




מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
החכמה הנפלאה בפתרון חלומו של פרעה

מ‰י   / בלב„?  חלום  לפ˙ור  נ˜ר‡  לפרע‰, ‰רי  יוסף  מ„וע ‰וסיף 
‰חכמ‰ ‰נפל‡‰ בעˆ‰ ל˘מור מזון מ˘נו˙ ‰˘בע ל˘נו˙ ‰רעב? 
/ בי‡ור ‰˜ו˘י בחלום פרע‰ ˘ב‡ לפ˙רון בעˆ˙ו ˘ל יוסף ל˘מור 

מ‰מזון „˘נו˙ ‰˘בע ב˘ביל ˘נו˙ ‰רעב

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 339 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
מה התועלת במילת אנשי מצרים? (ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ' 136 ואילך)

ביטחון מוחלט בה'  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 190)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
קדושת עסקי החולין

‰‡ם חולין ‰ו‡ „בר מ‚ונ‰? / פרנס‰ ‰י‡ מˆוו‰ ‡ו „בר ‚ס ונחו˙? / 
על מי ‰‚לו˙ ‡ינ‰ ˘ולט˙? / וכיˆ„ ניסו ‰˘בטים ל˘כנע ‡˙ ˘ליחו 
‡ˆל  ‰חולין,  עס˜י  ‡ל  ‰ר‡וי  ביחס  בי‡ור   – בˆ„˜˙ם?  יוסף  ˘ל 

‰˘בטים ובעבו„˙ו ˘ל י‰ו„י

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 359 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יבלבלוהו  לא  מצרים  שטרדות  כדי   – שמלותיו"  ויחלף  "ויגלח 

מדבקותו  (ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 179 ואילך)
להיות אור לגויים (ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ' 141)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
גילוח וחילוף בגדים דיוסף בצאתו מבית האסורים

י˜„ים מ‰ ˘נ˙˜˘ו ‰מפר˘ים בפר˘"י על ‰˙ור‰ בז‰, ויˆיע לב‡ר 
„ברי ר˘"י ע"פ מ‰ ˘מˆינו ב‰לכ‰ ב‰נ‰‚˙ ‡סירים וב„יני מלוכ‰

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 176 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
נתינת מקום לרגשות

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
"עבודה בכח עצמו"

בעז‰י״˙.

‰ננו   ,ı˜מ פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

ב‡כיל‰ ו˘˙י', ‡ין נופלים לו מח˘בו˙ זרו˙, כי ניח‡ לי׳ ל‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘י˙עס˜ ‰‡„ם בז‰ 
מ˘י˙עס˜ ב˙ור‰ ומˆוו˙ ועבו„‰ ˘בלב, 

ב‰נ‡‰  ו˘˙י'  ‡כיל‰  על  ˘י˙ענ‚  בכ„י  זרו˙  מח˘בו˙  ל‰‡„ם  לו  יפול  ˘ל‡  עליו  ו˘ומר 
מרוב‰, מ˘ני טעמים:

‰‡׳, לפי ˘ל˘ע‰ ‰ו‡ רע, ו‰ב׳ ˘מ˙‡וו˙ ‰י˙ר יבי‡ו ל˙‡וו˙ ‡יסור,

ובפרט בע˙ ˘‰‡„ם עוס˜ ב„ברים בטלים ליˆנו˙ רכילו˙ ול‰״ר ‡ין נופל לו מח˘בו˙ זרו˙ 
ור˜ כ˘עוס˜ ב˙ור‰ ומˆוו˙ ובעבו„‰ ˘בלב ‡ז נופלים לו מח˘בו˙ זרו˙,

ל‰יו˙ „ז‰ו סו„ ‰‚לו˙ ˘י‰יו כמ‰ מניעו˙ ועיכובים ו‰‡„ם י˙‚בר עלי‰ם בכח ‚„ול ל˜יים 
˙ור‰ ומˆוו˙ ולעסו˜ בעבו„‰ ˘בלב.

(ספר ‰מ‡מרים ˙˘"„ עמ' 69)

רצה ללמד כיצד צריך להיות, ושתהיה עבודה בכוח עצמו
ל‡חר כל ‰"‚ילויים" [˘ל מוע„י ˙˘רי] ˆריך ל‰יו˙ "עבו„‰ בכח עˆמו"; נעל‰ יו˙ר כ‡˘ר 

‡וחזים בי„ ומנ‰י‚ים [‡˙ ‰‡„ם] ‡ך י˜ר יו˙ר כ‡˘ר זו "עבו„‰ בכח עˆמו". 

רייסן,  במ„ינ˙  ‰ז˜ן  רבינו  ˘ל  ‰‡יזור  ב‡ו˙ו  ול‚ור  ל‰˙יי˘ב   ıחפ מ˜רלין  ˘‰ר"˘  כי„וע 
בכח  "עבו„‰  על  ‰סכמ‰  ˘יביע  ‰י‡  מ‰˙נ‡ים  ו‡ח„  ˙נ‡ים,  ‰ˆיב  ‡ך  ‰סכים,  ‰ז˜ן  רבינו 

עˆמו" (בענין ז‰ ר‡‰ ל˜וטי „יבורים ח"‡ ˜מ‡, ‡-ב).

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙רˆ"ז עמ' 205)

כ‡˘ר ‡בי, ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב נ"ע], ‰י' רו‡‰ מי„‰ טוב‰ ‡ˆל חסי„ים, ‰יו 
˘בעי  ˘‡ינם  כ‡ל‰  י˘נם  ז‰.  ˙ענו‚  לעˆמו  ועליˆו˙. ‰ו‡ ‰ר˘‰  עליזו˙  ˘מח‰,  עליו  רו‡ים 
רˆון, ˘כן ז‰ ‰י' ˆריך ל‰יו˙ עו„ יו˙ר טוב. ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ‰ר˘‰ לעˆמו ˙ענו‚ ז‰.

[ל˙˜ן  כך  על  מ„בר  ב„מעו˙. ‡ם ‰י'  וכ‡ּוב  חול‰  נע˘‰  טוב‰,  ל‡  מי„‰  רו‡‰  וכ‡˘ר ‰י' 
‰מˆב], עם ‰˙˜יפו˙ ˘לו, ‰י' מˆליח לבטל ‡˙ ‰„בר, ‡בל ‰ו‡ ל‡ רˆ‰ לפעול ב‡ופן ז‰, ‰ו„ 

כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב נ"ע], רˆ‰ ללמ„ כיˆ„ ˆריך ל‰יו˙, ו˘˙‰י' עבו„‰ בכוח עˆמו.

(˙ר‚ום מספר ‰מ‡מרים ˙˘י"‡ עמ' 246)



יז

"עבודה בכח עצמו"
לאחר ה"גילויים" [של מועדי תשרי] צריך להיות "עבודה בכח עצמו"; נעלה יותר כאשר אוחזים ביד ומנהיגים [את 

האדם] אך יקר יותר כאשר זו "עבודה בכח עצמו"

הכוונה האמיתית - עבודת האדם בכח עצמו
...‰כוונ‰ ‰‡מי˙י˙ ‰ו‡ ˘‚ילוי נ˜ו„˙ ‰נפ˘ ˙‰י׳ ע״י עבו„˙ ‰‡„ם בכח עˆמו ˘ז‰ו „ו˜‡ 
˘מים,  מלכו˙  עול  ב˜בל˙  „˙חל‰ ‰י‡ ‰עבו„‰  למעל‰,  מלמט‰  ו‰„ר‚‰  בס„ר  ע"י ‰עבו„‰ 

ו‡חר כך ב‰עבו„‰ ב‰˘‚‰ בעילוי ‡חר עילוי.

(ספר ‰מ‡מרים ˙"˘ עמ' 36)

ב˙ור‰  י˘ר‡ל  נ˘מו˙  עבו„˙  ע״י  [˙‰י']  ‰רע  וביטול  ˘]„חיי˙  ‰י‡  ‰עליונ‰  ...[‰כוונ‰ 
ומˆוו˙ „ו˜‡, ובכח עˆמן,

ל˜בוע  ‰יינו  כפ˘וטן,  ‚ם  ומˆוו˙,  ‰˙ור‰  ˜יום  על  ועיכובים  מניעו˙  כמ‰  ˘י‰י׳  ו‰יינו 
ע˙ים ל˙ור‰ ול˜יים ‡˙ ‰מˆו˙ מע˘יו˙ בפועל ממ˘ מבי˙ ומחוı בטענו˙ ˘ל ברי‡ו˙ וריבוי 

‰י˙רים, ובטענו˙ "מ„וע „רך ר˘עים ˆלח‰",

ובפרט ב‡לו ‰מוסרים ונו˙נים עˆמם ללימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆו˙ ועוס˜ים בעבו„‰ ˘בלב, 
˘י˘ ל‰ם מניעו˙ ועיכובים עˆומים, מחוı  - מ‰מלעי‚ים עלי‰ם, ומבפנים - מ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙, 

˘מטרי„ בריבוי נסיונו˙ במח˘בו˙ זרו˙ ב˙פל‰, ב˘ע˙ ‰˙פל‰ ולימו„ ‰˙ור‰,

וכמו ˘‡נו רו‡ים במוח˘, „ב˘ע˙ ˘‰‡„ם עוס˜ ב„ברים ‰‚˘מיים, ‚ם ‡פילו ‰מו˙רים כמו 

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע
שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״רחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

החכמה הנפאה בפתרון
חומו ש פרעה

מדוע הוסיף יוסף לפרעה, הרי נקרא לפתור חלום בלבד? / מהי החכמה הנפלאה בעצה לשמור מזון משנות השבע 
לשנות הרעב? / ביאור הקושי בחלום פרעה שבא לפתרון בעצתו של יוסף לשמור מהמזון דשנות השבע בשביל 

שנות הרעב

ל‡חר ˘פ˙ר יוסף לפרע‰ ‡˙ חלומו, ב„בר ˘בע ˘ני ‰˘בע ו˘בע ˘ני ‰רעב, ‰˙פעל פרע‰ 
‡ל  פרע‰  וי‡מר  עב„יו.  כל  ובעיני  פרע‰  בעיני  ‰„בר  "וייטב  מ‡ו„:  ע„  יוסף  ˘ל  מחכמ˙ו 
עב„יו, ‰נמˆ‡ כז‰ ‡י˘ ‡˘ר רוח ‡ל˜ים בו. וי‡מר פרע‰ ‡ל יוסף, ‡חרי ‰ו„יע ‡ל˜ים ‡ו˙ך 

‡˙ כל ז‡˙, ‡ין נבון וחכם כמוך" (מ‡, לז-לט). 

