
‚úיון ˙עט
ער˘"˜ פר˘˙ וי˘ב ‰'˙˘ע"‰

עוú‰ ‡ו "יור„" – ˙מנ˙‰, úמ‡י נפ˜"מ?

‰ניˆוı ˘˘ורף ‡˙ ‰˜˘ „בי˙ ע˘ו

‰˜˘ר „פ„יון בכור ומחˆי˙ ‰˘˜ú úמכיר˙ יוסף

‰י„ור בכ˘רו˙ נו‚ע ú˙כונו˙ ‰‡„ם

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

טענו˙ ˘‡ינם מ„רכי ‰˘כל
ב)  בנס˙רו˙,  עס˜  ל‰ם  ‡ין  כי   (‡ ‰טוענים,  טעמי  בטלים  ˘נ˙ב‡ר,  מ‰  בכל  ו‰נ‰ 
ול‡ו כל מוח‡ סביל „‡, ‡˘ר ב׳ ‰טעמים ‡ינם מ„רכי ‰˘כל, וחרפ‰ ‰י‡ למ˘כיל על 
„בר ‚ם ל‡ומרם, כי „בר נו„ע ‡˘ר כל „בר ‰˘כל‰ ‡יז‰ ˘˙‰י׳ ‡ם ‡ין לומ„ים ‡ו˙‰ 

‰י‡ כ„בר ‰נס˙ר, ובלי ‰˜„מו˙ ˘כלים ‡ין ‰מוח סובל ‡ו˙‰.

ו‡ינם  עולם  ˘ל  בי˘וב‰  ‰נבלעים  כלומר  ‰י˘וב  מבעלי  ‰‰מונים  רוב  טענ˙  ו‰י‡ 
עוס˜ים ב˙ור‰. ב‡מרם כי כב„ ל‰ם ל˜בל ˘כל ‰˙ור‰, ו‰ל‡ בעניני עס˜י‰ם ומסחרי‰ם 
 ıחפ‰ מעניני  ‰˘וח„  ˘ל  מי„˙‰  ‚„ל‰  כמ‰  וע„  ‰מˆ‡ו˙,  וממˆי‡ים  ‰ם  מ˙חכמים 
בי˘וב‰ ˘ל עולם ע„ כי ‡ינם בו˘ים ‰מ‰ ל‰‚י„ כז‡˙, כי ‰ל‡ בעניני מסחר ו˜נין ‡ם 
עלבונו  וי˙בע  יכעוס  מסחר ‰ל‡  בעניני  בינו˙ ‰ו‡  כי ‡י˘ ‡ין  חבירו  על  י‡מר  ‰‡ח„ 
˘כל ‰˙ור‰  וב‰ע„ר ‰בנ˙  מסחר,  ˘ל  סברו˙  מבין  כי ‡ינו  עליו  ל‡מר  לבו  מל‡ו  ‡יך 
‰נ‰ לב„ ז‡˙ ˘‡ין ˘וט‰ ז‰ נפ‚ע, ‡ל‡ עו„ ‰ו‡ מ˘˙מ˘ בז‰ ל‰ˆ„י˜ ‡˙ עˆמו מפני 

מ‰ ‡ינו לומ„ ˙ור‰.

וכן ‰ו‡ בטענו˙ ‰‡ומרים כי ‡ין ל‰ם עס˜ בנס˙רו˙, ו„‡י ‰„בר כי ˜ו„ם ˘לומ„ים 
‰„רו˘ו˙  ‰˜„מו˙  בלי ‰כנ˙  ז‡˙  מ˜בל  ו‚ם ‡ין ‰מוח  ו‰נעלם,  „בר ‰נס˙ר  כמו  ‰ו‡ 
לי„יעו˙ ‡לו, ו‰חפı בחיים ‡מי˙ים ונעימים ילמו„ ויפ˜חו עיניו ב˙ור˙ „׳ ובנועם ˜יום 

‰מˆוו˙, וכל עניני עולם י‡ירו לו ב‡רחו˙ חיי ˙ור‰ ומˆו˙ וטוב י‰י׳ לו בז‰ ובב‡.

(‡‚"˜ חל˜ י עמ׳ ˘סח, ˘ע„-˘ע‰)



כ‚

דרכי החסידותדרכי החסידות

מˆוו˙ י„יע˙ ‡לו˜ו˙
מבין  ‡ינו  כי  עליו  ל‡מר  לבו  מל‡ו  ‡יך  עלבונו  וי˙בע  יכעוס  ‰ל‡  מסחר  בעניני 
נפ‚ע,  ז‰  ˘וט‰  ˘‡ין  ז‡˙  לב„  ˘כל ‰˙ור‰ ‰נ‰  וב‰ע„ר ‰בנ˙  מסחר,  ˘ל  סברו˙ 
וכן ‰ו‡  ˙ור‰.  לומ„  מ‰ ‡ינו  מפני  עˆמו  ל‰ˆ„י˜ ‡˙  בז‰  מ˘˙מ˘  עו„ ‰ו‡  ‡ל‡ 

בטענו˙ ‰‡ומרים כי ‡ין ל‰ם עס˜ בנס˙רו˙

◇ ◇ ◇

מˆו‰ ‰נו˙נ˙ חיו˙ בכל ‰מˆוו˙
ללמו„  חוב  ˘י˘  יע״‡  ˘במ„ינ˙ם ‰ט׳  „׳  ליר‡י  ל‰סביר  לו  כב„  כי  ˘כו˙ב  ...ומ‰ 
בכלל  ו[˘]‰י‡  חסי„ו˙],  „ברי  חיים,  „ברי ‡ל˜ים   =] „‡״ח  ול„ע˙  ל‰˘כיל  ול‰עמי˜ 
מˆו˙ ״וי„ע˙ ‰יום ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך וכו׳״ ול‡ ‚רע‰ מ˘‡רי מˆו˙ ‰כרחיו˙ ˘ב˙ור‰, 

כי ‰ם טוענים ‡ין לנו עס˜ בנס˙רו˙ ול‡ו כל מוח‡ סביל „‡.

‰ו‡  ‡מ˙  וי„ע˙,  מˆו˙  בכלל  ‰י‡  „‡״ח  „לימו„  ‰ענין  בכללו˙  י„י„י  ‰סבר  ‰נ‰ 
ונ‰ני˙י במ‡„, מיו˘ר ˘כלו ˘˙ופס ‡˙ ‰ענין כמו ˘‰ו‡ ל‡מי˙˙ו.

פרטי˙,  מˆו‰  ˘‰י‡  מ‰ו˙‰  בעˆם  מעל˙‰ ‰עˆמי  לב„  זו „וי„ע˙ ‰נ‰  מˆו‰  ‡מנם 
‰י‡ מˆו‰ כללי˙ ‰נו˙נ˙ חיו˙ בכל ‰מˆו˙.

ל‰בין  ˘כלו  כלי  ול‰טריח  מוחו  כלי  ליי‚ע  „˘יעור ‰מˆו‰ ‰י‡  וי„ע˙  מˆו˙  ..וז‰ו 
י‰י׳  כי  ע„  ול‰בין,  ל‰˘י‚  ˘ביכול˙ו  מ‰  כל  ו‰˘‚‰  בי„יע‰  (‚עטליכ˜ייט)  ‡ל˜ו˙ 
בלמו„  ו‰ן  ‰מˆו˙  ב˜יום  ‰ן  ל„׳,  ויר‡‰  ב‡‰ב‰  י˙עורר  ˘לבבו  ‰לב  ‡ל  ‰‰˘ב‰ 
בי‡ורי  עפ״י  פנימי˙  ו‰˘‚‰  ב˙פיס‡  ו˙ור‰  ‡ל˜ו˙  „י„יע˙  זו  מˆו‰  ו˘˜ול‰  ‰˙ור‰, 

˙ור˙ ‰חסי„ו˙ כי ‰י‡ ‰י‡ ‰נו˙נ˙ טעם ל˘בח בכל מע˘‰ ‰מˆו˙ בחיו˙ פנימי.

˘יחו˙ ו‡‚רו˙ ˜ו„˘ מכ״˜ ‡„מו״ר מו‰ריי״ˆ מליוב‡וויט˘ 
זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙

בעז‰י״˙.

ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  וי˘ב, ‰ננו  פר˘˙  ˘ב˙ ˜ו„˘  ל˜ר‡˙ 
˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ‰˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון ˙עט), 
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך רבבו˙ עניני חי„ו˘ ובי‡ור 
מליוב‡וויט˘  ‡„מו"ר  כ"˜  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל  נ˘י‡  ˘ב˙ור˙ 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

וז‡˙ למו„עי, ˘ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו, 
נ‡מרו  ולפעמים  מערכ˙,  חבר  ע"י  ונערכו  מח„˘  עוב„ו  ו‡ף 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור  ‰בי‡ורים 
ו˜וˆר  ‰מו˘‚  ˘מעומ˜  ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙ 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

◇ ◇ ◇
וי‰"ר ˘נזכ‰ ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰' כמים 
מ‡י˙י  ח„˘‰  "˙ור‰  ח„˘‰,  ˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰  מכסים",  לים 

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰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

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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 ˘מו‡ל ‡בˆן, הרב לוי יˆח˜ ברו˜,
הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום 

חריטונוב, הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

חלב עכו"ם - ספי˜ו˙ ב‡מונ‰
סיפור  ע"פ  עכו"ם, ‰ו‡  לחלב  ב‰נו‚ע  לו  ˘‡מר˙י  מ‰  . . ‰נ‰  במ"˘ ‡ו„ו˙ ‰‡ברך 
‰י„וע מכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר (וכמ„ומ‰ ‚ם נ„פס1), ˘חלב עכו"ם מעורר ספי˜ו˙ ב‡מונ‰, 
ו‡לו ‰„ברים ˘‡מר˙י לו. ו˘‡ם בכל ‰זמנים ‰י' ˆריך ל‰ז‰ר מ‰נ"ל, כמובן ופ˘וט, על 
‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ‰נוער „‡רˆו˙ ‰ברי˙, ובפרט ב‡לו ‰לומ„ים במוס„ו˙ ˘˘ם ˙ערובו˙ 

טוב ורע, ול‡ום מל‡ום י‡מı, ו„"ל.

(‡‚"˜ חט"ז ע' רמ‚)

‡כיל‰ ב˙‡ו‰ - ירי„‰ ממ„רי‚˙ מ„בר
 ˘„˜ „‡מר  למ‡ן  ‡פילו  ממ„רי‚˙ו,  ‰‡„ם   ˙‡ מורי„  ב˙‡ו‰  ‡כיל‰  ‡ם  ב˘‡ל˙ו 

עˆמך במו˙ר לך, ל‡ו „‡וריי˙‡.

כבר ‡מרו רז"ל, ערבים עלי „ברי סופרים. וז‰ מובן ‚"כ ע"פ ‰מבו‡ר ב˙ני‡ ˜„י˘‡ 
חמורים  סופרים  „ברי  ו‚ם  כו',  מ„‡וריי˙‡  ˘‰ו‡  ל'  פר˜  סוף  ‚"כ  ˘ם  ור‡‰  ז',  פר˜ 

מ„ברי ˙ור‰ וכו'.

ו‰ו‡ מובן ‚"כ ב˘כל ‰פ˘וט, כי ‰‡וכל ב˙‡ו‰ נע˘‰ מ˜בל מ‰מ‡כל ˘‰ו‡ ˆומח 
וחי, ובמיל‡ מורי„ ‡˙ עˆמו ממ„רי‚˙ מ„בר למ„רי‚˙ם, ו˜"ל.

(‡‚"˜ ח"י ע' ˜מז)

1)  ר‡‰ ס‰"מ ‡י„י˘ ע' 57.
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תורת חייםתורת חיים
מכ˙בי ˜ו„˘ עם עˆו˙ ו‰„רכו˙

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

‡לו ‰ן ‰‡וכלין

‰י„ור במ‡כל - ‰י„ור בנפ˘ ‰יל„
במענ‰ למכ˙ב‰ מ . . בו ‰י‡ כו˙ב˙ ‡ו„ו˙ מˆב ברי‡ו˙ יל„י' ˘י', ומסיימ˙ ב˘‡ל‰ 
‡יך ל‰˙נ‰‚ בנו‚ע למ‡כל ל‡ מ‰ו„ר, ו‡˘ר ל„ע˙‰ יכול ‰מ‡כל ל‰וסיף ˙י‡בון ‡ˆל 

‰יל„ים.

בכלל, ‰י„ור במ‡כלים (כפי ˘מוסבר במ˜ומו˙ רבים) נו‚ע ל‡ ר˜ ב˘מיר˙ ‰מˆו‰, 
עם ‰נ˘מ‰, ‰רי  ב‚וף, ‰מ˙˜˘ר  וב˘ר  „ם  מכן  ל‡חר  נע˘‰  מ‡כל  ˘מכל  מ‡חר  ‡ל‡ 
עם  ‰מ˘˙מ˘  ז‰  ˘ל  ‰טובו˙  ומ„ו˙  ‰‡ופי  על  מ˘פיעו˙  ‰מ‡כלים  וזכו˙  ‰כ˘רו˙ 
כ˙וספ˙  ‚ם  ל‰ח˘ב  ˆריך  ‰מ‡כל,  ונ˜יו˙  ע„ינו˙  ‰י„ור,  ˙וספ˙  כל  ולכן,  ז‰.  מ‡כל 
בעיˆוב, ע„ינו˙ וזכו˙ ˘ל ‰‡ופי ו‰מי„ו˙. ו‡ם כן ‰„בר ‡ˆל ‡נ˘ים מבו‚רים - ‰רי ז‰ 
מ‡„  ח˘וב  ולכן  ב˙‰ליכי ‰˙פ˙חו˙,  ˘ל‰ם  ˘‰‡ופי  יל„ים,  יו˙ר ‡ˆל  מרוב‰  במי„‰ 

ב‡יז‰ כיוון מוליכים ‡ו˙ם.

