‚úיון ˙˘טו
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ויחי

מ„וﬠ נ˘úúו מר‡ובן כ‰ונ ‰ומúכו˙?
˜בור ‰בבי˙ úחם – ﬠ"פ רˆונ ú˘ ‰רח!ú
"רוﬠי ˆ‡ן" ו"מ˘נú ‰מúך"  -מﬠ ˙úיוסף „ˆ‰י˜
"‡˘ר ˜„˘נו במˆו˙יו וˆונו úכב„ ‡˙ ‡‰ורחים"

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ויחי‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘
ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'
)‚ליון ˙˘טו( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך 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.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי
˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר 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 סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘
ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו
יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙
וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו עלŒ
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על
‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰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˙

ב"ה

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

סט הספרים

דרכי
החיים

‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

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

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

לפי סדר פרשיות התורה
ועל מועדי השנה

ב' כרכים
 900עמודים בשני כרכים
כ 200-ליקוטים בנושאים נבחרים בין
אדם למקום ובין אדם לחבירו
מלוקטים מרבבות אגרות קודשו של
כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע

ז‡י‡נı

סט הספרים

דרכי
החסידות

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

ענינים • מועדים
פרשיות  -ב' כרכים

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

משוח חינם

הכמות מוגבת

הזמנות718-770-3030 :
oh@chasidus.net

˙וכן ‰ענינים
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"‡ל ˙ו˙ר"  -כ‰ונ ‰ומלכו˙
במ˘ ‰בי‡ר ר˘"י ˙‰יבו˙ "‡ל ˙ו˙ר" „˜‡י על כ‰ונ ‰ומלכו˙ ול‡ ‰בי‡ ‚ם ‰פרט ˘‰לי˘י
˘מˆינו ˘‰פסי„ ‚ם ‰בכור„ ,‰ב' מעלו˙ ‡לו ˘‰ם בנו‚ע ל‰נ‰ ˙‚‰עם נ˘ללו ממנו כיון
˘˙‰נ ‚‰ב‡ופן „"פחז כמים" ו‡ינו מ˙‡ים ל‰נ ,‰‚‰מ˘‡"כ ‰בכור ‰ניטל‰ ‰ימנו מחמ˙
עˆם ‰חט‡ וכיון ˘ל˘"˘ נ˙כוון ל‡ נ˘לל ‰ממנו ל‚מרי
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  439ו‡ילך(

פנינים

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

‰מעל ‰ל‰יוול„ במˆרים ˜ /בור ‰בבי˙ לחם – רˆונ˘ ‰ל רחל

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
‚ו„ל מעל˙ מ„רי‚˙ יוסף „ˆ‰י˜
‡‰בו˙ ו˘‰בטים רועי ˆ‡ן ,ויוסף מ˘נ ‰למלך " /ו‰ם ל‡ ‰כירו‰ו" – ˘ל‡ ˘‰י‚ו עוˆם
מעל˙ו ‰ /נ ˙‚‰יוסף – ˘ל‡ ב‚„רי ‰טבע " /רכו˘ ‚„ול" – ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘‰˘ ‰עלו י˘ר‡ל
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  831ו‡ילך(

פנינים

„רו˘ ו‡‚„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י‚

ל‚לו˙ ‡˙ ‰טוב ‚ם בערו˙ ‡‰ר / ıמ˙י יע˜ב חי ב‡מ˙?

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
חילו˜ בין בבלי לירו˘למי בענין ‰כ˘ר ו‰כנ ‰למˆו‰
יב‡ר ‰חילו˜ בין בבלי לירו˘' סוף ˜י„ו˘ין „‡זלי ל˘יט˙יי‰ו כ‡ן בענין ‡י ‰‰ו ‰מכריע
‡˙ ‰ע˙י„ ‡ו ל‡ו ,ויב‡ר ‰חילו˜ ‰יוˆ‡ מז ‰ב„יני ‰כ˘ר מˆו ‰ו‰י„ור מˆו / ‰עפ"ז יח„˘
עומ˜ בפלו‚˙‡ בין ˙ר‚ום ‡ונ˜לוס ל˙ר‚ום יונ˙ן בפר˘˙נו ,ויסי˜ נפ˜"מ לענין „ין ˜רבנו˙
כ˘‡פ˘ר לבנו˙ מזבח ול‡ בי˙

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  447ו‡ילך(

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
"‡˘ר ˜„˘נו במˆו˙יו וˆונו לכב„ ‡˙ ‡‰ורחים"

‰וספ - ‰מ˙וך ספר '„רכי ‰חיים'  . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
עין ברי‡ – ‰ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙

˜úר‡˙ ˘ב˙ ‰ -וספ‰

מˆו˙ ,ור˜ ˘ב˙‰ח˘ב עם מˆבו ,מ˙חילים ‡˙ו בענין פלוני ופלוני ,כיון ˘‡ינו
מוכ˘ר לע˙ ע˙ ‰ל˜בל ‰כל ביח„.
ועו„ ז‡˙˘‡ ,ר ‡ין ‡‰מ˙ סובל ˘ניו˙ ,ובנו‚ע לעמנו ‚וי ‡ח„ ב‡ר,ı
‰רי כל ˘ניו˙ ממנו ו‰ל‡‡ - ‰פילו ‡ם ל˙˜ופˆ˜ ‰ר ‰מ˜בלים ‡ו˙ ‰מפני
כמ ‰סיבו˙  -וכמו ˘‡ין לנו ‡ל‡ ‡ל˜‡ ‰ח„ כך ‡ין לנו ‡ל‡ ˙ור‡ ‰ח˙,
‡˘ר ˜„ו…˘‰ ‰י‡ ,כמו ב„בר‰ ‰ר‡˘ונ‡" ‰נכי‡ '‰ 17ל˜יך" ,כן ‚ם בכל ˘‡ר
‡‰ו˙יו˙ ו˙‰יבו˙ ‡˘ר מר‡˘י˙ ‰וע„ סופ .‰ו‡ין ל˙‰יר‡ ‡˘ר ‰נוער ל‡
י˜בל ז ,‰כי רו‡ים במוח˘ ‡˙ ‰‰יפך˘‡ ,ר „ו˜‡ ‡‰מ˙ ‚‰לוי ובלי פ˘רו˙
מ˙˜בל˙ ‡ˆלם‡ ,ף ˘בחיי‰ם ‰מע˘יים ע„יין ל‡ ‚‰יעו למ„רי‚ ‰לעמו„ בכל
‰נסיונו˙ ‰נפ‚˘ים בחיי „‡‰ם.

במ˘ך ‰זמן יר‡ ‰פרי טוב בעמלו
‰נ˜ו„˙‰ ‰יכוני˙ מכל ‡‰ריכו˙ ‡‰מור‰ ‰י‡˘‡ ,ר על כל ‡ח„ ו‡ח˙
מבעלי ˘‰פע ‰וביחו„ ב˘„‰ ‰חינוך ‰כ˘ר ,לעבו„ בכל מרˆו ויכול˙ו
בעבו„„˜ ‰ו˘ ‰זו ,ו‡ף ˘‡סור לו לוו˙ר ‡פילו על ‚‰רוע ˘בין ˙למי„יו -
‡סור לו ‚ם כן לרפו˙ י„יו ממל‡כ˙ו מל‡כ˙ ˘מים זו ‡ם רו‡ ‰בל˙יˆ‰-לח‰
בעבו„˙ו ,וסוף סוף „ברים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב נכנסים ‡ל ‰לב ,ובמ˘ך ‰זמן
יר‡ ‰פרי טוב בעמלו.
 מובן ˘‡ם בכל עניני „‡‰ם ז˜ו˜ים לעזר מן ˘‰מים ,על ‡ח˙ כמ ‰וכמ‰בעבו„˙ ‰חינוך˘‡ ,ר ‰כחו˙ ‰מנ‚„ים על  '‰ו˙ור˙ו נלחמים בז ‰בכל ‡‰מˆעים
ו‡‰ופנים ,ול‰וספ ‰בעזר מן ˘‰מים ˆריך ל„˙˘‰ל על י„י ˘לימו˙ עˆמו
ובעניני עˆמו ,ו‰ענין כפ˘וטו בחיים ‰יום יומים ,מ˙‡ים ל˙ור˙נו ˙ור˙ חיים
ומˆו˙י' ,ו‡ין ז ‰ס˙יר ‰לעבו„ ‰עם ‰זול˙ ,ו‡„רב‡ ‰ח˙ מסייע˙ לחבר˙.‰
י˘מחני ‡ם ‡˜בל מכ˙ב י„יעו˙ ממנו ˘ממ˘יך בעבו„˙ו ב˘‰פע‰ ‰רˆוי'
בחו‚ו ובסביב˙ו˘‰ ,פע ‰ברוח י˘ר‡ל סב‡ במר‰‰ ıולך ו‚„ול מזמן לזמן,
ו˙˜ו˙י חז˜˘‡ ‰ר כעבור מ˘ך זמן ל‡ ‡רוך ,יוכל לב˘ר ‚ם כן ˘נר‡ים פירו˙
בעבו„˙ו...
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ע' „-ו(

ס‚ולו˙ לרפו‡˙ ‰עיניים; ברי‡ו˙ ‰עיניים ˘‚‰מיו˙ ˙לוי' בברי‡ו˙ ‰עיניים ‰רוחניו˙;
˘˜‰ר בין ‰מ‡ור ˘ב˙ור ‰למ‡ור ‰עיניים ˘‚‰מיו˙

„ברים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב
פעולו˙ ו„יבורים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב פועלים פעול˙ם ,במו˜„ם ‡ו במ‡וחר; חז˜ ‰על
˙עמול‡˘ ‰ינ ‰חוזר˙ רי˜ם

כט

˘ (17מו˙ כ ,ב.

כח

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙ ‰ -וספ‰

 פ˘וט ˘‡ין ˙ור˙נו ספר סיפורים בעלמ‡ ,כי ‡ם ˙ור ‰כמ˘מע ‰ל˘ון‰ור‡˘‡ ,‰ר כל ענין ˘ב ,‰מלמ„ ‰ו‡ ומור„ ‰רך לכל ‡ח„ ו‡ח˙ ,וביחו„
סיפור ‰נ"ל ‰ו‡ מופ˙ חי ‡˘ר על „‡‰ם לנˆל כ˘רונו˙יו בכל ‡‰פ˘רי ,ו‡יז‰
˙ופע˘ ‰ל‡ ˙פ‚ע בו בעבו„˙ו זו‡ ,יננו ר˘‡י ˘˙פעול עליו ‡יז ‰נמיכ˙ רוח,
ו‡פילו ‡ם ‰ו‡ ח"ו על „רך ‡‰מור לעיל˘‡ ,ר עמל ˘ל כמ˘ ‰נים ‡ב„ ב˙ו‰ו,
כפי ‰נ„מ ‰לעיני ב˘ר ,עליו ל‰מ˘יך במר ıוב˘מח ‰בעבו„˙ו „˜‰ו˘ ,‰וסוף
כל סוף בו„‡י יˆליח‡ ,ף ˘‡פ˘ר ,על „רך ‡‰מור לעיל˘ ,במספר ‚„ול ל‡
ˆ‰ליח ‡ו ˘ל‡ ע˘ו פרי‰ ,רי ˘בכמו˙ ˜טנ ‰יˆליח ˆ‰לח ‰מופל‚˙˘ ,‰מל‡
16
‡˙ כל ‰חסרון ו˙˘ביע רˆונו בע„ כל ‰עמל ‡˘ר עמל ,וכל˘ון ‰כ˙וב
‰מוב‡ על י„י חכמינו ז"ל בסיפור ‰נ"ל" ,בב˜ר זרע זרעך ולערב ‡ל ˙נח
י„יך ,כי ‡ינך יו„ע ‡יז ‰מ‰ם יוכ˘ר".

