו˙  עבור  ול‡ 
וכפי ˘‡מר יוסף ל‡חיו (פר˘˙נו מ‰, ח) "ל‡ ‡˙ם ˘לח˙ם ‡ו˙י ‰נ‰ כי ‰‡ל˜ים וי˘ימני 

ל‡ב לפרע‰ ‚ו' ומו˘ל בכל ‡רı מˆרים" .

בפנימיו˙ם  י‚ל‰ ל‰ם ‰˜ב"‰ ‡˙ סו„ ‰חט‡ים ו‰עוונו˙,̆  וכך ‚ם מ˙פללים י˘ר‡ל,̆ 
‰רי י˘ ב‰ם ענין טוב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ - ‰וספ‰ כב

˙י˘"‡ ˘נ6‰ ‰נ‰ בכל ר‚ע ור‚ע ‰ו‡ בור‡ ‡˙ ‰עולם ומנ‰י‚ו כפי רˆונו, ˘‰ו‡ 
˙כלי˙ ‰טוב, ומטבע ‰טוב ל‰יטיב7. ו‡ם כן פ˘וט ‡˘ר ‚ם עניניו ‰ם נכללים 
חפˆו  למחוז  ינח‰ו  ו‰ו‡  ובעניניו ‰רי ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‰בעל-‰בי˙  ˘בחייו  בז‰, 
ע„  כ˘כופין ‡ו˙ו  מ‰נ[י]  ˘לכן  מי˘ר‡ל,  ו‡ח„  כל ‡ח„  ˘ל  (פנימיו˙ ‰רˆון 

˘י‡מר רוˆ‰ ‡ני ב„ברים ˘על פי ˙ור‰). 

כל  מר‡˘כם  ו˙סירו  וברחמים,  בחס„ים  מ‚ול‰  ב‡‰ב‰  ˘ינח‰ו  רˆון  וי‰י 
ריך ל‰יו˙ ברי‡ ל‡ ר˜ ברוחניו˙ ‡ל‡ ‚ם ב‚˘מיו˙, כ„י  עניני ‰רו‚ז וכו', חסי„̂ 
˘‰ו‡ ועל י„ו ˙˙מל‡ ‰˘ליחו˙ ˘ב˘ביל‰ יר„‰ נ˘מ˙ו לעולם ‰ז‰ ‰˙ח˙ון 

‰‚˘מי ו‰חומרי. 

בברכ‰ ˘ב˜רוב יב˘רני ב˘ורו˙ טובו˙ בכל ‰נ"ל.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' רסב)

בעניין כ‡ב (‰מ„ומ‰ – ב‚˘מיו˙) ‰לב – ‰נ‰ בטח ˘ומר ‰ור‡ו˙ ‰רופ‡ים.

 וˆריך [‰ו‡] ל˘‰ו˙ יו˙ר במחיˆ˙ חסי„ים ("מער זיין ˆווי˘ען חסי„ים"), 
 – ב)  רכ‡,   ‚ חל˜  (ז‰ר  וי‚ונ‡"  וע˜‡  מˆער‡  י„ע   .  . ב‰˙ווע„ו˙. "ולב‡  ובפרט 

˘‰„בר חסר מ‡ו„.
(˜טע ממכ˙ב ז' ‡„ר ˘ני ‰'˙˘י"‡)

‰˙חז˜ו˙ במˆוו˙ ‡‰ב˙ ‰' ומˆוו˙ ˙פילין
ועבו„˙ו,   '‰ ל˙ור˙  ב‰נו‚ע  מלמעל‰  רמז  לר‡ו˙  ˆריך  ו„בר  „בר  ֈבכל 
ובפרט כ˘ח˜ו˜ בלבו ˘ל ‡„ם, ‡˘ר ‰לב ‰ו‡ מ˘כן ‰ר‚˘ ‡‰ב˙ ‰' וכו', וכמו 
בברי‡ו˙  וכ˘מוסיף ‡י˘ ‰י˘ר‡לי  לבבך,  בכל  ו‡‰ב˙ ‡˙ ‰' ‡ל˜יך  ˘כ˙וב8 

‰רוחני˙ מוסיפין לו מלמעל‰ בברי‡ו˙ ‰‚˘מי˙.

‡ופנים,  בכמ‰  ‰‰˙בוננו˙  ע"י  ‰ו‡   – י˙'  ל‡‰ב˙ו  יבו‡  כיˆ„  ‰„רך  ו‰נ‰ 
לכל ‰פחו˙  ˘יעור,  ˘י˜בע  מ‰נכון  ולכן  בז‰.  פר˜ים  בכמ‰  ב˙ני‡  וכמבו‡ר 
‡יז‰ פעמים ב˘בוע, ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙. ובו„‡י יכול ל‰˙„בר בז‰ עם ‰ר‰"ח . . 

‡ו„ו˙ ס„ר ‰לימו„ בז‰.

6) מכ˙ב ז‰ נכ˙ב ב˘נ˙ ˙˘י"‡. ‰מו"ל.
7) ר‡‰ עמ˜ ‰מלך ˘ע˘ועי ‰מלך רפ"‡. ˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ רפ"„.

8) „ברים ו, ‰.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙ - ‰וספ‰

מי„  ריך ל‰יו˙ נ‚„ עיניו̇  ‰˙ור‰ נ˙נ‰ ר˘ו˙ לרופ‡ לרפ‡ו˙, ‰נ‰ ביח„ עם ז‰̂ 
‰‡מ˙, ˘בור‡ ‰עולם ‰ו‡ ‰מ‰וו‰ מ˜יים ומחי' ‡˙ כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‰נבר‡ים, 
‡ל˜יכם,  ל‰'  ‡˙ם  בנים  נ‡מר3  עלי‰ם  ‡˘ר  ויע˜ב  יˆח˜  ‡בר‰ם  בני  ובפרט 
וב‰יו˙ו – ‰˘י"˙ – עˆם ‰טוב ‰רי מטבע ‰טוב ל‰יטיב, ו‡ין כל מ˜ום ל„‡‚‰ 

ח"ו, ו‰עבו„‰ יכול‰ ל‰יו˙ ב˘מח‰ ‚„ול‰ ו‚ם ‡מי˙י˙.

