


˜ובı ז‰ 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
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

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,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, 
הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב,

הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
איך קיים יוסף הציווי "ונשאתני ממצרים"?

‡יך   / יע˜ב?  ˘ל  ‡רונו  נ˘י‡˙  מˆו˙  ˜יים  ל‡  ˘לוי  י˙כן  ‡יך 
נ‡מר בכ˙וב ˘ר˜ בני יע˜ב נ˘‡ו ‡רונו ול‡ בני בניו כ‡˘ר מנ˘‰ 
ו‡פרים ‰יו בין נו˘‡י ‰‡רון? / בי‡ור ‰טעם לז‰ ˘מנ˘‰ ו‡פרים 

נ˘‡ו ‡רונו ˘ל יע˜ב ב˘ליחו˙ם ˘ל יוסף ולוי

(ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ' 235 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
איך אפשר לומר שהשעבוד התחיל בפטירת יעקב? (ע"פ ספר השיחות 

תשמ"ט ח"א עמוד 170 ואילך)

התוועדויות  מנחם –  תורת  (ע"פ  יעקב?   אצל  מיתה  לשון  נאמרה  לא  מדוע 
תשמ"ו ח"ב עמ' 317 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עבודת "ילדי הגלות"

מ„וע בס„ר ‰לי„‰ ‰י' מנ˘‰ ˜ו„ם ל‡פרים? / מ„וע מברכים ‰‡בו˙ 
‡˙ בני‰ם "כ‡פרים ומנ˘‰" ול‡ "כר‡ובן ו˘מעון"? / מ‰י עבו„˙ם 
י˘  כ‡˘ר  ס„ר ‰עבו„‰  וכיˆ„ ‰ו‡   / ‰‚לו˙"?  "יל„י  ˘ל  ‰מיוח„˙ 

סכנ‰ ˘ל "נ˘ני ‡לו˜ים"?

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ’ 459 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מדוע נקראת הפרשה שעוסקת בפטירת יעקב בשם "ויחי"? (ע"פ 

לקוטי שיחות חט"ו עמ' 422 ואילך)

מהי עבודת "דוני דיני"? (ע"פ לקוטי שיחות ח"א עמ' 103 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
חילוק בין בבלי לירושלמי בענין הכשר והכנה למצוה

יב‡ר ‰חילו˜ בין בבלי לירו˘למי סוף ˜י„ו˘ין „‡זלי ל˘יט˙יי‰ו 
ויב‡ר ‰חילו˜ ‰יוˆ‡  ל‡ו,  מכריע ‡˙ ‰ע˙י„ ‡ו  בענין ‡י ‰‰ו‰ 
מז‰ ב„יני ‰כ˘ר מˆו‰ ו‰י„ור מˆו‰ / עפ"ז יוסיף ‰בנ‰ מחו„˘˙ 
ויסי˜  בפר˘˙נו,  יונ˙ן  ל˙ר‚ום  ‡ונ˜לוס  ˙ר‚ום  בין  בפלו‚˙‡ 

נפ˜"מ לענין „ין ˜רבנו˙ כ˘‡פ˘ר לבנו˙ מזבח ול‡ בי˙

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 447 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
"מוח שליט על הלב"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
"הוא שומע"

בעז‰י״˙.

‰ננו  ויחי,  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‡˙ 
עוב„ו  ו‡ף  ‡מיר˙ם,  כ‡ופן  ‰בי‡ורים 
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙, ולפעמים 
בפרטי  ריבוי ‰˘˜ו"ט  בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט 
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 שבתיח לללקראת

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

קקלקראת שבת

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

"הוא שומע"
ואמר רבינו הגדול: "עזבהו, הוא שומע, אתה עוד תכיר בכך שהוא שומע"

"הוא שומע, עוד תכיר בכך"
‰י׳  ‰˙פילין,  מלבי˘  ‰י׳  ‰‚„ול  ˘רבנו  בע˙  ‰נ‰  ˘ל˘,  כבן   ˜„ˆ ‰ˆמח  רבינו  ב‰יו˙ 
ל‰כניס  נ˜בים  ב‰ם  ועו˘‰  ˙פילין  ˘ל  ב˙ים  כמו  ומפˆלם  ˙פוחי ‡„מ‰  לו˜ח  ‰ˆמח ˆ„˜ 
חבלים (במ˜ום רˆועו˙), ו‰י׳ לוב˘ם בזרועו ובר‡˘ו. וכ‡˘ר רבינו ‰‚„ול ‰י׳ חולı ˙פילין 
בח„ר   ıר ו‰י׳  עמ‰ם,  מ˘ח˜  ו‰י׳  ˙פוחי ‰‡„מ‰ —  ˙פיליו —   ˙‡ ıחול „ר˘״י, ‰י׳ ‰ו‡ 

‡נ‰ ו‡נ‰ ומו˘ך ב‰חבלים.

פעם בע˙ מרוˆ˙ ‰יל„ ‰נ‰ במ˘כו ˙פוחי ‰‡„מ‰ על ‚בי ‰רˆפ‰ ‰ס˙בך ‡ח„ ‰חבלים 
בר‚ל ‰˘ולחן, ו‰‚בי׳ רבינו ‰‚„ול ‡˙ ‰˘ולחן.

פעם ‡ירע ‡˘ר רבינו ‰‚„ול ‡מר מ‡מר על ˘ל˘‰ „ברים ‰עולם עומ„, בין ‰˘ומעים 
בין ‰נכב„ים,  כי ‰י׳  ע„יין — ‡ף  ל‰יו˙ו ˆעיר  ר׳ ‡ייזי˜  מ‰‡מליע,  ר׳ ‡ייזי˜  ‰י׳ ‰ר‰״ח 
‰˙חיל  וכ‡˘ר   —  ıר‡ ב„רך  נ‰‚ו  ‰י˘נים  ‰חסי„ים  כי  מרחו˜  עמ„  ˆעיר  ל‰יו˙ו  בכ״ז 
רבינו ‰‚„ול ל‡מר ‡˙ ‰מ‡מר — כ˘י„ו על עיניו — ‰נ‰ נכ„ו ‰ˆמח ˆ„˜ ‰˙עס˜ ‡ז עם 
˙פיליו, ונכנס בין ר‚לי רבינו ‰‚„ול. ו‰רכין ר׳ ‡ייזי˜ ו‡מר לו: רבי מנחם, ורˆ‰ ל‰וˆי‡ו 

מ˘ם. ו‡מר רבינו ‰‚„ול: "עזב‰ו, ‰ו‡ ˘ומע, ‡˙‰ עו„ ˙כיר בכך ˘‰ו‡ ˘ומע".

‡ייזי˜  ר׳  ‰י׳   — ˙˜פ״ט  ב˘נ˙  ‰רבנו˙  כס‡  על   ˜„ˆ ‰ˆמח  רבינו  על‰  בע˙  ‡ח״כ, 
‰עולם  „ברים  ˘ל˘‰  על  ‰מ‡מר   ˜„ˆ ‰ˆמח  רבינו  ו‡מר  ‰˘בועו˙,  לח‚  בליוב‡וויט˘ 

עומ„ (‰נ״ל). ו‰ר‰ר ר׳ ‡ייזי˜: "‰ו‡ מר‡‰ ˜ונˆים".

ופ˙ח רבינו ‰ˆמח ˆ„˜ ו‡מר: "חרפ‰ ‰י‡ ובו˘‰ לח˘ו„ בי‰ו„י ˘‰ו‡ מר‡‰ ˜ונˆים. 
מ‰ ‡ע˘‰ ˘‰סב‡ עומ„ ומˆוו‰ עליי לומר ‡˙ ‰מ‡מר".

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙רˆ"ו ע' 3-4)

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה



עצה למי שמתרגש מכל דבר קטן
במענה למכתבו . . בו כותב אשר חסר אצלו 

דבר  מכל  מתרגש  הלב,  על  שליט  דמוח  הענין 

קטן וכו'.

שהאמונה  ע"י  הוא  הנ"ל  מצב  בכל  והנה 

כי  מקיף,  באופן  רק  הוא  פרטית  בהשגחה 

מקום  כל  שאין  מובן  בפנימיות  כשנכנסת 

להתרגשות וכמבואר באגה"ק סימן כ"ה.

הנאמר  בזכרונו  חקוקים  שיהיו  ומהנכון 

ע"ב)  נ"ו  דף  (עד  בתניא  מ"א  פרק  בהתחלת 

שמתחיל  וכשירגיש  המלך",  "לפני  תיבת 

יעבור  גם  או  במחשבתו  בזה  יתבונן  להתרגש 

עליהם בדבור.

תהלים  (חומש  חת"ת  שיעורי  שומר  בטח 

ניט  זיך  ("ציהט  עצמו  את  מושך  ואינו  ותניא) 

אריין") בבקשת חשבונות רבים, כיון שהאלקים 

בדרך  להלוך  ועליו  ישר,  האדם  את  עשה 

בהתמדה  ללמדה  הק'  תורתנו  דרך  זו  הישרה 

ושקידה ולקיים מצוותי' בהידור, ולא להתעסק 

וכו'  הנפש  מהלך  הנפש,  דחשבון  בפשט'לעך 

וידוע מאמר רז"ל יגעת ומצאת, ויהי רצון שגם 

על חבריו ישפיע בכגון דא.

(אגרות קודש חט"ו עמ' שנב-ג)

מוח שליט גם על הלב דקדושה
... אכפול את דבריי, שאין כוונתי כלל לפעול 

נפילת ונמיכת הרוח, ורק שעכ"פ מכאן ולהבא 

התרגשות  על  אפילו  הלב  על  שליט  מוח  יהי' 

של  במאמר  ג"כ  ויעויין  דקדושה,  והתפעלות 

שם  בההקדמה  תשי"א  לחנוכה  הנדפס  הצ"צ 

ע'  ה'  כרך  בראשית  התורה  באור  לאח"ז  [נדפס 

תתריד, א-ב]. 

