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לקראת שבת

יח

״כל ‰כועס כל מיני ‚י‰נם ˘ולטין בו1״ – כפירו˘ ‰ר‡״˘„ ,מ˙וך כעסו ב‡ לי„י עביר‰
ומ˘ליט עליו ‚י‰נם.
ו‰י' רבנו „‚‰ול מב‡ר ‰סו‚י‡ „נ„רים ב‡ופן ‰ירי„ ‰ר״ל„ ,כ˘לבו ˘ל ‡„ם רחב עליו

תוכן ענינים

פתח דבר

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

בעז‰י״˙.

מ˙ול„˙ו ,כמו ˘כ˙וב :2״כי יˆר לב „‡‰ם רע מנעוריו״ ,ו‡ינו עוס˜ בחסי„ו˙ לברר מ„ו˙יו

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ויחי‰ ,ננו

ונ˘‡ר בטבע ˙ול„˙ו ל˙‰כעס ,ב‡ לי„י עביר˘ ,‰עובר ח״ו מר˘ו˙ „˜‰ו˘ ‰לר˘ו˙ ‰סטר‡

מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור‰

‡חר‡.

ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘˙‰ח˙וניו˙ ˘ולט˙ בו˘ ,נע˘ ‰חומרי ˜˘‰וע ב˙ח˙וניו˙ ˘ב‡„ם„‡‰ .ם
כלול מעליונים ו˙ח˙ונים ,נ˘מ˙ו ‚בו ‰מ‰נ‡ˆלים ‰ר‡˘ונים ,ו‚ופו נמוך מ‰נבר‡ים ˙‰ח˙ונים
ביו˙ר .וכ‡˘ר ‰חומריו˙ ˘ולט˙ ר״ל ב‡„ם‡ ,פילו ˘כינ‡ ‰ינ ‰ח˘וב ‰לפניו ח״ו ר״ל ,ו‡ז
מ˘כח ˙למו„ו ˘למ„ו ‡˙ו לפני יˆי‡˙ו ל‡ויר ‰עולם .וכ‡˘ר מח„˘ חי„ו˘ים ב˙ור ‰על פי
‰בנ˙ו‰ ,ו‡ ר˜ מוסיף טפ˘ו˙ ,ע„ כי בפס˜י ‰לכו˙יו ,עוונו˙יו  -כלומר ,עיוו˙יו  -מרובים
מזכויו˙יו ,כלומר ,יו˙ר מ‡˘ר ‰זוך ו‰ב‰ירו˙ ˘לו˘ ,כן ˙‰חל˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ בירור ‰מ„ו˙.

)‚ליון

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

‚„ול מ‰ם נע˘ו לחסי„ים.
]וסיים כ"˜ „ו„נו ‰ר' נחום נ"ע[:
"לסב‡ ‰י˙ ‰מסירו˙ נפ˘ בפועל ממ˘ על ˜ביע˙ עבו„˙ ‰לב ,ול‡ב‡ ]-כ"˜ ‡„מו"ר
‡‰מˆעי[ ‰י˙ ‰מסירו˙ נפ˘ על נטיע˙ עבו„˙ ‰מוח בחסי„ים‡ .ברכים עס˜ו ב˘‰כלו˙
‰עמו˜ו˙ ביו˙ר ב‡ח„ו˙ ‰׳ על פי ‰יסו„ו˙ ‡‰מי˙יים".
)˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"‡ י‚ ‡ ,ו‡ילך  -לי˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"‡ עמ' (21-22

מדוע חפץ יוסף למנוע מאביו לברך את אפרים

)ע"פ תורת מנחם תשמ"ה

ח"ג עמ'  1642ואילך(

ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙

שיחות ח"ה עמ'  251ואילך(

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 ב˙וכן
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˙

 (1נ„רים כב.‡ ,

פנינים

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

‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘

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

 (2בר‡י˙ ח ,כ‡.

)ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ'  211ואילך(

"אלו חמור ואנשי שכם" – ולמה לא נזכר שכם בן חמור?

‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם

במ‡מר חסי„ו˙ ז‰ ‰כניס ‰סב‡ לב ח„˘ בי‰ו„ים ,ו˜ירב ‡לפי י‰ו„ים לעבו„˙ ‰׳˘ ,חל˜

בין "חול˜ין כבו„ למלכו˙" ל"˙על‡ בעי„ני'" /מ„וע מבי‡ ר˘"י
מ˘ל מ˘ועל „ו˜‡?  /מ„וע ‰וˆרך יוסף ל˘‰בע ליע˜ב ,וכי ל‡ ‰י'
מ˜יים ב˜˘˙ יע˜ב ‚ם בלי ˘בוע / ?‰בי‡ור ענין ˙˘‰חוו‡˙ יע˜ב
ליוסף ˘‰י' ז ‰לסע„ו ול˙מכו ל˜יים ב˜˘˙ו

רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡

‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי

מסירות נפש בפועל ממש על קביעת עבודת הלב

מדוע השתחוה יעקב ליוסף?

)ע"פ לקוטי

יינה של תורה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
לנצל את הגלות
כיˆ„ מנע יע˜ב מלוי ויוסף ל˘‡˙ ‡˙ ‡רונו?  /מ„וע מינו לוי ויוסף
˘לוחים לנ˘י‡˙ ‡‰רון? ‡ /יך ל‡ נ˙˜יימ‚ ‰זיר˙ ברי˙ בין ‰ב˙רים
ב˘בט לוי?  /וב‡יז‡ ‰ופן ˆריך י‰ו„י ל‚˘˙ לעניין ‚‰לו˙? – בי‡ור
‰כוח ‰מיוח„ ˘נו˙נים לוי ויוסף לבני י˘ר‡ל ‰נ˙ונים ב‚לו˙
)ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ'  235ואילך(

פנינים

דרוש ואגדה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י

ויתור על משכב הצדיק – מעלה או חיסרון?

)ע"פ תורת מנחם ח"ג עמ'

 59ואילך(

נסתלקה ממנו שכינה

)ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ'  168ואילך(

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
חיוב ת"ת לבן בן בנו
מ˜ור מפר˘˙נו ל„ע˙ "˘‰ך „י˘ חיוב ‚ם ללמ„ ‡˙ נינו ,ול„ברי
‰ח˙"ס לענין סנ„˜ ‡' ל˘ני בנים
)ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ'  243ואילך(

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד
ניצול הכחות שניתנו מהשי"ת

דרכי החסידות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו
קביעת עבודת הלב אצל חסידים

המדור מודפס זכות

יז

הרה"ת משה וזוגתו
אה שיחיו בייטמאן
חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

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

ביאורים בפשוטו של מקרא

מדוﬠ השתחוה יﬠקב יוסף?

קביﬠת ﬠבודת הב אצ חסידים

בין "חולקין כבוד למלכות" ל"תעלא בעידני'" /מדוע מביא רש"י משל משועל דוקא?  /מדוע הוצרך יוסף להשבע
ליעקב ,וכי לא הי' מקיים בקשת יעקב גם בלי שבועה?  /ביאור ענין השתחוואת יעקב ליוסף שהי' זה לסעדו ולתמכו
לקיים בקשתו

"ה'סבא' מסר נפשו בפועל ממש לנטוע בחסידים עבודת הלב ,בירור וזיכוך המדות"

ī

ī

בפר˘˙נו מסופר על ˙˜ופ˙ חייו ‡‰חרונ˘ ‰ל יע˜ב ‡בינו )בעלמ‡ „ין( ,ו‡ז ˜ר‡ לבנו

משתדלים לשמור גם על הניגון וסגנון הקול

ליוסף ובי˜˘ ממנו ˘יעל‰ו ל˜בור ‰ב‡ר ıי˘ר‡ל „ו˜‡ ,ובסיום ‰ענין )מז ,ל‡(" :וי‡מר ˘‰בע‰
לי וי˘בע לו ,וי˘˙חו י˘ר‡ל על ר‡˘ ‰מט ."‰ומפר˘ ר˘"י:

‰י' מר‚ל‡ בפומי' ]˘ל "„‰ו„" כ"˜ ‰ר' נחום ,בנו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר ‡‰מˆעי ונכ„ו ˘ל כ"˜

"וי˘˙חו י˘ר‡ל – ˙על‡ בעי„ני' ס‚י„ לי'".

‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע[:

ופ˘טו˙ כוונ˙ו˘ ,ב‡ לב‡ר כיˆ„ ז ‰יע˜ב מ˘˙חוו ‰לבנו יוסף – ומבי‡ מ˘ל מ"˙על‡
בעי„ני' ס‚י לי'"˘ ,פירו˘ו˘" :ועל‡ ,ם ˙ר‡˘ ‰ע˙ו מˆלח˙˙˘˙ ,חוו ‰לו"

)ר˘"י מ‚יל ‰טז ,ב(.

ו‰יינו‡˘ ,ף ˘˘‰ועל ‰ו‡ "˘‰פל ˘בחיו˙" )ל˘ון ‰ר‡"ם כ‡ן( ,מכל מ˜ום בזמן ˆ‰לח˙ו י˘
ל˙˘‰חוו˙ לו; ו‰נמ˘ל ‰ו‡‡˘ ,ף ˘יוסף נח˘ב כמו "˘ועל" ביחס ל‡ביו יע˜ב ,מכל מ˜ום
ר‡וי ˘יע˜ב י˘˙חוו‡ ‰ליו בזמן ˘י˘ בי„ו ˘לטון ומלוכ.‰

ב.