ל‡ור ‰‡מור מובנ˙ עמ„˙י, ˘‰יו˙ ו‡ין מ„ובר ח"ו בענין ˘כל ברי‡ו˙ם ˙לוי בז‰, 
‰מ‡כלים.  ˘ל  מ‰‰י„ור  ל‰פחי˙  ˆורך  ‡ין  לכן   - וחיזו˜  טעם  כ˙וספ˙  ‡ל‡  ז‰  ו‡ין 
˘ל  ברי‡ו˙ם  ולחז˜  ˙י‡בונם,   ˙‡ ל‰‚ביר  ‡יך  ‡חרו˙  „רכים  למˆו‡  ‡פ˘ר  ובו„‡י 

‰יל„ים, ל‡ על ח˘בון ‰כ˘רו˙ ו‰‰י„ור...

(˙ר‚ום מ‡‚"˜ חי"ח ע' ˜ט)

תוכן הענייניםתוכן העניינים

‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
"‰נ‰ חמיך עול‰ ˙מנ˙נ‰" – "עול‰" למ‰ נ‡מר?

 ıמ‰ ˜˘‰ בפסו˜ "‰נ‰ חמיך עול‰ ˙מנ˙‰" ˘ר˘"י ˆריך לפר˘ו? / מ„וע מבי‡ ר˘"י ר˜ ˙ירו
‡ח„ ˘ל ‰‚מר‡ ול‡ ‡˙ ˘ני ‰˙ירוˆים ‰‡חרים? / מ„וע ‡"‡ לומר ˘"עול‰ ˙מנ˙‰" פירו˘ו 

עלי' רוחני˙? / בי‡ור נפל‡ ב„ברי ר˘"י על ‰כ˙וב "‰נ‰ חמיך עול‰ ˙מנ˙‰"

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י ˘יח‰ ב' לפר˘˙נו)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט פנינים
עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
‰ניˆוı ˘˘ורף ‡˙ ‰"˜˘" „"בי˙ ע˘ו"

בי‡ור „ברי ר˘״י ברי˘ פר˘˙נו ב„בר ˙מי‰˙ יע˜ב ‡ו„ו˙ ריבוי ‰‡לופים „בי˙ ע˘ו; בי‡ור 
ענין ‰״‡˘״ ו‰״˜˘״ ו˙מי‰˙ ‰פחמי, בעבו„˙ ‰‡„ם ‡˙ ‰˘י״˙. 

(ע״פ ׳ר˘ימו˙׳ חובר˙ כב)

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

י„ חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב„ברי ‰ירו˘למי „פ„יון בכור ומחˆי˙ ‰˘˜ל ˘ייכים למכיר˙ יוסף

י˜˘‰ ב„ברי ‰מפר˘ים בענין ‰ח˘בון ˘בירו˘למי ˘כל ‡ח„ מ‰˘בטים ˜יבל מחˆי˙ ‰˘˜ל 
מן ‰מכיר‰ / י˜˘‰ בבי‡ורי ‰מפר˘ים בכוונ˙ ‰ירו˘למי לענין ˘ייכו˙ מכיר˙ יוסף למחˆי˙ 

‰˘˜ל ופ„יון בכור / יסי˜ בי‡ור מחו„˘ ב˘ייכו˙ מכיר˙ יוסף למ‰ו˙ן ˘ל ב' מˆוו˙ ‡לו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ ˘יח‰ לפר˘˙נו)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
‡לו ‰ן ‰‡וכלין

‰ז‰ירו˙ ‰נ„ר˘˙ בכ˘רו˙ ‰‡כיל‰ ו˘˙י', וב‡כיל‰ ל˘ם ˘מים

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
מˆוו˙ י„יע˙ ‡לו˜ו˙
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מקרא אני דורשמקרא אני דורש

"‰נ‰ חמיך עול‰ ˙מנ˙נ‰" 
– "עול‰" למ‰ נ‡מר?

מבי‡  מ„וע   / לפר˘ו?  ˆריך  ˘ר˘"י  ˙מנ˙‰"  עול‰  חמיך  "‰נ‰  בפסו˜   ‰˘˜ מ‰ 
ר˘"י ר˜ ˙ירוı ‡ח„ ˘ל ‰‚מר‡ ול‡ ‡˙ ˘ני ‰˙ירוˆים ‰‡חרים? / מ„וע ‡"‡ לומר 
˘"עול‰ ˙מנ˙‰" פירו˘ו עלי' רוחני˙? / בי‡ור נפל‡ ב„ברי ר˘"י על ‰כ˙וב "‰נ‰ 

חמיך עול‰ ˙מנ˙‰" 

מפר˘  ˙מנ˙‰",  עול‰  חמיך  ‰נ‰  ל‡מר  ל˙מר  "ויו‚„  י‚)  (לח,  בפר˘˙נו  ‰פסו˜  על 
ר˘"י: 

ב˘פוע ‰‰ר ‰י˙‰  ו‚ו' ˙מנ˙‰';  'ויר„ ˘מ˘ון  וב˘מ˘ון ‰ו‡ ‡ומר  "עול‰ ˙מנ˙‰ – 
יו˘ב˙, עולין ל‰ מכ‡ן ויור„ין ל‰ מכ‡ן". 

˙מנ˙‰"  ˘י‰ו„‰ "עול‰  נ‡מר  כ‡ן  ליי˘ב ‰ס˙יר‰:  ר˘"י ‰י‡  כוונ˙  רי‰ט‡,  ולפום 
˘מ˜ום  ומ˘מע  ˙מנ˙‰"  נ‡מר "ויר„  ב˘מ˘ון  ו‡ילו  בעלי',  ˘מ˜ום ‰עיר ‰ו‡  ומ˘מע 
‰עיר ‰ו‡ בירי„‰; וע"ז מ˙ווך, ˘"ב˘יפוע ‰‰ר ‰י˙‰ יו˘ב˙", וממיל‡ מ˙‡ים ל‰ ‰ן 

‰ל˘ון "עלי'" ו‰ן ‰ל˘ון "ירי„‰". 

על ‰ס˙יר‰  מ˙עכב  ˘ר˘"י  ז‰  על  ל„ו„)  מ˘כיל  חכמים.  (˘פ˙י  במפר˘ים  ‰˜˘ו  וכבר 
ל‰עיר – "ויעל  ביחס  ל˘ון "עלי'"  נ‡מר  יב)  (לח,  בפסו˜ ‰˜ו„ם  כבר  ו‰רי  בפסו˜ „י„ן, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ב‚ילוי  ‰רי  ‚ופ‡  טעמ‡  ומ‰‡י  כנ"ל). 
‡ילו  כי   – ˙˘ע‰  ר˜  במכיר‰  ‰˘˙˙פו 
ב‡ופן  מ˘˙˙פים  ‰יו  ‰‡חים  ע˘ר˙  כל 
ב‚ילוי  מי„  ˘רי‡"  "˘כינ˙‡  ‰י˙‰  ‚לוי, 
– ומלכ˙חיל‰ ל‡ ‰י' ‡פ˘ר ˘יבו‡ ‰„בר 
„"לעב„ נמכר" (˙‰לים ˜‰, יז)16. וכ„י ˘יוסף 
ב‚ילוי  פנים)  כל  (על  עב„,  ב˙ור  ימכר 
ובחיˆוניו˙17, ‰י˙‰ ‰‰˘˙˙פו˙ ב‚ילוי ר˜ 
˘ל ˙˘ע‰ ‡חים; ‡בל מ‡י„ך ‚יס‡, מכיון 
ע˘ר‰,  ˘ל  ‰˘˙˙פו˙  ‰י˙‰  ˘ב‰עלם 
יוסף  וב‡מי˙יו˙  ˘בפנימיו˙  פעל  ז‰  ‰רי 
למעל‰  נ˘‡רו  ‰י‰ו„ים)  כל   – י„ו  (ועל 

מ˘ליט˙ מˆרים. 

‰"כופר נפ˘"  ובז‰ י˘ ל‰מ˙י˜ ‚ם מ‰̆ 
על מכיר˙ יוסף ‰ו‡ מחˆי˙ ‰˘˜ל ˘ממנו 
˜ונים ר˜ ˜רבנו˙ ˆיבור ול‡ ˜רבנו˙ יחי„. 
על  נע˘י˙  יוסף  מכיר˙  על  ‰כפר‰  „‰נ‰, 
במכיר˙  ˘‰י'  ‰פנימי  ‰ענין  ‚ילוי  י„י 
זו,  במכיר‰  ˘נמ˘ך  ‰ˆיבור  כח  יוסף, 
(כנ"ל),  בז‰ ‰עילוי „‰‚‡ול‰  ‡˘ר ‰כניס 
‰יפך ענין ‰עב„ו˙ ו‰‚לו˙. ו‰ל‡ ז‰ו ענין 

ול‡  זכ‡ין  ‰וו  "כול‰ו  מˆ"ע  יוסף  ‡חי  כי   (16
לוי"ˆ  ל˜וטי  ור‡‰  ˘ם.  [ז‰ר  לון"  (יע˜ב)  ח˘י„ 
„מכיר˙  ‰מע˘‰  "‡חר  ˘‚ם  בז‰  ˘‰כוונ‰  ל˘ם, 
כל  ˜ב"‰  ˘"‚רים  ‡ל‡  ע"˘],  כו'",  ח˘„  ל‡  יוסף 
ולכן  כנ"ל.  כל‰ו",  "על  י˘לטו  ˘י˘ר‡ל  כ„י   "‡„
‚ם  ‰רי  ב‚לוי,  ˘רי‡"  "˘כינ˙‡  ˘ל  מˆב  ‰י'  ב‡ם 
‰י˙‰  ול‡  למט‰  ב‚ילוי  ‰י'  ˜ב"‰"  ˘"‚רים  מ‰ 

‡פ˘רי˙ מכיר˙ יוסף לעב„.

17) כ‰מ˘ך (וכבי‡ור) ‰כ˙וב ב˙‰לים ˘ם, ‡˘ר 
מלכ˙חיל‰ "נמכר יוסף (ר˜) ע„ ע˙ בו‡ „ברו ‚ו'".

מי˘ר‡ל  ‡ח„  כל  ˘נו˙ן  ‰˘˜ל  מחˆי˙ 
ל˜נין  ו‡ח„ו˙19  ב‡‰ב‰  יח„18  ומˆטרפין 
‰עון  נ˙˜ן  עי"ז  ‡˘ר  ˆיבור,  ˜רבנו˙ 
„מכיר˙ יוסף ˘סיב˙ו ‰י˙‰ ‰יפך ‰‡‰ב‰, 
ול‰כי  י„).  לז,  (פר˘˙נו  ‚ו'"  ‡ו˙ו  "וי˘נ‡ו 
יוסף  ˘מכיר˙  ‰ירו˘למי  ל„ברי  ˜ו„ם 
מחˆי˙ ‰˘˜ל – ‰˜„ים  ˙˘לום  סיב˙  ‰י‡ 
כי  ‰בן,  לפ„יון  ‚רמ‰  יוסף  „מכיר˙   ‡‰
בבני  פעל  רחל"  ˘ל  ˘"בכור‰  זו  ‰˜„מ‰ 
י˘ר‡ל ‡˙ ‰ענין ˘ל "בכור" (‰˜נין ל‰'), 
˘מזכיר  ‰˘ני  ‰ענין  ל‰בין  ‰יסו„  ‰י‡ 
(˘ממנ‰  ‰˘˜ל  מחˆי˙  ‡˘ר  ‰ירו˘למי, 
‰ענין  מ˙˜נ˙  ˆיבור)  ˜רבנו˙  ˜ונין 

„מכיר˙ יוסף20.

‰מˆו‰,  ב˘ם  ‰נרמזים  מ‰ענינים   '‡ ˘ז‰ו   (18
˘‡י˘   – וכיו"ב)  ‚ר‰  ע˘ר  (ול‡  ‰˘˜ל  מחˆי˙ 
י˘ר‡ל מר‚י˘ ‡˘ר ‰ו‡ ב˙ור יחי„ ‡יו ‡ל‡ מחˆי˙, 
חˆי מן ‰„בר, וכ„י ל˘י‰י' „בר ‰˘לם (˘˜ל ˘לם) 

מוכרח ‰ו‡ ל‰˙‡ח„ עם ‡י˘ י˘ר‡ל ‡חר.

‰˘˜ל  במחˆי˙  מרומז˙  „ˆיבור  ‰‡ח„ו˙  ו‚ם 
˘‰י‡ ע˘ר‰ ‚ר‰.

מ‰נ‰ו‚,   – ‰ˆחו˙  „רך  על  עכ"פ   – ל‰עיר   (19
מס'  על  ‰‚מר‡  מ„פיסים  בבלי  ˙למו„  ˘ב„פוסי 
ב„פוס  ‚ם  (וכ"‰  ירו˘למי  מ˙למו„  ˘‰ו‡  ˘˜לים 
˘י˘  רפב).  וויניˆי‡‰   – בבלי  ˘"ס  כל  ˘ל  ר‡˘ון 
בס„ר  (ול‡  כן  נ‰ו‚  זו  במס'  ˘„ו˜‡  ‰טעם  לומר 
ו‡ח„ו˙  ‡‰ב‰  ענינ‰  זו  מס'  כי   – וכו')  זרעים 
י˘ר‡ל, כבפנים, ולכן מ‡ח„ים ב‰ בבלי וירו˘למי.