שנתיישבו  מאתם,  טובות  לבשורות  ואחכה 

האורות בכלים, אף שכלפי חוץ אין צריך להיות 

שם  במקומות  ובפרט  אלה  בימינו  כי  זה,  ניכר 

רבים  אורות  להראות  צריך  הרי  נמצאים,  הם 

כדי לבקע את החושך כפול ומכופל.

מתנהלת  אשר  טוב  מבשר  למכתבם  ואקוה 

דבר  על  ובפרטיות  מסודר,  בסדר  העבודה 

התפתחות המוסדות.

בברכת הצלחה בעבודתם בקודש. 

(אגרות קודש חכ"א עמ' קסג)

לפנות מקום לענינים שונים
כותב  אינו  בו  וגם   .  . מכתבו  ...נתקבל 

הפצת  מעניני  וכן  בקדש  עבודתו  אודות  דבר 

עניניו  דבר  על  ורק  אך  אם  כי  המעינות, 

אלו  שענינים  שמובן  ואף  החומרים.  הפרטים 

ולהטריד  לבלבל  עלולים  האישיים]  [העניינים 

צריך  במקצת,  פנים  כל  על  זה,  בכל  האדם,  את 

מקום  להניח  עכ״פ  הלב  על  שליט  מוח  להיות 

ביחוד  המעינות  הפצת  דבר  על  להודעה  פנוי 

והפצת היהדות בכלל. 

טוב  במנהג  ינהג  בעתיד  שעכ״פ  רצון  ויהי 

זה, ותקוים בו הבטחת חז״ל המקיים את התורה 

עוני  או  בגשם,  (עוני  מעוני  יהדות)  עניני  (וכל 

ברוחני) סופו לקיימה מעושר (הן בגשמיות והן 

מוסר,  להטפת  כוונתי  שאין  מובן  ברוחניות). 

אלא לעוררו לעבודת השם בשמחה וטוב לבב - 

שמקדימין בזה על ידי הנהגה כהאמורה.

(אגרות קודש חט"ו עמ' קעג)

"מוח שליט על הלב"

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה

לקראת שבת „

איך קיים יוסף הציווי
"ונשאתני ממצרים"?

איך יתכן שלוי לא קיים מצות נשיאת ארונו של יעקב? / איך נאמר בכתוב שרק בני יעקב נשאו ארונו ולא בני בניו 
כאשר מנשה ואפרים היו בין נושאי הארון? / ביאור הטעם לזה שמנשה ואפרים נשאו ארונו של יעקב בשליחותם 

של יוסף ולוי

 ‰„˘ במער˙  ‡ו˙ו  וי˜ברו  כנען  ‡רˆ‰  בניו  ‡ו˙ו  וי˘‡ו  ˆום.  כ‡˘ר  כן  לו  בניו  "ויע˘ו 
‰מכפל‰ ו‚ו'" (פר˘˙נו נ, יב-י‚).  

ומפר˘ ר˘"י: "כ‡˘ר ˆום – מ‰ו 'כ‡˘ר ˆום'; וי˘‡ו ‡ו˙ו בניו – ול‡ בני בניו. ˘כך ˆיוום: 
‡ל י˘‡ מט˙י ל‡ ‡י˘ מˆרי ול‡ ‡ח„ מבניכם ˘‰ם מבנו˙ כנען, ‡ל‡ ‡˙ם. ו˜בע ל‰ם מ˜ום, 
י˘‡  ל‡  לוי  כ‡ן.  נ˜בעו  „‚לים  ˘ל  מחנ‰  למסע  וכס„רן  רוחו˙,  ל‡רבע  וכן  למזרח,  ˘ל˘‰ 

˘‰ו‡ ע˙י„ ל˘‡˙ ‡˙ ‰‡רון, ויוסף ל‡ י˘‡ ˘‰ו‡ מלך; מנ˘‰ ו‡פרים י‰יו ˙ח˙י‰ם".  

יע˜ב  ˘ל  נו˘‡י ‡רונו  מכלל  יˆ‡ו  ויוסף  לוי  ר˘"י ‡˘ר  לנו  ˘מח„˘  ז‰  בחי„ו˘  לעיין  וי˘ 
– „לכ‡ור‰:

˘‰חיוב  ו‰יינו  ממˆרים" –  יוסף "ונ˘‡˙ני  ˘יע˜ב ‰˘ביע ‡˙  ל)  מז,  בכ˙וב (פר˘˙נו  מפור˘ 
˘ל נ˘י‡˙ ‡רון יע˜ב ו‰ב‡˙ו ל˜בור‰ ‰ו‡ בעי˜ר על יוסף; ו‡יך י˙כן ‡יפו‡ ˘„ו˜‡ יוסף ל‡ 

‰˘˙˙ף בנ˘י‡˙ ‰‡רון כפ˘וט‰?

בעˆמם  וע˘ו ‰˘˙˙פו  י˘מע‡ל  ˘‡פילו  במ˜ר‡  מפור˘  ללוי ˆריך ‰סבר‰: ‰רי  בנו‚ע  ו‚ם 
ב˜בור˙ ‡בי‰ם (חיי ˘ר‰ כ‰, ט. וי˘לח ל‰, כט); ופ˘יט‡ ˘בבני י˘ר‡ל נ˘י‡˙ ‡רון ‰מ˙ ‰י‡ מˆו‰ 
(˘לכן "נו˘‡י ‰מט‰ וחילופי‰ן .. פטורים" מ˜רי‡˙ ˘מע וכו', כיון ˘"עוס˜ במˆו‰ פטור מן 
˘ל  ‡רונו  „נ˘י‡˙  זו  במˆו‰  י˘˙˙ף  ל‡  ˘לוי  י˙כן  ‡יך  ומע˙‰,  ˘נח)).  ר"ס  יו"„  (˘"ך  ‰מˆו‰" 

‡ביו יע˜ב?  

˘‰ו‡  י˘‡  ל‡  ויוסף  ‰‡רון,   ˙‡ ל˘‡˙  ע˙י„  ˘‰ו‡  י˘‡  ל‡  "לוי   – טעם  נ˙ן  ר˘"י  ו‰נ‰, 
מלך". ‡ל‡ ˘‡ין ‰טעם מחוור, כי ב˘למ‡ ביוסף "‰ו‡ מלך" כפ˘וטו – יוסף בעˆמו, ‡ך בלוי 
‰רי ל‡ ‰ו‡ בעˆמו ע˙י„ ל˘‡˙ ‡˙ ‰‡רון (ול˘ון ר˘"י "˘‰ו‡ ע˙י„ ל˘‡˙ ‡˙ ‰‡רון" – ˆריך 

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

לפר˘ על בני ˘בטו ˘ל לוי), ‡ל‡ ר˜ יוˆ‡י חלˆיו, ו‡ף ‚ם ז‡˙ ל‡ בזמן ˜רוב ‡ל‡ ל‡חר כמ‰ 
„ורו˙; ובכן, למ‰ ˙ימנע מלוי בן יע˜ב זכו˙ ‰מˆו‰, ר˜ מ˘ום ע˙י„ רחו˜ ז‰? 

ב. וי˘ לומר:

בסיום  עˆמו  ר˘"י  מיי˘ב   – יע˜ב  ‡רון  נו˘‡י  מכלל  ויוסף  לוי  יˆ‡ו  ז‰  כיˆ„  ‰˙מי‰‰   ˙‡
במ˜ום  ו‡פרים ‰ם  ˘מנ˘‰  בז‰  ˘נ˙כוון  לפר˘  ˘י˘  ˙ח˙י‰ם",  י‰יו  ו‡פרים  "מנ˘‰  „בריו: 
לוי ויוסף, ב‡ופן ˘נע˘ו ˘לוחים ˘ל‰ם למˆו‰ זו. ו‰יינו, ˘לוי ויוסף ל‡ נ˘‡ו ‡˙ ‡רון יע˜ב 

ב‚ופם כפ˘וטו, ‡בל ˜יימו ‰מˆו‰ על י„י ˘לוחי‰ם (ור‡‰ ל˘ון ר˘"י במ„בר ‚, ח).  

ובז‰ יומ˙˜ כיˆ„ מ˙יי˘ב סיום „ברי ר˘"י "מנ˘‰ ו‡פרים י‰יו ˙ח˙י‰ם" עם ל˘ונו ב˙חיל˙ 
‰'„יבור': "וי˘‡ו ‡ו˙ו בניו – ול‡ בני בניו", „לכ‡ור‰ ‰„ברים סו˙רים ז‰ לז‰, ולפי ‰נ"ל יובן, 
כי ‚ם ז‰ ˘מנ˘‰ ו‡פרים נ˘‡ו ‡˙ ‰‡רון ל‡ ‰י' בזכו˙ עˆמם ‡ל‡ ב˙ור ˘לוחים ˘ל לוי ויוסף 
(ר‡‰  כמו˙ו"  ˘ל ‡„ם  "˘לוחו  ˘‰רי  בניו" „ו˜‡,  "וי˘‡ו ‡ו˙ו  מובן ‰ל˘ון  ו˘פיר  יע˜ב,  בני 

ר˘"י ב‡ יב, ו. ‡מור כ„, י„. ו‡כמ"ל). 

בכורו;  בנו  ˘‰רי ‰ו‡   – יוסף  ˘ל  "˘ליח"  ˘‰י'  ˘מנ˘‰ ‰ו‡  לומר  מס˙בר  ובפרטיו˙,   .‚
ומע˙‰ ˆריך לומר ˘‡פרים ‰ו‡ "˘ליח" ˘ל לוי.