ו‰נ ,‰ב‰מ˘ך ‰ס„ר ‰מספר ‰כ˙וב על בו‡ו ˘ל יוסף ליע˜ב פעם נוספ˙˘ ,ב‡ עם ˘ני

בניו – מנ˘ ‰ו‡פרים – כ„י ˘יברכם יע˜ב לפני מו˙ו .ו˘ם מספר ‰כ˙וב )מח ,ב(" :וי‚„ ליע˜ב

"'‰סב‡' ]-רבינו ‰ז˜ן[ מסר נפ˘ו בפועל ממ˘ לנטוע בחסי„ים עבו„˙ ‰לב ,בירור וזיכוך
‰מ„ו˙".
לע˙ים ˜רובו˙ ‰י' כ״˜ „ו„נו ‰ר׳ נחום חוזר על ‰מ‡מרים˘˘ ,מע בעˆמו מפי ‰חסי„ים
˘זכו ל˘מוע בעˆמם מפי ˜ו„˘ ˘„˜‰ים רבנו „‚‰ול ב˙חיל˙ נ˘י‡ו˙ו ]בין ˘‰נים[ ˙˜ל״ח-
˙˜״מ ,וכ˘‰י' חוזר ‰י' מ„יי˜ בל˘ונו ,ו‚ם ‡פילו מ„‰ר לומר ב‡ו˙ו ˜ול ונעימ˘˘ ‰מע .כפי
˘י„וע˘ ,חסי„י רבנו „‚‰ול כ‡˘ר ‰יו חוזרים על ˙‰ורו˙ ˘זכו ל˘מוע מפי ˜ו„˘ כ״˜ רבנו
„‚‰ול – ‰יו מ˘˙„לים ל˘מור ‚ם על ‰ני‚ון וס‚נון ˜‰ול.

וי‡מר ‰נ ‰בנך יוסף ב‡ ‡ליך ,וי˙חז˜ י˘ר‡ל וי˘ב על ‰מט."‰
ומפר˘ ˘ם ר˘"י:
"וי˙חז˜ י˘ר‡ל – ‡מר‡ :ע"פ ˘‰ו‡ בני ,מלך ‰ו‡‡ ,חל˜ לו כבו„ .מכ‡ן ˘חול˜ין כבו„
למלכו˙ .וכן מ˘ ‰חל˜ כבו„ למלכו˙  . .וכן ‡לי‰ו."...
ו‰יינו )כמבו‡ר במפר˘ים(˘ ,ר˘"י מוכיח ממ˘˘ ‰חל˜ כבו„ ‡פילו לפרע ‰מלך מˆרים )˘‰י'
‚וי ר˘ע כו'( ,ומ‡לי‰ו ˘חל˜ כבו„ ‡פילו ל‡ח‡ב מלך י˘ר‡ל )˘‰י' עוב„ עבו„ ‰זר– (‰
˘‚„ול כוחו ˘ל ‰כלל "חול˜ין כבו„ למלכו˙" ,ו‡ומרים ‡ו˙ו ˙מי„; ולכן ‚ם בני„ון „י„ן ‡מר
יע˜ב‡˘ ,ף ˘יוסף ‰ו‡ בנו ,מכל מ˜ום עליו לחלו˜ לו כבו„ מכח מלכו˙ו.

התחלת העבודה היא בירור המדות
וז‡ ‰ח„ „‰רו˘ים ˘ל כ״˜ רבנו „‚‰ול מ‡˘ר ˘מע˙י ,ממ‰˘ ‰י' כ״˜ „ו„נו ‰ר׳ נחום חוזר
מ˘˘ ‰מע מ‡ח„ מר‡˘וני ˙למי„י כ״˜ רבנו „‚‰ול:

לקראת שבת

כתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום ייויום
מכתבי

וי˘ ל‰בין טעם ‰חילו˜ בין ˘ני פירו˘י ר˘"י ‡ל˘ ,‰בפסו˜ "וי˘˙חו י˘ר‡ל" מב‡ר ר˘"י

ניצול הכחות שניתנו מהשי"ת
קשיים רבים – סימן לכוחות מרובים
מכתבו הגיעני ,ואזכירו בתפילה שהשם יתברך המשגיח
על כל אחד ואחת והזן ומפרנס את כל העולם כולו בטובו
ובחסדו ימציא לו פרנסתו וייטיב מצבו בכל המצטרך לו
ולבני ביתו שיחיו.
בודאי למותר להאריך אשר הנהגה יום-יומית על פי
רצון השם יתברך הוא הדרך לקבלת ברכת ה' .ומובן שאין
הסדר ליתן תנאים לה'.
אבל זאת להדגיש ,שלכל אחד ואחת מישראל ניתנו
הכוחות לחיות על פי רצון ה׳ ,שזה גם מעצמו מובן מכל
שכן וקל וחומר ,מה בשר ודם אינו דורש ממעשה ידיו
)כגון מכונה וכדומה שיצר( יותר מהיכולת שנתן בו ,על
אחת כמה וכמה הבורא יתברך ,להבדיל ,וכמאמר חכמינו
ז"ל שאינו דורש אלא לפי כוחו של האדם.
אלא שבשר ודם כשנותן תפקיד למי שהוא או לאיזה
דבר יכול לטעות בחשבונו ,אבל בנוגע להקדוש ברוך הוא
לא יתכן שיטעה חס ושלום וידרוש את הנמנע.
אלא שלאחד הדבר עולה בקלות יותר ולשני יש
להתגבר על קשיים ונסיונות ,אבל ברור שכל אחד מקבל
הכוחות למלא מצוות ה׳ במילואן.
ואדרבה ,כשאחד נתקל בקשיים ונסיונות יתרים סימן
הוא שניתנו לו כוחות יתרים ,ובסבלנות ובהחלטה נוקשה
לעמוד בפני הנסיונות ובבטחון בהשם יתברך רואה
שהמניעות לא כל כך גדולות כמו ששיער וישועת ה׳ כהרף
עין.
ויהי רצון שבקרוב ממש יוכל לבשר טוב בכל האמור.
)אגרות קודש חל"ב עמ' מח-ט(

ניתנו לאדם הכחות להתגבר
...עליו להתבונן בענין מציאות בורא עולם ומנהיגו,
שהרי רואים במוחש שאין העולם הפקר ,ויש בעל הבית
לבירה זו ,והסדר שמוצאים בשטח הדומם וכו' שהוא רובו
ככולו של העולם שמסביב לנו מכריח ,שבודאי ישנו סדר
גם בחלק הקטנטן בו ,ועד להאדם ,ואין לומר שאין בו סדר
או ששורר בו היפך הסדר.
והרי זוהי גם גישת המדע ,שאותן החוקים השולטים
ב 99-אחוז של איזה תופעה ,בודאי ששולט הסדר באחוז
האחד שעדיין לא נבחן או שאינו נראה וכו'.
שמזה מסקנא המידית ,שסוף סוף הסדר והטוב מנצח,
וזה נותן בטחה ועדוד רוח ,שאף שלפי שעה הטוב מכוסה
ע״י תופעה פלונית ע״י מיחוש פלוני ,בודאי שניתנו לאדם

‰

טעם ˙˘‰חוו‡˙ יע˜ב ע"י מ˘ל מז˙"˘ ‰על‡ בעי„ני' ס‚י„ לי'" ,ובפסו˜ "וי˙חז˜ י˘ר‡ל"

הכחות להתגבר עליהם באם רק ירצה ,אלא שבטבע
הבריאה ,ששינוי במצב הוא בא צעד אחר צעד ולא בפעם
אחת מן הקצה אל הקצה וכו',
וההתבוננות בהאמור ובפרט לפי כתבו על-דבר חינוכו
ועסקו במדעים ,עלי' להביא לעדוד רוח ולתוספת בבטחון
עצמו ולאופטימיות בכלל ,שע״י כל זה יתוסף גם במרץ
ובשיפור המצב ,אלא שכנ״ל צעד אחר צעד.
)אגרות קודש חכ"ב עמ' שכב-ג(

מב‡ר ר˜ ˙‰וכן "‡ע"פ ˘‰ו‡ בני מלך ‰ו‡ ‡חל˜ לו כבו„"; ול‡י„ך „ו˜‡ בפעם ‰ב' ר‡‰
ר˘"י ˆורך לפר˘ ˜‰ו˘י ")‡ע"פ ˘‰ו‡ בני"(.

‚.

ו‰נ‰ ,‰מפר˘ים בי‡רו )ר‡"ם ועו„( ˘˙˘‰חוו‡˙ יע˜ב לבנו ל‡ ‰י˙ ‰מˆ„ מלכו˙ו

‰כללי˙ ˘ל יוסף‡ ,ל‡ מˆ„ ‰מˆב ‰פרטי ˘ל יע˜ב ב‡ו˙˘ ‰ע‰˘ ,‰י' ˆריך ‡˙ עזר˙ו ˘ל
יוסף ˘‡כן י˘לים ‡˙ ב˜˘˙ו ויבי‡ ‡ו˙ו ל˜בור ‰ב‡ר ıי˘ר‡ל ,ובל˘ון ‰לבו˘" :מר‡ ‰לו
‰כנע ‰כ„י ˘יע˘ ‰ב˜˘˙ו ˘ˆריך לו".
‡מנם ‡ין ‰ענין מחוור ,כי לכ‡ור„ ‰בר ז"˘ ‰מר‡‰ ‰כנע "‰למי ˘ˆריך ‡˙ עזר˙ו מ˙‡ים

ניצול היכולות והאפשרויות
...גם אם נקבל שהטעמים שכותבת הם מדויקים בכל
מאה האחוזים ,עדיין לא נפעל עי״ז שום דבר ,ובפרט
כשלוקחים בחשבון ,שכל אחד מאתנו נצטוה להרבות
את הפעולות הטובות ,הרי ודאי הדבר שקודם הציווי
הכין השי״ת את האפשרויות שיוכלו לקיים את הציווי,
שמזה מובן ,שאם עד עתה לא הצליחו בזה ,אין זה מפני
אי היכולת ,אלא מפני שמן הסתם לא נעשה מספיק ,או
נעשה לא באופן המתאים במקומות מסויימים ובחוגים
מסויימים.
זה מובן ,שאינני מתכוין לומר מוסר או להכביד על הלב,
אלא כוונתי בזה היא ,להדגיש פעם נוספת את האפשרויות
הגדולות שניתנו לה כדי לפעול ביהדות בכלל ,חדורה
באור חסידי ובחסידות בפרט ,שזהו נזק גדול ,שבועות
וחודשים אלו שעוברים ללא ניצול האפשרויות שלה בזה.
)תרגום מאגרות קודש חט"ו עמ' רלג(

