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ֶאֶרץ ִמְצַרִים  (מז,כח) ַוְיִחי ַיֲעקֹב ב ְ
 "?שאלהאפשר לשאול "נסעתי במונית, פנה אלי הנהג: א: "י גלינסקי שליט"סיפר מגיד המישרים הגר

: איני מבין, אני עובד ואשתי עובדת ויש לנו משפחה קטנה, ואיננו גומרים את אמר . אם אדע, אענה."שאל"
 מה הוא יודע, לכל  –הקומץ משביע, ואצלכם, בלי עין הרע, משפחות גדולות ופיות רבים  איןהחודש, 

את התשובה לשאלתך ": אמרתי "האחד בראש ושנים בנעליים... והבעל בכולל, וחיים! שלושה פיות, אחד
י שאהיה נהג, ואשתי תעבוד, ולא נגמור את "י? מהיכן ידע רש"ברש": תמה "י!"יודע אני, כי כתובה היא ברש

 התורה": אמרתי "?! הבה נשמע!עליכם" "י מדבר עלינו!"י לא מדבר עליך, רש"רש"לו:  אמרתי "החודש?
ְרּבּו ְמֹאד"ב :(ז,כמז) מסיימת בסוף פרשת ויגש ְפרּו ַוּיִּ ? "ויחי יעקב"הבא  בפסוק כ איך מסתדר ההמשך", א"ַוּיִּ

 שקל, כולל 1011של  המקסימליתמתפרנס? כיצד אברכים חיים מהמלגה  -עמוד התורה  -ממה יעקב 
פרשה זו 'י: "זה עונה רש לע בתקציב המצומק??? פהשע נוגסת בכל , וכשממשלת הר  'שמירת סדרים'מבחנים ו
 .התורה! )להתעדן באהבתך( ללומדי... יש ברכה !". באמת אי אפשר להבין איך, אבל חיים'סתומה

 

ָרֵאל ָלמו ת ְקְרבו  ְיֵמי ִיש ְ  )מז,כט( ַוי ִ
אני חש שקיצי קרוב. בכוונתי  ,תראה"ואמר לו :  לבנו הבכוריהודי זקן אב לשלושה בנים , קרא יום אחד 

אקים על שמך 'בית  ,אבא"ענה הבן בהתלהבות :  ?"ליון דולר, מה אתה תעשה עבוריילהוריש לך חצי מ
  ".תבשיל' גדול שבו יחולקו מדי יום ארוחות חמות לנזקקים, לא ישאר רעב אחד והכל לעילוי נשמתך

ליון דולר, יבכוונתי להוריש לך חצי מ"ואמר גם לו:  לבן השני. קרא "אתה בן מסור" ,שמח האב ",יפה מאוד"
 מי שיזדקק להלוואה יגיע אלי והכלכל  ,אפתח גמ"ח גדול ,אבא" ?"למעניאלו מצוות תעשה עם ההון הזה 

", כלום"? ענה הבן: "מה תעשה למעני"קרא האב ושאלו כנ"ל:  לילד השלישי, ענה האב. גם "מצוין", "לזכותך
אמר  "!הסתלק מכאן, לא תקבל ממני גרוש ,אם כך" -!! השיב הבן "לא אעשה כלום" –תמה האב..  "!?מה"

? חייך הבן ואמר: "מדוע כך אכזבת את אבא"שמעה זאת האם הזקנה, קראה לבנה הצעיר ושאלה:  האב.
א וחשבתי מה אעשה למענך ורוצה אני להראות לך. ב"לאביו ואמו:  בןברור שלא זאת כוונתי ... הסביר ה"

 הבן לקח בידו נר כדי להאיר את הדרך אלא שצעד הגיעו ההורים והבן למרתף הבן,  ".עימי, זה נמצא במרתף
 .. תאיר לי ,אינני רואה כלום"אמר לו אביו: כך שגופו של האב מסתיר את האור.. הוא מאחורי האב עם הנר, 

 ...!"אני מאיר": ושוב ענה הבן! אמר האב.. "תאיר"–...? "מדוע אינך רואה"ענה הבן , , "אני מחזיק את הנר" -
אך עוד לא ראינו "...  אמר האב  "בא נעלה למעלה": אמר הבן. "תן לי את הנר"אמר האב,  ? אתה יודע מה"

 ? , ראיתאבא"עלו חזרה, ואז הבן לאביו:  ."למעלה נדבר"אמר הבן,  "זה בסדר"-...  "מה שהבטחת שנראה
מדוע הנך תחזיק את הנר. .  הטוב ביותר הוא שאתה בעצמך כלוםאתה לא רואה -כאשר אני מחזיק את הנר 

 מצפה שאעשה מצוות וזכויות עבורך? ודאי שגם אני אשתדל לזכות אותך במצוות ולפעול לעילוי נשמתך 
ךָ "אלא העיקר הוא  ְדק  יָך צִּ , הזכויות שאתה צברת הן שילכו לפניך ויאירו את דרכך  )ישעיהו נח,ח( "ְוָהַלְך ְלָפנ 