בי‡ור   190-191 ע'  ח"כ  בל˜ו"˘  עו„  ור‡‰   (20
למנין  ב' ‰פירו˘ים, ‡ם ‰ע˘ירי  בענין  עפ"ז  נחמ„ 
מוסר  ˘ל  ‰„רכו˙  ב'  ˘‰ם  יוסף,  ‡ו  ר‡ובן  ‰י' 

בענייני ‡‰ב˙ י˘ר‡ל.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ).  כח,  (ויˆ‡  ‚ו'"  נ„ר  יע˜ב  "וי„ר  וכן 
 – וכיו"ב  בנ„ר  מˆוו‰  ב"נ  כמ‰  ול„ע˙ 
יחל  בל  ערך  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י'  ר‡‰ 
בירו˘למי  ‰י‡  ˘פלו‚˙‡  ˘י"‡  בסופו, 
ל„ברי  ˘ב˘בוע‰  וי"‡   ,(‡"‰ פ"ט  (נזיר 

ב‡רוכ‰  (ור‡‰  יחל  בבל  נכרים  ‚ם  ‰כל 
˘ם).  פ"י ‰"ז – ˆויין  מלכים  למלך (‰ל'  מ˘נ‰ 
 (‚ „רו˘  ‰‡˙רים  („רך  „רכים  פר˘˙  ובספרו 
˘‡ם ‰‡בו˙ נענ˘ים על ‡י ˜יום נ„ר, ˙לוי 
‚ם  י"‡  ו‰רי  ל‡ו),  ‡ו  נח  מכלל  יˆ‡ו  ‡ם 
בנו‚ע ל‰˘בטים כל ז‰]. ועו„ (ו˘מ‡ ‰ו‡ 
‰עי˜ר), „י"ל ‡˘ר נ„ר ל‰' (ב„ברים ˘בין 
‡„ם למ˜ום וע„"ז – ל˜יים כל ‰˙ור‰) י˘ 
˜„ו˘‰,  ומ„ר‚˙  ‰˘ם  „עבו„˙  ‚„ר  בז‰ 
ז‰  מסו‚  מע˘‰  עו˘‰  כ˘ב"נ  „בו„‡י 
מע˘‰  על  נˆטוו‰  ˘ל‡  ‡ף  מˆו‰  עו˘‰ 
‰מˆוו˙  ˜יום  לענין  ובנוסף  ו‡כ"מ.  ז‰. 
 ıב‡ר ‰נמˆ‡ים  ל˘בטים  ‰˜נין  ‰י'  ‚ם 
‡ל  יוסף  ˜נין  על  מור‰  ז‰  וכל  ‰˜ו„˘. 

‰˜„ו˘‰.

כ˙ב  כבר  בכור  מˆו˙  בטעם  ו‰נ‰ 
לזכו˙נו  ‰˘ם  "˘רˆ‰  יח):  (מˆו‰  ‰חינוך 
„ע˙  למען  פרינו  בר‡˘י˙  מˆו‰  לע˘ו˙ 
בעולם  „בר  ל‡„ם  לו  ו‡ין  ˘לו,  ‰כל  כי 
בחס„יו,  י˙ברך  ‰˘ם  לו  ˘יחל˜  מ‰  ר˜ 
ויבין ז‰ בר‡ו˙ו כי ‡חר ˘י‚ע ‰‡„ם כמ‰ 
ו‰‚יע  בעולמו  טרחים  כמ‰  וטרח  י‚יעו˙ 
לזמן ˘ע˘‰ פרי, וחביב עליו ר‡˘י˙ פריו 
כבב˙ עינו, מי„ נו˙נו ל‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡, 
לר˘ו˙  ומכניסו  ממנו  ר˘ו˙ו  ומ˙רו˜ן 
מור‰  ‰בכור  פ„יון  ˘מˆו˙  ‰יינו  בור‡ו". 
על ˘ייכו˙ כל ‰„ברים ל˜„ו˘‰, "כי ‰כל 

˘לו".

˘מכיר˙  לב‡ר ‰יטב, „כיון  י˘  ומע˙‰ 

‡ל  "˜נוי"  י‰י'  ˘יוסף  פעל‰  יוסף 
ל‰יו˙  יכול‰  ל‡  למˆרים  ו˘וב  ‰˜„ו˘‰, 
עב„ו  „‰מוכר  וכ„ינ‡  עליו,  ˘ליט‰  ˘ום 
לחירו˙  יוˆ‡  ולחו"ל  כוכבים  לעוב„י 
כל  ועי"ז  ˘ם),  בפוס˜ים  ועיין  ב  מ‚,  (‚יטין 

מˆרים  מ˘ליט˙  למעל‰  נ˘‡רו  י˘ר‡ל 
"בכור",  ˘ל  ‰ענין  מז‰  נ˘˙ל˘ל  לכן   –
˘‰בכור עˆמו ˜נוי ל‰' – "לי ‰ו‡" (ב‡ י‚, 
ב ובפר˘"י); ונ˙ינ‰ זו ˘נו˙ן "ר‡˘י˙ פריו 

. . לר˘ו˙ בור‡ו" מזכיר‰ ל‡„ם "כי ‰כל 
˘ייך  ‰י˘ר‡ל  ˘בר˘ו˙  מ‰  כל   – ˘לו" 

ל‰˜ב"‰.

ב„ברי  ‰„יו˜  ‚ם  י˙חוור  ומע˙‰ 
‰ירו˘למי בנו‚ע ל‰כפר‰ על מכיר˙ יוסף, 
יוסף  מ‡חי  ע˘ר‰  ‰˘˙˙פו  ˘במכיר‰ 
‰סכים  ל‡  יוסף)  (ובו„‡י  ˘ר‡ובן  [‡ע"פ 
עם ‰מכיר‰] – „בכ„י ˘מכיר˙ יוסף ˙וכל 
˘במכיר‰, ‰עילוי  לפעול ‡˙ ‰ענין ‰טוב 
ל˘לוט  יוכלו  ל‡  ˘ל ‰‚‡ול‰ (˘‰מˆריים 
‰יו   – ‰˜„ו˘‰  ‡ל  ‰כל  ˜נין  ‰יינו  עליו), 
(„ו˜‡).  ˆיבור  ˘ל  לכח  ל‰‚יע  ˆריכים 
ביח„  נמˆ‡ים  מי˘ר‡ל  ˘ע˘ר‰  „ע"י 
"˘כינ˙‡ ˘רי‡" (סנ‰„רין לט, ‡), ‰יינו ‡ור 
 ˜"‰‚‡) ‰עולם  מטבע  ˘למעל‰  ‰˜„ו˘‰ 
למעל‰  ל‰יו˙  כח  מז‰  נמ˘ך  ולכן  כ‚),  סי' 

מ˘ליט˙ מˆרים ו‰‚לו˙15. וי"ל „מ˘ום ז‰ 
„י  ‡ין   ("‡„ כל  ˜ב"‰  "‚רים  (כ‡˘ר  ‰נ‰ 
˘י‰יו  ב‰כרח  ימכרו‰ו, ‡ל‡ ‰י'  ˘˙˘ע‰ 
ע˘ר‰ – ˆירוף ˘ל ע˘ירי (ר‡ובן ‡ו יוסף, 

˘לח˙ם  ‡˙ם  ל‡  ח)  מ‰,  (וי‚˘  מ"˘  וז‰ו   (15
כי   – ‚ו'  לפרע‰  ל‡ב  וי˘מני  ‰‡ל˜ים  כי  ‡ו˙י ‰נ‰ 
יוכלו  ˘ל‡  ‡חיו)  (ע"י  מכיר˙ו  ע"י  בו  ˘ני˙ן  ‰כח 
‰מˆרים ל˘לוט בו, ‰ו‡ ל‡ מן ‰˘בטים עˆמם כ"‡ 

מˆ„ "‰‡ל˜ים" – ‰‡ור ‰‡ל˜י ˘נמ˘ך על י„ם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

מ„וע  על ‚וזזי ˆ‡נו");  לעמו„  ˘ם: "ויעל ˙מנ˙‰  ˙מנ˙‰" (ובר˘"י   .  . על ‚וזזי ˆ‡נו 
ל‡ ‰˙עורר ר˘"י בפירו˘ו ˘ם ליי˘ב ‰ס˙יר‰?

‰כ˙ובים  ˘בין  ‰ס˙יר‰  ב„בר  ‰˜ו˘י  ‚יס‡:  ל‡י„ך   – ˜ו˘יי˙ם  על  ל‰וסיף  וי˘ 
˙˙עורר ‡ˆל ‰˙למי„ כ‡˘ר י‚יע ל‰כ˙וב ב˘מ˘ון, בספר ˘ופטים, ו‡ז יזכור מ‰ ˘למ„ 
ע„יין  בר‡˘י˙, ‰רי  בס'  כ‡ן,  לומ„ ‰פסו˜  כ˘‰˙למי„  ב„בר; ‡ולם  וי˙˜˘‰  בפר˘˙נו 
˘ב‰בנ˙ ‰פ˘ט  כיון  ומע˙‰,  כלל.  לו ˜ו˘י‡  וממיל‡ ‡ין  ˘ופטים (כמובן)  ס'  למ„  ל‡ 
כ‡ן ל‡ ˜˘‰ „בר, ל‡ ‰י' ר˘"י ˆריך לומר כ‡ן מ‡ומ‰, ו‰י' מזכיר ס˙יר‰ זו ומיי˘ב‰ 

בפירו˘ו ל˜מן (בס' ˘ופטים) – ו˙ו ל‡ מי„י!  

ל‰כ˙וב  כ‡ן  ‰כ˙וב  בין  ‰ס˙יר‰  ליי˘ב  ‡ינ‰  ר˘"י  כוונ˙  עי˜ר  ב‡מ˙  ‡˘ר  ונ"ל, 
‚ופ‡;  כ‡ן  בל˘ון ‰כ˙וב  ליי˘ב ˜ו˘י‡  – ‡ל‡  כ‡ן)  (ול‡  ˘ם  מ˜ומו  ˘ז‰   – ב˘מ˘ון 
וז‰ו ‚ם ‰טעם ˘‰ˆיב פירו˘ו בפסו˜ „י„ן ול‡ בפסו˜ ‰˜ו„ם לו, כי ‰˜ו˘י‡ ‰י‡ „ו˜‡ 

בפסו˜ „י„ן, וכפי ˘יבו‡ר בעז"‰.  

‰"ח),  פ"‡  סוט‰  בירו˘למי  ‚ם  ור‡‰   .‡ י,  (סוט‰  ב‚מר‡  ‰ו‡  ר˘"י  „ברי  מ˜ור  ו‰נ‰,  ב. 
‡ו  בעלי'  ‡ם  ˙מנ‰,  ˘ל  מ˜ומ‰  ב„בר  ‰ס˙יר‰  על  ˙ירוˆים  ב'  עו„  מˆינו  ˘ם  ‡מנם 

בירי„‰: 

ו‰יינו,  עלי'". –  בי'  כ˙יב  ב‰  ˘נ˙על‰  י‰ו„‰  ירי„‰,  בי'  כ˙יב  ב‰  ˘נ˙‚נ‰  "˘מ˘ון 
‡ל‡  ˙מנ‰,  ‰עיר  ˘ל  ‰‚˘מי  למ˜ומ‰  מ˙ייחסים  ‡ינם  ו"ירי„‰"  "עלי'"  ˘‰ל˘ונו˙ 
לעיר  בבו‡ו  כי  ˘מ˘ון"  "ויר„  כ˙יב  ˘מ˘ון  ‡ˆל  ‰עיר:  ‡ל  ‰ב‡  ‰‡„ם  ˘ל  למˆבו 
זו ‰בי‡  לעיר  ˘בו‡ו  מ˘ום  "עול‰"  כ˙יב  י‰ו„‰  ו‡ילו ‡ˆל  וירי„‰,  ‚נ‡י  זו ‰י' ‡ˆלו 
‡ˆלו עלי' רוחני˙ [וכפירו˘ ר˘"י על ‰˘"ס: "˘מ˘ם נול„ו פרı וזרח ˘‰עמי„ו מלכים 

ונבי‡ים בי˘ר‡ל"]. 

‡ח˙  בעיר  ‰י'  ˘י‰ו„‰  ו‰יינו,   – בעלי'".  וח„‡  בירי„‰  ח„‡  ‰יו,  ˙מנ‡ו˙  "˘˙י 
‰˘ם)  (ב‡ו˙ו  ‡חר˙  בעיר  ‰י'  ˘מ˘ון  ו‡ילו  ‡לי',  לעלו˙  וˆריך  ב‚וב‰  ‰נמˆ‡˙ 

‰נמˆ‡˙ במ˜ום נמוך וˆריך לר„˙ ‡לי'. 

˘ב‚מר‡,  ‡לו  מפירו˘ים  כ‡ח„  לפר˘  ר˘"י  בחר  ˘ל‡  ‰„בר  בטעם  ל‰˙בונן  וי˘ 
‡ל‡ ‰בי‡ „ו˜‡ ‡˙ ‰פירו˘ ‰˘לי˘י ו‰‡חרון ˘ב‚מר‡ – "ב˘יפוע ‰‰ר ‰י˙‰ יו˘ב˙ 
‰פירו˘ים  ˘ב˘ני  (‡ף  ‡חרון  כפירו˘  ז‰  פירו˘  ‰בי‡  בירו˘למי  ˘‚ם  [ול‰עיר  וכו'" 
˘‰פירו˘ים  ‰מ˘מעו˙  מחז˜  ˘ז‰  ˘בבבלי),  ‰˘ני  ‰פירו˘  „ו˜‡  ‰˜„ים  ‰ר‡˘ונים 
„ו˜‡  ר˘"י  בחר  למ‰  ‰˘‡ל‰:  ומ˙עˆמ˙  ‰כ˙ובים,  למ˘מעו˙  ˜רובים  יו˙ר  ˘לפניו 

בפירו˘ ז‰]. 