‰י‡  פ˘וט‰  סבר‡  ‰רי   – ‚„ול  כ‰  חי„ו˘  יוסף  ˘ל  ב„בריו  ‡ין  לכ‡ור‰  כי  פל‡,  ו‰„בר 
מר‡‰ ‰ן  רעו˙  פרו˙  ו‡ילו  מזון,  וריבוי  ˘ובע  ˘ל  מˆב  ˘ל  ˙וˆ‡‰  וברי‡ו˙ ‰ן  יפו˙  ˘פרו˙ 
˙וˆ‡‰ ˘ל מחסור; ובוו„‡י ˘˘בלים ברי‡ו˙ וטובו˙ מורו˙ על ˘פע ˘ל מזון, בעו„ ˘˘בלים 

„˜ו˙ ו˘„ופו˙ מורו˙ על מˆב ‰פוך ˘ל רעב.

ובל˘ון ‰‡ברבנ‡ל בפר˘˙נו ("‰˘‡ל‰ ‰„'". וכן ‰˜˘ו בעו„ מפר˘ים): "˜ל ˘ב˜לים ורי˜ 
מפני ‰פ˙רון ‰ז‰  פרע‰  ר‡‰  ומ‰  יוסף –  ˘פ˙ר ‡ו˙ם  כמו  חלומו˙  פו˙ר ‡ו˙ם  ˘ברי˜ים ‰י' 

לע˘ו˙ ליוסף י˜ר ו‚„ול‰ ול˜ר‡ו נבון וחכם"?! 

ב. ו‰נ‰, ל˘ון ‰כ˙וב ‰י‡ "וייטב ‰„בר בעיני פרע‰", ומפר˘ ‰ספורנו: "עˆ˙ יוסף ו„רכיו". 

ולכ‡ור‰ ‰כוונ‰, ˘מ‰ ˘‰וטב בעיני פרע‰ ‡ינו (ר˜) עˆם ‰פ˙רון – ˘פ˘וט ‰ו‡, כנ"ל – 
‡ל‡ (‚ם) ז‰ ˘‰וסיף יוסף ב‰מ˘ך לפ˙רון ‰חלום ו‰ˆיע עˆ‰ מע˘י˙, ˘פרע‰ ימנ‰ ‡י˘ חכם 
˘י„‡‚ ל˘מור מזון מ˘בע ˘נו˙ ‰˘בע ל˘בע ˘נו˙ ‰רעב, "ול‡ ˙כר˙ ‰‡רı ברעב" (מ‡, לו).  

מר‡˘  ˘יו„עים  ל‡חר  ‰רי  יוסף?!  בעˆ˙  ‰נפל‡‰  ‰חכמ‰  מ‰י  בי‡ור,  ˆריך  ז‰  ‚ם  ‡ך 
‰˘בע  מ˘נו˙  מזון  ול˘מור  ‡לי‰ן  ל‰˙כונן  ˘י˘  מ‡ליו  מובן   – רעב  ˘נו˙  לבו‡  ˘ע˙י„ו˙ 

ל˘נו˙ ‰רעב; ומ‰י ‡יפו‡ ‰חכמ‰ ‰מיוח„˙ בז‰ ע„ ‡˘ר "‡ין נבון וחכם כמוך"?! 

ביאורים בפשוטו של מקרא



‰לקראת שבת

‚.  וי˘ לומר בבי‡ור ‰ענין, וב‰˜„ים ˜ו˘יי˙ ‰מפר˘ים על יוסף עˆמו (רמב"ן מ‡, „. ‡ברבנ‡ל 
"‰˘‡ל‰ ‰ח'". ‡ל˘יך מ‡, ל‚. כלי י˜ר מ‡, כז בסופו. ועו„): 

"ו‡ין  ליועˆיו  חלומו   ˙‡ סיפר  ˘פרע‰  ˘ל‡חר   – ‰חלום   ˙‡ לפ˙ור  כ„י  נ˜ר‡  ‰רי  יוסף 
פו˙ר ‡ו˙ם לפרע‰" (מ‡, ח), נזכר ˘ר ‰מ˘˜ים בז‰ ˘יוסף י„ע לפ˙ור יפ‰ ‡˙ חלומו ˘לו ו˘ל 
˘ר ‰‡ופים, ומז‰ למ„ פרע‰ ל˜רו‡ ליוסף ב˙ור˙ 'פו˙ר חלומו˙' – ו‡ם כן, ‰י' לו לפ˙ור ‡˙ 

‰חלום ו˙ו ל‡;

ומ‰ ר‡‰ יוסף ל‰מ˘יך ול˙˙ עˆ‰ למלך מˆרים, וב„יבור ‡ח„ (בו‡"ו ‰מחבר): "וע˙‰ יר‡ 
ב˙ור  נ˜ר‡ ‡ל ‰מלך  ל‡  – ‰רי  ל‚)  (מ‡,  ו‚ו'"  מˆרים   ıעל ‡ר וי˘י˙‰ו  וחכם  נבון  פרע‰ ‡י˘ 

יועı, ‡ל‡ ב˙ור 'פו˙ר חלומו˙' בלב„!

[‰‡ברבנ‡ל פיר˘ (ב˙ירוˆו ‰ר‡˘ון), ˘יוסף ‰וסיף ‡˙ עˆ˙ו (‡ף ˘ל‡ נ˙ב˜˘ ‡ל‡ לפ˙ור 
‰נ‰  כי  ז‰,  כל  יוסף  ‡מר  ˘בו  ‰˜ו„˘  רוח  "ומכח  ‰נבו‡‰:  רוח  ‰˙‚ברו˙  מכח  ‰חלום)   ˙‡
‰נבי‡ ל‡ יוכל לכבו˘ נבו‡˙ו וי˙‡מı לומר מ‰ ˘ר‡‰ ו‰מ˙חייב ממנו, וכמו ˘‡מר ירמי' (כ, 

ט) 'בלבי כ‡˘ בוער˙, עˆור בעˆמו˙י ונל‡י˙י כלכל ול‡ ‡וכל'". 

‡מנם ˜˘‰ ללמו„ כן ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" – „רכו ˘ל ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙, ובפרט ˘„בר 
חי„ו˘ כז‰ ‰י' ר˘"י ˆריך ל‡ומרו בפירו˘]. 

˜ו˘י  י˘  זו  עˆ‰  לולי  כי   – עˆ˙ו   ˙‡ ל‰וסיף  ‰וכרח  ˘יוסף  בפ˘טו˙,  לב‡ר  ונר‡‰    .„
בכללו˙ ‰פ˙רון (ב‰ב‡ ל˜מן – ר‡‰ מ˘נ"˙ ב‡רוכ‰ במ„ור ז‰ „פר˘˙נו ב˘נ˙ ˙˘ע"ט, וˆרף ‰„ברים לכ‡ן):

על  ‡ˆל ‰פרו˙  עם ‰פרו˙ ‰רעו˙ - "ו˙עמו„נ‰  ביח„  עמ„ו ‰פרו˙ ‰טובו˙  פרע‰,  בחלום 
˘פ˙ ‰י‡ור" (מ‡, ‚).

‰ו‡  ‡ין  יז-כ‡),  (מ‡,  חלומו   ˙‡ ליוסף  מ˙‡ר  פרע‰  כיˆ„  מספר  ‰כ˙וב  ˘כ‡˘ר  [ול‰עיר, 
מזכיר פרט ז‰ – ˘‰פרו˙ ‰רעו˙ עמ„ו "‡ˆל ‰פרו˙" ‰טובו˙. ‡בל בפ˘טו˙ מס˙בר ˘פרע‰ 
˙י‡ר בפני יוסף ‡˙ כל ‰פרטים ˘ר‡‰ בחלום, ור˜ ˘‰כ˙וב ˜יˆר, וכ„ברי ‰רמב"ן (מ‡, ‚. – ‡ך 

ר‡‰ ‡ל˘יך מ‡, יז. כלי י˜ר ב˙חיל˙ ‰פר˘‰ „"‰ ו‰נ‰ עומ„. ועו„)].  

˘נו˙ ‰רעב  ˘בע, ‰רי  ו˘נו˙  רעב  ˘נו˙  על  ˘מ„ובר  פ˙רון ‰חלום ‰ו‡  ומע˙‰ ˜˘‰, ‡ם 
‰רעו˙  ו‰פרו˙  ‰טובו˙  ‰פרו˙  עמ„ו  וכיˆ„   – ביח„  ול‡  ‰˘בע,  ˘נו˙  ‡חרי  בנפר„,  ב‡ו˙ 

ביח„?!

י‰‡  ˘ל‡  סימן  ו‰ו‡  ל‰ן,  ו˜רוב  בˆ„ן   – ‰פרו˙  ‡ˆל  "ו˙עמו„נ‰  פיר˘:  (˘ם)   [‰רמב"ן 
‰פרו˙"  ‡ˆל  "ו˙עמו„נ‰  ˘ל  ‰פ˘וט‰  ‰מ˘מעו˙  ‡ך  ‰רעב".  ו˘נו˙  ‰˘בע  ˘ני  בין  ‰פס˜ 

מ„‚י˘ ‡˙ ‰יו˙ן ביח„, ור‡‰ ‚ם כלי י˜ר („"‰ ו‰נ‰ עומ„)].   

‰.  ונר‡‰ ˘ז‰ו ‰טעם ˘כל חכמי מˆרים ל‡ ‰עלו ב„ע˙ם לפ˙ור ‡˙ ‰חלום על ˘בע ˘ני 
מו„‚˘  פרע‰  בחלום  כי   – ס"‡)  כנ"ל  ‰י‡,  פ˘וט‰  ˘סבר‡  (‡ף  ˘בע  ˘ני  ˘בע  לעומ˙  רעב 

˘‰"רעב" ו"˘בע" עומ„ים ביח„, ול‡ ˘כל ‡ח„ מ‰ם בזמן ‡חר. 