 )מתוך 'ומתוק האור'(. ו ילדנו חסדים...להכין צידה לדרך ולא לחכות שיעשו עמנ, עלינו לפעול
 

 (מח,א) ַוי ֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהנ ֵה ָאִביָך חֶֹלה
נכנס אצל חולה אחד על כל חולה שבעיר ולבקרו. פעם אחת היה רגיל לשאול רבי לוי יצחק מברדיצ'ב 

ספורות רבי, אני מרגיש ששעותיי "השיב לו החולה:  ?"למה אתה דואג"שאל אותו ר' לוי יצחק: ומצאו מיצר. 
קם ר' לוי יצחק ואמר לו:  "?בעולם הבאלעולם האמת.. ומה יהיה חלקי וגורלי ולבי מלא חרדה במה אני בא 

מאושרים, ומיד עשה קבלת קניין. פני החולה נראו . "הבא-במתנה גמורה את כל חלקי בעולםאני נותן לך "
ודאי היתה כוונתך להחזיק את ורבי, ב": לוי יצחק 'אמר אחד מן המקורבים לר לה מת..אבל כעבור שעה ק

למה  כלום,האחרונה של חולה זה ועידודיך לא יועיל לו , אבל הרי ראית שזו שעתו בחיים זמן מההחולה 
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, כדי לם הבא שליאת כל העונוח לי למסור " –לוי יצחק   ', אמר ר"שמע בני" "היה, איפוא, דרכך בכל זה?
 ..."לגרום נחת רוח ליהודי, ובלבד אחד של צער מיהודי חולה אנושלחסוך רגע 

 

ה ֶ ֵני יֹוֵסף ַוי ֹאֶמר ִמי ֵאל  ָרֵאל ֶאת ב ְ ְרא ִיש ְ ר ָנַתן ִלי א   ַוי ֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו, ַוי ַ ֶ ַני ֵהם ֲאש  ֶזהב ָ ַוי ֹאַמר  לִֹהים ב ָ
  ט(-)מח,ח ָקֶחם ָנא ֵאַלי ַוֲאָבֲרֵכם

 שעשה אדם היינו ,"הדורקן לעבירה סימן": (א,גל) שבת במסכת הגמרא דברי פי על זה פסוק לפרש נראה
 י"ק דף) שבת במסכת ובגמרא, הדורקן הנקרא חולי ומקבל משתנות פניו עריות גילוי של ושלום חס עבירה

 עקרין של כוס שישתה תקנתו, שהיו לכמות יחזרו ושפניו זה חולי ממנו להעלים הרוצה שאדם מבואר (,א"ע
 וכשראה ,מצרים בתועבות חטא שמא פחד יוסף את לראות בא כשיעקב והנה. עקר יהיה הוא אמנם, ומתרפא

י" (:מח,יא) אמר, זוהרות פניו ְלּתִּ ּלָ יָך לֹא פִּ ה  :לו אמר זה על? עקרין של כוס שתה אולי תשאל ואם, "ְרֹאה ָפנ  ּנֵּ ְוהִּ

ךָ  ת ַזְרע  ם א  ים ּגַ י ֱאלֹהִּ ְרָאה ֹאתִּ  עובדיה רבנו מרן והקשה ,צדיק באמת שאתה סימן עקר שאינך רואה אני, "ה 

 של כוס ששתה קודם או, העבירה את שעשה לפני הם האלו הבנים שאילו עוד תשאל ואולי: זצוק"ל יוסף

ם" )מח,יא(: הפסוק אומר זה על, עקרים ךָ  ּגַ ת ַזְרע  ם שכתוב מקום ויש לומר כי כל, "א   כמבואר, לרבות בא זה ג ַ
 )אמרי תורה דף קא(. .כך אחר גם בנים שנולדו ומשמע (ריבויין וגמין אתין ',ה הלכה 'ט פרק) ברכות בירושלמי

 

כ ֵ  ה ש ִ ֶ ֹמאלֹו ַעל רֹאש  ְמַנש   ִעיר ְוֶאת ש ְ ת ַעל ֹראש  ֶאְפַרִים ְוהו א ַהצ ָ ֶ ש  ָרֵאל ֶאת ְיִמינֹו ַוי ָ ַלח ִיש ְ ְ ש  י ַוי ִ ל ֶאת ָיָדיו כ ִ
כֹור ה ַהב ְ ֶ  )מח,יד( ְמַנש  

שאף על פי שיעקב אבינו שם ימינו על ראש אפרים והקדימו בכל ברכותיו, עם כל זאת  רבינו בחיי זצ"ל פירש
 ממנו לקבל מרותו ולשמוע לציוויו.כדרך שהקטן עומד לפני הגדול  ,העמיד את אפרים לפני מנשה הבכור

 שמע לאחיו הגדול ולנהוג בו כבוד. שלא תזוח דעתו לשמע מעלתו והקדמתו בברכות,יוהיינו שהזהירו לה
 (.מעיין השבוע) אלא יכבדו כדרך שיש לנהוג כבוד באח גדול!