‚. ו‰נ‰, בנו‚ע ל‰˙ירוı ‰‡' ˘ב‚מר‡ – ˘‰ל˘ון "עלי'" ו"ירי„‰" ‡ינם כפ˘וטם – 
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מובן ‰טעם ˘ל‡ נוח לר˘"י לפר˘ כן ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" (כמו ˘כ˙ב במ˘כיל ל„ו„ כ‡ן. 
ור‡‰ מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ‡˘˙˜„, עיי"˘ ב‡רוכ‰):

‡ף ˘מˆינו בכמ‰ מ˜ומו˙ ˘ר˘"י מפר˘ "עלי'" ו"ירי„‰" במובן ˘ל מעל‰ וח˘יבו˙ 
(ר‡‰ פירו˘ו ל˘מו˙ לב, ז. ל‚, ‡. במ„בר טז, יב. „ברים ‡, מב), וכן ‰ו‡ בפר˘˙נו ‚ופ‡, ˘ע‰"פ 

"ויר„ י‰ו„‰ מ‡˙ ‡חיו" (לח, ‡) מפר˘ ר˘"י "˘‰ורי„ו‰ו ‡חיו מ‚„ול˙ו" -  

‰כ˙וב  סיפור  ב˙וך  נ‡מרו˙  ו"ירי„‰"  "עלי'"  ‰ל˘ון  כ‡˘ר  „ו˜‡  מ˙‡ים  ז‰  ‰רי 
עˆמו. וב‡מ˙ ˘כן ‰י' ‡פ˘ר לפר˘ ‡˙ ל˘ון "ויעל י‰ו„‰" ˘בפסו˜ ‰˜ו„ם, ˘‰˙ור‰ 
עליי˙ו  בל˘ון "ויעל" ‡˙  לרמז  ו‰י‡ ‰יו„ע˙  י‰ו„‰  ˘ל  מ‡ורעו˙יו  ‰י‡ ‰מספר˙ ‡˙ 

‰רוחני˙ ˘ע˙י„‰ לבו‡ על י„י ‰ליכ˙ו ל˙מנ‰;  

מˆ„  ‰כ˙וב  ל˘ון  ‡ינו  ˙מנ˙‰"  "עול‰  ‰ל˘ון  ˘כ‡ן  „י„ן,  בפסו˜  ‰„בר  ˘ונ‰  ‡ך 
ל˙מר  "ויו‚„   – ‰מ˜ום  מ‡נ˘י  ‡ח„  י„י  על  ל˙מר  ‰ו‚„  ˘בו  ‰נוסח  ז‰ו  ‡ל‡  עˆמו, 
ל‡מר ‰נ‰ חמיך עול‰ ˙מנ˙‰", ו˜˘‰ מ‡ו„ ל‰עמיס בל˘ון ‡ו˙ו ‰מ‚י„ ענין ˘ל עלי' 
ברוחניו˙ (כי „בר ז‰ – ˘י‰ו„‰ ע˙י„ ל‰˙עלו˙ ע"י בו‡ו ל˙מנ‰ - בוו„‡י ל‡ ‰י' י„וע 

לו), ולכן מי‡ן ר˘"י בפירו˘ ז‰ ו‰˘‡יר ל˘ון "עול‰" כפ˘וטו. 

כי  ס"‡) –  בפסו˜ „י„ן „ו˜‡ (כנ"ל  כו'"  יו˘ב˙  ˘"ב˘יפוע ‰‰ר ‰י˙‰  ז‰  ר˘"י  ˘‰בי‡  [וז‰ו ‰טעם 

‰פסו˜ ‰˜ו„ם ‡פ˘ר ליי˘בו ˘מ„בר בעלי' רוחני˙, ו„ו˜‡ בפסו˜ „י„ן ‡י ‡פ˘ר לומר כן וב‰כרח ל‰‚יע 

ל‰סבר ˘בר˘"י].  

‡ך בנו‚ע ל˙ירוı ‰ב' ˘ב‚מר‡ – ˘י‰ו„‰ ו˘מ˘ון ‰יו ב˘˙י ערים ˘ונו˙ – לכ‡ור‰ 
מוכח  ‰כי  ˘בל‡ו  ובפרט  מ˜ר‡",  ˘ל  ב"פ˘וטו  ומיו˘ב  ‰יטב  מ˙‡ים  ז‰   ıירו˙
ז‰  ב˘ם  ערים  ˘˙י  ‰יו  ‡˘ר  מ‚)  יט,  נז.  ˘ם,  י.  טו,  י‰ו˘ע  (ר‡‰  י‰ו˘ע  בס'  מ‰כ˙ובים 
‡ח˙  בעיר  ‰י'  ˘י‰ו„‰  לומר  פל‡  כל  ‡ין  ו‡"כ  ו‡כמ"ל),   – "˙מנ˙‰"  (‡ו  „"˙מנ‰" 

ו‡ילו ˘מ˘ון ‰י' בעיר ‰˘ני'; 

ומ„וע ‡יפו‡ ל‡ רˆ‰ ר˘"י לפר˘ כן בפסו˜ „י„ן, ‡ל‡ ‰ע„יף ‡˙ ‰פירו˘ ˘"ב˘יפוע 
‰‰ר ‰י˙‰ יו˘ב˙, עולין ל‰ מכ‡ן ויור„ין ל‰ מכ‡ן"?  

„. ו‰בי‡ור בז‰: 

‰˜ו˘י‡ ˘ב‡ ר˘"י ליי˘ב ‰י‡ פ˘וט‰ – מ‰ פ˘ר ‰‰„‚˘‰ "עול‰ ˙מנ˙‰"? כלומר: 
למ‡י  ‰רי  ל˙מנ‰,  ל‰‚יע  כ„י  ב‰ר  לעלו˙  ‰וˆרך  י‰ו„‰  ˘‡כן  ‰י‡  ‰מˆי‡ו˙  ‡ם  ‚ם 

נפ˜"מ פרט ז‰ ˘ל "עול‰" ל˙וכן ‰סיפור?

ל˙מנ‰;  י‰ו„‰  ˘ל  מ‰ליכ˙ו  ל˙מר  ˘נו„ע  ז‰  ‰ו‡  לעניננו  ˘נו‚ע  מ‰  ‡ומר:  ‰ווי 
 – ˙מנ˙‰"  ˙מנ˙‰" ‡ו "ב‡  ‰ולך  חמיך  ל‡מר ‰נ‰  ל˙מר  לומר "ויו‚„  ו‡"כ ‰י' ˆריך 
˘ל  ב‡ופן  ‰י˙‰  ‰ליכ˙ו  ‡ם  ל˙מר  נפ˜"מ  י˘  וכי  ˙מנ˙‰"?  "עול‰  ‰ל˘ון  פ˘ר  ומ‰ 
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יע˜ב  כ˘˘לחו  מ˘˙עי ˜ר‡  ל„) (ביוסף  יז, 

‡ˆל ‡חיו ו‰ו‡ ˙חיל˙ סיב˙ ירי„˙ י˘ר‡ל 
למˆרים. ר˘"י), ‡"ר חנינ‡ בר פפ‡ בעˆ‰ 
בחברון  ˘˜בור  ˆ„י˜  ‡ו˙ו  ˘ל  עמו˜‰ 
‚ר  כי  ˙„ע  י„וע  „כ˙יב  ר˘"י),  (‡בר‰ם. 
ב˘ביל  נ‚רם  זרעך". ‰יינו „כל ‰„בר  י‰י' 
ור‡‰  ל‡בר‰ם,  ‰ב˙רים  בין  ‚זיר˙  ˜יום 
מ‰  "ל˜יים  ‰נ"ל:  ע‰"פ  בר˘"י  ‰ל˘ון 
י‰י'  ‚ר  כי  ‰ב˙רים  בין  ל‡בר‰ם  ˘נ‡מר 
זרעך". ובז‰ר (פר˘˙נו ˜פ„, רע"‡) מבו‡רים 
 ‡„ כל  ˜וב"‰  "‚רים  ב‡רוכ12‰:  ‰„ברים 
 – ‰ב˙רים"  בין  „‚זר  ‚זר‰  ל˜יימ‡  ב‚ין 
˘‡חי  לכך  ˘‰בי‡  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  ‰יינו 
בין  ‚זיר˙  ˘˙˙˜יים  כ„י  ימכרו‰ו,  יוסף 
מˆרים;  ל‚לו˙  ילכו  ˘בנ"י  ‰ב˙רים, 
ˆריך  ‰י'  ˘יוסף  „‰טעם  בז‰ר13,  ומב‡ר 
‰‚ם  ימכרו‰ו,  ˘‡חיו  ע"י  למˆרים  ל‰‚יע 
יכל  ‰ב˙רים  בין  ברי˙   ˙‡ ל˜יים  ˘בכ„י 
˘"י„ ‡חיו  ב‡ופן  ‚ם  למˆרים  לר„˙  יוסף 
 – ˘ם)  לז‰ר  ‰חמ‰  ‰‡ור  (ל˘ון  בו"  ˙‰י  ‡ל 
‰ו‡ מפני ˘ע"י ˘בני יע˜ב ˘לטו על יוסף 
"כ‡„ון  ומכרו‰ו  לבו‡  ‡ו˙ו  ˘זר˜ו  (בז‰ 
לז‰ר  ‰חמ‰  ‰‡ור  (ל˘ון  עב„ו"   ˙‡ ‰מוכר 
"עב„  נע˘‰  למˆרים,  ˘יר„  לפני  ˘ם)) 

˘ם);  לז‰ר  מלך  ‰מ˜„˘  (ל˘ון  ‡חיו"14  ˘ל 
ועל י„י ז‰ ‰ובטח ‰„בר, ˘כ˘בני י˘ר‡ל 
למˆרים  ‰י˙‰  ל‡  למˆרים,  ‡ח"כ  יר„ו 

(ור˘"י)  ו‰˘"ס  ‰ז‰ר  בין  ‰ל˘ונו˙  חילו˜י   (12
נ˙ב‡רו ב˘יח˙ מוˆ‡י ˘"פ וי˘ב ˙˘ל"ט.

˘ם)  ˘‰וב‡  (ובר‡"‚  ‰חמ‰  ‡ור  בכ"ז  ר‡‰   (13
ומ˜„˘ מלך לז‰ר ˘ם.

עב„ו  מוכר  – ‰"ז  מכרו‰ו  בעˆמם  ˘‰ם  ו‡ף   (14
‚ט  ˆריך  (‡בל)  לחירו˙  „יˆ‡  כו'  ולחו"ל  לנכרי 

˘חרור (‚טין מ‚, ב). ו‡כ"מ.

על  ל‰ם  ˘‰י'  עלי‰ם (כפי  מלי‡‰  ˘ליט‰ 
˘‡ר עב„י‰ם, ˘"ל‡ ‰י' עב„ יכול לברוח 
כיון  ו‡„רב‰,  ט));  יח,  י˙רו  (ר˘"י  ממˆרים" 
˘‰מˆריים ‰יו עב„י יוסף, ויוסף ‰י' "עב„ 
בני י˘ר‡ל" (ל˘ון ‰‡ור ‰חמ‰ לז‰ר ˘ם), ‰רי 

"י˘ר‡ל „˘לטו על כול‰ו".

ענין  ב‰בנ˙  ח„˘  עומ˜  נמˆ‡  ועפכ"ז 
„מבלי   – בכ˙וב  ˘‰ו„‚˘  יוסף  מכיר˙ 
˘‰י˙‰  טוב‰  ‰בל˙י  ‰כוונ‰  על  ‰בט 
טוב‰  מז‰  יˆ‡‰  לפועל  ‰רי  יוסף,  ל‡חי 
˘‡רי˙  לכם  ל˘ום  ‚ו'  ˘לחני  "למחי'   –
ב‡רı ול‰חיו˙ לכם לפליט‰ ‚„ול‰" (וי‚˘ 
‰י˙‰  ˘‰מכיר‰  ר˜  „ל‡  ‰יינו  ‰-ז).  מ‰, 

‚רם וסיב‰ ל˙וˆ‡‰ טוב‰ עבור בנ"י (עי"ז 
‡ל‡  למלך),  מ˘נ‰  ‡ח"כ  נע˘‰  ˘יוסף 
"ל˘ום  ‰יכול˙   ˙‡ נ˙נ‰  ‚ופ‡  ‰מכיר‰ 
לכם ˘‡רי˙ ‚ו' לפליט‰ ‚„ול‰" – ‰‚‡ול‰ 
פעל‰  יוסף  „מכיר˙  ונמˆ‡,  ממˆרים. 
˘כוונ˙ם  יוסף,  ‡חי  „מˆ„  ו‰יפוכו.  „בר 
לעב„, ‰בי‡‰  ˘י‰י'  כ„י  (במכיר‰) ‰י˙‰ 
‰מכיר‰ ל‚לו˙ מˆרים; ומˆ„ מ‰ ˘"‚רים 
˘ל  ו‰רˆון  ‰כוונ‰  מˆ„   –  "‡„ כל  ˜ב"‰ 
יוסף)  ‡חי  (ע"י  ‰מכיר‰   – בז‰  ‰˜ב"‰ 

נ˙נ‰ ‰כח ל‚‡ול‰.

בין  ‰˘ייכו˙  ‰יטב  יבו‡ר  ומע˙‰ 
˘ל  ‰ענין  עם  רחל"  ˘ל  "בכור‰  מכיר˙ 

פ„יון ‰בן.

כי ‰נ‰ בז‰ ˘‰י' יוסף "˜נוי" ל˘בטים 
‡ל  ˜נוי  ˘נע˘‰  נמˆ‡  ‰מכיר‰,  ע"י 
‰יו  ‰‡„ם  בני  כל  מבין  כי  ‰˜„ו˘‰. 
 ,'‰ במˆוו˙  ‰מחוייבים  ‡נ˘ים  ‰˘בטים 
מיל‰ וכו', ובפרט למ"„ „˜יימו כל ‰˙ור‰ 
בפ'  [ר‡‰  וחיוב  נ„ר  ב‚„ר  כול‰  ונע˘י˙ 
ל‡בימלך.  ˘בוע˙ ‡בר‰ם   – כ„)  (כ‡,  ויר‡ 
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‰וי טעם לפ„יון ‰בן (ובמיל‡ מובן ˘‡ינו 
ר˜ ‡‚ב ‚רר‡, כנ"ל)10.

בי‡ור ‰מפר˘ים  ב‚וף  ל‰בין  ו‚ם ˆריך 
„לעיל, ב˘ייכו˙ מכיר˙ יוסף לב' ‰מˆוו˙, 
ר˜  ‰ו‡  ‰˘˜ל  „מחˆי˙   ‡‰ „ב˘למ‡ 
חמור  חט‡  על  ו˙י˜ון  ˙˘לומין  ˘ל  ענין 
‰כ˙וב  ‰„‚י˘  „‰ל‡  מובן,  יוסף)  (מכיר˙ 
˘כביכול ‡ינו  (‰יינו  נפ˘ו"  "כופר  ˘‰ו‡ 
ל‡חר  ר˜  ‡ל‡  עˆמו,  מˆ„  ‰רˆוי  ענין 
כ„י  ז‰  ˙˘לום  נ„ר˘  חמור  חט‡  ˘נע˘‰ 
˜ו„ם  כמו  כנו  על  ‰מˆב  ול‰˘יב  ל˙˜נו 
לכ‡ור‰  ‰ו‡  בכור  פ„יון  ‡בל  ‰חט‡); 
מ˘ום  ר˜  עˆמו (ול‡  מˆ„  וטוב  רˆוי  ענין 
˘ל  פעול‰  ˙˜נ‰),  ובעי  חט‡  ˘נע˘‰ 
ופי'  ˙ו‡ר  (יפ‰  בכור"  כל  לי   ˘„˜" ˜„ו˘‰, 
˜„ו˘‰,  י˘נו  „בבכור   – ˘ם)  לב"ר  מ‰רז"ו 

˘לכן ˆריך לפ„ו˙ ‡ו˙ו. ומע˙‰ ‡יך נוכל 
י‚רור  רחל"  ˘ל  "בכור‰  ˘מכיר˙  לומר 

ענין ‰˜˘ור עם "˜„˘ לי כל בכור"11.

