


˜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 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



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
חשובים כאיש אחד – בשכם, במצרים, ובמדין

‡יך י˙כן ˘עיר ˘לימ‰ י‰יו "ח˘ובים כ‡י˘ ‡ח„"? / ‰יכן מˆינו 
ר˘"י  ˘‰בי‡  ז‰  בי‡ור   / יחי„?  בל˘ון  רבים  על  י„בר  ˘‰כ˙וב 
˘˙י ‰וכחו˙ לפירו˘ו ˘ב"‰ר‚ו ‡י˘" – ל˘ון יחי„ – ‰כוונ‰ לכל 

‡נ˘י ˘כם

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 251 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
הקשר בין הריגת אנשי שכם למכירת יוסף (ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 161)

ח"כ  שיחות  לקוטי  (ע"פ  יוסף?  של  ארונו  את  לשאת  משה  הי'  יכול  כיצד 
עמ' 237 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חיים אמיתיים – כאשר "ואתם הדבקים"

יב˘ים  כיˆ„ נ˜ר‡˙ פר˘˙ פטיר˙ יע˜ב ב˘ם "ויחי"? / מ„וע נ‰רו˙̆ 
˘‡ז  במˆרים  ‰˙רח˘  מ‰   / "מכזבין"?  נ˜ר‡ים  ˘נים  ל˘בע  ‡ח˙ 
נע˘‰ יע˜ב בבחינ˙ "חי"? / ומ‰ו סו„ מ‡מרם ז"ל "מ‰ זרעו בחיים 

‡ף ‰ו‡ בחיים"? מ‰ו˙ם ˘ל חיים ‡מ˙יים ו‰„רך ל‰˘י‚ם

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ו עמ' 422 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מדוע עיכב ה' את יעקב מגילוי הקץ?  (ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ' 228 ואילך)

יבא שילה – משה ומשיח (ע"פ לקוטי שיחות חי"א עמ' 8)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
במעשה דתענית גבי איסור שיחה בשעת סעודה

י„˜„˜ כמ‰ ˜ו˘יו˙ בסיפור ‰˘"ס, ויסי˜ „ני˘נו כ‡ן סברו˙ יסו„יו˙ 
ב„יני ח˘˘ סכנ‰ ל˘ם „בר מˆו‰

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 223 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
לב האבן

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
חולי נסתר

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׳, 
˙˙ח), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת 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

הסרת העוורון מהערכה העצמית

אין פיו ולבו שוים
...‰עי˜ר ‰ו‡ ˘[‰‡„ם] מ˜יים ‰פועל „בר ‰יוˆ‡ מ‰‰˘כל‰ ו‰חכמ‰, ובל‡ ז‰ ‡ינ‰ חכמ‰ 

ו‡„רב‡ ‰ו‡ ‰יפך ‰חכמ‰.

וכמו ˘‡נו רו‡ים במוח˘ בטבעי בנ״‡, „כ‡˘ר ‰‡„ם מב‡ר ומסביר ‡יז‰ ענין ˘כלי ‡˘ר 
על ‰נ‰‚ו˙יו  ולבו  „ע˙ו  ל˘ום  ˆריך  מחייב ‡˘ר ‰‡„ם  מ‰‰˘כל‰ ‰‰י‡  בפועל-„בר  ‰'בכן' 
ומב‡ר  לחבירו,  בין ‡„ם  בענינים ‰נו‚עים  ו‰ן  למ˜ום  בין ‡„ם  בענינים ‰נו‚עים  ומ„ו˙יו, ‰ן 
מו˘ח˙  בעˆמו  ו‰ו‡  לכל,  ‰מובנים  ומ˘לים  ו„ו‚מ‡ו˙  בענינים  ברור‰  ב˘פ‰  ז‡˙  ומסביר 

במ„ו˙ ‡לו

‚ם  ולפעמים  טובו˙  ‰ל‡  ו‰נ‰‚ו˙יו  מ„ו˙יו  על  ו„ע˙ו  לבו  מ˘ים  ˘‡ינו  בלב„  ז‰  „‡ין   -
רעו˙, ‰ן ענינים ˘בין ‡„ם למ˜ום בין בעניני ˙פל‰ ˘מ˙פלל ביחי„ו˙ ו˙פל‰ חטופ‰ ‰מל‡‰ 
ר˜ מח˘בו˙ זרו˙ ע„ כי לפעמים ‰ו‡ ˘וכח ב‡יז‰ מזמור ‰ו‡ עומ„ ב˙פל‰, ו‡פי׳ כ˘מ˙פלל 
בˆבור מח˘בו˙יו מבלבלו˙ ‡ו˙ו ול‡ זו בלב„ ˘‡ינו נז‰ר בעניי˙ ‡מן ו‡י˘״ר ו˘מיע˙ חזר˙ 
‰˘״ı ו˜ר‰״˙ כ„ין ‡ל‡ ‚ם מבלבל ‡חרים ב˘יחו˙ בטלו˙ ולפעמים ‚ם בליˆנו˙, וכן בעניני 
לחבירו ‰ו‡  ˘בין ‡„ם  ב‰ענינים  ו‰ן  ב˜יום ‰מˆו˙,  ו‰ו‡ ˜ל  בטל  ו‰ו‡ ‰ולך  לימו„ ‰˙ור‰ 
מו˘ח˙ במ„ו˙יו ב˘נ‡‰ ˜נ‡‰ רכילו˙ ול‰״ר, ו‡ין פיו ולבו ˘וים, „ב˘ע‰ ˘‰ו‡ ˆריך לחבירו 
מ„בר ‡˙ו בחנופ‰ ובמ˙˜ ˘פ˙ים ל‰ללו ול˘בחו, וב˘ע‰ ˘‡ינו ˆריך לו מבז‰ו ומ„בר עליו 

סר‰, ו˙מי„ ‰ו‡ ב˙חבולו˙ ‡יך ומ‰ ל‰פי˜ מזמו˙יו -

ו‡חר כל ז‰ ‰נ‰ ‰ו‡ בעˆמו ל‡ זו בלב„ ˘‡ין נו˙ן „ע˙ו ולבו על עˆמו ל„ע˙ רוע מעמ„ו 
‡„ם  „כל  מעלו˙,  ‚ם  בו  י˘  ובו„‡י  עˆמו,  במעלו˙  ומ˙פ‡ר  מעˆמו  מחזי˜  עו„  ‡ל‡  ומˆבו 
על  מכסים  ˘חסרונו˙יו  מז‰  לי„ע  ‚ם   ıחפ ‡ינו  ‰ו‡  ‡בל  מעלו˙,  בו  י˘  ‡„ם  ‰ו‡  ב‡˘ר 
בעˆמו  ו‰ו‡  טוב  „בר  ‡יז‰  ‡ו„ו˙  מ„בר  ˘‰ו‡  „מי  לכל,  ‡ול˙ו   ˙‡ ל„ע˙  ומר‡‰  מעלו˙יו 

‰יפך מז‰ ‰ו‡ כסיל...

(ספר ‰מ‡מרים ‰'˙˘"‡ עמ' 69-70)

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה



השתדלות שוב ושוב – 
אבנים שחקו מים!

אצל  השתדלותו  דבר  על  שכותב  ממה  נהניתי 

נדמה  עתה  שלעת  ומה  שי',   ... האברך  משפחת 

וחזקה  ברוחו  ח"ו  יפול  לא  פירות,  פועלים  שאין  לו 

אלא  בלבד  זו  ולא  ריקם,  חוזרת  שאינה  לתעמולה 

שלפעמים  אף  פירות,  ופירי  גדולה  תועלת  שמביא 

דורש זמן יותר קצת, 

מ״ש  על  פ"ו  דר״נ  באבות  המובא  ידוע  וכבר 

עושה  סוף-סוף  טיף  אחר  שטיף  מים  שחקו  אבנים 

חקיקה בהאבן הגשמי, עאכו״כ בלב האבן של בן ובת 

ממש  אבן  ולא  המושאל  שם  אלא  זה  שאין  ישראל 

אפילו במובן הרוחני, כמבואר בתורת החסידות אשר 

בשלימות  ישראל  מבני  ואחת  אחד  כל  של  הפנימיות 

בנות  רז"ל  וכמאמר  השי"ת,  ציווי  לקיים  ורוצה  הוא 

בדעת)  אלא  עני  (אין  שהעניות  אלא  הן  נאות  ישראל 

בעמלו  טוב  פרי  שיראה  יצליחו  והשי"ת  מנוולתן, 

בקרוב.

(אגרות קודש חי"א עמ' רמא-ב)

במה שכותב אודות מר . . שי' אופן הפעולה עליו, 

הנה ידוע בכגון דא לדבר עוד הפעם ועוד הפעם וכו', 

אבנים  אפילו  אשר  כו'  דר״ן  מאבות  הידוע  ובסיפור 

האבן  שתואר  דבנ"י,  האבן  לב  ועאכו״כ  מים —  שחקו 

אינן  בזה  והמפורסם  המושאל,  שם  אלא  אינו  בזה 

צריכים ראי'.

(אגרות קודש חכ"א עמ' שב)

'לב אנושי רך' ו'לב האבן' 
מקיימים מצוות המלך

ה"ארצי"  האנושי  שהשכל  אלה  גם  המצוות,  ...כל 

או  מבין,  שהוא  משום  לא  לעשותן  האדם  על  מחייב, 

חש, שהוא צריך לעשותן, אלא במצוות מלך 1, משום 

1) ר‡‰ ‚ם ס‰"מ ‰׳˘״˙ ע׳ 91. ובכ״מ. — ול‰עיר מ‰ל׳ יסו‰״˙ ל‰רמב״ם 
פ״ח ‰״‚: ‡ל‡ מפני ‰מˆו‰ ˘ˆו‰ מ˘‰ ב˙ור‰. ו‡פילו בנו‚ע לבני נח בז׳ 

מˆוו˙ ˘ל‰ם (‰ל' מלכים פ"ח ‰י"‡).

עושה  הוא  כאשר  כי  גם  מובן  עליהן.  ציווה  שהקב״ה 

על פי שכל או רגש אנושי הרי הוא מוציא את המצוה 

מכניסה  והוא  האין-סופיות,  האלקיות,  ממסגרותי' 

ולפיכך  אנושי,  רגש  או  שכל  של  מוגבלות  למסגרות 

אין המצוה יכולה להיעשות בשלימות. 

לעשות  צריך  הוא  צדקה  נותן  כשיהודי  לדוגמא: 

נותן  הוא  שאז  רך,  אנושי  לב  לו  שיש  משום  לא  זאת 

זקוק  שהנזקק  למרות  לבו,  רוך  מדת  לפי  רק  צדקה 

מצות  לקיים  כדי  זאת  עושה  הוא  כאשר  אך   . ליותר2 

לו  יש  אם  ואפילו  כדרוש,  המצוה  עושה  הוא  המלך, 

לב האבן, רחמנא ליצלן, והדבר הוא היפוכו של טבעו.

