


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

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

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



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
איך נולדה יוכבד בשנות הרעב?

‰רעב"  "˘נ˙  בין   / חסי„ו˙?  במ„˙  לוי  ‰˙נ‰‚  ˘ל‡  י˙כן  ‡יך 
ל"˘ני רעבון" / ‰‡ם י„ע לוי ˘י‰יו ˘בע ˘נים ˘ל רעב? / בי‡ור 

‰חילו˜ בין ‰נ‰‚˙ יוסף ל‰נ‰‚˙ יˆח˜ ולוי ב˘נו˙ רעב

(ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ' 192 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
ממה הצטער יעקב אבינו? (ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 229 ואילך)

התהוות ה"גוי גדול" דוקא במצרים  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 233 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
גלות מצרים - בירור הניצוצות!

"בירור  עבו„˙  מ‰י   / מˆרימ‰?  יע˜ב  בי˙   ˙‡ ‰˘י"˙  ‰‚ל‰  מ„וע 
מן  לˆ‡˙  בכ„י  ‚„ול"  ‰"רכו˘  על  לוו˙ר  כ„‡י  / ‰‡ם  ‰ניˆוˆו˙"? 

‰‚לו˙ ˘ע‰ ‡ח˙ ˜ו„ם?

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 823 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
מהי ההגנה מן הגלות? (ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 201 ואילך)

עגלה ערופה בעבודת ה' (ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 222 ואילך)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בגדר חיוב תלמוד תורה בדרך

יח˜ור ב' „רכים בז‰ ‡ם ‰ו‡ מ„יני ˙"˙ בלב„ ‡ו ‡ף מ„יני ‰ליכ‰ 
‚בי  למ„ר˘  ‰˘"ס  בין  בחילו˜  זו  לפלו‚˙‡  מ˜ור  וימˆי‡  ב„רך, 

יוסף ו‡חיו / י„ון בז‰ לפי ‚ירס˙ ‰˙וס' במ„ר˘ 

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 198 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יאוש ורפיון ידיים? לא ולא!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
בין מסודר למבוהל

בעז‰י״˙.

‰ננו  וי‚˘,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

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

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

˘ייך ‚ם  עבור ‰זול˙ ‰ו‡  כ‡˘ר ‰ו‡  מסו„ר,  עבור ‰זול˙.  ל‚מרי  עבור ‰זול˙ – ‰ו‡  ‰ו‡ 
לעˆמו, ‰"ל‰טפיח" ‰ו‡ מ‰"טופח על מנ˙ ל‰טפיח".

י˘ ל‰יו˙ מסו„רים בכל ‰ענינים. מ˜˘ים ˜ו˘יו˙ בעניני ˜בל‰, בספירו˙ עליונו˙, ו‡ילו 
יו„עים  ˘‡מר", ‡ולם ‡ינם  ב"ברוך  מ˙מו‚‚ים  יו„עים!  ˘ב˙פל‰ ‡ין  פירו˘ ‰מילו˙   ˙‡
‡˙ פירו˘ ‰מילו˙ ˘ל "‡ביי כו' ס„ר ‰מערכ‰" ו‰בריי˙‡ „רבי י˘מע‡ל, "נ˘מ˙", "‡-ל 

‡„ון". 

˘ל ‰˙פל‰,  פירו˘ ‰מילו˙  לע˙ ‡˙  מע˙  מ˘ננים  בעבר ‰יו  כזו?  מˆי‡ו˙  מנין ˆמח‰ 
'‰˜˘יבו' ל"„ע לפני מי ‡˙‰ עומ„", ו‰יו ˆריכים ל„ע˙ מ‰ ˘‡ומרים ב˙פיל‰.

...יכולים ל‰יו˙ מסו„ר ‚ם ב˜בל˙-עול, ‡בל יו˙ר טוב כ˘‰ו‡ בעˆם כן.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙רˆ"ו עמ' 44-5)

כשמסודרים בלימוד מסודרים בעבודה
‰נ‰  ס„ר  בלי  חסי„.  ‰ˆיור  כל   ˙‡ מ‡ב„  ס„ר  בלי  חסי„  ס„ר...  עם  ל‰יו˙  ˆריך  חסי„ 
לב„ ז‡˙ ˘˙מי„ י‰י׳ מבולבל ול‡ י‚יע לס„ר נכון, ‰נ‰ מ‰ ˘כן עו˘‰ ז‰ ל‡ ע˘וי, ז‰ מ˙ 

בלי חיו˙.

חסי„ ˆריך ל‰ס˙כל ‰יטב בז˜ני ‰חסי„ים ול‰˙למ„, ‡בל מ˜ו„ם ˆריך למ„ו„ ‡˙ עˆמו 
‰יטב ‡ם ‰ו‡ כבר ˘ייך לז‰ ˘‚ם ‰ו‡ יע˘‰ ככ‰.

‡סור  לז‰,  ˘ייך  ל‡  ‰ו‡  ע„יין  ‡בל  ומ˙עוררים  ב‰˙עוררו˙  מ˙פלל  ˘‡ח„  כ˘רו‡ים 
ל˜רר ‡בל ˆריך ל„ע˙ ˘ע„יין ‡יננו ˘ייך לז‰. ˆריכים ל‰כניס ‡˙ ז‰ בכיס ע„ ˘י‰י׳ ˘ייך 
לז‰ ו‡ז ינˆל ‡˙ ז‰. ˆריכים ל‰‚י„ פר˜ ˙‰ילים לבבי עם „מעו˙ לב˜˘ ‡ˆל ‰˘י״˙ ˘י‰י׳ 
˘ייך לז‰, ˆריכים ‰רב‰ ל‰˙פלל ב˙חנונים ˘‰˘י״˙ יעזור ˘י‰י׳ ˘ייך ל˙פל‰ (״עס ז‡ל 

זיך „‡וונען״), ˆריכים ל‰˙חנן (״‡ויסבעטען״) ‡ˆל ‰˘י״˙ לפ˙יח˙ ‰לב.

˙לי‡,  ב‰‡   ‡‰ ˘ב‡מ˙  בעבו„‰,  ו‰ן  בלימו„  ‰ן  מסו„ר  ל‰יו˙  מוכרח  ...חסי„ 
כ˘מסו„רים בלימו„ ‡ז מסו„רים בעבו„‰.

(˙ר‚ום מלי˜וטי „יבורים חל˜ים ‡-ב ע׳ ע‡, ‡-ב)



יזלקראת שבת שבת 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

מבוה בין מסודר
מבוהל, כאשר הוא לעצמו – הוא רק לעצמו, כאשר הוא עבור הזולת – הוא לגמרי עבור הזולת. מסודר, 

כאשר הוא עבור הזולת הוא שייך גם לעצמו, ה"להטפיח" הוא מה"טופח ע"מ להטפיח"

מבוהל חוטף ודוחף, מסודר הולך מדרגא לדרגא
י˘נו ‡„ם מסו„ר, וי˘נו מבו‰ל. מסו„ר ‰ו‡ מ˙ון.

מˆ„ ‰˘כל ˆריך ל‰יו˙ מסו„ר. י˘נן „ר‚ו˙ ב˘כל, ˘כל ‡נו˘י, ˘כל ‰˙ור‰ ו˘כל ‡ל˜י 
(כב„ לחל˜ בין ˘כל ‰˙ור‰ ל˘כל ‡ל˜י). ‡בל ‰‡„ם ב‡˘ר ‰ו‡ ‡„ם ˆריך ל‰יו˙ ˘כלי, 

וממיל‡ ˆריך ל‰יו˙ מסו„ר ומ˙ון.

מסו„ר ‰ו‡ מסו„ר בכל עניניו, ומבו‰ל ‡ין ס„ר ‚ם ב˘כלו. וכך ‰ו‡ ‰‰פר˘ בין מסו„ר 
ב‡ופן ‡חר.  ומילוי ‰ב˜˘‰ ‰ו‡  ב‡ופן ‡חר,  לעˆמו  מב˜˘  ענייני‰ם: ‰ו‡  בכל  למבו‰ל 
‰נ‰  ‰ברי‡  ל˘וט‰.  ברי‡  בין  ‰‰פר˘  וכמו  ‡חר.  ב‡ופן  ‰ם  ‰חלומו˙  ‚ם  מסו„ר,  ‡ˆל 
מבלבלים ‡ו˙ו.  ענינים ‡חרים ‡ינם  כ˘רו‡‰  ‚ם  לו ‰נ‰  ענין ‰˘ייך  ב‡יז‰  עסו˜  כ˘‰ו‡ 

‰˘וט‰ ‰ו‡ ‡˘ר כל ענין ˘רו‡‰ ‰נ‰ ˙ופס ‡ו˙ו ומ„בר ‡ו„ו˙ ז‰.

˘‡י  כך  על  „ובר  נ"ע])  [‰ר˘"ב  ‡‡מו"ר  ˘ל  ל‰˙ווע„ו˙  (‰כוונ‰  ב‰˙ווע„ו˙  פעם 
חוטף  מבו‰ל  „ר‚י'.  מן  לעיל‡  לבו‡  ‚ם  יכול  ו‰ו‡  ב‰„ר‚‰,  מסו„ר ‰ולך  לחטוף.  ‡פ˘ר 
ו„וחף עˆמו פנימ‰, ‡ולם ל‡חר מכן מˆווים לו לˆ‡˙. ‡ולם מסו„ר ‰ולך מ„ר‚‡ ל„ר‚‡, 

‰יכן ˘‰ו‡ – ‰ו‡ ˘ם. ‰ו‡ מכיר ‡˙ מ˜ומו, ומ˙עˆם ˘ם, ו‚ם מ‚יע ל"לעיל‡ מן „ר‚י'".