„ו˜‡ ‡‰מ˙ ‚‰לוי ‰ובלי פ˘רו˙ מ˙˜בל˙ ‡ˆל ‰נוער
בו„‡י ˆריך ל˙‰עורר ר‚˘ ˘ל מרירו˙ ,על כל ‡ח„ ו‡ח˙ ‰נוט ‰מ„רך
‰י˘ר ‰מ„רך ˙‰ור ‰ו‰מˆו‡ ,‰פילו ‡ם נטיי˙ו זו ‰י‡ ר˜ לימים ספורים
ובענינים ˜לים ,כי כל ר‚ע ור‚ע י˜ר ‰ו‡ ,וכל פעול ‰ופעול ‰רב˙ ערך ,ובפרט
ˆריך ל‰יו˙ ר‚˘ מרירו˙ זו ‡ˆל ‰מחנך ו‰מ˘פיע‡ ,בל ‰מס˜נו˙ ממרירו˙
זו ‰ן˘‡ ,ר בו„‡י ˆריך ל‰וסיף ‡ומ ıבעבו„˙ו ‡˘ר ע„ ע˙ ,‰ל˘פר‰
ול˘‰לימ ,‰ו‰רי כלל כללו – "‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני ‰רˆון" ,ול‡ ר˜ בנו‚ע
ל˙למי„ים ח„˘ים ולמו˘פעים ח„˘ים‡ ,ל‡ ‚ם ב‰נו‚ע ל‡לו ˘לע˙ ע˙ ‰ל‡
נר‡י˙ ˘‰פע˙ו ב‰ם‡ ,ו ˘נעלמ ‰מעיני ב˘ר ,ועו„ בי˙ר ˘‡˙.
וˆריך ל‰בי‡ ול‰סי˜ בח˘בון ‡˘ר „רך ‰פ˘ר‡ ,‰ינ ‰מˆליח ‰בכלל,
וביחו„ בין ‰נוער ,כי טענ˙ם פ˘וט‡˘ ,‰ם ‡פ˘ר לע˘ו˙ פ˘ר ‰ל˘לי˘
ולרביע ‡ -פ˘ר ‚ם כן ל„‚‰יל ‰ולע˘ו˙ פ˘ר ‰פ˘ר ‰למחˆ ‰וליו˙ר .ועו„
ז‡˙˘‡ ,ר ‡ם „‰בר סובל פ˘רו˙‰ ,רי ז ‰עˆמו ר‡י' ˘‡ינו ‡‰מ˙ ,כי „רכי
˜˘‰ר מרובו˙ ‰ן‡ ,בל „רך ‡‰מ˙ ‰י‡ ‡ח˙.
ו‡ף ˘רו‡ים ˘‡י ‡פ˘ר ל‰פוך ‡˙ ˙‰למי„ ‡ו ˙למי„ ‰בב˙ ‡ח˙ ולע˘ו˙ו
‡„ם ˘‰לם ,ו˘ינוי ‡פ˘רי ‰ו‡ ר˜ ל‡ט ל‡ט ומן ˜‰ל ‡ל ‰כב„‰ ,נ ‰ב˘ע˙
˙‰עמול ‰עˆמ ‰מוכרח˙ ‰‰סבר„‰˘ ,‰ברים ‡˘ר ‡ו˙ם „ור˘ים מ‡˙ו‡ ,ין
‰כל ‰ם ו‡ינם ממˆים ‡˙ ˘‰לימו˙ ,כי כל ‡ח„ ו‡ח˙ מחויב בכל ˙‰רי"‚

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

"אל תותר"  -כהונה ומלכות
במה שביאר רש"י התיבות "אל תותר" דקאי על כהונה ומלכות ולא הביא גם
הפרט השלישי שמצינו שהפסיד גם הבכורה ,דב' מעלות אלו שהם בנוגע להנהגת
העם נשללו ממנו כיון שהתנהג באופן ד"פחז כמים" ואינו מתאים להנהגה,
משא"כ הבכורה ניטלה הימנו מחמת עצם החטא וכיון שלש"ש נתכוון לא נשללה
ממנו לגמרי
‡" .ר‡ובן בכורי ‡˙ ,‰כחי ור‡˘י˙ ‡וני ,י˙ר ˘‡˙ וי˙ר עז .פחז כמים ‡ל ˙ו˙ר ,כי
עלי˙ מ˘כבי ‡ביך‡ ,ז חלל˙ יˆועי על) "‰פר˘˙נו מט.(„-‚ ,
ומפר˘ ר˘"י" :י˙ר ˘‡˙ – ר‡וי ‰יי˙ ל‰יו˙ י˙ר על ‡חיך בכ‰ונ ,‰ל˘ון נ˘י‡ו˙
כפים; וי˙ר עז – במלכו˙ ,כמו 'וי˙ן עז למלכו' .ומי ‚רם לך ל‰פסי„ כל ‡ל – ?‰פחז
כמים‰ ,פחז ו‰ב‰ל˘‡ ,‰ר מ‰ר˙ ל‰ר‡ו˙ כעסך כמים ‰ללו ‰ממ‰רים למרוˆ˙ם .לכך
‡ל ˙ו˙ר – ‡ל ˙רב ‰ליטול כל ‰י˙רו˙ ‰ללו ˘‰יו ר‡ויו˙ לך".

ב .ו‰נ ,‰ר˘"י מזכיר ב' פרטים ˘‰פסי„ ר‡ובן :כ‰ונ ‰ומלכו˙; ‡ך מˆינו פרט
˘לי˘י ˘‰ו‡ ‰פסי„ – ‰בכור .‰ומ˜ר‡ מפור˘ ‰ו‡ ב„ברי‰-ימים )„‰י"‡ " :(‡ ,‰ובני
ר‡ובן בכור י˘ר‡ל  ..ובחללו יˆועי ‡ביו ני˙נ ‰בכור˙ו לבני יוסף".
ו‡כן‚ ,ם ר˘"י עˆמו בפירו˘ו ע‰ ˙"‰בי‡ „בר ז‰˘ ‰פסי„ ר‡ובן ,ע"‰פ "בכור
יע˜ב ר‡ובן" )וי˘לח ל ,‰כ‚(" :בכור לנחל ,‰בכור לעבו„ ,‰בכור למנין ,ול‡ ני˙נ ‰בכור‰
ליוסף ‡ל‡ לענין ˘‰בטים˘ ,נע˘ ‰ל˘ני ˘בטים" – ‰רי ˘‰בכור") ‰לענין ˘‰בטים"(
ניטל ‰מר‡ובן וני˙נ ‰ליוסף.
וˆריך בי‡ור ,למ ‰ב‡מ˙ ל‡ נזכר כ‡ן „בר ז˘ ,‰ר‡ובן ‰פסי„ ‡˙ ‰בכור ,‰ונזכרו
ר˜ כ‰ונ ‰ומלכו˙?

‰˜ (16ל˙ י‡ ,ו )ב˘ינוי(.
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ו

ו‡מנם ,ב„ברי חז"ל על ‡˙ר ‰זכירו ‡˙ כל ˘לו˘˙ ‰פרטים .כן ‰ו‡ ב˙ר‚ום
‡ונ˜לוס‰" :ו ‰חזי למיסב ˙ל˙‡ חול˜ין ,בכירו˙‡ כ‰ונ˙‡ ומלכו˙‡" .ועל „רך ז‰
ב˙ר‚ום יונ˙ן בן עוזי‡ל וב˙ר‚ום ירו˘למי .וכן במ„ר˘ ˙נחומ‡ )פר˘˙נו ט( ,ובבר‡˘י˙
רב) ‰פר˘˙נו פˆ"ח .„ ,פˆ"ט ,ו( ,ועו„;
מ‰ו ‰טעם ‡יפו‡ ˘ר˘"י ‡ינו מזכיר כלל ‡˙ ‰פס„ ‰בכור‡ ,‰ל‡ ר˜ ‡˙ ‰פס„
‰כ‰ונ ‰ו‰מלכו˙?

‚ .ולכ‡ור‰ ‰בי‡ור בז ‰פ˘וט )ור‡‚ ‰ם ב„ברי ‰ר‡"ם כ‡ן(:
בכ˙וב נ‡מר "‡ל ˙ו˙ר" – ‰יינו˘ ,נ˘ללו מר‡ובן "‰י˙רו˙ ‰ללו ˘‰יו ר‡ויו˙",
ו‰ם "י˙ר ˘‡˙ וי˙ר עז" ‰כ˙ובו˙ לפני כן .ו‡ם כן ,כיון ˘"י˙ר ˘‡˙" ˜‡י על כ‰ונ‰
)מל˘ון נ˘י‡ו˙ כפים( ו"י˙ר עז" ˜‡י על מלכו˙ )מל˘ון "וי˙ן עוז למלכו"(˘ ,וב ‡ין
‰בכור ‰נכלל˙ בל˘ון "י˙ר" ובמיל‡ ‡ינ ‰בכלל ‰מיעוט ˘ל "‡ל ˙ו˙ר".
‡ולם ,בי‡ור ז ‰מסביר ר˜ ‡˙ ר˘"י ,למ ‰למ„ כך בפ˘ט ‰כ˙וב )ומי‡ן בפירו˘
˙‰ר‚ום וכו'(; וע„יין ˆריך בי‡ור בכ˙וב עˆמו )כפי ˘‰בין ‡ו˙ו ר˘"י( – למ ‰ב‡מ˙
נזכרו ר˜ ‰כ‰ונ ‰ו‰מלכו˙ ול‡ ‰בכור?‰

„ .וי˘ לומר בז ,‰ב„˜‰ים „יו˜ נוסף ב„ברי ‰כ˙וב ופר˘"י:
‰נ‰ ‰כ˙וב מ„‚י˘ "פחז כמים ‡ל ˙ו˙ר" ,ומפר˘ ר˘"י – "ומי ‚רם לך ל‰פסי„ כל
‡ל‰ ?‰פחז ו‰ב‰ל˘‡ ‰ר מ‰ר˙ ל‰ר‡ו˙ כעסך".
וכ„ „יי˜˙ ,י˘ בז ‰חי„ו˘:
בפ˘טו˙ לומ„ים˘ ,עי˜ר חט‡ו ˘ל ר‡ובן ‰י ‰בעˆם ‰מע˘˘ ‰חילל יˆועי ‡ביו;
‡ולם מ‰ ˙˘‚„‰כ˙וב על ענין "‰פחז" ,מ˘מע ˘עי˜ר ‚‰ורם ל‰פסי„ ‡˙ ‰מעלו˙
‰ר‡ויו˙ לו ‰ו‡ )‡ינו ‰מע˘ ‰עˆמו‡ ,ל‡( ז˘ ‰מי‰ר ל‰ר‡ו˙ ‡˙ כעסו ב‡ופן ˘ל
"פחז וב‰ל."‰

 .‰וכך ‰ו‡ בי‡ור ‰ענין:
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חז˜ ‰ל˙עמול‡˘ ‰ינ ‰חוזר˙ רי˜ם
נעם לי ל˜בל ע˙ ‰מכ˙בו‡ ,ף כי מזמן לזמן מ‚יעו˙ ‡לי י„יעו˙ ‡ו„ו˙ו,
נעם לי ל˜בל ע˙ ‰מכ˙בו‡ ,ף כי מובן ˘‡ינני ˘בע רˆון ממˆב ‰רוח ‰נ˘˜ף
בו ,ו‰ו‡ נפיל˙ רוחו על ‡˘ר לפי „ע˙ו ‡ינו רו‡ ‰פרי בעמלו ובעבו„˙ו
ב˙וככי ‰נוער.
ו‡ף כי מובן ‡˘ר ˘ביע˙ רˆון ‚מור˘ ‰ל עס˜ן ובר פועל ‡יננ ‰מבי‡‰
˙וˆ‡ו˙ טובו˙ ביו˙ר ,כי עלול‰ ‰י‡ ל‰חלי˘ ‡˙ ‰מר˘‡ ıר בו ,כיון ˘‰יˆר
מפ˙‰ו לומר' :ע˘י˙ „יך וˆ‰לח˙ ,וע˙ ‰יבו‡ו ‡חרים וימ˘יכו'‰ ,רי ‚ם ˜ˆ‰
˘‰ני‰ ,יינו ר‚˘ ˘ל י‡ו˘ ו‡פילו ˘ל נפיל˙ רוח חז˜˙ - ‰וˆ‡ו˙י' בל˙י
רˆויו˙ ועו„ יו˙ר מזי˜ו˙ מ‡˘ר ˙‰וˆ‡ו˙ מ‰ ‰ˆ˜‰ר‡˘ון ,כי ‰רפיון ‰נ‚רם
על י„„‚ ‰ול יו˙ר.
ב‰נו‚ע ל‚וף ‰ענין ˘‰נוער ˘˜˘‰יעו בו כל כך עמל ,ובכל ז ‰נסחף בזרם
‰חילוני‰ ,נ ‰חז˜ ‰ל˙עמול‡˘ ‰ינ ‰חוזר˙ רי˜ם‡ ,14ף ˘ל‡ ˙מי„ מˆליח‰
ב‡ו˙‰ ‰מ„‡˘ ‰לי' ˘ו‡פים ומ˜וים .ועו„ ז‡˙ ‡˘ר לפעמים ˙כופו˙ ביו˙ר
˙‰וˆ‡ו˙ נר‡ו˙ ר˜ ל‡חר זמן מכמ ‰וכמ ‰סיבו˙ ,ולפעמים רבו˙ מ˙‡חר ע„
˘מס˙„ר ‰מחונך ו‰מו˘פע בחיי מ˘פח‡˘ ,‰ז ‡ינו בעל ˘ינוים כל כך ,מבי‡
בח˘בון ‡˙ כל ‰עבר עליו ומˆבו ב‰וו ,‰ו‡ז‚ ,ם ˜˙‰ופ˜˘ ‰בל ˘‰פע‰
מ‡י˘ פלוני במ˜ום פלוני נכנס˙ בח˘בון ז ‰ויכול ‰ל‰כריע ‡˙ כף ‰מ‡זנים
לˆ„ ‰טוב.
ועו„ ז‡˙ ,וב„˜‰ם ‰מסופר על רבנו ע˜יב‡‡ ,ח„ מ‚„ולי ˙‰נ‡ים ומעמו„י
˙‰ור˘ ‰בעל פ˘ ‰לנו˘ ,מספרים חכמינו ז"ל‡ 15ו„ו˙ו˘‡ ,ר ‡רבעים ˘נ‰ ‰י'
מלמ„ מ˘פיע ומחנך ונ˘י‡ ,ו‰י' לו ‡רבע ‰וע˘רים ‡לף ˙למי„ים˙ ,למי„ים
בערכו ,ז‡˙ ‡ומר˙ ˘לפי מˆב י„יעו˙י‰ם ו‡ופיים ,רב ומ˘פיע ˘ל‰ם ˆריך
‰י' ל‰יו˙ בממ„י ‡י˘ כרבי ע˜יב‡ ,ומפני סיב‰ ‰נ ‰מ˙ו כולם ר"ל ועלול‰
‰י˙˙‰ ‰ור˙˘˙˘ ‰כח מי˘ר‡ל ,ו‰עמי„ רבי ע˜יב‡ חמ˘˙ ‰למי„ים ,ו‰ם
‰חזירו ‡˙ כל ˙‰ור˘ ‰בעל פ ‰ו‰פיˆו ‰בי˘ר‡ל בזמנם וב„ורם ,ונמסר„ ‰ור
‡חר „ור ע„ ˘ב‡‡ ‰לינו ולבנינו ולבני בנינו ע„ עולם.