(אגרות מלך ח"א ע' שג-דש)

עליית 'לב האבן' לירושלים - יראה שלם
שכותב  ומה  התוועדות,  שמארגן  חלקו  ...ואשרי 

הרי   – וכו'  והפירות  בזה  התוצאות  רואה  תמיד  שלא 

תורה  דברי  שמדברים  בודאי  עצמה  התועדות  בזמן 

שלא  חיים  אלקים  לדברי  אפשר  אי  והרי  והתעוררות, 

נשיאנו  רבותינו  הודעת  ומפורסמת  פעולתם,  יפעלו 

לאיש  בהנוגע  אפילו  שומעת  שהנשמה  הקדושים 

פשוט בתכלית . . ובפרט בנדון דידן שהמדובר בבעלי 

תורה וכו'. 

וכו',  כחות  די  בעצמו  מרגיש  שאינו  שכותב  ...ומה 

שנצחית  חיים  תורת  בתוה״ק  רז״ל  הורונו  כבר  הרי 

שתבעו  דוסא,  בן  ר״ח  של  בעניני  סיפורים  ע״י  היא, 

לעלות  סייעוהו  השמים  ומן  ידו,  לתת  רק  ממנו 

רבה  וקהלת  בתחלתו  רבה  (שה״ש  לירושלים  אבן 

בתחלתו, יעו״ש), 

ורמז נפלא בהאמור ע״פ המבואר מענין דלב האבן 

בהנ״ל  התעסקותו  זכות  וגדול  שלם,  יראה  וירושלים 

וכיו״ב, שהוא וכל ב״ב שי׳ יצליחו בכל עניניהם.

(אגרות קודש חט"ז עמ' קס)

ויין  ב˘ר  לו  ˘י‰י'  ל‰וסיף  ˆריך  ˘לו)  (ר‚ילו˙  מר˙י  נפ˘י׳  ו‡ם   (2
יו"„  טו˘ו"ע  כו'.  סוס  ב: ‡פילו  סז,  כ˙ובו˙  ור‡‰  פ‡‰).  סוף  (ירו˘למי 

ר"ס רנ.

לב האבן

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

לקראת שבת „

חשובים כאיש אחד – בשכם, 
במצרים, ובמדין

איך יתכן שעיר שלימה יהיו "חשובים כאיש אחד"? / היכן מצינו שהכתוב ידבר על רבים בלשון יחיד? / ביאור זה 
שהביא רש"י שתי הוכחות לפירושו שב"הרגו איש" – לשון יחיד – הכוונה לכל אנשי שכם

בפר˘˙נו, ב„בריו ˘ל יע˜ב על ˘מעון ולוי, ‰ו‡ ‡ומר: "בסו„ם ‡ל ˙בו‡ נפ˘י, ב˜‰לם 
‡ל ˙ח„ כבו„י, כי ב‡פם ‰ר‚ו ‡י˘ וברˆונם ע˜רו ˘ור" (מט, ו). 

ובפירו˘ ר˘"י מפר˘ ‡˙ ‰˙יבו˙ "כי ב‡פם ‰ר‚ו ‡י˘": 

ב‚„עון:  ‡ומר  ‰ו‡  וכן  ‡ח„.  כ‡י˘  ‡ל‡  כולם  ח˘ובין  ו‡ינם  ˘כם,  ו‡נ˘י  חמור  "‡לו 
'ו‰כי˙ ‡˙ מ„ין כ‡י˘ ‡ח„'. וכן במˆרים: 'סוס ורוכבו רמ‰ בים'". 

(לכ‡ור‰)  י˙יר‰  ‡ריכו˙  כ‡ן  י˘  כי  מי„  יר‡‰  בפירו˘ו,  ר˘"י  ˘ל  בל˘ונו  ‰ר‚יל  ו‰נ‰, 
ב‰‡ופן ˘בו ‰ו‡ מבי‡ ‡˙ ל˘ונו˙ ‰כ˙ובים כר‡י‰ לפירו˘ו: 

ב„רך כלל, כ˘ר˘"י מבי‡ ר‡י‰ ל„בריו, ‰רי ‰ו‡ מע˙י˜ ר˜ ‡˙ ל˘ונו˙ ‰כ˙ובים ‰נו‚עים 
כ‡י˘  מ„ין  'ו‰כי˙ ‡˙  "וכן  ולומר  ל˜ˆר  לו  בעניננו ‰י‰  ‚ם  ז‰  ולפי   – ב„רך ˜ˆר‰  לענין, 

‡ח„'; 'סוס ורוכבו'", ו˙ו ל‡; 

נו‚עים  ‡ינם  ר‡˘ונ‰  ˘ב‰˘˜פ‰  פרטים  כמ‰  ומ„‚י˘  בל˘ונו,  מ‡ריך  ר˘"י  בפועל  ‡ך 
רמ‰  ורוכבו)  "(סוס   (‚ במˆרים",  "וכן  ב)  ב‚„עון",  ‡ומר)  ‰ו‡  "(וכן   (‡ ומ‰ם:  לעניננו, 

בים". 

וי˘ לב‡ר ‡˙ מ‰לך „ברי ר˘"י „בר „בור על ‡ופניו, וב„רך ממיל‡ י˙יי˘בו „יו˜ים ‡לו 
– ועו„ „יו˜ים – וכפי ˘יר‡‰ ‰מעיין. 

‰עיר  ל‡נ˘י  ˘‰כוונ‰  ומפר˘ים  ‡י˘",  "‰ר‚ו  כ‡ן,  ‰כ˙וב   ˙‡ לומ„ים  כ‡˘ר  ב.  
„בר  כז‰  ˘ייך  מ˙עורר˙ ‰˘‡ל‰, ‰‡מנם   – כ‡י˘ ‡ח„"  ‡ל‡  כולם  ח˘ובין  ˘"‡ינם  ˘כם 

במˆי‡ו˙? 

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

בין ‡ם ‰ו‡ ˆריך  י˘ ‡ˆלו ‰ב„ל  בוו„‡י  ב‚בור ‚„ול,  כ˘מ„ובר  לפי ‰‰‚יון ‰‡נו˘י, ‚ם 
כ˘מ„ובר  וכמ‰  כמ‰  ועל ‡ח˙  רבים,  ל‰כניע ‡נ˘ים  ובין ‡ם ‰ו‡ ˆריך  ל‰כניע ‡י˘ ‡ח„ 

על עיר ˘לימ‰; 

ו‡ם כן, ‡יך ‡פ˘ר לומר ˘כל ‡נ˘י ‰עיר ˘כם ‰יו בעיני ˘מעון ולוי "כ‡י˘ ‡ח„", ‰יינו: 
˘‡ו˙ו כח ˘‰יו מ˘˙מ˘ים בו ב˘ביל "‡י˘ ‡ח„" – ‰י‰ „י עבורם ב˘ביל עיר ˘לימ‰?!

[ו‡ף ˘‡נ˘י ˘כם ‰יו כו‡בים – סוף סוף, ‡ינו „ומ‰ כחו ˘ל כו‡ב ‡ח„ לכחם ˘ל ‰רב‰ 
כו‡בים]. 

ועל ז‰ מבי‡ ר˘"י ר‡י‰ – "וכן ‰ו‡ ‡ומר ב‚„עון 'ו‰כי˙ ‡˙ מ„ין כ‡י˘ ‡ח„'": 

‚ם ‚„עון ‰י‰ ב˘ר ו„ם, כמו ˘מעון ולוי, ובכל ז‡˙ ‡מר לו ‰˜ב"‰ ˘‰ו‡ יכ‰ ‡˙ מ„ין 
"כ‡י˘ ‡ח„", ˘כל ‡נ˘י מ„ין י‰יו נח˘בים ‡ˆלו כמו "‡י˘ ‡ח„" בלב„. 

[וי˘ ל‰וסיף ב‰˘וו‡‰ „‚„עון ל˘מעון ולוי – כי כמו ˘ב‚„עון ‡מר לו ‰˜ב"‰ "כי ‡‰י‰ 
מיוח„˙  ‚בור‰  ‰י˙‰  ולוי  ב˘מעון  כך  ‡ח„"),  כ‡י˘  מ„ין   ˙‡ ל"ו‰כי˙  ‰טעם  (וז‰  עמך" 
(בל˙י טבעי˙) זו כ˙וˆ‡‰ מז‰ ˘"בטוחים ‰יו על כחו ˘ל ז˜ן" (כ„ברי ר˘"י בפ' וי˘לח ל„, כ‰)].

ח˘ובין  ˘"‡ינן  כז‰  במˆי‡ו˙ „בר  ל‰יו˙  ˘יכול  מ‚„עון  ˘למ„נו  ל‡חר  ‚ם  ‡מנם,    .‚  
כולם ‡ל‡ כ‡י˘ ‡ח„", ע„יין י˘ ˆורך בר‡י‰ על ל˘ון ‰כ˙וב: 

מספי˜‰  ‰‡ם   – ‰י‡  ו‰˘‡ל‰  יחי„,  בל˘ון  ‰יינו:  ס˙ם,  ‡י˘"  "‰ר‚ו  נ‡מר  כ‡ן  בכ˙וב 
סבר‡ זו, "˘‡ינן ח˘ובין כולם ‡ל‡ כ‡י˘ ‡ח„", כ„י ˘‰כ˙וב י„בר על רבים בל˘ון יחי„, 

וי˜ר‡ לריבוי ‡נ˘ים ב˘ם "‡י˘"?

ולז‰ ממ˘יך ר˘"י ומבי‡ ר‡י‰ ˘מˆינו כן במ˜ום נוסף – "וכן במˆרים 'סוס ורוכבו'": ‚ם 
במˆרים, מי ˘נ‡ב„ו בים סוף ‰יו ריבוי ˘ל סוסים וריבוי ˘ל רוכבים, ובכל ז‡˙ ˜ור‡ ל‰ם 

‰כ˙וב בל˘ון יחי„, "סוס ורוכבו", ב‚לל ˘‰יו נח˘בים כ‡ח„ בלב„. 

ומ„יי˜ ר˘"י בל˘ונו ˘"סוס ורוכבו" נ‡מר "במˆרים": 

‰י‰ ‡פ˘ר לב‡ר, ˘ב‡מ˙ "סוס ורוכבו" פירו˘ו כפ˘וטו – סוס יחי„ עם רוכב יחי„. כי, 
‰עי˜ר במ‰לך ‰מלחמ‰ ‰ו‡ ‰מלך, ו‡ם כן, "סוס ורוכבו" מ˙ייחס ר˜ לפרע‰ מלך מˆרים, 
נופל  ˘‰מלך  ל‡חר  (כי  ˘לו „ו˜‡  מ„‚י˘ ‰כ˙וב ‡˙ ‰מפל‰  ולכן  במלחמ‰,  ˘‰ו‡ ‰עי˜ר 

במלחמ‰, מבי‡ ‰„בר ‡˙ מפל˙ כל ˆב‡ו); 

סוסים  ˘‰יו  ˘‡ף   – כולם  "במˆרים"  נ‡מר  ורוכבו"  "סוס  ‡ל‡  כן,  ˘‡ינו  ר˘"י  ו˜מ"ל 
רבים ורוכבים רבים, מכנ‰ ‡ו˙ם ‰כ˙וב בל˘ון יחי„, ב‚לל ˘נח˘בו כולם כ‡ח„ בלב„.

