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˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‡‰י ‚בר‡ רב‡ ,רו„ף ˆ„˜ ‰וחס„
זכ ‰לפזר מכספו ל„‰פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע

‰רב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח ‰יˆח˜ ע" ‰ז‡י‡נı
ס .פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ˘˙'‰פ"‡
˙נˆב"‰
•••

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰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

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰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

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' שמה
בן ר' יﬠקב ﬠ"ה

יח

תוכן ענינים

פתח דבר

יאנג

נב"ﬠ כ"ז תשרי ה'תשפ"א
תנצב"ה

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

מקרא אני דורש  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ב

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ מ˜‰ ,ıננו
מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰
ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

)‚ליון

˙˙ו( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך

מﬠשים מכ"ק הבﬠש"ט הק'

מה גרם להתרגשות מיוחדת אצל יוסף?
מנין למ„ ר˘"י ל‰עמיס בי‡ור ˘מם ˘ל ע˘ר˙ בני בנימין ב˘יח˙ו
ליוסף?  /מ‰י מ˘מעו˙ מספרם ˘ל בני בנימין ב˘יח˙ יוסף
ובנימין? ‰‰ /כרח בפ˘וטם ˘ל כ˙ובים ˘בנימין בי‡ר ליוסף טעם
˜רי‡˙ כל ע˘ר˙ יל„יו

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡
י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

ī

וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו
‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘

מורנו ‰בעל ˘ם טוב ‡מר ל˙למי„יו ˘„‰רך ‡‰מי˙י˙ ‰י‡˘ ,מ„‡˘ ‰ם רו‡ ‰ו˘ומע ‡ינו
„בר מ˜רי‡ ,ל‡ ‰ור‡ ‰מן ˘‰מיםˆ .ריכים לעורר רחמי ˘מים לזכו˙ ל‰בין מ˘ ‰רו‡ים.
‰עבו„‡‰ ‰מי˙י˙ ‰י‡ לר‡ו˙ ‡˙ ‡‰מ˙˘ ,כל י‰ו„י ‰ו‡ ˘ליח ל‚לו˙ ‡ל˜ו˙ ,ו‰י‰ו„ים

ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙
‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי
‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם
מופיעים במ˜ורם ]ובפרט ,במ„ור "חי„ו˘י

‰פ˘וטים ב˙מימו˙ם ‰ם עב„י ‡ '‰מי˙יים .ו‰ור ‰ל˙למי„יו ל‰ס˙כל על ר׳ פסח ˘ו‡ב ‰מים

סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[,

כ˘‰ו‡ ˆריך ל‰יכנס לבי˙ ‰כנס˙ ל˙‰פלל.

וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור

˙למי„י ‰בעל ˘ם טוב ˙‰בוננו בר׳ פסח לפני כניס˙ו לבי˙ ‰כנס˙ ל˙‰פלל מנח‡ ,‰יך
‰ו‡ נוטל ‡˙ י„יו מספר פעמים ומנ‚בן בב‚„ ,וכ˘פ˙ח ‡˙ „ל˙ בי˙ ‰כנס˙ ונכנס לבי˙

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˙

˙מי„" ˘ונו פניו בˆבעים ˘ונים.

‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

„˜‰ו˘ים ‰יו ‰עינים ‰מ‡ירו˙ ‡‰מי˙יו˙ לר‡ו˙.
)תרגום מספר השיחות ה'ת"ש עמ'  - 4-331ספר השיחות ה'ש"ת המתורגם ללה״ק עמודים קלד-ה(

ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו

 ספינ‡ ,‰ני'  -מספ„" .יור„י ‰ים" ˜‡י על ‰נ˘מ‰ ‰יור„˙ ל˙‰לב˘ ב‚וף ˘‰י‡ ב„ו‚מ˙ ‰ים,כמו ˘מי ‰ים מכסים על מ˘ ‰ב˙וכם כן ‚‰וף מכס ‰על ‰נ˘מ‡‰ ‰לו˜י˙ ˘ב˙וכו.
וביור„י ‰ים‰ ,יינו בנ˘מו˙ ‰יור„ו˙ ,י˘ ב׳ ‡ופני ירי„ :‰י˘ ירי„‚‰ ,‰ם ˘‰י‡ ירי„ ‰בים,
בכל ז ‰י˘ לו ספינ ,‰ו‰ו‡ חינוך וסביב˘ ‰ל בני ˙ור ‰ו˘ומרי מˆו‡ ,‰בל י˘נ ‰ירי„˘ ‰ל
˙‡ני' ו‡ני'‰ ,נ˘מ‰ ‰יור„˙ ב‚וף ˘ל י˘ר‡ל ˘‡ינו בסביב˘ ‰ל בני ˙ור ‰ו˘ומרי מˆו.‰
‡בל י˘נם ‰עו˘י מל‡כ ‰במים רבים ,ו‰ם ‡לו ‰נ˘מו˙ ˘ˆריכו˙ לר„˙ לים ,לע˘ו˙
מל‡כ‚ ‰ם במים רבים לˆ‰יל ‡˙ ‡לו ‰נ˘מו˙ ‡˘ר יר„ו ב˙‡ני' ו‡ני'.
)ספר הזכרונות ח"ב עמ' (724

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
תשובה בבחירה חפשית
מ„וע ˆיער ר‡ובן ‡˙ ‡חיו כ‡˘ר ˙‰חרטו על חט‡ם?  /כיˆ„ ‰מ˙ין
‰רמב"ם עם "עמו„ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו "‰ע„ סוף ספר ‰מ„ע?  /מ„וע
˙˘וב ‰מ˙וך ˆר‡ ‰ינ˘˙ ‰וב˘ ‰לימ / ?‰וכיˆ„ "בחיר ‰חפ˘י˙"
‰י‡ יסו„ עבו„˙ ˘˙‰וב ‰מכל ˆ„„י'?
)ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ'  198ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

"נותנים בתבואה מעפר המקום" – חשיבות הביטול בלימוד
התורה )ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ'  224ואילך(
הדרך לעורר רחמים על הנפש )ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ'  348ואילך(

במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן

בדין אין מדלגין מנביא לנביא ונפק"מ להפטרת שבת חנוכה
שחל בר"ח

‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו

וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰

כ˙יב" :יור„י ‰ים ב‡ניו˙ ,עו˘י מל‡כ ‰במים רבים" .ב˙יב˙ "‡ני'" י˘ ב׳ פירו˘ים‡ :ני'

עצת יוסף – חלק מפתרון החלומות

)ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ'  339ואילך(

˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין

◇ ◇ ◇

]"˙ור‡˘ "‰מר כ"˜ ‰בע˘"ט  '˜‰ב˜˘ר לפ„יי˙ נ˘מ ‰מעמ˜י ˜‰ליפו˙[:

"מפני כבוד המלכות" – מלכותו של יוסף

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' (176

חידושי סוגיות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י

על ‡מי˙˙ „‰ברים.

פעולתם של "עושי מלאכה במים רבים"

פנינים

עיונים וביאורים קצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה

וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר

‰כנס˙ ˙˘‰נו פניו מחמ˙ ‰יר‡ .‰וכ˘‰ס˙כל על ‡רון ˜‰ו„˘ ו‡מר ‰פסו˜ "˘וי˙י  '‰לנ‚„י
מורנו ‰בעל ˘ם טוב ‰י' ‰מ„ריך ‰נכון ,י„ע מ ‰ל‰ר‡ו˙ לחברי‡ ˜„י˘‡ ,ול˙למי„ים

)ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ'  348ואילך(

‡‰ר„ ıע ,"'‰ ˙‡ ‰ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור‰
ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

יפלפל ב„ע˙ ‰ב"י ‡ימ˙י ס"ל ל˙‰יר „ילו‚ מנבי‡ לנבי‡ ע"פ
ר‡יו˙ ליסו„ ‰‰י˙ר וטעמו  /עפ"ז יסי˜ לענין ‰וספ˙ פסו˜י
‰פטר˙ ר"ח ומחר חו„˘ – ב‰פטר˙ ˘ב˙ חנוכ˘ ‰חל בר"ח ,וי„ון
ב˘יט˙ ‡„מו"רי חב"„ בז‰
)ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ'  187ואילך(

תורת חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יג
רפואת הנפש – דווקא באופן של יר"ש

דרכי החסידות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
מעשים ואמרות מכ"ק הבעש"ט הק'

לקראת שבת
ק

„

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ﬠ"ה
בת יבחט"א ר' דוב
ביסטריצקי
וזכות משפחתה שיחיו

ביאורים בפשוטו של מקרא

מה גרם התרגשות
מיוחדת אצ יוסף?
מנין למד רש"י להעמיס ביאור שמם של עשרת בני בנימין בשיחתו ליוסף?  /מהי משמעות מספרם של בני בנימין
בשיחת יוסף ובנימין?  /ההכרח בפשוטם של כתובים שבנימין ביאר ליוסף טעם קריאת כל עשרת ילדיו

ī
בפר˘˙נו מסופר ב‡רוכ‡ ‰ו„ו˙ ירי„˙ בני יע˜ב למˆרים ,וכיˆ„ בפעם ˘‰ני' ‰בי‡ו עמ‰ם
‚ם ‡˙ בנימין ‡חי‰ם ˆ‰עיר ,על פי „רי˘˙ יוסף.
ו‰כ˙וב מספר על ˙‰ר‚˘ו˙ו ˘ל יוסף ב˜˘ר לר‡יי˙ בנימין )מ‚ ,כט-ל(" :וי˘‡ עיניו ויר‡ ‡˙
בנימין ‡חיו בן ‡מו ,וי‡מר ‰ז‡ ‰חיכם ˜‰טן ‡˘ר ‡מר˙ם ‡לי ,וי‡מר ‡ל˜ים יחנך בני .וימ‰ר
יוסף כי נכמרו רחמיו ‡ל ‡חיו ,ויב˜˘ לבכו˙ ,ויבו‡ ‰ח„ר ‰ויבך ˘מ."‰
ובפ˘טו˙ מובן ‰טעם ˘˙‰ר‚˘ יוסף – ˘‰רי כבר ˘נים רבו˙ ˘ל‡ ר‡ ˙‡ ‰בנימין‡ ,חיו

רפואת הנפש – דווקא באופן של יר"ש
רפואת הנפש ע"י רופא הפועל
בהתאם לחיי תומ"צ
...בקשר לכתבו שהנ״ל נמצא בטפול אצל
רופא העוסק בבריאות הנפש ,אשר אף שאינו
ברור כל כך לאיזה רופא מתכוון ,אבל בכלל
בעוונותינו הרבים סוג מיוחד ישנו מהנ״ל
מתחילים הטפול מדיבור על ה׳ וכבוד שמים
וכבוד אב ואם וכו' ,וצריך עיון ובירור גודל
השכר ואפילו אם חשוב הוא ,האם אינו יוצא
בהפסדו במשך הימים,
פשוט שכמה רופאים מהנ״ל שהועילו ורפאו
בדרכים ישרים ,ובפרט מעת שפרופסור אחד
מצא עוז בנפשו להכריז ולהודיע אשר )היפך
שיטת מייסד טפול זה  -הידוע( הרי האמונה
בה׳ נטיי' דתית בכלל המביא תוכן בחיים וכו׳
וכו׳ הרי זה מדרכים הכי יעילים לרפואה וכו׳
הרי עדיין מכמה סיבות לא חדרה שיטה זו
לחוגים רחבים של רופאים הנ״ל ובמילא מקום
לבירור.