ובבי‡ור ‰˘ייכו˙ ˘בין ‡פרים ללוי – י˘ לומר, וב‰˜„ים ˜ו˘יי˙ ‰מפר˘ים כ‡ן (חז˜וני, ‰וב‡ 
בריב"‡. מו˘ב ז˜נים. ועו„):

מ˜ר‡ מפור˘ ‰ו‡ ˘מ˘‰ נ˘‡ ‡˙ ‡רונו ˘ל יוסף, "וי˜ח מ˘‰ ‡˙ עˆמו˙ יוסף עמו" (ב˘לח 
י‚, יט). ו‰רי מ˘‰ ‰י' מ˘בט לוי, וב‰ם ‚ופ‡ -  מבני ˜‰˙ ˘‰יו נו˘‡י ‰‡רון;

ו‡יך מ˙יי˘ב ‰„בר עם מ‰ ˘כ˙ב ר˘"י כ‡ן ˘ז‰ ˘˘בט לוי "ע˙י„ ל˘‡˙ ‡˙ ‰‡רון" ‰ו‡ 
טעם לז‰ ˘לוי ל‡ י˘‡ ‡˙ ‡רון יע˜ב? 

„.  ונר‡‰ ליי˘ב, ˘‰פר˘ ‚„ול י˘ בין נ˘י‡˙ ‡רון יע˜ב לנ˘י‡˙ ‡רון יוסף:

ב˙חיל˙ ‰פר˘‰: "כיון  ר˘"י  ˘מפר˘  וכמו  ‰‚לו˙ –  ענינ‰ ‰˙חל˙  יע˜ב  ˘ל  נ˘י‡˙ ‡רונו 
˘נפטר יע˜ב ‡בינו נס˙מו עיני‰ם ולבם ˘ל י˘ר‡ל מˆר˙ ‰˘עבו„, ˘‰˙חילו ל˘עב„ם". ולפי 
ז‰ נמˆ‡, ˘‰וˆ‡˙ ‡רונו ˘ל יע˜ב ממˆרים מ„‚י˘‰ ‡˙ ‰‰˙חל‰ ˘ל "ˆר˙ ‰˘עבו„" (ובפרט 
בני  על  רחמים  מעורר  במˆרים, ‰י‰  נטמן  יע˜ב  ˘‡ילו ‰י'  סע"‡),  רכב,  בז‰ר (ח"‡  ע"פ ‰מבו‡ר 

י˘ר‡ל כו');

‡מנם ‰על‡˙ ‡רון יוסף ממˆרים ענינ‰ ל‡י„ך ‚יס‡ – ‰‚‡ול‰ מ˘עבו„ מˆרים, וכ„ברי יוסף 
בסוף פר˘˙נו: "פ˜ו„ יפ˜ו„ ‡ל˜ים ‡˙כם ו‰עלי˙ם ‡˙ עˆמו˙י מז‰".  

ומע˙‰ מ˙ורˆ˙ ‰˜ו˘י‡: 

לוי ˘ייך במיוח„ לענין ‰‚‡ול‰, ומ˘‰ רבינו, ‚ו‡לם ˘ל י˘ר‡ל, ב‡ מ˘בט לוי. וז‰ו ‰טעם 
˘לוי ל‡ ‰˘˙˙ף (בפועל) בנ˘י‡˙ ‡רון יע˜ב, ˘ענינ‰ ‰˙חל˙ ‰˘עבו„; 

יוסף  ‡רון  נ˘י‡˙  ˘ל  ‰˙פ˜י„  רבינו)  (למ˘‰  לוי  ל˘בט  „ו˜‡  נמסר  ‚ופ‡  ז‰  מטעם  ‡ך 
‰˘ייך ל‚‡ול‰. 

לקראת שבת טז

"מ˜ום  ˘‰ו‡  כנ"ל),  כ‡ן,  (‰מ„ובר˙ 
(„‰כפר‰  זרי˜˙ ‰„ם  ענין  ל„מים",  מ˜ו„˘ 

‰י‡ ב„ם, זבחים ו ע"‡).

‡ריכו˙   „ ויחי  חט"ו  בל˜ו"˘  וע"ע 
‰נ"ל  וירו˘למי  בבלי  בפלו‚˙˙  ‰בי‡ור 
˘‡ינו  ‡ף  ˘ב‰וו‰  „בר  ל‰ע„יף  (‡ם 
ב˘לימו˙ ‡ו ל‰מ˙ין ל˘לימו˙ו ‰ע˙י„י˙) 
„‡ף  י"ל  ומע˙‰  ו‰לכו˙,  „ינים  בכמ‰ 
ל‰לכ˙‡,  ‚ם  פלו‚˙‡  ‰י‡  „י„ן  בנ„ון 

‡פ˘רו˙  „י˘  ‰יכ‡  למע˘‰  „נפ˜"מ 
ו‡י  ˜רבנו˙  ל‰˜ריב  מזבח  ר˜  לבנו˙ 
‡פ˘ר לבנו˙ ‡˙ כל ‰בי˙, ˘ל„ע˙ ‰בבלי 
ו˙"‡ י˘ מ˜ום לומר ˘יבנו מזבח ל‰˜ריב 
עליו ˜רבנו˙, כיון ˘כך יוכלו ˙יכף ל˜יים 
מˆו˙ ‰˜רב˙ ‰˜רבנו˙ (‡ע"פ ˘‡י"ז ˜יום 
מ˘‡"כ  בי˙);  „ליכ‡  ב˘לימו˙,  ‰מˆו‰ 
‰˜רב˙  לעכב  ˆריך  ו˙יב"ע  ל‰ירו˘' 
 ‡‰˙˘ כ„י  ‰מ˜„˘,  ˘יבנו  ע„  ‰˜רבנו˙ 

‰˜רב‰ ב˘לימו˙ יו˙ר.



טולקראת שבת

ל‰מ˙ין ולע˘ו˙ ברוב עם [וע„"ז כ˘לפניו 
וב‰מ˘ך  מ‰ו„רים,  בל˙י  מינים   '„ בבו˜ר 
„ל‰בבלי  יו˙ר].  מ‰ו„רים  יבו‡ו  ‰יום 
מכריע,  ‰ע˙י„  ול‰ירו˘למי  מכריע  ‰‰ו‰ 

עיי' ל˜ו"˘ ח"„ ‰וספו˙ לט"ו ב‡ב.

מˆו‰  ל˜יום  ב‰כנ‰  „‡ף  י"ל  וע˙‰ 
˜ו„ם,  מי  כ‡ן  ‰פלו‚˙‡  וז‰ו  מחלו˜˙, 
ל˜יט˙ן  "‡ין  ˙‡נים  „‰נ‰  סבל,  ‡ו   ıיי˜
˘נ‚מר ‰יום  מ‰  ז‰  ב‡ילן  י˘  כ‡ח˙ ‡ל‡ 
ימים"  כמ‰  ל‡חר  ˘י‚מר  מ‰  בו  וי˘ 
כ˘נ‚מר˙  ו‡"כ  ‰"ב),  פ"ב  מ˙"ע  ‰ל'  (רמב"ם 

‰˙‡נים  ˙יכף  לי˜ח  ‡פ˘רו˙  י˘  ‰˙‡נ‰ 
ע„  ל‰מ˙ין  ‡ו  ב˘„‰  לייב˘ם  ‰יחי„ו˙ 
ל‰בי‡ם  ‡ז  ור˜  ˙‡נים  ‰רב‰  ˘י‚מרו 
˙‰י‰ ‰ב‡˙ם  ו‡זי  במ˜ום ‰˘מ˘,  ליבו˘ 
מˆו‰,  ב‰כ˘ר  וכ"‰  סבל.  ע"י  ליבו˘ 
י˘  לסבל,   ıיי˜ ˘‰˜„ים  ‰בבלי  „ל„ע˙ 
‰מ˙‡פ˘ר˙  ‰ר‡˘ונ‰  ‰פעול‰  לע˘ו˙ 
 ,"ıיי˜" פעול˙  למˆו‰,   ıחפ ל‰כ˘יר 
בכמו˙  מיעוט  ב„בר,  מיעוט  י˘  ‡ם  ‡פי' 
וב‡יכו˙  עור,  ˘ל  ח˙יכ‰ ‡ח˙  ר˜  ˘י˘   –
– ˘‡ינו עור מן ‰מובחר, ‡בל ל‰ירו˘למי 
˘יוב‡  ע„   ıיי˜‰ עם  ל‰מ˙ין  ע„יף  טפי 
ל‰כ˘יר  ˘י˙‡פ˘ר  ‰יינו  עו„,  ‰סבל  ע"י 
יו˙ר  ומ˘ובחים  יו˙ר  רבים  ול‰כין „ברים 
ומ˘ובח  ‚„ול  עור  כ‚ון  ‰מˆוו˙,  עבור 
‰כנ‰  לענין  „‚ם  י"ל  כי  ל˙פילין,  יו˙ר 
מעל˙  ˘ייכ˙  ‰מˆו‰   ıחפ„ ו‰כ˘ר‰ 
‰˘לימו˙ ו‰‰י„ור, וכבר ‡ז ˘ייך מעין „ין 
ל‰'",  חלב  ו"כל  לפח˙ך"  נ‡  "‰˜ריב‰ו 

ול‰כי כ„‡י ˘י‰י‰ בריבוי.

וז‰ו ז‡ב מוכר ˜„ירו˙ ˘בירו˘', וע"פ 
מ‰ ˘חיל˜ו ב˘"ס (˙עני˙ ח ע"‡) „‡רי „ורס 
ו‡וכל",  "טורף  וז‡ב  ‡˙ר  על  מי„  ו‡וכל 
ועי"ז  (ר˘"י)  ˘ם"  ו‡וכל  לחוריו  "˘מוליך 

נ‰נ‰ יו˙ר (עיי' ר˘"י ˘ם), ו‰ו‡ כענין ‡כיל‰ 
ע"י ˜„יר‰, ˘ממ˙ינים ע„ ˘י˙ב˘ל ‰„בר 
כמ˘ל  ‰ו‡  ‡רי  ‡בל  ‰נ‡‰,  ממנו  ו˙‰י‰ 
ו‰ו‡  מי„.  חי  ו‡וכלו  ממ˙ין  ˘‡ינו  מי 
ול‰מ˙ין  ל„חו˙  ע„יף  כנ"ל, „ל‰ירו˘למי 
יו˙ר  ומ‰ו„ר  מ˘ובח  ˘י‰י‰ ‰„בר  ובלב„ 
יסו„  למˆו‡  „, „י˘  ויחי  חט"ו  בל˜ו"˘  (ועיי'  כו' 
ל‡"י –  בבל  בין  זו  לפלו‚˙‡  במ˘נ‰  מפור˘  כמעט 

במנחו˙ ˆט:).