„. מנין ב‡מ˙ יו„עים ‡נו ˘"סוס ורוכבו" מ„בר על מˆרים כולם – ול‡ על פרע‰ (‰מלך) 
בלב„? 

לז‰ ממ˘יך ר˘"י ומע˙י˜ מן ‰כ˙וב "(סוס ורוכבו) רמ‰ בים": 

˘מ„‚י˘ים  לומר  ˘ייך  ‡ז  ר‚יל‰,  מלחמ‰  י„י  על  ‰‡ויב  מפל˙  על  כ‡ן  מ„ובר  ‰י‰  ‡ם 

לקראת שבת טז

וכפוף לו).

‰כ‡  ור"נ  ר"י  פלי‚י  ˘בז‰  לומר,  וי˘ 
ב˙ר  ר"י  „‡מר  „במ‡י  ‰סעו„‰,  ל‡חרי 
ל‰„‚י˘,  ב‡  מ˙"  ל‡  „סעי„ "יע˜ב ‡בינו 
ע"פ  ˆ"ל  ‰„ינים  ˘˜יום  ‰„בר  ˘טעם 
‡יסור  ‚בי  ˜ו„ם  ˘‰זכיר  (כמו  ‰טבע 
מו‚בלים  ˘„יני ‰˙ור‰  מ˘ום  ˘יח‰) ‡ינו 
"יע˜ב ‡בינו  כי ‡„רב‰  בטבע,  מ˙חיל˙ם 
ל‡ מ˙", נ‚„ חו˜י ‰טבע (עיי' ‡מונו˙ ו„עו˙ 
לעין  בר˘ב"‡  ועיי'  פ"‡),   ‡ מ‡מר  ל‰רס"‚ 

למעל˙ו  ˘ייכ˙  יע˜ב  „מעל˙  כ‡ן  יע˜ב 
ב˙ור‰ כמ"˘ ויע˜ב ‡י˘ ˙ם יו˘ב ‡‰לים, 
˙ח˙  ˘‡ינ‰  ‰˙ור‰  כח  בו  „י˘  ו‰יינו 
˜יום  „ˆ"ל   ‡‰ ו„‡י  ‡ל‡  ‰טבע;  מרו˙ 
כ‡ופן ‰ב' ‰נ"ל. ‡בל  בטבע ‰ו‡  ‰„ינים 
ר"נ, ל‡חרי ˘˘מע „"‡ין מסיחין בסעו„‰ 
כ‡ופן  „טעמו  נ˜ט  סכנ‰"  לי„י  ויב‡  כו' 
ב‚„ר  מו‚„רים  עˆמם  ˘‰„ינים  ‰נ"ל   '‡‰
כו',  ספ„ו  בכ„י  וכי   ‰˘˜‰˘ וז‰ו  ‰טבע, 
ול‡ ‰˜˘‰ בפ˘טו˙ ‡יך ע˘ו „ברים ‡ל‰ 
כנ"ל, „עי˜ר כוונ˙ו ‰י˙‰ ל‰˜˘ו˙ (ל‡ על 
עˆם ‰מע˘‰ „חנט‰ ו˜בור‰ ‡ל‡) ˘נזכר 
˘ל  ע"פ ˆיוויו  נע˘‰  ו‚ם  בכ˙ובים  ‰„בר 

יוסף (ובפרט ‰˜בור‰ ˘‰י‡ מˆו‰), ומוכח 
˘‚ם ע"פ ˙ור‰ י˘ ח˘יבו˙ ל‰‚„ר˙ טבע, 
ע"„  ב˙ור‰  ‰מסופר  ˘כל  נמˆ‡  ‡ל"כ  כי 
‰ם  יע˜ב  ˘ל  ב‚ופו  ˘נע˘ו  ‰פעולו˙ 
˘ל  לפי „ע˙ם  ר˜  ˘נע˘ו "בכ„י",  „ברים 
ז‰  ועל  „˙ור‰.  ‰‡מ˙  לפי  ול‡  ‰מˆרים 
כו'",  ˘וב "מ˜ר‡ ‡ני „ור˘  ר"י  לו  ‰˘יב 
יחס  לענין  ‡ינו  מ˙"  ל‡  „"יע˜ב  פירו˘ 
כפי  יע˜ב  ר˜ ‡מי˙י˙ „ר‚˙  ‰מˆרים ‡ל‡ 
˘‰י‡ ב˙ור‰, ˘ר˜ מˆ„ ‚„רי ‰˙ור‰ ‡ינו 
מו‚„ר ב‚„רי ‰טבע, ‰יינו „ז‰ ˘"‡ף ‰ו‡ 
ב˘ר ‡ל‡  לעיני  ˘נר‡‰  ענין  בחיים" ‡ינו 
„ר˘‰  ע"י  ‚ופ‡  (ובז‰  ל"מ˜ר‡  ז˜ו˜ים 
˘‡ין  מובן  ועפ"ז  ) ‡ני „ור˘".  וחי„ו˘ – 
ול‡י„ך  מ˙",  ("ל‡  ‰ענינים  בין  ס˙יר‰ 
כו'"),  ספ„ניי‡  „"ספ„ו  בכ˙ובים  מסופר 
כי ז‰ ˘"ספ„ו כו'" ‰ו‡ לפי ˘"נ„מ‰ ל‰ם 
‰"ז  ˘ל‚בם  ‰מˆרים,  כלפי  ‰יינו  ˘מ˙", 
‡ל‡  ל„יין  „‡ין  ˙ור‰  ע"פ  ‡מי˙י  ענין 
‰יו  ˙ור‰  ע"פ  וע"כ  רו‡ו˙,  ˘עיניו  מ‰ 
ˆריכים לע˘ו˙ כפי ‰טבע ‰נר‡‰ וז‰ו ‚"כ 
‰˙ור‰,  רˆ˙‰  (˘כך  ‰˙ור‰  ˘ל  ‡מ˙  „ין 

כנ"ל, ול‡ ˘ב‡מ˙ מו‚„ר˙ בז‰).



טולקראת שבת

‡מ‡י ˘‡ל ר˜ "וכי בכ„י ספ„ו כו'", ˘‰י' 
ל‰˜˘ו˙  ‰ו"ל  ע„יפ‡  לכ‡ור‰  לחינם,  ז‰ 
לע˘ו˙  ועי˜ר  כלל  ב‡פ˘רו˙ם  ‰י'  ‰‡יך 
חנטיי‡  וחנטו  ספ„ניי‡  ז‰ „"ספ„ו  מע˘‰ 
ˆ"ע  ‚ם  מ˙".  "ל‡  ו‰רי  ˜בריי‡",  ו˜ברו 
„"‡ל  ממ˜ר‡  לו  ‰˘יב  מ‰  ר"י,  במענ˙ 
בז‰  ‡ין  „לכ‡ור‰  ‚ו'",  יע˜ב  עב„י  ˙יר‡ 
חנטיי‡  חנטו   .  . בכ„י  „"וכי   ‡‰  ıל˙ר
(ור‡‰  לב‡ר  כ˙ב  מ‰ר˘"‡  ובח„‡"‚  כו'". 
נמי ר˘ב"‡ לע"י ˘ם), ˘לפי בי‡ור ר"י לבסוף 

˘מ˜ור „בריו ‰ו‡ ממ˜ר‡ „"‡ל ˙יר‡ ‚ו'" 
בחיים",  ‰ו‡  ‡ף  בחיים  זרעו  "מ‰  ו„ור˘ 
ב„בריו ‰ר‡˘ונים,  כוונ˙ו  מב‡ר  ‰רי ‰ו‡ 
‰כוונ‰  ‡ין  מ˙  ל‡  ‡בינו  ˘יע˜ב  ˘ז‰ 
לחיי ‰‚וף, ˘בז‰ ‰י˙‰ מי˙‰, ‡ל‡ בנפ˘ 
מובן  ‡ינו  ˘לפ"ז  ע"ז  (נוסף  ‡בל  ˜‡מר. 
בו  נ‡מר  ביע˜ב  ˘„ו˜‡  ‰חי„ו˘  מ‰ו 
כל ‰ˆ„י˜ים  ˘ל  חיי ‰נפ˘  מ˙, ‰רי  ˘ל‡ 
מיו˘ב  ‡ין  ע„יין  ‰נ‰  נˆחיים),  חיים  ‰ם 
„ור˘,  ‡ני  "מ˜ר‡  ˘כ˙ב  „פר˘"י  ‡ליב‡ 
˘מ˙",  ‰יו  סבורים  חנטיי‡  „חנטו  ו‰‡י 
"ו„חנטו  בחיים)  ‰ו‡  ‡ף   ‰"„) ל‡ח"ז  וכ"כ 
‰י'"  חי  ‡בל  ˘מ˙  ל‰ם  נ„מ‰  חנטיי‡ 
˘ס"ל  מוכח  ומז‰  ˘ם),  יע˜ב  ב˙ו„"‰  (ועיי"ע 

ל‡  ˘‚ופו  ‰י‡  מ˙"  "ל‡  ˘כוונ˙  לר˘"י 
חי  ‡ל‡  מ˙,  "ל‡  ל˘ונו  וכפ˘טו˙  מ˙, 
לכ‡ור‰   ‰˘˜ מכ"ז  ולב„  לעולם".  ‰ו‡ 
מן  כ‡ן  חסר  ז‰, „ל„בריו ‰עי˜ר  בפר˘"י 
בכ„י  "וכי  ‰˘‡ל‰  על   ıירו˙‰˘ ‰ספר, 
(וז‰  ˘מ˙"  ל‰ם  "נ„מ‰  ר˜  כי  ‰ו‡  כו'" 
‡ני  ˘"מ˜ר‡  ז‰  ו‡ילו  ב‚מ'),  נזכר  ל‡ 
˘יע˜ב  ‰ר‡י' (מן ‰כ˙וב)  ר˜  „ור˘" ‰ו‡ 

‡בינו ל‡ מ˙.