סמיכו˙  טעם  לב‡ר  י˘  בפנים  ‰מבו‡ר  ע"פ   (10
כי   - „ו˜‡*  ז‰  ובס„ר  פסחים,  למס'  ˘˜לים  מס' 
בכור  פ„יון  ענין  ‰ו‡  מˆרים)  (יˆי‡˙  פסחים  מס' 
בענין  ‰ו‡  ‰מס'  וחו˙ם  וסיום  י˘ר‡ל),  בכורי  (בני 
ומחˆי˙  פ„יון ‰בן   – ו˘ני ‰ענינים  „פ„יון ‰בן**; 
מ˜ו„ם  וס„רן:  יוסף.  מכיר˙  סיב˙ם ‡ח˙:   – ‰˘˜ל 
מחˆי˙   – ˘˜לים  ו‡ח"כ  בכור,  פ„יון   – פסחים 

‰˘˜ל (כס„ר ‰טעמים ˘בירו˘למי), כבפנים.

ניסי  ב‡ופן  ‰בכורו˙  ניˆולו  ˘לפועל  ‡ף  כי   (11
˘‰וˆרכו  ˘ז‰ ‚ופ‡  מכיון  מ"מ,  ל‰' –  ולכן ˜נויים 

לפיה"מ)  (בהקדמתו  הרמב"ם  טעם  לפי  משא"כ   (*
על  (הא')  הדרן  ראה   – שקלים)  מס'  (ריש  והתויו"ט 

מס' פסחים שנדפס בהגדה של פסח עם לקוטי טעמים 

מנהגים וביאורים (קה"ת).

**) ראה גם הדרן הב' שנדפס בהגדה של פסח הנ"ל, 
ס"ז (לקו"ש חי"א ע' 48).

 ‚ 
‡יך  ‰יטב,  ב‡ר  ‰ירו˘למי  כוונ˙  יב‡ר 
פ„יון  מˆו˙  ל˙וכן  מ˙‡ימים  ‰„ברים 
‰מבו‡ר  יסו„  על   – ‰˘˜ל  ומחˆי˙  בכור 

ב„ברי חז"ל בכ"מ ‚בי מכיר˙ יוסף

בפ˘טו˙  ב‰˜„ים ‰חילו˜  בז‰  ו‰נר‡‰ 
יוסף,  מכיר˙  על  ‰"˙˘לום"  ב' ‡ופני  בין 
‰בן  „בפ„יון  ‰˘˜ל,  ומחˆי˙  ‰בן  פ„יון 
יוסף  ˘ל  "ערכו"  לפי  סכום ‰˙˘לום ‰ו‡ 
˘˜לים;  חמ˘   – נמכר)  ˘‰ו‡  (בסכום 
‰ו‡  ‰˙˘לום  ‰˘˜ל  במחˆי˙  מ˘‡"כ 
˜יבל  יוסף  מ‡חי  ‡ח„  ˘כל  ‰סכום  לפי 
מובן,  ומז‰  ‰˘˜ל.  מחˆי˙   – מ‰מכיר‰ 
פרטים  ב'  עם  ˜˘ורים  ‰˙˘לומין  „ב' 
‰י‡  ‰˘˜ל  מחˆי˙  יוסף,  במכיר˙  ˘ונים 
ע˘˙‰  ˘‰מכיר‰  ‰פ‚ם  על  נפ˘"  "כופר 
יוסף);  במכיר˙  ‰נ‡˙ם  (מˆ„  ב‰˘בטים 
ביוסף  "פעל‰"  ˘‰מכיר‰  מ‰  כנ‚„  ו‡ילו 
בן   ˙‡ לפ„ו˙  ˆריך   – לעב„)  (˘נמכר 

‰בכור.

‰˜ו˘י‡   ıירו˙ ל‰לן  י˙ב‡ר  ועפ"ז 
‰נ"ל, ‰‡יך מכיר˙ יוסף (בכור‰ ˘ל רחל) 
‚רם בי˘ר‡ל ‰ענין (למעליו˙‡) ˘ל פ„יון 
מכיר˙  ל‰˘בטים  ˘בנו‚ע  ‡ע"‚  כי  בכור, 
ליוסף  בנו‚ע  וירי„‰, ‰רי  חט‡  יוסף ‰י˙‰ 
˘מ˙בט‡  עילוי  פעל‰  ‰מכיר‰  עˆמו 

בענין ˘ל בכור, כמ˘י"˙.

‰נ‰ בנו‚ע למכיר˙ יוסף ‡˘כחן בסוט‰ 
(י‡, רע"‡): "וי˘לח‰ו מעמ˜ חברון (פר˘˙נו 

יוסף), ‡ינו  רˆוי (מכיר˙  בל˙י  ענין  מפני  ‰ו‡  ל‰נס 
מובן למ‰ ˙‚רום ‰ˆל‰ זו לעילוי ‚„ול יו˙ר מ‡ילו 

ל‡ נמכר יוסף.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

עלי' - ול‡ ב„רך ירי„‰ ‡ו ב‡ורח מי˘ור?!

ל‰ר  ויˆח˜  ‡בר‰ם  ˘ל  ‰ליכ˙ם  על  מספר  ˘‰כ˙וב  ‰ע˜י„‰,  בסיפור  מˆינו  [ו‡כן, 
‰מורי', ו‡ף ˘בפועל ‰לכו ב‡ופן ˘ל עלי' ‡ל ‰‰ר (ור‡‰ פר˘"י ויר‡ כב, ב) – ‰רי ‰כ˙וב 
מספר על ‰ליכ˙ם בל˘ון ס˙מי˙ (ויר‡ כב, ‚-ט): "וילך ‡ל ‰מ˜ום", "ויבו‡ו ‡ל ‰מ˜ום" 

– ו‡ינו ‡ומר "ויעלו", כי ‡ין ˆורך לפרט „בר ˘‡ינו נו‚ע ל˙וכן ‰סיפור]. 

‡ח˙  ˙מנ‰,  ב˘ם  ערים  ˘˙י  ˘‰יו   ıב‰˙ירו ר˘"י  מי‡ן  למ‰  י˙ב‡ר  ומע˙‰   .‰  
בירי„‰ ו‡ח˙ בעלי' – כי ˙ירוı ז‰ ‡ינו מיי˘ב ‰ל˘ון "עול‰ ˙מנ˙‰":

מ˜ום  ‰י'  ‰רי  סמוכו˙  ‰יו  ‡ם  [כי  מזו  זו  רחו˜ו˙  ‰יו  ‰ערים  ˘˘˙י  מס˙בר  „‰נ‰ 
‰י˙‰  ‡ח˙  „˙מנ‰  מפור˘  בי‰ו˘ע  וכן  ‰יכר),  סימן  ל‰ם  מוסיפים  (ו‰יו  כו'  לבלבול 
ל˙מר  ומספר  ב‡  ‰מ‚י„  כ‡˘ר  כן,  ו‡ם  „ן].  ˘ל  בחל˜ו  ו‰˘ני'  י‰ו„‰,  ˘ל  בחל˜ו 
˘י‰ו„‰ ב‡ ל˙מנ‰, ברור מעˆמו ˘‰ו‡ מ„בר על ‡ו˙‰ "˙מנ‰" ˘ב‰ נמˆ‡˙ ˙מר (ול‡ 
ו‡ופן ‰‰ליכ‰  ˙מנ˙‰",  לומר "‰ולך  לו  ו˘וב „י ‰י'  ממנ‰),  על ‰עיר ‰˘ני' ‰רחו˜‰ 

ל‡ מעל‰ ול‡ מורי„.

יו˘ב˙,  ‰י˙‰  ‰‰ר  "ב˘יפוע   – ˘ב‚מר‡  ‰˘לי˘י   ıב‰˙ירו „ו˜‡  ר˘"י  ˘בחר  וז‰ו 
˙מר  בפני  למ‰ ‰„‚י˘ו  בפ˘יטו˙  מיו˘ב  לפיו  כי   – מכ‡ן"  ל‰  ויור„ין  מכ‡ן  ל‰  עולין 

‡˘ר י‰ו„‰ "עול‰ ˙מנ˙‰":  

ב„רך  ו‰˘ני'  ‰‰ר  מר‡˘  ירי„‰  ב„רך  ‡ח˙  ל˙מנ‰,  מוליכו˙  „רכים  ˘˘˙י  מכיון 
‰יכן  ל„ע˙  מנ˙  על  י‰ו„‰,  ב‡  „רך  ב‡יז‰  ל„ע˙  ˙מר  ‰י˙‰  ˆריכ‰   – מ˙ח˙י˙ו  עלי' 
ב‡ו˙‰ „רך ‰עול‰  לחכו˙  ˘˙„ע  ˙מנ˙‰",  ˘י‰ו„‰ "עול‰  ל‰  ולכן ‡מרו  לו;  ל‰מ˙ין 

ל˙מנ‰ (ול‡ ב„רך ‰˘ני' ‰יור„˙ ‡לי'). ו˜"ל. 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

"ע„" ו"מל‡כ˙ו" – "ממ˘" 
‡ו ‡ינם כפ˘וטם?

ויב‡ ‰בי˙‰ לע˘ו˙ מל‡כ˙ו
רב ו˘מו‡ל, ח„ ‡מר לע˘ו˙ מל‡כ˙ו ממ˘, וח„ 
‡מר לע˘ו˙ ˆרכיו נכנס
(לט, י‡. מ‚יל‰ י‡, ‡)

‰י‡  כ‡ן  „‰מחלו˜˙  פלו‚˙˙ם,  לב‡ר  י˘ 
‰כ˙ובים.  בפירו˘  ‰כללי˙  ל˘יט˙ם  ב‰˙‡ם 
כמ‰  בפירו˘  ו˘מו‡ל  רב  ˘נחל˜ו  מˆינו  „‰נ‰, 
˘נחל˜ו ‡ם  לב‡ר  י˘  מ‰ם  ובכל ‡ח„  כ˙ובים, 
י˘ לפר˘ ‡˙ ‰כ˙ובים לפי ‰מ˘מעו˙ ‰מ„ויי˜˙ 

˘ל ‰˙יב‰, ‡ו לפי ˙וכן ‰כללי ˘בכ˙וב.

בימי  "וי‰י  ‰פסו˜  בפירו˘  ול„ו‚מ‡, 
‡י˙‡  כו˘"  וע„  מ‰ו„ו  ‰מולך  ‚ו'  ‡ח˘ורו˘ 
בסוף  ‰ו„ו  ‡מר  ח„  ו˘מו‡ל,  "רב  (˘ם)  ב‚מ' 
‰עולם וכו˘ בסוף ‰עולם, וח„ ‡מר ‰ו„ו וכו˘ 
‚בי ‰„„י ‰וו ˜יימי, כ˘ם ˘מלך על ‰ו„ו וכו˘ 

כך מלך מסוף ‰עולם וע„ סופו".

˘י˘  ס"ל  פלו‚˙˙ם, „"ח„ ‡מר"  לב‡ר  וי˘ 
לפר˘ ˙יבו˙ "מ‰ו„ו וע„ כו˘" כפ˘וטו. ומכיון 
˘˙יב˙ "ע„" מור‰ על ריחו˜ מ˜ום, לכן מפר˘ 
‡ך  ‰עולם".  בסוף  וכו˘  ‰עולם  בסוף  „"‰ו„ו 
ב‰מ˘ך  כי  כן,  לפר˘  ˘‡ין  ס"ל  ‡מר"  ‰"וח„ 
 ˙‡ ‰כולל  מ„ינ‰"  ומ‡‰  וע˘רים  "˘בע  כ˙וב 
‰כ˙וב  מ˘מיענו  כבר  ו‡"כ  כולו,  ‰עולם  כל 
חי„ו˘  ו‡ין  ‰עולם,  כל  על  ‡ח˘ורו˘  ˘מלך 
י˘  כרחך  על  ‡ל‡  כו˘",  וע„  "מ‰ו„ו  ב˙יבו˙ 
˘ב‡  ולפר˘ם  מפ˘טן,  ‡לו  ˙יבו˙  ל‰וˆי‡ 
‰כ˙וב לב‡ר בז‰ ‚ו„ל ו˙ו˜ף מלוכ˙ ‡ח˘ורו˘ 
מסוף  מלך  כך  וכו˘  ‰ו„ו  על  ˘מלך  „"כ˘ם 

‰עולם וע„ סופו". 

לפר˘  ˘י˘  ביני‰ם,  פלו‚˙ו˙  כו"כ  בעו„  מˆינו  [וכן 

ור‡‰  ר˜ „ו‚מ‡ ‡ח˙,  כ‡ן  ו‰וב‡  כז‰,  ב‡ופן  פלו‚˙˙ם 

ב‡רוכ‰ במ˜ור ‰„ברים, ˘ם ‰וב‡ו עו„ כו"כ „ו‚מ‡ו˙].