‰יחי„ – ‡˘ר יל„‡ ‰מו רחל )ו‚ם מבין בני יע˜ב בכלל – בנימין ‰ו‡ ‰יחי„ ˘ל‡ ˙˙˘‰ף

)אגרות קודש חכ"ב עמ' רכז(

כלל במע˘ ‰מכיר˙ו ו˙מי„ ‰י' ב‡‰ב˙ו עמו( ,וע˙ ‰כ‡˘ר רו‡‡ ‰ו˙ו ל‡חר זמן רב – מובן

במענה על מכתבו  . .בו כותב אודות בנו..
הנה בכגון שאלתו ,צריך להתייעץ עם רופא
מומחה במקצוע זה אחר שיספרו לו בפרטיות
המתאימה.

˘"נכמרו רחמיו".
‡מנם בפירו˘ ר˘"י מוˆ‡ים ‡נו ‡ריכו˙ ‚„ול ‰ל‰סביר למ" ‰נכמרו רחמיו" ˘ל יוסף ,וז‰
ל˘ונו:
"˘‡לו :י˘ לך ‡ח מ‡ם? ‡מר לו‡ :ח ‰י' לי ו‡יני יו„ע ‰יכן ‰ו‡ .י˘ לך בנים? ‡מר לו :י˘
לי ע˘ר‡ .‰מר לו :ומ˘ ‰מם? ‡מר לו :בלע ובכר ו‚ו'‡ .מר לו :מ ‰טיבן ˘ל ˘‰מו˙ ‰ללו?
‡מר לו :כולם על ˘ם ‡חי וˆ‰רו˙ ‡˘ר מˆ‡ו‰ו .בלע – ˘נבלע בין ‡‰ומו˙ ,בכר – ˘‰י' בכור
ל‡מי˘‡ ,בל – ˘˘ב‡ו ‡-ל‚ ,ר‡ – ˘נ˙‚ייר ב‡כסני‡ ,ונעמן – ˘‰י' נעים ביו˙ר‡ ,חי ור‡˘
– ‡חי ‰י' ור‡˘י ‰י' ,מפים – מפי ‡בי למ„ ,וחפים – ˘ל‡ ר‡ ‰חופ˙י ול‡ ר‡י˙י ‡ני חופ˙ו,
ו‡ר„ – ˘יר„ לבין ‡‰ומו˙ ,כ„‡י˙‡ במסכ˙ סוט .‰מי„ נכמרו רחמיו".
ולכ‡ור"ˆ ‰ע ,מנין למ„ ר˘"י ל‰עמיס כל „ין ו„ברים ‡לו ˘בין בנימין ליוסף  -ב"פ˘וטו
˘ל מ˜ר‡"?!

ואפשר אשר ]פרופסור מסוים[  . .יכול
לייעצו ,כיון שמכיר הוא מהלך הנפש של
אברכי ישיבה ואותם שקבלו חינוך חסידותי.
)ממכתב כ"ד אייר תשט"ו(

כחה של האמונה בריפוי הנפש
...משתמש אני בהזדמנות זו להוסיף עוד

נקודה ,אף שזה במקצוע שלה ,והוא שמהלך
הענינים במצב בריאות ]הנפש של המטופל[
 . .מוכיח )אם זקוקים להוכחה בזה( גודל כח
האמונה ,ובפרט הקשורה ומתבטאת במעשה
בפועל ,פעילות ציבורית ,קיום המצות וכולי,
לביסוס שלוה הנפשית של האדם ,להמעטת
ולפעמים גם לביטולם של הקונפליקטים
הפנימיים וכן ה"טענות" שישנן לסביבה וכולי,
למרות השיטה שאמונה ודת דורשים מן
האדם קבלת עול לרסן ולדכא האינסטינקטים
והיצרים ,שלכן אינה רצוי׳ בכלל ובפרט במקרה
של אישיות הזקוקה לטיפול עצבים וכיו״ב...
)אגרות קודש חכ"ו עמ' קנח(

ריפוי הנפשות במובן
העמוק והרחב יותר
...הנני משתמש בהזדמנות זו לאחל למר
הצלחה במקצועו לרפא נפשות הפונים אליו,
ותקותי חזקה ,ובפרט על פי כתבו בתחלת
מכתבו שאשתו אמרה לו שהוא חסידי ,אשר
ביחד עם ריפוי הנפש מבלבול עצבים וממתח
עצבים וכיו"ב ,תפעול עצתו והשפעתו לריפוי
נפשות במובן העמוק ורחב יותר ,על כל פנים
כפי שנראה לי;
כוונתי בריאות בשטח הדת והאמונה
ומסורת אבות של עשיריות בדורות ,היא
תורתנו הנקראת תורת־חיים ,הוראה בחיים,
וביחד עם זה גם תורת־אמת ,שהיא קובעת
אמתיות המצב של נפש איש הישראלי ,ובסגנון
אדמו"ר הזקן ,מחבר ספר התניא ומייסד תורת
חסידות חב"ד" :יהודי אינו רוצה וגם אינו יכול
להיות נפרד מאלקות".
)אגרות קודש חל"ב עמ' כח-ט(

ובפרט˘ ,ע„ כ ‰ל‡ י„ענו כלל על בניו ˘ל בנימין ,כמ‰ ‰יו ומ˘ ‰מו˙י‰ם  -ו„בר ז ‰כ˙וב
זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן ,הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה וﬠשירות גדוה

טז

לקראת שבת

לענין ‰וספ˙ פסו˜י מחר חו„˘ ב˘ב˙
ר"ח‡˘ ,מרי' בע"פ „ו˜‡ .וי"ל ˘‡ין
‰כוונ ‰לומר ‚ם ‰פסו˜ים „מחר חו„˘
בע"פ „ו˜‡‡ ,ל‡ ˘ענין ‰וספ˙ פסו˜י
מחר חו„˘ ‰ו‡ מעין וע"„ ‡מיר˙ פסו˜י
˘ו˘ ‡˘י˘ בע"פ„ .ענין ‡מיר˙ פסו˜ים
בע"פ מור‡˘ ‰ינו ‚„ר ˘ל ˜ביעו˙ ול‡
חל ע"ז ‚„ר ‡מיר˙ ‰פטר .‰ועפ"ז י˘
לומר˘ ,כל ‰וספ˘ ‰ל ˘ני פסו˜ים לחו„
‡ינ ‰ב‚„ר ˜ביעו˙ ˘יחול ע"ז ‡‰יסור

לקראת שבת

כ„לעיל ˘ם כ‚.(.

ו‡ם

כנים „‰ברים"ˆ ,ע בנ„ו"„ ‡ם

‡פ˘ר ל‰וסיף ‰ן פסו˜י ˘‰מים כס‡י ו‰ן

‰

לר‡˘ונ ‰במ˜ר‡ בס„ר‰ ‰ב‡ ,‰פר˘˙ וי‚˘ )מו ,כ‡( – ומ˙חז˜˙ ˜‰ו˘י‡ מ ‰ענין בניו ˘ל
בנימין לכ‡ן?

ב.

ו‰בי‡ור בז:‰

פסו˜י מחר חו„˘ – „' פסו˜ים‡ .בל נר‡,‰

‡י ‡פ˘ר לומר ˘יוסף ˙‰ר‚˘ כל כך מעˆם ר‡יי˙ ‡חיו בנימין‰˘ ,רי כמ ‰פסו˜ים ˜ו„ם

„‡ף ˘י˘ מ˜ום לספ˜ ‰נ"ל‰ ,נ ‰למע˘‰

)מ‚ ,טז( מסופר ‡˘ר "ויר‡ יוסף ‡˙ם ‡˙ בנימין" – ‰יינו˘ ,יוסף כבר ר‡ ˙‡ ‰בנימין ב˙וך

י˘ ל‰וסיף ‚ם ‰פסו˜ים „מחר חו„˘,

‡‰חים ˜ו„ם לכן.

ו‰ו‡ ע"פ מ"˘ כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ נ"ע

ו‚ם ˜˘ ‰לומר ˘˙‰‰ר‚˘ו˙ ‰י˙ ‰מר‡יי' זו ˘ר‡ ‰עכ˘יו ‡˙ בנימין )ב‡ופן ˜רוב יו˙ר(,

ב‡‚ר˙ ‰נ"ל „‡ף ˘‰י' מסופ˜ ב‰וספ˙

כי ‚ם ל‡חר ר‡יי' זו ל‡ כ˙וב מי„ "וימ‰ר יוסף כי נכמרו רחמיו"‡ ,ל‡ ‰כ˙וב מספר כיˆ„ יוסף

פסו˜י ר"ח ב˘ב˙ חנוכ ‰מ"מ ‰י' נו‚‰

˘‡ל "‰ז‡ ‰חיכם ˜‰טן ‡˘ר ‡מר˙ם ‡לי" ו‡מר לו "‡ל˜ים יחנך בני"  -ור˜ בפסו˜ ˘ל‡חר
מכן "נכמרו רחמיו".