ר'  לנו „במענ‰  על‰  לפי ‰נ"ל   ‡ולם 
לי„י  ויב‡  כו'  מסיחין  "‡ין  לפנ"ז  יˆח˜ 

סכנ‰", נרמז ענין כללי ב‚„ר „יני ‰מˆוו˙, 
„‡ף ˘‡מר רבי יוחנן ˘י˘נם כמ‰ פעמים 
לי˘ר‡ל,  נסים  עו˘‰  ˘‰˜ב"‰  ו‡ופנים 
מ"מ, ˜יום ‰„ינים ˆ"ל ב„רך טבע ‰עולם. 
ולכן, ‡ף ˘‰˙ור‰ י˘ ב‰ ס‚ול‰ ˘ל ‰‚נ‰ 
„˘כיח  במ˜ום  ע"ז  לסמוך  ‡ין  ו‰ˆל‰, 
וב‰˜„ים  נסי˙.  ל‰נ‰‚‰  וז˜ו˜ים  ‰זי˜‡ 
‡ין  ‰מˆוו˙  (˘בע˘יי˙  ‚ופ‡  ז‰  ˘ב‚„ר 
לח˜ור  ‡פ˘ר  וס‚ול‰)  נס  על  סומכין 
בטעם וסבר‡, ‡ם ז‰ו מˆ„ ח˘יבו˙ ‰טבע 
‰ם  עˆמם  ‰טבע  ˘חו˜י  ‰˙ור‰,  ע"פ 
ב„ר˘ו˙  וכמבו‡ר  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ברי‡˙ו 
ל˜יים  ורˆונו  ח "˘חפı ‰˘י"˙  ר"ן „רו˘ 
ו‰טבע  „‡פ˘ר  מ‰  בכל  עולם  ˘ל  מנ‰‚ו 
י˜ר בעיניו ול‡ י˘נ‰ו ‡ל‡ לˆורך ‰כרחי" 
ול‰כי  ˙˜מו),  מˆו‰  בחינוך  נמי  (ועיי' 
י‰י'  ‰„ינים  ˘˜יום  ‰˜ב"‰  ˘ל  רˆונו  ‡ין 
נמי  ‡י  ‰טבע.  חו˜י  ˘י˙בטלו  ב‡ופן 
כלומר,  ‚ופ‡,  ‰„ינים  ‚„ר  מˆ„  „ז‰ו  י"ל 
˘‰˜יום ˘כיוונ‰ ˙ור‰ בˆיווי' ‰ו‡ לעולם 
˜יום ‰נע˘‰ בטבע ‰עולם (ול‡ ל˘נו˙ו), 
כפי  עו˘‰  ‡ינו  טבע  ע"פ  ˘ל‡  ו‰מ˜יים 
„ל‡ופן  פירו˘,  ‰˙ור‰.  ˘ˆיו˙‰  ‰˜יום 
˘‚ם  לפי  בטבע  ˆ"ל  ‰מˆו‰  מע˘‰   ,'‡‰
חו˜י  ‰‚„ר˙  ˙ח˙  (כביכול)  ‰ם  ‰„ינים 
ל˜יים  ורˆונו  ‰˘י"˙   ıחפ" (מˆ„  ‰טבע 
˜יומם  חיוב  ולכן  עולם"),  ˘ל  מנ‰‚ו 
‡ל‰  למˆבים  ‡ל‡  נ‡מר  ול‡  מו‚בל 
˘‡פ˘ר ל˜יימם ע"פ טבע; מ˘‡"כ ל‡ופן 
עˆמם  מˆ„  ‰טבע  ˘חו˜י  ז‰  ‡ין  ‰˘ני, 
˘ל  ‰˙ומ"ˆ  ˜יום  ו‚ו„רים  מ‚בילים  ‰ם 
‚„ר  מˆ„  ˆ"ל  ˘כך  לפי  ר˜  ‡ל‡  ‰‡„ם, 
‰מˆוו˙ עˆמן, ˘פעול˙ן ˆ"ל בטבע מבלי 
ברˆונו  ‰בוחר  כמ˘ל  (ו‰ו‡  חו˜יו  לבטל 
ל‰‚ביל עˆמו ע"פ טבע ‡ף ˘בכחו ויכל˙ו 
מו‚בל  ‡ינו  וב‡מ˙  ‰טבע  מערכו˙  ל˘„„ 

לקראת שבת ו

על ‰מלך, ‰רי  ל‰˙‚בר  מˆליחים  כ‡˘ר  ˘‰י‡ ‰עי˜ר –  כיון  ˘ל ‰מלך,  מפל˙ו  במיוח„ ‡˙ 
ז‰ ‚ורם לכך ˘כל ˆב‡ו ייכנעו וי‡ב„ו; 

ל˙וך ‰ים  נכנסו  מˆרים  ˘כ‡˘ר  ז‰  על  בים",  רמ‰  ורוכבו  ˘"סוס  ז‰  על  מ„ובר  כ‡ן  ‡ך 
חזר פ˙‡ום ‰ים ל‡י˙נו ו˘טף, ‰טביע, ‡˙ כל מי ˘‰יו ‡ז ב˙וך ‰ים.  

˘ום  בלי  ב„רכו,  ˘נ˜ר‰  מי  כל   ˙‡ ˘וטף  ‰ו‡  ל‡י˙נו,  חוזר  ‰ים  ˘כ‡˘ר  פ˘וט,  ו‰רי 
ל‡  ולכן,  ‰פ˘וטים;  ‰חיילים  לבין  ‰ח˘וב  ‰מלך  בין  רבים,  לבין  יחי„  בין  כלל  ‰בחנ‰ 
מ˙‡ים ל‰סביר ˘‰ל˘ון "סוס ורוכבו" מ˙ייחס לפרע‰ מלך מˆרים בלב„, ˘‰רי ענין ז‰ ˘ל 
˘מבחינ˙ ‰"ים" ‰י‰  לומר  ו‡י ‡פ˘ר  ˘ם,  ˘‰י‰  מי  לכל  ממ˘  ב˘וו‰  מ˙ייחס  בים"  "רמ‰ 

‡יז‰ ‰ב„ל בין פרע‰ ל‡חרים. 

‰. ‡מנם מע˙‰ י˘ ל˘‡ול – ל‡י„ך ‚יס‡: מ‰ ‰חי„ו˘?!

כלומר: 

ב˘למ‡ ‡ם ‰י‰ מ„ובר במלחמ‰ ר‚יל‰, כמו ‡ˆל ‚„עון – ‡ז מובן ˘ב‡ ‰כ˙וב לח„˘: 
‡נ˘ים  כנ‚„  ˘נלחמים  ‡ו  ‡ח„  ‡י˘  כנ‚„  נלחמים  ‡ם  בין  ‚„ול  ‰ב„ל  י˘  כלל  ˘ב„רך  ‡ף 

רבים, ‰רי ‰פעם ‰ˆליחו ל‰˙‚בר על ‡נ˘ים רבים כ‡ילו ‰יו "‡י˘ ‡ח„" בלב„; 

‡ך כיון ˘מ„ובר על "רמ‰ בים", על ז‰ ˘‰ים חזר ל‡י˙נו ו˘טף כל מ‰ ˘‰י‰ בו – ‰רי 
בענין כז‰ מלכ˙חיל‰ ‡ין מ˜ום ל‰ב„ל בין יחי„ לרבים, ופ˘וט מעˆמו ˘‰ים ˘טף ‡˙ כולם 

בב˙ ‡ח˙ כ‡ילו ‰יו "סוס" ‡ח„ ו"רוכב" ‡ח„! 

ו‡ם כן, ‰י‰ ‰כ˙וב ˆריך לומר כ„רכו: "סוסים ורוכבי‰ם (רמ‰ בים)", ולמ‰ (˘ינ‰)נ˜ט 
בל˘ון יחי„, "סוס ורוכבו" (על ˘ם ˘כולם נח˘בו כ‡ח„) – ב˘ע‰ ˘בל‡ו ‰כי ‡ין בז‰ ˘ום 

חי„ו˘?!

‡ך ‰‰סבר פ˘וט, ˘ב‡מ˙ בז‰ ˘‰כ˙וב נ˜ט "סוס ורוכבו" – במ˜ום "סוסים ורוכבי‰ם" 
˘ביחס  בפועל,  ‰מˆי‡ו˙  ˘זו ‰י˙‰  ˘מכיון  מ‡י,  ורבו˙‡; ‡ל‡  חי„ו˘  ל˘ום  כוונ˙ו  ‡ין   –

ל"רמ‰ בים" נח˘בו כולם כ‡ח„ – לכן נ‡מר בל˘ון יחי„.  

ו‚ם פרט ז‰ – „ומ‰ ‰ו‡ לעניננו, „ברי יע˜ב על ˘מעון ולוי ˘"‰ר‚ו ‡י˘": 

בז‰ ˘יע˜ב מזכיר ‡˙ כל ‡נ˘י ˘כם בל˘ון יחי„, מכיון "˘‡ינן ח˘ובין כולם ‡ל‡ כ‡י˘ 
‡ח„", ‡ין כוונ˙ו ל‰˘מיענו חי„ו˘ ורבו˙‡ על ‚בור˙ם ‰עˆומ‰ ˘ל ˘מעון ולוי – 

˘ב˙וך „ברי  י˙כן  ו‡יך  ולוי;  ˘מעון   ˙‡ ול˜נטר  ל‰וכיח  יע˜ב ‰י‡  כוונ˙  ˘‰רי ‡„רב‰, 
‰˙וכח‰ י„בר ב˘בחם ומעל˙ם? – 

("‰ר‚ו  יחי„  בל˘ון  ‡ל‡)  ‡נ˘ים",  "‰ר‚ו  רבים,  בל˘ון  (ל‡  יע˜ב  נ˜ט  ז‡˙  ˘בכל  וז‰ 
ולכן  נח˘בים "כ‡י˘ ‡ח„",  ˘כולם ‰יו  בפועל,  ‰מˆי‡ו˙  ˘זו ‰י˙‰  מ˘ום  ר˜  ‡י˘"), ‰ו‡ 
ר˜  יחי„  בל˘ון  נו˜ט ‰כ˙וב  ורוכבו"  ˘ב"סוס  כ˘ם  יחי„;  בל˘ון  לנ˜וט  יע˜ב  מוכרח  ‰י‰ 

מ˘ום ˘כן ‰י˙‰ ‰מˆי‡ו˙, ˘כולם נח˘בו כ‡ח„ – ו‡ין כוונ˙ו בז‰ ל˘ם חי„ו˘.



הקשר בין הריגת אנשי 
שכם למכירת יוסף

כי באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור
באפם הרגו איש - אלו חמור ואנשי שכם כו'. 
וברצונם עקרו שור – רצו לעקור את יוסף שנקרא שור
(מט, ו. רש"י)

יש לבאר הקשר בין ב' תוכחות אלו:

כלפי  יעקב  כשטען  שכם,  מעשה  לאחר 

ל),  לד,  (וישלח  אותי"  "עכרתם  ולוי  שמעון 

(שם  אחותנו"  את  יעשה  "הכזונה  כנגדו  טענו 

נמצינו  כך.  על  השיב  שיעקב  מצינו  ולא  לא), 

לסמוך,  מה  על  ולוי  לשמעון  שהי'  למדים 

היו  שכם  שאנשי  שם,  במפרשים  שביארו  וכפי 

לא  שיעקב  אלא  התנהגותם.  על  מיתה  חייבים 

הסכים למעשים אלו, כי בבואם על אנשי שכם 

ולוי  ושמעון  השם,  חילול  משום  הי'  "במרמה" 

למסור  יש  זה  שבכגון  סברו  כי  לזה,  חששו  לא 

את הנפש בבחינת "יקוב הדין את ההר".

על  לייסרם  לכאורה,  מקום,  הי'  לא  זה  ולפי 

מה שעשו, כיון שלשיטתם עשו מעשיהם בדין, 

יעקב,  אצל  נתקבלו  שדבריהם  לאחר  ובפרט 

שלא השיב על דבריהם.

עקרו  ש"ברצונם  יעקב  שראה  שאחר  אלא 

כך  אחר  שרצו  אלו  הם  ולוי  ששמעון  שור", 

על  סופם  שהוכיח  הבין   - יוסף  את  להרוג 

תחילתם, שגם מה שהרגו אנשי שכם, אף שהי' 

של  הטבע  בזה  מעורב  הי'  מקום  מכל  בדין,  זה 

על  גם  למפרע  הוכיחם  כן  ועל  חמס",  "כלי 

שהרגו אנשי שכם.