במע˘ ‰ר‡ובן )˘"בלבל יˆועי ‡ביו"( י˘ ˘ני פרטים (‡ :עˆם ‰מע˘˘ ‰ל ‰בלבול,
ב( ז˘ ‰ע˘ ‰ז ‰ב‡ופן ˘ל "פחז כמים".
ועל כל ‡ח„ מ˘ני ‰פרטים ‰פסי„ ענין ‡חר (‡ :על עˆם ‰מע˘ ‰נענ˘ ר‡ובן בנטיל˙
‰בכור ,‰ב( על ז˙‰˘ ‰נ ‚‰ב‡ופן ˘ל פחז וב‰ל ‰נענ˘ בנטיל˙ ‰כ‰ונ ‰ו‰מלכו˙.

כז

 (14ל˘ון ˜„˘ו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ נ"ע ,נע˙˜ ‰בלוח ‰יום יום כ"ו ‡„"ר ,י"ב ˙˘רי.
 (15יבמו˙ סב ,ב.
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כו
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דברים היוצאים מן הלב
פעולות ודיבורים היוצאים מן הלב פועלים פעולתם ,במוקדם או
במאוחר; חזקה על תעמולה שאינה חוזרת ריקם

וַ י¿ ַ„ ּ≈בר ַﬠל ƒל ָּבם
„ברים ‰מ˙˜בלים על

‰לב )ויחי נ ,כ‡ .ר˘"י(

מוכרח „‰בר ‡˘ר סוף סוף יפעלו „‰ברים פעול˙ם
בנועם נו„ע˙י ‡ו„ו˙יו  . .ועל „בר „˙˘‰לו˙ו ל‰רים ˜רן ‰י„‰ו˙ ע"י
˙עמול ‰מ˙‡ימ ‰בענין נחיˆו˙ ‰חינוך ‰כ˘ר בפרט ו˘מיר˙ ˙ומ"ˆ בכלל,
˘‚ו„ל ערך ענין ז‡ ‰ין ל˘‡ר .ו‡ף ˘לפעמים נ„מ˘ ‰מ„ברים וע„יין ‡ין
נר‡י˙ פעול‰ ,‰נ‡" ‰ין ‡˙נו יו„ע ע„ מ "12‰בעניני ‚˘‰ח ‰פרטי˙ ,וב„ברים
‰יוˆ‡ים מן ‰לב ‰רי פס˜˙ ‰ו˘ ˜"‰נכנסים ללב ˘‰ומעים ,ובמיל‡ מוכרח
„‰בר ‡˘ר סוף סוף יפעלו פעול˙ם.
ו‡ף ˘„‡‰ם ‰רו‡ ‰ל‡ ˙מי„ רו‡‰ ‰ו‡ פעול ‰זו‰ ,נ ‰סיב˙ ‰ענין ‡פ˘ר
ל‰יו˙ ‡( ‡ו ˘‰פעול˙ ‰בו‡ ל‡חר זמן ,ב( ‡ו ˘„‡"‰ם יר‡ ‰לעינים ו '‰יר‡‰
ללבב" ,ו‡פ˘ר ‡˘ר בנפ˘ כבר נז„עזע ˘‰ומע ונ‰פך ‰ח˘ך לנ‰ור‡ ומרירו
למי˙˜‡‡ ,ף ˘ב‡מ˙ ‡ין פרט ‡ח„ נו‚ע ב˘‰ני‰˘ ,מוכיח ו‰מעורר ˆריך
ל‰וכיח ובז ‰כבר ע˘ ‰מˆו˙ו ˘לו ,בכ"ז ‰נ ‰לנעימו˙ ‰עבו„‰ ‰ו„יעונו חז"ל
‡˘ר נוסף ע"ז ˘˘כר ˜יום ‰מˆו˙ ‰ו‡ ,כמרז"ל˘" 13כר מˆו ‰מˆו‰ ,"‰יינו
˜יום ‰מˆו ‰עˆמ‰ - ‰נ ‰נוסף ע"ז ˘‰כר ‰ו‡ ז˘ ‰פעל על בן ‡ו ב˙ י˘ר‡ל
ל˜רב ‡˙ לבן ל‡בינו ˘ב˘מים ,ומובן ‚ו„ל ˘‰מח ‰מ˘ני „„ˆ‰ים‰ ,ן מˆ„
‡‰ב˘‰ ,י"˙ ,ו‰ן מˆ„ בנו יחי„ו ‰ו‡ ‰בן ‡ו ב˙ י˘ר‡ל ˘ -נ˙˜רבו ז‡ ‰ל ז‰
ע"י „בור ‡ו פעול˘ ‰ל ‰מוכיח ומעורר ,ו‚„ול˘ ‰מח ‰זו ‡˘ר פורˆ˙ ‚„ר
ל˘‰פיע ל‰מוכיח ומעורר ברכ ‰וˆ‰לח ‰ב‰מˆטרך לו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙...
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז ע' מ(‰

‰˙ (12לים ע„ ,ט.
‡ (13בו˙ פ"„ מ"ב.

ז

ו‰טעם לחלו˜ ‰זו:
‰‰ב„ל בין בכור ‰לכ‰ונ ‰ומלכו˙ ‰ו‡˘ ,בכור‰ ‰י‡ מעל ‰ב‡„ם עˆמו )˘נוטל
פי ˘נים בנחל ‰וכו'(‡ ,בל ‡ין בז˘ ‰רר ‰ו˘‰פע ‰כלפי ‰זול˙; ו‡ילו כ‰ונ ‰ומלכו˙
‰ם עניני מנ‰י‚ו˙ על ‰זול˙ :ענינו ˘ל מלך ‰ו‡ לˆ‡˙ ולבו‡ לפני ‰עם ול„‡ו‚ לכל
ˆרכי‰ם ,וענינו ˘ל ‰כ‰ן ‰ו‡ לברך ‡˙ ‰עם )בנ˘י‡˙ כפים( וכן ל‰ורו˙ ˙ור ‰ומ˘פט
)כ„ברי ‰כ˙וב בר"פ ˘ופטים ,וכן בפ' ברכ ‰ל‚ ,י" :יורו מ˘פטיך ליע˜ב ו˙ור˙ך
לי˘ר‡ל"(.
וב‡˙‰ם לכך:
כ‡ן מ„בר יע˜ב על ז˘ ‰ר‡ובן ˙‰נ ‚‰בפחז וב‰ל" ,‰מ‰ר˙ ל‰ר‡ו˙ כעסך" –
]כ‡˘ר ר˜ ‰י ‰נר‡ ‰לו ˘מ˘כבי ‡ביו ˆריכים ל‰יו˙ ב‡‰ל ל‡ ,‰מי„ נע˘ˆ‡ ‰לו כעס
ו˙יכף ומי„ בלבל יˆועיו[ – ˘‰נ ‰‚‰כזו מר‡‡˘ ‰ין לו ‡רך‡-פים ,סבלנו˙ ומ˙ינו˙
‰נ„ר˘ים מ‰ממונ ‰ל‰יו˙ מנ‰י‚ ומור ‰ל‰מון ‰עם ,ולכן ניטלו ממנו ‰כ‰ונ ‰ו‰מלכו˙
)ור‡‚ ‰ם ‡ברבנ‡ל כ‡ן(;
‡ולם עˆם ‰מע˘˘ ‰ר‡ובן טע ‰ב˘י˜ול „‰ע˙ ˘לו ו‰חליט ˘יˆועי ‡ביו ˆריכים
ל‰יו˙ ב‡‰ל ל‡‰ – ‰רי ‡ין ז ‰מר‡ ‰על פ‚ם ב‰נ˙‚‰ו כלפי ‰זול˙‡ ,ל‡ "˜ל˜ול"
ב‰נ˙‚‰ו ˘לו בעˆמו; וב„ו‚מ‡ לז‰ ‰ו‡ ‰פסי„ ‡˙ מעל˙ ‰בכור˘ ,‰ענינ ‰מעל˙
„‡‰ם כלפי עˆמו )וע"ז ‡ין ‰מ„ובר ב„ברי יע˜ב כ‡ן‡ ,ל‡ מ˜ר‡ ‰ו‡ ב„ברי‰-ימים,
כנ"ל(.
‡ולם כיון ˘סוף סוף ‰י˙ ‰כוונ˙ו ל˘מים˙˘ ,בע עלבון ‡מו ,ומ‚ ‰ם ˘‰י ‰עסו˜
ב˙˘וב˙ו כמ˘ ‰נים ,ע„ ˘‡מרו "ל‡ חט‡ ר‡ובן" )פר˘"י וי˘לח ל ,‰כב( – לכן ל‡ ניטל‰
ממנו מעל˙ ‰בכור ‰ל‚מרי‡ ,ל‡ ר˜ "לענין ˘‰בטים" )וכ„ברי ר˘"י ˘‰וב‡ו לעיל:
"בכור לנחל ‰בכור לעבו„ ‰בכור למנין ,ול‡ ני˙נ ‰בכור ‰ליוסף ‡ל‡ לענין ˘‰בטים
˘נע˘ ‰ל˘ני ˘בטים"(;
ו„ו˜‡ ‰כ‰ונ ‰ו‰מלכו˙‰˘ ,ם עניני מנ‰י‚ו˙ ו‰ור‡ ‰לרבים ,ניטלו ממנו ל‚מרי ,כיון
˘בפועל ‰ר‡ ‰ב‰נ˙‚‰ו "פחז וב‰ל‡˘ "‰ינם מ˙‡ימים למנ‰י‚ ומור ‰לעם ,ו‚ם ‡ם
כוונ˙ו ‰י˙ ‰רˆוי‰ ‰רי סו"ס ‡ינו ר‡וי ל‡יˆטל‡ זו.

פנינים
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עיונים וביאורים קצרים

המעלה להיוולד במצרים
וע˙˘ ‰ני בניך ‰נול„ים לך ב‡ר ıמˆרים
ע„ בו‡י ‡ליך מˆרימ ‰לי ‰ם‡ .פרים ומנ˘‰
כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי
)ויחי מח(‰ ,
‰ ‰˘˜‰רמב״ן )פר˘˙נו מח ,טו .וכן ‰˘˜‰
‡‰ל˘יך כ‡ן ,ועו„( מ„וע ״‰וˆרך ל‡‰ריך" ב‡מרו
״‰נול„ים לך ב‡ר ıמˆרים ע„ בו‡י ‡ליך מˆרימ‰
לי ‰ם״ ,מ„וע ״ל‡ ‡מר וע˙˘ ‰ני בניך ‰נול„ים
לך ‡פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי״?

וי˘ לב‡ר בז˘ ,‰ל‡ ב‡ יע˜ב ב„ברים ‡לו
ר˜ ל‚‰י„ ‡יז ‰מבני יוסף י‰יו ˘ייכים לו  -״י‰יו
לי״ )כמו ˘˙יר‰ ıרמב״ן( ‡ל‡ ‚ם לב‡ר ‡˙ ‰טעם
לז˘ ‰זכו ‡פרים ומנ˘ ‰ל‰יו˙ ˘ייכים ליע˜ב.
„זכו˙ם ‰יי˙ ‰בז‚ ‰ופ‡ ˘״נול„ים לך ב‡רı
מˆרים ע„ בו‡י ‡ליך מˆרימ‰״‡„ .ף ˘נול„ו
במˆרים לפני בי‡˙ו ˘ל יע˜ב ,ו˙‰חנכו בסביב‰
˘בו ל‡ ‰י׳ יע˜ב נוכח ,מ״מ ˙‰נ‚‰ו ‚ם בזמן
ומˆב כז ‰כנכ„יו ˘ל יע˜ב ‡בינו ולפי „רכיו.
ולכן זכו ל‰יו˙ ˘ייכים ליע˜ב ״לי ‰ם״ ,כי
ביע˜ב „וו˜‡ מˆינו ˘״מט˙ו ˘למ‰״
 .‰ועו„( ,וע״י ˘‚ם במˆרים ˙‰נ‚‰ו כנכ„יו ˘ל
יע˜ב ב‡ ‰מעל˙ו זו ˘ל יע˜ב לי„י ˘לימו˙ ,כי
נ˘‡ר ‰״מט˙ו ˘למ‰״.
)וי˜״ר פל״ו,

)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט״ו עמ' (435

קבורה בבית לחם –
רצונה של רחל

ו‡ני בבו‡י מפ„ן מ˙ ‰עלי רחל ‚ו' ב„רך ‚ו' ו‡˜בר˘ ‰ם
ב„רך ‚ו' ו‡ע"פ ˘‡ני מטריח עליך ל‰וליכני ל˜‰בר ב‡רı
כנען ול‡ כך ע˘י˙י ל‡מך  . .וי„ע˙י ˘י˘ בלבך עלי‡ ,בל
„ע לך ˘ע"פ „‰בור ˜בר˙י' ˘ם ˘˙ ‡‰לעזר ‰לבני' . .
יˆ‡˙ רחל על ˜בר ‰ובוכ ‰ומב˜˘˙ עלי‰ם רחמים
)מח ,ז .ר˘"י(

כמ ‰ממפר˘י ‰מ˜ר‡ בי‡רו ‡˙ ‰כ˙וב ״ו‡ני
בבו‡י ‚ו׳״ ˘ -בל˘ון ‰כ˙וב עˆמו מבו‡ר˙
˙‰נˆלו˙ו ˘ל יע˜ב על ˘ל‡ ‰וליך ‡˙ רחל