‰מסו„ר ‰ו‡ ‡חר‡י, ‰ו‡ ח˘ ‡חריו˙ על ‰ענין – עבור עˆמו ועבור ‰זול˙, כ‡˘ר ‰ו‡ 
בכלל  כלל. ‰ו‡ ‡ינו  ח˘ ‡חריו˙  מבו‰ל ‡ינו  מר‚י˘ ‡˙ ‡חריו˙ ‰חבר‰.  בחברו˙‡ ‰ו‡ 
"‡„ם מוע„ לעולם", ‰ו‡ ‡ינו "‡„ם". מבו‰ל, כ‡˘ר ‰ו‡ לעˆמו – ‰ו‡ ר˜ לעˆמו, כ‡˘ר 

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה

לקראת שבת „

איך נודה יוכבד בשנות הרעב?
איך יתכן שלא התנהג לוי במדת חסידות? / בין "שנת הרעב" ל"שני רעבון" / האם ידע לוי שיהיו שבע שנים 

של רעב? / ביאור החילוק בין הנהגת יוסף להנהגת יצחק ולוי בשנות רעב

בפר˘˙נו מספר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙ ירי„˙ יע˜ב ובני מ˘פח˙ו למˆרים, ו‰י' ז‰ בסיום ‰˘נ‰ 
חמ˘  ועו„   ,ıר‡‰ ב˜רב  ‰רעב  ˘נ˙יים  ז‰  "כי  יוסף:  ˘‡מר  וכמו   – ‰רעב  ל˘ני  ‰˘ני' 
ר˘"י  ˘כ˙ב  וכמו  למע˘‰ ‰פסי˜ ‰רעב ‡ז,  ו. – ‡מנם  ו˜ˆיר" (מ‰,  חרי˘  ˘נים ‡˘ר ‡ין 
לזרוע  ו‰˙חילו  לר‚ליו  ברכ‰  ב‡‰  למˆרים  יע˜ב  ˘ב‡  "מכיון  יט):  (מז,  ‰פר˘‰  ב‰מ˘ך 

וכל‰ ‰רעב").  

כיˆ„  טו)  (מו,  ר˘"י  מיי˘ב  ˘בז‰  יוכב„,  ב˙ו  ללוי  נול„‰  למˆרים  כניס˙ם  בע˙  ו‰נ‰, 
בכניס˙ן  בין ‰חומו˙  ˘נול„‰  י„י "יוכב„  על  ז‰ ‰ו˘לם  ˘מספר  נפ˘" –  ל"˘בעים  ‰‚יעו 

לעיר, ˘נ‡מר '‡˘ר יל„‰ ‡ו˙‰ ללוי במˆרים', לי„˙‰ במˆרים ו‡ין ‰ור˙‰ במˆרים".

 ıו‰יינו, ˘יוכב„ נול„‰ במˆרים, ‡בל ‰ור˙‰ – כ˙˘ע‰ ח„˘ים ˜ו„ם לכן – ‰י˙‰ ב‡ר
י˘ר‡ל. 

ו‰˜˘ו ‰˙וספו˙ (˙עני˙ י‡, ‡ – „"‰ ‡סור):  

בס„ר‰ ˘לפני כן, בפר˘˙ מ˜ı (מ‡, נ), נ‡מר "וליוסף יול„ ˘ני בנים בטרם ˙בו‡ ˘נ˙ 
‰רעב", ור˘"י מבי‡ ‡˙ „ברי ‰‚מר‡ (˙עני˙ ˘ם) "מכ‡ן ˘‡סור ל‡„ם ל˘מ˘ מט˙ו ב˘ני 

רעבון". 

ובכן, כיון ˘יוכב„ נול„‰ בסיום ‰˘נ‰ ‰˘ני' לרעב, ‡יך י˙כן ˘נ˙עבר‰ ב‰ ‡מ‰, ‡˘˙ 
לוי, בעיˆומ‰ ˘ל "˘נ˙ ‰רעב"?

ו˙ירˆו ‰˙וספו˙, ˘מ‰ ˘נז‰ר יוסף בז‰ ‰י' ממ„˙ חסי„ו˙ בלב„ ו‡ינו ‡יסור ממ˘. 

˘‰רי  ועו„),   ı˜מ בפ'  ר˘"י  ומפר˘י  ˘ם  ˙עני˙  מפר˘י ‰˘"ס  (ר‡‰  בז‰  ל„ון  ובמפר˘ים ‰‡ריכו 
‰‚מר‡ (˙עני˙ ˘ם) ס˙מ‰ ˘‰„בר "‡סור", ומ˘מע ˘‰ו‡ ‡יסור ‚מור.  

ועו„ ז‡˙, ˘‡פילו ‡ם נ‡מר ˘‰ו‡ ממ„˙ חסי„ו˙ בלב„ – ע„יין י˜˘‰ כיˆ„ ‡פ˘ר לומר 

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

˘"לוי ל‡ ‰י' חסי„?! ‰רי ‰עי„‰ עליו ‰˙ור‰ (ברכ‰ ל‚, ח) 'ל‡י˘ חסי„ך', כי ‰ו‡ ‰י' חסי„ 
˘ב˘בטים"! (ל˘ון ‡ור ‰חיים בפ' מ˜ı ˘ם). 

˜יים  ל‡  ˘ע„יין  כיון   – ‰רעב  ב˘נ˙  ז‰  ‡יסור  ‰ו˙ר  ˘ללוי  ˘יי˘בו,  מפר˘ים  י˘  ב. 
מˆו˙ פרי' ורבי', כי ‰יו לו ר˜ בנים ול‡ ‰י˙‰ לו ב˙. 

ובבי˙ יוסף (לטור ‡ורח חיים סימן ˙˜ע„), ‰˜˘‰ על ז‰: "‡ם כן, ‚ם יוסף ‰י' מו˙ר ל˘מ˘, 
˘ל‡ ‰י˙‰ לו ב˙"!

"בטרם  ורבי'  בפרי'  ועס˜  נז‰ר  יוסף  ולמ‰  ליוסף,  לוי  בין  מ‰  ל„וכ˙‡:  ו‰„ר‡ ˜ו˘י‡ 
˙בו‡ ˘נ˙ ‰רעב", ו‡ילו לוי ל‡ נמנע ‚ם ב˙וך ˘נ˙ ‰רעב?

ב„רך  ‰ענין  י˙ב‡ר  כ„רכנו  ‡מנם  ˘ונים,  ב‡ופנים  במפר˘ים  חיל˜ו  ‰רב‰  ו‰נ‰   .‚
‰פ˘ט, „רכו ˘ל ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰. 

ובכן, ר˘"י ס˙ם ו‡מר "˘‡סור ל‡„ם ל˘מ˘ מט˙ו ב˘ני רעבון", ומובן מל˘ונו ˘‰ו‡ 
‡יסור ‚מור וכולל, ו‚ם מי ˘ל‡ ˜יים ע„יין פרי' ורבי' בכלל ‰‡יסור; 

ו‰ו‡  מל˘מ˘,  נמנע  ˘ל‡  לוי  ליי˘ב ‰נ‰‚˙  ר˘"י "פ˙ח"  לנו  ל‡י„ך ‚יס‡, ‰˘‡יר  ‡ך 
ב„יו˜ ל˘ונו בסוף „בריו – "˘ני רעבון", כ„ל˜מן. 

 – יחי„  בל˘ון  ˘נ˙ ‰רעב",  ˙בו‡  בטרם  בנים  ˘ני  יול„  ל˘ון ‰כ˙וב ‰י‡ "וליוסף   .„
‡מנם ר˘"י מ˘נ‰ מל˘ון ‰כ˙וב ו‡ומר (כל˘ון ‰˘"ס ˙עני˙ ˘ם) "מכ‡ן ˘‡סור ל‡„ם ל˘מ˘ 

מט˙ו ב˘ני רעבון" ל˘ון רבים. 

– ‰‡יסור  מ˜ר‡"  ˘ל  לפי "פ˘וטו   – ˘‡ליב‡ „ר˘"י  בז‰,  י˘  מכוון  ˘„יו˜  לומר  וי˘ 
ר˜ "˘נ˙  כ˘י˘  חל  ו‡ינו  רˆופו˙,  כמ‰ ˘נים  רבים,  ל˘ון  רעבון"  כ˘י˘ "˘ני  ‰ו‡ „ו˜‡ 

רעב" ‡ח˙. 

[ב„רך ‰‰לכ‰ ‡ינו כן, ו‡כן בטור ו˘ולחן ערוך (‡ורח חיים סימן ˙˜ע„) ‰ל˘ון ‰י‡ "ב˘נ˙ 
‰ל'  ˘ברמב"ם  ל‰עיר  (‡ך  ‡סור  רעב  ˘ל  ‡ח˙  ב˘נ‰  ˘‚ם  ל‰˘מיענו  יחי„,  ל˘ון   – רעבון" 

˙עניו˙ פ"‚ ‰"ח כ˙ב "ב˘ני רעבון" כל˘ון ‰˘"ס); ‡ך „ברינו כ‡ן ‰ם לפי „רך ‰פ˘ט]. 

ו‰ענין בז‰: 

‰טעם ל‡יסור ז‰ בע˙ רעב, ‰ו‡ מכיון ˘זמן ז‰ ‡ינו מ˙‡ים לפרי' ורבי' – כי ‰רעב ‰ו‡ 
נ„ר˘˙ "עˆיר‰"  עולם, ‡ל‡  ˘ל  בי˘ובו  ו‰וספ‰  בנין  ˘ל  זמן  ˘ע˙‰ ‡ינו  מלמעל‰  סימן 

ו"‰פס˜‰" בבנין ‰עולם.  

[ובל˘ון חז"ל (מ„ר˘ ˙נחומ‡ נח י‡. ור‡‰ מ‡ירי ˙עני˙ ˘ם): "˘ל‡ י‰‡ ‰˜ב"‰ עוס˜ בחורבן 
בחורבן  מ˙עס˜  ˘‰˜ב"‰  "כיון  יב:  פל"‡,  לב"ר  כ‰ונ‰  (ובמ˙נו˙  בונ‰"  ו‰ו‡   - ‰עולם 
עיי"˘   ,(ı˜מ (ל˘"פ  ‰˜ו„ם  ב‚ליון  ב‡רוכ‰  ור‡‰  ביי˘ובו").  ‰‡„ם  י˙עס˜  ל‡   – ‰עולם 

ב‰רחב˙ ‰בי‡ור].  

תכסיס שאינו אמתי
מעמדו  על  מתאונן  בו  מכתבו  לעיקר  ...בנוגע 

נופל  ולעתים  מאד  שבור  עצמו  ומרגיש  ומצבו, 

 .  . בזה  וכיוצא  מקום  לעצמו  מוצא  ואינו  ביאוש 

רוח  למצב  אותו  המביאה  הסיבה  את  כותב  אינו 

שכזה, במילא אינני יכול להכנס לפרטים להוכיח 

מעצת  הנובעים  המדומים  ענינים  הן  שהסיבות 

היצר, היינו, שגם אם יש לענין איזו שהיא אחיזה, 

זה  רוח  ונמיכות  ליאוש  מנוצל  שהוא  מה  אבל 

כ"ק  אשר  היצר,  של  תכסיס  רק  אלא  אמת,  אינו 

ניגש  הוא  כי  ״הערמומי״,  לו  קרא  אדמו"׳ר  מו"ח 

לכל אחד בסגנון שיתפוס אותו.