לבו  בטוח ‡˘ר  לבו  י‰י'  ˘נכון  ב‰נו‚ע ‚ם ‡ליו,  וככל ‰„ברים ‰‡ל‰ ‰ו‡ 
ער ‰ו‡ ל„' ל˙ור˙ו ולמˆו˙יו ובמיל‡ י‡ריך ימים ו˘נים בנעימים, ‡ל‡ ˘כ„י 
בˆ„˜‰  ‰זול˙,  ‡ל  בˆ„˜‰  ל‰רבו˙  ˆריך  ו‰ˆלח˙ו  ‰˘י"˙  בברכו˙  ל‰רבו˙ 
כפ˘וטו בממונו, ובˆ„˜‰ כמ˘מעו – בטרח˙ ‰‚וף וב‰˘פע‰ על ‰זול˙ ל˜רבו 

ל˙ור‰ ומˆו˙י'. ו‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני ‰רˆון4.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ע' ˘נ‚)

‡מונ‰ ו˙וספ˙ ˜„ו˘‰ כמענ‰ ל„מיון מיחו˘י לב
במ‰ ˘כו˙ב ˘לפעמים מפח„ ‰ו‡ ו‚ם נ„מ‰ לו ˘י˘ לו מיחו˘ ‰לב.

ול„ע˙י ˘ני ‰ענינים ‰ם ענינים ˘ל „מיון ובמיל‡ עליו לב„ו˜ ‰˙פילין ˘לו, 
טן, וחז˜  ‰מזוזו˙ ב„יר˙ו ‡ו בח„רו על-כל-פנים וכן לב„ו˜ בכל יום ‡˙ ‰טלי˙̃ 
‰ו‡ נˆב  י‰י' בבטחונו ב‰' י˙ברך ‰מ˘‚יח על כל ‡ח„ ו‡ח„ ב‰˘‚ח‰ פרטי˙̆ 
עליו וכו' ומ‰ טוב ˘ילמו„ בעל-פ‰ מ‰˙חל˙ פר˜ מ"‡ ב˙ני‡ ˜„י˘‡ על-כל-

פנים ע„ ‰˙יבו˙ "לפני ‰מלך" (נו, ב).
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' רפט)

‡ין ז‰ ‡ל‡  רוב לו„‡י̆  סובל מ‰˙ר‚˘ו˙ ‰לב וכו', ‰נ‰̃  נ„מ‰ לו̆  ֈמ‰̆ 
ענין ˘ל „מיון ועל כל פנים ˘ל נערוון [=עˆבים (רו‚ז)] בלב„. כ„י לפˆו˙ ‡˙ 
„ע˙ עˆמו בטח יב˜ר רופ‡ מומח‰ במ˜ˆוע ז‰ ויע˘‰ כפי ‰ור‡ו˙יו. ז‰ו בנו‚ע 

ל„רך ‰טבע.

ובנו‚ע לפנימיו˙ ‰ענינים, ‰נ‰ י˙˜ע מח˘ב˙ו בחוז˜ ב‡מונ‰ פ˘וט‰ ˘י˘ 
לכל י˘ר‡ל מ‡מינים בני מ‡מינים5 ‡˘ר ‰˜ב"‰ ˘בר‡ ‰עולם לפני ‰' ‡לפים 

3) „ברים י„, ‡.
4) ר‡‰ ז‰ר ח"ב ˜סב, ב.

5) ˘ב˙ ˆז, ‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

 .66 עמ'  ח"‰  ל˜ו"˘  ו‡ילך.  פ"י  לך  וי˙ן   ‰"„ ˙ול„ו˙  פ'  ˙ו"ח  ב‡רוכ‰  (ר‡‰  בספרים  „מבו‡ר 
ועו„) ˘‡ף ˘‰חט‡ ועוון ‰ו‡ ‡יסור ומרי„‰ ב‰˘י"˙, מכל מ˜ום, כ‡˘ר ‰‡„ם מ˙עורר 
למעל˙  חט‡ים ‡לו ‰בי‡ו‰ו  כי „ו˜‡  ב),  פו,  (יומ‡  לזכויו˙  נ‰פכים ‰חט‡ים  ב˙˘וב‰, 
 .(„"‰ פ"ז  ˙˘וב‰  ‰ל'  (רמב"ם  ‰ˆ„י˜  ממעל˙  ‚„ול‰  ˘מעל˙‰  פ"ז),  ˙ני‡  (ר‡‰  ‰˙˘וב‰ 
מ‰  וז‰ו  ז‰.  בחט‡  ˙ועל˙  ˘‰י˙‰  מ˙‚ל‰  ב˙˘וב‰  מ˙עורר  ˘‰‡„ם  ˘ל‡חר  ונמˆ‡, 
˘מב˜˘ים י˘ר‡ל מ‰˜ב"‰ ˘ינחמם וי‚ל‰ ‡˙ ‰˙ועל˙ ו‰"מחי‰" ˘ב‡‰ על י„י ‰חט‡, 

‰י‡ מעל˙ ‰˙˘וב‰, ˘על י„‰ נ‰פכים ‚ם ‰חט‡ים לזכויו˙.



פניניםפנינים
מכיון ˘"מ‡˙ ‰' ‰י˙‰ ז‡˙ לו" ברור ˘במע˘יו 
‡לו ‚רם לו חבירו „בר טוב ומועיל. ועל ‰טוב‰ 
˘ל  ב˘ליחו˙ו  במע˘יו  חבירו  לו  ˘‚רם  ‰ז‡˙ 

מ˜ום, י˘ ל‚מול ב"טובו˙".

ב‡‚ר˙  ז‰  מבו‡ר  'חייב'  נ˜ר‡  ˘חבירו  [וז‰ 
בחיר˙ו.  רוע  מˆ„  ˘‰ו‡  ב‡רוכ‰,  ˘ם  ‰˜ו„˘ 

ו‡כ"מ].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 247 ‰ער‰ 48)

שמחת יעקב בראיית יוסף
וי‡מר י˘ר‡ל ‡ל יוסף ‡מו˙‰ ‰פעם ‚ו' 
(מו, ל)

יכול  ˘כע˙  ‰י˙‰,  יע˜ב  כוונ˙  פ˘וטו  ע"פ 
‰ו‡ למו˙ ב˘לוו‰, כיון ˘יו„ע ˘יוסף חי. ‡מנם 
ב‰יו˙ו  עו„  לכן,  ˜ו„ם  כבר  ‰רי  ל‰בין,  ˆריך 
ע˙‰  ר˜  ומ„וע  חי,  ˘יוסף  לו  נו„ע  כבר  ב‡"י 

‡מר כן?