למער˙ ‰מכפל ,‰כמו פירו˘ ‰רמב״ן ˘״מ˙‰
ב„רך בפ˙ע פ˙‡ום ול‡ יכול ל˜בר˘ ‰ם )במער˙
‰מכפל (‰כי ‡יך יעזוב ‡˙ בניו ו‡˙ מ˜נ‰ו ב„רך
כו״׳ .ו‡״כ ˙מו ,‰למ ‰עזב ר˘״י פירו˘ים ‡לו,
ונ˜ט „ברי ‡‚„‡˘ ‰ין ל‰ם כל רמז במ˜ר‡ ?
ויובן ז ‰ב„˜‰ם ˙וספ˙ בי‡ור ב„ברי ר˘״י
˘יע˜ב ‡מר ליוסף ״י„ע˙י ˘י˘ בלבך עלי״,
˘מובן ˘‡ין כוונ˙ ר˘״י לענין ˘ל ˙רעומ˙ Œ
„ח״ו לח˘ו„ ‡˙ יוסף ˘‰י˙ ‰לו טענ ‰ליע˜ב
על ˘ל‡ ˜בר ‡˙ רחל במער˙ ‰מכפל ,‰כי ו„‡י
‰בין יוסף ˘יע˜ב ‰י׳ עו˘ ‰ככל יכול˙ו ל˜בור
‡˙ רחל במער˙ ‰מכפל‰˙˘ ,‰י׳ ˜בור ‰ביח„
עמו ,ו‡ם ל‡ ע˘ ‰יע˜ב כן ו„‡י ˘‡ינו ‡˘ם בז‰
כלל ‡ -ל‡ „‰יו˜ ‰ו‡ ״י˘ בלבך עלי״:
עם ‰יו˙ ˘יוסף ‰בין ב˘כלו ˘‡ין ל˘‡‰ים
‡˙ יע˜ב ,מ״מ סוף סוף ‰רי חסרˆ‡ ‰ל רחל
מעל ‰זו ˘ל ˜בור ‰במער˙ ‰מכפל ,‰וכיון
˘‰חיסרון ˜יים ,״י˘ בלבו״ ˘ל יוסף על יע˜ב,
˘‰ר‚˘ ‰כ‡ב ˘בלב נ˘‡ר„ ,למ ‰י‚רע חל˜‰
˘ל רחל ˘ל‡ ˙˜בר במער˙ ‰מכפל?‰
וכ„י לבטל ר‚˘ ז ‰מלבו ˘ל יוסף‡ ,מר
יע˜ב ״ו‡ני בבו‡י ‚ו׳ ו‡˜בר˘ ‰ם ‚ו׳״ ,וכפר˘״י
˘יע˜ב ‰סביר ליוסף ״˘ע״פ „‰בור ˜בר˙י׳ ˘ם
˘˙ ‡‰לעזר ‰לבני׳״ .ו‰יינו„ ,ז˜˘ ‰בר יע˜ב ‡˙
רחל ב„רך ״ע״פ „‰בור  ‡‰˙˘ . .לעזר ‰לבני׳
כו'״‡ ,ין ‰כוונ ‰בז˘ ‰נ‚רע מרחל ב˘ביל טוב˙
בני׳‡ ,ל‡ ‡„רב ,‰כיון ˘ז‰ו ‚‡ול˙ בני׳ ˘ל
רחל ‰ -רי ז ‰טוב˙ ‰ו‡ו˘ר ,‰ו„‡י ˘רחל עˆמ‰
‰י˙ ‰מסכמ˙ לכך ו„ור˘˙ ‡˙ ז ,‰וז‰ ‰ו‡ רˆונ‰
וחפˆ.‰
ומ˙ור ıבפ˘טו˙ ‰טעם ˘‰וˆרך ר˘״י ל‰בי‡
„ברי ‡‚„‡ ‰לו ,ול‡ פיר˘ כ‰פ˘טנים ‰נ״ל  -כי
לפירו˘ם ‡ין כ‡ן ‡ל‡ „ברי ˙‰נˆלו˙ ˘יע˜ב ל‡
‰י׳ ‡˘ם בז ,‰ו‡ין ב„ברים ‡לו כ„י לבטל מ‰
˘ב״לבו״ ˘ל יוסף; ור˜ ע״פ „ברי ‡‚„‡ ‰לו י˘
טעם לכך ˘רחל נ˜בר ‰ב„רך ,״˘˙ ‡‰לעזר‰
לבני׳״˘ ,ז ‰מ„‚י˘ מעל ‰מיוח„˙ ברחל ,ולכן י˘
בז˘˙ ‰וב ‰מספ˜˙ ‰מסל˜˙ ‡˙ ‰ר‚˘ ‰ז˘ ‰בלב.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל ע׳  236ו‡ילך(

כ‰

ול‡ ל„ר˘‡ ˜‡˙ינ‡‡ ,ל‡ לעורר ‡˙ ˘ . .י' ל˙‰חז˜ בלימו„ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙,
וב˙ור ˙‰חל ‰בלימו„ ˘ער ‰יחו„ ו‡‰מונ‰ ‰נ"ל .ו˙˘ו‡ו˙ חן לכבו„ ˙ור˙ו
על טרח˙ו במסיר˙ כל ‰נ"ל ל˘ ...י' וכמו ˘ל˜ח על עˆמו ו‰י' ˘ליח לכ˙וב
לי על „בר מˆבו‰ ,נ ‰בטח י˜בל על עˆמו ‚ם ˘ליחו˙י ‡‰מור ‰במכ˙בי ז,‰
ו‚ם יסייע בי„ ‰נ"ל ל‰בי‡ ‡˙ ז ‰בפועל טוב.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח" ‰עמ' ˜פו ו‡ילך(

"˙‡ חזי" – ס‚ול ‰ו˙רופ ‰למ‡ור ‰עיניים ˘‚‰מיים
בנועם ˜בל˙י פרי˘˙ ˘לום ממנו ע"י ‡‰ברך˘ ...י' ‡˘ר ˙ו„ ‰ל‡-ל ‰וטב
מˆב ברי‡ו˙ו ור‡יי˙ עיניו.
ובטח ‚ם על ל‰ב‡ י˘מור ‡˙ ‰ענינים ˘כ˙ב˙י לו ‡ו„ו˙ם.
ומ ‰טוב ˘יוסיף ללמו„ בכל יום ‡ו ˘ילמ„ו לפניו ‡יז˘ ‰ורו˙ בספר ‰ז‰ר
„˜‰ו˘ ו‡יז˘ ‰ורו˙ בספר ˙‰ני‡ „˜‰ו˘ ‡˘ר ב‰ם מור‚ל ‰ל˘ון ˙‡ חזי
˘ז‰ו ˆיווי ˙ור˙נו ˘ '˜‰יר‡ו ‡ל˜ו˙ במוח˘ ˘ז‰ו ‚ם כן ס‚ול ‰ו˙רופ‰
למ‡ור ‰עינים ˘‚‰מיים כ„בעי ולר‡ו˙ ‡יך ˘נ˙‰וו ומ˙˜יימים על י„י „בר
 ,'‰כח ‰פועל בנפעל.
בברכ ‰לרפו‡ ‰ול‡ריכו˙ ימים ו˘נים טובו˙ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז ע' רפ(

כ„

˜úר‡˙ ˘ב˙ ‰ -וספ‰

ט

˘‰מ‡ור ˘ב˙ור‰ ‰ו‡ ‰נס˙ר „˙ור ‰ס˙ים „‡וריי˙‡ ˘‰ו‡ ‰מבי‡ ליר‡˙ו
ו‡‰ב˙ו י˙' ,וכמ‡מר רז"ל )˘ב˙ „ף ל"‡ סוף ע"‡( ומבו‡ר בל˜וטי ˙ור ‰לרבנו
‰ז˜ן סוף פר˘˙ וי˜ר‡.

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ונ˙‚ל ‰ב„ורו˙ ‡‰חרונים ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ב‡ופן ˘כל ‡ח„ ו‡ח„ יכול
ל‰בינו בטוב ,וכמו ˘בי‡ר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע ב‡רוכ‰
ב˜ונטרס לימו„ ‰חסי„ו˙.

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

ול‡ ל„ר˘˙‡˜ ‰ינ‡ ‡ל‡ ב‰נו‚ע לפועל˘ ,עליו ל‰חליט בעˆמו ב‰חלט‰
‚מור ‰ל˜בוע ˘יעור בלימו„ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ מכ‡ן ול‰ב‡ ,ו‰חלט˙ו זו עˆמ‰
˙מ‰ר רפו‡˙ עיניו ויוכל ל‰בי‡ ‰בפועל ב˜רוב.

גודל מעלת
מדריגת יוסף הצדיק

בברכ ‰לרפו‡˜ ‰רוב.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ע' ˜מ‚(

לעיין ‚ם בחול˘˙ ‰עין ‰רוחני˙
...בנועם ˜בל˙י מכ˙בו ,בו מו„יע על „בר מˆב ברי‡ו˙ו ˘ל ‰ר"‰ח וכו'
מו"‰ר ˘ . .י'˘‡ ,ר כנר‡ ‰ממכ˙בו ‰נ ‰במ˜ˆ˙ ‰וטב ‰ברי‡ו˙ו ,ו‡˜ו˘‡ ‰ר
במכ˙בו ‰ב‡ יו„יעני ‡˘ר כח ‰ר‡י' ˘לו ‰ולך וחז˜ ,ובמ˘ך ‰זמן יוכל לכ˙וב
‚"כ בעˆמו ,ו˘‰י"˙ ‰רופ‡ כל ב˘ר ומפלי‡ לע˘ו˙ י˘לח לו רפו‡ ‰ב˜רוב.
י„וע מ‡מר רז"ל‡ 9יז‰ו חכם ‰רו‡‰ ˙‡ ‰נול„ ,ופירו˘ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙
בז‰ :10‰רו‡‰ ˙‡ ‰ול„˙ ‰ברי‡ ‰מ‡ין לי˘ ˘רו‡ ‰ז ‰בכל ע˙ ובכל ר‚ע,
וכמבו‡ר ב˘ער ‰יחו„ ו‡‰מונ ‰ל‡„מו"ר ‰ז˜ן˘‡ ,ר ‡ין ‰ברי‡ ‰פעול ‰ח„-
זמני˙ ב˘˘˙ ימי בר‡˘י˙‡ ,ל‡ ˘„בר  '‰מ‰וו ˙‡ ‰כל ‰ברי‡ ‰בכל ר‚ע
מ‡ין לי˘ ,וכן ‰ו‡ ˘בכל ‡י˘ ‰י˘ר‡לי[‰] ,ברי‡ו˙ ˘‚‰מי˙ ˙לוי' בברי‡ו˙ו
ברוחניו˙ ,ו‰נ ‰כ˘מר‚י˘ חול˘ ‰ב‡בר ‚˘מי ‰רי ‰ולך לרופ‡ ,לפי ˘ˆריכים
ל˙‰נ ‚‰ב„רך ‰טבע ˘˙‰ור ‰נ˙נ ‰ר˘ו˙ )˘פירו˘ו ‚"כ כח( לרופ‡ לרפ‡ו˙,11
‡בל ‚"כ ˆריכים לעיין בחול˘‡„ ‰בר ‰רוחני ,ובנ„ון „י„ן בענין ‰ר‡י' ‡˙
‰נול„ מ‡ין לי˘ בכל ר‚ע.

˙ (9מי„ לב.‡ ,
˙ (10ני‡ פר˜ מ‚ .ל˜וטי ˙ור ‰במ„בר כו .„ ,ועו„.
 (11ברכו˙ ס.‡ ,

האבות והשבטים רועי צאן ,ויוסף משנה למלך " /והם לא הכירוהו" – שלא
השיגו עוצם מעלתו  /הנהגת יוסף – שלא בגדרי הטבע " /רכוש גדול" – ניצוצות
הקדושה שהעלו ישראל

נבו‡˙

‡‚‰ול ‰ני˙נ˙ בסיום פר˘˙נו מפיו ˘ל יוסף" :ו‡ל˜ים פ˜ו„ יפ˜ו„ ‡˙כם

ו‰על˙‡ ‰כם מן ‡‰ר‰ ıז‡˙" ,ומכך ˘„ו˜‡ יוסף ‡מר נבו‡ ‰זו מ˘מע ‡˘ר יוסף ˜˘ור
עם ענין ‡‚‰ול ‰ויˆי‡˙ מˆרים י˙ר על ‡ביו ו˘‡ר ‡חיו.
‚ם ב„רך ‰נ˙‚‰ו ועבו„˙ו ‡˙ ˜ונו מˆינו ˘ינוי ‚„ול ב˙‰עס˜ו˙ו ˘ל יוסף‡‰ :בו˙
ו˘‰בטים ‰יו כולם רועי ˆ‡ן ,ו‡ילו יוסף ‰י ‰מ˘נ ‰למלך מˆרים ,ו˙‰עס˜ ב‰נ˙‚‰
‰ממלכ ‰ועניני.‰
ועם כל ז‰ ,‰י ‰יוסף נעל ‰ומרומם על ˘‡ר ‡חיו בכמ ‰ענינים ,כפי ˘מˆינו ˘‰י‰
יוסף מלך ,ו˙˘‰חוו לו ‡ביו ו‡חיו .ומכיוון ˘כל ‰מ˙רח˘ בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ‰ו‡
מסובב מ‰ענינים ˘בעולמו˙ ‰רוחניים‰ ,רי מובן ˘‚ם ברוחניו˙ ‰י ‰יוסף "מלך" ונעל‰
על ˘‡ר ‡חיו ,ו‰י˙ ‰מ„רי‚˙ עבו„˙ו ‚בו ‰‰ומרוממ˙ יו˙ר.
וי˘ לב‡ר מ‰ו˙ מ„ר‚˙ו ˘ל יוסף ו„רך עבו„˙ו ,ובז ‰י˙ב‡ר מ ‰טעם ב‡ ‰ב˘ור˙
‡‚‰ול ‰על י„ו ,ומכחו „ו˜‡.

‡‰בו˙ ו˘‰בטים רועי ˆ‡ן ,ויוסף מ˘נ ‰למלך
‰‰פר˘ בין „רכי עבו„˙ם ˘ל יוסף ו‡חיו ,נעו ıב˘ור˘ נ˘מ˙ם
˙ור˙ חיים ויחי ˜ב ,ב ו‡ילך(:

)במבו‡ר ל‰לן ר‡‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

י
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יע˜ב ו˘‰בטים ‰יו רועי ˆ‡ן ,לפי ˘יר‡ו מל˙‰עס˜ במסחר וכיוˆ‡ בז ,‰כי „‰בר
‰י ‰מפריע וסו˙ר לעבו„˙ם ‰רוחני˙ ,וברעיי˙ ˆ‡ן ‰י˙ ‰ל‰ם ‰יכול˙ לפרו˘ ול˙‰נזר
מעניני ‰עולם ולעסו˜ ˙מי„ בעבו„˙ ˘‰י"˙.