היפך האמונה והיפך השכל
ועניני  נסיונות  קשיים,  לאדם  שיש  ...זה 

בירורים, אלו הם האמצעים כיצד להגיע לתכלית 

הדבר, כלומר, שהנשמה תוכל להיות מה שהיתה 

נשמה   - הרי  שאז  בראתה,  האתה  לפני  עוד 

יותר  עוד  לדרגות  ותעפיל  היא,  טהורה  בי  שנתת 

ומעשים  בתשובה  אחת  שעה  יפה  שכן  גבוהות, 

טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, בשל כך, 

הרי אסור להרשות לקשיים של עמידה בנסיונות, 

או אפילו הכשלון אם נכשלו מזמן לזמן, להתגבר 

על השמחה שצריך להרגיש מ[כך שכל אחד הוא] 

מהקב״ה  שישנה  ומההבטחה  ישראל,  בכורי  בני 

עצמו, ש׳ועמך כולם צדיקים׳.

לכן כשבא יהודי, במיוחד אם הוא כזה ששמע 

תורת  שלמד  כזה  מזו,  ויתירה  החסידות,  מאור 

זיכך  שהקב"ה  כזה  הוא  אם  ובודאי  החסידות, 

ואינו  ביאוש  ח"ו  שהוא  וכותב  ביסורים,  אותו 

מוצא לעצמו מקום וכו' וכו', הרי זה לא רק היפך 

האמונה, אלא גם היפך השכל!

הקב״ה מבטיח בכל תוקף ועוז, שלא ידח ממנו 

לכוחות  מעבר  שיעשה  מהאדם  דורש  ואינו  נדח, 

- (כי אין הקב״ה בא בטרוניא עם בריותיו) ־ אלא 

הוא  אומר  מכן  לאחר  כוחותיו.  כפי  שיעשה  רק 

של  כחודו  פתח  לי  פתחו  יהי׳  אם  שיספיק  לו, 

מחט - ואני אפתח לכם כפתחו של אולם.

ואומר  בא  והוא  הקב״ה,  אומר  זאת  כל 

היאוש,  בא  במילא  אחר,  ח״ו  הוא  שהחשבון 

לפעם  מפעם  שהמצב  עצמי  ושכנוע  ידיים  רפיון 

מתדרדר?!

דברי  התלמיד,  ודברי  הרב  דברי  היא:  השאלה 

לו  לעצמו:  להציב  עליו  זו  ושאלה  שומעים?  מי 

יש  וכי  אחרת,  ש[המצב]  אומר  והקב״ה  כך  נדמה 

ספק מי צודק?

עד כאן בנוגע לשקו"ט.

מקהל  אחד  שהוא  לדעת,  עליו  לפועל  בנוגע 

דחיי,  לאילנא  מקושר  הוא  במילא  החסידים, 

אתם  בפסוק,  שאומרים  כפי  היא  וההתקשרות 

מביא  היום,  כולכם  חיים  אלקיכם  בה׳  הדבקים 

ביום  אפילו  מרז״ל  את  ניסן  לב׳  בקונטרס  הרבי 

היום  ומה  חיים.  אתם  מתים,  כולו  העולם  שכל 

קיימין,  כולכם  הבא  לעולם  אף  קיימין,  כולכם 

שחיים  מרז"ל,  אישית  הבטחה  לו  יש  במילא 

כולכם היום וחיים כולכם לעולם הבא.

ומצוות  לתורה  הזמן  את  לנצל  יש  במילא 

ביראת שמים, ולנצל את הכשרון בו חננו הקב״ה, 

שיביא תועלת ביראת שמים.

מחר  כי  למחר,  לדחות  שאין  מהדברים  זה 

אלו  והיום  מחר,  של  הדברים  להתבצע  צריכים 

הללו,  הדברים  כל  את  לעשות  וכדי  היום,  של 

היצר,  עצת  הן  ההפרעות  כל  אשר  לדעת  יש 

(לב)  ורגש  (מוח)  בשכל  להוריד  יש  האמונה  ואת 

ובפועל ממש במחשבה דיבור ומעשה.

שיכול  לו  שנדמה  למרות  לזה,  יתמסר  כאשר 

להתחיל רק כחודו של מחט, הקב״ה יתן הצלחה 

ויפתח כפתחו של אולם.

 (תרגום מאגרות קודש ח"ד עמ' רכב ואילך -
אגרות קודש המתורגמות ח"א ע' 176-8)

יאוש ורפיון ידיים? לא ולא!

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

מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

ר˜  ‰˘ייך  מיוח„  ענין  על  ‰ז‰ירם  ˘יוסף 
‰˘"ס  ב„ברי  ‰„רכים  בב'  (כנ"ל  ל"„רך" 
‡ו  חיוב  על  ‡ז‰ר‰  ˘‰י˙‰   – ו‰מ„ר˘ 
ולז‰  ב„רך).  ‰ליכ‰  מ„יני  בפ"ע  ‡יסור 
ז‰,  מ„ר˘  לפי  ˘‚ם  לפר˘  יו˙ר  נר‡‰ 
„בר  בלימו„  ל‰ז‰ירם  ‰י˙‰  יוסף  כוונ˙ 
עˆמ‰  ‰„רך  ב˘ביל  ב„רך  בעיון  ‰לכ‰ 
ב  וי‚˘  חל"‰  בל˜ו"˘  [וע"ע  כו'  כ‰‚נ‰ 
˘˜ו"ט ‡י ל‰‚נ‰ ל„רך בעינן לימו„ לעיון 
‡ו „„י בלימו„ למי‚רס, „˙לי‡ מיל˙‡ בב' 
‡ופנים במ‰ו˙ ‰‰‚נ‰ ב„רך ע"י ˙ור‰ ‡ם 
„י  ו‡"כ  „˙ור‰  ‰חפˆ‡  ס‚ול˙  מˆ„  ‰ו‡ 
ב˙ור‰ כל „‰ו ‡ו מˆ„ ‰˙רוממו˙ ‰‚בר‡ 
„ו˜‡  „‰יינו  י"ל  ו‡"כ  ‰לימו„  ˘ע"י 
˘מ˙˜יימ˙  ע„  ˘כלו  בעיון  ב‰  ˘נטר„ 

במוחו ‰יטב כו'. עיי"˘ ו˙מˆ‡ נח˙].

נ˙כוונו ‰˙וס'  ˘לז‰  לח„˘  י˘  ועפ"ז 
„ר"ל  ‰˘"ס,  על  ‰מ„ר˘  „ברי  ב‰בי‡ם 
‰˘"ס  „˘יט˙  ב‡רוכ‰  כנ"ל  לנ˜וט  ˘י˘ 
מ„יני  ‰ו‡  ב„רך  ללמו„  ˘‰חיוב  ‰י‡ 
יוסף  ˘‡ז‰ר˙  לפר˘  ב‰כרח  כן  ועל   ,˙"˙
‰˘ליל‰,  „רך  על  ר˜  ‰י˙‰  ל„רך  בנו‚ע 
"˘מ‡  „לעיוני  במי„י  ב„רך  ילמ„ו  ˘ל‡ 
ע„יין  ˘ב‡מ˙  (‡ל‡  ‰„רך"  עליכם  ˙ר‚זו 
טוב‰  עˆ‰  ב„רך  ‰ו‡  ‡ם  ל„ון  לנו  מ˜ום 
‰לכ‰  ˘זו‰י  לעיל  כ„נ˜טינן  ‡ו  ˜מ"ל, 
‰‡יסור  ˘מˆ„  ב„רך,  ב‰ליכ‰  ‚מור‰ 
ללמו„  ‡סור  סכנ‰  במ˜ום  עˆמו  ל‰עמי„ 
‰מ„ר˘,  ל˘יט˙  מ˘‡"כ  ב„רך),  לעיונ‡ 
˘י˘ חיוב מיוח„ ללמו„ ˙ור‰ ב„רך, מפני 

‰˘מיר‰ ב„רך כנ"ל.

לקראת שבת ו

וכיון ˘טעם ‰‡יסור ‰ו‡ מ˘ום ˘‰‰נ‰‚‰ מלמעל‰ מוכיח‰ ˘‡ין זמן ‰"רעב" מ˙‡ים 
˘ל  ˘נים  כמ‰  י˘  כ‡˘ר  „ו˜‡  חל  ˘‰ו‡  מובן   – עולם  ˘ל  ובי˘ובו  ורבי'  בפרי'  לעסו˜ 

רעב:

לך  "‡ין  ‰רי   – כו'  ‰˙בו‡‰  ˆמח‰  ול‡  חי„ו˘  ‡ירע  ‡ח˙,  ב˘נ‰  "רעב"  י˘  כ‡˘ר 
ו‡ין  בפרט,  זו  ב˘נ‰  ומיוח„˙ ‰˘ייכ˙  מסיב‰ ˆ„„י˙  ז‰  ˘‡ירע  וי˙כן  חי„ו˘ו",  בו ‡ל‡ 

ל‰וכיח מז‰ ˘‰‰נ‰‚‰ ‰כללי˙ מלמעל‰ ‰י‡ ע˙‰ ב‡ופן ˘ל "‰פס˜‰" ו"עˆיר‰";

וז‰ו ˘מ„יי˜ ר˘"י ˘‰‡יסור ‰ו‡ "ב˘ני רעבון", ל˘ון רבים – כ‡˘ר ‰רעב נמ˘ך זמן 
˘ל ‰˜ב"‰  מיוח„˙  מסיב‰ ˆ„„י˙ ‡ל‡ ‰נ‰‚‰  ז‰  ˘‡ין  מוכח  ˘‡ז  כ˙˜ופ‰ ˘לימ‰,  רב, 
מˆי„ו ‡ינו ˆריך  ˘‚ם ‰ו‡  ל‰‡„ם  ברור‰  ר‡י'  ו„ו˜‡ ‡ז ‰ו‡  ˘ל "רעב",  ב‡ופן  בעולמו 

לעסו˜ בפרי' ורבי'. 

‰. ומע˙‰ יבו‡ר בפ˘יטו˙ ‰‰ב„ל בין יוסף ללוי:

ב„רך  ז‰  ו‡ין  רעבון",  "˘ני  ˘ל  ˘לימ‰  ˙˜ופ‰  עכ˘יו  ˘ב‡‰  ברור  ב‡ופן  י„ע  יוסף 
לפרע‰: "‡˙  וכ„בריו  זמן ‡רוך,  למ˘ך  ע˙‰  ˘כן ‰י‡ ‰‰נ‰‚‰ ‰‡לו˜י˙  כו' ‡ל‡  ‡˜ר‡י 

‡˘ר ‰‡ל˜ים עו˘‰ . . ˘בע ˘ני רעב" (מ˜ı מ‡, כ‰ ו‡ילך). 