כיצד יכול הי' משה לשאת 
את ארונו של יוסף?

וישאו אותו בניו ארצה כנען ויקברו אותו
לוי לא ישא שהוא עתיד לשאת את הארון
(נ, יג. רש"י)

מושב  כאן,  וחזקוני,  (ריב"א  המפרשים  הקשו 

לשאת  יכול  הי'  לא  לוי  אם  יב):  פסוק  לעיל  זקנים 

את ארונו של יעקב לפי שהוא עתיד לשאת את 

של  ארונו  את  רבינו  משה  נשא  כיצד   – הארון 

קהת  ומבני  לוי,  משבט  הי'  הוא  גם  והרי  יוסף, 

נושאי הארון?

שמצינו  מה  בהקדים  הדברים,  לבאר  ויש 

שבטו  על  היתה  לא  מצרים  שעבוד  ש"מלאכת 

טז),  פ"ה,  שמו"ר  וראה  ד.  ה,  שמות  (רש"י  לוי"  של 

ומבואר בזה ש"שבטו של לוי כו' עתידין לשאת 

הדר  (תוס'  חורין"  בני  היו  כך  ומתוך  הארון,  את 

זקנים שמות א, יג. וראה גם חזקוני שם ה, ד. ועוד).

יעקב  של  מיתתו  אחרי  שרק  מצינו  והנה 

רש"י  וכדברי  השעבוד,  צרת  התחילה  אבינו 

נסתמו  אבינו  יעקב  שנפטר  "כיון  פרשתנו)  (ריש 

השעבוד  מצרת  ישראל  של  ולבם  עיניהם 

שהתחילו לשעבדם".

שהוא  ישא  לא  "לוי  רש"י  דברי  ביאור  וזהו 

שלוי  שמאחר  היינו  הארון",  את  לשאת  עתיד 

פטור  הוא  ולכן  הארון",  את  לשאת  "עתיד 

את  שישא  הראוי  מן  אינו  מצרים,  משעבוד 

על  מורים  וקבורתו  שמיתתו  יעקב,  של  ארונו 

התחלת השעבוד.

את  לשאת  משה  יכול  הי'  איך  יובן  ובזה 

ארונו של יוסף, כי נשיאת ארונו של יוסף, לא זו 

בלבד שאין בה הוראה על שעבוד מצרים, אלא 

ממצרים,  הגאולה  על  הוראה  בה  יש   - אדרבה 

יפקוד  פרשתנו "פקוד  בסוף  עצמו  יוסף  כדברי 

מזה".  עצמותי  את  והעליתם  אתכם  אלקים 

יוסף  של  ארונו  לנשיאת  ראוי  הי'  לא  כן  ועל 

יותר ממשה, ראש שבטו של לוי, וגואלם של 

ישראל.

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

לקראת שבת י„

‰‰לכ‰  עˆם  ב‡מיר˙  „י  מסכנ˙‡  בפועל 
"‡ין מסיחין בסעו„‰", למ‰ ל‡ ‰מ˙ין עם 

‰וספ˙ טעם ‰‰לכ‰ ע„ ב˙ר „סעי„.

כ‡ן  נרמז  בכ"ז „ב‡מ˙ ‰כל  ו‰נר‡‰ 
סיפור  „‰נ‰  מיני',  לעיל  ‰סו‚י‡  מ˙וך 
לפנ"ז  מ‡מרים  לכו"כ  ב‰מ˘ך  ב‡  ז‰ 
יˆח˜  ור'  יˆח˜,  ר'   ˙‡ נחמן  ר'  ˘˘‡ל 
כמ‰  ו˙וכן  יוחנן",  רבי  לו "‰כי ‡מר  ענ‰ 
‰נ‰‚‰  ע"„  ‰ו‡  ‡ל‰  יוחנן  רבי  מ‡מרי 
וכ‰‡  י˘ר‡ל,  בני  עם  ‰˜ב"‰  ˘ל  נסי˙ 
‚בי  ˘ם  ˘בסו‚י‡  ‰ר‡˘ון  במ‡מר  „‡"ל 
ב„רך  יו‡ל  בימי  בניסן  ‚˘מים  ירי„˙  נס 
וב‰מ˘ך  בפרטי ‰נס.  עיי"˘  כו',  ‚„ול  נס 
ב˘מו  (˘נ‡מרו  ‡ל‰  יוחנן  רבי  למ‡מרי 
‰סיפור  ‰˘"ס  מבי‡  יˆח˜)  ר'  ע"י  לר"נ 
לומר,  וי˘  כו'.  בסעו„˙‡  י˙בי  „‰וי  „י„ן 
מסיחין  "‡ין  ‰‰לכ‰  י„ע  ו„‡י  ר"נ  ˘‚ם 
בסעו„‰" מפני סכנ‰, ‡ל‡ ˘כוונ˙ ב˜˘˙ו 
˙ור‰  ל„ברי  ‰י˙‰  מיל˙‡"  מר  "לימ‡ 
ר˜  ‰ו‡  ˘יח‰  ˘‡יסור  ס"ל  כי  „ו˜‡, 
בנו‚ע ל˘יח˙ חולין ‡בל ב„"˙ ‡ין לחו˘ 
כ‡  (סוט‰  ומˆל‡  מ‚נ‡  ˙ור‰   ‡‰„ לסכנ‰, 
פ"‚  ממ‡מר ‰מ˘נ‰ ‡בו˙  ו‡„רב‰,  ע"‡), 

מ"‚ „˘ולחן ˘"ל‡ ‡מרו עליו „ברי ˙ור‰ 
כ‡ילו ‡כלו מזבחי מ˙ים" מובן ˘י˘ חיוב 
‡מיר˙ „"˙ בסעו„‰, וכיון ˘כן ‡ין לחו˘ 
ב˙ור‰  עוס˜ים  י˘ר‡ל  כ‡˘ר  כי  לסכנ‰, 
עלי‰ם  י˘  בו„‡י  עˆמ‰  ע"פ ˆיווי ‰˙ור‰ 
˘מיר‰ ב„רך נס ‚ם ‡ם ע"פ טבע י˘ ח˘˘ 

סכנ‰. 

ר'  ˘טרח  ‰טעם  ‰יטב  מחוור  ועפ"ז 
רבי  ‡מר  "‰כי  ב‡ריכו˙  ו‰˘יבו  יˆח˜ 
י˜„ים  ˘מ‡  בסעו„‰  מסיחין  ‡ין  יוחנן 
ול‡ ‰ס˙פ˜  סכנ‰",  לי„י  ויב‡  לו˘ט  ˜נ‰ 
לב‡ר  כיוון  בז‰  כי  ‰„ין,  עˆם  ב‰ו„ע˙ 

˙ור‰  ‡„ברי  ‚ם  חל  ז‰  ˘„ין  ול‰„‚י˘ 
ובערוך  ס˜"‡  ˜ע  סי'  ובמ‚"‡  בסו‚יין  בר"ח  (ועיי' 

„‡˘כחן  ‰‰לכ‰  ע"„  ו‰ו‡  ˘ם),  ‰˘ולחן 

מˆו‰  ˘"˘ומר  „‡ף  מˆו‰,  „בר  לענין 
ל‰לכ˙‡  ז‰  ב‚„ר  (עיי'  רע"  „בר  י„ע  ל‡ 
וח"ט  ו‡ילך  ב  ˙רס‰,  ח"‚  חמ„  ב˘„י 
ח  „פסחים   ‡‰ וכן  ו‡ילך),   ‚ ‡'˙˙פ, 
ומ"מ  ניזו˜ין,  ‡ינן  מˆו‰  „˘לוחי  ע"ב 
˘‡ני"  ‰יזי˜‡  „˘כיח  „"‰יכ‡  ‰ו‡  „ינ‡ 
בעניננו,  וע„"ז  ˘ם.  בפסחים  כמבו‡ר 
˘טעם ‰„ין ‰ו‡  יˆח˜ „כיון  ר'  „‰˘מיעו 
"˘מ‡ י˜„ים ˜נ‰ לו˘ט ויב‡ לי„י סכנ‰", 
‰רי „ח˘˘ ‰סכנ‰ ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל "˘כיח 
ובר‡י'  בסבר‡  לו  ‰וכיח  ול‰כי  ‰יזי˜‡", 
כ„י  ב„"˙,  ‡פילו  בסעו„‰  מסיחין  „‡ין 

ל‡פרו˘י מ‡יסור‡.

‚ם  חומר  כמין  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
„‡"ל  „סעי„,  ב˙ר  ‰˙ם  ‰סיפור  ‰מ˘ך 
נחמן  ר'  ‡"ל  ו˘וב  מ˙,  ל‡  ‡בינו  יע˜ב 
חנטיי‡  וחנטו  ספ„ניי‡  ספ„ו  בכ„י  וכי 
‡ני  מ˜ר‡  יˆח˜  ר'  ‡"ל  ˜בריי‡,  ו˜ברו 
יע˜ב  עב„י  ˙יר‡  ‡ל  ו‡˙‰  ˘נ‡מר  „ור˘ 
מו˘יעך  כי ‰נני  י˘ר‡ל  ˙ח˙  ו‡ל   '‰ נ‡ם 
מרחו˜ ו‡˙ זרעך מ‡רı ˘בים, מ˜י˘ ‰ו‡ 
בחיים".  ‰ו‡  ‡ף  בחיים  זרעו  מ‰  לזרעו 
ב˘"ס,  ‰„ברים  נסמכו  בס˙ם  ˘ל‡  „י"ל 
˘‡מרו  ר"י")  ("‰כי ‡מר  ר"י  מ‡מר  ‡ל‡ 
מ˙",  ל‡  ‡בינו  "יע˜ב  „סעי„",  "ב˙ר 
("‰כי  ‰„יבור  עם  ו˘ייכו˙  ˜˘ר  לו  י˘ 
מסיחין  "‡ין  ‰סעו„‰  ˘ב˙וך  ר"י")  ‡מר 
בז‰,   ‰˘˜ „לכ‡ור‰  וב‰˜„ים  בסעו„‰". 
ספ„ניי‡  ספ„ו  בכ„י  "וכי  ‰˜ו˘י‡  „מן 
וחנטו חנטיי‡ ו˜ברו ˜בריי‡" נר‡‰ „סבר 
˘‡ין  (ע„  ממ˘  ‰ו‡  וחי  מ˙  „ל‡  לפר˘ 
ו‡"כ  ו˜בור‰),  וחניט‰  ל‰ספ„  ז˜ו˜ים 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

במעשה דתענית גבי איסור 
שיחה בשעת סעודה

ידקדק כמה קושיות בסיפור הש"ס, ויסיק דנישנו כאן סברות יסודיות בדיני חשש סכנה לשם דבר מצוה

ורב  נחמן  ע"ב "רב  ב˙עני˙ ‰  ‚רסינן 
רב  לי'  ‡מר  בסעו„˙‡,  י˙בי  ‰וי  יˆח˜ 
נחמן לרב יˆח˜ לימ‡ מר מיל˙‡, ‡"ל ‰כי 
˘מ‡  בסעו„‰  מסיחין  ‡ין  יוחנן  רבי  ‡מר 
ב˙ר  סכנ‰,  לי„י  ויב‡  לו˘ט  ˜נ‰  י˜„ים 
„סעי„ ‡"ל ‰כי ‡מר רבי יוחנן יע˜ב ‡בינו 
ל‡ מ˙ (‡ל‡ חי ‰ו‡ לעולם, ר˘"י) וכו'".