„‡זלי  „י„ן,  בני„ון  ‚ם  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
ל˘יט˙יי‰ו:

"לע˘ו˙  לפר˘  ˘י˘  ‰י‡  ‡מר"  "ח„  „˘יט˙ 
מל‡כ˙ו  "לע˘ו˙  מפר˘  ולכן  כפ˘וטו,  מל‡כ˙ו" 

לפר˘ו  „‡ין  לי'  סביר‡  ‡מר"  ‰"וח„  ‡ך  ממ˘". 
מ‡נ˘י  ‡י˘  "ו‡ין  ‰כ˙וב  מ‰מ˘ך  כי  כפ˘וטו, 
סו‚  לב‡ר  ‰כ˙וב  ˘ב‡  מ˘מע  בבי˙"  ˘ם  ‰בי˙ 
כזו  מל‡כ‰  ˘‰י‡  לע˘ו˙,  יוסף  ˘ב‡  ‰מל‡כ‰ 
‰בי˙  מ‡נ˘י  ‡י˘  ˘"ו‡ין  „רו˘  לע˘ו˙‰  ˘כ„י 
כפ˘וטו,  "מל‡כ˙ו"  לפר˘  ‡ין  ו‡"כ  בבי˙",  ˘ם 
ולכן  בבי˙,  ‡נ˘ים  י‰יו  ˘ל‡  „רו˘  ל‡  לז‰  כי 
מפר˘ ‰"וח„ ‡מר" „"לע˘ו˙ ˆרכיו נכנס". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז ע' 2 ו‡ילך)

עסו˜ ב˘˜ו וב˙עני˙ו
וי˘ב ר‡ובן ‡ל ‰בור

במכיר˙ו ל‡ ‰י' ˘ם . . עסו˜ ‰י' ב˘˜ו וב˙עני˙ו על 
˘בלבל יˆועי ‡ביו

(לז, כט. ר˘"י)

˘ברˆון  ר‡ובן  ˘י„ע  מכיון  ˙מו‰:  לכ‡ור‰ 
˘"עסו˜  ‡ף  ‰נ‰  ליוסף,  ל‰זי˜  ‰˘בטים 
ל‰י˘‡ר  יכול  ‰י'  ‰רי  וב˙עני˙ו",  ב˘˜ו  ‰י' 
עזבם  ומ„וע  יוסף,  על  ול˘מור  מ˜ום,  בסמיכו˙ 

ו‰לך למ˜ום ‡חר?

כ˙וב  ז‰  לפני  פ˘וטו:  לפי  בז‰  לומר  וי˘ 
סע„ו  ˘‰‡חים  לחם",  ל‡כל  "וי˘בו  בפסו˜ 
י˘‡ר  ˘ר‡ובן  ˘ייך  ל‡ ‰י'  ו‡"כ  ˘ע‰.  ב‡ו˙‰ 
‰יו  ב˙עני˙,  ˘רוי  ב‰יו˙ו  כי  מ˜ום,  בסמיכו˙ 
חו˘„ים ‡ו˙ו ‰‡חים „ז‰ ˘נ˘‡ר ‡˙ם ‰ו‡ ר˜ 
ול‰פר  יוסף,  ‡ו„ו˙  בפי‰ם  מ‰  ל˘מוע  בכ„י 

מזימ˙ם.

˘‰ו‡  ז‰  מ‡חיו  ל‰ס˙יר  לו  ‰י'  ו‡"‡ 
ו‡"כ  ב"˘˜",  לבו˘  ‰י'  ‰רי  כי  ב˙עני˙  ˘רוי 
‰יו  ולכן  וב˙עני˙,  ב˙˘וב‰  ˘עוס˜  בולט  ‰י' 

חו˘„ים בו מ„וע נ˘‡ר ‡˙ם לסעו„‰.

ולכן ‰י' מוכרח לעזבם למ˘ך ‰זמן ˘‡כלו. 
וכ˘‰‚יע חזר‰ כבר ‰י' מ‡וחר מ„י, ˘מכרו ‡˙ 

יוסף כבר.

(ע"פ ˘יח˙ ˘"פ וי˘ב ˙˘ל"ו)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‰˘ייכו˙ בין ‰נך ˙רי חיובי למכיר˙ יוסף, 
ו˙וכן ‰„ברים, „מחˆי˙ ‰˘˜ל ‰ו‡ "כופר 
‰נ‚זר,  עונ˘  על  כפר‰   ,(‡˘˙ (ר"פ  נפ˘ו" 
 .‡ רעו,  (ב˙וספו˙)  (זח"ב  ‰י„וע  ע"פ  ו‰יינו 
„מחמ˙  ובכ"מ),   .(‡ (כט,  פר˘˙נו  ח„˘  ז‰ר 

ל„ורו˙  ‚לו˙  עונ˘  נ‚זר  יוסף  מכיר˙  עון 
"ב˘ביל  ב):  (י,  מ˘ב˙  ‚ם  ל‰עיר  [וי˘ 
מ˘˜ל ˘ני סלעים מיל˙ ˘נ˙ן יע˜ב ליוסף 
ונ˙‚ל‚ל  בו ‡חיו  נ˙˜נ‡ו  בניו  מ˘‡ר  יו˙ר 
וב˙וס'  למˆרים",  ‡בו˙ינו  ויר„ו  ‰„בר 
ירי„‰  נ‚זר‰  ˘כבר  ˘‡ף  „‰יינו  כ˙ב  ˘ם 
"˘מ‡  ‡בל  ‰ב˙רים,  בין  בברי˙  למˆרים 
ע"י  ‡ל‡  כ"כ  עינוי  עלי‰ם  נ‚זר  ‰י'  ל‡ 
ז‰"], „מז‰ יוˆ‡, „מכיר˙ יוסף ‰י‡ "חט‡ 
ו‰יינו   – ל„ורו˙  כפר‰  ˘מˆריך  נמ˘ך" 
˘ˆריכין  ‰˘˜ל  „מחˆי˙  נפ˘ו"  ‰"כופר 
מבו‡ר,  ‰בן  פ„יון  ולענין  לי˙ן;  י˘ר‡ל 
בכור  כל   '‰ "וי‰רו‚  מ˘ום  ‰מˆו‰  „טעם 
‚ו'  ל‰'  זובח  ‡ני  כן  על  ‚ו'  מˆרים   ıב‡ר
טו) ˜˘ור ‡ף  י‚,  (ב‡  בני ‡פ„‰"  בכור  וכל 
יוסף  מכיר˙  מחמ˙  כי  יוסף,  למכיר˙  ‰ו‡ 
י˘ר‡ל" ‰יו  "בכורי  ‚ם  רחל)  ˘ל  (בכור‰ 
נס  ל‰ם  ע˘‰   '‰"˘ ‡ל‡  סכנ‰,  בכלל 
נזר  (ל˘ון  ל„ורו˙"  פ„יון  ‰וˆרכו  ולפיכך 

‰˜„˘ ˘ם).

ב„ברי  נ˙ב‡ר  ל‡  ע„יין  ‡מנם, 
עון  ‚רם  ‡מ‡י  ו‰סבר  טעם  ‰מפר˘ים 
(סו‚י)  ב˘ני  י˙חייבו  ˘בנ"י  יוסף  מכיר˙ 
מחˆי˙  ו‰ן  ‰בן  פ„יון  ‰ן   – ˙˘לומין7 

‰˘˜ל. ויל"ע.

בב"ר  ור‡‰ ‰ל˘ון  פלו‚˙‡.  ˘זו‰י  מ˘מע  ול‡   (7
ור‡‰  ‡ומר).  י‰ו„‰  ר'  (ול‡  כו'  י‰ו„‰  ‡"ר  ˘ם: 

ל˜מן בפנים.

בסו‚יין8  כ‡ן  „בירו˘למי   ,‰˘˜ ועו„ 
לכמ‰  ב‰מ˘ך  ˙˘לומי  ˙רי  ‰ני  נזכרו 
"לפי  ‰˘˜ל,  מחˆי˙  חיוב  על  טעמים 
מחˆי˙ ‰˘˜ל  י˙נו  במחˆי˙ ‰יום  ˘חט‡ו 
. . לפי ˘עברו על ע˘ר˙ ‰„ברו˙ . . ע˘ר‰ 
˘מכרו  "לפי  ממ˘יך  ול‡ח"ז  כו'",  ‚ר‰ 
בכור‰ ˘ל רחל . . פו„‰ ‡˙ בנו בכורו . . 
לפי ˘מכרו בכור‰ ˘ל רחל . . י‰י' כ‡ו"‡ 
נו˙ן ˘˜לו טבע‰ (מחˆי˙ ‰˘˜ל)". ו„רו˘ 
‰„ברים  בין  ˘נכנס  מ‰ו  טוב‡  בי‡ור 
‰ך   – ‰˘˜ל  במחˆי˙  „מיירי  בסו‚י‡ 
רחל  ˘ל  בכור‰  ˘מכרו  „"לפי  מיל˙‡ 
כמ‰  ו‰נ‰,  בכורו"9.  בנו   ˙‡ פו„‰   .  .
כ‡ן.  לירו˘למי  מר‡‰  (יפ‰  כ˙בו  מ‰מפר˘ים 
˘‰„ר˘ „פ„יון  ˘ם),  לע"י  יוסף   ıוע וב‰כו˙ב 

˘לכ‡ו'  ‡ל‡  ‚רר‡.  ‡‚ב  ר˜  ‰וב‡  בכור 
„וח˜ לומר כן, „‡"כ מ‰ו ‰טעם ˘‰˜„ים 
בכור)  („פ„יון  ענינ‡  ‰ך  ‰ירו˘למי 
טבע‰"  ˘˜לו  נו˙ן  „"כ‡ו"‡  ‰ענין  לפני 
‰בן  „פ„יון  ‰ענין  „‡ם  ‰˘˜ל),  (מחˆי˙ 
‰ענין  ל‰˜„ים  ‰ו"ל  ‚רר‡,  ‡‚ב  ר˜  ‰וב‡ 
‡‚ב)  („רך  ל‰בי‡  ו‡ח"כ  ‰˘˜ל  „מחˆי˙ 
‰ענין „פ„יון בכור. ועל כרחין ˆריך לומר 
ומחˆי˙  בכור  „פ„יון  מילי  ˙רי  „‰נך 
˘ני  ‡ינם  יוסף,  למכיר˙  ב˘ייכו˙  ‰˘˜ל 
‰מ‰  ב‡ים  ‡ל‡  זמ"ז,  נפר„ים  עניינים 
ב‰מ˘ך זל"ז, ע„ ‡˘ר כ‰˜„מ‰ ל‰בנ˙ ז‰ 
‰˘˜ל  למחˆי˙  טעם  ‰י‡  יוסף  ˘מכיר˙ 
יוסף  ˘מכיר˙  ˙חיל‰ ‰יסו„  לי„ע  – ˆריך 

8) וכ"‰ בפסי˜˙‡ „ר"כ פ' ˘˜לים.

‰ענין  ‰וב‡  ל‡  (י)   ‡˘˙ ˘ב˙נחומ‡  ובפרט   (9
 – (ז)  ˘ם  ב‡בער  ˘ב˙נחומ‡  ול‰עיר  בכור.  „פ„יון 
וכן ביל"˘ ˘ם (מ˙נחומ‡) – ‰וב‡ ר˜ ‰ענין „פ„יון 

בכור, ול‡ „מחˆי˙ ‰˘˜ל „בי' עס˜ינן!
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במכיר‰, „‰‡ "בנימין ל‡ ‰י' עמ‰ן" (ל˘ון 
‰י'  ל‡  ר‡ובן  ו‚ם  ‡˙ר),  על  ‰ע„‰  ‰˜רבן 

בע˙ ‰מכיר‰, כפי ‰מסופר בכ˙וב (פר˘˙נו 
על‰  ‡יך  ˆ"ע  ומע˙‰  ובפר˘"י);  כט  לז, 

ע˘ירי˙  (˘‰י‡  ‰˘˜ל  „מחˆי˙  ‰ח˘בון 
מ"ע˘רים כסף").

י˘  „רכים.  ב˘˙י  בז‰  ˘˙ירˆו  ומˆינו 
˘ם)  לב"ר  מ‰רז"ו  ופי'  ˙ו‡ר  (יפ‰  ˘בי‡רו 
„ר‡ובן נמי בכלל ח˘בון ‰מכיר‰, „"‡ע"‚ 
‰ניחו  מ"מ  עמ‰ם  ‡ז  ‰י'  ל‡  „ר‡ובן 
חל˜ו, כי ח˘בו ˘ל‡ יחלו˜ על מע˘י‰ם". 
„‡י˙‡  מ‰  לפי  יו˙ר  יפ‰  עולים  ו‰„ברים 
בפיר˜י' „ר' ‡לעזר (פל"ח, ‰וב‡ בפי' מ‰רז"ו 
‡ו„ו˙  לר‡ובן  ˘סיפרו  ל‡חרי  ˘‚ם  ˘ם)2, 

ו˘˙˜".   .  . ר‡ובן  "˘מע  יוסף,  מכיר˙ 
בנזר  ‰וב‡  ב,  (פר˘˙נו  ב˙נחומ‡  ‰ו‡  וע„"ז 
˘ם  „פ„ר"‡  בלי˘נ‡  [ויעויין  ˘ם)   ˘„˜‰

כספים",  ˘ני  נטל  ו‡ח„  ‡ח„  "וכל  לפנ"ז 
„מ˘מע לכ‡ור‰ ˘‡י"ז ר˜ ˘‰‡חים ח˘בו 
˘ל‡ יחלו˜ על מע˘י‰ם וי˜ח חל˜ו, ‡ל‡ 
˘‚ם בפועל נטל ר‡ובן ‰˘ני כספים3. ‡בל 
כסף  בכ'  "מכרו‰ו  ‰ל˘ון  ˘ם  ב˙נחומ‡ 
לפר˘  י˘  ובז‰  כסף".  ˘ני  מ‰ם  לכל ‡ח„ 
ר‡י'  מז‰  ‡ין  ‡בל  חל˜ו,  לו  ‰ניחו  ˘ר˜ 
„‚ם  ‡יבר‡  בפועל.  חל˜ו  נטל  ˘ר‡ובן 
ו‡ח„  ‡ח„  "כל  מ"˘  לפר˘  י˘  בפ„ר"‡ 
ט' ‰‡חים  על  ר˜  ˘˜‡י  כספים"  ˘ני  נטל 

(˘‡ו„ו˙ם מ„ובר ˘ם)]. 