וי˘ לב‡ר ע"„ ‰מוסר:

נע˘‰  ‰רי  למˆרים,  ומ˘פח˙ו  יע˜ב  בבו‡ 
וח˘ב  מ„ר˘,  וב˙י  ˙ור‰  ˙למו„י  לייס„  ˆורך 
 ıב‡ר נמˆ‡  ˘יוסף  ˘כיון  ‰„בר  ˘י˙כן  יע˜ב, 
ר‡˘  למעל‰  ועסו˜   ,"ıר‡‰ "ערוו˙  מˆרים 
בחומריו˙‰  מעט  נ˙פס  ‡ולי  ‰מלוכ‰,  בעניני 
˘ל ‡רı מˆרים, ול‡ י˙ן „ע˙ו מספי˜ על חיזו˜ 
ו‡ם  וכ„ו',  ˘ליח  במינוי  ויס˙פ˜  ‰˙ור‰,  בנין 
‰˙ור‰  ‰רבˆ˙  על  ל„‡ו‚  עˆמו  יע˜ב  ˆריך  כן, 
˘‰י‰  כפי  ‡ופן  ב‡ו˙ו  ˘י‰י‰  מˆרים,   ıב‡ר
‰ח„˘,  למˆב  ˘מ˙‡ים  כפי  ול‡  י˘ר‡ל,   ıב‡ר

לפי ‚„רי "‡רı מˆרים".

˘עומ„  ור‡‰  יוסף,  עם  כ˘נפ‚˘  כע˙,  ‡מנם 
בˆ„˜ו, וב‡ופן ˘עניני ‡רı מˆרים ‡ינם ˙ופסים 
"‡מו˙‰  ליוסף  ‡מר  ‡זי  כלל,  מ˜ום  ‡ˆלו 
ימ˘יך  יוסף  כי  לח˘ו˘,  ממ‰  לו  ˘‡ין  ‰פעם", 
בלי  יע˜ב  ˙ח˙  ‰י‰„ו˙  בנין  ל‰מ˘ך  ל„‡ו‚ 

˘ינויים.

(ע"פ ˘יח˙ י"ט כסלו ˙˘כ"‰ 
– ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˘נ˙ ˙˘כ"‰ ח"‡ עמ' 201)

גם נזק גורם 
לדברים טובים!

"עול‰  ˘כ‡˘ר  (פי"ב):  ‰˙ני‡  בספר  כ˙וב 
‡יזו  ‡ו  ח"ו  ו˘נ‡‰  טינ‡  ‡יזו  למוח  מ‰לב  לו 
חבירו,  על  ו„ומי‰ן"  ˜פי„‡  ‡ו  כעס  ‡ו  ˜נ‡‰ 
ועליו "לע˘ו˙ ‰‰פך  ממוחו,  ל‰סירן  על ‰‡„ם 
ו"לסבול  חס„"  במ„˙  חבירו  עם  ל‰˙נ‰‚  ממ˘, 
ו‚ם  ח"ו,  לכעוס  ול‡  ‰‡חרון   ‰ˆ˜ ע„  ממנו 
ל‚מול  ח"ו, ‡ל‡ ‡„רב‰  כפעלו  לו  ל˘לם  ˘ל‡ 
עם  מיוסף  ללמו„  בז‰ר  כמ"˘  טובו˙,  לחייבים 

‡חיו".

˘‡פ˘ר  ‡ף  ˘כן  ‰„בר,  ˙מו‰  ולכ‡ור‰ 
ול‡  מ„ו˙יו  על  ל‰עביר  ‰‡„ם  ˘על  ל‰בין 
עליו  מ„וע  ‡ך  ר"ל,  כפעלו  לחבירו  ל˘לם 
"ל‚מול לחייבים טובו˙", ‰רי ‰˘ני ‰חייב ע˘‰ 

לו רע‰, ומ„וע עליו ל˘לם לו על כך בטוב‰?

וי˘ לב‡ר ‰„ברים ע"פ מ‰ ˘כ˙ב ˘ם ˘„בר 
ז‰ י˘ "ללמו„ מיוסף עם ‡חיו".

‰נ‰ ‡ˆל יוסף ‰ˆ„י˜, ‡ף ˘‰‡חים "ח˘ב˙ם 
˘"‡ל˜ים  כולם  ר‡ו  מ˜ום  מכל  רע‰"  עלי 
ח˘ב‰ לטוב‰ למען ע˘‰ כיום ‰ז‰, ל‰חיו˙ עם 
רב" (ל˘ון ‰כ˙וב ויחי נ, כ). ונמˆ‡, ˘‚ם ˘מ˙חיל‰ 
‰י' נר‡‰ ˘‰‡חים ‰זי˜ו ליוסף ח"ו, ‰נ‰ לבסוף 
טוב.  ל„בר  ‚רמ‰  ˘פעול˙ם  ‰‡מ˙  נ˙ברר‰ 
לכן  יוסף,  ˘ל  לטוב˙ו  ˘‚רמו  ˘‰ם ‡לו  ומכיון 
˘ילם ל‰ם יוסף על מע˘י‰ם, ו‚מל ל‰ם טובו˙.

כי ‰ן ‰ן ‰„ברים,  בענייננו,  ללמו„  י˘  ומז‰ 
˘כ˘ם  כ‰)  סי'  בספר ‰˙ני‡ (‡‚ר˙ ‰˜ו„˘  וכמבו‡ר 
מכ‰ו  ‡ו  מ˜ללו  בחיר‰  בעל  ˘‰ו‡  ‡„ם  "˘בן 
‰ניז˜  ˘"על  ל„ע˙  ‰‡„ם  על  ממונו"  מזי˜  ‡ו 
למ˜ום"  ˘לוחים  ו‰רב‰  ‰˘מים  מן  נ‚זר  כבר 

ו"מ‡˙ ‰' ‰י˙‰ ז‡˙ לו".

ומע˙‰, מכיון ˘"כל מ‰ „עבי„ רחמנ‡ לטב 
עבי„" (ברכו˙ ס, ב), ו"‡ין „בר רע יור„ מלמעל‰" 
י‡),  סי'  ‰˜ו„˘  ‡‚ר˙   - ˙ני‡  ור‡‰   .‚ פנ"‡,  רב‰  (בר‡˘י˙ 

מ˜ום  מכל  לו,  ˘חבירו ‰זי˜  נר‡‰  ‡"כ, ‡ף ‡ם 

דרוש ואגדה

הוספהכ

פרשת ויגש

‰לב ‰י‰ו„י
בבריאות  תלוי'   – הבריאות  עניני  כשאר  יהודי,  אצל  הלב  בריאות 
הרוחנית בתורה ומצוות; התחזקות בתורה ומצוות ובמצוות שכנגד הלב, 

המתנה עם עריכת ניתוח והסחת המחשבות ממצב בריאות הלב

ּבו…  ƒָפ‚ ל ַוּיָ
נ˙עלף וחסר‰ ˜ˆ˙ „פי˜˙ לבו ורוחו ממ‰ ˘‰י‰ ˜ו„ם כמנ‰‚ בעלוף 

מ„‡‚˙ לבו ב‰זכירם ‡˙ יוסף (וי‚˘ מ‰, כו. ספורנו)

ברי‡ו˙ ‰‚וף ו‰לב ‰‚˘מי – ברי‡ו˙ ‰‚וף ו‰לב ‰רוחני
וב‰נו‚ע  ברי‡ו˙ו  מˆב  ‡ו„ו˙  כו˙ב  בו  ‰˘לי˘י,  מיום  מכ˙בו  על  במענ‰ 

למˆב ברי‡ו˙ לבו.