ולכן נ‡סר עליו לעסו˜ בפרי' ורבי' מ‰יום ‰ר‡˘ון ˘ל "˘נ˙ ‰רעב", וי˙יר‰ מזו: יוסף 
(כמו  ‰רעב"  ˘נ˙  ˙בו‡  "בטרם  עו„  ‰י˙‰  בפועל  יל„יו  לי„˙  ˘‚ם  ב‡ופן  מר‡˘  ‰˙כונן 

˘נ˙ב‡ר ב‚ליון ‰˜ו„ם); 

‡ולם לוי ל‡ י„ע מכל ז‰. ו‡ף ˘מס˙בר ˘‰˙פרסם ‰סיפור ‡ו„ו˙ חלום פרע‰ ופ˙רונו, 
בעולם ‰ו‡  ˘נו„ע  מ‰  ו‡„רב‰, ‰רי  בר-סמכ‡.  יסו„  לז‰  ˘י˘  לח˘וב  טעם  ללוי  ל‡ ‰י' 
˘חכמי פרע‰ ל‡ ‰ˆליחו לפ˙ור ‰חלום ור˜ "נער עב„" (מ˜ı מ‡, יב) ‰ו‡ ˘‡מר פ˙רון ז‰ 

– ו‡יך יסמוך לוי על „בריו ˘ל נער עב„ לבטל ˆיווי ‰˘ם ˘ל "פרו ורבו"?!

סבר  רעב,  ˘נ˙יים  (לפחו˙)  נ˘למו  ל‡  עו„  כל  בפועל, ‰רי  ˘‰˙חיל ‰רעב  ל‡חר  ו‡ף 
לוי ˘‡ין ז‰ ‡ל‡ מ‡ורע ‡˜ר‡י וˆ„„י, ע„יין ל‡ ‰י˙‰ כ‡ן "חז˜‰" ˘ל "˘ני רעבון" [ו‡ף 
˘‰˙פרסם בעולם חלום פרע‰ ב„בר "˘בע ˘ני רעב" – סבר לוי ˘‡ין ל„˜„˜ בז‰, ˘‰רי 
"‡ין חלום בל‡ „ברים בטלים" (כ„ברי ר˘"י וי˘ב לז, יו"„)]. ומיו˘ב כיˆ„ ‰ו˙ר ללוי ב˙חיל˙ 
ו‡י  רעבון",  ˘ל "˘ני  ˘לימ‰  ˙˜ופ‰  כ‡ן  ˘י˘  ברור  ל‡ ‰י'  ע„יין  כי  לרעב,  ‰˘נ‰ ‰˘ני' 

‡פ˘ר לבטל ‰ˆיווי "פרו ורבו" מפני ספ˜ וח˘˘.  

˘"יˆח˜  מˆינו  יˆח˜  ˘‡ˆל  מ‰מפר˘ים  כמ‰  ˘‰˜˘ו  מ‰  ‚ם  בפ˘יטו˙  מיו˘ב  ובז‰ 
פ˘ט ‰כ˙ובים ‰י'  ולפי  ˘ם),  ור˘"י  ח  כו,  (˙ול„ו˙  מט˙ו"  רב˜‰ ‡˘˙ו", "מ˘מ˘  מˆח˜ ‡˙ 

ז‰ בזמן ˘ל "רעב ב‡רı" (˙ול„ו˙ כו, ‡); 

כי ˘ם ‰י˙‰ זו ˘נ‰ ‡ח˙ בלב„ ˘ל רעב, וכ„יו˜ ל˘ון ר˘"י ˘ם: "˘נ˙ רעבון" (˙ול„ו˙ 
כו, יב), ובז‰ מו˙ר לכ˙חיל‰. ו„ו"˜ בכ"ז.



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

ממה הצטער יעקב אבינו?
ויאמר גו' אל תירא מרדה מצרימה
לפי שהי' מיצר על שנזקק לצאת לחוצה לארץ
(מו, ג. רש"י)

"אל  מפורש  בכתוב  הרי  תמוה,  לכאורה 

תירא מרדה מצרימה", ומנ"ל לרש"י להוציא 

את הכתוב מפשוטו ולפרש שיראת יעקב לא 

שנזקק  "על  כ"א  למצרים,  מהירידה  היתה 

היציאה  מעצם  היינו  לארץ",  לחוצה  לצאת 

מארץ ישראל לחו"ל?

ויש לומר:

למצרים  לרדת  יעקב  של  החלטתו  על 

"ויאמר  הקודמים:  בפסוקים  כבר  מסופר 

(מה,  אמות"  בטרם  ואראנו  אלכה  גו'  ישראל 

"ויסע  כמ"ש  לרדת,  כבר  התחיל  ואף  כח); 

קשה,  וא"כ  א).  (מו,  גו'"  לו  אשר  וכל  ישראל 

גו'"  מרדה  תירא  אמירת "אל  נתעכבה  מדוע 

עד לאחרי שנסע יעקב ממקומו והגיע לבאר 

לירד  החלטתו  לפני  לו  נאמרה  ולא  שבע, 

למצרים, ועכ"פ לפני התחלת הירידה בפועל 

(וכמו שהקשה האברבנאל כאן, השאלה הי"ז)?

מירידתו  יעקב  נתיירא  שלא  ועכצ"ל 

של  להבטחתו  הוצרך  לא  ולכן  למצרים, 

שבע  שבבאר  אלא  הירידה,  לפני  הקב"ה 

נתחדש איזה ענין שבגללו הי' יעקב "מיצר", 

ועל מה שנתחדש בבאר שבע הגיעה נחמתו 

של הקב"ה "אל תירא גו'".

שנזקק  על  מיצר  "שהי'  רש"י  מפרש  ולכן 

העיר  היא  שבע  באר  כי  לחו"ל",  לצאת 

יוצאים  שממנה  א"י,  של  בדרומה  האחרונה 

היתה  מתחילה  שהליכתו  אע"פ  ולכן  לחו"ל. 

אעפ"כ  למצרים,  ולרדת  מהארץ  לצאת  ע"מ 

כאשר הגיע לגבול א"י, בעמדו לצאת לחו"ל 

בפועל - הי' מיצר ומצטער על שנזקק לצאת 

מהידיעה  הצער  דומה  אינו  שהרי  לחו"ל, 

שסופו לצאת, להצער בעמדו לצאת בפועל, 

וכנראה במוחש.

מיצר  ו"הי'  שבע  לבאר  הגיע  כאשר  ולכן, 

הגיעה  בפועל,  לחו"ל"  לצאת  שנזקק  על 

הנחמה "אל תירא גו'".

התהוות ה"גוי גדול" 
דוקא במצרים

ויאמר אנכי הא-ל אלקי אביך אל תירא מרדה 
מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם
לפי שהי' מיצר על שנזקק לצאת לחוצה לארץ
(מו, ג. רש"י)

הי'  זו  ביציאה  דוקא  מדוע  ביאור:  צריך 

 - מא"י  הראשונה  ביציאתו  ולא  מיצר,  יעקב 

כשהלך לחרן אל בית לבן?

ויש לומר:

החילוק בין שתי היציאות הוא, שביציאתו 

בעת  משא"כ  לבדו,  יעקב  הי'  לבן  לבית 

מלבד  נפש  שבעים  כבר  היו  למצרים  ירידתו 

כעם  ישראל  בני  התחלת  זה  והרי  בניו,  נשי 

בפני עצמו.

ולכן דוקא ביציאה זו הי' מיצר על שנזקק 

שהמקום  בדעתו  הי'  כי  לחו"ל,  לצאת 

בפני  כעם  ישראל  לבני  ביותר  המוכשר 

עצמו הוא ארץ כנען, ארץ מגורי אביו, שהרי 

משלושת  אחד  לכל  שהובטחה  הארץ  היא 

האבות, ובה יהי' לגוי גדול, כהבטחת הקב"ה 

לאברהם "ואעשך לגוי גדול" (לך יב, ב) – בארץ 

ישראל דוקא (פרש"י לך טז, ג).

מרדה  תירא  "אל  הקב"ה  שהשיבו  וזהו 

מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם" - דאדרבה, 

"שם",  דוקא  יושג  ישראל  דעם  גדול"  ה"גוי 

בחו"ל.

"ואעשך  לאברהם  הקב"ה  שאמר  [ומה 

שעשיית  הכוונה  אין  דוקא,  בא"י  גדול"  לגוי 

יזכה  שאברהם  אלא  בא"י,  תהי'  גדול"  ה"גוי 

לבנים בא"י ולא בחו"ל, כפרש"י ר"פ לך].

לקראת שבת י„

מˆוו˙  ˘‡ר  ל˜יים  ‰ז‰ירם  ˘ל‡  (וכ˘ם 
ב‰יו˙ם ב„רך), כי בפ˘טו˙ מ˘מע ˘„ברי 
ב„רך  ‰‰ליכ‰  עניני  ‡ו„ו˙  ר˜  ‰יו  יוסף 
˘נ˙כוון  ל‰˘"ס  ס"ל  כן  ועל  ו‰נ‰‚ו˙י‰. 
˘‰י‡  ‰לכ‰",  ב„בר  ˙˙עס˜ו  "‡ל  לענין 
‡ז‰ר‰ ו‡יסור מחו„˘ מ„יני ‰ליכ‰ ב„רך 
ס"ל  ‰מ„ר˘  מ˘‡"כ  כו'.  לטרו„י  „‡˙י 
פרט  (‚ם)  ב„רך ‰ו‡  לימו„ ‰˙ור‰  „חיוב 
ב„יני ‰ליכ‰ ב„רך „ˆריכים לזכו˙ ‰˙ור‰ 

˘מ‚נ‡ ומˆל‡ ול‰כי ‰ז‰ירם בז‰ יוסף.