השפעה יותר מצד הרגש 
מאשר ע"י השכל הקר

על  להשפיע  שצריך  ז.א.  כהנ״ל,  ...בענינים 

אחרים, בפרט על אלו שאפשר עדיין אין להם כל 

ויש  מבוגרים  באנשים  וכשהמדובר  בענין,  הכרה 

רוחנים,  מדעים  הנק׳  בשטח  רחבה  ידיעה  להם 

חז׳׳ל  בדברי  הנקרא  באופן  לבוא  הדבר  מוכרח 

מצד  יותר  צ״ל  ההשפעה  שהרי  הלב,  מן  יוצאין 

שהובטחנו  אף  הקר,  השכל  ע"י  מאשר  הרגש 

ריקם,  חוזרת  שאינה  לתעמולה  שחזקה  מחז״ל 

באותיות  כשנעשית  היא  אמיתית  התעמולה 

וקראם  וראה  ששמע  הם  שהאותיות  אף  עצמיים 

וכו'.

שהונח  ממכתבי,  חלק  שאותו  מהנ״ל  המורם 

מכתבים  בהקשורי  להכניסו  יש  אצלו,  ונתקבל 

בודאי  הוקלט,  לא  שעדיין  והחלק  עמהם,  שלו 

שעדיין חזון למועד, ואת הכל עשה יפה בעתו...

(אגרות קודש חי"ט עמ' פה-ו)

חלקו של הרגש בשידוך
שכותבת  מה  במכתבה  לקרא  לי  ...נעם 

ומתאים  שלו  בהאישיות  מעלות  כמה  שהכירה 

וגם  לו,  שתינשא  בבחור  למצוא  שרוצה  למה 

לא  שעדיין  מעלות  עוד  בו  ישנם  שאולי  מקווה 

נגלו לפני'.

צריך  כזה  שבענין  שכותבת  מה  הוא  נכון 

להיות קיים גם רגש חיובי מסויים ולא רק חשבון 

על־פי השכל. ומובן הוא גם כן, שהרי בונים בית 

אחיד  הבית  להיות  שצריך  עד,  עדי  בניין  שלם 

לאידך  אבל  שכל.  בעניני  רק  ולא  הענינים  בכל 

מסתיים  איפוא  לברר  בנקל  פעם  בכל  לא  גיסא, 

שיקול  ומתחיל  השכל  מצד  הבא  הדבר  שיקול 

אף  רבות,  לפעמים  כי  הרגש,  מצד  הבא  הדבר 

באמת  הרי  שבשכל,  ענין  אלא  זה  שאין  שנדמה 

של  המכריע  חלק  גם  ואולי  גדול  חלק  כאן  יש 

עוד  אתו  שתיפגש  אחר  אשר  ותקוותי  הרגש. 

שכל  רק  שלא  בעצמה,  זה  לברר  תוכל  פעמים 

בדבר אלא גם רגש.

שלעת  הדבר  ברור  אם  הנה  להנ״ל  בהתאם 

שעוד  כנראה  הרי  בדבר,  רגש  כל  אין  עתה 

הרגש  גם  אם  אבל  בזה,  ההחלטה  מוקדמת 

שיהי'  יתברך  מהשם  רצון  יהי  הרי  בזה,  משתתף 

בהצלחה ובשעה טובה ומוצלחת.

(אגרות קודש ח"ו עמ' שלח-ט)

פיוס – לא רק ע"י טענות שכליות
פי  על   .  . ל  העתקה  אודות  השניי'  ...בשאלתו 

בקשתה של זוגתו תחי'.

דירתו  מקום  לעקור  שקשה  בהטענה  צדק 

שענין  ובפרט  שנה,  כחמשים  בו  שדר  ממקום 

שכיון  אלא  שם.  מסחרו  ובית  שם,  פרנסתו 

בשולחן  (ראה  האשה  אונאת  על  ביחוד  שהוזהרנו 

בטבע  רכות  כי  בסופם)  אונאה  הלכות  הזקן  רבנו  ערוך 

הנ"ל  של  תחי'  זוגתו  של  דעתה  לפייס  יש  וכו', 

ע״י  בשכנוע  להסתפק  ולא  אחרים,  בענינים 

טענות שכליות של המוח בלבד.

(אגרות קודש חי"ח עמ' תקכה-ו)

נתינת מקום לרגשות

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות כתבי

המדור מודפס זכות ר' איהו ישרא בן אירית הצחה מופגה ו וכ משפחתו, מתוך בריאות הנכונה, ופרנסה בהרחבה גדוה



טולקראת שבת

‰עי˜רי  ‰חילו˜  בפ˘טו˙  י"ל  ומע˙‰ 
לחילוף  ‚ילוח  בין  יוסף  יˆי‡˙  בע˙  ˘‰י' 
ב‚„ים, ‡ף ˘‰וˆרך ל˘ני‰ם ˜ו„ם בי‡˙ו ‡ל 
פרע‰. כי ‚בי ב‚„ים ‰ל‡ ס„ר ‰י˘יב‰ בבי˙ 
לוב˘ים  ‡ינם  ‰‡סירים  „כל  ‰ו‡,  ‰‡סורים 
ל‰ם  י˘  ‡ל‡  ר‚ילים),  (ב‚„ים  עˆמם  ב‚„י 
ו‡ילו  ‡סורים;  ב‚„י  מיוח„ים,  ב‚„ים 
ל‚מרי  מו˘לל  ‡ינו  כנ"ל,  ‰˘ערו˙,  ‚ילוח 
מ‰יו˘בים בבי˙ ‰‡סורים, וי˘ מ˜ום ל‚ילוח 
מזמן לזמן, ובפרט ‚בי ‰נמˆ‡ ˘ם מ˘ך זמן 
לפעם.  מפעם  ˘ערו˙י‰ם  ˘מ‚לחים  ‡רוך, 
וכנ"ל י"ל „בז‰ ‰י' ˘ינוי ביוסף לעומ˙ ˘‡ר 
‰‡סירים. מ˘‡"כ ב‚„י ‡סיר, ‡ין בז‰ מ˜ום 
יסו„י  „בר  ו‰ו‡  ‰‡יסירים  „ר‚ו˙  בין  לחל˜ 
וכללי לכל ‡˘ר ב˘ם ‡סיר יכונ‰ (עיי' מלכים 
בפ˘טו˙,  מובן  ומע˙‰  ל‚).  נב,  ירמי'  כט.  כ‰,  ב 

˘ע˘‰  ‡ף  ‰‡סורים,  מבי˙  יוסף  „כ˘יˆ‡ 
ז‰  ‰רי  ˘מלו˙יו",  ויחלף  "וי‚לח  ˘ני‰ם, 
כבו„  מטעם  ר˜  ל‡ ‰י'  ˘מלו˙יו"  ˘"ויחלף 
מבי˙  ˘יˆ‡  ז‰  עˆם  מˆ„  ‡ל‡  ‰מלכו˙, 
‰כל‡  ב‚„י  ומחליף  ‡חר  למ˜ום  ‰‡סורים 
כ‡ן),  חפני ‚‡ון  בן  ר"˘  ופי'  ˘ור  בכור  ר"י  פי'  (ר‡‰ 

ר‚ילים;  לב‚„ים  ‡סיר  מב‚„י  ‰חליף  לכן 
‰י'  „ו„‡י  ‰ר‡˘,  ל‚ילוח  בנו‚ע  מ˘‡"כ 
˘כ‡ן ‰י'  בזמן ‰ˆורך, ‡ל‡  ˘ערו˙יו  מספר 
(‚ילוח  בכך  ‰ˆורך  מˆ„  ל‡  מיוח„,  ‚ילוח 
‚ילוח  ‡ל‡  ‰ˆורך),  לע˙  לזמן  מזמן  ‰ר‚יל 
ובס‚נון ‡חר:  כבו„ ‰מלכו˙".  מיוח„ "מפני 
‰‡ „"‡ין לבו‡ ‡ל ˘ער ‰מלך בלבו˘ ˘˜", 
בכניס‰  מ˙‡ים  ˘‡ינו  בלבו˘  לבו˘  כ˘‰ו‡ 
‡ל  יכנס  ˘ל‡  ˘לילי,  ענין  ר˜  ‰"ז  למלך, 
‰מלך ב„רך בזיון, וכן בנ„ו"„, ˘מכיון ˘ל‡ 
‡סיר,  ˘ל  בלבו˘ים  ‰מלך  ‡ל  לבו‡  רˆ‰ 
לכן ‰חליף ˘מלו˙יו ˘ל‡ לבזו˙ ‡˙ ‰מלך; 

‡ל  בו‡ו  טרם  ‰מיוח„  ז‰  ‚ילוח  מ˘‡"כ 
„רך  ‰מלך  ‡ל  כניס‰  ל˘לול  ב‡  ל‡  ‰מלך, 
לזמן),  מזמן  ˘ערו  מספר  ‰י'  (˘‰רי  בזיון 
"מפני  מיוח„˙  חיובי˙  פעול‰  ˘ע˘‰  ‡ל‡ 

כבו„ ‰מלכו˙".

כ‡ן  ר˘"י  „„ברי  ז‰  בכל  עו„  וי"ל 
מרמזים ‚ם לחילו˜ ˘‰י' בז‰ מˆ„ „יני מלך. 
כי ‰נ‰ יˆי‡˙ יוסף מבי˙ ‰‡סורים ‰י˙‰ כ„י 
י„   ,„ ב˜‰ל˙  כמ"˘  מˆרים,  על  מלך  ל‰יו˙ 
"מבי˙ ‰‡סורים יˆ‡ למלוך" (עיי' ב˜‰ל˙ רב‰ 
חיובי  מˆ„  ו‰נ‰  פר˘˙נו),  רב‰  ובבר‡˘י˙  ˘ם 

„‚ילוח  ‰נ"ל  ענינים  ˘ני  י˘נם  ‰מלך  ו„יני 
וחילוף ˘מלו˙, „‰נ‰ ‚רסינן ב˘"ס (˙עני˙ יז, 
מלכים  ‰ל'  ברמב"ם  ל„ינ‡  ו‰וב‡  ב.  כב,  סנ‰„רין   .‡

מ˘ום  יום"  בכל  מס˙פר  "מלך   (‰"‰ פ"ב 

במלך  י˘  ו‚ם  עיניך",  ˙חזינ‰  ביפיו  "מלך 
לבי˘˙ ב‚„י כבו„, עיי' ברמב"ם (˘ם) „‰בי‡ 
עˆמו  "מ˙˜ן  „‰מלך  ביפיו"  "מלך  מ˘ום 
ועיי'  ומפו‡רים",  נ‡ים  במלבו˘ין  ומ˙נ‡‰ 
בחלום  ר‡˘ו  ע"‡ "‰מ‚לח  נז  בברכו˙  בכ"ז 
סימן יפ‰ לו" ופר˘"י "‰מ‚לח – סימן ‚„ול‰ 

ו˙פ‡ר˙ ‰י‡ לו כמו וי‚לח ויחלף ו‚ו'".