אחריות גדולה יחד עם כחות למלא התפקיד
במענה למכתבה  . .בו כותבת אודות קבלת משרת גננת
ב ...והבעיות הכרוכות בזה.
והנה אם נכון הדבר אשר אחריות גדולה בחינוך בני
ישראל ,שהרי על כל אחד ואחת מהם נאמר בנים אתם לה׳
אלקיכם ,אבל רצה הקב״ה לברוא עולמו שכל אחד זקוק
לחינוך ,ועל אחת כמה וכמה בניו של מלך מלכי המלכים
הקב"ה ,שהרי אדם עיר פרא יולד ,ולא ניתנה תורה למלאכי
השרת ,כולל גם מצות החינוך אשר בתורתנו תורת חיים,
שמזה מובן שביחד עם האחריות ניתנו מלמעלה הכחות
למלא תפקיד אחראי זה ,ובלבד שיתמסר האדם למילואו
בכל לבו ,והבא לטהר מסייעין אותו ,ובפרט שזכות הרבים,
הם התלמידים שלה מסייעתה.
ועשי׳ בהאמור מתוך שמחה וטוב לבב ,כפי שצ׳׳ל קיום
כל מצוה ומצוה ,מוסיפה בברכת השם והצלחתו.
)אגרות קודש חכ"ד עמ' קב-ג(

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

כ˘מ„ובר ב‡י˘ זר ,ו‡ילו בני„ון „י„ן מ„ובר ביוסף ,בנו ‡ו‰בו ˘ל יע˜ב˘ ,בוו„‡י ‰י' נענ‰
לב˜˘˙ו ˘ל ‡ביו בל‡ו ‰כי

)ור‡ ‰במפר˘ים ˘‡‰ריכו ב˘˜ו"ט ‚ -ור ‡רי' ,נחל˙ יע˜ב ,מ˘כיל ל„ו„ .ועו„(.

ול‡י„ך ‚יס‡ ˆריך בי‡ור‡˘ ,ם לכך נ˙כוון ר˘"י – למ‰ ‰וˆרך ל‰בי‡ מ˘ל על כך ,כ‡ילו
י˘ ב„בר מ˘ום חי„ו˘ מיוח„?
‰רי ˙וכן ז˘ ‰ל ‰כנע ‰ו˙˘‰חוו‡ ,‰כלפי מי ˘ˆריכים לעזר˙ו ,מˆינו כבר בפר˘יו˙
˜‰ו„מו˙ ,וכמו ‡בר‰ם ˘˙˘‰חוו ‰לפני בני ח˙ ,כ‡˘ר ‰וˆרך ל‰ם ˘ימכרו לו ‡˙ מער˙
‰מכפל") ‰וי˘˙חו לעם ‡‰ר ıלבני ח˙  . .וי˘˙חו ‡בר‰ם לפני עם ‡‰ר) "ıחיי ˘ר ‰כ‚ ,ז-יב((.
וכן יע˜ב ˙˘‰חוו ‰לפני ע˘ו˘ ,ל‡ יפ‚ע בו לרע) ‰וי˘לח ל‚;(‚ ,
ו˘ם – ב˙˘‰חוו‡˙ ‡בר‰ם לבני ח˙ ו˙˘‰חוו‡˙ יע˜ב לע˘ו  -ר˘"י ‡ינו מבי‡ ‡˙ ‰מ˘ל
מ˘ועל ,ומ˘מע ˘‰ענין מובן מעˆמו )‚ם בלי ‰מ˘ל( .ומע˙ ,‰ז˘ ‰כ‡ן ‰וˆרך ל‰בי‡ מ˘ל –
מלמ„נו ˘˙וכן ‡חר י˘ ב˙˘‰חוו‡˙ יע˜ב לבנו יוסף˘ ,ל‡ למ„נו ע„ כ„ ‰ו‚מ˙ו ולכן נ„ר˘
מ˘ל ל‰בנ˙ו ,וכ„ל˜מן.

„.

בי‡ור ‰ענין:

כ‡˘ר בי˜˘ יע˜ב מיוסף ˘יעל‰ו ל˜בור ‰ב‡ר ıי˘ר‡ל ,ל‡ ‰ס˙פ˜ ב„יבור וב‰בטח‡ ‰ל‡
רˆ˘ ‰יוסף י˘בע לו על ז˘ ‰יעל‰ו מ‡ר ıמˆרים – "וי‡מר ‰י˘בע ‰לי וי˘בע לו" .ו‰טעם
לז ‰מובן בפ˘טו˙:
‡ף ˘יוסף ‰י' ‰מו˘ל בכל ‡ר ıמˆרים‰ ,רי ע„יין ‰י' כפוף לפרע ;‰וכיון ˘רˆונו ˘ל
פרע‰ ‰י' ברור ˘יע˜ב יי˜בר במˆרים ור‡ ‰בז ‰ברכ ‰ל‰ם

)ור‡ ‰פר˘"י פר˘˙נו מז ,כט ˘ח˘˘

יע˜ב ˘‰מˆריים יע˘ו ממנו עבו„-‰זר ‰מ‚ו„ל מעל˙ו בעיני‰ם(‰ ,רי נˆרך יוסף ל˙ו˜ף מיוח„ כ„י ˘יוכל
ל‚˙‰בר על רˆונו ˘ל פרע ‰ולמל‡ו˙ רˆון ‡ביו.
ולכן ˘‰ביע יע˜ב ‡˙ יוסף )‡ף ˘‚ם בלי ˘‰בוע‰ ‰י' יוסף מ˜יים רˆון ‡ביו ,כמובן( – כ„י
לסע„ו ולחז˜ו לעמו„ חז˜ בענין ז .‰וכפי ˘רו‡ים בטבע בני ‡„ם‰˘ ,נ˘בע לע˘ו˙ ‡יז„ ‰בר
‰רי ˘‰בוע ‰מחז˜˙ ‡˙ „‡‰ם ב˙ו˜ף מיוח„˘ ,ל‡ י˙פעל מ˘ום „בר ˘יעמו„ לנ‚„ו וימל‡
‡˙ ˘בוע˙ו.
ומע˙ ‰י˘ לומר˘ ,ב‰מ˘ך ל˘‰בוע˘‰˘ ‰ביע יע˜ב ‡˙ יוסף‰ ,נ ‰כ„י לחז˜ ‡˙ יוסף עו„

לקראת שבת

ו

לקראת שבת

יו˙ר˙˘‰ ,חוו‡ ‰ליו – ˘בז ‰עורר ‡ˆל יוסף מ„˘ ‰ל ˙‰נ˘‡ו˙˘ ,יר‚י˘ עˆמו כ"מלך" בענין
ז ,‰ב‡ופן ˘˘ום „בר ל‡ יוכל לעמו„ כנ‚„ו.

מ˘מעו ‚ם )ובעי˜ר( ˘למ„ עמ‰ם ˙ור.‰

)ור‡ ‰ר˘"י יחז˜‡ל י‚‰ ,(„ ,נ" ‰בעי„ני'" ,כ‡˘ר ‰ו‡ ‰מולך ,ז˜ו˜ ‰ו‡ לחיזו˜ מיוח„ ˘ל כבו„
ורוממו˙˘ ,י˘˙חוו לו ,כ„י לחז˜ ולעו„„ ‡ו˙ו במלכו˙ו˘ ,ל‡ יר‚י˘ ˘פל בעיני עˆמו;
ו‡ף כ‡ן‰ ,נ ‰יוסף מˆ„ עˆמו נח˘ב כמו "˘ועל" ביחס ליע˜ב ‡ביו )וכמו ˘מˆינו בפר˘˙נו
)מח ,יב( ˘יוסף ‰ו‡ ˘˙˘‰חוו ‰ל‡ביו – ˘כן ‰ו‡ ‰ס„ר ‰נכון( ,ויע˜ב ˙˘‰חוו‡ ‰ליו בכוונ‰
מיוח„˙ ˘‰י˙ ‰נו‚ע˙ ‡ז )"בעי„ני'"( ,לחז˜ ולעו„„ ‡ו˙ו ב˙ו˜ף וב˙‰נ˘‡ו˙ בכל ˘˜‰ור
למילוי ב˜˘˙ו ל‰י˜בר ב‡ר ıי˘ר‡ל.

בלימו„ עם ‡חרים ,ו‡ז ‰וי ˘פיר ‚ם
ל‰חול˜ים על "˘‰ך ,כי בפ˘טו˙ מ˘מע
˘יוסף ל‡ ‰י' מחוייב ללמו„ עם ˙למי„ים
בכלל ,כי י‰ו„‰ ‰נ‰י‚ י˘יב˘ ‰ם" ,ו‡˙
י‰ו„˘ ‰לח ‚ו' ל‰ורו˙ לפניו ‚ו˘נ,"‰
ובמ„ר˘ו˙ על ‡˙ר „‰יינו ליס„ בי˙ ˙למו„,
ומס˙בר‡ „י‰ו„‰˘) ‰נ‰י‚ כל ˘‰נים
י˘יב‰ (‰י' "‚„ול בחכמ ‰ממנו" .ועו„ ז‡˙,

ובטעם ˘נ˜ט ר˘"י מ˘ל מ˘ועל „ו˜‡ ,י˘ ל‰עיר עו„:

„כיון ˘יוסף ‰י' מ˘נ ‰למלך ו‰י' עסו˜ בכל

˘‰ועל ‰ו‡ "פ˜ח ˘בחיו˙" )ברכו˙ ס‡ ,ב( .ובעניננו ,י˘ בז ‰רמז למ‰˘ ‰ז‰יר יע˜ב ‡˙

ענייני ‰מ„ינ‡„ ‰ר ıמˆרים ,כולל ‚ם יע˜ב

יוסף˘ ,מלב„ מ„ ‰י˙יר˘ ‰ל ˙ו˜ףˆ ,ריכ ‰ל‰יו˙ ‚ם ˙‰חכמו˙ ופ˜חו˙ ,כיˆ„ לס„ר ‡˙
˜בור˙ יע˜ב ב‡ופן נכון ,כך ˘ל‡ ˙‰י' מניע ‰על ז ‰מˆ„ פרע ‰ומˆרים ,ו„ו"˜.
ומע˙ ‰י˘ לב‡ר ‚ם ‰חילו˜ בין פירו˘ ר˘"י על "וי˘˙חו י˘ר‡ל" לבין פירו˘ו על

"וי˙חז˜ י˘ר‡ל":

ובי˙ו ,ובל˘ון ‰פוס˜ים "עוס˜ בˆרכי ˆבור
ב‡מונ ‰"‰ ,"‰פטור מללמו„ עם ˙למי„ים.
ור‡‰ ‰ל' ˙"˙ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘ם ˜ו"‡
ס˜"‡ „‚ם בבן בנו ˆ"ע במי ˘‡ין לו פנ‡י
‡ם נפטר מחמ˙ עס˜ פרנס˙ו )ול‡ „מי

בפסו˜ "וי˙חז˜ י˘ר‡ל" מ"˘ ‰וי˘ב על ‰מט‰ "‰י' ר˜ כ„י לחל˜ "כבו„ למלכו˙" ,נ˙ינ˙

ל‡ביו כו'( .עיין ˘ם.