˘נ‡מר 5כי נר מˆוו ‰ו˙ור‡ ‰ור ,ומי„˙ו ˘ל ˜‰ב״ ‰מי„ ‰כנ‚„ מי„ 6‰לחז˜
ול‰וסיף במ‡ור עיניו .וי˜בע ˘יעורים ב˙ור˙ ‰נ‚ל ‰וב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ]ו[
‰סו„ מ˙וך ‰רחב ‰וברי‡ו˙ ‰נכונ.‰

לעומ˙ם ,יוסף ˙‰עס˜ עם עניני ‰עולם ,ו„ו˜‡ בעס˜ ‰כרוך בטר„ו˙ רבו˙ ועˆומו˙

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז ע' פ(

– מ˘נ ‰למלך ,ו˙‰עס˜ו˙ זו ‚ופ‡ ‰י˙ ‰במˆרים "ערו˙ ‡‰ר‰ ,"ıמ˜ום ‰חומרי ו‰נחו˙
ביו˙ר ב‡ו˙‰ ‰ע˙ ,ומכל מ˜ום ל‡ ‰פריע „‰בר ל˘˜˙‰רו˙ו עם ˜‰ב" ,‰ו‚ם ב˙‰עס˜ו
בעניני מˆרים ‰נחו˙ים עמ„ ב˙כלי˙ „‰בי˜ו˙ ב‡ל˜ו˙.
ול‡ זו בלב„ ˘ל‡ פ‚ע ‰יו˙ו מ˘נ ‰למלך ב˘˜˙‰רו˙ו ב‡ל˜ו˙‡ ,ל‡ ˙כלי˙ וכוונ‰
‰י˙ ‰ב„בר‰˘ :י ‰ממ˘יך עניני ˜„ו˘ ‰עליונים ע„ למט ‰מט ‰בערוו˙ ‡‰ר.ı
„‰נ ,‰יע˜ב ‡בינו ‰י ‰עוס˜ בענינים רוחניים נעלים מ‡ו„ ,ומחמ˙ עוˆם ו‚ו„ל
˜„ו˘˙ עבו„˙ו ,ל‡ ‚˙‰לו עניני ˜„ו˘‡ ‰לו בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ‰נחו˙ .ו„ו˜‡ יוסף
„ˆ‰י˜ ‰י ‰ז‰˘ ‰בי‡ ענינים ‡לו לי„י ‚ילוי ע„ לעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי .ועל כך נ‡מר
"˙ול„ו˙ יע˜ב יוסף" )וי˘ב לז ,ב(‚˘ ,ילוי ו"‰ול„˙" עניני יע˜ב בעולם ‰ז ‰וע„ לערוו˙
‡‰ר‰ ,ıי ‰על י„י עבו„˙ו ˘ל יוסף.
וסיב˙ „‰בר מ„˘ ‰ו˜‡ יוסף ‰י ‰מכחו ל‰מ˘יך ˜„ו˘ ‰ע„ לערו˙ ‡‰ר ,ıב‡ופן
‡˘ר ל‡ נ‚רע מעבו„˙ו „˜‰ו˘ ‰מ‡ומ‰ ,‰י‡ מ˘ום ˘"כל ‚‰בו‚ ‰בו ‰ביו˙ר – יור„
למט ‰מט ‰ביו˙ר"˘ ,ככל ˘„ר‚˙ „˜‰ו˘‰ ‰י‡ מרוממ˙ ונעלי˙ ,כך ‚„ול כח ‰לר„˙
ע„ למ˜ומו˙ ‡‰פלים ונחו˙ים ,וכמ˘ל "‡‰בו˜„‚‰ ‰ול˘ ‰מ‡יר ‰למרחו˜˘ ,כל
˘‡‰בו˜„‚ ‰ול ‰יו˙ר‡˙ ,יר למרחו˜ יו˙ר ˘ . .מעוˆם ‚ו„ל ˘ל‰ב˙ ‡‰בו˜ ‰י‚יע ‡ור
‚ם במ˜ום ז‰ ‰רחו˜" )ר‡˘ ‰ערי ‡ור ‰נח ‡ ,ו‡ילך(.
וכך ‰י„‰ ‰בר ‡ˆל יוסף˘ ,מ˘ום עוˆם ו‚ו„ל מעל˙ו ˘‰י‚" ‰בו‚ ‰בו ‰ביו˙ר",
נעל‡ ‰פילו ממ„רי‚˙ יע˜ב ‡בינו ,לכן ‰י ‰בכחו ל‰מ˘יך ול‚לו˙ עניני ˜„ו˘‡ ‰לו ‚ם

"ו‰ם ל‡ ‰כירו‰ו" – ˘ל‡ ˘‰י‚ו עוˆם מעל˙ו
ו‰נ ,‰על פי ‰בי‡ור ‡‰מור ב˘‚ב מעל˙ מ„רי‚˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל יוסף ,י˙ב‡רו כמ‰
מ‡ורעו˙ ‰מסופרים בפר˘יו˙ ‡לו:
‡ .כ‡˘ר ר‡ו ‡‰חים ‡˙ יוסף כמ˘נ ‰למלך ,מסופר ‡˘ר "ו‰ם ל‡ ‰כירו‰ו"

‰רפו‡‰ ‰רוחני˙ לעיניים – לימו„ ‰מ‡ור ˘ב˙ור‰
מסרו לי „בר מˆב ברי‡ו˙ו ו‡חר כן ‚ם כן ‡ו„ו˙ ˙וˆ‡ו˙ נ˙וח ‰עין ‡˘ר
˙ו„ ‰ל‡-ל ‰י' בˆ‰לח ,‰וי˙ן ˘‰י"˙ ‡˘ר ילך מˆב ברי‡ו˙ו ‰לוך וטוב ויוכל
ל‰וסיף ‡ומ ıב˙ור ‰ועבו„ ‰כי ‰רי ‰יו˙ ‚‰וף ברי‡ ו˘לם מ„רכי ˘‰ם ‰ו‡.
בו„‡י ˘מע על „בר פ˙‚ם ‰בע˘"ט˘‡ ,ר מכל מ‡ורע ˘מז„מן עם „‡‰ם
ומכל „בר ˘‰ו‡ רו‡‡ ‰ו ˘ומע‰ ,רי ˆפונ ‰בז‰ ‰ור‡ ‰ב„רכי עבו„˙ו
ל˘‰י"˙ ,ובפרט כ˘ז‰ו מ‡ורע עי˜רי ,וכמו בכ‚ון ‰נ"ל ˘מ‡ור עיניו ˘ל
‡„ם ‰ו‡ מענינים ‰ח˘ובים ביו˙ר ,וכי„וע ‚ם ב„יני ˙ור˙נו ‰נ‚לי˙˘‡ ,ר לכן
)ל„ע‡ ‰ח˙( ּƒפ ≈˜ ַח „ו˜‡ מחויב וזוכ ‰בˆווי „כל ‰מˆו˙ ]˘על י„ם[ חי ‰ו‡
וכו' וכו'.
ובטח י„וע לו ‚"כ ל˘ון רז"ל ב‰נו‚ע לכח ‰ר‡י' ˘‰ו‡ מ‡ור עיניו ˘ל
‡„ם„ ,כל ענין ב„ברי רז"ל ‰רי ‰ו‡ מ„ויי˜ ב˙כלי˙ כיון ˘‡פילו ˙יב‡ ‰ח˙
˘ב˙ור˙נו "ˆ '˜‰ל ˘ני˙נ ‰למ˘ ‰מסיני וכפס˜ ‰רמב"ם ב‰לכו˙ ˙˘וב ‰פר˜
‚' ‰לכ ‰ח'.
ו‰נ ‰ז‡˙ ˙‰ור„‡ ‰ם ˘‡ ,ר כמו „‡ס˙כל ˜‰ב" ‰ב‡וריי˙‡ ובר‡ עלמ‡
עולם „‚‰ול‰ ,ו‡ „‰ין ‚ם ב‰נו‚ע ל„‡‰ם ˘‰ו‡ ‰נ˜ר‡ ברז"ל עולם ˜טן
)˙נחומ‡ פ' פ˜ו„י ב˙חל˙ו"˙ ,ז ˙י˜ון סט' „ף ˜' ע"ב ועו„( ,ומ˙‡ים למ‡ור עיניו ˘ל
‡„ם – ‰נ ‰נמˆ‡ ‚"כ ב˙ור‰ ‰מ‡ור ˘ב˙ור ,‰וכ‡מור ב‡יכ ‰רב ‰ב˙חל˙ו,
‰מ‡ור ˘ב ‰מחזירו למוטב.
7

בעולם ‰ז ,‰מ˘ ‰ל‡ ‰י ‰בכחו ˘ל יע˜ב.

כ‚

)מ˜ı

מב ,ח( ,וטעם „‰בר ˘˘‰בטים ל‡ ‰עלו על „ע˙ם ˘מ˘נ ‰למלך ז‰ ‰ו‡ יוסף‰ ,ו‡ לפי
˘ב„ע˙ם ועל פי „רך עבו„˙ם‰ ,י„‰ ‰בר מופרך ל‚מרי ˘יוסף „ˆ‰י˜ י˙עס˜ בעניני

 (5מ˘לי ו ,כ‚.

‰עולם בכלל ,ובפרט בענינים נמוכים ו˘פלים כני‰ול מˆרים ערוו˙ ‡‰ר ,ıול‡ ‰עלו על

 (6פסי˜˙‡ זוטר˙‡ )מ„ר˘ ל˜ח טוב( ˘מו˙ ‚ ,ו .ר‡ ‰סנ„‰רין ˆ.‡ ,

„ע˙ם ˘„ו˜‡ מ˘ום מעל˙ו ˘‰ו‡ מרומם מ‰עולם ,יכול ‰ו‡ ל‰יו˙ מ˘נ ‰למלך מˆרים

 (7במ„בר יט.„ ,

ול‰י˘‡ר ב„ר‚˙ו ‰נעלי˙.

 (8ז‰ר ח"ב ˜ס‡ ,ב.
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˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙ ‰ -וספ‰

מ‰נכון לב˜ר ‡ˆלו ‡ו ל˘‡לו מר‡˘ מ˙י לבו‡ ‡ליו עו„ ‰פעם ,בכ„י ˘‰ו‡
יבחון ‡˙ ‰עין .ורופ‡ כל ב˘ר ומפלי‡ לע˘ו˙ ינח‡ ‰ו˙ם ב‡ופן ‰יו˙ר טוב
בטוב ‰נר‡ ‰ו‰נ‚ל.‰

]וב‡ופן ‡חר נ˙ב‡ר בס˙) ˜"‰ור‡ ‰ור ˜‚ ,ב(" :ו‰ם ל‡ ‰כירו‰ו" – ˘ל‡ ‰י˙ ‰ל‰ם
"‰כר "‰ו ‰‚˘‰במ„רי‚ ‰נעלי˙ כ˘ל יוסף[.

‰נ ˙‚‰יוסף – ˘ל‡ ב‚„רי ‰טבע

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‡ ע' ˘נ„(

ב‰נו‚ע ל‰נ˙וח ˘ל ˜‡ט‡רע˜ ו‡˘ר ‰רופ‡ים מ‡יˆים לע˘ו˙‰ ,נ ‰כו˙ב
״˘‰רופ‡ים״ ל˘ון רבים‰ ,רי בוו„‡י על כל פנים ˘ניים מומחים בכללם,
ובמיל‡ ‡ין מ ‰ל‰ר‰ר בז‡") ‰יבערטר‡כטען"( כי ני˙וחים כ‡לו כבר
נע˘ו „בר ‰ר‚יל ביו˙ר ,וי„וע למ„י ‰ז‰ירו˙ ˆ‰ריכ ‰בז ,‰ומז ‰מובן ‚ם כן
˘לכ‡ור‡ ‰ין כ„‡י˙ ‰נסיע ‰למ„ינ‡ ‰חר˙ ב˘ביל ז...‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז ע' רלב(

י‡

ב .כ‡˘ר יˆ‡ ˘ר ‰מ˘˜ים מבי˙ ‡‰סורים‰ ,רי ‡ף ˘בי˜˘ ממנו יוסף ל‰זכירו לפני
פרע‰ ,‰נ" ‰ול‡ זכר ˘ר ‰מ˘˜ים ‡˙ יוסף וי˘כח‰ו" ,ו‡מרו חז"ל ˘נענ˘ יוסף ל‰יו˙
‡סור ˘˙י ˘נים מ˘ום ˘˙ל ‰י‰בו ב˘ר ‰מ˘˜ים ,ול‡ סמך בביטחון ‚מור ˘˜‰ב"‰
יוˆי‡ו מבי˙ ‡‰סורים )וי˘ב מ ,כ‚ ובפר˘"י(.
ו„‰בר ˙מו‰ :‰ל‡ ‡ף ˘ˆריך „‡‰ם לסמוך על ˜‰ב" ‰בלב„ ,מˆוו‰ ‰ו‡ לע˘ו˙
"כלי" ב„רך ‰טבע ˘˙˘ר ‰בו ברכ˙  ,'‰ומ ‰פסול י˘ בכך ˘בי˜˘ יוסף מ˘ר ‰מ˘˜ים
ל‰זכירו˘ ,בכך מ˘˙„ל ‰ו‡ ב„רך ‰טבע לˆ‡˙ מבי˙ ‡‰סורים?
וכפי ˘מˆינו ‡ˆל יע˜ב ‡בינו˘‡ ,ר ב˘ע˘ ‰נ˙ר‚˘ ‰עליו ˆר˙ ע˘ו‰ ,נ ‰בנוסף

ס‚ול˙ ˜י„ו˘ ו‰ב„ל ,‰נרו˙ לבי˙ ‰כנס˙,
לימו„ ˙‰ור ‰וכבו„ לומ„י'

ל˙פיל˙ו ל˜‰ב" ‰ובטחונו בי˘וע ,‰פעל ו„˙˘‰ל ‚ם ב„רך ‰טבע על י„י ˘˘לח "„ורון"
לע˘ו ,ו‰כין עˆמו למלחמ .‰ומ„וע „ו˜‡ יוסף נענ˘ על „˙˘‰לו˙ו ב„רך ‰טבע?