ר˘"י  בפירו˘  ‰רמז  „ז‰ו  י"ל  ומע˙‰ 
כ‡ן, „מ‰ ˘ע˘‰ יוסף "מפני כבו„ ‰מלכו˙" 
˘"ויחלף  ז‰  ול‡  "וי‚לח",  בעי˜ר  ‰י' 
ני˙נו  ל‡  ˘לו  ב‚„י ‰מלכו˙  כי  ˘מלו˙יו" – 
לו ‡ז ‡ל‡ ‡ח"כ, „ר˜ ל‰לן כ˙יב „‰לבי˘ו 
כ˘מינ‰ו  ר˜  ‰יינו  ‚ו',   ˘˘ ב‚„י  פרע‰ 
מ˘‡"כ  מˆרים,   ıכל ‡ר ועל  בי˙ו  על  פרע‰ 
מבי˙  ביˆי‡˙ו  ˙יכף  מלכו˙) ‰י'  (˘ל  ‚ילוח 
חפני  בן  ור"˘  ˙ו‡ר  יפ‰  פי'  (ועיי"ע  ‰‡סורים 

לבר‡˘י˙ רב‰ ˘ם).

לקראת שבת ו

ולכן ‰ע„יפו ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰חלום מפ˘וטו, ולפר˘ "˘בע בנו˙ ‡˙‰ מולי„, ו˘בע בנו˙ ‡˙‰ 

˜ובר" (כ„ברי ר˘"י מ‡, ח) – כי ‡לו ˘ני ענינים ˘יכולים ל‰˙רח˘ בב˙ ‡ח˙:

 ıלפרע‰ ‰יו מן ‰ס˙ם כמ‰ נ˘ים וכמ‰ פיל‚˘ים (כמנ‰‚ ‰מלכים בימים ‰‰ם, ובפרט ב‡ר

בו ‚ם  י˙˜יים  עˆמו  זמן  ˘ב‡ו˙ו  ˘י˙כן  כך  יט)),  יב,  לך  (פר˘"י  זימ‰"  ˘ם "˘טופי  מˆרים ‡˘ר 

"˘בע בנו˙ ‡˙‰ מולי„" ו‚ם "˘בע בנו˙ ‡˙‰ ˜ובר", וכך י˙ב‡ר למ‰ עמ„ו "‰פרו˙ ‰טובו˙" 

ו"‰פרו˙ ‰רעו˙" ביח„, ‡לו לˆ„ ‡לו. 

ו. ובז‰ ב‡‰ לי„י ביטוי חכמ˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל יוסף, ˘פיר˘ ‡˙ ‰חלום כפ˘וטו – במ˘מעו˙ 
˘ל רעב ו˘בע; וכ„י ליי˘ב ‡˙ ‰˜ו˘י ‰‡מור, ‰וסיף יוסף ‡˙ ‰עˆ‰ ‰מע˘י˙, ˘י˘מרו מזון 

מ˘נו˙ ‰˘בע ל˘נו˙ ‰רעב:

ניזונים  ב˘נו˙ ‰רעב  ול‡י„ך ‚יס‡ -   ל˘נו˙ ‰רעב,  מזון  ˘נו˙ ‰˘בע ˆוברים  ˘במ˘ך  כיון 

ומ˙פרנסים מ‰‡וכל ˘נ‡סף ב˘נו˙ ‰˘בע, נמˆ‡ ˘י˘ ˜˘ר וחיבור בין ימי ‰רעב וימי ‰˘בע 

וכ‡ילו ‰יו מופיעים יח„ (ר‡‰ ‚ם חז˜וני וספורנו מ‡, ‚). 

˘ל  זו ‰מטר‰  כי   – יח„  ו‰רעו˙  ר‡‰ ‡˙ ‰פרו˙ ‰טובו˙  ˘לכן  לפרע‰,  יוסף  ˘חי„˘  וז‰ו 

ז‰ ‚ופ‡ ‰ו‡  מ˘נו˙ ‰רעב, ‰רי  ˘נו˙ ‰˘בע  נפר„ו˙ ‰ן  עˆמן  ˘מˆ„  למרו˙  כי  לומר  ‰חלום, 

‰˘בע  מ˘נו˙  ו‰˘פע‰  ˜˘ר  ˘י‰י'  למˆב  ול‰בי‡  ביני‰ן  ול‡ח„  לחבר  פרע‰:  ˘ל  ˙פ˜י„ו 

ל˘נו˙ ‰רעב, על י„י ‡יסוף ‡וכל מ˘נו˙ ‰˘בע עבור ˘נו˙ ‰רעב. 

ב˘ע˙  ˘‚ם  ל‰ורו˙  ב‡  ‰טובו˙  ‰פרו˙"  "‡ˆל  ונעמ„ו  ב‡ו  ‰רעו˙  ˘‰פרו˙  ˘ז‰  ו‰יינו, 

‰רעב  ˘נו˙   ˙‡ 'לחיו˙'  ˆריך  ‰טובו˙"),  ("פרו˙  ו˘פע  טוב‰  ˘ל  מˆב  י˘  כ‡˘ר  ‰˘בע, 

מיו˘ב  ומע˙‰  ‡לו.  ל˘נים  ו˘מיר˙ו  ‡וכל  ‡יסוף  י„י  על  עבורן,  ול„‡ו‚  ‰רעו˙")  ("‰פרו˙ 

˘לו  ביטוי ‰חי„ו˘  לי„י  ב‡  זו  בנ˜ו„‰  כי „ו˜‡  ˘נ˙ב˜˘ –  מבלי  עˆ˙ו  יוסף ‡˙  מ„וע ‰וסיף 

ו‚ו„ל חכמ˙ו, ו‰ו‡ חל˜ עי˜רי מ‚וף פ˙רון ‰חלום. ו˜"ל.



פ

מה התועלת במילת 
אנשי מצרים?

לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו 
הי' יוסף אומר להם שימולו
(מא, נה. רש"י)

דרש  מדוע  ביותר:  תמוה  הדבר  לכאורה 

יוסף מהמצרים שימולו, איזו תועלת יש בזה?

ויש לומר:

בציווי הקב"ה לאברהם על המילה נאמר (לך 

יז, יג) "המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך גו'", 

אברהם  משפחת  בני  על  חיוב  שמוטל  כלומר 

והנמצאים  להם,  הקנויים  אלו  את  גם  למול 

ברשותם.

(מב,  הארץ"  על  "השליט  הי'  שיוסף  ומכיון 

ו), ובלעדו "לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל 

מצרים  אנשי  כל  הרי   - מד)  (מא,  מצרים"  ארץ 

כמה  שלדעת  עד  לו,  ושייכים  ברשותו  היו 

ערך  תלמודית  באנציקלופדי'  הנסמן  (ראה  ראשונים 

למלך,  קנוי  גופם  המדינה  אנשי  דמלכותא)  דינא 

אנשי  כל  שימולו  להשתדל  חיוב  עליו  הי'  ולכן 

מצרים. 

ביטחון מוחלט בה'
למה תתראו 
למה תראו עצמכם בפני בני ישמעאל ובני עשו כאילו אתם 
שבעים, כי באותה שעה עדיין הי' להם תבואה
(מב, א. רש"י)

יש  שבעים",  אתם  "כאילו  רש"י  מלשון 

היתה  לא  כי  באמת,  שבעים  היו  שלא  לדייק 

ברשותם תבואה רבה כל-כך, ורק הראו עצמם 

כאילו הם שבעים. 

שבעים  עצמם  הראו  מדוע  להבין:  וצריך 

מעבר למה שהי' בידם?

בני  של  בה'  בטחונם  גודל  ניכר  מכאן  אלא 

יעקב, שבטחו בו שלא יעזוב את אביהם יעקב 

שבידם  שהתבואה  אף  ולכן,  הרעב.  בימי  גם 

הספיקה רק "באותה שעה", מכל-מקום לא הי' 

לפרנסם  הקב"ה  ידאג  בעתיד  שגם  ספק  להם 

עצמם  הראו  ביטחונם  גודל  ומצד  נסי,  באופן 

כאלו הם שבעים ברוב תבואות, כי כך הרגישו 

בידם  כבר  יש  כאילו  בה',  החזק  בבטחונם 

תבואה מספקת.

המדור מודפס עיוי נשמת ר' עזריא צבי ב"ר מרדכי ע"ה

לקראת שבת י„

יוסף   ˙‡ וי˜ר‡  פרע‰  "וי˘לח  חז"ל  „ר˘˙ 
ו‚ו' – לחלו˜ כבו„ למלכו˙"), פיר˘ "וי‚לח 
למלכו˙".  כבו„  לחלו˜  ˘מלו˙יו  ויחלף 
ל‰„י‡  ניכר  ‰כ˙וב  על  ר˘"י  בפירו˘  ‡ולם 
„ו˜‡  ‰מלכו˙"  "כבו„  ענין  ל‰בי‡  „נ˙כוון 
ל‡  ˘‰רי  ˘מלו˙,  חילוף  ול‡ ‚בי  ‚בי ‚ילוח 
ב˙יב˙  רמזו  ל‡  ו‡ף  "ויחלף"  כלל  ‰ע˙י˜ 
כ‡ן  „כוונ˙ו  ומוכח  לע˙ים.  כ„רכו  "ו‚ו'" 
לפר˘ פירו˘ ˘‡ינו נˆרך ומ˘˙ייך ‡ל‡ ‚בי 

‚ילוח ול‡ ‚בי חילוף ˘מלו˙, ובי‡ור בעי.