מ‰  כ‡ן  ונ˙˜˘ו  מפר˘ים  עמ„ו  וכבר 
„"‡ין  ‰„ין  ˘‡מר  בז‰  יˆח˜  רב  ‰רויח 
על ‡מיר‰  ‚ם  מ"מ  בסעו„‰", ‰‡  מסיחין 
בסעו„‰"  מסיחין  ˘"‡ין  ז‰  חל  ‚ופ‡  זו 
ברכו˙  עיי'  ב˙יב‰ ‡ח˙ –  („‡יסור‰ ‡פי' 
לו  לומר  ˘רˆ‰  כיון  ו‡„רב‰,  ע"‡),  מ‚ 
מועט  ˘‰ו‡ „יבור  מ˙",  ל‡  "יע˜ב ‡בינו 
יו˙ר מ‰„יבור „"‡ין מסיחין בסעו„‰ ˘מ‡ 
טפי  סכנ‰",  לי„י  ויבו‡  לו˘ט  ˜נ‰  י˜„ים 
"לימ‡  כ˘בי˜˘ו  ˙יכף  ז‰  מ‡מר  ‰ול"ל 
כ˙ב  יע˜ב  לעין  ובפי' ‰רי"ף  מיל˙‡".  מר 
בסעו„‰"  מסיחין  "‡ין  ב‡מרו  „‡כן  בז‰ 

„‡ין   ‡‰ לב‡ר  יˆח˜  רב  כוונ˙  ‰י˙‰  ל‡ 
(וז‰ „ל‡  מיל˙‡"  יכול "לימ‡  עˆמו  ‰ו‡ 
כר˘"י ˘ם, עיי"˘) ‡ל‡ ר˜ ל‰וכיחו לר"נ 
על ˘„יבר ‡ליו ב˙וך ‰סעו„‰, ו‰טעם כי 
ל‡פרו˘י מ‡יסור‡ י˘ לו „ין ˜„ימ‰ ל‚בי 
˘‡ר „"˙ (ו„חי כמ‰ ‡יסורי, עיי' עירובין 
מ˘"כ  ועיי"ע  ע"ב.  מ  ˘ב˙  ע"‡,  ס‚ 
 ‡"‡ ס˜"‡  ‡ו"ח  בפמ"‚  „‰כ‡  בעוב„‡ 
ל‡  ‡בינו  "יע˜ב  ‰מ‡מר  ו‡ילו  ס˜"‡), 
ל‰לכ‰  ול‡  למע˘‰  נפ˜ו˙‡  בו  ‡ין  מ˙" 
ב‡מˆע ‰סעו„‰.  ב‡מיר˙ו  ולכן ‡ין ˆורך 
‰י'  „לפ"ז  לכ‡ור‰,  ˆ"ע  ז‰  „פי'  ‡יבר‡ 
לו ר˜ ל‰˘מיעו פס˜ ‰‰לכ‰ "‡ין מסיחין 
ולב‡ר  ב„יבורו  ל‰‡ריך  ול‡  בסעו„‰", 
לו˘ט  ˜נ‰  י˜„ים  "˘מ‡  ‰„ין  טעם  ‚ם 
חומר  ˘בז‰ ‰‚„יל  ו‡ף  סכנ‰".  לי„י  ויב‡ 
‡כ˙י  מ‡יסור‡,  סכנ˙‡  „חמיר‡  ‰„בר, 
לו  ‡ין  ‚ופ‡  ז‰  מטעם  „‡„רב‰,   ‰˘˜
‰סעו„‰),  (ב‡מˆע  ע˙‰  ב„יבורו  ל‰‡ריך 
‡ל‡ ל˜ˆר ככל ‰‡פ˘רי, וכיון ˘ל‰פרי˘ו 

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

חיים אמיתיים –
כאשר "ואתם הדבקים"

כיצד נקראת פרשת פטירת יעקב בשם "ויחי"? / מדוע נהרות שיבשים אחת לשבע שנים נקראים "מכזבין"? / 
מה התרחש במצרים שאז נעשה יעקב בבחינת "חי"? / ומהו סוד מאמרם ז"ל "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים"? 

מהותם של חיים אמתיים והדרך להשיגם

˘ני ימי חיי יע˜ב במˆרים ‰יו ˘בע ע˘ר‰ ˘נ‰, ובˆירוף מ‡‰ ו˘לו˘ים ˘נ‰ ˘חי ˜ו„ם 
לכן, ‰יו חייו ˜מ"ז ˘נ‰. וכך מסכם ‰כ˙וב ב˙חיל˙ פר˘˙נו: "ויחי יע˜ב ב‡רı מˆרים ˘בע 

ע˘ר‰ ˘נ‰, וי‰י ימי יע˜ב ˘ני חייו ˘בע ˘נים ו‡רבעים ומ‡˙ ˘נ‰".

וי˘ ל˙מו‰, ˘לכ‡ור‰ ‰יי˙‰ ‰˙ור‰ ˆריכ‰ לכלול ‡˙ ‰˙יבו˙ "ויחי יע˜ב ב‡רı מˆרים 
˘בע ע˘ר‰ ˘נ‰", בסוף ‰פר˘‰ ‰˜ו„מ˙, פר˘˙ וי‚˘:

˘בע ע˘ר‰ ‰˘נים ˘חי יע˜ב במˆרים, ‰יו ‰טובו˙ ו‰יפו˙ ביו˙ר בכל ˘נו˙יו ˘ל יע˜ב, 
ו‡ם כן ‰רי „בר ז‰ ‰ו‡ ‰מ˘ך למ‰ ˘מסופר בפר˘˙ וי‚˘ ˘"ו˙חי רוח יע˜ב ‡בי‰ם" (וי‚˘ 
מ‰, כז), ול‡חר מכן "וי˘ב י˘ר‡ל . . ויפרו וירבו מ‡„" (סיום פ' וי‚˘), ו‡זי מ˙‡ים לסיים בכך 

˘"ויחי יע˜ב ב‡רı מˆרים ˘בע ע˘ר‰ ˘נ‰" ‰טובו˙ ו‰יפו˙.

ל‰  מ˙‡ים  כן,  ו‡ם  יע˜ב,  לפטיר˙  ‰˜˘ורים  בעניינים  כול‰  עוס˜˙  ויחי  פר˘˙  ו‡ילו 
ל‰˙חיל מסיכום ˘נו˙ חייו ˘ל יע˜ב: "וי‰י ימי יע˜ב ˘ני חייו ו‚ו'", וב‰מ˘ך לז‰ פטיר˙ו 

ו‰עניינים ‰˜˘ורים לז‰.

‰˙מי‰‰ מ˙ח„„˙ ל‡ור ‰מבו‡ר בס‰"˜ (ר‡‰ ב‰רחב‰ בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 57 ו‡ילך) ˘˘מו 
י˘ר‡ל  ב˙פוˆו˙  ˘נ˙˜בל  כפי  פר˘‰,  כל  ˘ל  ו˘מ‰  ו˙וכנו,  מ‰ו˙ו  על  מור‰  „בר  כל  ˘ל 
כול‰ ‡ו„ו˙  ˘פר˘‰ ‰מ„בר˙  י˙כן  כיˆ„  כן,  ו‡ם  ומ‰ו˙‰.  ˙וכנ‰  על  מור‰  ב˘נים,  מ‡ו˙ 

˙˜ופ˙ פטיר˙ יע˜ב, ˙˜ר‡ ב˘ם "ויחי" על ˘ם "ויחי יע˜ב"?!



טלקראת שבת

מציאות כל הנבראים היא "כזב"
בי‡ור ‰עניין:

מבו‡ר בספרים (ר‡‰ ספר ‰מ‡מרים ˙רנ"ו עמ' רס‡ ו‡ילך. ו˘‡ר ‰ספרים ‰מˆויינים במ˜ור ‰„ברים ‰ע' 
25) ˘‰מ˘מעו˙ ‰‡מי˙י˙ ˘ל "חיים" ‰י‡ חיים כ‡לו ˘‡ין ב‰ם ˘ינויים, „בר ˘י˘ לו ˜יום 

ע˙‰  ˘כבר  כיוון  חיים ‡מ˙יים,  זמני ‡ין ‡לו  ב‡ופן  ר˜  חי  ˘‰ו‡  לע„. „בר  חי  ו‰ו‡  נˆחי 
י„וע ˘בזמן מסוים ‰ם יפס˜ו. לעומ˙ ז‡˙, "חיים" ‡מ˙יים, ‰ם חיים נˆחיים.

ל"מים  ז˜ו˜ים  מ˙  טמ‡   ˙‡ לט‰ר  בכ„י  ‰מכזבין".  "נ‰רו˙  ב„ין  מוˆ‡ים  ל„בר  „ו‚מ‡ 
"‡ח„  ˘מכזב  נ‰ר  י˘  ˘כ‡˘ר  מ"ט)  פ"ח  (פר‰  במ˘נ‰  ו‡י˙‡   ,ıר‡‰ מן  ‰נובעים  חיים" 
ב˘בוע", ו‰יינו ˘מימיו ˘ל ‰נ‰ר כלים פעם ב˘בע ˘נים, ‰רי מים ‡לו פסולים ו‡ינם ב‚„ר 
"מים חיים", ו‚ם בע˙ נביע˙ם נ˜ר‡ים "נ‰רו˙ ‰מכזבין". וחזינן, ˘"חיים" ‡מי˙יים ‰ם חיים 

נˆחיים ˘‡ין ב‰ם ˘ינוי, וחיים זמניים נ˜ר‡ים "כזב" ‚ם בע˙ חיו˙ם.

בו ‰פס˜  ו‡ין  ˘ינויים  בו  ˘‡ין  כי ‡מ˙ ‰י‡ „בר  נ˜ר‡ים "מכזבים",  ˘מים ‡לו  ו‰טעם 
זמן ˜יומו  במ˘ך  עו„, ‰נ‰ ‚ם  י‰י' ˜יים  ל‡  זמן  ל‡חרי  עכ˘יו ‡ך  מ˘‡"כ „בר ‰˜יים  כלל. 
˘נפס˜ים  ˘מים  לז‰  ‰טעם  ‰„ברים  במ˜ור  [ור‡‰  "כזב"  ‰ו‡  ו‰רי  ב‡מ˙,  ˜יים  ‰ו‡  ‡ין 

ל˘נים רבו˙ יו˙ר מ˘בע ‡ינם נ˜ר‡ים "מכזבין"].