‰˙ר‚ומים  פלו‚˙˙  י"ל  ומע˙‰ 
‰˘בטים  „‰מ˘ל˙  י"ל  כי  בפר˘˙נו, 
˙˜ופ˙ ‰˘בטים  על ‰יו˙  רמז  לחיו˙ ‰ו‡ 
ענין  ע"„  ˙ור‰,  למ˙ן  ו‰כ˘ר‰  ‰כנ‰ 
‰ו‡  ‡ונ˜לוס  ˙ר‚ום  ו‰נ‰  ‰נ"ל,  ‰חיו˙ 
ועו„)   .‡ מ„,  מנחו˙  כל  (˙ו„"‰  „בבל  ˙ר‚ום 
(ירו˘למי),  י˘ר‡ל   ıר‡„ ‰ו‡  ו˙יב"ע 
‰ירו˘למי  „ל„ע˙  ל˘יט˙יי‰ו,  ו‡זלי 
למˆו‰,  ו‰כ˘ר  ב‰כנ‰  נ„ר˘  ‰ז‡ב  ענין 
‰‡מור  יטרף"  ז‡ב  „"בנימין  פי'  ול‰כי 
ב‰מ˘ך  ל‰נזכר  ו‰כ˘ר  ב‰כנ‰  ˜‡י  כ‡ן 
 – ˘לל"  יחל˜  ולערב  ע„  י‡כל  "בב˜ר 
˙ר‚ם  ול‰כי  ‰˜רבנו˙,  ו‡כיל˙  ‰˜רב˙ 
כי  מו˜„˘‡",  בי˙  י˙בני  "וב‡חסנ˙י‰ 
לעבו„˙  ו‰כ˘ר‰  ‰כנ‰  ‰ו‡  ‰מ˜„˘  בי˙ 
‰ל'  רי˘  ‰רמב"ם  ל'  ‰יטב  (עיי'  ‰˜רבנו˙ 
על  מור‰  ‰ז‡ב  ˘ענין  וכ˘ם  בי‰ב"ח), 

 ‰"‰ ו‰כ˘ר,  ב‰כנ‰  ו˘לימו˙  ‰י„ור 
‚ם  ל‰יו˙  יכול‰  ˘‰˜רב‰  ˘‡ע"פ  ‰כ‡ 
ע"‡),  סב  זבחים  מ"ו.  פ"ח  (ע„יו˙  בי˙  כ˘‡ין 
מ"מ כ˘י˘ בי˙ ‰"ז ˘לימו˙ יו˙ר במזבח 
ענין  ‰בבלי  ל„ע˙  מ˘‡"כ  וב˜רבנו˙. 
‰ז‡ב ‡ינו מוכרח ב‰כנ‰ ו‰כ˘ר‰ למˆו‰ 
„˜י„ו˘ין),  בסו‚יין  נמנ‰  ל‡  (ול‰כי 
מור‰  כ‡ן  ‰"ז‡ב"  „ענין  ˙ר‚ם  ולפיכך 
‰˜רבנו˙  ˘במˆו˙  ‰מכוון  עי˜ר  על  ר˜ 

לקראת שבת ו

 ˙‡ ל˘‡˙  ע˙י„  ˘‰ו‡  י˘‡  ל‡  "לוי   – ר˘"י  ˘‰בי‡  ‰טעם  עומ˜  ˘ז‰ו  לומר,  וי˘   .‰
‰‡רון": נ˘י‡˙ ‰‡רון ˘ע˙י„‰ ל‰יו˙ על י„י ˘בט לוי, ˘ייכ˙ ל‰יו˙ו ˘ל ˘בט ז‰ במˆב ˘ל 
˘ל  ˘בטו  על  ל‡ ‰י˙‰  מˆרים  ˘עבו„  ˘‰רי "מל‡כ˙  מˆרים –  בזמן ‚לו˙  ו‚‡ול‰ ‚ם  חירו˙ 

לוי" (ר˘"י ˘מו˙ ‰, „). 

וכמבו‡ר במפר˘ים (˙וספו˙ (‰„ר ז˜נים) ˘מו˙ ‡, י‚. חז˜וני ˘ם ‰, „), ˘‰טעם לז‰ ˘˘בט לוי ל‡ 
ל˘‡˙ ‡˙  ˘ע˙י„ין  ˘י„עו  לפי  עבו„‰,  לע˘ו˙  רˆו  ול‡  ˘"חכמים ‰יו,  מכיון  נ˘˙עב„ו, ‰ו‡ 

‰‡רון, ומ˙וך כך ‰יו בני חורין". 

‰ו‡  לוי  ˘ל  ענינו  כי   – יע˜ב  ‡רון  בנ˘י‡˙  ב‚ופו  ‰˘˙˙ף  ל‡  ˘לוי  ‰טעם  ‡יפו‡  וז‰ו 
‡רון   ˙‡ י˘‡  ˘לוי  מ˙‡ים  ל‡  ולכן  ‰‡רון",   ˙‡ ל˘‡˙  ˘"ע˙י„  ז‰  בכח  ו‰‚‡ול‰,  ‰חירו˙ 

יע˜ב ממˆרים ב‡ופן ˘מ„‚י˘ ‡˙ ‰˙חל˙ ‰˘עבו„.  

לוי,  ˘ל  בזרעו  ר˜  (ל‡  ב‰„‚˘‰  מˆינו  מˆרים,  ˘עבו„  ˘ליל˙  ˘ל  ז‰  ˘ענין  ל‰וסיף,  וי˘ 
‡ל‡) בלוי (בן יע˜ב) עˆמו:

"למ‰  ר˘"י:  ˘ם  ומפר˘  לוי,  ˘ל  חייו  ˘נו˙  מנין  על  ‰כ˙וב  מספר  טז)  (ו,  ו‡ר‡  בפר˘˙ 
נמנו ˘נו˙יו ˘ל לוי, ‡ל‡ ל‰ו„יע כמ‰ ימי ‰˘עבו„, ˘כל זמן ˘‡ח„ מן ‰˘בטים ˜יים ל‡ ‰י' 

˘עבו„ . . ולוי ‰‡ריך ימים על כולם".  

ו‰יינו, ˘‡ף ˘"ˆר˙ ‰˘עבו„" ‰˙חיל‰ ל‡חר פטיר˙ יע˜ב, ‰רי ‰˘עבו„ בפועל ‰˙חיל ר˜ 
ל‡חר פטיר˙ לוי (ור‡‰ במפר˘י ר˘"י ב˙חיל˙ פר˘˙נו ˘‰‡ריכו בז‰) – ונמˆ‡ ˘לוי ‰ו‡ ˘עיכב ב‚ופו 

‡˙ ˘עבו„ מˆרים בכלל י˘ר‡ל, כי ענינו ˘ל לוי ˘ולל ˘עבו„ ז‰.

ו. ולפי כל ז‰, י˘ לב‡ר ‰˘ייכו˙ ˘בין לוי ל‡פרים (כנ"ל ס"‚):

‡פרים נ˜ר‡ כן על ˘ם "כי ‰פרני ‡ל˜ים ב‡רı עניי" (מ˜ı מ‡, נב). ו‰יינו ˘ב˘מו מו„‚˘˙ 
בבחינ˙  וי˙רון  לעלי'  זוכים  עניי"   ıב‡ר" כ˘נמˆ‡ים  ˘‚ם   – ‰‚לו˙  ˜ו˘י  על  ‰‰˙‚ברו˙ 

"‰פרני". 

ולכן ˘ייך ‰ו‡ ללוי, ˘ענינו חירו˙ ו‚‡ול‰ ‡פילו ב˙וך ‡רı מˆרים – ˘‚ם ב˘נים ‰˜˘ו˙ 
נ˘˙עב„ו,  ול‡  חורין  בני  ל‰י˘‡ר  לוי  ˘בט  ‰ˆליחו  י˘ר‡ל,  בכלל  בפועל  ˘עבו„  ‰י'  ˘ב‰ן 

בכח ‰יו˙ם נו˘‡י ‰‡רון (וכנ"ל). 

‡מנם מובן ˘בפרטיו˙ י˘ לחל˜ בין לוי ל‡פרים: 

בלוי ‰חירו˙ ‰י‡ ב‡ופן ˘ל‡ חל עלי‰ם ˘עבו„ מˆרים מעי˜ר‡, ולכן לוי ל‡ ‰˘˙˙ף כלל 
(ב‚ופו) בנ˘י‡˙ ‡רון יע˜ב ‰מ„‚י˘‰ ˘עבו„ מˆרים - 

נע˘‰  ו‰ירי„‰  ומ˙וך ‰˜ו˘י  עניי"   ıב˙וך "‡ר ˘נמˆ‡  ב‡ופן  ב‡פרים ‰חירו˙ ‰י‡  ו‡ילו 
"‰פרני", ולכן ‰ו‡ כן ‰˘˙˙ף בנ˘י‡˙ ‡רון יע˜ב ˘מ„‚י˘‰ ˘עבו„ מˆרים, ‡ל‡ ˘בז‰ עˆמו 
‰ור‚˘ ‰י˙רון ו‰מעל‰ ˘על י„י ‰ירי„‰, וכמו ˘‰י' בפועל ˘"כ‡˘ר יענו ‡ו˙ו – כן ירב‰ וכן 

יפרוı" (˘מו˙ ‡, יב). 

ו‰„ברים עמו˜ים, ו‡ין כ‡ן ‰מ˜ום ל‰‡ריך יו˙ר. 



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

מדוע לא נאמרה לשון 
מיתה אצל יעקב?

ויגוע ויאסף אל עמיו    
ויגוע ויאסף - ומיתה לא נאמרה בו, ואמרו רז"ל יעקב אבינו 
לא מת
 (מט, לג. רש"י)

כרגיל  (ולא  רז"ל"  "ואמרו  רש"י  מלשון 

זה  שענין  משמע  רז"ל")  "ודרשו  דא  בכגון 

גם  מתאים  אלא  בלבד,  הדרוש  בדרך  אינו 

לפשוטו של מקרא.