 
ה ֶ ֶאְפַרִים ְוִכְמַנש   לִֹהים כ ְ ְמָך א   )מח,כ( ְיש ִ

ֶאְפַרִים"ישראל יברך לנצח את בניו בברכה זו: שעם השלום אמר, עליו אבינו יעקב  לִֹהים כ ְ ְמָך א  ה", ְיש ִ ֶ  ְוִכְמַנש  
ם ויקדים את ְפַריִּ ה. ויש להבין מה צפון בברכה זו, ומדוע לא יתברכו כראובן וכשמעון,  כלוי  וכיהודה.   א  לְמַנש ּ 

ההיה ראש ישיבתו של יעקב אבינו, ו ֶאְפַרִים, שמרן החיד"א זצ"לופירש גאון עוזנו  ֶ היה ממונה על בית  ְמַנש  
ל כל אב לבניו. אך יש לו לראות יוסף וגיבור עצום. וזו הברכה המושלמת, בתורה בכוח ובעושר, אותה מאח
 (.מעיין השבוע) לשים את אפרים לפני מנשה, ולברך בתורה תחילה, והשאר יהא טפל לה!

 

ם ֶאת ש ֶ ה ַוי ָ ֶ ֶאְפַרִים ְוִכְמַנש   לִֹהים כ ְ ְמָך א  ָרֵאל ֵלאֹמר ְיש ִ ה ְיָבֵרְך ִיש ְ ֶ   )מח,כ( ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנש  
הש)הובא בספר תורת יהודה דף רלה(, ביאר שכשם  הרה"ג רבי אשר דרוק שליט"א ְמַנש ּ  ם ְוכִּ ְפַריִּ זכו לגדול  א 

בקדושה וטהרה אף בארץ מצרים שהיא שטופה זימה וערוה, כך מברכים את עם ישראל שיזכו לגדל את 

ָרֵאלמכאן בס"ד נבין את דקדוק הפסוק , ו)עכ"ד( בניהם לתורה ויראת שמיים בכל המצבים ֵלאמֹר  ְיָבֵרְך ִיש ְ

ה ֶ ֶאְפַרִים ְוִכְמַנש   לִֹהים כ ְ ְמָך א  ּלּוי ֲעָריֹות במדרש רבה בראשית )טז,וכי דרשו חז"ל  -ְיש ִ אמֹר, ז ה ּגִּ (:" לֵּ

ֱאַמר ּנ  ּתוֹ :")ירמיה ג, א( ש   ְ ש  ת אִּ יש  א  ח אִּ ּלַ ַ ן ְיש  אמֹר הֵּ ָרֵאל". כלומר לֵּ שזה – ֵלאמֹר)יעקב אבינו( בנושא ְיָבֵרְך ִיש ְ

העריות)ניסיונות של קדושה(  גילוי  ֶ ֶאְפַרִים ְוִכְמַנש   לִֹהים כ ְ ְמָך א  השתזכו להתברך  -ְיש ִ ֶ ֶאְפַרִים ְוִכְמַנש   שהיו  כ ְ
 שמורים בקדושה למרות היותם בארץ שטופת זימה.

 
הֶאְפַרִים ושביאר  הרב קול יהודה ֶ זה , ֶאְפַרִיםהיתה להם ענוה יתרה, שיעקב שם את יד ימינו על ראש  ְמַנש  

הל לא גרם ֶ הקנאה או כעס, אלא אדברה כיבדו כראוי, ולכן מברכים את ישראל דווקא כ ְמַנש   ם וְמַנש ּ  ְפַריִּ  . א 

 
ֹן )מ כ  ְ ים ִיש   יג( ט,ְזבו ֻלן ְלחֹוף ַימ ִ

מו ֵאל ַסַלְנט ַזַצ"ל, ְ י ש  אֹון ַרב ִ יר  ַהג ָ עִּ י ֲעלּוָמיו ּבָ ימֵּ ה ּבִּ ָ ְתַרֲחש  הִּ י ְידּוָעה ש   ְלּתִּ ה ּבִּ ר ֻעְבּדָ ּפֵּ ם, סִּ ַליִּ ָ ל ְירּוש  ּה ש   ַרּבָ
א ַסַלְנט. י ְירֵּ נִּ ֵּ ּ קַֹרח, ְוַהש  יר ּכְ ִּ ָחד ָעש  ים, ָהא  י ַאחִּ נֵּ ְ יר ָחיּו ש  עִּ יר, וְ -ּבָ דִּ ּתֹוָרה ּתָ ק ּבַ ים ְועֹוסֵּ ָהָיה -ֱאלֹקִּ יר, ש   ִּ ָעש  י. ה  ָענִּ