ו‰נ‰ כ"ז ‰ו‡ לפי ‚ירס˙ ‰מ„ר˘ כפי 
ב˙וס'  ‡בל  לפנינו.  רב‰  בבר‡˘י˙  ˘‰י‡ 
ב„רך"  ˙ר‚זו  "‡ל  על  ‰בי‡ו  ˘ם  ב˙עני˙ 
‰לכ‰",  מ„בר  ˙פסי˜ו  ‡ל  מ„ר˘  "וי˘   –
‰מ„ר˘  „נחל˜  נמˆ‡  זו  ‚ירס‡  ולפי 
לעסו˜  „ˆריכים  וס"ל  ‰˘"ס  „ברי  על 
לעיונ‡.  ‚ם  „‰יינו  ‰לכ‰",  "ב„בר  ב„רך 
וכמ"˘ כמ‰ מ‰מפר˘ים (עיי' מל‡כ˙ ‰˜ו„˘ 
‰חי„ו˘  ˘ז‰ו  כ‡ן),  ‰כ˙ובים  על  ומ‰ר˘"‡ 

בל˘ון ‰מ„ר˘ ˘‰בי‡ו ‰˙וס'. ומע˙‰ י˘ 
‡י  ˘ב˙וס',  ‰מ„ר˘  ב˘יט˙  לעיין  מ˜ום 
‰לכ‰"  מ„בר  ˙פסי˜ו  „"‡ל  „‰חיוב  ס"ל 
„ין  מˆ„  ‡ו  ב„רך  ‰ליכ‰  „יני  מˆ„  ‰ו‡ 

 .˙"˙

„‰נ‰, לכ‡ור‰ מס˙בר‡ מיל˙‡ „ס"ל 
כלל  טעם  ‡ין  כי   ,˙"˙ „ין  מˆ„  ˘‰ו‡ 
„ו˜‡  ללמו„  בפ"ע  מיוח„  חיוב  ˘י‰י‰ 
מ‚ינים  ˙ור‰  „ברי  כל  כי  ב„רך  לעיון 
˘ו"ע  מל˘ון   ˙ˆ˜ מ˘מע  וכן  ומˆילים. 
„ליכ‡  בע‚ל‰  ‰יו˘ב  ‚בי  ˘ם  ‡„‰"ז 
בל˘ון  ˘כ˙בו  לטרו„י  „‡˙י  ח˘˘  בי‰ 
(ול‡  כו'  בעיון  לעסו˜  ˘ˆריך  חיוב,  ˘ל 
„˘רי  בלב„,  ‰י˙ר  בל'  ˘‰ו‡  בכמ‚"‡ 
‰כללי  ˘‰חיוב  ו‰יינו  בעיון),  לעסו˜ 
ב„רך  ˘‚ם  מחייב  ב„רך"  "בלכ˙ך   ˙"˙„

יכל˙ו).  (כפי  „וו˜‡  בעיון  ללמו„  ˆריך 
פירו˘, „חיוב ‰˙ור‰ ‡ינו ר˜ לענין ‡ימ˙י 
ע˙ ‡ף  בכל  בלימו„  (˘מחוייב  בו  מחוייב 
 ‡‰˙˘ ‰לימו„  ב‡יכו˙  ‡ף  ‡ל‡  ב„רך), 
˘כלו,  יכול˙  וכפי  ‰‡פ˘רי  ככל  לעיונ‡ 
לבניך"  "ו˘ננ˙ם  ‰כ˙וב  ב˙חיל˙  וכנרמז 
„‰יינו  ע"‡  ל  ב˜י„ו˘ין  ונ˙ב‡ר  ˘פיר˘ו 
"מחו„„ים  ל‰יו˙  ˆריכים  ˙ור‰  ˘„ברי 
ב(˙וך) פיך", ועל „‡ ˜‡מר ˜ר‡ "ובלכ˙ך 
ללמו„  ‡‡"פ  ‰ר‚יל  ˘ע"„  (‡ל‡  ב„רך" 
‰יו˘ב  ‡בל  פטרי‰,  רחמנ‡  ו‡ונס  בעיון 
בע‚ל‰ ˘פיר מחוייב). ועפ"ז י˘ לפר˘ ‚ם 
ל‡  ˘יוסף  ‰˙וס',  ל‚ירס˙  ‰מ„ר˘  כוונ˙ 
‡ל‡  ס˙ם  ˙ור‰  ˘ילמ„ו  ר˜  ל‰ז‰ירם  ב‡ 
וימ˘יכו‰ו  בבי˙,  ˘עס˜ו  כמו  בעיון „ו˜‡ 
"‡ל  מ‰ל˘ון  (כ„מוכח  ב„רך  ב‰יו˙ם  ‚ם 
ל‰וסיף,  י˘  ‰חי„ו„  וע"„  ˙פסי˜ו"). 
"‡ל   – ב„רך"  ˙ר‚זו  "‡ל  יוסף  ˘„ברי 
˙פסי˜ו מ„בר ‰לכ‰", ב‡ו ב‰מ˘ך למ"˘ 
לכם  ˜חו  ע˘ו  ז‡˙  ˆוי˙‰  "ו‡˙‰  לפנ"ז 
‚ו'  ולנ˘יכם  לטפכם  ע‚לו˙  מˆרים   ıמ‡ר
‚ו'",  פרע‰  פי  על  ע‚לו˙  יוסף  ל‰ם  וי˙ן 
מסו„ר,  ב‡ופן  ע‚לו˙  ˘˘לח  ומס˙בר 
‰יינו עם מנ‰י‚י ‰ע‚לו˙, עב„ים לנ‰ו‚ ‡˙ 
˙פסי˜ו  "‡ל  ‡ו˙ם  ‰ז‰יר  ולכן  ‰ע‚לו˙, 
בעיון  לעסו˜  יכולים  כי  ‰לכ‰",  מ„בר 
‰נ"ל  כ„ין  ב„רך,  ל˙עו˙  מבלי  ‰‰לכ‰ 
‰סוסים  מנ‰י‚  ‡חר  ו‡י˘  בע‚ל‰  ˘יו˘ב 
(ועפ"ז, „ין ז‰ י˘ לו מ˜ור ב„ברי ‰מ„ר˘ ˘‰וב‡ו 

ב˙וס'). 

‰מ„ר˘  ב„ברי  ז‰  „פירו˘  ‡יבר‡, 
לומר   ‰˘˜ מ˜ום  מכל  כי  ‰ו‡,  „וח˜ 
˘‰חיוב  ל‰ו„יעם  ר˜  ‰י˙‰  יוסף  ˘כוונ˙ 
ב‰יו˙ם  ‚ם  נ˘‡ר  (לעיון)   ˙"˙ ‰כללי 
לומר,  מס˙בר  בפ˘טו˙  ז‡˙:  ועו„  ב„רך. 



י‚לקראת שבת

ס"ט ‰ע˙י˜ „ין ‰נ"ל ˘במ‚ן ‡בר‰ם וכ˙ב 
(˘נ‡מר  ב˙ור‰  יעסו˜  ב„רך  "וכ˘‰ו‡ 
‰לכ‰  בעיון  יעסו˜  ול‡  ב„רך)  ובלכ˙ך 
˘ל‡ י˙ע‰ ב„רך ‡‡"כ יו˘ב בע‚ל‰ ו‡י˘ 
˘‰בי‡ו  „‡ף  ‰רי  ‰סוסים",  מנ‰י‚  ‡חר 
עי‚ול)  (בחˆ‡י  ˙פל˙ ‰„רך, ‰וסיף  ב„יני 
ובלכ˙ך  "˘נ‡מר  ‰כ˙וב  מן  ‰„ין  מ˜ור 
מˆ„  ‰ו‡  ז‰  „„ין  „ס"ל  וי"ל  ב„רך", 
"בלכ˙ך  ‚ם  ˙ור‰  „˙למו„  ‰כללי  ‰חיוב 

ב„רך". 

ונפ˜‡ מינ‰ ל‰לכ˙‡ מח˜יר‰ זו, במי 
˘‰ולך ב„רך בעניני פרנס˙ו ועסו˜ וטרו„ 
פטור  ‰ו‡  ˙ור‰  ˙למו„  „יני  ˘מˆ„  בז‰, 
לעסו˜   .  . ‰˙ור‰  מן  לו  ˘"‰ו˙ר  מ˘ום 
(‰ל'  ומו"מ"  פרנס˙ו  ˆרכי  ˘‰ם  בעס˜יו 
˙"˙ לרבינו ‰ז˜ן ˘ם), ‡בל מˆ„ „יני "‰ליכ‰ 

˘‰לימו„  כ„י  ב˙ור‰  לעסו˜  עליו  ב„רך" 
י‚ן עליו (ע"„ ‰חיוב „˙פיל˙ ‰„רך). 

סוף  ˘בועו˙  (מסכ˙  ‰˘ל"‰  כ˙ב  ו‰נ‰ 
 (‰˜ סי'  רב‰  ב‡לי‰  ל‰לכ‰  ו‰וב‡  מˆו‰.  נר  פר˜ 

"חיוב ‚„ול ‰ו‡ על ‰מ‰לך ב„רך ˘יעסו˜ 
ו‡ומר   .  . ב„רך  כ‰‡ „˙נן ‰מ‰לך  ב˙ור‰ 
בסוט‰  נמי  ו‚רסינן  כו'  ז‰  ‡ילן  נ‡‰  מ‰ 
˙"ח  ˘ני  כו'  ˜מ‡  פר˜  וב˙עני˙  מט  „ף 
ר‡ויין   ˙"„ ביני‰ן  ו‡ין  ב„רך  ‰‰ולכין 
לי˘רף  ר‡ויין  „יבור  ליכ‡   ‡‰ כו'  לי˘רף 
מ"˘  ל˜יים  ב„"˙  מל‰ר‰ר  יזוז  ל‡  ע"כ 
בע"פ  וילמו„  ‡ו˙ך  ˙נח‰  ב‰˙‰לכך 
‡ו  מזמורים  ב‡יז‰  יעסו˜  ‡ו  ˘יוכל  מ‰ 
ל˘ונו  ומ‡ריכו˙  כו'",  לפר˘ם  מ‡מרים 
 ˙"˙„ ‰חיוב  מˆ„  (ר˜)  ל‡  ˘ז‰ו  מ˘מע 
ב‰‰ליכ‰  „ין  ˘ז‰ו  ‡ל‡  ב„רך"  "בלכ˙ך 
„"ובלכ˙ך  ‰˜ר‡  ‰בי‡  ל‡  ˘לכן  ב„רך, 
‡ו˙ך"  ˙נח‰  "ב‰˙‰לכך  ‡ל‡  ב„רך" 

(ורבינו ‰ז˜ן לפי „רכו ל‡ ‰בי‡ „ברי ‰˘ל"‰). 