בדרך  לומר  אפשר  איך  ביאור:  וצריך 

חמש  ל"בן  גם  מובן  להיות  שצריך  הפשט, 

בה   – מת"  לא  אבינו  ש"יעקב  למקרא", 

בשעה שהתורה עצמה מספרת שיעקב גווע 

(וכקושיית  בניו  ע"י  ונקבר  עמיו  אל  ונאסף 

הגמרא (תענית ה, ב): "וכי בכדי ספדו ספדנייא 

וחנטו חנטייא וקברו קברייא")?

וי"ל, שסמך בזה רש"י על מה שפירש כבר 

בו  נאמרה  שלא  חנוך,  גבי  בראשית  בפרשת 

אלקים"  אותו  לקח  כי  "ואיננו  אלא  מיתה, 

"מיהר  רש"י  שם  ופירש  כד),  ה,  (בראשית 

וזהו  זמנו,  קודם  והמיתו  וסלקו  הקב"ה 

ששינה הכתוב במיתתו לכתוב ואיננו בעולם 

למלאות שנותיו".

ונמצא, שכבר פירש רש"י שיתכן מצב של 

אינה  ואעפ"כ  הזה,  בעולם  החיים  הפסקת 

בפשטות  מובן  וא"כ  "מיתה".  בשם  נקראת 

לא  אבינו  ש"יעקב  לזה  סתירה  שאין  מה 

מה  כי  עמיו",  אל  ויאסף  ש"ויגוע  מזה  מת" 

שלא  ללמדנו  אינו  מיתה  ביעקב  נאמר  שלא 

אם  כי  החיים,  הפסקת  של  מצב  אצלו  הי' 

הפסקת  באופן  מסויים  פרט  להדגיש  כדי 

בו  נאמר  שלא  חנוך  אצל  שהי'  וכמו  חייו. 

מיתה, ואין זה שלא הופסקו חייו, אלא בגלל 

ש"המיתו קודם זמנו". 

לא  יעקב  של  חייו  שהפסקת  הדבר  וטעם 

נקראת בשם "מת" הוא כי המיתה נגזרה על 

שהיא  היינו  הדעת,  עץ  חטא  בגלל  האדם 

יעקב,  ולכן  לחטא.  האדם  שייכות  על  מורה 

מצד גודל מעלתו וצדקתו, זכה שלא נאמרה 

בו מיתה, גם כשנפסקו חייו בעולם הזה.

איך אפשר לומר שהשעבוד 
התחיל בפטירת יעקב?

ויחי יעקב
למה פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו 
עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם 
(מז, כח. רש"י)

משכיל  גו"א,  רא"ם,  (ראה  המפרשים  הקשו 

רש"י  מ"ש  קשה  דלכאורה  ועוד)  לדוד 

יעקב  שנפטר  "כיון  התחיל  שהשעבוד 

רש"י  כתב  טז)  (ו,  וארא  בפרשת  והרי  אבינו", 

הי'  לא  קיים  השבטים  מן  שאחד  זמן  "כל 

שנים  ימים  האריכו  השבטים  והרי  שעבוד", 

רבות לאחר פטירת יעקב.

ויש לומר:

יוסף  אחי  "ויראו  נאמר  פרשתנו  בסיום 

מת אביהם" (נ, טו), ופרש"י "משמת יעקב  כי 

גרמה  יעקב  פטירת  שאם  ומובן,  קירבן".  לא 

לאחיו,  יוסף  בין  מסויימת –  במדה  לניתוק – 

של  ליחס  בנוגע  גם  הי'  שכן  וק"ו  כ"ש  הנה 

פטירת  שלאחרי  ישראל,  לבני  המצריים 

ישראל,  לבני  שלהם  היחס  נשתנה  יעקב 

והפסיקו לקרבם ולכבדם.

עיניהם  "נסתמו  רש"י  דברי  כוונת  וזוהי 

שעדיין  שאף  היינו  השעבוד",  מצרת  וכו' 

ישראל  ראו  מ"מ  ממש,  השעבוד  התחיל  לא 

המצרים  של  ביחסם  לרעה  שינוי  בעיניהם 

כסימן  אצלם  נתפרש  זה  ושינוי  אליהם, 

להתחלת השעבוד.

לקראת שבת י„

ל‡  ע„יין  כו', ‡ולם  ˙כונו˙י‰ם  טבע  ע"פ 
ר˘ב"‡  בחר  למ‰  סו"ס  ב„ברי‰ם  נ˙ב‡ר 
בעלי  ‰זכיר  (וממיל‡  ‡לו  ‡ומנו˙  סו‚י 
˙כונו˙  עו„  מˆינו  ו‰רי  ‰נ"ל),  ‰חיים 
˘לוח‰"  "‡יל‰  כ‚ון  בחיו˙,  ‡ומנו˙  ˘ל 

וכיו"ב.

מימיך  "ר‡י˙  ‚ריס  בירו˘למי  ו‰נ‰ 
מוכר  ז‡ב  חנוני  ˘ועל   ıסבל ˆבי ˜יי ‡רי 
מוכר  ז‡ב  ˘‰וסיף  בטעם  ויל"ע  ˜„רו˙". 
על  ‰וספ‰  בז‰  ‡ין  ˘לכ‡ו'  ועו„  ˜„רו˙, 
„ו˜‡.  לז‡ב  ˘ייכ‡  מ‡י  ו‚ם  חנוני,  ˘ועל 
וכן יל"ע ב˘ינוי ‰ס„ר מן ‰בבלי ˘‰˜„ים 
‰ו‡  ‰ר‡וי  ס„ר  (ולכ‡ו'   ıל˜יי סבל 
נו˘‡ים  ו‡ח"כ  ˜ˆיעו˙  מייב˘ין  „˙חיל‰ 

‡ו˙ם ‡ל ‰חנווני, ו˜"ל). 

˘‰˜„ים  מ‰ו  לב‡ר  י˘  ו˙חיל‰ 
‡ל‡  נבר‡ו  ל‡  "ו‰ם  ל˜"ו  ר˘ב"‡ 
˜וני",   ˙‡ ל˘מ˘  נבר‡˙י  ו‡ני  ל˘מ˘ני 
‰רי ז‡˙ כבר ‰זכיר ˘וב ב˙וך ‰˜"ו ‚ופ‡ 
ל‰„‚י˘  „רˆ‰  י"ל  ‡ל‡  בכך.  ו„י  ל‡ח"ז 
‰עולם  „כל  י„וע  „‰נ‰  בפ"ע,  יסו„  כ‡ן 
עיין  י˘ר‡ל,  ‡י˘  ב˘ביל  ‡ל‡  נבר‡  ל‡ 
ו‰‡ריך  ע"‡,  לז  וסנ‰„רין  ע"ב  ו  ברכו˙ 
לפי‰"מ ‡יך ‰כל  ב‰˜„מ˙ו  בז‰ ‰רמב"ם 
ר˘ב"‡  ב‡  ובז‰  י˘ר‡ל.  ‡י˘  ל˙ועל˙ 
ל‰וסיף ולח„˘ ‰˜„מ‰ כללי˙, „‰‡ „"‰ם 
ל‡ נבר‡ו ‡ל‡ ל˘מ˘ני" ‰"ז „ו˜‡ ב˘ביל 
˜וני",   ˙‡ ל˘מ˘  ˘"נבר‡˙י  כפי  "‡ני" 
‰‡„ם  "ל˘מ˘"  ‰נבר‡ים  „˙פ˜י„  ‰יינו 

‰ו‡ ר˜ כ˘מ˜יים עי"ז ‰‡„ם ‡˙ ‰˙ור‰.

וחנוני,  סבל   ıיי˜ ˘מנ‰,  ‰˙כונו˙  ו‚' 
‰ם רמז על ‚' ‰פעולו˙ ‰כלליו˙ ‰„רו˘ו˙ 
ל˜יים  ו‰כ˘ר‰  כ‰כנ‰  ‰עולם  בחפˆי 
ומ˘מיענו  ˘ממ˘יך  [‡ל‡  ‰מˆוו˙  ב‰ם 

˘בפועל ‡ין ‰„בר מ˙˜יים ע"י חיו˙ ‰נ"ל 
בˆער  בעˆמו  בז‰  לטרוח  ‰‡„ם  וˆריך 
סנ‰'  (עיי'  מע˘י"   ˙‡ ˘"‰רעו˙י  לפי  כו', 
˘ˆריך  במ‰  ל‰:)  וכ‰‡ „‡מרו (ברכו˙  נט:), 
רˆונו  עו˘‰  ‰י‰  „‡ילו  לפרנס˙ו  לטרוח 

˘ל מ˜ום ‰י˙‰ מל‡כ˙ו ע"י ‡חרים]. 