כבו„ בלב„; מ˘‡"כ בפסו˜ "וי˘˙חו י˘ר‡ל" ל‡ ‰י' ז ‰ל˘ם חלו˜˙ כבו„ בלב„‡ ,ל‡ פעול‰

]ול‰וסיף

˘ל חיזו˜ מיוח„.
וז‰ו ‚ם ‰טעם ˘בפסו˜ "וי˙חז˜ י˘ר‡ל" נ‡מר ר˜ "וי˘ב על ‰מט ,"‰ו‡ילו כ‡ן ˙˘‰חוו‰
לו – כי ז˘ ‰ל‡ ˙˘‰חוו ‰יע˜ב ‡ל יוסף ‡ח"כ‡ ,ינו מפני ‰ע„ר יכל˙ו ,לפי ˘‰י' חול‡ ,‰ל‡
לפי ˘מˆ„ ז"˘ ‰חול˜ין כבו„ למלכו˙" ‡ין ˆורך ב˙˘‰חוו‡ .‰וכמו „‰ו‚מ‡ ˘‰בי‡ ר˘"י,
ממ"˘ ‰מ˘ ‰חל˜ כבו„ למלכו˙"‰˘ ,כבו„ ‰י' ר˜ ב‡ופן „יבורו ˘ל מ˘ ‰לפרע‰

)ר‡ ‰ב‡ י‡,

ח ובפר˘"י ˘ם( ,וכ"˘ ו˜"ו כ‡ן˘ ,מ„ובר ביוסף בנו˙˘‰˘ ,חוו‡˙ יע˜ב ליוסף י˘ ב ‰מ˘ום
פ‚יע ‰בכיבו„ ‡ב .ולכן ר˜ "וי˙חז˜ ‚ו' וי˘ב על ‰מט) "‰לכבו„ מלכו˙ו ˘ל יוסף(;
מ˘‡"כ כ‡ן ,כ˘‰וˆרך יע˜ב ל˙מוך ‡˙ יוסף ב˜יום ˆ‰יווי ל˜בור ‡ו˙ו ב‡ר ıי˘ר‡ל‡ ,ין
מספי˜ ‰חלו˜˙ כבו„ ס˙ם‡ ,ל‡ ˆ"ל ˙˘‰חוו‡„ ‰ו˜‡ ,פעול˘ ‰ל ˙‰נ˘‡ו˙ – "˙על‡ בעי„ני'
ס‚י„ לי'".

ועיין במר‡י מ˜ומו˙ על ‚‰ליון ˘ם[.

ו‡ין לומר „‰יינו מ˘ום ˘‰י' חכם ‰מחוייב

וז‰ו ˘מבי‡ ר˘"י מ˘ל מ˘‰ועל – ˘ל‰יו˙ו "˘‰פל ˘בחיו˙"‰ ,יפך ˙‰‰נ˘‡ו˙ ו‰מלכו˙

.‰

טו

ומ‡‰

„למ„ יוסף עם בני מכיר ˘‰יו

בני בן בנו )ובפרט ˘‡ם ‡ינו מחוייב ‡ין לו
לי˜ח ‰מˆו ‰ממכיר ‡בי‰ם ˘מחוייב ב„בר(
חזינן „ל„רך ר˘"י בפירו˘ו על ‰מ˜ר‡ו˙
)„‡זיל כ„רך ‰פ˘ט ,ול‡ ל‰לכ (‰נמˆ‡
˘‚ם ‡ביו-ז˜נו ˘ל ˙‰למי„ מחוייב ממ˘
ללמו„ עם נינו ,כמו חיוב לימו„ עם בן בנו,
ולכן למ„ עמ‰ם יוסף בעˆמו ˙ור .‰מ˘‡"כ
לפירו˘ ˙‰ר‚ום יונ˙ן ל‡ ‡˘כחנ‡ מ˜ור
ל„ע˙ "˘‰ך.

ו‡‚ב

‡ורח‡ נימ‡ ב ‰עו„ מיל˙‡,

„‡י˙‡ ברמ"‡ יו"„ סי' רס" ‰יפ ‰כח ‰סנ„˜
מכח ‰מו‰ל ל„˜‰ימו ל˜רי‡˙ ˙‰ור„ ,‰כל
סנ„˜ ‰וי כמ˜טיר ˜טור˙ ,ולכן נו‚‰ין ˘ל‡
לי˙ן ˘ני יל„ין ובעל ברי˙ ‡ח„ ,כ„‡מרינן
‚בי ˜טור˙ ח„˘ים ל˜טור˙"

)˘מעולם ל‡ ˘נ‰

„עוס˜ בˆרכי ˆיבור „וח‰

ב„‡ ‰ם ,יומ‡ כו .(.וב‰‚‰ו˙ י„ ˘‡ול ל˘ו"ע

לימו„ ˙‰ור ‰בכללו˙ו כו' ‡‰„ ,מי ˘˙ור˙ו

„ '˜‰י˘ ב„בר ס˙יר ‰ל„ ‡‰יוסף ‰י' סנ„˜

‡ומנ˙ו מפסי˜ ל˜"˘ )‡ו"ח ס˜"ו( מ˘‡"כ

ל"בני מכיר" ,ל' רבים .עיי"˘ מ˙˘ ‰יר ıבי„

עוס˜ בˆרכי ˆיבור ‡ינו מפסי˜ )‡ו"ח ס"ע(.

˘למ .‰וב‡מ˙ י˘ לומר „מכ‡ן סמך ל„ברי

ויעויי' סנ '„‰יז .ו˘מו˙ רב ‰פ"ו ,ב .ובכל

‰ח˙"ס )˘ו"˙ ‡ו"ח סי' ˜נח-ט( „‡ין „ין ‰רמ"‡

‡ופן ˆ"ע מ„ברי ‰ירו˘למי רפ"„ ‰ברכו˙

‡מור לענין מר‡ „‡˙ר‡ ,כ˘ם ˘„ינ‡ ‰נ"ל

„"‰עוס˜ בˆרכי ˆבור כעוס˜ ב„ברי ˙ור"‰

„˜טור˙ ל‡ ‡מרו‰ו על כ˘„ ‚"‰פיר מˆי

)ול‡ יו˙ר מז .(‰וכן ˆ"ע מ˘ו"ע ‡„מו"ר

מ˜טיר בכל ע˙ ˘ירˆ ,‰יומ‡ י„ .ומע˙ ‰י"ל

‰ז˜ן ‡ו"ח סו"ס ˆ‚ ˘ל‡ פיר˘ ˘‡פילו

„‰ ‰"‰כ‡ יוסף ˘‰ליט על כל ‡‰ר ,ıו‰וי

ב˙ור˙ו ‡ומנ˙ו עוס˜ בˆרכי ˆבור ע„יף.

מר‡ „‡˙ר‡.

פ

לקראת שבת

י„

מˆ‰˘ ‰ריך עˆמו בנוסף לפירו˘ ˙‰ר‚ום

„יו˙ר מס˙בר לפי ‰פ˘ט לפר˘ „כוונ˙

עˆמו "ורבי" – "‚„לן"‚ ,ם ל‰ע˙י˜ ול‰וסיף

‰כ˙וב ˘יוסף ‰י' ‰סנ„˜ לבני מכיר ,מ‡˘ר

˙‰יבו˙ "בין ברכיו" ,ומ‚ ‰ם ˘לכ‡ור‰

לפר˘ ˘על ‡ף ‰יו˙ו מ˘נ ‰למלך ‰עסו˜

ב‰וספ ‰זו נר‡ ‰כסו˙ר ל"˙ר‚ומו"‰„ ,ל‡

ב‰נ‰ ˙‚‰מ„ינ ,‰ע„ ˘בלע„ו "ל‡ ירים ‡י˘

בפירו˘ "על ברכי יוסף" ל‡ נ˜ט ˙‰ר‚ום

‡˙ י„ו ו‡˙ ר‚לו" – ˙‰עס˜ בעˆמו ב‚י„ול

"ורבי יוסף על רכובי" )וכיו"ב( ,ומז ‰מ˘מע

ניניו .ומˆ„ כל ז‰ ‰י' מ˜ום לומר „‡ע"פ

„ל˙‰ר‚ום ‡ין פירו˘ "על ברכי" כפ˘וטו

˘בפ' ויˆ‡ פיר˘ ר˘"י "על ברכי – כ˙ר‚ומו

במובן ‚˘מי‡ ,ל‡ ביטוי ‰רומז על ‚י„ולם,

ו‡נ‡ ‡רבי"‰ ,רי כ‡ן ˆריך לפר˘ "יול„ו

ונמˆ‡ „במ‰˘ ‰וסיף ר˘"י ˙‰יבו˙ "בין

על ברכי יוסף" כ˙ר‚ום יונ˙ן .ול‡פו˜י

ברכיו" נ˜ט „ל‡ "כ˙ר‚ומו" ,כי ‰וספ ‰זו

מז ‰ל‡ ‰י' „י לר˘"י לומר ר˜ "כ˙ר‚ומו"

)על ל˘ון ˙‰ר‚ום( מ„‚י˘„ ‰ר˘"י מפר˘

‡ל‡ ‰וˆרך ל‰וסיף ולב‡ר ˙וכן ‰פירו˘

לפי „רכו ו˘יט˙ו „‚‰י„ול ‰י' "בין ברכיו"

„"˙ר‚ומו" – "‚„לן כו'" ,ל‚„‰י˘ ˘‰‰כרח

כפ˘וטו.