„„ילו‚ ,כי ˜רי‡ ‰ח˘וב‰ ‰י‡ ר˜ כ˘י˘

ל‰זכיר פסו˜י ר"ח" ,ולח˘וב ז ‰ל‰פס˜

ב '‚ ‰פסו˜ים ,וכ„מˆינו מ‚יל ‰כ‚ˆ„ :ריך

בין ‡מיר˙ ‰פסו˜ים ˘ל‡ מעין ‰‰פטר‰

ו„‰בר מובן בפ˘טו˙˘ ,ב‰יו˙ יוסף ב˙פ˜י„ ˘ל "מ˘נ ‰למלך" כבר זמן ממו˘ך ,ו‰ו‡

ל˜רו˙ ב˙ור ‰כל ‡ח„ מ‰עולים לכ"‰פ ‚'

‡ין ח˘˘ בז˘ ,‰כ˘חפˆים לומר ‡יז‰

ז˘ ‰ני‰ל בפועל ‡˙ כל ממלכ˙ מˆרים )"ובלע„יך ל‡ ירים ‡י˘ ‡˙ י„ו ו‡˙ ר‚לו" – פר˘˙נו מ‡ ,מ„(,

פסו˜ים )ו‰רי מספר ז˘ ‰ייך ‚ם ל‰פטר,‰

פסו˜ים בע"פ ‡ין ז ‰מעכב ל‰ברכו˙

בוו„‡י ‰י˙‰ ‰נ˙‚‰ו בי„ ˜˘ ,‰בחוז˜ וב˙˜יפו˙ ,ולכן ‚ם כ‡˘ר ר‡ ˙‡ ‰בנימין ‡חיו ובוו„‡י

כי ‰טעם ˘‰פטר"ˆ ‰ל כ"‡ פסו˜ים

˘‡חר ‰‰פטר ."‰ו‡"כ ע„"ז י"ל בנ„ו"„,

˙‰עוררˆ‡ ‰לו ˙‰ר‚˘ו˙ פנימי˙ חז˜‰ ,‰רי י„ע יוסף ל˘לוט בר‚˘ו˙יו בלי ˙‰פעלו˙ חיˆוני˙.

‰ו‡ ל‰יו˙ ‰כנ‚„ ˜רי‡˙ ˙‰ור˘ ‰י˘

„‚ם ‡˙"ל ˘י˘ מ˜ום לספ˜ ב„בר ,י˘

ומטעם ז ‰ל‡ מˆינו בכל ‰פר˘ ‰ע„ כ˘ ‰יספר ‰כ˙וב על ˙נוע˘ ‰ל ˙‰ר‚˘ו˙ מˆ„ יוסף

ב ‰ז' עליו˙ כ"‡ לכל ‰פחו˙ ‚' פסו˜ים,

ל‰וסיף ‚ם ‰פסו˜ים „מחר חו„˘.

בע˙ „יבורו עם ‡חיו בכלל‚ ,ם כ‡˘ר „יברו עמו על ענינים ‰נו‚עים בנפ˘ו וכ‚ון ˘סיפרו לו
˘יע˜ב ‡ביו עו„נו חי ועל ˆ‰ער ˘י˘ לו וכו' – כי ‰נ˙‚‰ו ‰י˙ ‰ב˙˜יפו˙ ובחוז˜.
]ור˜ פעם ‡ח˙ מˆינו ˘‰כ˙וב יפר˘ "ויסוב מעלי‰ם ויבך" )מב ,כ„( ,ו‰י' ז ‰כ‡˘ר ˘מע
˘‡חיו מ˙חרטים על מכיר˙ו )כפירו˘ ר˘"י ˘ם( – ‡בל ‚ם ‡ז ל‡ ‰י˙ ‰זו בכי' ‚„ולˆ‰˘ ‰ריכ‰
‡ו˙ו ל‰יכנס לח„רו ולרחו ıפניו‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ ר˜ נ˙רח˜ מ‰ם לזמן ˜ˆר˘" ,ל‡ יר‡ו‰ו בוכ,"‰
ומי„ ˘ב ‡לי‰ם בחזר.[‰
ובכן ,כ‡˘ר ‰כ˙וב מספר כ‡ן ˘יוסף ˙‰ר‚˘ כל כך" ,נכמרו רחמיו" ,ע„ ˘"ויבו‡ ‰ח„ר‰
ויבך ˘מ) "‰וב‡ופן ˘‰וˆרך לרחו ıפניו לפני יˆי‡˙ו ,כ‰מ˘ך ‰כ˙וב" :וירח ıפניו ויˆ‡"( –
ב‰כרח ˘‰י' מ‡ורע מיוח„ במינו ˘עורר ‡˙ יוסף ל˙‰ר‚˘ו˙ עז ‰ע„ ˘ל‡ יכול עו„ ל˘לוט
בר‚˘ו˙יו ,וז ‰מ‰˘ ‰כריח ‡˙ ר˘"י ל‰בי‡ ‡˙ כל „‰ין ו„ברים ˘‰י' בין יוסף לבנימין,
וכ„ל˜מן.

‚.

לפי ר˘"י˙‰ ,חל˙ „‰יבור ˘בין יוסף לבנימין ‰י' – "˘‡לו ,י˘ לך ‡ח מ‡ם? ‡מר לו‡ :ח

‰י' לי ו‡יני יו„ע ‰יכן ‰ו‡".
]ול‰עיר˘ ,במ„ר˘ רב) ‰פˆ"„ ,ח( ‡ין ˙‰חל ‰זו‡ ,ל‡ ˘יוסף ˙‰חיל מי„ ל˘‡ול "‡י˙ לך
בנין" )וב˙נחומ‡ וי‚˘ „'˙‰˘ ,חיל ל˘‡ול" :י˘ לך ‡˘ .("‰וכעין „ברי ר˘"י ‰ו‡ ביל˜וט
פר˘˙נו רמז ˜נ[.
ונר‡˘ ‰מיוס„ „יבור ז ‰בל˘ון ‰כ˙וב בפסו˜ ˜‰ו„ם" :וי˘‡ ‡˙ עיניו ויר‡ ‡˙ בנימין ‡חיו
בן ‡מו" – ˘בז ‰נרמז ˘‰י' „יבור מיוח„ ‡ו„ו˙ ‡‰חוו˘ ‰ביני‰ם" ,י˘ לך ‡ח מ‡ם".
ו‡חר כך ממ˘יך ר˘"י ˘יוסף ˘‡ל ‡˙ בנימין ו„יבר עמו ‡ו„ו˙ יל„יו – ונר‡˘ ‰מיוס„ ז‰
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ו

בסיום ‰פסו˜ ˜‰ו„ם‡˘ ,מר יוסף לבנימין "‡ל˜ים יחנך בני" )ול‰עיר ‚ם מב‡ר ב˘„ ‰כ‡ן(:
ר˘"י ˘ם מפר˘‡˘ ,מיר ‰זו ˘‡מר יוסף לבנימין‡" ,ל˜ים יחנך בני" – ˘ייכ˙ ‰י‡ למ‰
˘‡מר יע˜ב ‡בינו ב˜˘ר לבניו )וי˘לח ל‚‰" :(‰ ,יל„ים ‡˘ר חנן ‡ל˜ים ‡˙ עב„ך"; "ב˘‡ר
˘בטים ˘מענו חנינ˘‡' ,‰ר חנן ‡ל˜ים ‡˙ עב„ך' ,ובנימין ע„יין ל‡ נול„ ,לכך בירכו יוסף
בחנינ."‰
ומע˙ ‰י˘ לומר˘ ,כ˘ם ˘‰ל˘ון "‡˘ר חנן ‡ל˜ים ‡˙ עב„ך" ביע˜ב נ‡מר ‰ב˜˘ר ליל„יו
˘ל יע˜ב‰" ,יל„ים ‡˘ר חנן ‡ל˜ים" ,כך כ‡ן ,כ˘יוסף ‡מר לבנימין "‡ל˜ים יחנך בני"‰ ,י'
„יבור מיוח„ ב˜˘ר ליל„יו ˘ל בנימין.
ומובן מ„וע „יבור ז‚ ‰רם ל˙‰ר‚˘ו˙ מיוח„˙ ‡ˆל יוסף:
כ‡˘ר יוסף ˘ומע מבנימין על יל„יו ,ו˘ומע ˘בנימין ‡חיו ח„ור כל כך בר‚˘ ‡‰חוו‰
ו‚‰ע‚ועים ‡ליו˘ ,למרו˙ ˘בנימין ‰י' בע˙ מכיר˙ יוסף ˆעיר ביו˙ר )בערך כבן ע˘ר ˘נים(,
‰רי במ˘ך כל ˘‰נים ל‡ ‰פסי˜ לח˘וב ‡ו„ו˙ ‡חיו בן ‡מו ועל ˆ‰רו˙ ˘פ˜„ו‰ו ,ע„ כ„י כך
˘˜ר‡ ‡˙ ˘מו˙י‰ם ˘ל כל ע˘ר˙ בניו על ˘מו ועל ˘ם ˆ‰רו˙ ˘מˆ‡ו‰ו ,וכל ‡ח„ מ˘‰מו˙
מבט‡ ‡˙ ˆ‰ער ו‚‰ע‚ועים ב‡ופן מיוח„ – "מי„ נכמרו רחמיו".
]ובז ‰יומ˙˜ מˆ˘ ‰יין ר˘"י "כ„‡י˙‡ במסכ˙ סוט) "‰לו ,ב( – ול‡ ˆיין למ„ר˘ ˙נחומ‡
)וי‚˘ „'( ומ„ר˘ רב) ‰ב"ר פˆ"„ ,ח( – כי „ו˜‡ במסכ˙ סוט ‰מבו‡ר ‡יך ˘כל ע˘ר˙ ˘‰מו˙ ˘ל
בני בנימין ˘ייכים ליוסף ו‰מ‡ורעו˙ ˘עברו עליו )ו‡ילו במ„ר˘ים ‰נ"ל מבו‡ר ˘‰י' ˘ם ‡ח„
‡ו ˘נים ‰יוˆ‡ים מן ‰כלל – ˘‰יו מטעם ‡חר(;
ולכן מע„יף ר˘"י לˆיין ל"מסכ˙ סוט˘ ,"‰בכך יומ˙˜ יו˙ר ‚ו„ל ˙‰‰ר‚˘ו˙ ˘ל יוסף –
˘˘מע מבנימין כיˆ„ ˜ר‡ ‡˙ כל ע˘ר˙ בניו על ˘ם יוסף ומ‡ורעו˙יו‡ ,י˘ ל‡ נע„ר[.

„.