„‰נ‰ ס„ר ‰כ˘ר˙ ‰„בר ‰ו‡ ב‚' ‡לו, 
כ˜ˆיעו˙  ב‚וף ‰„בר  ˘ינוי  „˙חיל‰ ˆריך 
‰מ˙ייב˘ו˙ וב‡ו˙ לי„י ˘לימו˙ן ‰ר‡וי‰ 
ל˘ימו˘, ו‡ח"כ ˆריך ל˘‡˙ו ול‰בי‡ו ‡ל 
‰מ˜ום ‰נכון לו, ול‡ח"ז ל‰כניסו לר˘ו˙ 
ומכניסו  ונו˙ן  ‰נו˘‡  כחנווני  ‰מ˙‡ימ‰, 
ס„ר  וכן ‰ו‡  ל˘ימו˘.  יבו‡  ˘ב‰  לר˘ו˙ 
‰„בר  ‚וף  ל˘נו˙  ˆריך  „˙חיל‰  ‰מˆו‰, 
מל‡כ˙  כ‚ון  למˆו‰,  ור‡וי  ˘לם  ˘י‰י‰ 
עיבו„ ˜לף ל˙פילין כו', ‡ו ב‡˙רו‚ ולולב 
ל˙לו˘,  ממחובר  ˘י˘˙נ‰  ל‰פרי„ו  וכו' 
לוו„‡  ˆריך  ו‡ח"כ  לˆיˆי˙,  ˆמר  ו‚זיז˙ 
בו  ל˜יים  ˘ר‡וי  למ˜ום  ‰„בר  ˘יוב‡ 
נמˆ‡  למˆו‰  ‰ר‡וי  ˘„בר  כ‚ון  ‰מˆו‰, 
ע"ב  י‡  ע"ז  (עיי'  בו  ליכנס  ˘‡סור  במ˜ום 
„רו˘‰  „לע˙ים  מˆינו  ועו„  ו‡ילך).  ע"‡  ויז 

˘יוכלו  ˜ו„ם  ר˘ו˙  „˘ינוי  ‰כנ‰  ‚ם 
ל‰˘˙מ˘ ב„בר ל„יני ‰˙ור‰, ב„ומ‰ ˜ˆ˙ 
ל‰‡ „עמון ומו‡ב טי‰רו בסיחון (חולין ס:).

כ‡ן ‰בבלי  לב‡ר „נחל˜ו  י˘  ומע˙‰ 
ועל  מˆו‰,  ‰כ˘ר  ב‚„רי  ו‰ירו˘למי 
„‰בבלי  במ˜"‡  ‰וכח  ˘כבר  מ‰  יסו„ 
‰יכ‡  ‰˙ור‰  ב„יני  נחל˜ו  ו‰ירו˘למי 
כ‚ון  לע˙י„,  ‰‰ו‰  בין  ל‰כריע  ˘ˆריך 
‡י   (‚-‡ כלל  ז  מע'  כללים  (˘„"ח  ‰ח˜יר‰ 
ל˜יים  מכריע  למˆו˙  מ˜„ימין  זריזין  „ין 
מן  מˆו‰   ‡‰˙ ל‡  ˘עי"ז  ‡ף  מי„  ‰מˆו‰ 
‰מובחר "ברוב עם", ‡ו ˘‰מעל‰ ו‰י˙רון 
„מˆו‰ מן ‰מובחר בע˙י„ מכריע‰ ומוטב 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

חיוק בין בבי ירושמי בענין 
הכשר והכנה מצוה

יבאר החילוק בין בבלי לירושלמי סוף קידושין דאזלי לשיטתייהו בענין אי ההוה מכריע את העתיד או לאו, 
ויבאר החילוק היוצא מזה בדיני הכשר מצוה והידור מצוה / עפ"ז יוסיף הבנה מחודשת בפלוגתא בין תרגום 

אונקלוס לתרגום יונתן בפרשתנו, ויסיק נפק"מ לענין דין קרבנות כשאפשר לבנות מזבח ולא בית

יטרף"  ז‡ב  ע‰"פ "בנימין  בפר˘˙נו 
˙˘רי  ב‡רעי‰  "בנימין  ‡ונ˜לוס  ˙ר‚ם 
מ˜„˘‡",  י˙בני  וב‡חסנ˙י‰  ˘כינ˙‡ 
˙˜יף  ˘בט  "בנימין  כ˙ב  ˙יב"ע  ‡בל 
מרי  ˘כינ˙  ˙˘רי  ב‡רעי‰  טרפי‰  כ„יב‡ 
מו˜„˘‡",  בי˙  י˙בני  וב‡חסנ˙י‰  עלמ‡ 
על ‰˙ור‰  בפירו˘ו  מרו‚ˆוב  וכ˙ב ‰‚‡ון 
י˙בני  "ב‡חסנ˙י‰  כי  כ‡ן  י˘  „פלו‚˙‡ 
בל˘ון  ˘נ˜'  ‰מזבח  על  ˜‡י  מ˜„˘‡" 
מ˜ו„˘  "מ˜ום  ע"‡  נ„  זבחים  ‰˘"ס 
˘ם  בזבחים  לוי  כ„ע˙  ו‰יינו  ל„מים", 
‡ל‡  ‰מזבח  ורוחב  ‡ורך  לכל  יסו„  ˘י˘ 
˘טורף  ‰יסו„  חל˜  על  ר˜  „מים  „נו˙נים 
‰יסו„  ˘‡ר  על  ול‡  בנימין,  ˘ל  חל˜ו 
"ב‡חסנ˙י‰  מ˘‡"כ  י‰ו„‰;  ˘בחל˜ 
‰מ˜„˘  בי˙  ‰יינו  מו˜„˘‡"  בי˙  י˙בני 
יומ‡  ע"ב,  ˜יח  ע"ב,  ˘ם  זבחים  [עיי'  בכללו 
בנימין.  ˘ל  בחל˜ו  ˘‰ו‡  ו‡כ"מ]  ע"‡,  יב 

טעמ‡  ומ‡י  ˜מיפל‚י  במ‡י  טוב‡  ויל"ע 
מר ל‡ סבר כמר. 

„סוף   ‡‰ ב‰˜„ים  בז‰  ו‰נר‡‰ 
ל‡  מימי  ‡ומר  ר˘ב"‡  "˙ני‡  ˜י„ו˘ין 
ר˘"י)  ב˘„‰,  ˜ˆיעו˙  (מייב˘   ıיי˜ ˆבי  ר‡י˙י 
ו‡רי סבל (נו˘‡ מ˘‡ו˙, ר˘"י) ו˘ועל חנוני, 
ו‰ם מ˙פרנסים ˘ל‡ בˆער, ו‰ם ל‡ נבר‡ו 
 ˙‡ ל˘מ˘  נבר‡˙י  ו‡ני  ל˘מ˘ני,  ‡ל‡ 
ל˘מ˘ני  ‡ל‡  נבר‡ו  ˘ל‡  ‡לו  מ‰  ˜וני, 
˘נבר‡˙י  ו‡ני  בˆער,  ˘ל‡  מ˙פרנסים 
˘ל‡  ˘‡˙פרנס  „ין  ‡ינו  ˜וני   ˙‡ ל˘מ˘ 
ו˜יפח˙י  מע˘י   ˙‡ ˘‰רעו˙י  ‡ל‡  בˆער, 
‡˙ פרנס˙י ˘נ‡מר עונו˙יכם ‰טו". ול‰לן 
י˙ב‡ר „ל‡ ר˜ ל„ר˘‡ ‡˙‡ ‡ל‡ מ˘מיענו 

כ‡ן חי„ו˘ ב‚„רי „ין ‰כ˘ר מˆו‰.

‰‡ריכו  „‰מפר˘ים  וב‰˜„ים 
עמ‰  ˘נזכר‰  לחי‰  ‡ומנו˙  כל  ב˘ייכו˙ 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
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

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

עבודת "ידי הגות"
מדוע בסדר הלידה הי' מנשה קודם לאפרים? / מדוע מברכים האבות את בניהם "כאפרים ומנשה" ולא 

"כראובן ושמעון"? / מהי עבודתם המיוחדת של "ילדי הגלות"? / וכיצד הוא סדר העבודה כאשר יש סכנה של 
"נשני אלוקים"?

 ıב‡ר לך  ‰נול„ים  בניך  ˘ני  "וע˙‰,  מו„יע:  ‰ו‡  פטיר˙ו,  לפני  יוסף  ‡ל  יע˜ב  ב„ברי 
מˆרים ע„ בו‡י ‡ליך מˆרימ‰, לי ‰ם, ‡פרים ומנ˘‰ כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי" (פר˘˙נו מח, 

.(‰

וי˘ ל„˜„˜ בל˘ונו ˘ל י˘ר‡ל סב‡:

˜ו„ם ˘ב‡ יע˜ב למˆרים נול„ו ליוסף ˘ני בנים בלב„, ‰ל‡ ‰ם מנ˘‰ ו‡פרים. ו‡ם כן, 
מ‡חר ˘„יבר יע˜ב על "בניך ‰נול„ים לך ב‡רı מˆרים ע„ בו‡י ‡ליך", ‰רי ברור ˘כוונ˙ו 

למנ˘‰ ו‡פרים. ול˘ם מ‰ ‰ו‡ מוסיף ומפר˘ם ב˘מו˙י‰ם "‡פרים ומנ˘‰"?

עו„ י˘ ל˙מו‰:

‰בן ‰נול„ ˙חיל‰ ליוסף, ‰ל‡ ‰ו‡ מנ˘‰, ו‰ו‡ ‰בכור. ו‡ף על פי כן בחר יע˜ב ל˙˙ 
‡˙ ימינו על ר‡˘ ‡פרים, מ˘ום ˘‰ו‡ "י‚„ל" ממנ˘‰ (˘ם י„-יט).

ול‰יו˙ ‰בכור,  ˙חיל‰  ל‰יוול„  יו˙ר, ‰י' ‰ו‡ ˆריך  ˘‡פרים "‚„ול"  מכיוון  ולכ‡ור‰, 
ומ‰ טעם ‰י' מנ˘‰ ‰בכור?

עבודתם הנשגבה של "ילדי הגלות"
כ‡˘ר מברך י‰ו„י ‡˙ בנו, מ‡חל ‰ו‡ לו "י˘ימך ‡ל˜ים כ‡פרים וכמנ˘‰" (פר˘˙נו מח, 
כ ופר˘"י). ומ˘מע מכך, ˘עניינם ˘ל ‡פרים ומנ˘‰ ˘ייך לעבו„˙ו ˘ל כל י‰ו„י ב‡˘ר ‰ו‡.