ו‰נ‰ י„וע מ‡מר רז"ל1 רמ"ח מˆוו˙ ע˘‰ כנ‚„ רמ"ח ‡ברים ו˘ס"‰ מˆו˙ 
ל‡ ˙ע˘‰ כנ‚„ ˘ס"‰ ‚י„ים, ˘˙וכנו – ˘‚וף ‰‚˘מי ˘ל ‡י˘ ‰י˘ר‡לי עניניו 
וברי‡ו˙ו בכלל, ˙לוים ב‚ופו ‰רוחני, ‰יינו במעמ„ו ומˆבו בע˘יי˙ מˆו˙ ע˘‰ 
בור‡  ˘ברˆון  בעולם,  ‡נו  ˘נמˆ‡ים  ˘מפני  ‡ל‡  ˙ע˘‰,  ל‡  מˆו˙  ו˘מיר˙ 
‰עולם נבר‡ במ„רי‚‰ ˙ח˙ונ‰, ‰יינו בˆור‰ ‚˘מי˙ ו‰נ‰‚˙ו בחיˆוניו˙ נר‡‰ 
לעיני ב˘ר ˘‰ו‡ טבעי˙, ‰רי לכמ‰ „ברים וענינים ˆריך ל‰יו˙ ‡חיז‰ בטבע. 

מז‰ מובן ˘‡ף, ˘בכלל, ˆריך ל˜יים ‰ור‡˙ ‰רופ‡, מ˙‡ים למ‡מר רז"ל2 

1) ז‰ר ח"‡ ˜ע, ב.
2) בב‡ ˜מ‡ פ‰, ‡.

מכתבי עצות והדרכות 
בעבודת השי״ת ובחיי היום יום 
מ˙וך סט ‰ספרים „רכי ‰חיים
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מ‰ר״˘ ל˜רו‡ ‡˙ ר׳ מ˘‰ „ו„ מ˙˜ן ‰˙נורים, ‡מר: "מ˘‰ „ו„ ‰ו‡ ˘ומע ˜בוע ˘לי 

‡ך 'מ˜בל' ˜טן".

‰ו‡יל כ"˜ ‡‡זמו"ר [מ‰ר״˘] לומר:

"‡ˆל מ˘‰ „ו„ ˘ומע˙ ‰נ˘מ‰ חסי„ו˙, ומ˘‰ „ו„ ˘ומע מ‰ ˘‰נ˘מ‰ ‡ומר˙".

כ˘נכנס ר' מ˘‰ „ו„ ‰˙חיל כ"˜ ‡‡זמו"ר [מ‰ר"˘] לומר ‡˙ ‰מ‡מר ור' מ˘‰ „ו„ 
עמ„ כל ‰זמן ו˘פ˙ו˙יו מרח˘ן ופניו לבנו˙ כסי„.

‰‚ביר ‰‚„ול ביו˙ר ב‡ו˙יו˙ ‰˙ור‰
ביום ‰˘ני ב‰˘כמ‰, כ˘‰י‰ ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב] ב"יחי„ו˙" ‡ˆל ‰ו„ 

כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר‰"˜ [מ‰ר"˘] ‡מר לו:

מ˘‰ „ו„ ‰ו‡ י‰ו„י ˘ל‡ פס˜ פומי׳. ‰ו‡ פ˘וט מ‡„. נ˘‡ר י˙ום ב‚יל חמ˘ מ‡ביו 
סיפור  ומ‡ז,  ו˙‰לים,  ˙ור‰  חומ˘י  חמ˘‰  י„ע  לעבו„‰. ‡ז  יˆ‡  ˘נ‰  י״ב  ב‚יל  ומ‡מו. 
˘ל ˘˘ים ˘נ‰, ‰נ‰ ביום ובליל‰, בחול וב˘ב˙ ויום טוב, ‰ו‡ חוזר בעל פ‰ על ‡ו˙יו˙ 
‰˙ור‰.  ב‡ו˙יו˙  ביו˙ר"  ‰‚„ול  "‰‚ביר  ‰ו‡  „ו„  מ˘‰  ו˙‰לים.  ˙ור‰  חומ˘י  חמ˘‰ 
מ˘‰ „ו„ בפ˘טו˙ו על‰ על ‰רב‰ מ‚„ולי ‰"מ˘כילים" ו‚ם על ‰רב‰ "בעלי עבו„‰". 
מ‰ ˘"מ˘כילים" עו˘ים ב‰˘כל˙ם ומ‰ ˘"עוב„ים" עו˘ים בעבו„˙ם, עו˘‰ מ˘‰ „ו„ 

עו˘‰ ‰˙נורים בפ˘טו˙ו.

לבי˙  ב‰˘כמ‰  ב‡˙י   - [‰ר˘"ב]  ‰ר‰״˜  ‡‡מו״ר  כ׳׳˜  ‰ו„  מספר   - ‰רביעי  ביום 
מ˙פלל  מבוריסוב]  „ובער ‰מ˘פיע  ˘מו‡ל  רבי  [‰חסי„  ומˆ‡˙י ‡˙ ‰ר˘„״מ  ‰כנס˙, 
- כי ביום ‰‰ו‡ ‰לך ‡ל ‡ו‰ל כ״˜ ‡„מו״ר ״ˆמח ˆ„˜״, וביום ˘‰י‰ ‰ולך ‡ל ‰‡ו‰ל 

‰י‰ מ˙פלל ב‰˘כמ‰ – ו‡˙ ר׳ מ˘‰ „ו„ עומ„ לי„ ‰˙נור. 

 ‰י‰ ז‰ ב˜יı ו‰˙נור ‰י‰ ˜ר. ר׳ מ˘‰ „ו„ עמ„ לי„ ‰˙נור, י„יו מפול˘ו˙ ל‡חוריו, 
עיניו עˆומו˙ ו˘פ˙ו˙יו נעו˙ ו˜ולו ל‡ י˘מע.