וי˘ ל‰וסיף:

לקראת שבת

טו

‡˘‰ל‰ ‰י‡ ‡ם ל‰וסיף ענין ח„˘ מנבי‡

ענין ‡ח„ ,ו‰ו‡ ממ"˘ ˘ם „˘"פ ר‡‰

‡חר ,וי˙כן „בז‚ ‰ם ‰ב"י יו„‡„ ‰ין

˘חל בער"ח ‡לול מפטירין עני' סוער‰

ל‰וסיף ,כנ"ל.

ומוסיפין פסו˜ ר‡˘ון ו‡חרון „מחר

ו‰נ‰

ב˘נ˙ ˙˘"‡ )ל‡חרי כ˙יב˙

‡‚ר˙ ‰נ"ל( „‰פיס ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ
"ס„ר ‰פטרו˙ ˘י˘ ב‰ם חילו˜י מנ‚‰ים"
)כ‰וספ ‰לסי„ור( ,ו‰ור˘‡ ‰ר בפ' ‰חו„˘
"‡ם ‰ו‡ ר"ח ‡ו ער"ח ‡ומרים ‡חר
‰פטר˙ ‰ח„˘ פסו˜ ר‡˘ון ו‡חרון ˘ל
‰פטר˙ ˘ב˙ ר"ח ‡ו מחר חו„˘"‰ ,יינו
„‚ם ‰יכ‡ „‰ב"י ל‡ כ˙ב ל˙‰יר „‰ילו‚ –
נ‚‰ו לסמוך על ‰‰י˙ר ול„ל‚ ]ומכ‡ן יוˆ‡
מפור˘ „ל‡ כמ"„ ‰נ"ל ˘טעם ‰וספ˙
פסו˜ים ‰י‡ כ„י לˆ‡˙ לפי „‰יע‡‰ ‰חר˙

חו„˘‰ ,רי ˘מוסיפין פסו˜י מחר חו„˘
‚ם כ˘‡ינו ענין ‡ח„ עם ‰פטר˙ ‰יום
)וˆ"ל „במ˘נ ‰ר‡˘ונ ‰נס˙פ˜ ‡„מו"ר
מו‰ריי"ˆ ב‰וספ ‰מנבי‡ ‡חר כ˘‡ינו
בח„ ענינ‡ ,ור˜ במ˘נ‡ ‰חרונ‰ ‰כריע
ל‰וסיף ‚ם ב‡ופן כז .(‰ומע˙ ‰מובן
˘ע„"ז ‰ו‡ ב˘ב˙ חנוכ˘ ‰חל בר"ח וכן
ב˘"פ ˘˜לים ˘חל בר"ח ‡ו ערב ר"ח
˘מוסיפין פסו˜ים „‰פטר˙ ˘ב˙ ר"ח ‡ו
מחר חו„˘.

ו‰נ‰

ב‡‚ר˙ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ ‰נ"ל

כו' – ˘‰רי בפר˘˙ ‰חו„˘ ˘חל בר"ח ‡ו

נזכר ר˜ ע"„ ‰וספ˙ פסו˜י ר"ח ,ויל"ע ‚בי

ער"ח ‡ין ˘ום „יע ‰ל„חו˙ ‰‰פטר„ ‰פ'

פסו˜י מחר חו„˘‰˘ ,רי כ‡˘ר חל ר"ח

‰חו„˘ ,ומ"מ מוסיפין כנ"ל[‡ .בל ל‡י„ך,

טב˙ ב˘ב˙ חנוכ ‰"‰ ‰לעולם ‡' „ר"ח.

‚ם בר˘ימ ‰זו ע„יין ל‡ ‡˘כחן ˘‰ור‰
בפירו˘ ‰מנ ‚‰ב˘ב˙ חנוכ ‰ור"ח ,וכן
ל‡ בפ' ˘˜לים ˘חל בר"ח ‡ו ער"ח.

וע"פ

ונ"ל

˘י˘ מ˜ום לחל˜ בין ‰וספ˙ ב'

פסו˜ים ‡ו „' פסו˜ים„ ,ר˜ ב' פסו˜ים
˘פיר ול‡ „' )ובפרט – מב' נבי‡ים ˘ונים(.

לפי ‰נ"ל ‰˘‚„‰‰ ,כ‡ן ‰י‡ ˘בנימין ˜ר‡ ‡˙ כל בניו על ˘ם יוסף ‡חיו ומ‡ורעו˙ חייו;

‰סבר‡ ‰נ"ל ˘מוסיפין פסו˜ים

ו˜ˆ˙ סמוכין לז – ‰ממ"˘ ‰ב"י בסי' ˙כ‰

ר˜ כ˘ב' ‰‰פטרו˙ ‰ם בח„ ענינ‡˘ ,וב

‚בי ˘ב˙ ר"ח ‡לול „מפטירין עני' סוער,‰

‡מנם ב„ברי ר˘"י מו„‚˘ )‚ם( ˘‰יו ע˘ר ‰בנים ˘ -כן ר˘"י מ‡ריך בל˘ונו ומפרט כיˆ„

‡‡"פ ל‰וכיח מ‰ור‡˙ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ

"ו‡חר ˘‚מרו ‰‰פטר‡ ‰ומרים פסו˜

יוסף ˘‡ל ‡˙ בנימין "י˘ לך בנים?" ו‰ו‡ ˘‰יב "י˘ לי ע˘ר‡) "‰ף ˘‰י' יכול ל˜ˆר ול‰בי‡

‚בי פר˘˙ ‰חו„˘ ל‰פטר˙ חנוכ ‰ור"ח,

ר‡˘ון מ‰פטר˙ ˘‰מים כס‡י ופסו˜ ו‰י'

מי„ ‡˙ ˙˘וב˙ בנימין ב„בר ˘מו˙י‰ם ˘ל ‰בנים" ,בלע ובכר וכו'"(.

‡ו ˘˜לים כו' – כי מˆינו לומר „‚ם

מ„י חו„˘ לזכר ˘‰יום ר"ח" .ו‰נ ‰בב"י

‰וספ˙ פסו˜י ˘‰מים כס‡י ‡ו מחר חו„˘

˘ם ‚ופ‡ ,ב‰מ˘ך „בריו ,מבי‡ „לעולם

ולפי „רכנו ,י˘ לב‡ר ‡˙ „‰יו˜ במספר ז:‰
כ‡מור„‰ ,יבור על בניו ˘ל בנימין נרמז ‰ו‡ במ‡˘ ‰מר יוסף לבנימין "‡ל˜ים יחנך בני" –
˘‡מיר ‰זו מ˜ביל‰ ‰י‡ למ‡˘ ‰מר יע˜ב בנו‚ע לבניו "‰יל„ים ‡˘ר חנן ‡ל˜ים ‡˙ עב„ך".
ובכן˜‰ ,בל ‰זו מ„ויי˜˙ ‰י‡ ‚ם במספר:‰
כ˘יע˜ב ‡מר "‰יל„ים ‡˘ר חנן ‡ל˜ים ‡˙ עב„ך" – ‰ו‡ „יבר על ‡ח„-ע˘ר יל„יו )כי
בנימין עו„ ל‡ נול„(;
ו‡ף כ˘‡מר יוסף "‡ל˜ים יחנך בני" נכללים בז‡ ‰ח„-ע˘ר :בנימין עˆמו‡˘ ,ליו מ˙ייחס
פ˘ט ‰ל˘ון )"יחנך בני"( ,וע˘ר˙ בניו ‰נ˜ר‡ים על ˘ם יוסף ומ‡ורעו˙יו ,וביח„ ‰ם ‡ח„-ע˘ר
‡נ˘ים .ו„ו"˜.

ב‰פטר˙ פר˘˙ ‰חו„˘ נח˘ב˙ כח„

כ˘חל ר"ח ‡לול ב˘ב˙ ‰ו‡ יום ‡' „ר"ח,

ענינ‡‰˘ ,רי ‰פטר˙ פר˘˙ ‰חו„˘ ‰י‡

ו‡"כ לכ‡ו' י˘ ל‰וסיף ‚ם ‰פסו˜ים „מחר

‚"כ בענין ר"ח ,מ˘‡"כ בנ„ונים ‰נ"ל

חו„˘ ,ומ"מ ל‡ ‰זכיר ‰ב"י ע"„ ‰וספ˙

˘‰וספ˙ פסו˜י ˘‰מים כס‡י ‡ו מחר

פסו˜י מחר חו„˘ ,ומ˘מע ˜ˆ˙ ˘ס"ל

חו„˘ ‰י‡ ענין ח„˘ ל‚בי ‰פטר˙ ‰יום,

˘‡ין מוסיפין.

י˘ מ˜ום לומר „חיי˘ינן מ˘ום „ילו‚.

מי‰ו

וטעם

„‰בר ב„˜‰ים ˘סבר˙ "‰ר

לכ‡ו' י˘ ללמו„ מר˘ימ‰ ‰נ"ל

מנוח ‰נ"ל „כיון „"˜רינן על פ ‰ל‡

˘מוסיפין פסו˜ים מנבי‡ ‡חר ‚ם ‡ם ‡ינו

˘מי' „ילו‚" – ‰וב‡ ‰בב"י סי' ˙כ‚ ‰ם

לקראת שבת

י„

עיונים וביאורים

ב˘ב˙ ויום ‡' ,ול‡ ב‡ופנים ‡חרים כ‚ון

ור‡ ‰בפרי ח„˘ סי' ˜מ„ ˘כ' „טעם ז‰

‰ך „י„ן „˘ב˙ חנוכ ‰ור"ח ,וע„"ז ˘ב˙

עי˜ר ,ומע˙ ‰י"ל „ב' ‰‰פטרו˙ „˘‰מים

˘˜לים ו‰חו„˘ ˘חל בר"ח ‡ו ער"ח,

כס‡י ומחר חו„˘ נח˘בים כעין ח„ ענינ‡

עצת יוסף – חלק
מפתרון החלומות

"מפני כבוד המלכות"
– מלכותו של יוסף

ועו„ ,ומ˘מע „‡כן ב‰נך ‡ין מוסיפין

)„‰פטר˙ ר"ח ‰ו‡ מחמ˙ ענין ר"ח ˘נזכר

ב„ו‚מ‡ו˙ ‰נ"ל ,ו„וח˜ לומר „ל‡ פירט

בו ,ו‰רי ‚ם ב‰פטר˙ מחר חו„˘ מ„בר

וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצוהו מן הבור
ויגלח ויחלף שמלותיו ויבוא אל פרעה

ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ
מצרים וגו'

מ˘ום „סמיך ‡מ"˘ ב˘ב˙ ר"ח .מי‰ו ‡‰

בענין ר‡˘ חו„˘( ,ול‰כי בכ„ ‚"‰ו˜‡

‚ופ‡ טעמ‡ רב ‰בעי לחל˜ בין ˘ב˙ ר"ח

‡ין ˜פי„‡ „טירוף „ע˙ ˆ‰יבור מערבוב

ויגלח  -מפני כבוד המלכות
)מא ,יד .רש"י(

)מא ,לג(

ל˘‡ר „‰ו‚מ‡ו˙.