ּמְ  ב לִּ ַ ְחש  ּנ  ים. ְסכּום ש   לִּ ה רּוּבָ ָ לֹש  ְ ש  ש  י חֹד  ּדֵּ יו ְוָנַתן לֹו מִּ י ָאחִּ ֳענִּ ְראֹות ּבָ ב, לֹא ָיכֹול ָהָיה לִּ י טֹוב לֵּ גֵּ ְ ֻמש ּ ד ְמֹאד ּבְ ֻכּבָ
ים. מִּ ר  אֹוָתם ַהּיָ י ַוּיֹאמ  ָענִּ יו ה  ל ָאחִּ ש  א  ּגַ ַדְעּתֹו. נִּ יר ּבְ ִּ ָעש  ב ָהָאח ה  ֵּ ְתַיש ּ ים הִּ ת ְלָך עֹוד ְלָימִּ ּלֹא ָלתֵּ י ש   ְחַלְטּתִּ לֹו: "ה 

ית י ַמֲחצִּ ן לִּ ּתֵּ ָכר ּוְזבּולּון' ּובֹו ּתִּ ש  ש ָ ַטר 'יִּ ְ ְכּתֹב ְוַנְחּתֹם ַעל ש  ן נִּ ם ּכֵּ א אִּ ּלָ ים א  לִּ ת ָהרּוּבָ לֹש   ְ ת ש  ּמּוד ַהּתֹוָרה  א  ּלִּ מִּ
ָך". ּלְ ַאל א   ש   ְ ש  ּיִּ ָבר ַעד ש   ֹות ּדָ ַרב ַלֲעש  י סֵּ ָענִּ 'ין.ָהָאח ה  ּוֹולֹוזִּ ים מִּ י ַחּיִּ אֹון ַרּבִּ ל ַהּגָ יו ש   ש   ת ּפִּ ל ַהּקֹד  ְכַנס א  ּנִּ  ּ ש  מִּ

ּתֹוָרְתָך, אֲ  ק מִּ ל  יר חֵּ ִּ ָעש  יָך ה  ן ְלָאחִּ ּתֵּ ּתִּ ְמָנע ש   ן ַהּנִּ ית, לֹא מִּ ְקרֹונִּ ים: "ע  י ַחּיִּ יב לֹו ַרּבִּ ִּ ש  יָמה, הֵּ נִּ י ּתּוַכל ּפְ נִּ ֵּ ד ש  ּצַ ָבל מִּ



 נא לא לקרוא בשעת התפילה שאין זה עושה נחת רוח לבורא יתברךהדף טעון גניזה, 
 

 

3 

דֹול. ש   לֹוַמר לֹו, ַמּדּוַע  ָכְרָך ּגָ ְהי ה ש ְ י ז ה יִּ לִּ ם ּבְ י ּגַ י, ֲהרֵּ ְלקִּ ח  ָכְך מֵּ ְגרַֹע ּבְ י ְולִּ ּתֹוָרתִּ ק מִּ ל  ש  חֵּ יְך ְלַבּקֵּ ָך ָצרִּ ּנְ יְנָך הִּ י אֵּ ֲהרֵּ
ן  יה  רֹות ְלַבְעלֵּ ְ ְמַאְפש  ְך ש   ָכר ַעל ּכָ לֹות ש ָ ן ְמַקּבְ הֵּ ן ָאְמרּו ֲחַז"ל, ש   יה  ֲעלֵּ ים ש   ִּ ש  ַהּנָ רּוַע מֵּ ְגָרע ּגָ ַעל לֹא נִּ ַהּבַ ְלמֹד, ּומֵּ לִּ
ן ְלָך חֵּ  ּתֵּ א  ש  ש   ַבּקֵּ ז ה ּוַמּדּוַע ּתְ ק ּבָ ּפֵּ ְסּתַ ה ָיכֹול ְלהִּ ם ַאּתָ ן, ּגַ ם ּכֵּ ָבר. אִּ י ּדָ ָבר ַוֲחצִּ ְך ּדָ ל ּכָ ש   י?!"ּבְ ּתֹוָרתִּ ק מִּ "ּוְבָכל  ל 

ָענִּ  'ין ָלָאח ה  ּוֹולֹוזִּ ים מִּ י ַחּיִּ אֹון ַרּבִּ ה", ָאַמר ַהּגָ ְקר  יְנָך מִּ ָחק אֵּ ּתֹוְך ַהּדְ ּמּוְדָך מִּ ַכר לִּ ְ ש ּ ּמִּ יר, ש   ִּ ָעש  יָך ה  יד ְלָאחִּ ּגִּ י, "ּתַ
ָכְך". ק ּבְ ל  ְהי ה לֹו חֵּ ר לֹו, ְולֹא יִּ ל ַסַלְנט. מֹוכֵּ מּואֵּ ְ י ש  ְפָלָאה", ָאַמר ַרּבִּ ָעָרה נִּ יא ה  ָחק  "ְוהִּ ּתֹוְך ַהּדְ ּמּוד ּתֹוָרה מִּ י לִּ ּכִּ