במפר˘ים  עפמ"˘  ‡פ"ל  ‰י'  [ו˘מ‡ 
‰טעם ˘ר˘"י ז˜ו˜ בכלל לפירו˘, „לכ‡ור‰ 
מ‚לחים  מלך  ‡ל  ˘ב‡ים  ˘לפני  פ˘וט 
ומחליפים ‰ב‚„ים, ‡ל‡ ˘‰ו‡ לפי ˘‰ו˜˘‰ 
פרע‰  "וי˘לח  נ‡מר  „בכ˙וב  לר˘"י  לי' 
˘"ו˙פעם  ל‡חרי  ˘ז‰ ‰י'  יוסף",  וי˜ר‡ ‡˙ 
לפרע‰,  ‡ו˙ם  פו˙ר  ו‡ין  מחלומו˙יו  רוחו" 
נחוˆ‰  ‰י˙‰  לפרע‰  יוסף  ˘בי‡˙  ו‰יינו, 
במ‰ירו˙  ‰בור",  מן  "ויריˆ‰ו  ˘לכן  ביו˙ר, 
יוסף  ‰˙עכב  ‡יך   ,‰˘˜ ועפ"ז  ובמרוˆ‰, 
ל‚לח ‡˙ עˆמו כו', ˘‡ינו „רך ‡רı ומ„רכי 
יו˘בים  ומ˘ר˙יו  ‰מלך  ˘י‰י'  ‰נימוס 
מור„  כמו  ˘‰"ז  ז‡˙,  ועו„  לו,  וממ˙ינים 
במלכו˙ ו‡יך ל‡ יר‡ לנפ˘ו ˘‰מלך י‰ר‚נו 
ר˘"י  פיר˘  ול‰כי  לבו‡;  ˘נ˙‡חר  ב˘ביל 
˘ע˘‰ ז‰ "מפני כבו„ ‰מלכו˙", ו‡"כ כ„ין 
‰י'  ולפ"ז  ז‰.  על  פרע‰  י‡˘ימו  ול‡  ע˘‰ 
יוסף  ‰נ‰‚˙   ıל˙ר ˘‰ˆורך  לומר,  ‡פ˘ר 
זמן  ˘„ור˘  ל"וי‚לח",  בנו‚ע  בעי˜ר  ‰ו‡ 
‰ב‚„ים  חילוף  מ˘‡"כ  יו˙ר,  ו‰˙עס˜ו˙ 
‚„ול‰,  ו‰˙עס˜ו˙  זמן  ‡ריכו˙  בכך  ˘‡ין 
‡יבר‡  לפרע‰.  בי‡˙ו  ˙˙‡חר  ˘ב‚לל‰ 
„בי‡ור ז‰ „וח˜ ˜ˆ˙, כי סוף סוף ‚ם חילוף 
‰ב‚„ים, ובפרט לב‚„ים ˘ר‡ויים לבו‡ ב‰ם 
ז‡˙,  (ועו„  כו'  ‰כנ‰  „ור˘  ‰מלך,  לפני 
בבי˙  נמˆ‡ים  כ‡ל‰  ב‚„ים  ל‡ ‰יו  ˘בו„‡י 
ב‚„ים  למˆו‡  ו‰י' ˆ"ל ‰˙עס˜ו˙  ‰‡סורים, 

˘עי˜ר  ‡˙"ל  „‡ף   ,‰˘˜ וביו˙ר  כ‡ל‰). 

כבו„ ‰מלכו˙" ‰ו‡  ב‰פירו˘ "מפני  ‰ˆורך 

ל‚מרי  ר˘"י  נמנע  למ‰  מ"מ,  ב"וי‚לח", 

כנ"ל,  ‰˘מלו˙,  חילוף  לענין  ‚ם  מלרמוז 

ר˜  ‰מלכו˙  כבו„  לפר˘  „ב‡  יו˙ר  ונר‡‰ 

‡ף  ˘מלו˙,  חילוף  ‚בי  כלל  ול‡  ‚ילוח  ‚בי 

ל‡ ב‡ופן „טפל].

(י‚  „מו"˜  „במ˘נ‰  ב‰˜„ים  בז‰  ונ"ל 
‰יוˆ‡   .  . במוע„  מ‚לחין  "ו‡לו  ˙נן  סע"ב) 

יכול  "˘‡ינו  ˘ם:  וב˙וס'  ‰‡סורין",  מבי˙ 

ל‚לח  לו  מניחין  ˘‡ין  ‰מוע„  ˜ו„ם  ל‚לח 

ל‚לח  ל‡„ם  ערב  ‡ינו  לו  מניחין  ו‡פילו 

בירו˘למי.  „כ"‰  ומˆיין  ‰‡סורין",  בבי˙ 

ובירו˘למי לפנינו, פ"‚ ‰"‡, מחל˜ „בחבו˘ 

‡ˆל עכו"ם ‡ין מניחין ובחבו˘ ‡ˆל י˘ר‡ל 

‰ר‡"˘  ו˙וס'  בר‡"˘  ‰וב‡  (וכן  ערב  ‡ינו 

‰י"ח.  יו"ט  מ‰ל'  פ"ז  ‰‚‰"מ  ˘ם.  מו"˜ 

˘ל  ל˙למי„ו  מו"˜  על  ˘יט‰  ור‡‰  ובכ"מ). 

˘ם  לירו˘'  ‰ע„‰  ב˜רבן  וכן  מפרי˘  ר"י 

„ב˙חיל‰  ‰ו‡  ‰ירו˘'  ˘פירו˘  „מ˘מע   –

סברינן לומר „‡יסור ‰מ˘נ‰ ‰ו‡ ר˜ בחבו˘ 

‡כן  י˘ר‡ל  ‡ˆל  בחבו˘  ‡בל  עכו"ם  ‡ˆל 

לו ‚ילוח  ˘מ˙ירין  מ‡חר  במוע„  מ‚לח  ‡ינו 

מ‡חר  כן  ל‡  „מס˜ינן  ור˜  חבו˘ו,  בע˙  ‡ף 

ז‰  מכל  חזינן  ועכ"פ  ‚ילוחו.  לו  ערב  „‡ינו 

˘‡סירין  מעי˜רו  ופ˘וט  מוחלט  „בר  „‡ינו 

לעולם ‡ינם מ‚לחים. ומע˙‰ י"ל „‡כן יוסף 

מˆב  ˘‡ני  „בכלל  מˆינו  כי  בז‰,  ˘ונ‰  ‰י' 

"וי˙ן  ‰‡סורים,  ל˘‡ר  ˘ו‰  ‰י'  ˘ל‡  יוסף 

יוסף  בי„   .  . וי˙ן  בי˙ ‰סו‰ר  ˘ר  בעיני  חנו 

כל  ו‡˙  ‰סו‰ר  בבי˙  ‡˘ר  ‰‡סירים  כל   ˙‡

וב˙ר‚ום  עו˘‰",  ‰י'  ‰ו‡  ˘ם  עו˘ים  ‡˘ר 

˘ר  "‡ין  ובר˘"י  מ˙עבי„",  ‰ו‰  "במימרי' 

‚ו'";  בי„ו  מ‡ומ‰  כל  רו‡‰ ‡˙  בי˙ ‰סו‰ר 

על כן י"ל ˘‚ם בז‰ ‰י' מ˙נ‰‚ כממונ‰ ובעל 

˘רר‰ בבי˙ ‰סו‰ר, ˘‰י' מס˙פר מזמן לזמן. 



י‚

גיוח וחיוף בגדים דיוסף בצאתו 
מבית האסורים

יקדים מה שנתקשו המפרשים בפרש"י על התורה בזה, ויציע לבאר דברי רש"י ע"פ מה שמצינו בהלכה בהנהגת 
אסירים ובדיני מלוכה

ויריˆ‰ו  יוסף   ˙‡ וי˜ר‡  פרע‰  "וי˘לח 
‡ל  ויב‡  ˘מלו˙יו  ויחלף  וי‚לח  ‰בור  מן 
כבו„  מפני   – "וי‚לח  ופר˘"י  פרע‰", 
˘מˆינו  ‡ופנים  כמ‰  י˙'  ול‰לן  ‰מלכו˙", 
על „ינים  מיוס„ים  כ‡ן  ר˘"י  ל„ון ‡יך „ברי 

˘מˆינו ל‰לכ˙‡.

ל‰רע"ב  נ˜‡  עמר  בפירו˘  „‰נ‰, 
מ˘מע   ‡˜ "מ‡י  כ‡ן  ר˘"י  „ברי  על   ‰˘˜‰
ז‰,  ע˘‰  ‰מלכו˙  כבו„  „מפני  פ˘יט‡  לן, 
‰פסו˜  כל  ר˘"י  ˙פס  ל‡  למ‰   ‰˘˜ ועו„ 
‰כל   ˙‡ ‚ם  ˘‰רי  ˘מלו˙יו  ויחלף  וי‚לח 
ע˘‰ מפני כבו„ ‰מלכו˙" (עיי"˘ מ‰ ˘רˆ‰ 
כי  לענין ‚ילוח „ו˜‡  כ‡ן  י˘  ל˙רı „חי„ו˘ 
נ‚„ ‡יסור ‰˙ור‰, ‡ל‡  ב˙ער  ‚ילוח  ז‰  ‰י' 
˘‡עפ"כ ‰ו˙ר כן כי ‰י' ז‰ ב‡ופן ˘‡יסורו 
עיי"˘  ‰˙ירו,  ‰מלכו˙  כבו„  ול‰כי  מ„רבנן 
ב„ברי  כלל  נרמז  ל‡  ז‰  וכל  ˘‰‡ריך.  מ‰ 

ר˘"י). 