לפר˘ כ‡ן "כ˙ר‚ומו" ‰ו‡ )ל‡ )ר˜( מˆ„

ולז‰

נר‡‰

„‡ריכו˙

ל˘ונו

כ‡ן,

ב‰וספ˙ ˙‰יבו˙ "‚„לן בין ברכיו" )‡חר
˘כבר ‰ו„יענו „י˘ לפר˘ "כ˙ר‚ומו"( ,ל‡
ב‡‡ ‰ל‡ ל‡פו˜י מפירו˘ ˙‰ר‚ום יונ˙ן
„"כ„ ‡˙ילי„ו ‚זירינון יוסף" )וכפירו˘
‰ב' בפירו˘ יונ˙ן על ‡˙ר ,וע„"ז פיר˘
במ„ר˘ ˘כל טוב על ‡˙ר( ˘‰ברי˙ מיל‰
„בני מכיר ‰י˙ ‰על ברכי יוסף‰˘ ,ו‡ ‰י'
‰סנ„˜ ˘ל‰ם .ופירו˘ זˆ ‰ריך ל˘ליל‰
‚ם בפירו˘ ר˘"י ‰מפר˘ ‰מ˜ר‡ו˙ על פי
‰פ˘ט ,כי )‚ם( ב„רך ‰פ˘ט י˘ לפירו˘
ז ‰מ˜ום ‡‰„ ,עפ"ז ˙‰יבו˙ "על ברכי
יוסף" מ˙פר˘ו˙ כפ˘וטן ממ˘‰˘ ,חזי˜ם
על ברכיו ,וכן ˙‰יב" ‰יול„ו" מ˙יי˘ב˙
יו˙ר לפי פירו˘ ז„ .‰לפי ‡‰ונ˜לוס מˆינו
ל˘˜‰ו˙ מ‡י ˘י‡טי' ‰כ‡ ל‰זכיר ‡ו„ו˙
ענין ‰לי„˙‡") ‰ילי„ו"(‰ ,ל‡ ‡ין ‰מ„ובר
בכ˙וב ‡ל‡ על מ˘ ‰יוסף ‚י„לם ]ע"„
כב‡פרים „ל‡ נ‡מר ˘ם ˘יוסף ר‡‡ ‰יך
נול„ו "ל‡פרים בני ˘ל˘ים"‡ ,ל‡ נ‡מר ר˜
˘ר‡‡ ‰ו˙ם[ .מ˘‡"כ ל˙ר‚ום יונ˙ן „"על
ברכי יוסף" מיירי בזמן ‰ברי˙‰ ,רי מ˙‡ימ‰
)יו˙ר( ˙‰יב" ‰יול„ו"‰˘ ,רי ‰ברי˙ ‰י‡
בסמיכו˙ ממ˘ לזמן ‰לי„ .‰ועו„ ועי˜ר,

˙‰ר‚ום ו‰פירו˘ „˙יבו˙ "על ברכי יוסף",
‡ל‡( מ˙וכן ‰כ˙וב ‚ופ‡‰„ .נ ‰בכ˙וב
נ‡מר "ויר‡ יוסף ל‡פרים בני ˘ל˘ים‚ ,ם
בני מכיר בן מנ˘ ‰יול„ו על ברכי יוסף".
ומז‡˘ ‰מר ‰כ˙וב "‚ם בני מכיר ‚ו'",
מוכח „בז ‰נמˆ‡ חי„ו˘ ‚„ול יו˙ר מ"ויר‡
יוסף ל‡פרים בני ˘ל˘ים" ,ולכ‡ור‡ ‰ינו
מובן ˘‰רי מ˘ ‰יוסף ‰ספי˜ לר‡ו˙ "בני
˘ל˘ים" ל‡פרים מור ‰על מ˘ך זמן ‡רוך
יו˙ר מז˘ ‰בני מכיר בן מנ˘ ‰נול„ו בחייו,
˘‰רי בני מכיר ‡ינם ‡ל‡ "בנים ˘ניים" ול‡
"˘ל˘ים" ,ו‚ם ‡ינם ‡ל‡ ממנ˘‰˘ ‰י' ‚„ול
ב˘נים מ‡פרים .ול‰כי י˘ לפר˘ כ‡ונ˜לוס,
„על פיו מ˙יי˘ב „‰בר כי "בני ˘ל˘ים"
„‡פרים ר˜ ר‡ ‰יוסף )‰יינו ב‰יו˙ם ˜טנים

מדוע חפץ יוסף למנוע
מאביו לברך את אפרים
ויתמוך יד אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים על
ראש מנשה

"אלו חמור ואנשי
שכם" – ולמה לא
נזכר שכם בן חמור?
כי באפם הרגו איש

)מח ,יז(

צריך ביאור :לאחר שראה כבר יוסף שאביו
חפץ לברך את אפרים ברכה יתירה ,למה ניסה
להסיר יד אביו מעל ראשו ולמנוע ממנו את
ברכת יעקב? היעלה על הדעת שאב ישתדל
למנוע ברכה מבנו?!
והביאור בזה:
כוונת יוסף במניעת הברכה היתירה
מאפרים היתה כדי למנוע קנאה בין האחים,
שהרי הוא עצמו הרגיש על בשרו את התוצאה
מהעדפת הצעיר על הבכור ,כמחז"ל )שבת י ,ב(
"לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים ,שבשביל
משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף
יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו וכו'" .ועל כן
הי' רע בעיניו מה שיעקב מקדים את אפרים,
שעי"ז מטיל קנאה ביניהם.
ועפ"ז יובן הטעם שיעקב לא חשש לזה,
כי הוא לא ידע שמכירת יוסף היתה בסיבת
הקנאה ,ולכן לא ראה חסרון בהקדמת הצעיר,
ואדרבה – הוא עצמו נהג כן קודם לכן ביוסף,
וראה שהתוצאה היא שיוסף נעשה מלך על
אחיו.

אלו חמור ואנשי שכם
)מט ,ו .רש"י(

יש לעיין ,דמאחר שהזכיר רש"י את חמור
בפרט ,אף שנכלל כבר ב"אנשי שכם" ,למה לא
הזכיר גם את שכם בן חמור ,שעיקר המעשה
הי' בו?
וי"ל ,דהא גופא בא להשמיענו ,שתוכחת
יעקב היתה רק על הריגת חמור ואנשי שכם,
ולא על הריגת שכם עצמו:
התוכחה על הריגת אנשי שכם היתה משום
שעל ידי הריגתם "עכרתם אותי להבאישני
ביושב הארץ גו'" )וישלח לד ,ל( .אך זהו רק על
הריגת אנשי שכם ,משא"כ הריגת שכם עצמו
היתה מותרת ומחוייבת גם אצל האומות,
שהרי "האומות גדרו עצמם מן העריות כו'"
)רש"י וישלח שם ,ז( ,וא"כ הי' על שכם חיוב מיתה
גם ע"פ דיני האומות.
ומכיון שבהריגת שכם עצמו לא הי' שום
חסרון ,לא הי' זה גורם "להבאישני ביושב
הארץ" ,וע"כ לא הוכיחם יעקב ע"ז.

ביו˙ר(; מ˘‡"כ בבני מכיר בן מנ˘‰ ‰י'
‰חי„ו˘ ˘‚י„לם יוסף )ו‰יינו ע„ ‚יל מבו‚ר
יו˙ר( .וז‰ו ˘‚„‰י˘ ר˘"י "בין ברכיו",
‰יינו „‡ין ז ‰ר˜ ‚י„ול ב‚יל ˘‰יל„ עו„נו
"על ברכיו"‡ ,ל‡ ‡ף בזמן מ‡וחר יו˙ר
כ‡˘ר נע˘ ‰כבר "בין ברכיו" ,ב‚יל מבו‚ר
יו˙ר מ"בני ˘ל˘ים" ל‡פרים.