˙רי ענינ‡ ]ועיין ‰יטב בפר"ח ˘ם „כל

וב˜ˆו˙

˘‰ולחן כ' „‰וספ˙ ‰פטר‰

‡חר˙ ˘ייכ‡ ר˜ ‰יכ‡ „‡˘כחן „יע‰
„ס"ל ˘י˘ ל‰פטיר ‰פטר‰‰ ‰י‡ ,וטעם

‡‰יסור „‡ין מ„ל‚ין מנבי‡ לנבי‡ ‰ו‡ ר˜
ב˙רי ענינ‡ ול‡ בח„ ענינ‡[.

וי"ל

˘מטעם ז‰ ‰בי‡ בב"י ˘ם עו„

‰‰וספ ‰כ„י לˆ‡˙ ‚ם י„י „‰יע‰‰ ‰י‡

י˘וב למנ‰ ‚‰וספ˙ פסו˜י ˘ו˘ ‡˘י˘

‡ף ˘‡ין ‰לכ ‰כמו˙ .‰וכ‚ון ב˘ב˙ ˘חל

כ˘י˘ ח˙ן – "ו"‰ר מנוח ˙יר„ ıכיון

ב‡' „ר"ח‰˘ ,בי‡ ‰ב"י סי' ˙כ ‰מ"„

„˘ו˘ ‡˘י˘ ˜רינן על פ ‰ל‡ ˘מי' „ילו‚,

˘מפטירין מחר חו„˘ ול‡ ‰פטר˙ ר"ח

וכיו"ב כ˙ב מ‰ריב"ח ז"ל ב˘ם נ"י וז"ל

)כי ס"ל „ב' „ר"ח ‰ו‡ ‰עי˜ר( .מ˘‡"כ

˘‡ני ˘ו˘ ‡˘י˘ „ל‡ו מ˘ום ‰פטר‰

ב„ו‚מ‡ו˙ „לעיל „לכו"ע נ„חי˙ ‰פטר˙

˜‡מרינן לי' ‡ל‡ כזמר בעלמ‡" ,ולכ‡ו'

ר"ח ‡ו מחר חו„˘ מפני ‰פטר˙ ‰יום.

‡מ‡י ל‡ ‰ס˙פ˜ בטעם ˙‰רומ˙ ˘„‰ן

‡יבר‡ „לכ‡ו' „וח˜ ‚„ול לפר˘ כן „ברי

]ועו„ ז‡˙‰ ,רי טעם „"זמר בעלמ‡"

‰ב"י ,ב˘ע‰˘ ‰ו‡ עˆמו בי' טעם „בריו

ל‡ ˘ייכ‡ ב‰פטר˙ מחר חו„˘ ˘פ˘וט

ר˜ מ˘ום "לזכר ˘מחר ‚"כ ‰ו‡ ר‡˘

„"מ˘ום ‰פטר‡˜ ‰מרינן לי'"[ – ‡ל‡ כי

חו„˘" ,ול‡ ‰זכיר „בר וחˆי „בר ˘‰ו‡

ב‡מ˙ עי˜ר ‰‰י˙ר „‰וספ˙ פסו˜י מחר

כ„י לחו˘ ל‡י„ך מ"„ )ומ‚ ‰ם ˘ב˘ו"ע

חו„˘ ‰ו‡ ל‡ מ˘ום טעמי ˙‰רו,„"‰

כלל ל‡ ‰זכיר ‰‰ו‡ מ"„(.

וכנ"ל ‡ף ˙‰רו „"‰כ' ˘ל‡ לסמוך ל‚מרי,

ו‰נר‡‰

בז ,‰ב„˜‰ים „‚ם ˙‰רו„"‰

„נ˜ט טעמים ˘ל‡ לחו˘ ל‡„ ‡‰ין
מ„ל‚ין ,סיים ˘ם "˘טעמים ‡לו ל‰יכ‡
„נ‰ו‚‡ ,בל ‰יכ‡ „ל‡ נ‰ו‚ ל‡ לנ‰ו‚ כן
מח„˘" ,וחזינן „‚ם ל„י„י' )˘‰ו‡ מ˜ור
מנ‰‰ ‚‰י˙ר ל„ל‚( ל‡ פ˘יט‡ לן „‡ין
לחו˘ בז ‰ולכ˙חיל‡ ‰ין לנ‰ו‚ כן .ומע˙‰
י"ל „ב„ו˜‡ ל‡ ‰זכיר ‰ב"י ‰ך ‰וספ‰

‡ל‡ עי˜ר ‰‰י˙ר „מחר חו„˘ ‰ו‡ כיון
˘בל‡ו ‰כי ‰ם כמו ח„ ענינ‡ ,כנ"ל,
מ˘‡"כ ˘ו˘ ‡˘י˘ ˘‰ו‡ ענין ח„˘ ל‚בי
‰פטר˙ ‰יום וליכ‡ לעי˜ר יסו„ ‰‰י˙ר
‰נ"ל ,ול‡ רˆ‰ ‰ב"י לסמוך ר˜ על ‰‰י˙ר
˘ב˙רו ,„"‰ולכן מוסיף עו„ טעם „"ל‡ו
מ˘ום ‰פטר‡˜ ‰מרינן לי'".

ומע˙‰

מחוור ‰יטב טעם ספי˜ו ˘ל

ב˘‡ר מ˜רים כיו"ב ,כי עי˜ר ‰טעם ˘‡ין

‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ ב‰פטר˙ ˘ב˙ חנוכ‰

מ„ל‚ין ‰ו‡ כ„פיר˘ ר˘"י בסו‚יין מפני

ור"ח ‡ף ˘לענין ˘ב˙ ˘חל ב‡' „ר"ח

"טירוף „‰ע˙" )מחמ˙ ˘ינוי ‰ענינים(,

נ‚‰ו ‡בו˙יו נ"ע כ‰מחבר ,כי בחנוכ‰

הקשו במפרשים )ראה רע"ב .נחלת יעקב ועוד(:
למה פירש רש"י "מפני כבוד המלכות" רק על
"ויגלח" ,והרי גם "ויחלף שמלותיו" הי' מפני
כבוד המלכות?
]ובדרך הפשט יש ליישב ,שחילוף השמלות
לא הי' דוקא מפני כבוד המלכות ,שהרי דרך
העולם שהאסירים לובשים בגדים מיוחדים ,וכל
היוצא מבית האסורים מחליף בגדיו; משא"כ
גילוח ,שגם האסירים מגלחים שערותיהם בעת
הצורך ,צ"ל שהי' מפני כבוד המלכות[.
ויש לומר בזה ע"ד הרמז:
כתיב "מבית האסורים יצא למלוך"
ד ,יד( ,היינו שמיד ביציאתו של יוסף מבית
האסורים התחיל ענין מלכותו על מצרים )קה"ר
שם .ועוד(.
)קהלת

והנה ,בדיני המלך ישנם שני חיובים הבאים
מפני כבוד המלכות :א .גילוח ,כדמצינו ש"מלך
מסתפר בכל יום" )תענית יז ,א( .ב .לבישת בגדי
כבוד ,שהמלך "מתקן עצמו ומתנאה במלבושין
נאים ומפוארים" )רמב"ם הל' מלכים פ"ב ה"ה(.
וזהו הרמז בדברי רש"י "מפני כבוד
המלכות"  -היינו כבוד מלכותו של יוסף ,כי
בגילוח זה הותחל כבר אצל יוסף קיום דין
גילוח שעל המלך.
משא"כ "ויחלף שמלותיו" לא פירש רש"י
"מפני כבוד המלכות" ,שהרי לא הלבישוהו
עדיין בגדי מלכות )ראה יפ"ת )השלם( לב"ר פפ"ט,
יא( .ורק אח"כ ,כשמינהו פרעה למלך בפועל
על ביתו ועל כל ארץ מצרים ,והלבישו בגדי
מלכות – אזי נתקיים בו גם דין "מתנאה
במלבושין נאים ומפוארים" .וק"ל.

צריך ביאור :מה ראה יוסף ליתן עצה
לפרעה ,והרי לא נתבקש אלא לפתור את
החלום ,ולא לייעץ לפרעה מה לעשות )וכמו
שהקשו הרמב"ן פרשתנו מא ,ד ,אברבנאל פרשתנו

השאלה הח' ,ועוד(?
ויש לבאר:
הקושי בפתרון חלומות פרעה ,שבעטיו
נכשלו החרטומים לפרשם ,הוא כמסופר
בכתוב )פרשתנו מא ,ג(" :והנה שבע פרות אחרות
עולות וגו' רעות מראה ודקות בשר ותעמודנה
אצל הפרות על שפת היאור" ,כלומר – שהפרות
הטובות והפרות הרעות עמדו יחד על שפת
היאור .והתקשו החרטומים איך ייתכן שיהיו
שני ההפכים – המרומזים בפרות הטובות
והרעות – בזמן אחד?
והפתרון לקושי זה הוא בעצתו של יוסף:
בשבע שני השבע "יקבצו את כל אוכל השנים
הטובות הבאות האלה ויצברו בר" )שם ,לה(,
היינו שכבר בשנות השבע יתכוננו לשנות
הרעב; ומאידך – בשנות הרעב "והי' האוכל
לפקדון לארץ לשבע שני הרעב" )שם ,לו(,
שיאכלו את אוכל שנות השבע .ונמצא ,שעצתו
של יוסף אינה ענין בפני עצמו ,אלא היא חלק
מפתרון החלום.
וזהו "וייטב הדבר בעיני פרעה" )שם ,לז(,
דקאי על עצתו של יוסף )ראה רבינו בחיי שם(,
שמצאה חן בעיני פרעה יותר מעצם פתרון
החלום ,מאחר שבעצה זו פתר את הקושי
העצום שנתקשו בו החרטומים ,עד ששבחו
"אין נבון וחכם כמוך" )שם ,לט(.