 ıיר˙ ˘ם  לירו˘למי  ח„˙ין  וב˙˜לין 
נח˘ב  עˆמו  יוסף  „‚ם  ‡חר,  ב‡ופן 
˘‰י'  כיון  במכיר˙ו,  חל˜  לו  ˘‰י'  כמו 

2) ב‰וˆ‡‰ עם פי' ‰ר„"ל נ˘מטו ˙יבו˙ ‡לו.

3) ור‡‰ ר„"ל ונזר ‰˜„˘ ˘ם.

‰˜נ‡‰  ע"י  (ל‰מכיר‰)  ‰"‚ורם  ‰ו‡ 
˘ב˙חל‰"4.

טעם ‡מ‡י  ˘ל  בי‡ור  ע„יין ˆריך  מי‰ו 
‰˘ייכו˙ ‰רחו˜‰ „ר‡ובן ויוסף ב‰מכיר‰ 
˘‡ר  עם  ˘וו‰  כ‰˘˙˙פו˙  נח˘ב˙   ‡‰˙
כסף  ‰ע˘רים  ˘מחל˜ים  וע„  ‰‡חים,  ט' 
˘‰מכיר‰  ‡ע"‚  ˘ווים,  חל˜ים  לע˘ר‰ 
יוסף,  מ‡חי  ˙˘ע‰  ע"י  ר˜  נע˘˙‰  בפועל 
ו‰י' ‰„בר ‰יפך רˆונם ˘ל ר‡ובן ו(מכ"˘ 
˘ל) יוסף5. ובו„‡י ב‰יו˙ ˘כל „בר ב˙ור‰ 
ר‡ובן  ˘˘ו˙פו˙  ז‰  ב˙כלי˙, ‰רי  מ„ויי˜ 
במ„ר‚˙‰  ˘וו‰  נח˘ב˙  במכיר‰  יוסף  ‡ו 
˘ל  טעם  בו  י˘   – ‰‡חים  ˘‡ר  ל˘ו˙פו˙ 

‰‚יון, וכמ˘י"˙.

 ב 
‰מפר˘ים  ˘בי‡רו  במ‰  ל‰˜˘ו˙  יוסיף 

בכוונ˙ ‰ירו˘למי

„ברי  כוונ˙  בי‡ור  ל‰˜„ים  וי˘ 
‰י‡  ‰„ברים  מ˘מעו˙  „עי˜ר  ‰ירו˘למי, 
˘בנ"י  לכך  ‚רם  יוסף  „מכיר˙  „‰מע˘‰ 
 – "˙˘לומין"  מיני  ב˘ני  "נ˙חייבו"6 
כ˙בו  וכבר  ‰˘˜ל.  ומחˆי˙  בכור  פ„יון 
בבי‡ור  ˘ם)   ˘„˜‰ נזר  (ר‡‰  ‰מפר˘ים 

4) ול‰עיר ממר‡‰ ‰פנים לירו˘למי ˘ם.

5) ול‰עיר מי„י מ˘‰ לב"ר ˘ם, ˘מחל˜ ‰ע˘רים 
כסף לח' מ‰˘בטים (ע"˘ ח˘בונו).

טעם  ‰י‡  יוסף  ˘מכיר˙  נ˜ט  ˘ם  ˙ו‡ר  ביפ‰   (6
ר˜ על ערך ‰פ„יון, וכן על ‰סך ˘ל מחˆי˙ ‰˘˜ל, 
פי' "‰כו˙ב"  ל˘לם (ור‡‰  עˆם ‰חיוב  על  ל‡  ‡בל 
לב"ר  (‰‡רוך)  בנזר ‰˜„˘  ˘ם). ‡בל  ˘˜לים  לע"י 

˘ם ‰ו‡ כבפנים.

י

יינה של תורהיינה של תורה

‰ניˆוı ˘˘ורף ‡˙ ‰"˜˘" „"בי˙ ע˘ו"
„בי˙  ‰‡לופים  ריבוי  ‡ו„ו˙  יע˜ב  ˙מי‰˙  ב„בר  פר˘˙נו  ברי˘  ר˘״י  „ברי  בי‡ור 

ע˘ו; בי‡ור ענין ‰״‡˘״ ו‰״˜˘״ ו˙מי‰˙ ‰פחמי, בעבו„˙ ‰‡„ם ‡˙ ‰˘י״˙

◇  ◇  ◇

‡. בפיר˘״י רי˘ פר˘˙נו מבי‡ ממ„ר˘ ˙נחומ‡ ״‰פ˘˙ני ‰ז‰ נכנסו ‚מליו טעונין 
פ˘˙ן, ‰פחמי ˙מ‰ ‡נ‡ יכנס כל ‰פ˘˙ן ‰ז‰, ‰י׳ פי˜ח ‡ח„ מ˘יב לו, ניˆוı ‡ח„ יוˆ‡ 
ממפוח ˘לך ˘˘ורף ‡˙ כולו. כך יע˜ב ר‡‰ כל ‰‡לופים ‰כ˙ובים למעל‰, ˙מ‰ ו‡מר 
ל˜˘  ובי˙ ע˘ו  יוסף ל‰ב‰  ובי˙  יע˜ב ‡˘  בי˙  ו‰י׳  וכ˙יב  כולן . .  לכבו˘ ‡˙  יכול  מי 
˙מי‰˙  מ‰ ‰י˙‰   – פרטי ‰מ˘ל  ובי‡ור  כולם״.  ו˘ורף ‡˙  ˘מכל‰  מיוסף  יוˆ‡   ıניˆו

‰פחמי, ומ‰ חי„ו˘ חי„˘ לו ‰פי˜ח – בעבו„˙ ‰˘י״˙:

‰נ‰ ˙פ˜י„ ‰‡„ם מי˘ר‡ל ‰ו‡ ל‰‡יר ‡˙ ‰עולם בנר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור. „כ‡˘ר ‰ו‡ 
״פ˙יל‰״  לכעין  ונ‰פך  מ˙על‰  למˆו‰, ‰נ‰ ‰„בר ‰‰ו‡  בו  ומ˘˙מ˘  לו˜ח „בר ‚˘מי 
˙ור‰ ‡ור – „רו˘י  בס׳  בעל ‰˙ני‡  רבנו ‰ז˜ן  ז‡˙  ˘מ„מ‰  (כמו  ונ˙פס ‰‡ור ‰‡לו˜י  נ‡חז  ˘ב‰ 

חנוכ‰).

פ˘˙ן – „‡יירי  בו ‡ל‡  מ„לי˜ין  מן ‰עı ‡ין  כל ‰יוˆ‡  מ״‚):  פ״ב  (˘ב˙  ˘˘נינו  וז‰ו 
לענין ‰„ל˜˙ נרו˙ בערב ˘ב˙. וי˘ לפר˘ ז‰ על ‡ופן ‰עבו„‰ בעולם ‰ז‰ עליו נ‡מר 
״מי ˘טרח בערב ˘ב˙״ (ע״ז ‚, ‡). ˘‡ז מ„לי˜ים ‡˙ ‰נרו˙ ע״מ ˘י‰י׳ ‡ור ב˘ב˙ ״יום 
י˙׳״  ‡ˆלו  ˘בטל  „בר  על  ‡ל‡  ˘ור‰  ‰ו‡  ברוך  ‰˜„ו˘  ״‡ין  „‰נ‰   – ˘ב˙״  ˘כולו 
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ל„ור״ (סוט‰ ‰, ‡).  יכולים  ו‰ו‡  ״‡ין ‡ני  ו‚‡ו‰,  י˘ו˙  בו  ˘י˘  ב„בר  מ˘‡״כ  פ״ו)  (˙ני‡ 

ולכן ‰נ‰ „בר ״‰יוˆ‡ מן ‰עı״, ˘‰עı ‚„ל ב‚וב‰ ו‰˙נ˘‡ו˙ (ומ˙פר„ לענפים רבים) 
˘מור‰ על ‚‡ו‰, ״‡ין מ„לי˜ין בו״, ˘‡ינו ר‡וי ˘י˘כון בו ‡ור ‰˘ם. 

בז‰  ב˜„ו˘‰,  ˘ר˘ו  בו  ניכר  ע„יין  (‚‡ו‰)   ıע‰ מן  ˘יוˆ‡  ‡ף  ˘על  מפ˘˙ן,  לב„ 
‡פ˘ר  ולכן,  ובפר˘״י).  ב.  יח,  (זבחים  ‡ח„  בב„  ‡ח„  ˘‚„ל ˜נ‰  ˙כונ˙ ‰‡ח„ו˙,  בו  ˘י˘ 

ל‰עלו˙ו ול‰˘˙מ˘ בו ל˜„ו˘‰. 

‡ל‡ ˘˜ו„ם לכן ˆריך לבט˘ו ולזככו – ˘ל‡ י˙פוס ‚˘מיו˙ו לעי˜ר, ‡ל‡ י„ע ˘‰ו‡ 
בחוסן״  מ„לי˜ין  ״‡ין  ולכן  ל‰˙עלו˙.  יוכל  ל‡  ז‰  ובלע„י   – ‰רוחניו˙  ‡ל  ובטל  טפל 
(˘ב˙ רפ״ב) ˘‰ו‡ פ˘˙ן ˘‡ינו מנופı, ˘ע„יין ל‡ נע˘‰ בו ‰ביטו˘, ולכן נ˜ר‡ ״חוסן״ 

ל˘ון ‚בור‰ ו˙ו˜ף, ‰יפך ‰ענו‰ ו‰ביטול.

ב. ע״פ ‰‡מור, ˘פ˘˙ן מור‰ על עניני ‰עולם ˘י˘ ב‰ם י˘ו˙ ו‚‡ו‰ וˆריך לבט˘ם 
כל ‰פ˘˙ן  יכנס  ״‡נ‡  ˙מי‰˙ ‰פחמי  לב‡ר  י˘  ב˜„ו˘‰,  ˘ר˘ם  ב‰ם  ול‚לו˙  ולזככם, 

‰ז‰״:

וני˙ן  ˜יימים,  נ˘‡רו  ‡בל  ˘נ˘רפו,  עˆים  „‰יינו,  פחמים,  ‰עו˘‰  ‰ו‡  „‰פחמי 
ל‰בעיר על י„ם ‡˘ לחימום ובי˘ול וכיו״ב. ˘ז‰ מ˘ל לעבו„˙ ‡י˘ ‰י˘ר‡לי, ˘˙כלי˙ 
ממנו,  ל‰˙עלם  ‡ו  ו‰‚˘מיו˙,  ‰עולם  מˆי‡ו˙   ˙‡ ל‚מרי  ולבטל  לכלו˙  ‡ינ‰  עבו„˙ו 
לנˆל  עבו„˙ו  ‡ל‡  יˆר‰״,  ל˘ב˙  בר‡‰,  ל˙‰ו  ״ל‡   - ב˜יומו  רוˆ‰  ‰˜ב״‰  ˘‰רי 

ול‰˘˙מ˘ בעניני ‰עולם ול‰עלו˙ם – ב‡ופן ˘נ˘‡רים ב˜יומם – ל˜„ו˘‰. 

˘‰˙כלי˙  יו„ע ‰ו‡  כי  כל ‰פ˘˙ן ‰ז‰״?  יכנס  ״‡נ‡  ˙מ‰:  ˘‰ו‡ ‰י‰ו„י,  ו‰פחמי, 
˘ל  ״יחי„ו  ‰יחי„  לר˘ו˙  ‰רבים  מר˘ו˙  ל‰כניסו   – ‡ל‡  ל‚מרי,  ל˘רפו  ל‡   – ‰ו‡ 
עולם״. ‡בל נר‡‰ לו ˘‡ין בכוחו ל‰כיל ול‰˘˙מ˘ בריבוי ‚„ול כל כך ˘ל עניני ‰עולם 
עו„  וי‚˘מו ‡ו˙ו, ‡ל‡ ‰ו‡  יורי„ו  ˘ל‡  בלב„  זו  ˘ל‡  ב‡ופן,  ״כל ‰פ˘˙ן ‰ז‰״,  ‰ז‰ 

יפעל ב‰ם ביטול וזיכוך ויעל‰ ‡ו˙ם ל˜„ו˘‰?!

בחסי„ו˙:  ומבו‡ר   (‡ מ,  (ברכו˙  מחזי˜״  מל‡ ‡ינו  מחזי˜,  רי˜ן  ״כלי  ו‰מענ‰ ‡ליו: 
למל‡  יוכל  ˘״ל‡  מחזי˜״,  ‡ינו  ‡ז  ל‰‚˘מי,  ˘מ˙‡ו‰  ˙‡ו‰,  מל‡  כלי  ‰ו‡  „״כ‡˘ר 
‚˘מיים  ״„ברים  כי  חומריים״,  ˘‰ם  ‚˘מיים  „ברים  מכיל  ˘לו  ‰מ˜ום  ˘‡ין  ˙‡וו˙ו, 
י˘ ל‰ם ‚„ר במ˜ום . . ו‰מל‡ ב„בר ‚˘מי ‡י ‡פ˘ר ל‰חזי˜ עו„ יו˙ר״ (ח„‡״‚ מ‰ר˘״‡ 
‡ינו  לכ˘עˆמו,  ˘‰‚˘מיו˙  מבין  (כי  זרו˙  מ˙‡וו˙  רי˜  ‰ו‡  ״כ‡˘ר  ‡בל  ˘ם).  לברכו˙ 

כ„‡י כלל ל‰˙‡וו˙ ‡ליו), ‡ז מחזי˜ ‚ם ריבוי ‰˘פעו˙ ‚˘מיו˙״. 