ומע˙‰

י˘ מכ‡ן מ˜ור ל„ע˙ "˘‰ך

‰נ"ל ‡‰„ .בפ˘טו˙ ‚‰י„ול ˘ע"י יוסף
המדור מודפס ﬠיוי נשמת ר' ﬠזריא צבי ב"ר מרדכי ﬠ"ה

ח

י‚

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

נצ את הגות
כיצד מנע יעקב מלוי ויוסף לשאת את ארונו?  /מדוע מינו לוי ויוסף שלוחים לנשיאת הארון?  /איך לא נתקיימה
גזירת ברית בין הבתרים בשבט לוי?  /ובאיזה אופן צריך יהודי לגשת לעניין הגלות? – ביאור הכוח המיוחד שנותנים
לוי ויוסף לבני ישראל הנתונים בגלות

ī
ס„ר נ˘י‡˙ ‡רונו ˘ל יע˜ב ‡בינו ע"‰ ‰י' על פי ˆיוויו ˘ˆיוו˜ ‰ו„ם מו˙ו ,ובו פירט מי
יי˘‡ ‡˙ ‡‰רון ,ומי ל‡ יי˘‡נו ,וב‡יז ‰מ˜ום יעמו„ כל ‡ח„ מנו˘‡י ‡‰רון.
נו˘‡י ‡‰רון ‰יו בניו ˘ל יע˜ב ,ו‰ו‡ ˘נ‡מר "וי˘‡ו ‡ו˙ו בניו" – "בניו ול‡ בני בניו".
‡מנם˘ ,ניים מבני יע˜ב ל‡ נ˘‡ו ‡˙ ‡רונו˘ ,כן ˆיוו ‰יע˜ב" :לוי ל‡ י˘‡‰˘ ,ו‡ ע˙י„ ל˘‡˙
‡˙ ‡‰רון ]‰ע„ו˙[ ,ויוסף ל‡ י˘‡ ˘‰ו‡ מלך" ,ומכיוון ˘לוי ויוסף ‡ינם יכולים ל˘‡˙ˆ ,יוו‰
˘"מנ˘ ‰ו‡פרים י‰יו ˙ח˙י‰ם" )פר˘˙נו נ ,י‚ ובפר˘"י(.
וסיפור ז˙ ‰מו‰ ‰ו‡ ביו˙ר:
נ˘י‡˙ ‡‰רון ‰י‡ מˆוו) ‰ר‡˘ ‰ו"ע יו"„ סי' ˘נח ס"‡ וב˘"ך ˘ם ועו„( ,ובפרט ‡רון ˘ל ‡ביו .ו‡ם
כן‡ ,יך מנע יע˜ב מלוי ל˘‡˙ ‡˙ ‡‰רון ,ר˜ מטעם ˘בני בניו י‰יו נו˘‡ים ‡˙ ‡רון ‰ע„ו˙.
ו˙‚„ל ˙‰מי ‰‰בנו‚ע ליוסף˘ ,עליו ‰י' ˆיווי מפור˘ מיע˜ב "ונ˘‡˙ני ממˆרים" ,ו‡יך מנעו
יע˜ב מל˘‡˙ מיט˙ו ול˜יים ‡˙ ˆיוויו?
ומוכרחים לומר˘‡ ,ר במ‰˘ ‰מ˘יך יע˜ב וˆיוו" ‰מנ˘ ‰ו‡פרים י‰יו ˙ח˙י‰ם" ,ל‡ נ˙כוון
יע˜ב ˘י‰יו במ˜ום לוי ויוסף; ‡ל‡ ‡„רב‡˘ ,מנ˘ ‰ו‡פרים י‰יו ˘לוחי‰ם ˘ל לוי ויוסף ,ע„
˘יח˘ב „‰בר כ‡ילו לוי ויוסף עˆמם נו˘‡ים ‡˙ ‡רון ‡בי‰ם.
‡ל‡ ˘בז‚ ‰ופ‡ י˘ לברר‡ :ם לוי ויוסף ˘ייכים ‡ל נ˘י‡˙ ‡‰רון‰ ,רי י˘ ל‰ם ל˘‡˙ ‡˙
‡‰רון בעˆמם ,ו‡ם ‡ינם ˘ייכים לעניין ז ,‰מ ‰ל‰ם למנו˙ ˘לוחים ˘י‰יו ˙ח˙י‰ם?

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

חיוב ת"ת בן בן בנו
מקור מפרשתנו לדעת הש"ך דיש חיוב גם ללמד את נינו ,ולדברי החת"ס לענין סנדק א' לשני בנים

ī
‡י˙‡

ב˜י„ו˘ין ל„ .מ„כ˙יב "ו‰ו„ע˙ם

ונ"ל

)עכ"פ לפלפול‡( „„‰ברים ˙לויים

לבניך ולבני בניך" ילפינן „חייב ‡„ם ללמו„

ועומ„ים ב„ברי ˙‰ר‚ום ור˘"י בפר˘˙נו.

˙ור ‰ל‡ ר˜ עם בנו ‡ל‡ ‡ף עם בן בנו.

„בסוף ‰פר˘ ‰כ˙יב "‚ם בני מכיר בן מנ˘‰

וכן נזכר ל„ינ‡ ברמב"ם ‰ל' ˙"˙ רי˘ פ"‡,

יול„ו על ברכי יוסף" ,ופר˘"י "כ˙ר‚ומו,

ובטו˘ו"ע יו"„ סי' רמ .‰וי˘ ל„ון ‚בי בן
בן בנו )נין( ‡ם מחוייב ללמ„ו .וב˘"ך ˘ם
כ' ב˘ם ‰כס"מ "ו‡פ˘ר „‚ם לבן בנו חייב
ל˘‰כיר לו מלמ„ ו‰ו‡ „‰ין לבן בן בנו".
‡בל עיי' ב‰ל' ˙"˙ לרבינו ‰ז˜ן פ"‡ ס"ח-ט
על יסו„ ‰פוס˜ים‰‰„ ,כרע‰ ‰י‡ „מחוייב
ללמו„ עמו ר˜ ‰יכ‡ „"חכם" ‰ו‡ ומחוייב
ללמו„ עם ˙למי„ים בכלל‡„ ,ז חוב ‰עליו
ל„˜‰ים יוˆ‡י יריכו ל˙למי„ים ‡חרים,
מ˘‡"כ ‡ילו י˘ בעיר ‚„ולים בחכמ‰
ממנו ˘‡ז ‡ינו מחוייב ללמו„ עם ˙למי„ים
)בכלל(‡ ,זי ‡ין חיוב על ‡„ם ללמו„ עם

‚„לן בין ברכיו" .ונר‡ ‰ל„‰י‡ „ב‡ ל˘לול
בז ‰פירו˘ ב‡ופן ‡חר ˘‰י' מ˜ום רב
לפר˘ו ,כי ‡ריכו˙ ל˘ון ר˘"י כ‡ן ‡ינ‰
כ„רך ‰ר‚יל‰˘ ,רי „רכו בכ"מ ‰יכ‡ „מפר˘
"כ˙ר‚ומו" ˘ל‡ ל‰וסיף עו„ על ˙יב ‰זו
ול‰זכיר ‚וף פירו˘ ˙‰ר‚ום ,ו‰מעיין יעיין
בעˆמו ,ו‡פילו ‰יכ‡ „מע˙י˜ ל˘ון ˙‰ר‚ום
‰נ) ‰ב„רך כלל( ‡ינו מז˜י˜ עˆמו לפר˘
˙‰ר‚ום בל˘ון ˜‰ו„˘ .וב‡מ˙ ‰כ‡ בולט
„‰בר ,כי כבר מˆינו פירו˘ כעין פירו˘ו כ‡ן
לעיל בפ' ויˆ‡ ‚בי "ו˙‡מר )רחל( ‚ו' ב‡
‡לי' )בל (‰‰ו˙ל„ על ברכי"˘ ,פיר˘ "על
ברכי – כ˙ר‚ומו ו‡נ‡ ‡רבי" ,ו‡"כ ‡י"מ

נינו ]וכבר ‰עירו ב‡חרונים „כ„ „יי˜˙

‡מ‡י ‰וˆרך ר˘"י ‰כ‡ לפר˘ „ברי ˙‰ר‚ום

‡ף ‰כס"מ ל‡ ‰בי‡ בן בן בנו ‡ל‡ לענין

בל˘ון ˜‰ו„˘ – "‚„לן כו'" .ו‡ם ‡כן ˆריך

˜„ימ ‰ול‡ לענין חיוב ללמ„ו ב˘כר כמו

פירו˘ ˙‰ר‚ום לבי‡ור בל˘ון „˜‰ו˘ –

‰חיוב „בנו ובן בנו ,ו‡כ"מ[.

‰ו ‰לי' לפר˘ו כבר לעיל ˙‰ם .ו‚ם ˆ"ע
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דרוש ואגדה
וביאורים
עיונים

ט

לוי ויוסף מרוממים משעבוד וגלות

ויתור על משכב הצדיק
– מעלה או חיסרון?
ואני בבאי מפדן מתי עלי רחל גו' ואקברה שם
בדרך אפרת היא בית לחם
על פי הדיבור קברתי' שם ,שתהא לעזרה לבני' ,כשיגלה אותם
נבוזארדן כו' יוצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם
רחמים כו' והקב"ה משיבה יש שכר לפעולתך נאם ה' וגו' ושבו
בנים לגבולם
)מח ,ז .רש"י(

במפרשי רש"י )ראה שפ"ח ,בעה"ט ,משכיל לדוד,

גו"א ועוד( הקשו דלכאורה רש"י סותר עצמו,
שכאן פירש שהטעם שלא נקברה רחל במערת
המכפלה הוא כדי "שתהא לעזרה לבני'" ,ואילו
לעיל בפ' ויצא פירש "לפי שזלזלה במשכב
הצדיק לא זכתה להקבר עמו" )ויצא ל ,טו(.
ולכאורה טעמים אלו סותרים הם.
ויש לומר בתיווך ב' הטעמים ,ע"פ מה
דאיתא במדרש )פתיחתא דאיכ"ר כד(" :נכנסה רחל
אמרה לפניו ,רבש"ע וכו' ,הלא אני הכנסתי
צרתי בתוך ביתי ,שכל עבודה שעבד יעקב
את אבי לא עבד אלא בשבילי ,כשבאתי ליכנס
לחופה הכניסו את אחותי ,ולא די ששתקתי
אלא שמסרתי לה סימני ,אף אתה אם הכניסו
בניך צרתך בביתך שתוק להם" .ומסיים שם:
"מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה ואמר וכו',
יפה לימדת סנגוריא ,יש שכר לפעולתך
ולצדקתך שמסרת סימנייך לאחותך".
ולכאורה אינו מובן ,שהרי במסירת
הסימנים לאחותה ויתרה רחל על משכב
הצדיק ,ואיך אפשר שלא זו בלבד שלא נענשה
על זה )כמו שנענשה בגלל ויתור על משכב
הצדיק ללילה אחד בלבד בשביל הדודאים(,
אלא שנחשב לה למעלה ,עד שבזכות זה יחזיר
הקב"ה את ישראל למקומן?
אלא שהיא הנותנת :דוקא משום ש"משכב
הצדיק" הוא ענין רוחני נעלה ביותר שחלילה

לוותר עליו ,ואעפ"כ הסכימה רחל לוותר על
מעלה רוחנית גדולה זו למען אחותה  -נחשב
ויתור זה גופא למעלה גדולה ביותר ,עד
שהבטיח לה הקב"ה "בשבילך רחל אני מחזיר
את ישראל למקומן"" ,ושבו בנים לגבולם".
וזהו התיווך בין שני הטעמים  -שהטעם
לזה שמבין כל האמהות זכתה דוקא רחל
להיות "לעזרה לבני'" ולפעול ש"ושבו בנים
לגבולם" ,הוא בזכות מעלה גדולה זו ,שוויתרה
על "משכב הצדיק".