ים  ָרָאה ַעד ְמֹאד.הּוא ַמֲעָלה ֲעצּוָמה ְונוֹ  עֹוְמדִּ ם ָאָדם ש   ְוָקא. ּגַ י ּדַ לִּ ְלּכָ י ְוַלַחץ ּכַ ּתֹוְך ֹענִּ ֹו מִּ רּוש  ין ּפֵּ ָחק' אֵּ ּתֹוְך ַהּדְ ּו'מִּ
ר ַעל ַהּכֹל  ּבֵּ ְתּגַ ָבר, מִּ ּום ּדָ ש  ב ּבְ ֵּ ְתַחש ּ ינֹו מִּ ּלּו הּוא אֵּ ּמּוד ְואִּ ְך ַלּלִּ ר  ּד  ים ּוְבָעיֹות ּבַ יִּ ָ ּתֹוְך ּוָבא ְלָפָניו ְקש  ם ז ה 'מִּ ְלמֹד, ּגַ לִּ

א! רֵּ ּקָ ָחק' יִּ    ַהּדְ
 

דֹוש   אֹון ַהּקָ י ַהּגָ ְפנֵּ ו ֲחִציָרא ַזַצ"ללִּ יר ַיֲעקֹב ַאב  נו  ַאב ִ ַהְצָלָחה  ַרב ֵ ם ּבְ ָבְרכֵּ ּיְ ים ַעל ְמָנת ש   ירִּ ִּ ים ֲעש  פִּ ּתָ ֻ י ש  נֵּ ְ אּו ש  ּבָ
ם. יה  ְסקֵּ עִּ ם ְסגּוָלה  ּבְ ן ָלכ  ּתֵּ ם: "א  א. ְוזֹו ָאַמר ָלה  עֹוָלם ַהזּ ה ְוַהְצָלָחה ָלעֹוָלם ַהּבָ פּוָלה, ַהְצָלָחה ּבָ דּוָקה ְלַהְצָלָחה ּכְ ּבְ

ת ל ן ַקּי מ  ר  עֹוָלם ַהזּ ה ְוַהּק  יָה ּבָ רֹות  ל ּפֵּ ָאָדם אֹוכֵּ ית", ש   ית ְוַעְרבִּ ֲחרִּ ַ ְדָרש  ש  ית ַהּמִּ ַמת ּבֵּ ּכָ ְ יא "ַהש  א".הִּ  ֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ
ב".ָאְמרּו לֹו: "בְּ  ר  ר ָוע  ְנָין ּבֹק  מִּ ים ָאנּו ּבְ לִּ ּלְ ְתּפַ אי, מִּ א ַעל  ַוּדַ ּלָ ת', א  ס  נ  ית ַהּכְ ַמת ּבֵּ ּכָ ְ י ַעל 'ַהש  ְרּתִּ ּבַ ָעָנה ְוָאַמר: "לֹא ּדִּ

 ְ ש  ק מִּ ר  ה, ְלפ  ּלָ ְתפִּ ּמּוד ּתֹוָרה לִּ יכּו לִּ ּמּוד ּתֹוָרה. ַהְסמִּ הּוא ְמקֹום לִּ ' ש   ְדָרש  ית ַהּמִּ ַמת ּבֵּ ּכָ ְ ש  'ַהש  ֻחּמָ ה ּבַ ָ ָניֹות אֹו ְלָפָרש 
יחּו". – ים". ְוַתְצלִּ י ַהֲחָכמִּ ידֵּ ְלמִּ ל ּתַ , ְמקֹוָמם ש   ְדָרש  ית ַהּמִּ ים ָאנּו. ּובֵּ ים סֹוֲחרִּ ִּ ם: "ָטעּות  ָאְמרּו: "ֲאָבל ֲאָנש  ָאַמר ָלה 

ט ְזבּולוּ  ב  ֵּ ל ַהיֹּום ְוש  ּתֹוָרה ּכָ ָכר ָעַסק ּבַ ש  ָ ש ּ ט יִּ ב  ֵּ ן ש  ם. ָאכֵּ יכ  ידֵּ ֹון ְזבּול, ּבִּ ש  ּלְ ָידֹו. ַאְך ְזבּולּון, מִּ ְסחֹוָרה ְוָתַמְך ּבְ ן ָעַסק ּבִּ
א. ם הּוא ָלעֹוָלם ַהּבָ יָכתֹו ָזָכה ְזבּולּון ּגַ ְתמִּ א, ּבִּ ּנּוי ָלעֹוָלם ַהּבָ ים  ּכִּ תּוב "ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיּמִּ ן ּכָ ּכֵּ ָכְך, ש   י ּבְ ין ּדַ "ֲאָבל אֵּ