(ספר ‰˘יחו˙ [‰מ˙ור‚ם] ‰'˙"˘ ע' ˜לט-˜מ)

י„

בגדר חיוב תלמוד תורה בדרך
יחקור ב' דרכים בזה אם הוא מדיני ת"ת בלבד או אף מדיני הליכה בדרך, וימציא 
מקור לפלוגתא זו בחילוק בין הש"ס למדרש גבי יוסף ואחיו / ידון בזה לפי גירסת 

התוס' במדרש 

ר'  "‡מר  ע"‡  מט  בסוט‰  ‚רסינן 
חכמים  ˙למי„י  ˘ני  יברכי',  בר  ‡ילע‡ 
˙ור‰  „ברי  ביני‰ם  ו‡ין  ב„רך  ‰מ‰לכין 
‡„ם  ˘מחוייב  ‰יינו  כו'",  לי˘רף  ר‡ויין 
ב˙למו„ ˙ור‰ ‚ם ב„רך, וכ‰‡ „˙נן ב‡בו˙ 
ומפסי˜  ו˘ונ‰  ב„רך  „"‰מ‰לך  מ"ז  פ"‚ 
ממ˘נ˙ו ו‡ומר מ‰ נ‡‰ ‡ילן ז‰ כו' מעל‰ 

עליו ‰כ˙וב כ‡ילו מ˙חייב בנפ˘ו".

ו‰נ‰, י˘ לח˜ור בז‰ ח˜יר‰ יסו„י˙ 
‡ם ‰ו‡ „ין ב„יני ˙"˙ ‡ו „ין ב„יני ‰ליכ‰ 
ב„רך. פירו˘, „בפ˘טו˙ נר‡‰ לומר „˜‡י 
‡ף  ˘מחוייב  ˙ור‰,  ˙למו„  „יני  מˆ„ 
ב„רך"  "ובלכ˙ך  מ„כ˙יב  ב„רך  ב‰יו˙ו 
 ˙"˙ ב‰ל'  ‰ז˜ן  רבינו  ל˘ון  מ˘מע  (וכן 
בכל  ב˙ור‰  לעסו˜  "חייב  ס"ו  פ"‚  ˘לו 
ב„רך  כ˘‰ולך  ו‡פילו  לו  ˘‡פ˘ר  ע˙ 

יחי„י  מ‰לך  ו‡ם  ב„רך  ובלכ˙ך  כמ"˘ 
בנפ˘ו.  מ˙חייב  לבטל‰  לבו  ומפנ‰ 
„ברי  ביני‰ן  ו‡ין  ב„רך  ˘מ‰לכין  ו˘נים 
מˆינו  ‡ולם  ב‡˘").  לי˘רף  ר‡ויים  ˙ור‰ 
ממ˘מעו˙ ‰פוס˜ים ‚ם ב‡ופן ‡חר, „˜‡י 
‡ף בחיוב ח„˘ מ„יני ‰ליכ‰ ב„רך, „כ˙ב 
ס˜"י  ˜י  סי'  ˙פל‰  ב‰לכו˙  ‡בר‰ם  ‰מ‚ן 
ב˙ור‰  "ויעסו˜  ‰„רך:  ˙פיל˙  ב„יני 
‡˙י  „למ‡  ב‰לכ‰  יעיין  ל‡  ‡בל  ב„רך 
לטרו„י ו‡פ˘ר „ביו˘ב בע‚ל‰ ו‡י˘ ‡חר 
‰יינו  עיון".  ‡פילו  ˘רי  ‰סוסים  מנ‰י‚ 
לעיין  ˘‡סור  ב„רך  ‰‰ולך  ב‰לכו˙  „˜‡י 
‰חיובי  ‰פרט  ˘(‚ם)   ˙ˆ˜ ומ˘מע  כו', 
ר˜  ב„רך", ‡ינו  ב˙ור‰  ˘‰זכיר, „"יעסו˜ 
‡˙י  „למ‡  ‰לכ‰  „עיון  ל‰‡יסור  ‰˜„מ‰ 
בפ"ע  ו„ין  חיוב  ‰ו‡  ‡ף  ‡ל‡  לטרו„י, 
ל„יני  ב‰מ˘ך  כ˙בו  ולכן  ב„רך,  ב‰ליכ‰ 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון
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טעם  בז‰  ˘י"ל  ו‡פ˘ר  ‰„רך.  ˙פל˙ 
וסבר‡, „כיון ˘‡סור ל‡„ם ל‰עמי„ עˆמו 
סכנ‰  בחז˜˙  ‰„רכים  וכל  סכנ‰,  במ˜ום 
חייב ‡„ם  ו„‡י  פ"„ ‰"„)  ברכו˙  ‰ן (ירו˘למי 
לס„ר ‰ליכ˙ו ב„רך ב‡ופן ˘י‰‡ מו‚ן ככל 
‰‡פ˘רי, וז‰ו ˘חייב לעסו˜ ב˙ור‰ ב„רך, 
ע"‡).  כ‡  (סוט‰  ומˆל‡   מ‚נ‡  ˙ור‰   ‡‰„
ס"ט ‰ע˙י˜  ˘ם  רבינו ‰ז˜ן  ב˘ו"ע  מי‰ו, 
"וכ˘‰ו‡  וכ˙ב  ‡בר‰ם  ˘במ‚ן  ‰נ"ל  „ין 
ובלכ˙ך  (˘נ‡מר  ב˙ור‰  יעסו˜  ב„רך 
י˙ע‰  ˘ל‡  בעיון ‰לכ‰  יעסו˜  ול‡  ב„רך) 
ב„רך ‡‡"כ יו˘ב בע‚ל‰ ו‡י˘ ‡חר מנ‰י‚ 
˙פל˙  ב„יני  ˘‰בי‡ו  „‡ף  ‰רי  ‰סוסים", 
‰„ין  מ˜ור  עי‚ול)  (בחˆ‡י  ‰וסיף  ‰„רך, 
וי"ל  ב„רך",  ובלכ˙ך  "˘נ‡מר  ‰כ˙וב  מן 
‰כללי  ‰חיוב  מˆ„  ‰ו‡  ז‰  „„ין  „ס"ל 

„"בלכ˙ך ב„רך". 