...ומן ‰ס˙ם ˘ומע˙ ˜י„ו˘ ו‰ב„ל ,‰וטועמ˙ מיין ˜‰י„ו˘ ,וכמנ ‚‰י˘ר‡ל,
לטבול ‡˙ ˆ‡‰בעו˙ ביין ‰נו˙ר מ‰ב„ל ,‰ול‚ע˙ בעיניים ,כמובן ˘בˆי„ם
‰חיˆוני ]˘ל ‰עיניים[ – ˘כפי ‰מוב‡ בספרים ,4זו ‰י‡ ס‚ול ‰למ‡ור עיניו ˘ל
‡„ם ,ו˘‰ם י˙ברך יˆליח.‰

‡ל‡ ˘כפי ˘˙‰ב‡ר‰ ,י ‰יוסף מרומם ונעל ‰מן ‰עולם ל‚מרי‡˘ ,ם ‡ˆל יע˜ב
‡בינו ‰יו עניני ‰עולם ˙ופסים מ˜ום ומפריעים ל„ב˜ו˙ו ב˘‰י"˙‰ ,רי ˘‡ˆל יוסף ל‡
˙פסו עניני ‰עולם מ˜ום כלל ,ו‰י ‰מרומם ל‚מרי מן ‰עולם ‰ז ‰ו„רכי ‰טבע ˘בו .ועל
כן ,מˆ„ „ר‚˙ו זו ,ל‡ ‰י ‰ז˜ו˜ כלל ל‰כנו˙ ו"כלים" ב„רך ‰טבע ,ו‰י ‰עליו לי˙ן י‰בו
ב˘‰י"˙ בלב„ ,ומ˘בי˜˘ לנ‰ו‚ ב„רך ‰טבע ,נענ˘.

)˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ע' רכו‚‡ ,רו˙ ˜ו„˘ ‰מ˙ור‚מו˙ ח"ב ע' (842

‰ו„ע˙ו בענין מר˙˙ ..י׳‰˘ ,חליטו לע˘ו˙ ני˙וח על עינ‡‰ ‰ח˙ מבלי
לחכו˙ זמן רב‰ ,נ ‰י‰י רˆון מ˘‰י"˙ ˘י‰י‰ ‰ני˙וח כ˘ור ‰ו˙חזור ל‡י˙נ‰
ב˜רוב‡ ,יני יו„ע ‰מנ ‚‰ב˘ם‡ ,בל ‡ם י˘נו נר ˙מי„ בבי˙ ‰כנס˙ˆ ,ריכ‰
‰י˙ ‰ל˙˙˘‰ף בז‡) ‰בל ל‡ ל˙˜ן ז ‰מעי˜ר‡( ו‡ם ‡ין ˘ם ˙˜נ ‰כזו‰ ,רי
˙˜בל על עˆמ ‰למ˘ך ‡יז ‰זמן‰ ,וˆ‡˙ ‰נרו˙ בבי˙ ‰כנס˙ ,ובטח מברכ˙
]על „‰ל˜˙ [‰נרו˙ בערב ˘ב˙ ˜ו„˘ וערב יום טוב ,וטוב ˘˙פרי˘ לˆ„˜˙
רבי מ‡יר בעל ‰נס ˜ו„ם „‰ל˜˙ ‰נרו˙.

"רכו˘ ‚„ול" – ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘‰˘ ‰עלו י˘ר‡ל
מטר˙ ירי„˙ בי˙ י˘ר‡ל מˆרימ ,‰וכל ענין ‚לו˙ מˆרים‰ ,י˙ ‰בכ„י ˘"ו‡חרי כן
יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול" )לך טו ,י‡( .ונ˙ב‡ר בס˜"‰

)ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  823ו‡ילך ,ו˘"נ(

˘ב˘ביל כלי כסף וז‰ב ל‡ ‰י˜‰ ‰ב" ‰נו˙ן ‡˙ י˘ר‡ל ב‚לו˙ ‡רבע מ‡ו˙ ˘נ‡ ,‰ל‡
‰כוונ ‰ב"רכו˘ ‚„ול" ‰י‡ ל"ניˆוˆו˙" „˜‰ו˘"˘ ‰נפלו" במˆרים ,וי˘ר‡ל ביררום
ו‰עלום עמ‰ם מ˘ם.
"ניˆוˆו˙" ‡לו ‰ם עניני ˜„ו˘ ‰עליונים ˘נ˙ונים ב‚לו˙ ב˙וך עניני עולם ‰ז ,‰ו„‰רך

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח" ‰ע' ˜ס‡(

ל‰עלו˙ם ול‚ו‡לם מ˘ם ‰י‡ על י„י ˙‰‰עס˜ו˙ בעניני ‰עולם ל˘ם ˘מים ,וזו ‰י˙‰

בטח למו˙ר ל‰עירו ל‰ז‰ר ב˜י„ו˘ וב‰ב„ל˘ ‰ז ‰נו‚ע למ‡ור עיניו ˘ל
‡„ם וכן ב˙וספ˙ ‡ומ ıבעניינים ˘ל כבו„ ˙‰ור ‰ולומ„י ‰ו‰ו‡ על-פי מ‰

˘ליחו˙ם ומטר˙ם ˘ל י˘ר‡ל במˆרים – לברר מ˙וך ‰ענינים ˘‚‰מיים ‡˙ ניˆוˆו˙
„˜‰ו˘ .‰וכ˘סיימו עבו„˙ם וביררו ‡˙ כל ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘ ,‰ב‡‡‚ ‰ול˙ מˆרים ,ויˆ‡ו
מ˘ם עם "‰רכו˘ ‚„ול"‰ ,ם ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘.‰
ומי ‰ו‡ ‰נו˙ן לי˘ר‡ל ‡˙ ‰כח ו‰עוז לˆ‰ליח בעבו„˙ם ,ליר„ למ˜ומו˙ ‰נמוכים

 (4ר‡ ‰פסחים ˜ ,ב ב˙וס' „"' ‰י„י ˜י„ו˘ יˆ‡ו' בסופו.

˜úר‡˙ ˘ב˙
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ביו˙ר ,ולברר מ˘ם ‡˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘‰ – ‰ל‡ ‰ו‡ יוסף „ˆ‰י˜˘ ,מעוˆם מעל˙ „ר‚˙ו

עין בריאה – בגשמיות וברוחניות

יב

יכול ליר„ לערוו˙ ‡‰ר ıול‰עלו˙ מ˘ם ‡˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘ ,‰ו‰ו‡ ‰נו˙ן כח לי˘ר‡ל
˘יוכלו ‚ם ‰ם ל‰עלו˙ ‡˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘ ‰מעומ˜ "ערוו˙ ‡‰ר."ı
ומ˘ום כך ‰י ‰יוסף ז˘ ‰בי˘ר ‡˙ י˘ר‡ל "‡ל˜ים פ˜ו„ יפ˜ו„ ‡˙כם" ,כי בכחו זכו
י˘ר‡ל לˆ‰ליח בעבו„˙ בירור ו‰על‡˙ ‰ניˆוˆו˙ ,ול‰י‚‡ל מ‚לו˙ מˆרים.

כ‡

סגולות לרפואת העיניים; בריאות העיניים הגשמיות תלוי' בבריאות העיניים
הרוחניות; הקשר בין המאור שבתורה למאור העיניים הגשמיות

˘ ָר ≈‡ל ָּכ ¿ב„וּ ƒמזּ ∆…˜ן ל…‡ יוּ ַכל ƒל ¿ר‡ו…˙
ו¿ ≈ﬠינ≈ י יׂ ¿ ƒ

)ויחי מח ,י(

לטפל בברי‡ו˙ ‰עיניים ‚ם ב„רך ‰טבע
‡ין „ע˙י נוח ‰מז˘ ‰כו˙ב ˘ב˘נ˙יים ˘˙‰חיל ל‰ר‚י˘ ]„בר[ מ ‰בעינו
ובכל ז‡˙ ל‡ ‰לך לרופ‡ים‡ .בל ‡ין ˆוע˜ין על ‰עבר ,1וע˙ ‰ל„ע˙י ˆריך
ל˘‡ול בעˆ˙ ˘ני רופ‡ים מומחים במ˜ˆוע ז ‰ביחו„ ,ול„˙˘‰ל ‡ˆלם ˘יע˘ו
כל ˙‰רופו˙ ‡‰פ˘ריו˙ ˜ו„ם ˘יˆיעו לו על„Œבר ‰וˆ‡˙ ‰עין חס ו˘לום,
וי‰י' חז˜ בבטחונו ב˘‰ם י˙ברך ˘ל‡ יוˆרכו לז.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ע' רעח(

˜יבל˙י ‰פ„יון נפ˘˘ ...כו˙ב ˘‡ˆלו נחל˘‰ ‰ר‡י' מכמו ˘‰י˙ ,‰ו‰רופ‡
מומח ,‰ל‡ נ˙ן לו לע˙ ע˙ ‰מ‡ומ ‰לז.‰
נכון ‰ו‡ ˘‰י˘ ‰יכנוס לרופ‡ ‡חר מומח˘ ,‰על פי ˙‰ורˆ ‰ריכים ל˙‰נ‚‰
‚ם ב„רך ‰טבע ,2וחו ıמזˆ‰ ‰ע˙י ˘י˘˙˙ף ב˘יעורי ˙ור‰ ‰נלמ„ים ברבים,
ו‚ם יר‡ ‰ללמו„ ‡ו לומר לכל ‰פחו˙ ˘ורו˙ ‡ח„ו˙ מספר ˙‰ני‡ וספר ‰ז‰ר,
ו‡˜וו˘ ‰יוכל לב˘ר ב˘ורו˙ טובו˙ ˘‰ולך וטוב מˆב ‰ר‡י' ˘לו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח" ‰ע' ˜נ„(

ני˙וח בעין – ‡ין למ‰ר ,לנ˜וט בז‰ירו˙
ב‰נו‚ע ל˘‡ל˙ו‰ :סר˙ ‡˜‰ט‡ר‡˜ ,כיון ˘רופ‡ מומח‡ ‰מר ˘נמˆ‡ עו„
מעט ר‡יי ‰בעין ו‡ין למ‰ר בני˙וח˘ ,ב ו‡ל ˙ע˘ ‰ע„יף‡ .3ל‡ ˘מזמן לזמן
 (1ר‡ ‰ברכו˙ נ„ .‡ ,רמב"ם ‰ל' ברכו˙ פ"י ‰כ"ב .טו˘"ע ‡ו"ח סר"ל ס"‡.
 (2ר‡ ‰פסחים ס„ ,ב .ז‰ר ח"‡ ˜י‡ ,רע"ב˜ .יב ,ב˘ .ו"ע ‡„"‰ז ‡ו"ח סי' ˙ל‚ סל"ב .סו"ס ˙פ.
 (3עירובין ˜.‡ ,

פנינים
דרוש ואגדה

מתי יעקב חי באמת?

לגלות את הטוב גם
בערות הארץ

הוספה
מכתבי עצות והדרכות
בעבודת השי״ת ובחיי היום יום

מ˙וך סט ‰ספרים „רכי ‰חיים

פרשת ויחי

ויחי יע˜ב ב‡ר ıמˆרים ˘בע ע˘ר‰
˘נ‰
ל‡ חי' ימים טובים בל‡ ˆער ‡ל‡  . .י"ז ˘נ‰
במˆרים
)מז ,כח .בעל ‰טורים(

‡„מו"ר

מו‰ריי"ˆ

נ"ע

סיפר כ"˜
מליוב‡וויט˘ )'‡‚רו˙ ˜ו„˘' ח" ‰עמ' ˘ע‚(
˘ב‰יו˙ ‡„מו"ר בעל ˆ"‰מח ˆ„˜" נ"ע
יל„‡˘ ,ל ‡˙ ז˜נו ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע‰ ,י˙כן
˘יע˜ב ‡בינו ,בחיר ‡‰בו˙ ,י‰יו מבחר ˘נו˙
חייו י"ז ˘‰נים ˘‚ר ב‡ר ıמˆרים – "ערו˙
‡‰ר?"ı
ויענ‰ו ‡„מו"ר ‰ז˜ן :כ˙יב
"ו‡˙ י‰ו„˘ ‰לח לפניו ‡ל יוסף ל‰ורו˙
לפניו ‚ו˘נ ,"‰ו‡י˙‡ במ„ר˘ )˙נחומ‡ ויל˜וט
˘מעוני ע"‰פ( "‡"ר נחמי' ל˜˙‰ין לו בי˙
˙למו„"˘ ‡‰˙˘ ,ם ˙ור ‰ו˘י‰יו ˘‰בטים
‰ו‚ים ב˙ור .‰וכ˘לומ„ים ˙ור ‰מ˙˜רבים
ל˘‰י"˙ ,ו‡ז יכולים ל‰יו˙ ‚ם במˆרים
במעמ„ ומˆב „"ויחי" .ע"כ ‰סיפור.