כעין  נמי   ‰˘˜‰ יע˜ב  נחל˙  ובפירו˘ 
ול‡  וי‚לח  על  ר˜  ר˘"י  כן  פיר˘  ‡מ‡י  ז‰, 

על ויחלף, ובי‡ר "מ˘ום „חילוף ב‚„ים ‰ו‡ 

כי  ‰מלכו˙,  כבו„  מ˘ום  ˘‰ו‡  פ˘וט  „בר 

(‡ס˙ר   ˜˘ בלבו˘  ‰מלך  ˘ער  ‡ל  לבו‡  ‡ין 

בז‰  ˘י˘  י„עינן  ‰ו‰  ל‡  ‚ילוח  ‡בל  ב),   ,„

ר‡˘  פריע˙  ל„ין  ˘ˆיין  (ועיי"˘  ‰מלכו˙"  כבו„ 

כי  „„בריו ˆע"˜  כו'). ‡יבר‡  בזיון  מ˘ום  סוט‰ 

למלך  כניס‰  ע"י  כבו„  ‰ע„ר  ‚ם  לכ‡ור‰ 

בניוול ‰ר‡˘ ב˘ערו˙ ‰ו‡ מיל˙‡ „פ˘יט‡, 

כבו„  לחלו˜  ˘כ' "כ„י  טוב  ל˜ח  מ„ר˘  עיי' 

"˘ל‡  ומסיים  ‰„ברים,  ˘ני  על  למלכו˙" 

"כי  ר„"˜  ‚ם  ור‡‰  מזו‰ם",  לפניו  יב‡ 

מ‰ו„ר  כן  ‡ם  ‡ל‡  ‰מלך  לפני  לבו‡  ‡ין 

ר˜  מ‰כ˙וב  ˘‰ע˙י˜  (‡ל‡  ובלבו˘יו"  ב‚ופו 

טוב).  ˘כל  במ„ר˘  ‰ל˘ון  ועיי'  ˘מלו˙יו".  "ויחלף 

‚ופי'  לר˘"י  ‰מיוחס  בפירו˘  ˘‡ף  ול‰עיר 

על  פט,  פר˘‰  כ‡ן  רב‰  מ„ר˘  מ„"ר  על 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ח

 קדושת עסקי החוין
האם חולין הוא דבר מגונה? / פרנסה היא מצווה או דבר גס ונחות? / על מי הגלות אינה שולטת? / וכיצד ניסו 

השבטים לשכנע את שליחו של יוסף בצדקתם? – ביאור ביחס הראוי אל עסקי החולין, אצל השבטים ובעבודתו 
של יהודי

‰‡חים  ‰˘יבו‰ו  ‡„ונו,  ˘ל  ‰כסף  ‚ביע   ˙‡ ‚נבו  ˘‰˘בטים  טען  יוסף  ˘ל  ˘ליחו  כ‡˘ר 
˘‰„בר ל‡ יי˙כן, ˘‰רי "חליל‰ לעב„יך מע˘ו˙ כ„בר ‰ז‰" (פר˘˙נו מ„, ז).

ו‰יינו,  ‚נ‡י".  ל˘ון  לנו,  ‰ו‡  "חולין   :('‡‰ (בפירו˘  ר˘"י  כ˙ב  "חליל‰",  ˙יב˙  בפירו˘ 
חולין  ˘ענייני  ומכיוון  "חולין";  ˘ל  עניין  ‰ו‡  „בר  ˘‚ניב˙  ‰מˆריים,  כלפי  טענו  ˘‰˘בטים 

מופרכים ‡ˆלם ב˙כלי˙, מוכח ˘ל‡ ‚נבו ‡˙ ‰‚ביע.

ו‰נ‰, מ˘מעו˙ ‰˙יב‰ "חולין", ‰ו‡ מע˘‰ מו˙ר ˘‡ין בו פסול, ‡ל‡ ˘מכל מ˜ום ‰ו‡ חול 
ר˜  ול‡  ממ˘  ˘ל ‡יסור  עניין  ˘‰ו‡  ‰‚ביע,  ‚ניב˙  „יברו ‡ו„ו˙  ˘‰˘בטים  ו‡ף  ˜„ו˘.  ו‡ינו 
חולין, מכל מ˜ום ‰˘˙מ˘ו בל˘ון "חליל‰ לנו – חולין ‰ו‡ לנו": ‰ם טענו כלפי ˘ליח יוסף, 
‡לו  ˘עס˜ים  ע„  חולין,  מעס˜י  ‡פילו  ומופר˘ים  נב„לים  כערכם,  ומרוממים  נעלים  ˘‡נ˘ים 
כלל  ˘ייכים  ˘‡ינם  ופ˘וט  ברור  וממיל‡, ‰רי  „ברי ‡יסור.  כמו  ממ˘,  "‚נ‡י"  נ˜ר‡ים ‡ˆלם 

לענייני ‡יסור ממ˘ כ‚ניב‰ וכיוˆ‡ בז‰.

‡מנם, פירו˘ ז‰ ˙מו‰ ‰ו‡ ביו˙ר:

ב‡ו˙ו ‰זמן ‰עמי„ ˘ליח יוסף ‡˙ ‰˘בטים כח˘ו„ים ב‚ניב‰. ובטענ˙ם ‰יו ˆריכים ל‰ˆיל 
‡פילו  ומרוממים  נעלים  ˘‰ם  כלפיו  לטעון  יכולים  ‰יו  ‡יך  כן,  ו‡ם  ‰‚ניב‰.  מח˘„  עˆמם 

מ„ברי חולין, ו‰ל‡ ‰ו‡ ‡ינו מחזי˜ם כ‡נ˘ים נעלים ‡ל‡ כ‚נבים?

ומ‰ ‚ם ˘מ„ובר ב˘ליח יוסף, ˘‰ו‡ ‚וי ו‡ינו נר˙ע מ„ברי חולין. ובפרט ˘‰י' מ‡רı מˆרים 
ל‰ם  ˘‡ין  לומר  ל˘בטים  ל‰ם  ו‰י'  בחולין.  "‚נ‡י"  כל  בעיניו ‡ין  בוו„‡י  ערוו˙ ‰‡רı, ‡˘ר 

˘ייכו˙ ל„ברי ‚נ‡י ‚מור, כ‚ניב‰ ו˘‡ר ‡יסורים?

י˙יי˘בו  זו  וב„רך  ‰חולין,  ובעס˜י  בעולם  ו‰נ‰‚˙ו  ופעול˙ו  י‰ו„י  ˘ל  מ‰ו˙ו  לב‡ר  וי˘ 
˜ו˘יו˙ ‰‡מורו˙, ו‚ם י˙ב‡ר מ‰ ˘י˘ ללמו„ מז‰ „רך בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘.

[ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים מ‰ ˘נ˙ב‡ר בז‰ בפ˘טו˙ ‰מ˜ר‡ו˙].

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות



טלקראת שבת

ירושה מהאבות ומהשבטים
˘‰ם  מ˘ום  ‡ל‡  "‡בו˙",  ב˘ם  ויע˜ב,  יˆח˜  ‡בר‰ם  ‰˜„ו˘ים,  ‰‡בו˙  נ˜ר‡ים  בכ„י  ל‡ 
 ,(‡ נ‰,  ו‡ר‡  ‡ור  (˙ור‰  בס‰"˜  ˘נ˙ב‡ר  וכמו  ‡חרי‰ם.  לבני‰ם  ‰רוחני˙  עבו„˙ם   ˙‡ ‰נחילו 

˘"בחינ˙ ‰‡בו˙, ‰י‡ ירו˘‰ לבני‰ם ‡חרי‰ם בכל „ור ו„ור, לכל ח„ לפום ˘יעור‡ „ילי'".

עבו„˙ם ˘ל י"ב ˘בטי י-‰, "˘‰ם ו„‡י בחינו˙ ‡ורו˙ עליונים", ‡ינ‰ נמˆ‡˙ ב‰כרח ‡ˆל 
ז‰  נב„לו ‰˘בטים  ובכך  מסוימים,  ˘בטים  ˘‰יו ‡ˆל  מיוח„ים  עניינים  י˘נם  וי‰ו„י.  י‰ו„י  כל 
י˘ר‡ל.  ‡י˘  בכל  ˘י˘  ב‰כרח  ל‡  ‰ללו,  ‰מיוח„ים  ‰עניינים   ˙‡ ‰רוחני˙.  בעבו„˙ם  מז‰, 
לעומ˙ ז‡˙, ‰‡בו˙ "‰ם ˘ור˘ ומ˜ור לכל נ˘מו˙ י˘ר‡ל", ולכן מעין עבו„˙ם ‰רוחני˙ "ˆריך 

ל‰יו˙ בכל ‡„ם".

˘‰יו  רוחני˙  עבו„‰  ‡ך  מסוים.  ˘בט  ‡ˆל  ˘‰יו  ‰מיוח„ו˙  לעבו„ו˙  בנו‚ע  ‰ו‡  ז‡˙,  כל 
‡י˘  לכל  ‰ונחל‰  בוו„‡י  ‰נ‰  ‰˜„ו˘ים,  ל‡בו˙  בנים  כולם  ב‰יו˙ם  ב‰,  ˘ווים  ‰˘בטים  כל 

י˘ר‡ל. וממיל‡ עבו„‰ זו מוכרח˙ ל‰ימˆ‡ ‡ˆל כל י‰ו„י וי‰ו„י.

ו‡ם כן, ‰רי כן ‰ם ‰„ברים ‚בי מ‰ ˘‡מרו ‰˘בטים "חליל‰ לנו – חולין ‰ו‡ לנו". ב‡מיר‰ 
בבחינ˙ "‚נ‡י".  ו‰ו‡  ל‚מרי,  מופרך ‡ˆלם  חולין ‰ו‡  ˘ל  עניין  כל  כיˆ„  י-‰  ˘בטי  ביט‡ו  זו 
מופר˘  ל‰יו˙  ˘ייך  וי‰ו„י  י‰ו„י  ˘כל  ל„ורו˙י‰ם ‡חרי‰ם,  יע˜ב  בני  ו‡˙ ‰‰נח‰ ‰זו ‰ורי˘ו 

ל‚מרי מענייני חולין, וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

עסקי החולין מופרכים לגמרי!
בי‡ור ‰עניין:

בלב„, ‡ל‡  בז‰, ‡ינ‰ ‰כרח  וכיוˆ‡  כˆרכי ‰פרנס‰  חולין,  ענייני  עם  י‰ו„י  ˘ל  ‰˙עס˜ו˙ו 
מˆוו‰ מן ‰˙ור‰. כך „ר˘ו חז"ל על ‰פסו˜ (י˙רו כ, ח) "˘˘˙ ימים ˙עבו„", ˘"זו מˆו˙ ע˘‰" 
(מכיל˙‡, ‰וב‡ ב„ר˘ו˙ ר' י‰ו˘ע ן' ˘ועיב פר˘˙ וי˘ב). ‡מנם, ‡ף על פי ˘מˆוו‰ ‰י‡ ל‰˙עס˜ בענייני 

חולין, ‰נ‰ יח„ עם ז‡˙ ‰י‰ו„י מוב„ל מ‰ם ב˙כלי˙, ו"ל˘ון ‚נ‡י" ‰ו‡ לו!