למחלו˜˙  מ˜ור  לח„˘  ונר‡‰ 
„‚רסינן   ‡‰ ב‰˜„ים  בז‰,  ‰פוס˜ים 
ב„רך"  ˙ר‚זו  "‡ל  ‚בי  ˘ם  ב˙עני˙ 
ל‰ם  ‡מר  ‡לעזר  רבי  "‡מר  „פר˘˙נו: 
יוסף ל‡חיו ‡ל ˙˙עס˜ו ב„בר ‰לכ‰ ˘מ‡ 
רב‰  בבר‡˘י˙  עליכם ‰„רך". ‡בל  ˙ר‚זו 
על ‰‡י פסו˜‡ ‡י˙‡ "‡ל ˙עמי„ו עˆמכם 
יפ‰  (עיין  ‰מפר˘ים  וכ˙בו  ˙ור‰".  מ„ברי 
‡מר  „מר  ועו„),  י˜ר  כלי  ˘ם,  למ„ר˘  ˙ו‡ר 

ל‡  כי  פלי‚י,  ול‡  ח„‡  ‡מר  ומר  ח„‡ 
נחל˜ו ‡י ‡יכ‡ חיוב לעסו˜ ב˙ור‰ ב„רך, 
˘ם  „˙עני˙  ‰סו‚י‡  ב‰מ˘ך  ל‰„י‡  „‰רי 
˘ני  ברכי‰  בר  ‡לע‡י  ‡"ר  ו‰‡  "‡יני 
 ˙"„ ביני‰ן  ו‡ין  ב„רך  ˘מ‰לכים  ˙"ח 
למי‚רס   ‡‰ ˜˘י‡  ל‡  כו',  לי˘רף  ר‡ויין 
לי‰  מבעי‰  ופר˘"י "למ‚רס  לעיונ‡",   ‡‰
לעיונ‡  לי‰  במל˙‡ „מבעי  ב‡ורח‡, ‡בל 
„‡י˙‡   ‡‰ ‡ל‡  ב„רך),  י˙ע‰  (˘ל‡  ל‡" 
ר˜  ‰יינו  ‰לכ‰  ב„בר  יעס˜ו  ˘ל‡  ב˘"ס 
˘יימנעו מעיון ‰לכ‰ ב„רך, ו„ברי ‰מ„ר˘ 
‰יינו ˘ל‡ יימנעו מלימו„ למי‚רס. וז‰ו ‚ם 
עˆמכם  ˙עמי„ו  "‡ל  ‰מ„ר˘  ל˘ון  „יו˜ 
מ„ברי ˙ור‰", „ברי ˙ור‰ ס˙ם ול‡ו „ו˜‡ 
ו‰יינו  ‰לכ‰",  "„בר  נ˜טו  וב˘"ס  בעיון, 
מז‰ „נחל˜ו ‰˘"ס  ו‰מורם  עיוני ‰˙ור‰. 
ו‰מ„ר˘ ר˜ ‰י‡ך לפר˘ כוונ˙ „ברי יוסף 
על „רך ‰˘ליל‰  יוסף  ל‡חיו, ‡ם ‰ז‰ירם 
˘ל‡ יעיינו ב„בר ‰לכ‰ ‡ו על „רך ‰חיוב 
מו„ים  עלמ‡  כולי  ‡בל  ל‚ירס‡,  ˘ילמ„ו 

„ˆריכי למי‚רס ב˙ור‰ ב„רך. 

בח˜יר‰  „˜מפל‚י  לח„˘  י˘  ומע˙‰ 
למי‚רס  ‰לימו„  ‰˘"ס  „ל˘יט˙  ‰נ"ל. 
מחמ˙ ‰חיוב ‰כללי „˙"˙  ר˜  ב„רך ‰ו‡ 
"בלכ˙ך ב„רך", ולכך ל‡ מס˙בר‡ מיל˙‡ 
לפר˘ ˘‰וˆרך יוסף ל‰ז‰ירם על חיוב ז‰ 

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

גות מצרים - בירור הניצוצות!
מדוע הגלה השי"ת את בית יעקב מצרימה? / מהי עבודת "בירור הניצוצות"? / האם כדאי לוותר

על ה"רכוש גדול" בכדי לצאת מן הגלות שעה אחת קודם?

 ıב‡ר זרעך  י‰י'  ‚ר  כי  ˙„ע  "י„וע  ל‡בר‰ם  ו‰ו„יע  בין ‰ב˙רים,  בברי˙  ‚זר ‰˘י"˙  ‚זיר‰ 
ל‡ ל‰ם ועב„ום ועינו ‡ו˙ם ‡רבע מ‡ו˙ ˘נ‰" (לך טו, י‚). ˘ע˙‰ ˘ל ‰בטח‰ זו ב‡‰ בע˙ ‡˘ר 
ר„‰ ‡לי ‡ל  מˆרים,  לכל  ל‡„ון  "˘מני ‡ל˜ים  ליע˜ב  למסור  וˆיוום  יוסף ‡ל ‡חיו,  ‰˙וו„ע 

˙עמו„" (פר˘˙נו מ‰, ט).

ו‰נ‰, עניין עי˜רי בירי„˙ בני י˘ר‡ל מˆרימ‰, ‰י' ‰˘כר ו‰"רכו˘ ‚„ול" (לך טו, י„) ˘יעלו 
י‡,  (ב‡  ז‰ב"  וכלי  כסף  מן ‰מˆריים "כלי  ל˘‡ול  עניין ˆיווי ‰˘י"˙  וז‰ו  מן ‰‚לו˙.  בניו  עמו 

ב), בכ„י ˘יˆ‡ו ממˆרים עם רכו˘ ‚„ול.

וע„ כ„י כך ‰˜פי„ ‰˘י"˙ על ˜יום ‰בטח‰ זו, ˘‡מר למ˘‰ "בב˜˘‰ ממך, ‰ז‰ירם על כך, 
˘ל‡ י‡מר ‡ו˙ו ˆ„י˜ ‡בר‰ם ועב„ום ועינו ‡ו˙ם ˜יים ב‰ם, ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול ל‡ 

˜יים ב‰ם" (פר˘"י ˘ם).

בכך  ˙עמו„",  ‡ל  ‡לי  "ר„‰  יע˜ב,  ‡ביו,  ‡ל  „בריו   ˙‡ יוסף  ˘‰טעים  מ‰  ‚ם  מובן  ובז‰ 
˘"˘מני ‡ל˜ים ל‡„ון לכל מˆרים":

˘‰ל‡  מˆרימ‰,  יע˜ב  בי˙  ירי„˙  ל‡ ‰יי˙‰ ‡פ˘רי˙  מˆרים,  על  יוסף ‡„ון  ל‡ ‰י'  עו„  כל 
‡ין ˘ם רכו˘ ‚„ול בכ„י לעלו˙ עמו מן ‰‚לו˙.

‡בל מכיוון ˘נ˙ן ‰˘י"˙ ‡˙ יוסף ל‡„ון על מˆרים, ו‰ו‡ ˜יבı ל˘ם ב˘ני ‰רעב ‡˙ "כל 
י‰י'  ˘˙˙˜יים ‰ו„ע˙ ‰˘י"˙ "‚ר  לכך  כ˘ר‰ ‰˘ע‰  (פסחים ˜יט, ‡), ‰נ‰  ˘בעולם"  וז‰ב  כסף 
זרעך . . ועב„ום וענו ‡ו˙ם", יח„ עם ‰‰בטח‰ ˘"ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול". ולכן זירז יוסף 

‡˙ ‡ביו, "ר„‰ ‡לי ‡ל ˙עמו„".

‡בל י˘ ל˙מו‰ על ח˘יבו˙ו ונחיˆו˙ו ˘ל ‰"רכו˘ ‚„ול" ˙מי‰‰ ‚„ול‰:

מן  לˆ‡˙  ו‰עי˜ר  ˘בעולם,  וז‰ב  כסף  כל  על  לוו˙ר  כ„‡י  בר „ע˙, ‡˘ר  לכל  וברור  פ˘וט 
‰‚לו˙ ו‰˘בי' ˘ע‰ ‡ח˙ ˜ו„ם.



טלקראת שבת

ז‰ב": "‡מרו  וכלי  כסף  כלי   .  . על ‰ˆיווי "וי˘‡לו  י˘ר‡ל  בני  ˘‰˘יבו  מˆינו  כך  ו‡מנם, 
‡„ם,  בני  לו  ‡ומרים  ו‰יו  ‰‡סורים,  בבי˙  חבו˘  ˘‰י'  ל‡„ם  מ˘ל  בעˆמנו.  ˘נˆ‡  ולו‡י  לו, 
מוˆי‡ין ‡ו˙ך למחר מבי˙ ‰‡סורין ונו˙נין לך ממון ‰רב‰, ו‡ומר ל‰ם, בב˜˘‰ מכם ‰וˆי‡וני 

‰יום ו‡יני מב˜˘ כלום" (ברכו˙ ט, ב).

ו‡ם כן, ‰י‡ך עיכב ‰˘י"˙ ‡˙ בני י˘ר‡ל ב˘ביל ˜יום "ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול", ו‰ל‡ 
‰יו מוו˙רים על כך בנפ˘ חפˆ‰, ו‰עי˜ר לˆ‡˙ מי„ ממˆרים?

ˆ„י˜  ‡ו˙ו  י‡מר  ˘"ל‡  בכך  ‚„ול  ‰רכו˘  ח˘יבו˙   ˙‡ ‰˘י"˙  ˘˙ול‰  מ‰  ˙מו‰  וביו˙ר 
‡בר‰ם וכו'", ו‰ל‡ בוו„‡י ‰י' ‡בר‰ם ‡בינו מוו˙ר על ‰בטח˙ ‰רכו˘ ‚„ול, בכ„י ˘יˆ‡ו בניו 

מן ‰‚לו˙ ˘ע‰ ‡ח˙ ˜ו„ם?

מדוע גלו בני ישראל למצרים?
כל „בר ‚˘מי ˘בעולם (ב‰ב‡ ל˜מן ר‡‰ כ˙ר ˘ם טוב סי' ריח. ועו„) י˘ בו "ניˆוı" ˜„ו˘, ˘‰ו‡ 
‰חיו˙ ‰‡ל˜י˙ ‰מחי' ומ‰וו‰ ‡ו˙ו בכל ר‚ע ור‚ע. עבו„˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל בעולם, ‰י‡ ל‚לו˙ 
ל˘ם  ‰‚˘מיים  ב„ברים  ˘מ˘˙מ˘ים  י„י  על  וז‡˙  ל˘ור˘ם.  ול‰˘יבם  ‡לו  ˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙ 
˘ל ˜„ו˘‰, ‰רי  עניין  ˘ל ‰חפı ‰‚˘מי ‰ו‡  ייעו„ו  כ‡˘ר  כי  ומˆוו˙,  ולˆרכי ˜„ו˘‰  ˘מים 
‰חיו˙ ‰‡ל˜י˙ ˘בו ‰י‡ ב‚לוי. וז‰ו עניין "בירור ‰ניˆוˆו˙", ˘"בוררים" ‡˙ ענייני ‰˜„ו˘‰ 

ומ˘יבים ‡ו˙ם ל˘ור˘ם.