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

ללקראת שבת

ח

המדור מודפס
ﬠיוי נשמת
הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר

מרדכי אברהם ישﬠי'
ﬠ"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ﬠ
נב"ﬠ י"ד ניסן ה'תש"פ
תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

מדוע ציער ראובן את אחיו כאשר התחרטו על חטאם?  /כיצד המתין הרמב"ם עם "עמוד התורה והמצווה" עד
סוף ספר המדע?  /מדוע תשובה מתוך צרה אינה תשובה שלימה?  /וכיצד "בחירה חפשית" היא יסוד עבודת
התשובה מכל צדדי'?

עבודת התשובה השלמה שלימד ראובן את אחיו
כ‡˘ר ‡יים יוסף על ‡חיו ,ו„ר˘ ל‡סור ‡ח„ מ‰ם ע„ ‡˘ר יבי‡ו ‡˙ בנימין‰ ,בינו ‡‰חים
˘ˆר ‰זו ב‡ ‰ל‰ם בסיב˙ מכיר˙ יוסף ,ו‡ף ˜יבלו על עˆמם ‡˙ ˘‡‰מ ,‰ב‡מרם "‡בל
‡˘מים ‡נחנו על ‡חינו˘‡ ,ר ר‡ינו ˆר˙ נפ˘ו ב˙‰חננו ‡לינו ול‡ ˘מענו ,על כן ב‡‡ ‰לינו
ˆ‰ר‰ ‰ז‡˙" )פר˘˙נו מב ,כ‡(.
כ‡˘ר ˘מע ר‡ובן ‡˙ „ברי ‰וי„וי ו‰חרט‰ ,‰עˆים ‡˙ „‰ברים ו‰וסיף עלי‰ם‰" :לו‡
‡מר˙י לכם ל‡מר ‡ל ˙חט‡ו ביל„ ,ול‡ ˘מע˙ם ,ו‚ם „מו ‰נ ‰נ„ר˘" )˘ם כב(.
)כלי י˜ר ,ספורנו ו‡ו"‰ח ע"‰פ .ור‡‚ ‰ם רמב"ן כ‡ן פסו˜ כ‡.

‡ל˘יך כ‡ן .ועו„(˘‰˘ ,בטים סברו ˘יוסף ‰י' חייב מי˙ ‰על פי ˙‰ור‰

המדור מודפס
זכות
הרב שמﬠון הוי שיחי'
בן אה
רפואה שמה וקרובה

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

תשובה בבחירה חפשית

‡ו„ו˙ ‰וספ˙ ר‡ובן בי‡רו ‰מפר˘ים

לקראת שבת

י‚

)כמבו‡ר במפר˘ים ‰נ"ל.

בדין אין מדגין מנביא נביא
ונפק"מ הפטרת שבת חנוכה
שח בר"ח
יפלפל בדעת הב"י אימתי ס"ל להתיר דילוג מנביא לנביא ע"פ ראיות ליסוד ההיתר וטעמו  /עפ"ז יסיק לענין
הוספת פסוקי הפטרת ר"ח ומחר חודש – בהפטרת שבת חנוכה שחל בר"ח ,וידון בשיטת אדמו"רי חב"ד בזה

ī
‚רסי' במ‚יל ‰כ„ .ב„ין ˜רי‡˙ ‰פטר‰
"‡ין מ„ל‚ין מנבי‡ לנבי‡" ,וכ" ‰ל„ינ‡

ועיין ‚ם בפי' לרי˘ פר' וי˘ב( ,וחרט˙ם ‰יי˙ ‰ר˜ על ‡‰כזריו˙ "ב˙‰חננו ‡לינו ול‡ ˘מענו" .ועל

ב˘ו"ע ‡ו"ח סי' ˜מ„ .ו‰נ ‰ב‰פטר˙ ‡'

כך ‰ב‰יר ל‰ם ר‡ובן ˘טעו ,וחט‡ם ‰ו‡ ‚ם בעˆם ‰מכיר" – ‰ו‚ם „מו ‰נ ‰נ„ר˘".

„ר"ח ˘חל ב˘ב˙ נח' ‰מחבר ו‰רמ"‡

וי˘ ל˙מו˙ ‰מי ‰‰רב:‰
מי„˙ ‡נו˘יו˙ ‰י‡˘ ,כ‡˘ר נמˆ‡ ‡„ם בˆר ‰וˆו˜ ‰רח"ל ,ו‰רי לבו ˘בור ו‰ו‡ מכיר
ב‡˘מ˙ו ומˆ„י˜ עליו ‡˙ „‰ין‰ ,נˆ ‰ריך ל„בר ‡ל ליבו ולנחמו ולעו„„ו ,ובוו„‡י ˘ל‡ לבו‡
ול„‚‰יל ‡˙ כוב„ ‡˘מ˙ו.
ו‡ם כן ,מ‡חר ˘˘‰בטים כבר ‰יו עומ„ים ומ˙וו„ים על ‡˘מ˙ם ,ו„ˆ‰י˜ו עלי‰ם ‡˙
„‰ין ,מ„וע ב‡ ר‡ובן ו‰וסיף בחומר חט‡ם ,וממיל‡ ‚ם בחומר ‰עונ˘? ‰נ ‰‚‰זו ‡ינ‰

בסי' ˙כ ‰ו˜מ„„ ,ל‰מחבר מפטירין
‰פטר˙ ר"ח )˘‰מים כס‡י( ומוסיפין פסו˜
ר‡˘ון ו‡חרון „מחר חו„˘ "לזכר ˘מחר
‚"כ ‰ו‡ ר"ח" ,וברמ"‡ „˜ורין ר˜ ‰פטר˙
ר"ח ו‡ין מוסיפין כן˘ ,ל‡ ל‰פסי˜ מנבי‡
לנבי‡ .ובבי' „ ‡‰ל‰מחבר ל‡ חיי˘י'

ל„ילו‚‰˘ ,בי‡ כמ ‰טעמים „‡‰י„נ‡ ‡ין
חו˘˘ין ל ,‡‰עיי"˘.

ו‰נ,‰

כ"˜

‡„מו"ר

מו‰ר˘"ב

מליוב‡וויט˘ ב‰‚‰ו˙יו לסי„ור ‰בי‡
‰נ‡ ˙‚‰ביו כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘„ ,ב˘ב˙
ר"ח נ ‚‰כ‰מחבר ול‡ כ‰רמ"‡‡ .ולם ‚בי
‰פטר˙ ˘ב˙ חנוכ˘ ‰חל בר"ח ,כ˙ב כ"˜
‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ מליוב‡וויט˘ ב‡‚ר˙
„י˘ ל‰ס˙פ˜ ‡ם ל‰זכיר פסו˜י ר"ח
ל‡חרי ‰פטר˙ ˘ב˙ חנוכ" ‰מˆ„ ‰טעם

מ˙‡ימ ‰לכ‡ור ‰למי„˙ ‡נו˘יו˙ ,ובוו„‡י ל‡ ל‰נ‰ ‰‚‰ר‡וי' מר‡ובן בכור י˘ר‡ל כלפי

ל‡יסור „ילו‚ כ' בב"י בסימנים ‰נ"ל

˘‡ין מ„ל‚ין מנבי‡ לנבי‡" .ויל"ע מ‡י

‡חיו.

„מ˜ורו ב˙רומ˙ ˘„‰ן ‚בי י˘וב ‰מנ‚‰

˘נ‡ ממנ‡ ‚‰בו˙יו ‰נ"ל ב˘ב˙ ר"ח.

„כ˘י˘ ח˙ן מוסיפים ‡חרי ‰‰פטר‰

ונ"ל „יסו„ ‰ספ˜ ב„ברי ‰ב"י עˆמו

מפסו˜י ‰פטר˙ ˘ו˘ ‡˘י˘ ול‡ חיי˘ינן

˘‰בי‡ מנ‰‰ ‚‰וספ ‰ר˜ ‚בי ר"ח ˘חל
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"נותנים בתבואה מעפר
המקום" – חשיבות
הביטול בלימוד התורה
אוכל שדה העיר אשר סביבותי' נתן בתוכה
נותנין בתבואה מעפר המקום ,ומעמיד את התבואה מלירקב
)מא ,מח .רש"י(

יש לפרש בעבודת האדם לקונו:
"תבואה" – היא רמז לתורה שהאדם לומד
ונצברת אצלו ,כפירוש התוס'
א ד"ה ורב תבואות( "בעל שמועות הוא בעל
חיטין".

)סנהדרין מב,

הדרך לעורר רחמים
על הנפש
וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו
שאלו כו' יש לך בנים א"ל יש לי עשרה ,א"ל ומה שמם ,א"ל
בלע ובכר וגו' ,א"ל מה טיבן של שמות הללו ,א"ל כולם ע"ש
אחי והצרות אשר מצאוהו ,בלע שנבלע בין האומות כו' .מיד
נכמרו רחמיו .נכמרו  -נתחממו
)מג ,ל .רש"י(

יש לבאר ע"פ דרך החסידות:
איתא בספר לקוטי תורה )בהר מ ,ד( לכ"ק
אדמו"ר הזקן נ"ע" :הנה ישראל נקראו על שם
יוסף ,כדכתיב נוהג כצאן יוסף )תהלים פ ,ב(,
וצריך לעורר רחמים על בחי' בנימין ,שנק' בן
אוני וכו' ,ולרחם על ניצוץ אלקות שבו".

אמנם ,כדי "להעמיד את התבואה" ,היינו
כדי שהתורה שלמד תיקלט במוחו ותתקיים
בנפשו כדבעי ,ולא תתקלקל ח"ו – עליו
ליתן בתוכה "עפר" ,שהוא ענין הביטול ,עי"ז
שיזכור תמיד שהתורה היא תורתו של הקב"ה,
ומי הוא ומה הוא האדם שיתגאה בה .וכמ"ש
)נוסח אלקי נצור .ברכות יז ,א( "ונפשי כעפר לכל
תהי'" וסמיך לי' "פתח לבי בתורתך" ,היינו
שע"י הביטול "כעפר" נעשית פתיחת הלב
ללימוד התורה.

תחלה "ע"ש אחי"  -היינו שעליו להתבונן
במעלת הנשמה ,שמתחלה היתה דבוקה
ומאוחדת בהקב"ה – "אחי"" ,חצובה מתחת
כסא הכבוד" )ראה זח"ג כט ,ב( ,וקדושה לאין
שיעור.