‡לו˜‰  "חל˜  ˘‰י‡  ˜„ו˘‰,  נ˘מ‰  י˘נ‰  י‰ו„י  כל  ˘ל  ˘ב˜רבו  מ˘ום  ‰ו‡,  ‰„בר  וטעם 
למרו˙  ‰עולם,  מן  ומרומם  ומוב„ל  ˜„ו˘  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  וכ˘ם  פ"ב).  ˙ני‡  (ר‡‰  ממ˘"  ממעל 
˘‰ם  למרו˙  ˜רובו:  עם  י˘ר‡ל,  בני  ‡ˆל  ‰ו‡  כן  כמו  ‰נ‰  בברי‡˙ו.  כביכול  ˘"‰˙עס˜" 
מן  ומרוממים  מוב„לים  נו˙רים "עם ˜„ו˘",  ועס˜י ‰פרנס‰, ‰רי ‰ם  חולין  בענייני  מ˙עס˜ים 

‰‚˘מיו˙, ו‡ינם ˘ייכים לענייני חולין.

מז‰,  ז‰  ומרוח˜ים  נפר„ים  עולמו˙  ˘ני  ‰ם  ‰חולין  ועס˜י  ‰ו‡  ‡˘ר  מונח,  י‰ו„י  ‡ˆל 
ו‰˙עס˜ו˙ו עם חולין ‰ו‡ „בר מופרך לחלוטין, עניין ˘ל ‚נ‡י ‚מור.

לעיני  וניכר  בחיˆוניו˙,  ‚ם  מ˙בט‡  ‰ו‡  ‡ל‡  בלב„,  פנימ‰  בנפ˘ו  נו˙ר  ‡ינו  ז‰,  ‰ר‚˘ 
‰רו‡ים. ע„ ˘‡פילו "מˆרי", ‡„ם נחו˙ מ"ערוו˙ ‰‡רı", יכול ל‰כיר ˘‰י‰ו„י מרומם לחלוטין 

מענייני חולין!

ו‡ופן  „ר‚˙ם  זו ‰יי˙‰  לנו".  חולין ‰ו‡   – לנו  "חליל‰  כיˆ„ ‡מרו ‰˘בטים  מובן  וממיל‡ 
עבו„˙ם, ˘עניינים ˘‡ינם ˘ל ˜„ו˘‰ ‰יו מופרכים ‡ˆלם ב˙כלי˙, וע„ ˘‰יו בבחינ˙ "‚נ‡י". 

עיונים וביאורים

"ויגלח ויחלף שמלותיו" 
– כדי שטרדות מצרים 
לא יבלבלוהו מדבקותו

וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור ויגלח 
ויחלף שמלותיו ויבא אל פרעה
(מא, יד)

יש לבאר ענין גילוח וחילוף שמלותיו של יוסף 

בדרך החסידות:

סה"מ  ואילך.  ד  קא,  ויחי  תו"ח  (ראה  בכ"מ  מבואר 

יוסף  בין  החילוק  ועוד)  ואילך.  קצב  עמ'  ח"א  תקס"ה 

להיות  צאן,  רועי  להיות  בחרו  השבטים  לאחיו: 

העולם  שעניני  כדי  הגשמי,  מהעולם  בהתבודדות 

משא"כ  בהשי"ת;  מדביקותם  אותם  יטרידו  לא 

ירים  לא  "ובלעדיך  מצרים,  על  מלך  הי'  יוסף 

(מא,  מצרים"  ארץ  בכל  רגלו  ואת  ידו  את  איש 

ועוד),  נו-ז  (שם,  הארץ  לכל  בר  השביר  ויוסף  מד), 

היינו שהי' עסקו עם כל העולם כולו, ואעפ"כ כל 

וגם  בה',  מדביקותו  אותו  בלבלו  לא  אלו  טרדות 

בעת עסקו בהם הי' עובד את ה' בכל גופו ונפשו.

לעולם  הי'  לא  הצדיק  יוסף  שלגבי  לפי  והיינו 

גם  ולכן  וחשיבות,  מקום  תפיסת  שום  הגשמי 

הדבר  אותו  הטריד  לא  מצרים  בארץ  עסקו  בעת 

מדביקותו בה'. 

"ויגלח  במ"ש  מרומזת  לזה  הגיע  בה  והדרך 

ויחלף שמלותיו":

ס"פ  ב"ר  (ראה  נזיר  הי'  שיוסף  מצינו   – "ויגלח" 

רבה  קדושה  בהן  יש  הנזיר  שערות  והרי  צח), 

ונפלאה, כמ"ש "קדוש יהי' גדל פרע שער ראשו" 

וכדי  ובכ"מ),  ואילך.  ד  לא,  אמור  לקו"ת  וראה  ה.  ו,  (נשא 

הי'   - עלי'  ולהשפיע  למצרים  לרדת  יוסף  שיוכל 

ולכן  זו,  נעלית  קדושה  ולהסתיר  לצמצם  עליו 

גילח שערותיו. 

"ויחלף שמלותיו" - שכל עניני המלוכה שמלך 

שאינו  ולבוש,  "שמלה"  כמו  אצלו  היו  מצרים  על 

ולכן  הלובש,  של  הפנימית  מהותו  על  משפיע 

הזה  עולם  עניני  שכל  והיינו  להחליפו.  אפשר 

אצלו  מקום  תופסים  היו  לא  המלוכה  ועסקי 

מביטולו  בלבלוהו  ולא  הטרידוהו  לא  ולכן  כלל, 

ודביקותו בה'.

להיות אור לגויים
לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו
לפי שהי' יוסף אומר להם שימולו
(מא, נה. רש"י)

כח  גדול  כמה  עד  ללמוד  יש  אלו  רש"י  מדברי 

השפעתו של כל אחד מישראל:

הקודמת),  פנינה  גם  (וראה  בכ"מ  מבואר 

להיות  בחרו  והשבטים  שהאבות  שהטעם 

קונם  את  לעבוד  שיוכלו  כדי  הוא  צאן  רועי 

בעניני  העיסוק  אותם  יטריד  ולא  בהתבודדות, 

נשתנה  ובזה  עולם.  בבורא  מדביקותם  הזה  עולם 

הי'  לא  נשמתו  מעלת  גודל  שמפני  הצדיק,  יוסף 

מצרים,  מלך  בהיותו  גם  כי  זו,  לעבודה  נצרך 

הטרידוהו  לא  השפלות,  בתכלית  שהוא  מקום 

דבוק  נשאר  אלא  בהשי"ת,  מדביקותו  אלו  עסקיו 

להקב"ה בתכלית (ראה דרך מצוותיך פא, א. ועוד).

שלא  יותר,  עוד  אנו  למדין  זה  רש"י  ומדברי 

אלא  לקונו,  בדביקותו  יוסף  שנשאר  בלבד  זו 

שהכריח  עד  להתעלות,  אחרים  על  גם  שהשפיע 

את אנשי מצרים, שהיא ערות הארץ, שימולו את 

זימה"  "שטופי  היותם  את  הכניעו  (ובזה  עצמם 

(ח"ג  נבוכים  במורה  כמבואר  יט),  יב,  לך  לך  (רש"י 

פל"ה ופמ"ט) שדבר זה נפעל על ידי המילה).

כמו  יוסף,  בשם  נקראו  ישראל  שכל  ומאחר 

ובפרש"י  כ.  פ,  (תהלים  יוסף"  כצאן  "נוהג  שנאמר 

לעשות  בכחו  מישראל  איש  כל  גם  הרי  שם), 

הוא  בו  מקום  שבכל  בלבד  זו  שלא  והיינו,  כן. 

ולא  ומצוות  בתורה  שלם  להישאר  בכוחו  נמצא 

ההוא,  שבמקום  הירוד  הרוחני  מהמצב  להתפעל 

המקום  אנשי  כאשר  שגם   - מזו  יתירה  אלא 

רחוקים מאוד מדרך היהדות, בכחו לפעול עליהם 

שעל  ועד  ולמצוות,  לתורה  ויתקרבו  שיתעלו 

"אור  להיות  הוא  יכול  מתאימה  הנהגה  ידי 

לגויים", ולהשפיע גם על בני נח להתנהג באופן 

המתאים ולפי שבע המצוות שלהם.

דרוש ואגדה



י‡לקראת שבת

‰ו‡  ‰רי  ‚נ‡י",  "ל˘ון  ו‡ינם  ‡ˆלו,  מ˜ום  ˙ופסים  ‰חולין  ˘ענייני  ˘מי  נמˆ‡,  ז‰  פי  ועל 

נח˘בים  וענייניו  ‰‚וף  ו‡ˆלו  מלכיו˙",  וב˘עבו„  ב‚לו˙  ני˙נו  "‚ופו˙ינו  ˘‰רי  ב‚לו˙.  נמˆ‡ 

ל„בר ח˘וב.

‡ינם  ˘לו  ‰חולין  וˆרכי  ‚ופו  ˘ענייני  ע„  ב˙ו˜ף,  ‡ˆלו  מ‡יר‰  ˘נ˘מ˙ו  ˘‡„ם  י‰ו„י  ‡ך 

˘כל  מכיוון  ב‚לו˙.  כלל  נמˆ‡  ‡ינו  כ"‚נ‡י",  ‡ˆלו  נח˘בים  ‡ל‡  כלל  ‡ˆלו  מ˜ום  ˙ופסים 

‰˙עס˜ו˙ו בעניינים ‰‚˘מיים ‰י‡ ר˜ "ל˘ם ˘מים", ‰רי ‰עי˜ר ‡ˆלו ‰י‡ ‰נ˘מ‰ בלב„, ו‰י‡ 

ל‡ ני˙נ‰ ב‚לו˙ מעולם! [ור‡‰ פלח ‰רימון ˘מו˙ עמ' ז ב˘ם ‡„מו"ר ‰ז˜ן: "˘לפני נ˘מו˙ ‰‚בו‰ו˙ . . ל‡ 

נחרב ‰בי˙ כלל"]

ומע˙‰ יובן מ‰ ˘מˆי‡˙ ‰‚ביע ‰יי˙‰ סיב‰ לעניין ‰‚לו˙:

˘ל ‰˘בטים. ‰ם  בעבו„˙ם  חיסרון  על  מור‰  ז‰  בנימין, ‰רי  ב‡מ˙ח˙  נמˆ‡ ‰‚ביע  כ‡˘ר 

˘ל‰ם,  ˘‡ינו  „בר  בר˘ו˙ם  ˘‰י'  ז‰  עˆם  כלל, ‡ך  מז‰  י„עו  ול‡  ‰‚ביע,  ‚נבו ‡˙  ל‡  ‡מנם 

מור‰ על ירי„‰ במ„ר‚‰.