‰ר‡˘ונ‰,  ‰‚לו˙  ‰י‡  מˆרים  ‚לו˙  במˆרים.  ‚לו˙ו  בע˙  ליוסף  נול„ו  ו‡פרים  מנ˘‰ 
ו‰י‡ מסמל˙ ‡˙ כל ‰‚לויו˙ ‰ב‡ו˙ ‡חרי' (ר‡‰ וי˜ר‡ רב‰ פי"‚, ‰). ו‡ם כן, מעבו„˙ מנ˘‰ 
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ו‡פרים, ˘נול„ו ב‚לו˙ מˆרים, י˘ ללמו„ על עבו„˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל בזמן ‰‚לו˙. ובעבו„‰ 
זו ‚ופ‡, מסמלים מנ˘‰ ו‡פרים ˘˙י ‰˙ייחסויו˙ ˘ונו˙ ל‚לו˙:

"מנ˘‰" –

בי˙ ‡בי"  כל  ו‡˙  עמלי  כל  נ˘ני ‡ל˜ים ‡˙  יוסף "כי  ˘‡מר  ממ‰  נ‚זר  מנ˘‰  ˘ל  ˘מו 
עלול  ‰ו‡  ‡˘ר  עˆומ‰,  סכנ‰  מול  ˘עומ„  י‰ו„י,  ˘ל  סו‚  על  מˆביע  מנ˘‰  נ‡).  מ‡,   ı˜מ)

ל˘כוח רח"ל ‡˙ ˘ור˘ו ומ˜ורו ‰˜„ו˘, "‡˙ בי˙ ‡בי", ול˘˜וע ב‚סו˙ וחומריו˙ ‰‚לו˙.

˘‰עמי„‰  זו  ‰י‡  ‰עליונ‰  ˘‰‰˘‚ח‰  ל„ע˙  ‰י‡,  "מנ˘‰",  מסו‚  י‰ו„י  ˘ל  עבו„˙ו 
‡ו˙ו במˆב ז‰ ˘ל סכנ˙ "˘כח‰". ו‰˙כלי˙ ‰י‡ ˘‰ו‡ י˙יי‚ע וי˙‚בר על מכ˘ולי ‰‚לו˙, 

ויי˘‡ר מחובר ˙מי„ לענייני ˜„ו˘‰.

סכנ˙ ‰˘כח‰; ‡ך ‰כוונ‰ ‰י‡  על  ומור‰  ˘כח‰,  מל˘ון  ˘ל "מנ˘‰", ‰ו‡  ˘מו  ‡מנם 
ו‡˙  ‡בי"  "בי˙   ˙‡ ולזכור  ו˘ור˘ו,  למ˜ורו  מחובר  ל‰יו˙  ‰˙מי„י˙,  עבו„˙ו  על  לרמוז 

מ‰ו˙ו ‰‡מי˙י˙ ‚ם בזמן ‰‚לו˙, כ‡˘ר י˘ סכנ‰ ˘ל "נ˘ני".

"‡פרים" –

י‰ו„י  נב).  (˘ם,  עניי"   ıב‡ר ‡ל˜ים  ‰פרני  "כי  יוסף  ˘‡מר  מ‰  ˘ם  על  נ˜ר‡  ‡פרים 
‡ל‡  ‰˜„ו˘‰,  ב‡ור  ו‰˙˜˘רו˙  ‰עבר  על  ב‰˙רפ˜ו˙  מס˙פ˜  ‡ינו  "‡פרים",  ˘בבחינ˙ 

‰ו‡ מח„יר ‡˙ ‰˜„ו˘‰ ב˙וך ענייני ‰‚לו˙, ומ‡יר ‡˙ ח˘כ˙ם.

˘ל  ˘"‚לו˙ו"  יי˙כן  מזו:  י˙יר‰  עניי".   ıל "‡ר˘ יל„  ˘ל "‚לו˙",  יל„  ‚ם ‡פרים ‰ו‡ 
‡פרים י˙יר‰ מ"‚לו˙ו" ˘ל מנ˘‰, כי כבר ‡ינו זוכר כלום מ‰עו˘ר ‰רוחני ˘ל "בי˙ ‡בי", 

וכל חייו ‚„ל בסביב‰ ‰‚לו˙י˙ בלב„.

בע˙ ‰‚לו˙  ומטר˙ ‰‚לו˙.  ˙כלי˙  נ˘למ˙  י„ו  על  ˘„וו˜‡  ˘ל ‡פרים ‰י‡,  מעל˙ו  ‡ך 
˜˘יים  עם  יח„  ‰כרוכים  רוחניים  ניסיונו˙  י˘נם  ‰˜„ו˘‰,  ‡ור  על  ונור‡  עב  חו˘ך  י˘נו 
על  ‰יינו  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  ‡בי"  "בי˙  על  ומס˙ירים  מעיבים  ‡לו  וכל  ‚˘מיים.  וייסורים 
 ˙‡ ıומפי על ˜˘יים ‡לו,  מ˙על‰  י‰ו„י  וכ‡˘ר  ב‚לוי.  ב‰ן ‰‡יר ‡ור ‰˜„ו˘‰  ‰˙˜ופו˙ 
‡ור ‰˜„ו˘‰ ב˙וך חו˘ך ‰‚לו˙, ‡זי ‚„ל‰ ונ˘‚ב‰ ע„ מ‡ו„ מעל˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ ˘נמ˘ך 

˘ם.

על כך נ‡מר (˜‰ל˙ ב, י‚) "י˙רון ‰‡ור מן ‰חו˘ך". י˙רון ומעל˙ ‰‡ור, ניכר „וו˜‡ כ‡˘ר 
‰ו‡ מ‡יר ‡˙ ‰חו˘ך. ב‰ירו˙ו וזריח˙ו ˘ל ‰‡ור בע˙ ‰ˆ‰ריים ‡ינ‰ „ומ‰ ו‡ינ‰ מ‚יע‰ 
למעל˙ זריח˙ו ב‡י˘ון ליל‰, בע˙ ‡˘ר וימ˘ חו˘ך עב ונור‡, ומ˙וך ‰‡פיל‰ זורח ‰‡ור 
‰ב‰יר. וכמו כן, מעל˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ ‰י‡ „וו˜‡ בע˙ ‰‡ר˙ו בזמן ‰‚לו˙, בזמן ˘ל חו˘ך 

ו‰עלם על ‡ור ‰˘י"˙.

בעומ˜  נמˆ‡ים  ‡לו  י‰ו„ים  עניי".   ıב‡ר ‡ל˜ים  "‰פרני  "‡פרים",  ˘ל  עבו„˙ו  וזו‰י 
ח˘כ˙ ‰‚לו˙, ו‡ף על פי כן ‰ם ‡ינם מ˙פעלים מן ‰חו˘ך, ומפיˆים ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰, ‡˙ 
על  במ„ר‚‰  ויור„ים  ניזו˜ים  ˘‰ם ‡ינם  בלב„  זו  ל‡  חו˘ך ‰‚לו˙.  ב˙וך  ומˆוו˙י',  ‰˙ור‰ 

מהי עבודת "דוני דיני"?
דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל

ההוא דאמר דונו דיני אמרי שמע מינה מדן קאתי דכתיב 
דן ידין עמו
(מט, טז. פסחים ד, א)

בעבודת  דן  שבט  של  ענינו  את  לבאר  יש 

האדם לבוראו:

דיני"  "דונו  ההנהגה  של  הפנימי  התוכן 

את  מבקש  האדם  וענין  דבר  שבכל  הוא, 

ה"דין" שבו, דהיינו מה דעת התורה וההלכה 

עול  קבלת  של  הנהגה  וזוהי  זה.  דבר  על 

על  האדם  מקבל  וענין  דבר  שבכל  גמורה, 

עצמו את עול דין התורה.

לכל  "מאסף  דן  שבט  דוקא  הי'  ולכן 

"הי'  שהוא  היינו  כה),  י,  (בהעלותך  המחנות" 

הי'  דבר  מאבד  שהי'  מי  וכל  באחרונה  נוסע 

דואגים  היו  דן  ושבט  שם),  (רש"י  לו"  מחזירו 

"לכל המחנות", גם לאלו "הנחשלים אחריך" 

(תצא כה, יח. וראה דעת זקנים לבע"ת בהעלותך שם), 

בדרך  היתה  זה  שבט  בני  שהנהגת  מאחר  כי 

האישי  לרצונם  לבם  שתו  לא  עול,  קבלת 

להיות קרובים יותר אל הקודש, אלא נשארו 

לסייע  הבורא  רצון  את  לקיים  כדי  מאחור 

לאלו הזקוקים לכך.

מישראל  אדם  לכל  ההוראה  ומכאן 

רק  להיות  לבקש  לאדם  לו  אל  בעבודתו: 

טובתו  בשביל  ה',  למשכן  לקודש,  בסמיכות 

הרוחנית האישית, אלא עליו להקדיש מזמנו 

לעזרה רוחנית לאחרים ולקרבם אל הקודש, 

גם על חשבון מעלתו האישית.

ומסייע  דואג  כשהאדם  רק  ואדרבה: 

את  גם  בזה  מבטיח  הוא  הרי   – לחברו  גם 

היא  ישראל  אהבת  כי  האישית,  שלימותו 

בתניא  נתבאר  א.  לא,  שבת  (ראה  התורה  כל  יסוד 

פרק לב), וללא היסוד עלול הוא לאבד הכל.

מדוע נקראת הפרשה 
שעוסקת בפטירת 
יעקב בשם "ויחי"?

ויחי יעקב
למה פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו 
עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. 
דבר אחר, שביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו 
(מז, כח. רש"י)

הטעם  נרמז  רש"י  שבדברי  לומר,  יש 

שתוכנה  אף  "ויחי",  בשם  זו  פרשה  לקריאת 

עוסק בפטירת יעקב:

לא  אבינו  "יעקב  ב)  ה,  (תענית  חז"ל  אמרו 

בחיים".  הוא  אף  בחיים  זרעו  "מה  כי  מת", 

יעקב,  של  פטירתו  לאחר  שדוקא  והיינו, 

הוכחה  זו  הרי  בדרכו,  הולכים  בניו  כאשר 

שחייו של יעקב חיים אמיתיים ונצחיים המה 

(ראה רשב"א לתענית שם, ועוד).

לאחר  שדוקא  רש"י,  בדברי  הרמז  וזהו 

עיניהם  "נסתמו  כאשר  יעקב,  של  פטירתו 

הגלות,  קץ  מהם  ונסתם  ישראל",  של  ולבם 

בדרכיו  והלכו  ישראל  בני  המשיכו  ואעפ"כ 

להקרא  הפרשה  ראוי'  אז  או   – יעקב  של 

"ויחי".