ועפר זה צ"ל "עפר המקום" דוקא :הביטול
צריך להיות באותו מקום וענין – בלימוד
התורה ,שלא יתגאה בה ולא יבקש להתכבד
בה ,ולא שינהג בביטול ובשפלות בדברים
אחרים )כגון להימנע מהרבצת תורה וכיו"ב(,
אבל יתגאה ויתכבד בתורתו.

אח"כ "הצרות אשר מצאוהו" ו"נבלע בין
האומות"  -היינו להתבונן בירידת הנשמה
ממקום מעלתה" ,מאיגרא רמה לבירא
עמיקתא" ,ונתלבשה בגוף חומרי ,ושוכנת בו
ביחד עם נפש הבהמית ויצר הרע ,עד שהאדם
יכול לעבור על רצון השי"ת ר"ל.

ועפ"ז יש לבאר ,שבדברי רש"י נרמז איך
יוכל האדם לעורר בעצמו את הרחמים על
נפשו:

וכשיתבונן בכל זה בעומק הענין  -אזי
"נכמרו  -נתחממו" ,היינו שיתחמם ויתלהט
לב האדם ברשפי אש שלהבת ,ויתמרמר מאוד
על מעמדו ומצבו ,ויעורר רחמים על הנשמה.
ועל ידי זה מעורר את מדת הרחמים
שלמעלה ,ומרחם עליו הקב"ה ומוציאו
ממצבו הנחות ,ומעלהו למעלה מעלה.

ט

צרה אינה "מקרה נקרית"
בי‡ור ‰עניין:
כ˙ב ‰רמב"ם )רי˘ ‰ל' ˙עניו˙( כ‡˘ר ‡„ם נמˆ‡ בˆר‡ ,‰ו˙ ‰י‡ כי חט‡ ועליו ל˘וב ול˙˜ן
מע˘יו ובכך ˙סור מעליו ˆ‰ר˘ ,‰כל עי˜ר ‰ל‡ ב‡‡ ‰ל‡ לעוררו ל˙˘וב .‰ו‡ילו כ‡˘ר
ממ˘יכים כר‚יל ,ו‡ומרים ˘ˆ‰ר" ‰מ˜ר ‰נ˜רי˙"‰ ,רי "˙וסיף ˆ‰רˆ ‰רו˙ ‡חרו˙".
ו‰יינו‡˘ ,ין „י בכך ˘„‡‰ם מכיר ב‡˘מ˙ו ומˆ„י˜ עליו ‡˙ „‰ין ,כיוון ˘מטר˙ ˆ‰ר‰
‰י‡ לעורר ‡˙ ˘˙‰וב ,‰וכל עו„ ˘ל‡ י˘וב מחט‡ו ע„יין ל‡ מיל‡ˆ‰ ‰ר˘ ˙‡ ‰ליחו˙.‰
ור˜ כ‡˘ר ˘ב ב˙˘וב" ‰ז‰ ‰ו‡ ˘י‚רום ל‰סיר ˆ‰ר."‰
וזו ‰יי˙‚ ‰ם כוונ˙ ר‡ובן ב˙וכח˙ו ל‡חיו˘ ,בז ‰ב‡ ל‰עמי„ם על „רך ˘˙‰וב ,‰בכ„י
˘˙סור מעלי‰ם ˆ‰ר .‰ונוסף על כך ˘‰ב‰יר ל‰ם ˘עלי‰ם ל˘וב ‚ם על ‰מכיר ‰ול‡ ר˜ על
‡‰כזריו˙‰ ,נ ‰מ˙וך „בריו נמˆ‡ו למ„ים ˘כל עי˜ר ˙˘וב˙ם ל‡ ‰יי˙ ‰מספ˜˙ ,וב„בריו
בי‡ר ‡˙ ‡ופן ˘˙‰וב‰ ‰רˆוי' ‰נ„ר˘˙ מ‰ם ,וכפי ˘י˙ב‡ר.

"עמוד התורה והמצווה"
‡˙ מ‰ו˙ ו‡ופן ˘˙‰וב‰ ‰נכונ ‰י˘ ללמו„ מ„ברי ‰רמב"ם בפר˜ חמי˘י מ‰לכו˙ ˙˘וב.‰
בפר˜ ז ,‰מעמי„ ‰רמב"ם יסו„ ‚„ול˘‡ ,ר ˘‰י"˙ ‰עני˜ ל‡„ם "בחיר ‰חפ˘י˙" לבחור
בטוב ‡ו ברע" :ר˘ו˙ לכל ‡„ם נ˙ונ‡ ,‰ם רˆ ‰ל‰טו˙ עˆמו ל„רך טוב ‰ול‰יו˙ ˆ„י˜ ‰ר˘ו˙
בי„ו ,ו‡ם רˆ ‰ל‰טו˙ עˆמו ל„רך רע ‰ול‰יו˙ ר˘ע ‰ר˘ו˙ בי„ו".
יסו„ ז‰ ‰ו‡ עי˜ר ‚„ול ב‡מונ‰˘ ,‰רי ‡ם ‡ין בחיר ‰חפ˘י˙ ‡ין ˘ייך לˆוו˙ על „‡‰ם
לע˘ו˙ „בר מ‰˘ ‰רי ‡ין לו ˘ליט ‰על מ˘ ‰יע˘ ,‰ו‚ם ‡ין לי˙ן ˘כר ועונ˘ על „בר ˘‡ינו
בבחיר˙ו .ומכל מ˜ום ‰מ˙ין ‰רמב"ם עם יסו„ ז ‰ו‰עמי„ו ר˜ ב‰לכו˙ ˙˘וב.‰
ו„‰בר ˙מו ‰לכ‡ור ,‰מ„וע ל‡ ˆ‰יב ‰רמב"ם ‡˙ "עמו„ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˘) "‰ם  (‚"‰ברי˘
ספרו ,ב˙חיל˙ ספר ‰מ„ע?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‡˘ ˙‡˘ ,‰ר ‰מˆוו˙ ני˙ן ל˜יים ‚ם לול‡ עניין ‰בחיר‰˘ .‰רי ‚וף
מע˘‰ ‰נח˙ ˙פילין ונטיל˙ לולב ‡פ˘ריים ‚ם ‡ם ‰בור‡ ‰י' מכריח ‡˙ „‡‰ם לע˘ו˙ם .ור˜
עניין ˘‰כר ועונ˘ וˆ‰יווי מיוס„ על יסו„ ‰בחיר‰ ‰חפ˘י˙.
‡מנם ,מˆוו˙ ˘˙‰וב‡ ‰ינ˘ ‰ייכ˙ כלל לל‡ יסו„ ‰בחיר‰ ‰חפ˘י˙ .עˆם ˜יום מˆוו ‰זו
‡פ˘רי ר˜ כ‡˘ר „‡‰ם יו„ע כי בחיר ‰חפ˘י˙ ני˙נ ‰לו ו‰ו‡ ˘ליט ו‡חר‡י על כל מע˘יו:
‡ילו ל‡ ‰יי˙ ‰בחיר ‰חפ˘י˙ ל‡„ם‰ ,רי ל‡ ‰י' ˘ייך ˘י˙חרט על חט‡יו‰˘ ,רי ‡ינו
‡˘ם ו‡חר‡י ל‰ם .כל עניין ‰חרט˘ ‰ייך ר˜ כ‡˘ר „‡‰ם מכיר ˘"‰חוט‡ ‰ו‡ ‰פסי„ ‡˙
עˆמו" ,וממיל‡ "ר‡וי לו לבכו˙ ול˜ונן על חט‡יו ,ועל מ˘ ‰ע˘ ‰לנפ˘ו ו‚מל ‰רע"‰

)˘ם

 ,(„"‰ו‰רי ‰ו‡ מ˙חרט ו˘ב ב˙˘וב ‰נכונ .‰וממיל‡ נמˆ‡ ˘עˆם מע˘˘˙‰ ‰וב‡ ‰ינו ˘ייך
לול‡ עניין ‰בחיר‰ ‰חפ˘י˙.
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תשובה שאינה מ"יראה" ומ"כשלון כח"

‰נ„ר˘˙ מ‰ם ‰ו‡ לזכור ול‰כיר במ‡˘ ‰מר ל‰ם כל ‰זמן "‡ל ˙חט‡ו ביל„"˘˙‰ .וב‰

י

י‡

ˆריכ ‰לנבוע מ˙וך ‰כר ‰ב‚ו„ל ‰חט‡ ,ול‡ מ˜ו˘י ‰עונ˘ ו‰ייסורים.

‡מנם ,י˘ למˆו‡ בל˘ון ‰רמב"ם כ‡ן עומ˜ לפנים מעומ˜:
ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ˘˙‰וב‡ ‰פ˘רי˙ ‡ל‡ כ‡˘ר „‡‰ם מכיר ב‡חריו˙ו למע˘יו‡ ,ל‡ י˙ר

לא למצוא תירוצים וגורמים לחטא

על כן˘˙‰ :וב‡‰ ‰מי˙י˙ ו‰נכונ‰ ‰י‡ ר˜ ˙˘וב˘ ‰ב‡ ‰בעˆמ ‰מבחיר˙ו ‰חפ˘י˙ ˘ל
„‡‰ם!