וז‰ו סו„ מ‰ ˘"‰˙ור‰ חס‰ על ממונן ˘ל י˘ר‡ל" (ר"‰ כז, ‡): בממונו ˘ל י‰ו„י י˘ ניˆוˆו˙ 
ו‡ם  ˘מים,  ל˘ם  ובממון  ברכו˘  ˘י˘˙מ˘  י„י  על  ול‰עלו˙ם,  לבררם  מוטל  ˘עליו  ˜„ו˘‰ 
על "פכים ˜טנים"  יע˜ב ‡ף  חזר  ומז‰ ‰טעם  ב‚לו˙ם.  יי˘‡רו ‰ניˆוˆו˙  ז‰,  רכו˘  ח"ו  י‡ב„ 
˜„ו˘‰ ‰ממ˙ינים  ניˆוˆו˙  י˘  מועט,  ˘˘וויים  בפכים ˜טנים ‡לו,  ‚ם  כי  כ‰),  לב,  וי˘לח  (ר˘"י 

ומˆפים ל‚‡ול˙ם.

˙כלי˙  ‰ב˙רים.  בין  ברי˙  ב‚זיר˙  ניˆב‰  ו‚ם  ‰עומ„˙  ‰י‡  ‰ניˆוˆו˙",  "בירור  ועבו„˙ 
˘נפלו  ניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘‰  י˘ר‡ל ‡˙  בני  ˘יבררו  בכ„י  מˆרימ‰, ‰י‡  יע˜ב  בי˙  ירי„˙  ומטר˙ 

.ıבמ˜ום ‰נחו˙ ביו˙ר, ב‚לו˙ מר‰ וח˘וכ‰ בערוו˙ ‰‡ר

וז‰ו ˙וכן ‰בטח˙ ‰˘י"˙ "ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול":

˘ל  ‰‚˘מיו˙  בענייני  ל‚לו˙  י˘ר‡ל  בני  ˘ˆריכים  ‰˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙  ‰ו‡  ‚„ול"  ‰"רכו˘ 
עלי‰ם  זו  עבו„‰  ול˘למו˙  מ‚לו˙ם.  ויעלו  יˆ‡ו  ז‰  רוחני  רכו˘  ועם  מ˘ם,  ול‚‡לם  מˆרים, 
ל‡סוף מ‡˙ ‰מˆרים ‡˙ כל רכו˘ם וז‰בם, בכ„י ל‰עלו˙ ולברר ‡˙ ‰ניˆוˆו˙ ˘נפלו ב‡ו˙ם 

"כלי כסף וכלי ז‰ב ו˘מלו˙".

אין לוותר על הרכוש גדול!
ומע˙‰ יובן ‰יטב מ‰ ˘‰מ˙ין ‰˘י"˙ ב˜יום ‚זיר˙ "‚ר י‰י' זרעך" ע„ ˘נע˘‰ יוסף למו˘ל 

על מˆרים:

לקראת שבת שבתיב לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בגדר חיוב תמוד תורה בדרך
יחקור ב' דרכים בזה אם הוא מדיני ת"ת בלבד או אף מדיני הליכה בדרך, וימציא מקור לפלוגתא זו בחילוק 

בין הש"ס למדרש גבי יוסף ואחיו / ידון בזה לפי גירסת התוס' במדרש

ר'  "‡מר  ע"‡  מט  בסוט‰  ‚רסינן 
חכמים  ˙למי„י  ˘ני  יברכי‰,  בר  ‡ילע‡ 
˙ור‰  „ברי  ביני‰ם  ו‡ין  ב„רך  ‰מ‰לכין 
‡„ם  ˘מחוייב  ‰יינו  כו'",  לי˘רף  ר‡ויין 
ב˙למו„ ˙ור‰ ‚ם ב„רך, וכ‰‡ „˙נן ב‡בו˙ 
ומפסי˜  ו˘ונ‰  ב„רך  „"‰מ‰לך  מ"ז  פ"‚ 
ממ˘נ˙ו ו‡ומר מ‰ נ‡‰ ‡ילן ז‰ כו' מעל‰ 

עליו ‰כ˙וב כ‡ילו מ˙חייב בנפ˘ו".

יסו„י˙  ח˜יר‰  בז‰  לח˜ור  י˘  ו‰נ‰, 
‡ם ‰ו‡ „ין ב„יני ˙"˙ ‡ו „ין ב„יני ‰ליכ‰ 
ב„רך. פירו˘, „בפ˘טו˙ נר‡‰ לומר „˜‡י 
‡ף  ˘מחוייב  ˙ור‰,  ˙למו„  „יני  מˆ„ 
ב„רך"  "ובלכ˙ך  מ„כ˙יב  ב„רך  ב‰יו˙ו 
ב‰ל'  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ל˘ון  מ˘מע  (וכן 
ב˙ור‰  לעסו˜  "חייב  ס"ו  פ"‚  ˘לו   ˙"˙
כ˘‰ולך  ו‡פילו  לו  ˘‡פ˘ר  ע˙  בכל 
מ‰לך  ו‡ם  ב„רך  ובלכ˙ך  כמ"˘  ב„רך 
בנפ˘ו.  מ˙חייב  לבטל‰  לבו  ומפנ‰  יחי„י 
„ברי  ביני‰ן  ו‡ין  ב„רך  ˘מ‰לכין  ו˘נים 
מˆינו  ‡ולם  ב‡˘").  לי˘רף  ר‡וים  ˙ור‰ 

כלומר  בפוס˜ים „‰ו‡ „ין ‡חר,  מ˘מעו˙ 
ב„רך,  ‰ליכ‰  מ„יני  ח„˘  חיוב  בז‰  ˘י˘ 
סי' ˜י  ˙פל‰  ב‰לכו˙  „כ˙ב ‰מ‚ן ‡בר‰ם 
ס˜"י ב„יני ˙פיל˙ ‰„רך: "ויעסו˜ ב˙ור‰ 
‡˙י  „למ‡  ב‰לכ‰  יעיין  ל‡  ‡בל  ב„רך 
לטרו„י ו‡פ˘ר „ביו˘ב בע‚ל‰ ו‡י˘ ‡חר 
‰יינו  עיון".  ‡פילו  ˘רי  ‰סוסים  מנ‰י‚ 
לעיין  ˘‡סור  ב„רך  ‰‰ולך  ב‰לכו˙  „˜‡י 
‰חיובי  ‰פרט  ˘(‚ם)   ˙ˆ˜ ומ˘מע  כו', 
ר˜  ב„רך", ‡ינו  ב˙ור‰  ˘‰זכיר, „"יעסו˜ 
‡˙י  „למ‡  ‰לכ‰  „עיון  ל‰‡יסור  ‰˜„מ‰ 
בפ"ע  ו„ין  חיוב  ‰ו‡  ‡ף  ‡ל‡  לטרו„י, 
ל„יני  ב‰מ˘ך  כ˙בו  ולכן  ב„רך,  ב‰ליכ‰ 
טעם  בז‰  ˘י"ל  ו‡פ˘ר  ‰„רך.  ˙פל˙ 
וסבר‡, „כיון ˘‡סור ל‡„ם ל‰עמי„ עˆמו 
סכנ‰  בחז˜˙  ‰„רכים  וכל  סכנ‰,  במ˜ום 
‰ם (ירו˘למי ברכו˙ פ"„ ‰"„) ו„‡י חייב ‡„ם 
לס„ר ‰ליכ˙ו ב„רך ב‡ופן ˘י‰‡ מו‚ן ככל 
‰‡פ˘רי, וז‰ו ˘חייב לעסו˜ ב˙ור‰ ב„רך, 
ע"‡).  כ‡  (סוט‰  ומˆל‡  מ‚נ‡  ˙ור‰   ‡‰„
˘ם  ˙פיל‰  ‰ל'  ‰ז˜ן  רבינו  ב˘ו"ע  מי‰ו, 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב



מהי ההגנה מן הגלות?
אל תרגזו בדרך
יש מדרש אל תפסיקו מדבר הלכה
(מה, כד. תוד"ה אל תרגזו - תענית י, ב)

כאן,  לפרש"י  הקודש  (מלאכת  המפרשים  כתבו 

התוס'  שהביא  המדרש  בלשון  שהחידוש  ועוד), 

(שאינו כגי' המדרש שלפנינו (ב"ר פצ"ד ב בסופו) – "אל 

שלגירסא  הוא,  תורה")  מדברי  עצמכם  תעמידו 

בדרך  להפסיק  שאין  הוא,  תרגזו"  "אל  פירוש  זו 

אפילו מדבר הלכה שהוא "לעיונא".

כמה  הלכו  השבטים  הרי  לעיין,  יש  ולכאורה 

ולא  ושוב,  הלוך  למצרים  כנען  מארץ  פעמים 

מצינו שיוזהרו עד כאן "אל תרגזו בדרך", ומדוע 

נשתנה הדבר כאן?

ויש לומר ע"ד הדרוש:

בשליחותו  השבטים  הלכו  הקודמות  בפעמים 

משא"כ  הרעב.  בשנות  בר  להביא  יעקב  של 

אל  אלי  רדה  גו'  אבי  אל  ועלו  "מהרו  זו,  הליכה 

תעמוד גו'" (ויגש מה, ט), היתה לצורך ירידת יעקב 

וכל נפשות ביתו למצרים, לקיים מ"ש בברית בין 

ועבדום  להם  לא  בארץ  זרעך  יהי'  "גר  הבתרים 

וענו אותם" (לך טו, יג).

וזהו שהזהירם יוסף דוקא הפעם "אל תפסיקו 

מדבר הלכה", כי ההגנה ב"דרך" המובילה לגלות 

בנ"י  שכאשר  הפסק,  ללא  התורה  עיון  ע"י  היא 

עם  מתאחדים  שעי"ז  בעיון,  בתורה  עוסקים 

התורה, ונעשה "יחוד נפלא . . לאחדים ומיוחדים 

וחכמת  האדם  שכל  בין  ופנה"  צד  מכל  ממש 

התורה (ראה תניא פ"ה), אזי יש בכחם להתגבר על 

איש  על  כלל  שולטת  הגלות  ואין  הגלות,  חושך 

בן  לך  "אין  ב)  פ"ו,  (אבות  רז"ל  וכמאמר  ישראל, 

חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה".