ט ְזבּולוּ  ב  ֵּ ם ש  ּכֹן". ּגַ ְ ש  לֹות ַיםיִּ ּכֹן ְלַמְרּגְ ְ ש  ְדָרש  ְולִּ ית ַהּמִּ ְלתֹות ּבֵּ קֹד ַעל ּדַ ְ ש  ב לִּ ְהי ה -ן ַחּיָ ּיִּ ַהּתֹוָרה. ַוֲאַזי ֻמְבָטח לֹו ש  
י ש   -"ְוַיְרָכתֹו ַעל יחּונִּ ְבטִּ ם ּתַ ְזרֹו! אִּ ע  ְהי ה ּבְ ה' יִּ ים', ֻמְבָטח לֹו ש   ים ַחּיִּ א 'ֱאלֹקִּ ּיָ יַמְטרִּ גִּ ידֹן' ּבְ ידֹן". 'צִּ עּור צִּ ִּ ְלְמדּו ש  ּתִּ

ים נּו 'ְלחֹוף ַיּמִּ ּכְ ְ ש  ית', ְותִּ ית ְוַעְרבִּ ֲחרִּ ַ ְדָרש  'ש  ית ַהּמִּ ַמת ּבֵּ ּכָ ְ יַנת ַהש  ְבחִּ ב, ּבִּ ר  ר ָוע  ָחד ּבֹק  ְכָתב ּתֹוָרה א  ּבִּ ', ַים ַהּתֹוָרה ש  
ה  ַעל ּפ  ּבְ ְהי   -ְוַים ַהּתֹוָרה ש   ים יִּ ים ַחּיִּ ֱאלֹקִּ ם ש   יַח ָלכ  י ַמְבטִּ ינִּ ר ֲהרֵּ ָכל ֲאש   ם ּבְ ְתכ  ה א  ַלּו  ם, ְוַהַהְצָלָחה ּתְ ְזְרכ  ע  ה ּבְ

ְפנּו". ְרכִּ  ּתִּ ָחד. )ּבָ ָמקֹום א  ה ּבְ ְלָחנֹות: ּתֹוָרה ּוְגֻדּלָ ֻ י ש  נֵּ ְ ש  ְמֹאד ְמֹאד ְוָזכּו לִּ ְסָחָרם ּבִּ מִּ יחּו ּבְ ְצלִּ יחּו, הִּ ְבטִּ י(הִּ ִּ  .י ַנְפש 

 
ָֹרת ֲעֵלי ָעִין ן פ  ָֹרת יֹוֵסף ב ֵ ן פ   )מט,כב( ב ֵ

 ר הרע שולט בו. אין יצ -כל  מי  שאינו  מסתכל באשה   (מדרש ילמדנו  פרשת  ויחי  אות עז)דרשו  רבותינו 

ָֹרת ֲעֵלי ָעִין"שנאמר  ן פ  ָֹרת יֹוֵסף ב ֵ ן פ  עולי עין, שלא רצה ליהנות מאשה שאינה תקרי עלי עין אלא אל   -  "ב ֵ

בישיבת רוחני מנהל  סיפר  הגאון  רבי  צמח  מאזוז  שליט"א,ברוח  דברים  אלו   שלו לפיכך זכה למלכות.

לי, שבשנת התשנ"ד  מישהו סיפר " המעשה הבא:את רחמים", בדברים שנשא בפני תלמידי ישיבתו,  "כסא
"ל מבאר שבע ושאל את הרב:  וק, בא רבי אלעזר אבוחצירא זצזצוק"להרב עובדיה כשנפטרה אשתו של מרן 

תמורת  בעולם,  צדיקים?" ידוע שאין מתנותו "כבודו יאמר לי, במה הוא זכה שכל הבנים שלו תלמידי חכמים
וענה לו: "הקב"ה זיכה אותי, הקב"ה נתן  עובדיה. תמורת מה זכית?" "התחמק מרן מה שהשקעת, הקב"ה נותן

כזה, ודאי שזה תמורת משהו, וכי בגלל שהרב עמל בתורה?   לי". רבי אלעזר זיע"א אמר לו: "לא! אין דבר
ים? הרבה מזכים את הרבים ולא זכו. שוב בתורה. בגלל שהרב מזכה את הרבאנחנו מכירים הרבה שעמלים 

"רבי אלעזר התעקש ואמר: "כבוד הרב, אני לא אזוז מפה עד שתגלה לי את  ענה לו מרן: הקב"ה נתן לי".
, לפני יודעאתה הסוד שלך", וכך לחץ ולחץ, עד שהרב לא הצליח לעמוד נגד הלחץ וגילה לו את הסוד: "

תקוה, ולשם היו באים זוגות להתגרש. רוב הזוגות הם מהמגזר ח , הייתי דיין בבית הדין בפתשניםעשרות 
שאינם שומרי תורה ומצוות. וכאשר מדובר בכחמישים אחוז לא שומרי תורה ומצוות, כמובן שרוב הנשים 
הבאות לבית דין היו לבושות בחוסר צניעות. ואנחנו הדיינים היינו צריכים לחקור ולשאול, לדבר ולנסות 

, טפח מרום קומתו התמירה: "אף פעם לא זצוק"ללא פשוט"! וכאן גילה מרן הרב עובדיה  להשכין שלום. זה
ים שלי למטה ברצפה. תמורת קדושת יהרמתי את העניים שלי ח"ו, לראות עם מי אני מדבר, אני מדבר והעינ

יטַ ")דברים יב,כה(:  א. כמו שאמרו חז"לם, הקדוש ברוך הוא יודע לשלם במיטביהעיני יךָ ְלַמַען יִּ  ב ְלָך ּוְלָבנ 
יךָ  על אחת כמה וכמה, " ולכן ומחמדןלהם ה ומתאואדם נפשו של גזל ועריות וכתוב )מכות כג,ב(: "ש "ַאֲחר 

 הקב"ה משלם הרבה יותר.
 