נסתלקה ממנו שכינה
האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית
הימים
ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה
)מט ,א .פסחים נו ,א .הובא בפרש"י עה"פ(

לכאורה צ"ע הלשון "ונסתלקה ממנו
שכינה" ,דהול"ל "ונתכסה ממנו הקץ" וכיו"ב.
ועוד ,דאיך אפשר לומר שנסתלקה ממנו
שכינה ,והרי תיכף אח"כ בירך את השבטים
בברכות שיש בהן ריבוי דברי נבואה?
והביאור בזה י"ל ע"פ דרך החסידות:
השם "שכינה" הוא "על שם ששוכנת
ומתלבשת" )תניא פמ"א( ,היינו שהשכינה היא
המשכת אלוקותו ית' לעולמות התחתונים.
יעקב ביקש לגלות את הקץ לבניו ,כלומר
להורידו ולהמשיכו לדרגא שבה עמדו השבטים
באותה שעה ,שהיא נמוכה מדרגתו הוא;
"ונסתלקה ממנו שכינה" ,היינו ,שנתעלמה
ממנו היכולת "להשכין" ,להוריד ולהמשיך את
גילוי הקץ לדרגת השבטים.
כלומר :החסרון לא הי' בגילוי האלוקות
אצל יעקב עצמו ,ועל כן עדיין הי' ביכלתו
לומר דברי נבואה ,ויתירה מזו  -גם הקץ
הי' עדיין גלוי אצלו )ולכן לא שייך לכתוב
שנתכסה ממנו הקץ(; רק ה"שכינה" ,הכח
להמשיך ולהוריד ,נסתלקה ממנו באותה שעה.

מבו‡ר ב„ברי חז"ל˘ ,לוי ויוסף ‰יו מרוממים ונעלים מ˘עבו„ מˆרים:
יוסף ‰י' מלך ,ועל כן "כל זמן ˘יוסף ‰י' ˜יים ל‡ ‰י' ל‰ם מ˘וי ˘ל מˆרים ,מ˙ יוסף נ˙נו
עלי‰ם מ˘וי" )˘מו˙ רב ‰פ"‡.(„ ,
ו‚ם לוי ‰י' נעל ‰מן ˘‰עבו„ ,כפי ˘מˆינו ˘"כל זמן ˘‡ח„ מן ˘‰בטים ˜יים ל‡ ‰י'
˘עבו„" ,ומכיוון ˘"לוי ‡‰ריך ימים על כולם" )ר˘"י ˘מו˙ ו ,טז( ,נמˆ‡ ˘‰ו‡ מנע ‡˙ ˘‰עבו„
יו˙ר מכולם .וטעם „‰בר ‰ו‡ ,מ˘ום ˘עבו„˙ו ‰רוחני˙ ˘ל לוי ˘ולל˙ יו˙ר ‡˙ עניין ˘‰עבו„.
ול‡ ר˜ לוי בלב„‡ ,ל‡ כל בני ˘בטו ‰יו נעלים ומרוממים מ˘עבו„ מˆרים .וכפי ˘‡מרו
חז"ל ˘"מל‡כ˙ ˘עבו„ מˆרים ל‡ ‰י˙ ‰על ˘בטו ˘ל לוי" )ר˘"י ˘מו˙ .(„ ,‰
ו‰נ ,‰עניין ˘עבו„ מˆרים ˙‰חיל מיום ˘מ˙ יע˜ב ‡בינו :כל מ˘ך חיי יע˜ב ‰יו בני י˘ר‡ל
במˆב נעל ,‰ופרע‰ ‰בטיחם "ו‡˙נ ‰לכם ‡˙ טוב ‡ר ıמˆרים" )וי‚˘ מ ,‰יח( .ו"כיון ˘נפטר
יע˜ב ‡בינו נס˙מו עיני‰ם ולבם ˘ל י˘ר‡ל מˆר˙ ˘‰עבו„ ˘˙‰חילו ל˘עב„ם"

)ר˘"י רי˘

פר˘˙נו( ]‡מנם ‡ין מ„ובר כ‡ן על ˘‰עבו„ בפועל˙‰˘ ,חיל ר˜ ל‡חר מי˙˙ לוי ,וכמוב‡
למעל.[‰
ול‡חר מכן ,כ‡˘ר ‰וˆי‡ו ‡˙ ‡רונו ˘ל יע˜ב ממˆרים ,ל˜וברו ב‡ר ıי˘ר‡ל ,פעלו בז‰
˘לב נוסף ב˘עבו„ מˆרים )ר‡ ‰ז‰ר ח"‡ רכב .(‡ ,וממיל‡ ‡י ‡פ˘ר ‰י' ˘לוי ויוסף י‰יו מנו˘‡י
‡רון יע˜ב ,כי ‰ם ל‡ ‰יו ˘ייכים ל˘עבו„ ,ול‡ ‰יו יכולים ל‰יו˙ מנו˘‡י ‡‰רון ומ‚ורמי
˘עבו„ מˆרים.
‡ל‡ ˘מכל מ˜ום‡ ,ף ˘לוי ויוסף עˆמם ל‡ ‰יו יכולים ל˙˙˘‰ף בנ˘י‡˙ ‡‰רון‰ ,יו
ˆריכים למנו˙ ˘לוחים ˙ח˙י‰ם לנ˘י‡˙ ‡‰רון .ובז‚ ‰ופ‡ ‡˙ מנ˘ ‰ו‡פרים „וו˜‡ ,וכפי
˘י˙ב‡ר ל˜מן.

שבט לוי נותן כח ועוז להשלים את מטרת השעבוד
בי‡ור ‰עניין:
˘עבו„ מˆרים ‰ו‡ ‚זיר˘ ‰נ‚זר ‰בברי˙ בין ‰ב˙רים" :י„וע ˙„ע כי ‚ר י‰י' זרעך ב‡ר ıל‡
ל‰ם ועב„ום ועינו ‡ו˙ם ‡רבע מ‡ו˙ ˘נ) "‰לך טו ,י‚( .ו„וו˜‡ על י„י ˘‰עבו„‰ ,יו בני י˘ר‡ל
ע˙י„ים לˆ‡˙ ל‚‡ול˙ עולם ברכו˘ ‚„ול ,כמבו‡ר ב„ברי  '‰ל‡בר‰ם בברי˙ בין ‰ב˙רים.
וממיל‡ ˜˘ ‰מ‡ו„ לומר ˘˘בט לוי ל‡ נ˘˙עב„ו כלל במˆרים ,כי ‡יך ˘ייך לומר ˘‰בטח˙
˘‰י"˙ ל‡ נ˙˜יימ ‰ב˘בט ˘לם מזרע ‡בר‰ם?
ועל כן מוכרחים לומר˘˘ ,בט לוי ‰י' ˘ייך ל‚לו˙ מˆרים .ר˜ ˘˘ם ‚ופ‡ ל‡ עב„ו עבו„˙
פרך בחומר ובלבנים‡ ,ל‡ ‰י' חל˜ם ב˘עבו„ מˆרים ב‡ופן ‡חר.
כי ‰נ ,‰מטר˙ עניין ‚לו˙ מˆרים בכלל‡ ,ינ ‰לענו˙ ח"ו ‡˙ בני י˘ר‡ל ולˆ‰ר ל‰ם‡ .ל‡
‰י‡ ירי„ ‰לˆורך עלי'˘ ,על י„י ˘ייˆרפו ב"כור ‰ברזל" )ו‡˙חנן „ ,כ( ,יז„ככו וי˙עלו בעילוי
‚„ול ע„ מ‡ו„ ,כפי ˘נ‡מר "ו‡נכי ‡עלך ‚ם על) "‰וי‚˘ מו.(„ ,
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‡מנם‰ ,י' ח˘˘ ‚„ול ˘˜ו˘י ˘‰עבו„ י‚רום לבני י˘ר‡ל נפיל ‰וירי„ ‰ע„ ˘י˘˙˜עו
בטומ‡˙ מˆרים רח"ל .וז‡˙ ‰יי˙˙ ‰עו„˙ם ˘ל בני לוי‰˘ ,יו ˘ו˙פים ל‚מרי בכל עניין ‚‰לו˙,
‡ל‡ ˘˙פ˜י„ם ל‡ ˙‰בט‡ בעבו„ ,‰˘˜ ‰כי ‡ם בכך ˘‰יו מ˘פיעים לעם ומחז˜ים ‡ו˙ם ˘ל‡

להישאר ב"בית אבי" ,ומאידך להתעלות "בארץ עניי"
ומע˙ ‰י˙ברר ב‡ופן נפל‡ מˆ˘ ‰יוו ‰יע˜ב "מנ˘ ‰ו‡פרים י‰יו ˙ח˙י‰ם":
‡מנם יוסף ולוי עˆמם ‰ם נעלים מעניין ‚‰לו˙ ,ו‡ינם ˘ייכים ל˘עבו„‡ .ך כמבו‡ר למעל,‰