זו,  מח˜יר‰  ל‰לכ˙‡  מינ‰  ונפ˜‡ 
ועסו˜  פרנס˙ו  בעניני  ב„רך  ˘‰ולך  במי 
˙ור‰  ˙למו„  „יני  ˘מˆ„  בז‰,  וטרו„ 
בעס˜יו  לעסו˜   .  . ‰˙ור‰  מן  לו  "‰ו˙ר 
לרבינו   ˙"˙ ומו"מ" (‰ל'  פרנס˙ו  ˘‰ם ˆרכי 
ב„רך"  "‰ליכ‰  „יני  מˆ„  ‡בל  ˘ם),  ‰ז˜ן 

עליו לעסו˜ ב˙ור‰ כ„י ˘‰לימו„ י‚ן עליו 
(ע"„ ‰חיוב „˙פיל˙ ‰„רך). 

˘בועו˙  (מסכ˙  ‰˘ל"‰  כ˙ב  ו‰נ‰ 
סי'  רב‰  ב‡לי'  ל‰לכ‰  ו‰וב‡  מˆו‰.  נר  פר˜  סוף 

ב„רך  ‰מ‰לך  על  ‰ו‡  ‚„ול  "חיוב   (‰˜

ב„רך  ‰מ‰לך  „˙נן  כ‰‡  ב˙ור‰  ˘יעסו˜ 
ו‚רסינן  כו'  ז‰  ‡ילן  נ‡‰  מ‰  ו‡ומר   .  .
כו'  פר˜ ˜מ‡  וב˙עני˙  מט  בסוט‰ „ף  נמי 
 ˙"„ ביני‰ן  ו‡ין  ב„רך  ‰‰ולכין  ˙"ח  ˘ני 
ר‡ויין  „יבור  ליכ‡   ‡‰ כו'  לי˘רף  ר‡ויין 

ל˜יים  ב„"˙  מל‰ר‰ר  יזוז  ל‡  ע"כ  לי˘רף 
בע"פ  וילמו„  ˙נח‰ ‡ו˙ך  ב‰˙‰לכך    ̆ מ"
‡ו  מזמורים  ב‡יז‰  יעסו˜  ‡ו  ˘יוכל  מ‰ 
ל˘ונו  ומ‡ריכו˙  כו'",  לפר˘ם  מ‡מרים 
 ˙"˙„ ‰חיוב  מˆ„  (ר˜)  ל‡  ˘ז‰ו  מ˘מע 
ב‰‰ליכ‰  „ין  ˘ז‰ו  ‡ל‡  ב„רך"  "בלכ˙ך 
„"ובלכ˙ך  ‰˜ר‡  ‰בי‡  ל‡  ˘לכן  ב„רך, 
‡ו˙ך"  ˙נח‰  "ב‰˙‰לכך  ‡ל‡  ב„רך" 
„ברי  ‰בי‡  ל‡  „רכו  לפי  ‰ז˜ן  (ורבינו 

‰˘ל"‰). 

ונר‡‰ לח„˘ מ˜ור לחילו˜ ‰פוס˜ים 
בז‰, ב‰˜„ים ‰‡ „‚רסינן ב˙עני˙ ˘ם ‚בי 
רבי  "‡מר  „פר˘˙נו:  ב„רך"  ˙ר‚זו  "‡ל 
˙˙עס˜ו  ל‡חיו ‡ל  יוסף  ל‰ם  ‡לעזר ‡מר 
‰„רך".  עליכם  ˙ר‚זו  ˘מ‡  ‰לכ‰  ב„בר 
"‡ל  ‡י˙‡  ע‰"פ  רב‰  בבר‡˘י˙  ‡בל 
וכ˙בו  ˙ור‰".  מ„ברי  עˆמכם  ˙עמי„ו 
י˜ר  כלי  ˘ם,  למ„ר˘  ˙ו‡ר  יפ‰  (עיין  ‰מפר˘ים 
ול‡  ח„‡  ‡מר  ומר  ח„‡  ‡מר  „מר  ועו„), 
לעסו˜  חיוב  נחל˜ו ‡י ‡יכ‡  ל‡  כי  פלי‚י, 
‰סו‚י‡  ב‰מ˘ך  ול‰„י‡  ב„רך,  ב˙ור‰ 
ו‰‡ ‡"ר  מ‰˘ל"‰) "‡יני  (כנ"ל  ˘ם  „˙עני˙ 
‡לע‡י בר ברכי' ˘ני ˙"ח ˘מ‰לכים ב„רך 
ל‡  כו',  לי˘רף  ר‡ויין   ˙"„ ביני‰ן  ו‡ין 
ופר˘"י  לעיונ‡",   ‡‰ למי‚רס   ‡‰ ˜˘י‡ 
במל˙‡  ‡בל  ב‡ורח‡,  לי'  מבעי'  "למ‚רס 
„מבעי לי' לעיונ‡ ל‡" (˘ל‡ י˙ע‰ ב„רך), 
ב„בר  יעס˜ו  ˘ל‡  ב˘"ס  „‡י˙‡   ‡‰ ‡ל‡ 
‰לכ‰ ‰יינו ר˜ ˘יימנעו מעיון ‰לכ‰ ב„רך, 
מלימו„  יימנעו  ˘ל‡  ‰יינו  ‰מ„ר˘  ו„ברי 
"‡ל  ‰מ„ר˘  ל˘ון  „יו˜  ‚ם  וז‰ו  למי‚רס. 
„ברי  ˙ור‰",  מ„ברי  עˆמכם  ˙עמי„ו 
וב˘"ס  בעיון,  „ו˜‡  ול‡ו  ס˙ם  ˙ור‰ 
‰˙ור‰.  עיוני  ו‰יינו  ‰לכ‰",  "„בר  נ˜טו 

יח

ר' משה דוד מתקן התנורים
משה דוד בפשטותו עלה על הרבה מגדולי המשכילים וגם על הרבה בעלי עבודה. 
משה  עושה  בעבודתם,  עושים  שעובדים  ומה  בהשכלתם  עושים  שמשכילים  מה 

דוד עושה התנורים בפשטותו

כל ימיו ‰י‰ נ‰נ‰ מי‚יע כפיו 
ו‡י˘  פ˘וט  ˙נורים  עו˘‰  מל‡כ˙ו  ˘מו.  „ו„  מ˘‰  ור׳  בבוריסוב  ‰י‰  ‡ח„  ‡י˘ 
ב˘נ˙יים  פעם   - כמובן  ר‚לי˙   - ‰ולך  ‰י‰  ‰חסי„ים  מע„˙  ול‰יו˙ו  ‡ליו.  לבו  ˘ם  ל‡ 

לליוב‡וויט˘, ‰י‰ מ˙עכב כ˘ל˘‰ ˘בועו˙ וחוזר לבי˙ו.