ע עַ  ַ א ָנא ְלֶפש  ה ש ָ י ָרָעה ְגָמלו ָך ְוַעת ָ אָתם כ ִ ָ ע ַאֶחיָך ְוַחט  ַ ש  ֶ א ָנא פ  א ש ָ ֹה ֹתאְמרו  ְליֹוֵסף ָאנ ָ לֵֹהי ָאִביָך כ  ְבֵדי א 
ָרם ֵאָליו ַדב ְ ְבך ְ יֹוֵסף ב ְ   )נ,יז( ַוי ֵ

כאשר נפטר יעקב אבינו, פונים האחים אל יוסף ומבקשים ממנו שלא יטור להם רעה על מה שעשו לו בעבר, 

ע ַאֶחיךָ ומתחננים הם אליו:  ַ ש  ֶ א ָנא פ  א ש ָ מבאר בספרו 'תורת  האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א. ""ָאנ ָ

, אריהדמות  - חקוקות בכסא הכבודארבע דמויות ליוסף: האחים אמרו  :רמזאת הפסוק הזה בדרך  יאשיהו'
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0 

אחרי חטא העגל החליפו את צורת השור בדמות תינוק, אך לפני ) שור - עגל, ודמות אדם, דמות נשר דמות
עמנו אנו מתחננים אליך שלא תריב  ליוסף:ים , כך אמרו האחכךואם . (כן היה דמות שור חקוקה בכסא הכבוד

 ר"ת: – "ָאנ ָא"הדבר בלשון הפסוק: . וכך נרמז הכבוד, תהיה חקוקה בכסא דמות השור ,ודמותךתזכה  וכך

א"ריה, אלה הם השלושה החקוקים בכסא הכבוד, אשר, נדם, א ור, כלומר: אם שם אראשי תיבות  – "ש ָ

 ך!ל אל נא תיטור לנו רעה על מה שגמלנו – "ָנא"בכסא הכבוד, אז ברצונך שגם דמותך, דמות שור, תהיה 
 

לִֹהים ָאִני ַוי ֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל י ֲהַתַחת א  יָראו  כ ִ  )נ,יט( ת ִ
לִֹהים ָאִנינראה לרמוז כי  לִֹהים ָאִני' ַתַחתכלומר האותיות שהם  -ֲהַתַחת א  עולים  (טל תמטתכד)הם:  'א 

ֵני ָזֵקן ְוָהַדְרת ָ 'בגימטריה  ְ האחים חששו מיוסף, שמה ירצה לנקום בהם ואולי להורגם על מה  (212)כמניין  'פ 
ףרמז להם שעשו לו, ולכן  שואני לא כמו , יֹוסֵּ ּבוֹ " שאמר עֵּ לִּ ְקְרבוּ  ּבְ י יִּ ל ְימֵּ ּב  י אֵּ ת ְוַאַהְרָגה ָאבִּ י ַיֲעקֹב ּא   " ָאחִּ

אלא אני (  ַיֲעקֹבחיכה להזדמנות שימות יצחק אביו ואז יהרוג את אחיו  שועֵּ )הכוונה ש -,מא(כז)בראשית 

ֵני ָזֵקן ְוָהַדְרת ָ 'מחפש לקיים  ְ וזה מתיישב  ..לכבדו ולעשות לו נחת רוח  לקיים תמיד את מצוות אביכלומר , 'פ 
ר " יוסף דיבר אל ליבם והסביאם אני הורג אתכם מה הבריות אומרותשפירש בפסוק כא: "י יפה עם דברי רש"

 להם שאין לו כוונה להרוג אותם(. 
 