וז‰ו ˘‰˘יב לו ‰פי˜ח – ז‰ ˘עינים פ˜וחו˙ לו לר‡ו˙ ‰‡מ˙ „״מי בר‡ ‡ל‰״ ‡יך 
 ı״ניˆו˘  – ו״רו‡‰ ‡˙ ‰נול„״  ח˘יב״  כל‡  ˜מי׳  ו״כול‡  י˙׳  ל‚בי ‰בור‡  בטל  ˘‰כל 
בר˘פי ‡˘ ‡‰ב‰  בוער˙  ˘‰נ˘מ‰  ˘ל‡ „י  כולו״.  ˘˘ורף ‡˙  ˘לך  ממפוח  יוˆ‡  ‡ח„ 

י„

ב„ברי ‰ירו˘למי „פ„יון בכור ומחˆי˙ 
‰˘˜ל ˘ייכים למכיר˙ יוסף

˜יבל  מ‰˘בטים  ‡ח„  ˘כל  ˘בירו˘למי  ‰ח˘בון  בענין  ‰מפר˘ים  ב„ברי  י˜˘‰ 
לענין  ‰ירו˘למי  בכוונ˙  ‰מפר˘ים  בבי‡ורי  י˜˘‰   / ‰מכיר‰  מן  ‰˘˜ל  מחˆי˙ 
ב˘ייכו˙  מחו„˘  בי‡ור  יסי˜   / בכור  ופ„יון  ‰˘˜ל  למחˆי˙  יוסף  מכיר˙  ˘ייכו˙ 

מכיר˙ יוסף למ‰ו˙ן ˘ל ב' מˆוו˙ ‡לו

 ‡ 
„ברי  בח˘בון  ‰מפר˘ים  ב„ברי  יפלפל 
‡ח„  לכל  נפל  יוסף  „במכיר˙  ‰ירו˘למי 

כ˘יעור מחˆי˙ ‰˘˜ל

"בע˘רים  ‡חיו  ע"י  יוסף  מכיר˙  ‚בי 
בירו˘למי  ‚רסינן  כח),  לז,  (פר˘˙נו  כסף" 
בכור‰  ˘מכרו  "לפי  ס‰"‚):  פ"ב  (˘˜לים 

ו‡ח„  כל ‡ח„  י‰י'  כסף  בע˘רים  רחל  ˘ל 
(˘‰ן  כסף  בע˘רים  בכורו  בנו   ˙‡ פו„‰ 
˘ל  בכור‰  ˘מכרו  לפי   .  . ˘˜לים)  חמ˘ 
ו‡ח„  ‡ח„  לכל  ונפל  כסף  בע˘רים  רחל 
‰˘˜ל)  מחˆי˙   – כסף  (˘˙י  טבע‰  מ‰ם 

˘˜לו  נו˙ן  ו‡ח„  ‡ח„  כל  י‰י'  לפיכך 
(פפ"„,  ע‰"פ  פר˘˙נו  בב"ר  וכ"‰  טבע‰". 

יח)1, ובעו„ מ˜ומו˙.

„‡מרינן  ב‰‡  ‰מפר˘ים  ונ˙חבטו 
"˘נפל  לפי  ‰ו‡  ‰˘˜ל  „מחˆי˙  „טעמ‡ 
(מחˆי˙ ‰˘˜ל),  טבע‰"  מ‰ם  ו‡'  לכל ‡' 
‰˘˙˙פו  יוסף  מ‡חי  ˙˘ע  ר˜  „לכ‡ור‰ 

בנ‰  מכר˙ם  ‚ריס:  ˘ם  ˘בב"ר  ל‰עיר  וי˘   (1
בנו  ערך  מפרי˘  כ‡ו"‡  י‰י'  לפיכך  כו'  רחל  ˘ל 
מ‰רז"ו  ופי'  ˙ו‡ר  יפ‰  ר˘"י,  ור‡‰  סלעים.   '‰
‰וˆ‡˙  ובב"ר  ע‰"פ.  פר˘˙נו  חז˜וני  ˘ם.  לב"ר 
(בלי  בן  ˘ל  סלעים   '‰ מפרי˘  (‡לב˜):  ט‰ע‡„‡ר 

˙יב˙ "ערך").

חידושי סוגיותחידושי סוגיות



פניניםפנינים

מ„וע ‰י' יע˜ב ממ˙ין 
למלכו˙ו ˘ל יוסף?

וי˜נ‡ו בו ‡חיו ו‡ביו ˘מר ‡˙ ‰„בר
‰י' ממ˙ין ומˆפ‰ מ˙י יבו‡
(לז, י‡. ר˘"י)

מ˙י  ומˆפ‰  ממ˙ין  ˘"‰י'  מ‰  ˙מו‰  לכ‡ור‰ 
יבו‡ו  ו‰ם  ‰‡חים  ˘‡ר  על  יוסף  ˘ימלוך  יבו‡" 
ל‰˘˙חוו˙ לו ‡רˆ‰, „‡ף ˘כיון ˘יוסף ‰י' בן ז˜וניו 
רוˆ‰  ‰י'  לכן  בניו  מכל  ‡ו˙ו  ‡‰ב  ‡˘ר  יע˜ב  ˘ל 
˘יעל‰ ל‚„ול‰, ועו„ יו˙ר מ˘‡ר כל בניו, מ"מ, מ‰ו 
לו  ˘י˘˙חוו  ע„  ‡חיו  על  ימלוך  ˘‰ו‡  בז‰  ‰עילוי 
מ˙י  ומˆפ‰  ממ˙ין  ‰י'  ˘יע˜ב  כך  כ„י  וע„  ‡רˆ‰, 

יבו‡ ‰„בר?

וי˘ לב‡ר ז‰ ב„רך ‰חסי„ו˙:

נ˜ר‡ים  י˘ר‡ל  ˘כל  בז‰  ‰פנימי  ‰בי‡ור  י„וע 
˘‰ו‡  ב),  פ,  (˙‰לים  יוסף"  כˆ‡ן  "נו‰‚  יוסף,  ב˘ם 
ו˙כונו˙יו  מעניניו  ו‰˘פיע  יוסף  ˘‰מ˘יך  לפי 
יוסף  ˘ל  ייחו„ו  „‰נ‰,  מי˘ר‡ל.  לכ‡ו"‡  ‰רוחניים 
‰יו  ‰˘בטים  ˘˘‡ר  בז‰  ‰י'  ‰˘בטים  ˘‡ר  ל‚בי 
רועי ˆ‡ן, ומופר˘ים ומוב„לים מעניני ‰עולם, בכ„י 
יוסף ‰ˆ„י˜ ‰י'  מ˘‡"כ   .'‰ מעבו„˙  יבלבלום  ˘ל‡ 
מˆרים,   ıר‡ בכל  ˘ולט  ˘‰י'  מזו,  וי˙יר‰  ב‚לו˙, 
‚„ול‰  טר„‰  ˘זו‰י  מˆרים,  עניני  כל  בפועל  וני‰ל 
ועˆומ‰ ביו˙ר. ו‡עפ"כ, ‰רי כל טר„ו˙ ‡לו ל‡ נ˙˜ו 
ו‚ם  ‰˘י"˙,  מעבו„˙  ‡ו˙ו  בלבלו  ל‡  ו‡פילו  ‡ו˙ו 

בע˙ עס˜ו ב‰ם נ˘‡ר ב˙כלי˙ ‰„בי˜ו˙ ב‡ל˜ו˙.

וז‰ו מ‰ ˘כל י˘ר‡ל נ˜ר‡ים על ˘ם יוסף, כי ‰כח 
מיוסף  וב‡  נמ˘ך  ‰‚לו˙   ˙‡ לעבור  י˘ר‡ל  לכל  ˘י˘ 

‰ˆ„י˜ (ר‡‰ בכ"ז ל˜ו"˘ חכ"‰ ע' 253 ו‡ילך, ו˘"נ).

ומˆפ‰  ממ˙ין  "‰י'  ˘יע˜ב  מ‰  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
יוסף  ˘‡חי  יוסף,  ˘ל  חלומו  ˜יום  יבו‡"  מ˙י 
על  מור‰  ‰‰˘˙חוו‡‰  ענין  כי  ‡רˆ‰,  לו  י˘˙חוו 
ביטול  ˘ע"י  מ˘˙חוו‰,  ˘‡ליו  ‰מלך  כלפי  ‰ביטול 
‰ן  ‰מלך,  ‰˘פעו˙  ‰עם  ‡ל  נמ˘כים  ל‰מלך  ז‰ 

‰˘פעו˙ ‚˘מיו˙ ו‰ן ‰˘פעו˙ רוחניו˙.

˘ל  חלומו  ל˜יום  ומˆפ‰  ממ˙ין  יע˜ב  ‰י'  ולכן 
לעבור ‡˙  י˘ר‡ל  ˘ל  בכחם  י˘  עי"ז  כי „ו˜‡  יוסף, 
„כל  בכלל,  ‰‚לויו˙  כל  ו˘ל  מˆרים,  „‚לו˙  ‰‰ס˙ר 

„ע"י   .(„ פט"ז,  (ב"ר  מˆרים  ˘ם  על  נ˜ר‡ו  ‰מלכיו˙ 
˘‰˘˙חוו ונ˙בטלו ˙ח˙ מלכו˙ו ˘ל יוסף, ˜בלו ‡˙  
˘ל  מˆב  ˘‰ו‡  ב‚לו˙  ב‰יו˙ם  ˘‚ם  ‰‰נ‰‚‰,  ‡ופן 
מעבו„˙  וי˙בלבלו  יוטר„ו  ל‡  ו‰ס˙ר,  ו‰עלם  חו˘ך 
‰˙ור‰  בלימו„  במˆבם,  ˘למים  יי˘‡רו  ‡ל‡  ‰˘ם, 

ו˜יום ‰מˆו˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‰ ע' 159 ו‡ילך)

"‰י' ממ˙ין ומˆפ‰" 
– ל‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰!

וי˜נ‡ו בו ‡חיו ו‡ביו ˘מר ‡˙ ‰„בר

‰י' ממ˙ין ומˆפ‰ מ˙י יבו‡, וכן '˘ומר ‡מונים'

(לז, י‡. ר˘"י)

י˘ לב‡ר ז‰ ע"„ ‰„רו˘:

זו  בפר˘‰  כללו˙ ‰ענינים ‰מבו‡רים  י„וע ‡˘ר 
כ‡נ˘ים  ויוסף  יע˜ב ‡בינו, ‰˘בטים  על  ר˜  ל‡  ˜‡י 
י˘ר‡ל  בני  כללו˙  עבו„˙  על  מורים  ‡ל‡  פרטיים, 
˘בכל ‰„ורו˙, ול‡ ר˜ ככל מע˘‰ ‡בו˙ ˘‰ם סימן 
עˆמם  ˘‰„ברים  ‡ל‡  ו),  יב,  לך  ע‰"˙  (רמב"ן  לבנים 
ב‡רוכ‰  (ר‡‰  י˘ר‡ל  עם  כללו˙  עבו„˙  על  מרמזים 

ע˜י„‰ פר˘˙נו ˘ער כח).

ועפ"ז י˘ לב‡ר, „ז‰ ˘יע˜ב "‰י' ממ˙ין ומˆפ‰ 
מ˙י יבו‡" ˜‡י ע"ז ˘כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ממ˙ין ומˆפ‰ 

˙מי„ על ‰‚‡ול‰, ‚‡ול˙ בני י˘ר‡ל מ‰‚לו˙.

˘ומר ‡מונים",  "וכן  ר˘"י  ל˘ון  ב‰מ˘ך  ומרומז 
‡מונים"  "˘ומר  ‰כ˙וב  על  בר˘"י  ˘כמבו‡ר 
ומˆפים  מחכים  י˘ר‡ל  ˘בני  מ‰  ‰ו‡  ˘‰פירו˘ 

"ל‡מונ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ כו' ל‚‡לם" מ‰‚לו˙.

˘ל  חלומו  ל˜יום  ומˆפ‰"  ממ˙ין  ˘"‰י'  וז‰ 
‰ˆפי'  ‰ו‡  ‡חיו,  ˘‡ר  על  יוסף  מלוכ˙  ˘‰ו‡  יוסף 
מ˘יח  יוסף, ‰יינו  ˘ל  מלכו˙ו  יבו‡"  ו‰‰מ˙נ‰ "מ˙י 
בן יוסף (ר‡‰ ע˜י„‰ ˘ם), ˘ב‡ כ‰˜„מ‰ ו‰כנ‰ למ˘יח 
זח"‡  נ‡, ‡-ב.  סוכ‰  (ר‡‰  ברז"ל  בכ"מ  כמוב‡  בן „ו„, 

ב‰˘מטו˙ רס‚, ‡. ח"‚ רנב, ‡. ובכ"מ).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‰ ע' 161 ו‡ילך)

„רו˘ ו‡‚„‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

 – ב״פ˘˙ן״  ‚ם  ל‰׳  ‰ביטול  לפעול  מנ˙  על  ל‰˙יי‚ע  ˆריך  ‡ם  כי  ל‰׳,  ו‰˙בטלו˙ 
‰‡-ל  ב‚„לו˙  ‰‰˙בוננו˙  ריבוי  י„י  על  ‰ב‰מי˙,  מנפ˘ו  ‰חל  ‚˘מיים״  ב״„ברים 
˘זו‰י  ‰‚˘מיים.  עניניו  לכל  וע„  ל˘כל‰,  ‚ם  ‰מובן  ב‡ופן  ‡ליו,  ‰עולמו˙  ובביטול 

פעול˙ ‰״מפוח״ ˘מ‚„יל ‰‡˘ ˘˙ˆ‡ חוı למ˜ומ‰.

ר˜  ˘נ˘רף  „‰יינו,  ‰פ˘˙ן,  ול‡   ,˘˜‰ ˘נ˘רף  ל˜˘״,  ע˘ו  ״בי˙  נע˘‰  ועי״ז 
עˆמו  ˘ב‰ם, ‡בל ‰‚˘ם  ו‰˙‡ו‰  ˘בענינים ‰‚˘מיים, ‰חומריו˙  ו‰רע  (״˜˘״)  ‰טפל 
(״פ˘˙ן״) נ˘‡ר ב˜יומו ומ˘מ˘ לעבו„˙ ‰׳, ˘‚ם ‰ו‡ בטל ל‰׳ ו‡ינו ˙ופס מ˜ום (כמו 
„בר רוחני), ובמיל‡ ‡פ˘ר ˘יכנס ‰פ˘˙ן כולו, חל˜ ‰טוב ˘בו, מר˘ו˙ ‰רבים לר˘ו˙ 

‰יחי„ „יחי„ו ˘ל עולם. 

 

 

 

 