השלישי  הפירוש  רש"י  הביא  לא  [ולכן 

ממנו  "שסתם  א)  פצ"ו,  רבה  (בראשית  במדרש 

שייך  אינו  זה  פירוש  כי  שבעולם",  צרות  כל 

לקריאת  טעם  אינו  וממילא  יעקב,  לפטירת 

הפרשה בשם "ויחי"].
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"‡פרים ומנ˘‰ כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי".

לכ‡ור‰, ‡י ‡פ˘ר ל‰˘וו˙ כלל ‡˙ מנ˘‰ ו‡פרים לר‡ובן ו˘מעון: ר‡ובן ו˘מעון ‚„לו 
ולעומ˙ם  ב‡‰ ‰‚לו˙;  טרם  עו„  ˘ל ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים,  בˆילם  ו‰˘פע,  בימי ‰‡ור  וחונכו 

מנ˘‰ ו‡פרים נול„ו ו‚„לו בעומ˜ ח˘כ˙ ‚לו˙ מˆרים.

"יל„י  ˘ל  בעבו„˙ם  עˆומ‰  ומעל‰  י˙יר‰  חביבו˙  ˘י˘נ‰  יע˜ב  מו„יע  כן,  פי  על  ו‡ף 
‰‚לו˙", ˘‰ם מנ˘‰ ו‡פרים, ו˘מעל˙ם ‡ינ‰ פחו˙‰ מר‡ובן ו˘מעון!

‰ו‡  ‰‰עלמו˙,  כל  למרו˙  ‰‚לו˙,  בחו˘ך  ל‰ח„יר  מˆליחים  ˘‰ם  ‰˜„ו˘‰  ‡ור  ‡ו˙ו 
כר‡ובן  ומנ˘‰  "‡פרים  כן,  ועל  „וו˜‡.  ‰חו˘ך  מ˙וך  ‰‡ור  כי˙רון  מ‡ו„,  ונ˘‚ב  נעל‰ 

ו˘מעון י‰יו לי".

י˙ר על כן, עבו„˙ם ‰נפל‡‰ ˘ל "מנ˘‰" ו"‡פרים" בעומ˜ ח˘כ˙ ‰‚לו˙, י˘ ב‰ ˙ענו‚ 
בבו‡  כן  ועל  ו˘מעון.  ר‡ובן  ˘ל  ‰מרוממ˙  מעבו„˙ם  יו˙ר  ‡ף  למעל‰,  מיוח„  ועילוי 
כי  וכמנ˘‰" „וו˜‡,  כ‡פרים  ל‰ם "י˘ימך ‡ל˜ים  מ‡חל ‰ו‡  בניו,  לברך ‡˙  י˘ר‡ל  ‡י˘ 
ל"י˙רון" ‰‡ור, ‰‡ור ‰מ‡יר ‡˙ ‰‡פיל‰,  ‚ורמ˙  „וו˜‡  ו‰‰ס˙ר  מ˙וך ‰חו˘ך  עבו„˙ם 

˘חז˜ ‰ו‡ ‚ם מ‡ור ר‚יל.

מובן  ˘‰י'  ו‡פרים, ‡ף  מנ˘‰  ˘ל  ˘מו˙י‰ם  יע˜ב ‡˙  פירט  מ„וע  מובן ‰יטב  ומע˙‰ 
˘כוונ˙ו ל˘ני ‡לו:

‰עבו„‰  „רכי   ˙‡ מסמלים  ‰ם  ‡ל‡  יוסף,  ˘ל  ‰פרטיים  בניו  ר˜  ‡ינם  ו‡פרים  מנ˘‰ 
בזמן ‰‚לו˙, ו‰ם ˘ני יסו„ו˙ ‡י˙נים בעבו„˙ בני י˘ר‡ל ב˙˜ופ‰ זו. וז‡˙ ‡˘ר חפı יע˜ב 
מ‡ו„  חביב‰  עבו„‰  ‰י‡  ומנ˘‰",  "‡פרים  ˘בבחינ˙  זו  ˘עבו„‰  ליוסף,  ב„בריו  ל‰ביע 

"כר‡ובן ו˘מעון", ו‡ף למעל‰ מכך.

לקראת שבת י

י„י חו˘ך ‰‚לו˙, ‡ל‡ ‰ם מˆליחים ‚ם ל‰˙עלו˙ ולע˘ו˙ "‰פרני", "פירו˙" ˘ל ˜„ו˘‰, 
ב˙וך "‡רı עניי".

אי אפשר להפיץ קדושה ללא "סור מרע"
על פי מ‰ ˘נ˙ב‡ר למעל‰, מובן ‡˘ר ‚„ל‰ מעל˙ "‡פרים" על פני "מנ˘‰". "מנ˘‰" 
חו˘ך  ב˙וך  מפיı ‡˙ ‰‡ור  ולעומ˙ו, "‡פרים"  ל‰י˘‡ר ˜˘ור ‡ל "בי˙ ‡בי",  ר˜  מˆליח 
‰‚לו˙, וממל‡ ‡˙ ˙כלי˙ ומטר˙ ‰‚לו˙. ומ˘ום כך ‰˘י˙ יע˜ב ‡˙ י„ ימינו על "‡פרים" 
„וו˜‡, מ˘ום ˘‰ו‡ ‚„ול ממנ˘‰, ו‰יינו, ˘כ„י לבˆע ‡˙ ‡ופן עבו„˙ו ‰נעלי˙ ˘ל ‡פרים 

ז˜ו˜ים ל"ברכ‰" וסיוע ‚„ול יו˙ר מ‡˙ ‰'.

ומע˙‰, ˘ב‰ ומ˙עˆמ˙ ‰˘‡ל‰: ‡ם עבו„˙ "‡פרים" ‰י‡ ‰עבו„‰ ‰מעול‰, ‡˘ר ב‰ 
מ˙‚˘מ˙ ˙כלי˙ ‰‚לו˙, מ„וע בפועל ‰י' "מנ˘‰" ‰בכור?

ס„ר ‰עבו„‰  מ˜ום  מכל  יו˙ר,  ˘„ר‚˙ ‡פרים ‰י‡ ‰נעלי˙  ˘למרו˙  בז‰ ‰ו‡,  ו‰בי‡ור 
עבו„˙   ˙‡ לעבו„  ‡פ˘ר  כך  ‡חר  ור˜  "מנ˘‰",  בבחינ˙  ל‰יו˙  ˆריכים  ˘˙חיל‰  ‰ו‡ 

"‡פרים":

בע˙  ‚ם  ב‰˘י"˙  „בי˜ו˙ו   ˙‡ ל˘כוח  ˘ל‡  ‰י‡  "מנ˘‰"  ˘עבו„˙  למעל‰,  נ˙ב‡ר 
‡ור   ˙‡  ıול‰פי פירו˙  לע˘ו˙  ‰י‡  "‡פרים"  ועבו„˙  ‰‚לו˙,  ˘ל  ו‰ס˙רים  ‰‰עלמו˙ 

‰˜„ו˘‰ ב˙וך ח˘כ˙ ‰‚לו˙.

"סור  ‰י‡  "מנ˘‰"  עבו„˙  ˘עי˜ר  נמˆ‡,  ‡לו,  עבו„ו˙  מיני  ב˘ני  מ˙בוננים  וכ‡˘ר 
מרע", ˘ל‡ ל‰יו˙ מו˘פע מחו˘ך ‰‚לו˙, ו˘‰ניסיונו˙ ל‡ יט˘ט˘ו ‡˙ ‰˜˘ר ‰‡מיı ˘ל 
‰י‰ו„י ‡ל ‰˜„ו˘‰; ועי˜ר עבו„˙ "‡פרים" ‰י‡ "ע˘‰ טוב", ‰יינו ל‰ח„יר ˜„ו˘‰ ב˙וך 

‰חו˘ך, ולע˘ו˙ פירו˙ ˘ל ˜„ו˘‰ ב˙וך ח˘כ˙ ‰‚לו˙.

וכ‡˘ר י‰ו„י עמל בעבו„˙ו בזמן ‰‚לו˙, מוכרח ‰ו‡ לפ˙וח בעבו„˙ "מנ˘‰" ˙חיל‰. 
ליפול  ˘ל‡  בעˆמו  ˘נז‰ר ‰ו‡  טרם  חו˘ך ‰‚לו˙,  ב˙וך  ל‰˘פיע ˜„ו˘‰  יכול  י‰ו„י ‡ינו 
לחו˘ך ‰‚לו˙. ו‡ם ‰י‰ו„י עˆמו ˘וכח ח"ו ‡˙ "כל עמלי ו‡˙ כל בי˙ ‡בי", בוו„‡י ˘ל‡ 

יוכל ל‰יו˙ עו˘‰ פירו˙ ˘ל ˜„ו˘‰ ב‚לו˙.

ל‰י˘מר  י˘  מרע".  "סור  בבחינ˙  "מנ˘‰",  בעבו„˙  ל‰˙חיל  ˙חיל‰  מוכרחים  כן  ועל 
ל‡חר  ור˜  לענייני ˜„ו˘‰;  מחובר  ול‰י˘‡ר  בזמן ‰‚לו˙,  ˘י˘נם  בעבו„˙ ‰'  מ‰ניסיונו˙ 
‰˜„ו˘‰  ‡ור   ˙‡ ול‰˘פיע  טוב",  "ע˘‰  בבחינ˙  "‡פרים",  בעבו„˙  לפ˙וח  ‡פ˘ר  מכן 

ב˙וך חו˘ך ‰‚לו˙.

מדוע מברך האב את בניו "כאפרים וכמנשה" דווקא?
על י‰ו„ים ‰עוב„ים ‡˙ עבו„˙ם בע˙ ‰‚לו˙, בבחינ˙ "מנ˘‰" ו"‡פרים", ‰˙בט‡ יע˜ב 