כל ימיו ‰י‰ נ‰נ‰ מי‚יע כפיו. ב‰ילוכו לליוב‡וויט˘, כ˘‰י‰ עובר „רך ‡יזו ‡חוז‰ 
‰י‰  ‡זל,  וכספו  לליוב‡וויט˘  וכ˘ב‡  מז‰.  מ˙פרנס  ו‰י‰  כירים  ‡ו  ˙נור  מ˙˜ן  ‰י‰ 
כ„י  במל‡כ˙ו  ועוס˜  ‰עיר  סביבו˙  ‰‡„ונים  ˘ל  ‡חוז‰  ‡יזו  ‡ל  ‡ח„ים  לימים  ‰ולך 
ב˘ום ‡ופן   ıחפ ל‡ ‰י‰  עˆמ‰  בעיר  בליוב‡וויט˘, ‡בל  ב‰יו˙ו  פרנס˙ו  ל‰רוויח ‡˙ 

לעסו˜ במל‡כ˙ו, ˘ל‡ לנ‚וע ח״ו בפרנס˙ם ˘ל בעלי ‰מל‡כ‰ בעיר.

"‡ˆל מ˘‰ „ו„ ˘ומע˙ ‰נ˘מ‰ חסי„ו˙"
נז„מן ˘ב˘ב˙ ‡ח˙ ‰י‰ ‚ם ‰ו‡ - ר׳ מ˘‰ „ו„ - בליוב‡וויט˘ וכ˘חזר ‰רבי מ‰ר״˘ 
˘ני˙ על ‰מ‡מר ‚ל עיני, ˆיוו‰ למ˘ר˙ ר׳ פנחס ליב ל˜רו‡ ‡˙ ר׳ מ˘‰ „ו„ ˘‰י‰ יו˘ב 

בבי˙ ‰כנס˙ - ‰״ז‡ל ‰˜טן״ - ו‡ומר ˙‰לים.

‰רבי  פ˜ו„˙   ˙‡ מבוריסוב]  ‰מ˘פיע  „ובער  ˘מו‡ל  רבי  [‰חסי„  ‰ר˘„״ם  כ˘מוע 

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה'
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

„רכי ‰חסי„ו˙
ה'ה' עבעבודודתת בבענעניניניי וומכמכתבתביםים ששיחיחותות



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰יינו עם מנ‰י‚י ‰ע‚לו˙, עב„ים לנ‰ו‚ ‡˙ 
˙פסי˜ו  "‡ל  ‡ו˙ם  ‰ז‰יר  ולכן  ‰ע‚לו˙, 
בעיון  לעסו˜  יכולים  כי  ‰לכ‰",  מ„בר 
‰נ"ל  כ„ין  ב„רך,  ל˙עו˙  מבלי  ‰‰לכ‰ 
‰סוסים  מנ‰י‚  ‡חר  ו‡י˘  בע‚ל‰  ˘יו˘ב 
(ועפ"ז, „ין ז‰ י˘ לו מ˜ור ב„ברי ‰מ„ר˘ 

˘‰וב‡ו ב˙וס'). 

‰מ„ר˘  ב„ברי  ז‰  „פירו˘  ‡יבר‡, 
לומר   ‰˘˜ מ˜ום  מכל  כי  ‰ו‡,  „וח˜ 
˘‰חיוב  ל‰ו„יעם  ר˜  ‰י˙‰  יוסף  ˘כוונ˙ 
ב‰יו˙ם  ‚ם  נ˘‡ר  (לעיון)   ˙"˙„ ‰כללי 
לומר,  מס˙בר  בפ˘טו˙  ז‡˙:  ועו„  ב„רך. 
ר˜  ‰˘ייך  מיוח„  ענין  על  ‰ז‰ירם  ˘יוסף 
‰˘"ס  ב„ברי  ‰„רכים  בב'  (כנ"ל  ל"„רך" 
‡ו  חיוב  על  ‡ז‰ר‰  ˘‰י˙‰   – ו‰מ„ר˘ 

ולז‰  ב„רך).  ‰ליכ‰  מ„יני  בפ"ע  ‡יסור 
ז‰,  מ„ר˘  לפי  ˘‚ם  לפר˘  יו˙ר  נר‡‰ 
„בר  בלימו„  ל‰ז‰ירם  ‰י˙‰  יוסף  כוונ˙ 
כ‰‚נ‰  עˆמ‰  ‰„רך  ב˘ביל  ב„רך  ‰לכ‰ 
כו'. ועפ"ז י˘ לח„˘ ˘לז‰ נ˙כוונו ‰˙וס' 
„ר"ל  ‰˘"ס,  על  ‰מ„ר˘  „ברי  ב‰בי‡ם 
˘ל˘יט˙ ‰˘"ס ˘‰חיוב ללמו„ ב„רך ‰ו‡ 
˘‡ז‰ר˙  לפר˘  ב‰כרח  כנ"ל,   ˙"˙ מ„יני 
יוסף בנו‚ע ל„רך ‰י˙‰ ר˜ ‰˘ליל‰, ˘ל‡ 
˙ר‚זו  "˘מ‡  „עיוני  במי„י  ב„רך  ילמ„ו 
עליכם ‰„רך" (‡ם ב„רך עˆ‰ טוב‰ ˜מ"ל, 
˘מˆ„  ב„רך,  ב‰ליכ‰  ‰לכ‰  ˘זו‰י  ‡ו 
סכנ‰ ‡סור  במ˜ום  עˆמו  ל‰עמי„  ‰‡יסור 
ל˘יט˙  מ˘‡"כ   – ב„רך)  לעיונ‡  ללמו„ 
˙ור‰  ללמו„  מיוח„  חיוב  ˘י˘  ‰מ„ר˘, 

ב„רך, מפני ‰˘מיר‰ ב„רך כנ"ל.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ר˜  ו‰מ„ר˘  ‰˘"ס  „נחל˜ו  מז‰  ו‰מורם 
‡ם  ל‡חיו,  יוסף  „ברי  כוונ˙  לפר˘  ‰י‡ך 
‡ו  ‰לכ‰  ב„בר  יעיינו  ˘ל‡  יוסף  ‰ז‰ירם 

˘ילמ„ו ל‚ירס‡. 