לכן ‡מרו חז"ל (ירו' סנ‰„רין פ"‡ ‰"‡. ועו„) ˘"חו˙מו ˘ל ‰˜ב"‰ ‡מ˙": ‰‡ו˙יו˙ ˘מרכיבו˙ 
‡˙ ‰˙יב‰ "‡מ˙" ‰ן ‡ל"ף ˘‰י‡ ‰‡ו˙ ‰ר‡˘ונ‰, מ"ם ˘‰י‡ ‰‡ו˙ ‰‡מˆעי˙, ו˙י"ו ˘‰י‡ 
ו‡ינו  מ˜ום,  בכל  ו˜יים  נכון  ˘‰ו‡  ˘‚„ר ‰‡מ˙ ‰ו‡  כך  על  מור‰  ז‰  ‰‡ו˙ ‰‡חרונ‰. „בר 

מ˘˙נ‰ ב˘ום זמן. וכמו ˘נ‡מר (י˘עי' מ„, ו) "‡ני ר‡˘ון ו‡ני ‡חרון ומבלע„י ‡ין ‡ל˜ים".

ב‡ופן  ˜יים  לב„ו  ˘‰ו‡  ‰˘י"˙  ‡ˆל  ר˜  ˘ייך  ל‡מי˙˙ו  ‰"חיים"  ˘עניין  ‡פו‡,  מובן, 
י˙'  ˘‰ו‡  חיים", „מכיון  "ו‰' ‡ל˜ים ‡מ˙ ‰ו‡ ‡ל˜ים  י)  י,  (ירמי'  ˘‡מר ‰כ˙וב  וז‰ו  נˆחי, 
‰ו‡  י˙'  ˘‰ו‡  חיים",  ‡ל˜ים  "‰ו‡  לכן  ח"ו,  מ˘˙נ‰  ו‡ינו  לעולם  נפס˜  ˘‡ינו  "‡מ˙", 

‰יחי„י ˘י˘ בו "חיים" ‡מי˙יים, חיים כ‡לו ˘‰ם נˆחיים ו‡ין ב‰ם ˘ינויים.

‡ך ‡ˆל ‰נבר‡ים ל‡ ˘ייך עניין ‰חיים ‰‡מ˙יים. כל ‰נבר‡ים ב‰כרח ˘˙יפס˜ מˆי‡ו˙ם 
ב‡יז‰ו זמן (ו‡פילו ˆב‡ ‰˘מים בכלל. ר‡‰ בכ"ז מו"נ ח"ב ‰˜„מ‰ יב. ספר ‰מ‡מרים ˙˘"‡ עמ' 134 ו‡ילך. 
לי˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 98 וב‰ערו˙), וממיל‡ ‚ם בע˙ ˜יומם ‡ין מˆי‡ו˙ם ‡מי˙י˙ ו‡ינם ר‡ויים 

ל‰י˜ר‡ ב˘ם חיים.

 "חיים אמיתיים" רק על ידי דביקות בהשי"ת
נפס„ים  ‰ם  ‡ל‡  ונˆחי˙,  ‡מי˙י˙  מˆי‡ו˙  ‡ינם  ˘‰נבר‡ים  למעל‰  ˘נ˙ב‡ר  פי  על  ‡ף 

בעˆם מ‰ו˙ם, מכל מ˜ום יכולים ‰נבר‡ים לחיו˙ בחיים ‡מי˙יים ‚ם כן:

‰ם  ‰ר‡˘ונים  ו˘לו˘˙  "חיים",  ˘נ˜ר‡ו  ע˘ר‰  ˘י˘  פל"„),  (סוף  ‡לי‰ו  „בי  ב˙נ‡  ‡י˙‡ 
ב‰' ‡ל˜יכם  כך ‡˙ ‰פסו˜ (ו‡˙חנן „, „) "ו‡˙ם ‰„ב˜ים  על  ומבי‡  וי˘ר‡ל.  ‰˜ב"‰, ‰˙ור‰ 

מדוע עיכב ה' את 
יעקב מגילוי הקץ?

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)

לגלות  יעקב  של  שרצונו  מובן  ביאור:  צריך 

שיודע  יראו  שבניו  כדי  רק  הי'  לא  הקץ  את 

תועלת  מזה  להפיק  כדי  אלא  הקץ,  את  הוא 

הדברים  במקור  (ראה  שנתבאר  וכמו  ישראל.  לבני 

בארוכה), שרצה יעקב לגלות להם שאם יגיעו ע"י 

ממצרים  הגאולה  הרי  ד"זכו",  למצב  עבודתם 

א),  רכא,  זח"ג  (ראה  השלימה  הגאולה  גם  תהי' 

וידיעה זו היתה מסייעת להם בעבודתם את ה', 

שהיו נזהרים ביותר, הן שלא יגרום החטא, והן 

להוסיף במעשים טובים כדי לזרז עוד יותר את 

הגאולה השלימה (ראה בארוכה במקור הדברים, שם 

"נסתלקה  טעם  מה  וא"כ,  היטב).  הדברים  נתבארו 

ממנו שכינה"?

ויש לומר:

ח"ב  תקס"ב  אדה"ז  מאמרי  (ראה  בספרים  מבואר 

ישנם  כללי  באופן  אשר  ובכ"מ),  ואילך,  שסא  עמ' 

שהוא  האדם  עבודת  ישנה  ה':  עבודת  סוגי  ב' 

עובד בכוחות עצמו, וישנה עבודה הבאה בכוח 

לו  המסייעת  מלמעלה  מיוחדת  קדושה  הארת 

דוקא  היא  העבודה  ושלימות  בעבודתו.  לאדם 

"אדם  רז"ל  מאמר  וע"ד  הראשונה,  בעבודה 

וכמובן  א).  לח,  מציעא  (בבא  שלו"  בקב  רוצה 

כשהאדם  יתירה  שלימות  שישנה  בפשטות 

שזוהי  ניכר  שאזי  הוא,  בכוחו  ה'  את  עובד 

עבודתו שלו, והעבודה נזקפת יותר לזכותו.

השכינה  שנסתלקה  הטעם  יובן  ובזה 

אם  הקץ:  את  לגלות  שביקש  בעת  מיעקב 

ממצרים  (שהגאולה  הקץ  את  מגלה  יעקב  הי' 

בני  היו  הרי   - כנ"ל)  הימין,  קץ  עת  היא  היא 

לעבודתם  גדולה  בחיות  מתעוררים  ישראל 

זו  היתה  לא  אך  פועל,  לידי  זאת  להביא  בכדי 

מורגש  הי'  אלא  כ"כ,  שלהם  עצמית  עבודה 

בגלוי שההתעוררות הגדולה והחיות שיש להם 

מגילוי זה היא המסייעת להם בעבודתם.

ואעפ"כ יעקב עצמו ביקש לגלות את הקץ, 

תסתיים  שהגלות  הי'  אצלו  שהעיקר  משום 

ישראל  שבני  כדי  שאפשר  כמה  עד  במהרה 

שם,  ט.  מב,  (מקץ  הארץ"  מ"ערוות  כבר  ייצאו 

עומדת)  לעולם  והארץ  ד)  (א,  עה"פ  קה"ר  וראה  יב. 

ויבואו אל הגאולה השלימה, אף אם יחסר עי"ז 

בשלימות עבודתם.

יבא שילה – משה ומשיח
לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי 
יבא שילה ולו יקהת עמים
יבא שילה בגימטריא משיח. שילה בגימטריא משה
(מט, י. פירוש בעל הטורים)

הטורים,  בעל  בדברי  נפלא  עומק  לבאר  יש 

ו.  פ"ב  שמו"ר  (ראה  רז"ל  מאמר  ביאור  בהקדם 

גואל  הוא  ראשון  גואל  הוא  "משה  א)  רנג,  זח"א 

המדרש  כוונת  שאין  ברור  הדבר  והרי  אחרון". 

שהרי  צדק,  גואל  משיח  הוא  עצמו  שמשה 

משיח הוא מבית דוד משבט יהודה, ומשה הוא 

משבט לוי.

והביאור בזה:

מכח  בא  ישראל  את  לגאול  משיח  של  כחו 

כמו  המשיח,  מעלת  עיקר  זהו  שהרי  התורה, 

שצריך  הראשון  שהתנאי  ברמב"ם,  שמצינו 

מבית  "מלך  היותו  (לאחרי  במשיח  להתקיים 

ספי"א),  מלכים  (הלכות  בתורה"  "הוגה  הוא  דוד") 

כב.  ג,  (מלאכי  משה"  "תורת  היא  הלא  והתורה 

גואל  הוא  ראשון  "גואל  וזהו  א).  פט,  שבת  וראה 

אחרון", כלומר שכחו של "גואל אחרון" לגאול 

את ישראל, מכחו של "גואל ראשון" הוא, מכח 

תורתו של משה.

בדבריו  הטורים  בעל  כוונת  עומק  וזהו 

בגימטריא  שילה  משיח,  בגימטריא  שילה  "יבא 

"יבא   – בפועל  וביאתו  המשיח  גילוי  כי  משה", 

ראשון,  גואל  של  תורתו  בכח  הוא   - שילה" 

"שילה בגימטריא משה".



י‡לקראת שבת

ול‡ יע˜ב עˆמו בלב„, ‡ל‡ ‚ם "מיט˙ו ˘לימ‰", ˘כל יל„יו ‰יו ˘למים בˆ„˜ו˙ם, ו‡פילו 
יוסף ˘"מלך ‰ו‡ ועו„ ˘נ˘ב‰ לבין ‰‚וים", מכל מ˜ום "‰רי ‰ו‡ עומ„ בˆ„˜ו" (ר˘"י פר˘˙נו 
 ,ıבערוו˙ ‰‡ר כבר  ˘נול„ו  ו‡פרים  מנ˘‰  ו‡פילו  פל"ו, ‰).  רב‰  וי˜ר‡  נו, ‡.  פסחים  ור‡‰  ל‡.  מז, 

מכל מ˜ום ‰יו ˆ„י˜ים ור‡ויים לברכ˙ו ˘ל יע˜ב, וע„ ˘י‰ו„ים בכל ‰„ורו˙ מ˙ברכים ב‰ם 
"י˘ימך ‡ל˜ים כ‡פרים וכמנ˘‰" (פר˘˙נו מח, כ ובפר˘"י).

ור˜ ‡ז, נ˙‚ל‰ כיˆ„ מ‡ז ומ˜„ם ‰י' יע˜ב בבחינ˙ "חי", "ויחי יע˜ב". כ‡˘ר ‚ם בנסיונו˙ 
‰˜˘ים ביו˙ר נו˙ר יע˜ב ‡י˙ן בעבו„˙ו ‡˙ ‰˘י"˙ לל‡ ˘ינויים, ו‡ף בניו ובני בניו ˆ„י˜ים, 
נ˙ברר למפרע כיˆ„ בכל ˘נו˙יו ‰יי˙‰ „בי˜ו˙ו ב‰˘י"˙ ‡מי˙י˙, וממיל‡ חייו נ˜ר‡ים חיים 

‡מי˙יים ונˆחיים, "ו‡˙ם ‰„ב˜ים ב‰' ‡ל˜יכם חיים כולכם ‰יום".