י˘˜עו בטומ‡˙ מˆרים ,וינˆלו כר‡וי ‡˙ ‚‰לו˙ ל˙‰עלו˙ ‰רˆוי'.
˘בט לוי ‰יו ˙מי„ חכמי ‰עם וז˜ני‰ם ,ו‚ם ל‡חר יˆי‡˙ מˆרים ‰יו מורי ˙ור ‰ועוב„ים
במ˘כן ומ˜„˘ ונו˘‡ים ‡˙ ‡‰רון .וכפי ˘כ˙ב ‰רמב"ם )‰ל' ˘מיט ‰ויובל פי"‚ ‰י"ב( ˘˘בט לוי
"‰וב„ל לעבו„ ‡˙  '‰ל˘ר˙ו ,ול‰ורו˙ „רכיו ‰י˘רים ומ˘פטיו „ˆ‰י˜ים לרבים" .ומטעם
ז‚ ‰ופ‡ ˘חרר פרע ˙‡ ‰בני לוי מעול ˘‰עבו„ ,כי "מנ ‚‰בכל עם ל‰יו˙ ל‰ם חכמים מורי
˙ור˙ם ,ולכן ‰ניח ל‰ם פרע˘ ‰בט לוי‰˘ ,יו חכמי‰ם וז˜ני‰ם ,ו‰כל סב ‰מ‡˙ "'‰

י‡

)רמב"ן

˘מו˙ .(„ ,‰

‰ם ‰ם ‰נו˙נים כח לבני י˘ר‡ל בע˙ ‚‰לו˙ .ולכן‡ ,ף ˘‰ם עˆמם ‡ינם יכולים ל˘‡˙ ‡˙
‡‰רון ,ול‚רום בכך ל˙חיל˙ ˘‰עבו„ ,מכל מ˜ום ‰י' עלי‰ם למנו˙ ˘לוחים ˙ח˙י‰ם ,ועל י„ם
יעני˜ו לבני י˘ר‡ל ‡˙ ‰כוח לעמו„ חז˜ ב‚לו˙ם.
‡ך ל‡ ס˙ם ˘לוחים ‰עמי„ו לוי ויוסף לנ˘י‡˙ ‡‰רון ,כי ‡ם ˘לוחים מיוח„ים‰ ,ם מנ˘‰
ו‡פרים˘ ,מבט‡ים ‰יטב ‡˙ ‰כוח ‰מיוח„ ˘כל ‡ח„ מ‰ם ‰עביר לבני י˘ר‡ל

]ר‡‚ ‰ם ב˘יח‰

‡חר˙ בפר˘ ‰זו[.

וז‰ו עומ˜ „ברי יע˜ב ‡בינו "לוי ל‡ י˘‡‰˘ ,ו‡ ע˙י„ ל˘‡˙ ‡˙ ‡‰רון"˘ :בט לוי ל‡
י˘‡ ‡˙ מיט˙ו„ ,בר ‰מור ‰על ˙חיל˙ ˘‰עבו„ ,כי ‰ו‡ נעל ‰ומרומם מעניין ˘‰עבו„ .וכפי
˘נ˙ב‡ר‰˘ ,ם נו˘‡י ‡‰רון ומורי ˙ור˘ ‰מ˘וחררים מן ˘‰עבו„.

מנ˘ ‰ו‡פרים נ˜ר‡ו ˘ני‰ם על ˘ם ‚לו˙ו ˘ל יוסף :מנ˘ ‰נ˜ר‡ על ˘ם "כי נ˘ני ‡לו˜ים
‡˙ כל עמלי ו‡˙ כל בי˙ ‡בי" ,ו‡פרים על ˘ם "כי ‰פרני ‡ל˜ים ב‡ר ıעניי" )מ˜ ıמ‡ ,נ‡-נב(.
מנ˘ ‰מבט‡ ‡˙ ‰‰ר‚˘ ˙‰מי„י ˘ל ‰נמˆ‡ ב‚לו˙˘ ,מנסים ל˘‰כיח ממנו "‡˙ כל בי˙
‡בי" .וממיל‡ ‰ו‡ מ˙עורר ב˙ו˜ף חז˜ לעמו„ ב˘˜˙‰רו˙ו ‡ל בי˙ ‡ביו ,ולזכור ˙מי„ ˘מ˜ומו

יוסף מעניק את הכוח להתרומם ולהתבדל מחשכת הגלות

‡‰מי˙י ‰ו‡ בבי˙ ‰מלך ול‡ ב‚לו˙.

וכ˘ם ˘לוי ‰י' נעל ‰מעניין ˘‰עבו„ ,כך ‚ם יוסף ‰י' נו˙ן כח ועוז לבני י˘ר‡ל‡ .ל‡

ו‡ילו ‡פרים מ„‚י˘ ‡˙ ‰‰ז„מנו˙ ו‡˙ ˙‰‰עלו˙ ‰מיוח„˙ ˘‡פ˘רי˙ בזמן ‚‰לו˙ „וו˜‡.

˘˘‰פע˙ו ˘ל יוסף ‰יי˙ ‰בס‚נון ‡חר ,ו‰י‡ נרמז˙ ב„ברי יע˜ב "יוסף ל‡ י˘‡ ˘‰ו‡ מלך":

‰ו‡ נ˜ר‡ כן מ˘ום ˘„וו˜‡ ב"‡ר ıעניי" י˘ ‡פ˘ריו˙ ל"‰פרני ‡לו˜ים"‰„ ,יינו ל‚‰יע

˘בט לוי ל‡ ˘ללו ‡˙ ˘‰עבו„ ו‚‰לו˙ ,ו‡„רב‡‰ ,ם י„עו ו˘‰י‚ו ‡˙ ˙כלי˙ ‚‰לו˙
ומטר˙ ,‰ו„‡‚ו לנˆל‰ ‰יטב בכ„י ל˘‰י‚ ‡˙ י˙רון ‡‰ור ו˙‰‰עלו˙ מ˙וך ח˘כ˙ ‚‰לו˙.

למעלו˙ עˆומו˙ על י„י ‚˙‰‰ברו˙ על ˜˘יי ‚‰לו˙.
ו„וו˜‡ מנ˘ ‰ו‡פרים נבחרו ל‰יו˙ ˘לוחי‰ם ˘ל לוי ויוסף:

ולעומ˙ם ,יוסף ‰י' נעל ‰מן ˘‰עבו„ ב‡ופן ˘‚‰לו˙ ‰יי˙ ‰מו˘לל˙ ‡ˆלו ל‚מרי .יוסף ‰י'

˘לוחו ˘ל לוי ‰ו‡ ‡פרים‰ .כוח ˘מעני˜ לוי לבני י˘ר‡ל ‰ו‡ ל‰פוך ‡˙ ‚‰לו˙ ולנˆל‰

ב„ו‚מ˙ ‡ביו יע˜ב )ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  .436ו˘"נ( ,כפי ˘נ‡מר )וי˘ב לז ,ב( "‡ל˙ ‰ול„ו˙

ל˙‰עלו˙ בעבו„˙  .'‰ולכן ˘לח ‡˙ ‡פרים ,ובכך מ˜בלים בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰כוח לנˆל ‡˙

יע˜ב – יוסף" .וכ˘ם ˘יע˜ב ‰י' נעל ‰ומרומם מעניין ˘ל ‚לו˙ ,ול‡ ‰י' ˘ייך בזמנו ˘ום

"‡ר ıעניי" בכ„י ל˙‰עלו˙ ול‚‰יע ל"‰פרני ‡לו˜ים" ,ב‡ופן ˘ל "וכ‡˘ר יענו ‡ו˙ו כן ירב‰

˘עבו„ ו‚לו˙ ,כך ‚ם יוסף ‰י' ˘ליט ומו˘ל על מˆרים‰‰ ,יפך ‰מוחלט ˘ל ˘עבו„ ו‚לו˙.

וכן יפרו˘) "ıמו˙ ‡ ,יב(.

וזו‰י ˘‰פע˙ו ˘ל יוסף על בני י˘ר‡ל ‰נ˙ונים ל˘עבו„ מˆרים˘ ,נו˙ן ל‰ם ‡˙ ‰כוח לזכור

ו˘לוחו ˘ל יוסף ‰ו‡ מנ˘ .‰ובכך מ˙בט‡˙ ˘‰פע˙ו ˘ל יוסף על בי˙ י˘ר‡ל˘ ,י˘ לזכור

˙מי„ ˘˘ייכים ‰מ‡ ‰ל יע˜ב˘ ,עוב„ ‡˙ ˘‰י"˙ ב‡ופן נעל ,‰וממיל‡ ‡ינם מו˘פעים כלל

˙מי„ ‡˙ "בי˙ ‡בי" .יוסף נו˙ן לבני י˘ר‡ל ‡˙ ‰כוח ל‰י˘‡ר ˜˘ורים ליע˜ב ‡בינו ,ל‰יו˙

מסביב˙ם ומטומ‡˙ מˆרים.

מרוממים מן ‚‰לו˙ ,ול‡ ל‰יו˙ מו˘פעים ממנ ‰כלל ,בבחינ˙ "מנ˘"‰

ונמˆ‡˙˘˘ ,י ˘‰פעו˙ ˘ונו˙ מ˜בלים בי˙ י˘ר‡ל מלוי ומיוסף:

]ר‡ ‰ב‡רוכ ‰בעניין מנ˘‰

ו‡פרים בל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  433ו‡ילך[.

יוסף מחז˜ם לזכור ‡˙ מ˜ורם ו˘ור˘ חוˆבם ,ול‡ ל‰יו˙ מו˘פעים מן ‚‰לו˙ ,ו‡ילו לוי

ומע˙ ‰מיו˘ב ‰יטב˘ ,מח„ ‡ין יוסף ולוי בין נו˘‡י ‡‰רון ,כי ‡ינם ˘ייכים ל˙חיל˙ ‚‰לו˙.

נו˙ן ב‰ם ‡˙ ‰כוח לנˆל ‡˙ ˜‰ו˘י ו˘‰עבו„ על מנ˙ ל‰ז„כך ול˙‰עלו˙ ול˘‰י‚ ‡˙ מטר˙

ומ‡י„ך ˘לחו ˙ח˙י‰ם ‡˙ מנ˘ ‰ו‡פרים‰˘ ,ם רומזים על ‰כוחו˙ ‰מיוח„ים ˘נו˙נים כל

ו˙כלי˙ ‚לו˙ מˆרים.

‡ח„ מ‰ם לבני י˘ר‡ל ב‚לו˙ם˘‡ ,ר בעזר˙ם יעלו בני י˘ר‡ל מ‚ול ‰ל‚‡ול.‰