ומע˙‰ י˘ לח„˘ „˜מפל‚י בח˜יר‰ 
למי‚רס  ‰לימו„  ‰˘"ס  „ל˘יט˙  ‰נ"ל. 
 ˙"˙„ מחמ˙ ‰חיוב ‰כללי  ר˜  ב„רך ‰ו‡ 
"בלכ˙ך ב„רך", ולכך ל‡ מס˙בר‡ מיל˙‡ 
חיוב  על  ל‰ז‰ירם  יוסף  ˘‰וˆרך  לפר˘ 
‰יו  יוסף  ˘„ברי  מ˘מע  בפ˘טו˙  כי  ז‰, 
ו‰נ‰‚ו˙י'  ב„רך  ‰‰ליכ‰  עניני  ‡ו„ו˙  ר˜ 
מˆוו˙  ˘‡ר  ל˜יים  ‰ז‰ירם  ˘ל‡  (וכ˘ם 
ל‰˘"ס  ס"ל  כן  ועל  ב„רך).  ב‰יו˙ם 
˘נ˙כוון לענין "‡ל ˙˙עס˜ו ב„בר ‰לכ‰", 
˘‰י‡ ‡ז‰ר‰ ו‡יסור מחו„˘ מ„יני ‰ליכ‰ 
‰מ„ר˘  מ˘‡"כ  כו'.  לטרו„י  „‡˙י  ב„רך 
(‚ם)  ב„רך ‰ו‡  לימו„ ‰˙ור‰  „חיוב  ס"ל 
לזכו˙  „ˆריכים  ב„רך  ‰ליכ‰  ב„יני  פרט 
בז‰  ול‰כי ‰ז‰ירם  ומˆל‡  ˘מ‚נ‡  ‰˙ור‰ 

יוסף.

ו‰נ‰ כ"ז ‰ו‡ לפי ‚ירס˙ ‰מ„ר˘ כפי 
ב˙וס'  ‡בל  לפנינו.  רב‰  בבר‡˘י˙  ˘‰י‡ 
ב˙עני˙ ˘ם ‰בי‡ו על "‡ל ˙ר‚זו ב„רך" – 
"וי˘ מ„ר˘ ‡ל ˙פסי˜ו מ„בר ‰לכ‰", ולפי 
„ברי  על  ‰מ„ר˘  „נחל˜  נמˆ‡  זו  ‚ירס‡ 
ב„רך "ב„בר  לעסו˜  וס"ל „ˆריכים  ‰˘"ס  
כמ‰  וכמ"˘  לעיונ‡.  ‚ם  „‰יינו  ‰לכ‰", 
על  ומ‰ר˘"‡  ‰˜ו„˘  מל‡כ˙  (עיי'  מ‰מפר˘ים 
‰כ˙ובים כ‡ן), ˘ז‰ו ‰חי„ו˘ בל˘ון ‰מ„ר˘ 

לעיין  מ˜ום  י˘  ומע˙‰  ‰˙וס'.  ˘‰בי‡ו 
„‰חיוב  ס"ל  ‡י  ˘ב˙וס',  ‰מ„ר˘  ב˘יט˙ 
מˆ„ „יני  מ„בר ‰לכ‰" ‰ו‡  ˙פסי˜ו  „"‡ל 

‰ליכ‰ ב„רך ‡ו מˆ„ „ין ˙"˙. 

מיל˙‡  מס˙בר‡  לכ‡ור‰  „‰נ‰, 
טעם  ‡ין  כי   ,˙"˙ „ין  מˆ„  ˘‰ו‡  „ס"ל 
ללמו„  בפ"ע  מיוח„  חיוב  ˘י‰י'  כלל 
„ו˜‡ לעיון ב„רך כי כל „ברי ˙ור‰ מ‚ינים 
˘ו"ע  מל˘ון   ˙ˆ˜ מ˘מע  וכן  ומˆילים. 
„ליכ‡  בע‚ל‰  ‰יו˘ב  ‚בי  ˘ם  ‡„‰"ז 
בל˘ון  ˘כ˙בו  לטרו„י  „‡˙י  ח˘˘  בי' 
(ול‡  כו'  בעיון  לעסו˜  ˘ˆריך  חיוב,  ˘ל 
„˘רי  בלב„,  ‰י˙ר  בל'  ˘‰ו‡  כבמ‚"‡ 
‰כללי  ˘‰חיוב  ו‰יינו  בעיון),  לעסו˜ 
ב„רך  ˘‚ם  מחייב  ב„רך"  "בלכ˙ך   ˙"˙„
יכל˙ו).  (כפי  „ו˜‡  בעיון  ללמו„  ˆריך 
פירו˘, „חיוב ‰˙ור‰ ‡ינו ר˜ לענין ‡ימ˙י 
ע˙ ‡ף  בכל  בלימו„  (˘מחוייב  בו  מחוייב 
 ‡‰˙˘ ‰לימו„  ב‡יכו˙  ‡ף  ‡ל‡  ב„רך), 
˘כלו,  יכול˙  וכפי  ‰‡פ˘רי  ככל  לעיונ‡ 
לבניך"  "ו˘ננ˙ם  ‰כ˙וב  ב˙חיל˙  וכנרמז 
„‰יינו  ע"‡  ל  ב˜י„ו˘ין  ונ˙ב‡ר  ˘פיר˘ו 
"מחו„„ים  ל‰יו˙  ˆריכים  ˙ור‰  ˘„ברי 
ב(˙וך) פיך", ועל „‡ ˜‡מר ˜ר‡ "ובלכ˙ך 
ללמו„  ‡‡"פ  ‰ר‚יל  ˘ע"„  (‡ל‡  ב„רך" 
‰יו˘ב  ‡בל  פטרי',  רחמנ‡  ו‡ונס  בעיון 
בע‚ל‰ ˘פיר מחוייב). ועפ"ז י˘ לפר˘ ‚ם 
ל‡  ˘יוסף  ‰˙וס',  ל‚ירס˙  ‰מ„ר˘  כוונ˙ 
‡ל‡  ס˙ם  ˙ור‰  ˘ילמ„ו  ר˜  ל‰ז‰ירם  ב‡ 
בעיון „ו˜‡ כמו ˘עס˜ו בבי˙, וימ˘יכו‰ו 
"‡ל  מ‰ל˘ון  (כ„מוכח  ב„רך  ב‰יו˙ם  ‚ם 
ל‰וסיף,  י˘  ‰חי„ו„  וע"„  ˙פסי˜ו"). 
"‡ל   – ב„רך"  ˙ר‚זו  "‡ל  יוסף  ˘„ברי 
˙פסי˜ו מ„בר ‰לכ‰", ב‡ו ב‰מ˘ך למ"˘ 
לכם  ˜חו  ע˘ו  ז‡˙  ˆוי˙‰  "ו‡˙‰  לפנ"ז  
‚ו'  ולנ˘יכם  לטפכם  ע‚לו˙  מˆרים   ıמ‡ר
‚ו'",  פרע‰  פי  על  ע‚לו˙  יוסף  ל‰ם  וי˙ן 
מסו„ר,  ב‡ופן  ע‚לו˙  ˘˘לח  ומס˙בר 