˘נ‰",  ומ‡˙  ו‡רבעים  ˘נים  ˘בע  חייו  ˘ני  יע˜ב  ימי  ˘סיים ‰כ˙וב "וי‰י  מ‰  יובן  ובכך 
כוונ˙ ‰כ˙וב  ˘ב˙יבו˙ ‡לו  פיר˘ו  כי ‰נ‰ ‰מפר˘ים  מיו˙ר ‰ו‡.  ז‰  ח˘בון  ˘לכ‡ור‰  ‡ף 
פ"‰.  ˙„ב‡"ר  ור‡‰  פר˘˙נו.  ˙חיל˙  (ר‡‰ ‡ל˘יך  לטוב‰"  ˘וין  יע˜ב "כולן  ˘ני  כיˆ„  ל‰„‚י˘  ‰י‡ 
מˆרים   ıב‡ר ˘נו˙יו  י„י  על  ב‡מ˙  כי  מ‡ירים,  למעל‰ ‰רי ‰„ברים  פי ‰מבו‡ר  ועל  ועו„). 

נ˙ברר כיˆ„ כל ˘נו˙יו ‰יו ˘נים ˘ל חיים ‡מי˙יים, ו"כולן ˘ווין לטוב‰".

החיים האמיתיים דווקא אצל "זרעו"
ועפ"ז יבו‡ר ‚ם כיˆ„ נ˜ר‡˙ פר˘‰ זו ב˘ם "ויחי" על ‡ף ˘‰י‡ מ„בר˙ על פטיר˙ יע˜ב:

מ˙",  ל‡  ˘"יע˜ב ‡בינו  מכיוון  מי˙‰  ל˘ון  ביע˜ב  נ‡מר‰  ˘ל‡  ב)   ,‰ (˙עני˙  חז"ל  ‡מרו 
ולמ„ו מפסו˜ים ˘כ˘ם ˘"זרעו בחיים", כך "‡ף ‰ו‡ בחיים".

ועומ˜ עניין ז‰ ‰ו‡, ˘חייו ‰‡מי˙יים ˘ל יע˜ב ‰ו‡ מ‰ ˘‰י' „בו˜ ב‡ל˜ים חיים, ˘עי"ז 
חי חיי נˆח – ˘ר˜ חיים כ‡לו נ˜ר‡ים חיים. וחיים ‡לו ל‡ נפס˜ו ל‡חר פטיר˙ו, ‡ל‡ ‰מ˘יכו 

‡ˆל יוˆ‡י חלˆיו, ˘‰ם ‰חיים בחייו ‰‡מי˙יים ˘ל יע˜ב, ‰„בי˜ו˙ ב‰˘י"˙.

עי˜ר  מכך,  יו˙ר  ‰רב‰  ‡ל‡  פטיר˙ו,  ל‡חר  ממ˘יכים  יע˜ב  ˘ל  ˘חייו  ר˜  ז‰  ו‡ין 
‰נˆחיו˙  ‰י‡  ‰חיים  עניין  ‡מי˙יו˙  פטיר˙ו.  ל‡חר  „וו˜‡  ניכר  יע˜ב  חיי  ˘ל  ‰‡מי˙יו˙ 
˘ב‰ם, ˘‡ינם מ˘˙נים ונחל˘ים מחמ˙ ‰זמן ‡ו מחמ˙ ‰פרעו˙ וטר„ו˙. וכ‡˘ר נ˘מ˙ו ˘ל 
יע˜ב ‡בינו נס˙ל˜‰ מ‚ופו, ‡ין ז‰ ˘חייו ‰‡מי˙יים נˆחיים ‰ם בחיי נ˘מ˙ו בלב„, ‡ל‡ חייו 
‡לו ‰מ˘יכו ‚ם בעולם ‰ז‰, ב"זרעו". ובכך מ˙בט‡˙ ‡מי˙יו˙ חייו ˘ל יע˜ב ‡בינו, ˘חייו 

‰‡מי˙יים ו„בי˜ו˙ו ב‰˘י"˙ ממ˘יכים לע„ לל‡ ˘ינויים, ‚ם ל‡חרי יˆי‡˙ נ˘מ˙ו מ‚ופו.

ב˘ם  ל‰˜ר‡  ‰ר‡וי'  ‰י‡  ‰י‡  יע˜ב,  פטיר˙  ‡ו„ו˙  ‰מספר˙  פר˘˙נו,  „וו˜‡  וממיל‡ 
˘ל‡חר  ב˙˜ופ‰  ברור  וביטוי  ‚ילוי  לי„י  ˘‰‚יעו  יע˜ב  ˘ל  ‰‡מי˙יים  חייו  ˘ם  על  "ויחי" 

פטיר˙ו.

לקראת שבת י

על  מ˜ום  מכל  חיים,  נ˜ר‡ים  עˆמם ‡ינם  מˆ„  ˘‰נבר‡ים  ˘‡ף  ו‰יינו,  כולכם ‰יום".  חיים 
י„י ‰„בי˜ו˙ ב‡ל˜ים חיים, יכולים ‚ם ‰ם לחיו˙ ב˜יום ‡מי˙י ונˆחי.

ונ‚לים  ניכרים  ל‰יו˙  ב‰˘י"˙, ˆריכים  י„י „בי˜ו˙ו  על  י‰ו„י,  ˘ל  חייו ‰‡מי˙יים  ‡מנם, 
‚ם בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי. ‰עולם ‰‚˘מי מס˙יר על ‰‡מ˙ ˘ל ענייני ˜„ו˘‰. ועבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡ 

ל‰ר‡ו˙ ‚ם בעולם ‰‚˘מי כיˆ„ „בי˜ו˙ו ב‡לו˜ו˙ ‰י‡ ‡מי˙י˙, בלי ˘ינויים.

ו˜יום  ב‰˘י"˙,  „בו˜  ונו˙ר  ו‰מניעו˙,  ו‰בלבולים  ‰ניסיונו˙  כל   ˙‡ עובר  י‰ו„י  כ‡˘ר 
‰˙ור‰ ומˆוו˙ ˘לו ‰ו‡ ב˘לימו˙ ולל‡ פ‚ם, ‡זי מ˙‚לים במלו‡ ‰ב‰ירו˙ חייו ‰‡מי˙יים, 

˘‰רי „בי˜ו˙ו ב‰˘י"˙ ל‡ ני˙נ˙ ל˘ינוי.

המבחן לחייו של יעקב
˘נ‰"  ע˘ר‰  ˘בע  מˆרים   ıב‡ר יע˜ב  "ויחי  ‰˙יבו˙  מ„וע  נכון  ‡ל  ל‰בין  ני˙ן  ומע˙‰ 
נ˜ר‡˙  יע˜ב  ˘ל  פטיר˙ו  פר˘˙  כיˆ„  וכן  יע˜ב,  פטיר˙  ‡ו„ו˙  ‰מ„בר˙  בפר˘˙נו  נכללו˙ 

ב˘ם "ויחי".

כ‡מור, חייו ‰‡מי˙יים ˘ל י‰ו„י, ו˘ל יע˜ב ‡בינו ‰ם „וו˜‡ כ‡˘ר ‰ו‡ „בו˜ ב‰˘י"˙, 
ו„וו˜‡ כ‡˘ר „בי˜ו˙ זו עומ„˙ במבחן ‰ניסיונו˙ ˘ל ‰עלם ו‰ס˙ר ‰עולם ‰‚˘מי.

˘"ויחי  ל‰כריז  ‰י'  ני˙ן  ל‡  ע„יין  ‰ר‡˘ונו˙  ˘נו˙יו  ו˘לו˘ים  מ‡‰  כל  במ˘ך  כן,  ועל 
יע˜ב", כיוון ˘ל‡ ‰וכח ˘‡כן ‡לו חיים ‡מי˙יים ונˆחיים, ˘‡ינם מ˘˙נים על י„י ‰ניסיונו˙ 

ו‰˜˘יים ˘ל ‰עולם ‰‚˘מי.

ו‡ם ‡ˆל ‡„ם פ˘וט נ„ר˘˙ ס˙ם „בי˜ו˙ ב‡ל˜ו˙, ‰רי ˘‡ˆל יע˜ב ‡בינו נ„ר˘˙ „בי˜ו˙ 
˘"‰ן ‰ן  ב)  רנז,  זח״‚  ו.  פפ״ב,  ו.  פמ״ז,  (ב״ר  חז"ל  על ‰‡בו˙ ‡מרו  יו˙ר.  נ˘‚ב˙ ‰רב‰  ב„ר‚‰ 
‰מרכב‰", ו‰יינו ˘כ˘ם ˘‰מרכב‰ בטל‰ ‡ל ‰רוכב ל‚מרי לל‡ כל רˆון עˆמי, כל ‰‡בו˙ 

‰יו כל ימי‰ם בבחינ˙ "מרכב‰" ˘בטל‰ ומבוטל˙ כלפי רˆון ‰˘י"˙.

‰ם  ˘חייו  ע„יין  ל‰כריז  ‡פ˘ר  ‰י'  ל‡  למˆרים  ירי„˙ו  ע„  חייו  ימי  מ˘ך  כל  וממיל‡ 
‡מי˙יים. ‡ו„ו˙ כל ‡„ם, ו‚ם על ˆ„י˜ים, ‡מרו חז"ל (‡בו˙ פ"ב מ"„) "‡ל ˙‡מין בעˆמך ע„ 
פר˘"י   .‡  ,„ (ברכו˙  י‚רום ‰חט‡"  ˘ח˘˘ "˘מ‡  בייחו„  מˆינו  יע˜ב ‡בינו  ו‡ˆל  מו˙ך",  יום 

וי˘לח לב, ‡).

ו‡ף ˘עו„ ב‰יו˙ו ב‡רı י˘ר‡ל עבר יע˜ב ˆרו˙ ויסורים רבים, ומכל מ˜ום עמ„ בˆ„˜ו, 
ו‚ם בניו ובני בניו ‰לכו ב„רך ‰י˘ר ו‰יו ˆ„י˜ים, מכל מ˜ום ע„יין ‰י' ‡פ˘ר לומר ˘כל ז‰ 
˘„בי˜ו˙ו  וי˙ברר  ממ„רי‚˙ם,  יפלו  יו˙ר  מ‚ו˘ם  למ˜ום  יר„ו  י˘ר‡ל, ‡ך ‡ם   ıב‡ר ר˜  ‰ו‡ 

ב‰˘י"˙ נ˙ונ‰ ל˘ינוי, וממיל‡ מלכ˙חיל‰ חייו ‡ינם ‡מי˙יים ח"ו.

‰יו  לחייו  ‰‡חרונו˙  ‰˘נים  ובמ˘ך  לפטיר˙ו,  סמוך  יע˜ב  עמ„  כבר  בפר˘˙נו  ‡מנם, 
‰‰עלמו˙  כל  ולמרו˙   ."ıר‡‰ "ערוו˙  ביו˙ר,  ו‰נחו˙‰  ‰˘פל‰  מˆרים,   ıב‡ר ובי˙ו  ‰ו‡ 
ע„  ומˆוו˙י',  ‰˙ור‰  ˜יום  ˘ל  ביו˙ר  ‰נעלי˙  ב˘לימו˙  יע˜ב  ‰י'  ‰˜„ו˘‰,  על  ו‰‰ס˙רים 

‰ר‚ע ‰‡חרון ˘ל חייו.