)וי‚˘ מו ,כח(

ומז‰ ‰ור‡ ‰לכל ‡ח„ בעבו„˙ו ל˜ונו,
„‚ם כ˘נמˆ‡ים במ˜ום כז‰˘ ‰ו‡ "ערו˙
‡‰ר ,"ıולכ‡ור‡ ‰ין רו‡ים ˘ם טוב
ו˜„ו˘‰ ,‰נ ‰ע"י לימו„ ˙‰ור ,‰יכולים
ל‚לו˙ ‡˙ "‰טוב" ‚ם במ˜ום ‰‰ו‡.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ" ‰עמ'  450ו‡ילך(

פר˘˙ "ויחי" נ˜ר‡˙ ע"˘ ˙חיל˙" :‰ויחי
יע˜ב" .מ‡י„ך‰ ,פר˘ ‰עוס˜˙ ב‰יפוכם ˘ל
חיי יע˜ב :בפטיר˙ו וב‰כנו˙ ל .‰ו‡ינו מובן:
לכ‡ור‰ ‰י ‰מ˙‡ים יו˙ר לˆרף ‡˙ ‰פסו˜
"ויחי יע˜ב" לפר˘˙ וי‚˘ ˘ב ‰מ˙ו‡רים
חייו ופעולו˙יו ˘ל יע˜ב?
ו‰בי‡ור בז:‰
חיים ‡מי˙יים פירו˘ם ˘‰חיים ‡ינם
מ˘˙נים .ובכללו˙ ר˜ על ‰בור‡ ב"‡ ‰פ˘ר
לומר ˘"‡ינו מ˘˙נ‰ ,"‰נבר‡ים ‰ינם
"נפס„ים"‡ .ל‡ ˘בני י˘ר‡ל ,מˆ„ „ב˜ו˙ם
ו˘˜˙‰רו˙ם ל ,'‰נ˜ר‡ים ‚"כ "חיים",
כמ"˘ – "ו‡˙ם „‰ב˜ים ב‡ '‰לו˜יכם חיים
כולכם".
‡ל‡ ˘‡מרו חז"ל "‡ל ˙‡מין בעˆמך
ע„ יום מו˙ך"‡˘ ,פי' יע˜ב ‡בינו˘ ,עם כל
‰נסיונו˙ וˆ‰ער ˘עבר ע„יין „ב˜ ב˘‰י"˙,
ו‡פי' כ˘‚ר ב‡ר ıי˘ר‡ל ,ע„יין ‡י ‡פ˘ר
לסכם ול‰חליט ˘"ויחי יע˜ב"‰˘ ,רי "ע„
יום מו˙ך" "‡ל ˙‡מין" .לכן ‰פסו˜ ל‡ נכ˙ב
בפר˘˙ וי‚˘ – בעיˆומם ˘ל חיי יע˜ב.
ור˜ בפר˘˙ ויחי )סמוך לפטיר˙ו(‰ ,וכח
˘למרו˙ ‰יו˙ו ב˘עבו„ מˆרים ,עם-כל-ז‰
"מיט˙ו ˘למ ,"‰כ‡ן יכולים ל˜בוע "ויחי
יע˜ב"˙‰ .ור ‰מסכמ˙ ו˜ובע˙ "ויחי יע˜ב".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' (427

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

יט

לבו‡ ‡˙ו לסעו„‡‰ .‰ורח מי‡ן ו‡מר ˘י˘ לו מזון ‡˙ו ,פר‡‚‰ ıון ר׳ ˘למ ‰יוחנן
בבכי מ„וע ‡ין ‰ו‡ זוכ ‰ל˜יים מˆו˙ ‰כנס˙ ‡ורחים.
מ˘ר‡‡‰ ‰ורח ‰ -י ‰ז‡‚‰ ‰ון „ˆ‰י˜ ר׳ ˘מעון זונ„ל מטריס˜ ˆ -ערו „‚‰ול ˘ל
‰ז˜ן‰ ,חליט ל‰ילוו˙ ‡ל ‡‚‰ון ר׳ ˘למ ‰יוחנן ,ול˜ח ‡˙ו ‡˙ ˘˜ו‡‚‰ .ון ר׳ ˘למ‰

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

יוחנן ˙‰מל‡ ˘מח ‰רב ,‰ני‚˘ ‡ל ‡רון ˜‰ו„˘ ,נ˘˜ לפרוכ˙ ,ני‚˘ בˆע„ים מ‰ירים
‡ל ‡‰ורח ,ל˜ח ‡˙ ˘˜ו ו‡מר "ל˘ם יחו„ ˜וב" ‰ו˘כינ˙י׳ ‰נני מ˜יים מˆו˙ ˘‰י״˙
‡˘ר ˆיוונו ל‰כניס ‡ורח" ,וי˘‡ ‡˙  ˜˘‰ב˘מח„‚ ‰ול.‰

חילוק בין בבלי לירושלמי בענין
הכשר והכנה למצוה
יבאר החילוק בין בבלי לירוש' סוף קידושין דאזלי לשיטתייהו כאן בענין אי
ההוה מכריע את העתיד או לאו ,ויבאר החילוק היוצא מזה בדיני הכשר מצוה
והידור מצוה  /עפ"ז יחדש עומק בפלוגתא בין תרגום אונקלוס לתרגום יונתן
בפרשתנו ,ויסיק נפק"מ לענין דין קרבנות כשאפשר לבנות מזבח ולא בית

ב˘ע˙ ‰סעו„˘ ‰ימ˘ו ‡‚‰ון ר' ˘למ ‰יוחנן ובנו ר׳ חיים ‡לי‰ו ‡˙ ‡‰ורח,
ו‡‰ורח סיפר ל‰ם סיפורים ˘ונים ‡ו„ו˙ מורנו ‰בעל ˘ם טוב‡‰˘ ,ב ו‰בן ‡‰זינו ל‰ם
ב˙˘‰וממו˙ ‚„ול.‰

חיים ‡לי‰ו ˆריך לנסוע ללמו„ בויטבס˜
‡חרי ‰סעו„‡ ‰ומר ‡‰ורח ל‚‡ון ר' ˘למ ‰יוחנן˘ ,מורנו ‰בעל ˘ם טוב ˘לח ‡ו˙ו
ב˘ליחו˙ ‡ליו ˘בנו חיים ‡לי‰ו יסע ללמו„ בויטבס˜ ול‰ס˙„ר ˘ם‡ .ני  -סיים „ˆ‰י˜
‡‚‰ון ר׳ ˘מעון זונ„ל ˜ -יימ˙י ‡˙ ˘ליחו˙י .ל˜ח ‡˙ ˘˜ו ו‰לך.
כעבור זמן  -מספר ‰חסי„ ר׳ חיים ‡לי‰ו ˘ -לח ‡ו˙י ‡בי לויטבס˜‡ .נ˘י ‰בעל ˘ם

בפר˘˙נו

ע"‰פ "בנימין ז‡ב יטרף"

˙ר‚ם ‡ונ˜לוס "בנימין ב‡רעי' ˙˘רי
˘כינ˙‡

וב‡חסנ˙י'

י˙בני

במ‡י ˜מיפל‚י ומ‡י טעמ‡ מר ל‡ סבר
כמר.

כ˘‰יי˙י ‡ˆל ‰בעל ˘ם טוב‰ ,כר˙י ‡˙ „ˆ‰י˜ ‡‚‰ון רבי ברוך ו‡˙ ‚יסו ‡‚‰ון רבי

מ˜„˘‡",

‡בל ˙יב"ע כ˙ב "בנימין ˘בט ˙˜יף
כ„יב‡ טרפי' ב‡רעי' ˙˘רי ˘כינ˙ מרי
עלמ‡ וב‡חסנ˙י' י˙בני בי˙ מו˜„˘‡",
וכ' ‡‚‰ון מר‚ˆוב בפירו˘ו על ˙‰ור‰
„פלו‚˙‡ י˘ כ‡ן כי "ב‡חסנ˙י' י˙בני
מ˜„˘‡" ˜‡י על ‰מזבח ˘נ˜' בל' "˘‰ס

יוסף יˆח˜ ר‡˘ ‰י˘יב ,‰ומזמן לזמן ‰יי˙י ˘ו ‰‰בחוו˙ו ˘ל רבי ברוך במ˘ך כמ‰

ו‰נר‡‰

בז ‰ב„˜‰ים „ ‡‰סוף

˜י„ו˘ין "˙ני‡ ר˘ב"‡ ‡ומר מימי ל‡
ר‡י˙י ˆבי ˜יי) ıמייב˘ ˜ˆיעו˙ ב˘„,‰
ר˘"י( ו‡רי סבל )נו˘‡ מ˘‡ו˙ ,ר˘"י(
ו˘ועל חנוני ,ו‰ם מ˙פרנסים ˘ל‡ בˆער,
ו‰ם ל‡ נבר‡ו ‡ל‡ ל˘מ˘ני ,ו‡ני נבר‡˙י

זבחים נ„ ע"‡ "מ˜ום מ˜ו„˘ ל„מים",

ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני ,מ‡ ‰לו ˘ל‡ נבר‡ו

ו‰יינו כ„ע˙ לוי בזבחים ˘ם „נו˙נים

‡ל‡ ל˘מ˘ני מ˙פרנסים ˘ל‡ בˆער,

„מים ר˜ על חל˜ ‰יסו„ ,חל˜ו ˘ל טורף

ו‡ני ˘נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני ‡ינו „ין

 -בנימין ,ול‡ על ˘‡ר ‰יסו„ ˘בחל˜

˘‡˙פרנס ˘ל‡ בˆער‡ ,ל‡ ˘‰רעו˙י

י‰ו„ ;‰מ˘‡"כ "ב‡חסנ˙י' י˙בני בי˙

‡˙ מע˘י ו˜יפח˙י ‡˙ פרנס˙י ˘נ‡מר

]עיי'

עונו˙יכם ‰טו" ,ונר‡ ‰לומר „ל‡ ר˜

זבחים ˘ם ע"ב˜ ,יח ע"ב ,יומ‡ יב ע"‡ ,ו‡כ"מ[

ל„ר˘‡ ‡˙‡ ‡ל‡ י˘ כ‡ן חי„ו˘ ב‚„רי

˘‰ו‡ בחל˜ו ˘ל בנימין .ויל"ע טוב‡

„ין ‰כ˘ר מˆו.‰

מו˜„˘‡" ‰יינו בי˙ ‰מ˜„˘ בכללו

טוב בויטבס˜ ‰יו מ˙י מספר וכולם נס˙רים.

˘בועו˙ ו˙˘‰וממ˙י לר‡ו˙ חו˘יו ‰מופל‡ים ˘ל ‰יל„ ˆ‰עיר ]-רבנו ‰ז˜ן[.
)ספר ˘‰יחו˙ ]‰מ˙ור‚ם[ ‰׳˘״˙ עמו„ים ˜כו˜-כז(
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ש
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

„‰מפר˘ים

‡‰ריכו

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

"אשר קדשנו במצותיו
וצונו לכבד את האורחים"
כשסיים הגאון ר׳ שלמה יוחנן ללמוד את שיעורו וללכת לביתו ,ביקש את
האורח לבוא אתו לסעודה .האורח מיאן ואמר שיש לו מזון אתו ,פרץ הגאון ר׳
שלמה יוחנן בבכי מדוע אין הוא זוכה לקיים מצות הכנסת אורחים.

‡‚‰ון ר' ˘למ ‰יוחנן ני‚˘ ‡ל ‡‰ורח ונ˙ן לו ˘לום עליכם
‰חסי„ ר׳ חיים ‡לי‰ו מויטבס˜ ,מ˜ו˘ר ˘ל ‰בעל ˘ם טוב וחברו ˘ל „ˆ‰י˜ רבי
ברוך ‡ -ביו ˘ל רבנו ‰ז˜ן ‡ -ח„ מ‰לומ„ים „‚‰ולים ,זכר ‡˙ רבנו ‰ז˜ן כ˘‰י ‰ע„יין
יל„ .ר׳ חיים ‡לי‰ו ‰י ‰מפורסם לבעל ‰סבר ‰חריף ומ˜ˆר בל˘ונו ו‰י ‰מ˜ובל מ‡„
על ‰בריו˙.
ר׳ חיים ‡לי‰ו ‰י ‰בנו ˘ל ר׳ ˘למ ‰יוחנן מוילנ .‰ר׳ ˘למ ‰יוחנן ‰י‡ ‰ח„ מ‚‡וני
וילנ ‰לפני ˙˜ופ˙ו ˘ל ‡‚‰ון רבי ‡לי‰ו ]‚‰-ר"‡[.
פעם ‡ח˙ י˘ב ‡‚‰ון ר׳ ˘למ ‰יוחנן ולמ„ ב˜ול רם .ב˙וך כך נכנס עובר ‡ורח
ו˙‰יי˘ב לי„ ˘‰ולחן ˘ם י˘ב ‡‚‰ון ר׳ ˘למ ‰יוחנן ולמ„.
כ˘‡‚‰ון ר׳ ˘למ ‰יוחנן ‰בחין ב‡ורח‰ ,פסי˜ מלימו„ו ,ס‚ר ‡˙ ‰ספר ,ני‚˘ לכיור
ונטל ‡˙ י„יו ו‡מר "ל˘ם יחו„ ˜וב" ‰ו˘כינ˙י׳ ‰נני מ˜יים מˆו˙ ˘‰י״˙ ‡˘ר ˜„˘נו
במˆו˙יו וˆונו לכב„ ‡˙ ‡‰ורחים" ,ני‚˘ ‡ל ‡‰ורח ונ˙ן לו "˘לום עליכם".