וכי„וע, ˘י‰ו„י ˘עבר עביר‰ ב˘ו‚‚, ‰נ‰ ‡ף ˘ל‡ י„ע מז‰ כלל, מכל מ˜ום ‰„בר מור‰ על 

"‰˙‚ברו˙ נפ˘ ‰ב‰מי˙" ˘בו (˙ני‡ ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ סי' כח). וכן בעניין מˆי‡˙ ‰‚ביע, ˘‰„בר נבע 

בר˘ו˙ם ‚ביע  ˘‰י'  נ˘˙ל˘ל  ומז‰  מענייני ‰חולין,  מופר˘ים  מספי˜  ל‡ ‰יו  ˘‰˘בטים  ממ‰ 

˘‡ינו ˘ל‰ם.

וממיל‡, כ‡˘ר ענייני ‰חולין ל‡ ‰יו מספי˜ "‚נ‡י" ‡ˆל ‰˘בטים, ‡ל‡ ‰יי˙‰ ל‰ם ˙פיס˙ 

ובניו  יע˜ב  לירי„˙  ‚רם ‰„בר  ו‡זי  עלי‰ם.  ל˘לוט  ˘ל ‰‚לו˙  ב‡פ˘רו˙‰  מסוימ˙, ‰י'  מ˜ום 

ל‚לו˙ מˆרים.

לגלות את פנימיות עניין הגלות
ומז‰ י˘ ללמו„ יסו„ ‚„ול בעבו„˙ בני י˘ר‡ל ב‚לו˙:

נ˙ב‡ר למעל‰, ˘‰‚לו˙ ˘ולט˙ ר˜ בחיˆוניו˙ו ˘ל י‰ו„י, ו‡ילו בפנימיו˙ו, בענייני נ˘מ˙ו, 

‡ין ‰‚לו˙ ˙ופס˙ כלל. וכן ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע ל‚לו˙ עˆמ‰: בחיˆוניו˙‰ ‰י‡ עניין ˘ל ‰יפך ‰טוב 

ו˘ל ירי„‰ לי˘ר‡ל, ‡ך בפנימיו˙‰ עניין ‰‚לו˙ ‰ו‡ עלי' ו‚‡ול‰ (ר‡‰ ב‡רוכ‰ לי˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ 

עמ' 61 ו‡ילך).

י‚יעו  על ˜˘יי ‰‚לו˙,  ו‰˙‚ברו˙ם  י˘ר‡ל  ˘ל  עבו„˙ם  י„י  ˘על  ו˙כלי˙ ‰‚לו˙ ‰י‡  מטר˙ 

במ„ר‚˙ם  ונ˘‚ב‰  עליי' ‚„ול‰  ˘ל ‰‚לו˙ ‰י‡  ופנימיו˙‰  ˙כלי˙‰  כן,  ו‡ם  ל‚‡ול‰ ‰˘לימ‰. 

˘ל י˘ר‡ל.

˘ל‡  ‰נ˘מ‰  ענייני  ‰ם  ‡ˆלו  ˘‰עי˜ר  פנימיו˙ו,   ˙‡ י‰ו„י  מ‚ל‰  כ‡˘ר  ˙לי‡:  ב‰‡  ו‰‡ 

וב‡ים  ו‚‡ול‰,  עלי'  ˘‰י‡  ‰‚לו˙  עניין  פנימיו˙   ˙‡ ‚ם  ומ‚ל‰  ‰ו‡  זוכ‰  ב‚לו˙,  כלל  ני˙נו 

ל‚‡ול˙ עולם.

לקראת שבת י

כמו  ב˙כלי˙  מופרך  ˘‰רי ‡פילו "חולין" ‰ו‡  ‚ניב‰,  מע˘‰  יי˙כן ‡ˆלם  ˘ל‡  טענו  ובמיל‡ 
מע˘‰ ‚ניב‰ ממ˘.

וכל כך ‰י' מופרך ‡ˆלם עניין ˘ל חולין, ע„ ˘‰„בר ‰י' ניכר לעין כל. ומ˘ום כך, סמוכים 
ומ‚ונים  מופרכים  חולין  כיˆ„ „ברי  ול‰˘י‚  ל‰בין  יוכל  מˆרי,  ‚וי  יוסף,  ˘˘ליח  ובטוחים ‰יו 

‡ˆלם כמו ‡יסור ‚מור.

"חולין על טהרת הקודש"
ו‡ף  ‰חולין,  בענייני  בפועל  מ˙עס˜  י‰ו„י  ‚יס‡,  מח„  בי‡ור:  ‰„בר  „ור˘  ˘מע˙‰  ‡ל‡ 
ו‰„בר ‰ו‡  מענייני ‰חולין,  מופר˘  ומ‡י„ך, ‰ו‡  ב˘ם ‰מכיל˙‡);  (כנ"ל  למˆוו‰  לו  נח˘ב  ‰„בר 

‡ˆלו כ"‚נ‡י". ו‡יך י˙יי˘בו יח„ ˘ני ˜ˆוו˙ ‡לו?

ו‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡, ˘‡ין ז‡˙ ˘‰י‰ו„י יור„ ממ„ר‚˙ו ונ‰י' ˘ייך לעס˜י חולין, כי ‡ם ל‰יפך: 
‰ו‡ מעל‰ ומרומם ‡˙ ענייני ‰חולין ל„ר‚‰ ‚בו‰‰ יו˙ר.

פנימיו˙ ‰עניינים  ע"פ  ונ˙ב‡ר  ב.  יט,  (ח‚י‚‰  ט‰ר˙ ‰˜ו„˘"  "על  נע˘ים  י‰ו„י  ˘ל  ענייני ‰חולים 
˘˙ˆמח  ˘מים,  ל˘ם  כוונ˙ו ‰י‡  כל  ב„ברי ‰חולין,  י‰ו„י  מ˙עס˜  כ‡˘ר  ועו„).  י‚, ‡.  ב˙ור‰ ‡ור 

מכך ˙ועל˙ לעבו„˙ו י˙', וכˆיווי חז"ל "כל מע˘יך י‰יו ל˘ם ˘מים" (‡בו˙ פ"ב מי"ב).

למעל‰ מז‰, י˘ מי ˘ענייני ‰חולין עˆמם נע˘ים ‡ˆלו חל˜ מעבו„˙ ‰'. ו‰ו‡ כמו ˘נ‡מר 
"בכל „רכיך „ע‰ו" (מ˘לי ‚, ו). ‡ין ז‡˙ ˘ענייני ‰חולין ‰ם ל˘ם ול˙ועל˙ עבו„˙ ‰', ‡ל‡ ‰ם 

עˆמם חל˜ מעבו„˙ ‰' [ור‡‰ לעיל פר˘˙ ˙ול„ו˙].

וע„  ˜לים,  ˜„˘ים  ב„ר‚˙  ממ˘,  ל˜„ו˘‰  ˘לו  ‰חולין  ענייני   ˙‡ ‰ופך  ‰י‰ו„י  ‡˘ר  וי˘ 
ל˜„˘י ˜„˘ים (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ מטו˙ פ‚, ב. ועו„).

י‰ו„י  מ‚בי‰ ‡ו˙ם.  מנמיכים ‡ו˙ו, ‡ל‡ ‰ו‡  י‰ו„י ‡ינם  ˘ל  עס˜י ‰חולין  ˘ל „בר:  כללו 
‰ו‡ ˜„ו˘ ומרומם ומוב„ל מענייני חולין, וכל עס˜ו ‡י˙ם ‰ו‡ ר˜ ל˙ועל˙ עבו„˙ ‰', ‡ו ˘‰ו‡ 
ו„בר  "חולין"  ˘מים, ‰ו‡  ל˘ם  ˘ל‡  חולין,  בענייני  ממ˘  עס˜  ו‡ילו   .'‰ מעבו„˙  ממ˘  חל˜ 

מופרך ל‚בי י‰ו„י.

כיצד הצליחה הגלות לשלוט על גופם של השבטים?
וכל  יע˜ב  בי˙  לירי„˙  ˘‰בי‡  בנימין, ‰ו‡ ‰מ‡ורע ‰‡חרון  ב‡מ˙ח˙  מˆי‡˙ ‰‚ביע  סיפור 
פי  ועל   .(‡ˆ˙ פר˘˙  ל‰‡ריז"ל  ˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  ‰‚לויו˙  לכל  ˘ור˘  ˘‰י‡  מˆרים,  ל‚לו˙  י˘ר‡ל 
עניין  לכללו˙  וסיב‰  ˘ור˘  ‰י‡  ‰‚ביע  מˆי‡˙  כיˆ„  ‰עניינים  בפנימיו˙  ‰יטב  יבו‡ר  ‰‡מור, 

‰‚לו˙:

ב‚לו˙  ני˙נו  לבין ‰‡ומו˙, ‰רי "ר˜ ‚ופו˙ינו  בניו  ˘כ‡˘ר ‰‚ל‰ ‰˜ב"‰ ‡˙  בס‰"˜,  ‡י˙‡ 
וב˘עבו„ מלכיו˙, ‡בל נ˘מו˙ינו ל‡ נמסרו ל‚לו˙ ו˘עבו„ מלכיו˙" (ל˜וטי „יבורים ח"„ עמ' ˙רˆב, 

‡). ו‰יינו, ˘‰נ˘מ‰ וענייני' ‡ינם ב‚לו˙, ו‡ין ל‡ומו˙ ‰עולם ˘ליט‰ כלל עלי'.