עגלה ערופה בעבודת ה'
וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי 
רוח יעקב אביהם
סימן מסר להם, במה הי' עוסק כשפירש ממנו, בפרשת עגלה ערופה
(מה, כז. רש"י)

ענינה של עגלה ערופה מבואר בכתובים: "כי 

גו'  ושופטיך  זקניך  ויצאו   .  . באדמה  חלל  ימצא 

גו'"  הזה  הדם  את  שפכו  לא  ידינו  ואמרו  וענו 

עגלה  ענין  שטעם  ומבואר  ואילך).  א  כא,  (שופטים 

"חלל  שהי'  המאורע  שיתפרסם  כדי  הוא  ערופה 

. . נופל בשדה", אשר על-ידי-זה "ישמעו ויראו", 

ויושלל מלכתחילה האפשרות ד"חלל . . בשדה" 

(מו"נ ח"ג פ"מ, ועוד).

וביאור הענין בעבודת ה':

"חלל" במובן רוחני הוא מי שנפסקה דביקותו 

"ואתם  וכמש"נ  חיותו,  מקור  שהוא  בהקב"ה, 

(ואתחנן  היום"  כולכם  חיים  אלקיכם  בה'  הדבקים 

באהלה  להיות  שבמקום  הוא  לזה  והגורם  ד).  ד, 

בשדה",  "נופל  נמצא  ה"ה  ויהדות  תורה  של 

שהוא מקומו של "עשו . . איש שדה" (תולדות כה, 

שמתנכל  ואילך),  ב  קמב,  עה"פ  אוה"ת  בארוכה  ראה  כז. 

באלקים  מדביקותם  ח"ו  לנתקם  שם  להנמצאים 

להחליש  עכ"פ  או  ר"ל,  "חללים"  ולהפילם  חיים 

בהם את דבקותם בהקב"ה.

של  שתפקידם  התורה,  הוראת  באה  וע"ז 

מכל  ולשלול  זה  מצב  לתקן  הוא  ישראל  זקני 

וכמודגש  בשדה".   .  . ד"חלל  המציאות  את  וכל 

 – הזה"  הדם  את  שפכו  לא  "ידינו  בהכרזתם  גם 

לוי'"  ובלא  מזונות  בלא  ופטרנוהו  ראינוהו  "לא 

(רש"י שופטים שם), דהיינו, שחובתם של זקני העיר 

זו  מזון,  העיר  מן  היוצא  אחד  לכל  להספיק  היא 

וכן  פ"ה),  תניא  ראה  ט.  מ,  (תהלים  מזון  שנק'  תורה 

לבושים, הם המצוות (ראה תנא דבי אליהו רבא פכ"ז), 

כדי לחזקו ולהגן עליו מכל הסכנות האורבות לו 

בהיותו "בשדה".

שבשעה  לזה  הפנימי  הטעם  לבאר  יש  ועפ"ז 

עגלה  בפרשת  עוסקים  היו  מיעקב  יוסף  שפירש 

למצרים,  יוסף  של  ירידתו  לפני  כי  דוקא,  ערופה 

עה"פ  קה"ר  וראה  יב.  שם,  ט.  מב,  (מקץ  הארץ"  "ערות 

כח  להוספת  צריך  הי'  עומדת),  לעולם  והארץ  ד)  (א, 

אתו  שלמד  וזהו  בצדקו.  שם  לעמוד  כדי  רוחני 

זקני  מוזהרים  שבה  ערופה,  עגלה  פרשת  יעקב 

האיש  בלויית  להתעסק  תפקידם  על  העיר 

זמן  כל  צרכיו  כל  את  לו  ולתת  ל"שדה"  ההולך 

היותו בשדה, ובזה נתן כח ליוסף לעמוד בצדקו 

גם במצרים.

ואגדהדרוש ואגדה ואגדהדרוש ואגדהדרוש דרוש
לקראת שבת י

ל‰מ˙ין  י˘  ‰נ‰  ˘ם,  ‡˘ר  ‰˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙   ˙‡ לברר  ‰י‡  מˆרים  ‚לו˙  ˘˙כלי˙  מכיוון 
כל  עם  ˘בעולם"  וז‰ב  כסף  "כל   ˙‡ ˘מ‰  ויבי‡  מˆרים,  על  ˘ליט  יוסף  ˘י‰י'  ע„  ולחכו˙ 
סופ‰ ‰י‡ ‰על‡˙  בעבו„˙ ‰בירורים, ‡˘ר  ל‰˙חיל  י‰י' ‡פ˘ר  ור˜ ‡ז  ב‰ם.  ‰ניˆוˆו˙ ‡˘ר 

כל ניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘‰ ממˆרים.

ומובן ‚ם ‡˘ר ב˘ום ‡ופן ‡י ‡פ˘ר לוו˙ר על ˜יום ‰‰בטח‰ "ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול", 
עניינ‰  כל  ˘‰ל‡  זמן.  מ˘ך  עו„  וב˘בי'  ב‚לו˙  במˆרים  ל‰˙עכב  כך  ל˘ם  ˆריך  ‡ם  ו‡פילו 
‰"רכו˘  ומבלע„י  ‰‚˘מיים.  ˘בעניינים  ‰ניˆוˆו˙   ˙‡ לברר  ‰ו‡  מˆרים  ‚לו˙  ˘ל  ו˙כלי˙‰ 

‚„ול", ל‡ ˙‚יע עבו„˙ בני י˘ר‡ל ב‚לו˙ם ל˙כלי˙‰.

‡מנם, ע„יין טעון ‰„בר בי‡ור:

‡ף ˘י˘ ח˘יבו˙ עˆומ‰ בעבו„˙ בירור ‰ניˆוˆו˙, ו‰וˆ‡˙ ‰"רכו˘ ‚„ול" ממˆרים, ‰רי כל 
ל˙ועל˙  ול‡  ב‚לו˙,  ניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘‰ ‰˘רויים  לטוב˙  ר˜  ‚„ול" ‰ו‡  עניין ‰על‡˙ ‰"רכו˘ 
ל‡  ‚„ול  ברכו˘  יˆ‡ו  כן  "ו‡חרי  וטוען  „ו‡‚  ‡בר‰ם  ‰י'  מ„וע  כן,  ו‡ם  עˆמם.  י˘ר‡ל  לבני 

˜יים ב‰ם"?

הניצוצות קשורים עמו בקשר בל יינתק
וליי˘וב ˙מי‰‰ זו, י˘ ל‰וסיף בי‡ור ועומ˜ נוסף בעבו„˙ בירור ‰ניˆוˆו˙:

ל‰רוויח  יכול  ˘‡ין ‰‡„ם  ו‰יינו,  ב),  לח,  (יומ‡  לחבירו"  במוכן  נו‚ע  חז"ל "‡ין ‡„ם  ‡מרו 
ניˆוˆו˙  ל‰  י˘  נ˘מ‰  ˘כל  לכך ‰י‡,  ו‰סיב‰ ‰רוחני˙  לזול˙ו.  מן ‰˘מים  ˘נוע„  ‡˙ ‰רכו˘ 
‰רכו˘   ˙‡ ל‰˘י‚  יכול  ‡„ם  ו‡ין  ול‰עלו˙ם.  לבררם  מוטל  ועלי'  ‡לי',  ו˜˘ורים  ‰˘ייכים 

‰"מוכן לחבירו", כי ‰כוונ‰ ‰עליונ‰ ‰י‡ ˘חברו „וו˜‡ יברר ‡˙ ‰ניˆוˆו˙ ˘ב‡ו˙ו רכו˘.

‡ינו  ו‰ו‡  ניˆוˆו˙,  ב‡ו˙ם  ‰‡„ם   ˙‡ מפ‚י˘‰  ‰עליונ‰  ‰כוונ‰  ˘כ‡˘ר  נמˆ‡,  וממיל‡ 
נ˘מ˙  ‚ם  ‡ל‡  ו‰נחו˙,  ‰‚˘מי  ב„בר  ב‚לו˙ו  נו˙ר   ıניˆו‰˘ בלב„  זו  ל‡  ‰רי  ח"ו,  מבררם 
ב˜˘ר  וניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘‰ ‰˘ייכים ‡ליו, ˜˘ורים  כי ‰י‰ו„י  ב‡ו˙‰ ‚לו˙.  עמו  נמˆ‡˙  ‰י‰ו„י 

בל יינ˙˜.

ובז‰ יובן ‰יטב מ‰ ˘‰י' ‡בר‰ם ˆריך לטעון "ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול ל‡ ˜יים ב‰ם", 
‰יו  ו‡ם  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  נ˘מ˙ם  ל˘למו˙  ‡ף  ונחוˆ‰  ח˘וב‰  ממˆרים  ‰ניˆוˆו˙  ‰על‡˙  כי 
‰ניˆוˆו˙  עם  ב‚לו˙  נו˙רו˙  י˘ר‡ל  בני  נ˘מו˙  ‚ם  ‰יו  ‚„ול",  ‰"רכו˘  בלי  ממˆרים  יוˆ‡ים 

‰˘ייכים ‡לי‰ן.

עו„ ז‡˙, ועי˜ר:

ב˜יום  ו˘למו˙ו ‰עˆמי˙, ‡ל‡  טוב˙ו  ˘מחפ˘ ‡˙  בכך  ˘ל ‰נבר‡, ‡ינ‰  ˘למו˙ו  ˙כלי˙ 
רˆון ‰בור‡. ולכן על ‰‡„ם לחפ˘ מ‰י ˙כלי˙ ברי‡˙ו ו˘ליחו˙ו בעולם. ו‡ם ˙כלי˙ ˘ליחו˙ם 
˘ל  ו˘למו˙ם  טוב˙ם  ˘ב‰ם, ‰רי  ניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘‰  ל‰עלו˙ ‡˙  במˆרים ‰י‡  י˘ר‡ל  בני  ˘ל 
וז‰בם  כספם  מל˜טים ‡˙  ˘‰יו  כן, ‡ילול‡  ו‡ם  זו.  ˜„ו˘‰  עבו„‰  ל‰˘לים  י˘ר‡ל ‰י‡  בני 
˘ל ‰מˆריים, ‰י' ‡בר‰ם טוען ו˙ובע ‡˙ ˜יום ‰בטח˙ ‰"רכו˘ ‚„ול", כי ר˜ בכך ימל‡ו בני 

י˘ר‡ל ‡˙ ˘ליחו˙ם.