ו‰נ‰

בירו˘למי ‚ריס "ר‡י˙ מימיך

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

ו˙חיל‰

כ˘סיים ‡‚‰ון ר׳ ˘למ ‰יוחנן ללמו„ ‡˙ ˘יעורו וללכ˙ לבי˙ו ,בי˜˘ ‡˙ ‡‰ורח

‰ן רמז על ‚' ‰פעולו˙ ‰כלליו˙ „‰רו˘ו˙
בחפˆי ‰עולם כ‰כנ ‰ו‰כ˘ר ‰ל˜יים
ב‰ם ‰מˆוו˙ ]‡ל‡ ˘ממ˘יך ומ˘מיענו
˘לפועל ‡ין „‰בר מ˙˜יים ע"י חיו˙ ‰נ"ל
וˆריך „‡‰ם לטרוח בז ‰בעˆמו בˆער כו',
לפי ˘"‰רעו˙י ‡˙ מע˘י" )עיי' סנ '‰נט,(:
ו‰יינו ע"„ ˆ„ ‡‰ריך לטרוח לפרנס˙ו
ו‡ילו ‰י' עו˘ ‰רˆונו ˘ל מ˜ום ‰י˙‰
מל‡כ˙ו ע"י ‡חרים )ברכו˙ ל.[(:‰

„‰נ‰

ס„ר ‰כ˘ר˙ „‰בר ‰ו‡ ב‚' ‡לו,

„˙חילˆ ‰ריך ˘ינוי ב‚וף „‰בר כ˜ˆיעו˙
‰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˙
‰מ˙‡ימ ,‰כחנוני ‰נו˘‡ ונו˙ן ומכניסו
לר˘ו˙ ˘ב ‰יבו‡ ל˘ימו˘ .וכן ‰ו‡ ס„ר
‰מˆו˙„ ,‰חילˆ ‰ריך ל˘נו˙ ‚וף „‰בר
˘י‰י' ˘לם ור‡וי למˆו ,‰כ‚ון מל‡כ˙

י˘ לב‡ר מ‰ו ˘„˜‰ים

עיבו„ ˜לף ל˙פילין כו'‡ ,ו ב‡˙רו‚ ולולב

ר˘ב"‡ ל˜"ו "ו‰ם ל‡ נבר‡ו ‡ל‡ ל˘מ˘ני

וכו' ל‰פרי„ו ˘י˘˙נ ‰ממחובר ל˙לו˘,

ו‡ני נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני"‰ ,רי ז‡˙

ו‚זיז˙ ˆמר לˆיˆי˙ ,ו‡ח"כ ˆריך לוו„‡

כבר ‰זכיר ˘וב ב˙וך "˜‰ו ‚ופ‡ ל‡ח"ז

˘יוב‡ „‰בר למ˜ום ˘ר‡וי ל˜יים בו

ו„י בכך‡ .ל‡ י"ל „רˆ ‰ל‚„‰י˘ כ‡ן יסו„

‰מˆו ,‰כ‚ון ˘„בר ‰ר‡וי למˆו ‰נמˆ‡

בפ"ע‰„ ,נ ‰י„וע „כל ‰עולם ל‡ נבר‡

במ˜ום ˘‡סור ליכנס בו

‡ל‡ ב˘ביל ‡י˘ י˘ר‡ל ,עיין ברכו˙ ו:

ו‡ילך( .ועו„ מˆינו „לע˙ים „רו˘‚ ‰ם ‰כנ‰

וסנ„‰רין לז ע"‡ ,ו‡‰ריך בז‰ ‰רמב"ם

„˘ינוי ר˘ו˙ ˜ו„ם ˘יוכלו ל˙˘‰מ˘ ב„בר

ב„˜‰מ˙ו לפי"‰מ ‡יך ‰כל ל˙ועל˙ ‡י˘

ל„יני ˙‰ור ,‰ב„ומ ˙ˆ˜ ‰ל„ ‡‰עמון

י˘ר‡ל .ובז ‰ב‡ ר˘ב"‡ ל‰וסיף ולח„˘

ומו‡ב טי‰רו בסיחון )חולין ס.(:

„˜‰מ ‰כללי˙‰"„ ‡‰„ ,ם ל‡ נבר‡ו ‡ל‡
ל˘מ˘ני" "‰ז „ו˜‡ ב˘ביל "‡ני" כפי
˘"נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני"‰ ,יינו „˙פ˜י„

נ˘‡ ‡˙  ˜˘‰ב˘מח„‚ ‰ול‰

טו

‰נבר‡ים "ל˘מ˘" „‡‰ם ‰ו‡ ב‡ופן
˘י˜יים עי"ז „‡‰ם ‡˙ ˙‰ור.‰

ו‚'

˙‰כונו˙ ˘מנ˜ ,‰יי ıסבל וחנוני,

ומע˙‰

)עיי' ע"ז י‡ :ויז ע"‡

י˘ לב‡ר „נחל˜ו כ‡ן ‰בבלי

ו‰ירו˘' ב‚„רי ‰כ˘ר מˆו ,‰ועל יסו„ מ‰
˘כבר ‰וכח במ˜"‡ „‰בבלי ו‰ירו˘למי
נח' ב„יני ˙‰ור‰ ‰יכ‡ ˘ˆריך ל‰כריע
בין ‰‰ו ‰לע˙י„ ,כ‚ון ‰ח˜יר‰

)˘„"ח

כללים מע' ז כלל ‡‡ (‚-י „ין זריזין מ˜„ימין

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

למˆו ,‰ולפיכך ˙ר‚ם „ענין "‰ז‡ב"

כל ‰בי˙„ .ל„ע˙ ‰בבלי ו˙"‡ י˘ מ˜ום

˘עי"ז ל‡ ˙ ‡‰מˆו ‰מן ‰מובחר "ברוב

וע"פ מ˘ ‰חיל˜ו ב˘"ס

כ‡ן מור ‰ר˜ על עי˜ר ‰מכוון ˘במˆו˙

לומר ˘יבנו מזבח ל˜‰ריב עליו ˜רבנו˙,

עם"‡ ,ו ˘‰מעל ‰ו‰י˙רון „מˆו ‰מן

„‡רי „ורס ו‡וכל מי„ על ‡˙ר וז‡ב

˜‰רבנו˙ )‰מ„ובר˙ כ‡ן ,כנ"ל(‰˘ ,ו‡

‰מובחר בע˙י„ מכריע ‰ומוטב ל‰מ˙ין

"טורף ו‡וכל"˘" ,מוליך לחוריו ו‡וכל

"מ˜ום מ˜ו„˘ ל„מים" ,ענין זרי˜˙ „‰ם

כיון ˘כך יוכלו ˙יכף ל˜יים מˆו˙ ˜‰רב˙

ולע˘ו˙ ברוב עם ]וע„"ז כ˘לפניו בבו˜ר

˘ם" )ר˘"י( ועי"ז נ‰נ ‰יו˙ר )עיי' ר˘"י ˘ם(,

)„‰כפר‰ ‰י‡ ב„ם ,זבחים ו ע"‡(.

„' מינים בל˙י מ‰ו„רים ,וב‰מ˘ך ‰יום

ו‰ו‡ כענין ‡כיל ‰ע"י ˜„יר˘ ,‰ממ˙ינים

יבו‡ו מ‰ו„רים יו˙ר[„ .ל‰בבלי ‰‰ו‰

ע„ ˘י˙ב˘ל „‰בר ו˙‰י' ממנו ‰נ‡,‰

מכריע ול‰ירו˘' ‰ע˙י„ מכריע ,עיי'

‡בל ‡רי ‰ו‡ כמ˘ל מי ˘‡ינו ממ˙ין

ל˜ו"˘ ח"„ ‰וספו˙ לט"ו ב‡ב.

ו‡וכלו חי מי„ .ו‰ו‡ כנ"ל„ ,ל‰ירו˘'

למˆוו˙ מכריע ל˜יים ‰מˆו ‰מי„ ‡ף

וז‰ו

ז‡ב מוכר ˜„ירו˙ ˘בירו˘',
)˙עני˙ ח ע"‡(

ע„יף ל„חו˙ ול‰מ˙ין ובלב„ ˘י‰י' „‰בר

וע˙‰

י"ל „‡ף ב‰כנ ‰ל˜יום מˆו‰

מחלו˜˙ ,וז‰ו ‰פלו‚˙‡ כ‡ן מי ˜ו„ם˜ ,ייı
‡ו סבל‰„ ,נ‡˙ ‰נים "‡ין ל˜יט˙ן כ‡ח˙
‡ל‡ י˘ ב‡ילן ז ‰מ˘ ‰נ‚מר ‰יום וי˘ בו
מ˘ ‰י‚מר ל‡חר כמ ‰ימים"

)רמב"ם ‰ל'

מ˙"ע פ"ב "‰ב( ,ו‡"כ כ˘נ‚מר˙ ‡˙‰נ ‰י˘
בי„ינו בריר ‰לי˜ח ˙יכף ‡˙‰נו˙ ‰יחי„ו˙
ליב˘ן ב˘„‡ ‰ו ל‰מ˙ין ע„ ˘י‚מרו ‰רב‰
˙‡נים ור˜ ‡ז ל‰בי‡ן ליבו˘ במ˜ום
˘‰מ˘ ,ו‡זי ˙‰י' ‰ב‡˙ן ליבו˘ ע"י
סבל ,וכ" ‰ב‰כ˘ר מˆו„ ,‰ל„ע˙ ‰בבלי
˘„˜‰ים ˜יי ıלסבל ,י˘ לע˘ו˙ ‰פעול‰
‰ר‡˘ונ‰

‰מ˙‡פ˘ר˙

ל‰כ˘יר

חפı

למˆו ,‰פעול˙ "˜יי‡ ,"ıפי' ‡ם י˘ מיעוט

מ˘ובח ומ‰ו„ר יו˙ר כו'

)ועיי' בל˜ו"˘ חט"ו

ע' „ ,456-7י˘ למˆו‡ יסו„ כמעט מפור˘ במ˘נ‰

לפלו‚˙‡ זו בין בבל ל‡"י – במנחו˙ ˆט.(:

ומע˙‰

י"ל

פלו‚˙˙

˙‰ר‚ומים

בפר˘˙נו ,כי י"ל „‰מ˘ל˙ ˘‰בטים
לחיו˙ ‰ו‡ רמז על ‰יו˙ ˙˜ופ˙ ˘‰בטים
‰כנ ‰ו‰כ˘ר ‰למ˙ן ˙ור ,‰ע"„ ענין
‰חיו˙ ‰נ"ל ,ו‰נ˙ ‰ר‚ום ‡ונ˜לוס ‰ו‡
˙ר‚ום „בבל

)˙ו„" ‰כל מנחו˙ מ„ .‡ ,ועו„(

ו˙יב"ע ‰ו‡ „‡ר ıי˘ר‡ל )ירו˘למי(,
ו‡זלי ל˘יט˙יי‰ו„ ,ל„ע˙ ‰ירו˘' ענין
‰ז‡ב נ„ר˘ ב‰כנ ‰ו‰כ˘ר למˆו ,‰ול‰כי
פי' „"בנימין ז‡ב יטרף" ‡‰מור כ‡ן ˜‡י
ב‰כנ ‰ו‰כ˘ר ל‰נזכר ב‰מ˘ך "בב˜ר

ב„בר ,מיעוט בכמו˙ – ˘י˘ ר˜ ח˙יכ‰

י‡כל ע„ ולערב יחל˜ ˘לל" – ˜‰רב˙

‡ח˙ ˘ל עור ,וב‡יכו˙ – ˘‡ינו עור מן

ו‡כיל˙ ˜‰רבנו˙ ,ול‰כי ˙ר‚ם "וב‡חסנ˙י'

‰מובחר‡ ,בל ל‰ירו˘' טפי ע„יף ל‰מ˙ין

י˙בני בי˙ מו˜„˘‡" ,כי בי˙ ‰מ˜„˘ ‰ו‡

עם ˜‰יי ıע„ ˘יוב‡ ע"י ‰סבל עו„‰ ,יינו

‰כנ ‰ו‰כ˘ר ‰לעבו„˙ ˜‰רבנו˙

˘י˙‡פ˘ר ל‰כ˘יר ול‰כין „ברים רבים

ל' ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' בי‰ב"ח( ,וכ˘ם ˘ענין

יו˙ר ומ˘ובחים יו˙ר עבור ‰מˆוו˙ ,כ‚ון

‰ז‡ב מור ‰על ‰י„ור ו˘לימו˙ ב‰כנ‰

עור ‚„ול ומ˘ובח יו˙ר ל˙פילין ,כי י"ל

ו‰כ˘ר‰ ‰"‰ ,כ‡ ˘˜‰רב ‰יכול ‰ל‰יו˙

„‚ם לענין ‰כנ ‰ו‰כ˘ר„ ‰חפ‰ ıמˆו‰

‚ם כ˘‡ין בי˙

נו‚ע˙ מעל˙ ˘‰לימו˙ ו‰‰י„ור ,וכבר ‡ז

ע"‡(‡ ,בל מובן ˘כ˘י˘ בי˙ "‰ז ˘לימו˙

˘ייך מעין „ין "˜‰ריב‰ו נ‡ לפח˙ך" ו"כל

במזבח ו˜רבנו˙ .מ˘‡"כ ל„ע˙ ‰בבלי

חלב ל ,"'‰ול‰כי כ„‡י ˘י‰י' בריבוי.

ענין ‰ז‡ב ‡ינו מוכרח ב‰כנ ‰ו‰כ˘ר‰

)עיי' ‰יטב

)ע„יו˙ פ"ח מ"ו .זבחים סב

˜‰רבנו˙ )‡ע"פ ˘‡י"ז ˜יום ‰מˆו‰
ב˘לימו˙„ ,ליכ‡ בי˙(; מ˘‡"כ ל‰ירו˘'

‰נ"ל נמˆ‡ נפ˜"מ ל‰לכ‰

ו˙יב"ע ˆריך לעכב ˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙

– ‰יכ‡ „י˘ ‡פ˘רו˙ לבנו˙ ר˜ מזבח

ע„ ˘יבנו ‰מ˜„˘ ,כ„י ˘˙˜‰ ‡‰רב‰

ל˜‰ריב ˜רבנו˙ ו‡י ‡פ˘ר לבנו˙ ‡˙

ב˘לימו˙ יו˙ר.

וע"פ