וי˘ למˆו‡ עומ˜ נוסף במ˘ ‰בחיר ‰חפ˘י˙ ‰י‡ יסו„ עניין ˘˙‰וב:‰

לפעמים ˘ב „‡‰ם ב˙˘וב ‰מסיבו˙ ˆ„„יו˙‡ .ם "מיר‡‡ "‰ו "מכ˘לון כח"

)רמב"ם ‰ל'

˙˘וב ‰פ"ב "‰ב(˘˙ .וב ‰כזו‡ ,ינ ‰ב‡ ‰מן „‡‰ם עˆמו ˘‰חליט ל˘וב ‡ל ‡ ,'‰ל‡ מחמ˙
ˆ‰ר‡ ‰ו סיבו˙ ‡חרו˙˘˙ .וב ‰מעין זו ‡ינ˘ ‰לימ ,‰מ˘ום ˘כ‡˘ר י˘ סיב‚‰ ‰ורמ˙ ‡ל
˘˙‰וב‰ ,‰רי ‡ין וו„‡ו˙ ˘‰י‡ ˙˙מי„ ו˙בי‡ו ˙מי„ ל„רך ‰י˘ר ,וי˙כן ˘ל‡חר זמן י˘וב
לסורו.
ו‰ל‡ ‡˙ ˘יעור ˘˙‰וב ‰כבר ‰עריך ‰רמב"ם˘ ,עלי' ל‰יו˙ ע„ ˘"יעי„ עליו יו„ע
˙עלומו˙ ˘ל‡ י˘וב לז‰ ‰חט‡ לעולם" )רמב"ם ˘ם רי˘ פ"ב( .ובוו„‡י ˘˙˘וב ‰מסיב„„ˆ ‰י˙
‡ינ ‰מבטיח˘ ‰ל‡ י˘וב לחט‡ לעולם ,כי ל˘ם כך ז˜ו˜ים ל˙˘וב‰ ‰ב‡ ‰מבחיר˙ו ‰חפ˘י˙
˘ל „‡‰ם „וו˜‡.
וז‰ו מ„˘ ‰יי˜ ‰רמב"ם לומר ל‡חר ˘מב‡ר עניין ‰בחיר‰" :‰ו‡יל ור˘ו˙ כל ‡„ם נ˙ונ‰
לו כמו ˘ב‡רנו ,י˘˙„ל ‡„ם לע˘ו˙ ˙˘וב ‰ול˙‰ו„ו˙ בפיו מחט‡יו ולנעור כפיו מחט‡יו".
וכוונ˙ו בז˘ ,‰ל‡ור עניין ‰בחירˆ ,‰ריך „‡‰ם ˘˘˙‰וב ‰ל‡ ˙בו‡ כ˙וˆ‡ ‰מסיב„„ˆ ‰י˙,
ול‡ מˆ„ ‰כרח מלמעל‡ ,‰ל‡ „וו˜‡ ב‡ופן ˘"י˘˙„ל" מבחיר˙ו ‰חפ˘י˙ ומרˆונו ‡‰מי˙י,
לע˘ו˙ ˙˘וב ‰כר‡וי.

ל‡ זו בלב„ ˘עליו ל‰ר‚י˘ ‡˘ם בחט‡ו ,ול‡ „י בכך ˘˘˙‰ובˆ ‰ריכ ‰לבו‡ מבחיר˙ו
‰חפ˘י˙ ול‡ מˆ„ ‰כרח ˘ל ייסורים‡ ,ל‡ עו„ ז‡˙ ˘עליו ל‰ר‚י˘ ˘‰חט‡ נע˘ ‰מבחיר‰
חפ˘י˙ ל‚מרי ,ול‡ מˆ„ ˘ום סיב‡ ‰חר˙.
פעמים ˘„‡‰ם מר‚י˘ ˘‡ינו ‡˘ם כל כך בחט‡ו‡ .מנם ‰ו‡ ‰י' יכול ל‰ימנע מן ‰חט‡,
‡ך ‰ל‡ ‰יו עו„ ‚ורמים לחט‡ ,כמו סביב˙ו ˘‰בי‡˙ו לחטו‡‡ ,ו סיב ‰פרטי˙ ˘‡ירע ‰לו
ומחמ˙ ‰ל‡ ‰י' יכול כל כך ל‰ינˆל מן ‰חט‡ .וממיל‡‡ ,ף ˘‰ו‡ ˘ב ב˙˘וב‡ ,‰ינ˘˙ ‰וב‰
‡מי˙י˙ ,מ‡חר ˘‡ין כ‡ן ‰כר ‰ברור ‰בחט‡ ,ו‡ינו מר‚י˘ ˘‰ו‡ מ„ע˙ו ורˆונו עזב ‡˙ .'‰
ור˜ כ‡˘ר מכיר ב‡מ˙ ˘‰ו‡ לב„ו בחר לחטו‡‡ ,ז מר‚י˘ ב‡מ˙ ˘נ˙רח˜ מ˘‰ם ו‰רי
‰ו‡ חוזר ב‡מ˙ ובלב ˘לם.
ו„ברים ‡לו מ„ויי˜ים בל˘ונו ˘ל ‰רמב"ם˘ ,ל‡חר ˘כבר כ˙ב ‡˙ יסו„ ‰בחיר‰ ‰חפ˘י˙,
ממ˘יך ומבי‡ ר‡י' ל„בריו מ„ברי ירמי' ב‡יכ:‰
"‰ו‡ ˘ירמי‰ו ‡מר מפי עליון ל‡ ˙ˆ‡ ‰רעו˙ ו‰טוב  . .נמˆ‡ ז‰ ‰חוט‡ ‰ו‡ ‰פסי„ ‡˙
עˆמו .ולפיכך ר‡וי לו לבכו˙ ול˜ונן על חט‡יו ‰ . .ו‡ ˘כ˙וב ‡חריו מ ‰י˙‡ונן ‡„ם חי ו‚ו'.
וחזר ו‡מר‰ ,ו‡יל ור˘ו˙נו בי„ינו ומ„ע˙נו ע˘ינו כל ‰רעו˙ ,ר‡וי לנו לחזור ב˙˘וב ‰ולעזוב

עומק טענת ראובן

ר˘ענו‰˘ ,ר˘ו˙ ע˙ ‰בי„ינו‰ ,ו‡ ˘כ˙וב ‡חריו נחפ˘„ ‰רכינו ונח˜ור ‰ונ˘וב ‰ו‚ו'".
‡ין „ברים ‡לו ר‡י' בלב„ מ„ברי ‰כ˙ובים ליסו„ ˘‰עמי„ ברי˘ ‰פר˜‡ .ל‡ י˘ בז‚ ‰ם

על פי ‰יסו„ו˙ ‡‰מורים ,יובן מ‰לך „בריו ˘ל ר‡ובן ,וטענ˙ו כלפי ‡חיו:

‰וספ ‰ו˘˙‰˘ ,‰˘‚„‰וב˘ ‰מבחיר ‰חפ˘י˙ ,ב‡„ ‰וו˜‡ כ‡˘ר מכירים ˘‰חט‡ נע˘‰

‡‰חים ‰ביעו ב„ברי‰ם ‡˙ ˜בל˙ ˘‡‰מ ‰על חט‡ם "‡בל ‡˘מים ‡נחנו" ,ו‡ף ˙‰חרטו

בבחיר ‰חפ˘י˙ מוחלט˙ ול‡ על י„י ‚ורמים ‡חרים.

ו˘בו ב˙˘וב ‰על מכיר˙ יוסף‡ ,בל כל ז‰ ‰י' כ˙וˆ‡ ‰מן ˆ‰ר˘ ‰ני˙כ ‰על ר‡˘ם‰ .ם

ו‰ו‡ ˘מ„‚י˘ ‰רמב"ם מפסו˜י ‰נבי‡ ˘כ‡˘ר מכיר „‡‰ם ב‡מ˙ ˘"מפי עליון ל‡ ˙ˆ‡

‚„‰י˘ו ב„ברי‰ם "על כן ב‡‡ ‰לינו ˆ‰ר‰ ‰ז‡˙" .ו‰יינו ˘˘˙‰וב ‰נבעˆ‡ ‰לם מחמ˙

‰רעו˙ ו‰טוב" ‡ל‡ "מ„ע˙נו ע˘ינו כל ‰רעו˙"‰ ,רי עליו ל˙‰בונן בכך ˘‰ו‡ בלב„ ‡˘ם

ˆ‰ר.‰

בחט‡יו" ,נחפ˘„ ‰רכינו ונח˜ור ,"‰ו‡זי י‚ל‰˘ ‰חט‡ נע˘ ‰בבחיר ‰חפ˘י˙ ,וממיל‡ ‡ז

˙˘וב ‰כזו‡ ,ינ ‰מבט‡˙ ‡˙ רˆונו ‡‰מ˙י ו‰חפ˘י ˘ל „‡‰ם‡ ,ל‡ ˘‰ייסורים ‰כניעו

י‰י' "נ˘וב "‰בבחיר ‰חפ˘י˙ ‡מי˙י˙ וב˙˘וב ‰נכונ.‰

‡˙ ליבו ,וכיוונו ‡ו˙ו ל„רך ‰טוב‡ ,‰בל ˙˘וב ‰מרˆונו ‰חפ˘י ו‡‰מי˙י ‡ין כ‡ן˘˙ .וב‰

ו‚ם פרט ז ‰מו„‚˘ ב„ברי ר‡ובן‰" :ל‡ ‡מר˙י ‡ליכם ל‡מור "‡ל ˙חט‡ו ביל„ ול‡

כזו ‡ינ ‰מ˙ייחס˙ ל‚מרי ל‡„ם ,כי י˘ עו„ ‚ורמים ל˙˘וב ‰זו ,ור˜ ˙˘וב ‰מבחיר ‰חפ˘י˙

˘מע˙ם" .כלומר‰˘ ,חט‡ ˘ייך ‡לי‰ם ל‚מרי ,ו‚ם ‰ם ל‡ ˘מעו ל„ברי ר‡ובן מרˆונם

מיוחס˙ ל‚מרי ל‡„ם וני˙ן לבטוח ˘כוונ˙ו ב‡מ˙ ל˘וב ‡ליו י˙'.

ומבחיר˙ם.

וזו ‰יי˙ ‰טענ˙ ר‡ובן ל‡חיו:
ר‡ובן ‰י' ז"˘ ‰פ˙ח ב˙˘וב˙ ‰חיל) "‰בר‡˘י˙ רב ‰פפ"„ ,ט( ,וכ‡ן ב‡ ללמ„ם ˙˘וב‰
‡מי˙י˙ ‰י‡ך נע˘י˙‰ .ו‡ טען כלפי‰ם ˘˙˘וב˙ם נובע˙ מן ˆ‰ר ,‰ו‡מי˙י˙ עניין ˘˙‰וב‰

ו„וו˜‡ ˙˘וב ‰מעין זו‰ ,י‡ ˙˘וב˘ ‰לימ ,‰ובכוח ‰ל‰סיר ‡˙ ˆ‰ר ‰מעלי‰ם .ולכן‰ ,י'
ר‡ובן מוכיחם ומ˘„לם ל˘וב כר‡וי ,ב‰יו˙ו ז˘ ‰פ˙ח ב˙˘וב ,‰וע˙‰ ‰ו‡ מלמ„ם ‡˙ „רכ‰
˘ל ˘˙‰וב‡‰ ‰מי˙י˙.