ָבה  ְלטָֹבה ָ לִֹהים ֲחש  ם ָעַלי ָרָעה א  ֶ ְבת  ַ ם ֲחש  ֶ  )נ,כ( ְוַאת 
( "חייב אדם לברך על הרעה כשם {ס,ב{, }נד,א} {,לג,ב} בגמרא )ברכות מצינו אמר המגיד מדובנא זיע"א:

בה' יתברך אז גם הרע הופך להיות טוב, וכשם שחרישה וזריעה ח וט, מכיון שאם אדם ב"שמברך על הטובה

לחייט משל קודמות לקצירה, כך יש צורך לפעמים להקדים רעה כדי שתוכל לבוא לאדם טובה לאחר מכן. 
שקיבל לידיו אריג משי משובח כדי לעשות ממנו חליפה יפה, לאחר שמשרטט החייט כמה קוים על האריג, 

את האריג היקר לחתיכות בגדלים שונים. אדם שאינו מבין ורואה את מעשי החייט  הוא נוטל מספריים וחותך
יצעק עליו צעקה גדולה, בחושבו שהוא משחית ומקלקל את האריג היקר. לעומת זאת, כשיראה החכם את 
מעשי החייט, מיד יבין כי חיתוך האריג הוא מעשי הכרחי לצורך תפירת החליפה המהודרת, שתהא שווה 

אל  הנמשל:תר משווי האריג בעצמו, רק צריך להמתין בסבלנות עד לסיום כל העבודה כולה. כך הוא הרבה יו
, גם אם עוברים עליו מאורעות קשים, אלא להיפך, עליו ה"לום להתרעם על מידותיו של הקבלו לאדם חס וש

אשר החל לקבל אותם בשמחה ובכך יביע את אמונתו בה' יתברך, וממילא הקב"ה יחפוץ להשלים את 
 לעשות, ולהביא עליו את הטובה בעקבות הרעה שבאה עליו מקודם.

 

ִנים ָ ר ש  ן ֵמָאה ָוֶעש ֶ ָמת יֹוֵסף ב ֶ  (נ,כו) ַוי ָ
(: כיון שיוסף הנהיג עצמו בברכות )דף נה הגמרא אומרת מפני מה לא האריך ימים יוסף כשאר אחיו?

טעם נוסף מצינו בפרקי דרבי אליעזר )פרק  י(.", רש'וימות יוסף וכל אחיו'ברבנות, מת הוא לפני אחיו )דכתיב: 
ךָ "פעמים את המילה לח(: שכיון ששמע עשר  לפי  על אביו ולא מחה, לכך הורידו לו עשר שנים מחייו. "ַעְבּדְ

שאינה מכובדת על הטעם השני מובן מדוע הורידו ליוסף עשר שנים מחייו, שהרי שמע עשר פעמים לשון 

באופן נפלא,  מבאר החתם סופר אביו ולא מחה. אולם לפי הטעם הראשון, מדוע הורידו ליוסף עשר שנים?
( מגלים לנו שמידה טובה ל בגמרא בסוטה )דף יא"חז ל משלימים זה את זה."שני הטעמים שהובאו בחזש

ַבע ַעל "יח(: פורענות כותבת התורה )ויקרא כו,מרובה ממידת פורענות. על מידת  ם ש   ְתכ  ָרה א  י ְלַיּסְ ְוָיַסְפּתִּ
ם יכ  ה לכל הפחות "ה משלם על החטא פי שבעה, נמצא שעל מידה טובה משלם הקב"שהקב, כלומר "ַחּטֹאתֵּ

הסוהר, שתים עשרה מתוכן שהה בבית  –כעת נעשה חשבון: יוסף סבל במצרים שלש עשרה שנים  שבעה.פי 
שנים טובות, אלא שיוסף ושנה כעבד בבית פוטיפר. אם מידה טובה מרובה פי שבע, מגיעות לו תשעים ואחת 

ל מובן הדבר "לפי שני הטעמים שהביאו חז מלך במצרים רק שמונים שנה. לאן נעלמו אחת עשרה שנה?
ךָ 'פעמים את המילה היטב. עשר שנים הורידו לו על ששמע עשר  על אביו, ולא מחה. ושנה נוספת  'ַעְבּדְ

 .ולכן יצא שמת הוא לפני אחיו. )ומתוק האור(הורידו לו על שהנהיג עצמו ברבנות, 

 
 

 
 

אמיר וענבל  בע"ה זיווג הגון, בריאות פרנסה והצלחה: לשגיא בן מרים, עוז בן מרים, לירון,
אירנה, הדר בת ויויאן,  בני פנינה, הדר בת נילי, הילה בת אסתר, מורן בת רותי, אלכסי בן

לציפורה בת מורוור,  בת אורלי, גיא בן חוה, חמוטל בת ויקטוריה. רפואה שלמה: רוית
יחזקאל בן אידה, רבקה בת  לציפורה בת מרים, אורלי בת מלכה, אייל בן שרה, שי בן רחל,
יוסי בן ציפורה, יוסף בן  מסעודה, אלכס בן רימה, יצחק יעקב בן יפה, אילן בן מסעודה,

ב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצוק"ל, הרב יוסף שלום בן אברהם ציפורה. לעילוי נשמת: הר
אלישיב זצוק"ל, הרב ניסים טולדנו זצוק"ל, ארז בן חיה ז"ל, יוסף מיכאלשוילי בן רפאל ז"ל, 

 ז"ל, משה בן שושנה ז"ל. מזולה ןדוד אמנו בחנה בת שמחה ז"ל, 
 


