


˜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
בטרם תבוא שנת הרעב – מדוע?

‰עולם  ˆער  בין   / פו"ר  ‡יסור  ל„ין  ‰מבול  לזמן  רעבון  ˘ני  בין 
יוסף  ‰נ‰‚˙  על  ר˘"י  ל˘ון  בי‡ור   / מלמעל‰  ‰‰נ‰‚‰  ל˘ינוי 

˘נול„ו לו בניו לפני ˘נו˙ ‰רעב ובי‡ור ‚„ר ‰‡יסור

(ע"פ לקוטי שיחות ח"כ עמ' 192 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
פירוש תיבת "מקץ" (ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 196 ואילך)

מדוע לא הי' שמעון חשוד בגניבת הגביע?  (ע"פ לקו"ש ח"י עמ' 155 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יהודי אינו זקוק ללחם מצרי!

„וו˜‡  מ‰  מפני   / מ‰מˆרים?  לחם  ל˜נו˙  ‰˘בטים  רˆו  ל‡  מ„וע 
במˆרים ‰י' לחם? / מ‰י טענ˙ ‡ומו˙ ‰עולם בנו‚ע ל‰לכו˙ ˜י„ו˘ 
‡ומו˙  לחכמו˙  ‰˙ור‰  חכמ˙  בין  ‰יסו„י  ‰‰ב„ל  ומ‰ו   / ‰חו„˘? 

‰עולם?

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ל עמ' 190 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
קץ הגלות וקץ הגאולה (ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 196 ואילך)

מבית האסורים יצא למלוך (ע"פ ספר השיחות תנש"א ח"א עמ' 201 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
הטעם שהביא הרמב"ם את עיקר הבחירה בהל' תשובה

„לימ„ם  ויח„˘  ˘בפר˘˙נו  ל‡חיו  ר‡ובן  ˙וכח˙  ב˙וכן  י„ון 
לעי˜ר  ˘ייכ˙  יב‡ר ‰טעם „‰˙˘וב‰  ועפ"ז  ˙˘וב‰ ‰נכונ‰,  „רך 

‰בחיר‰ 

(לקוטי שיחות ח"ל מקץ)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חומרת המחלוקת בבית הכנסת

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
מהו בר-דעת?

בעז‰י״˙.

‰ננו   ,ı˜מ פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙נז), 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

גם ההבנה וגם העבודה באות ביגיעה דוקא
‰‰בנ‰  ˙‰י‰  ˘מבינים  „בר  ˘כל  ‰˘כל,   ˙‡ ל‰טריח  ‰י‡  ‰חסי„ו˙  מעבו„ו˙  ‡ח˙ 

פנימי˙, ו‰בנ‰ פנימי˙ כרוכ‰ ב˜ו˘י רב.

ב‰יו˙ו  ‰ז˜ן.  רבנו  ˘ל  ‰ˆעירים  מחסי„יו  ‡ח„  ‰י‰  ממלסטוב˜‰  פסח  ר׳  ‰חסי„ 
ב״יחי„ו˙״ ‡מר לו רבנו ‰ז˜ן: י˘ ˆורך ל‰יו˙ בר „ע˙.

ר׳  ˘ל  ˘חו˘ו  מו‰ר"˘],  לסבי [כ"˜ ‡„מו"ר  סיפר  סבי [כ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜]  ‡בי 
פסח ב˙ול„˙ו ‰י‰ חריף. בכל עניין ˘כלי ‰י˙‰ לו חריפו˙, כל סבר‡ ˘חי„˘ ‰ופרכ‰ מי„ 

ב‚לל חי„ו˘ ˘ל סבר‡ עמו˜‰ יו˙ר, ‰סב‡ [כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן] ע˘‰ ‡ו˙ו לבר „ע˙.

‰רבי  ‡ל  ו‰לך  ‰רבי,  ˘ל  ב˙˘וב˙ו  רבו˙  ˘עו˙  פסח  ר׳  ‰˙עמ˜  מ‰״יחי„ו˙״  ביˆ‡ו 
‰‡מˆעי [כ"˜ ‡„מו"ר רבי „ובער נ"ע] ˘יסביר לו ‰פירו˘ בז‰.

כ„י  ‡מי˙י˙  ‰כנ‰  עו˘‰  ‰ו‡  ˘ב˙חיל‰  מי  ‰ו‡  „ע˙  ˘בר  לו,  ‰סביר  ‰‡מˆעי  ‰רבי 
ל‰בין ‡˙ ‰עניין ‰˘כלי ˘ברˆונו ל‰בין.

מ‰ו˙ו.  לפי  בכל ‡ח„  בר „ע˙ ‰י‡  ˘ל  פסח -  לר'  ‰‰כנ‰ ‰רב‰ - ‡ומר ‰רבי ‰‡מˆעי 
זלי‚  ו‡ˆל  ˘לו,  ב‡ופן   - ı‡˘מ‡ו נחמן  ˘לו, ‡ˆל  לפי ‰‡ופן  ז‰  מ„וברובנ‰  י˘ר‡ל  ‡ˆל 
מ„ו˜˘יı לפי ‰‡ופן ˘לו. ‡בל מן ‰‰כרח ˘˙‰י‰ ‰כנ‰. בלי ‰כנ‰ ‡י ‡פ˘ר ל‰יו˙ ״מ˜בל״ 
ל˜ליט‰ ‰י‡  כ˘י˘נ‰ ˜ליט‰. ‰‰וכח‰  מ˜בל ‡מי˙י - ‡ומר ‰רבי ‰‡מˆעי - ‰ו‡  ‡מי˙י. 
ו‚ם  ‰‰בנ‰  ‚ם  ˘כן,  בפועל.  בעבו„‰  ‰ˆמיח‰  ו‰ן  ו‰˘‚‰  ב‰בנ‰  ‰ˆמיח‰  ‰ן  ‰ˆמיח‰, 

‰עבו„‰ ב‡ו˙ בי‚יע‰ „ו˜‡.

(˙ר‚ום מל˜וטי „בורים ח"ב עמ' 676 ו‡ילך - ל˜וטי „בורים בל‰"˜ חל˜ ‡-ב עמ' 442-3)



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

מהו בר-דעת?
בלי הכנה אי אפשר להיות ״מקבל״ אמיתי. מקבל אמיתי - אומר הרבי האמצעי - הוא כשישנה קליטה. 

ההוכחה לקליטה היא הצמיחה, הן הצמיחה בהבנה והשגה והן הצמיחה בעבודה בפועל. שכן, גם ההבנה 
וגם העבודה באות ביגיעה דוקא

על כל מלה של מחנך חסידי להיות בבהירות ודייקנות
"בר  ו‡ילו  "„ע˙ן",  ‰ו‡  עמ˜ן  "מבין",  ‰ו‡  סבר‡  בעל  "מ˘כיל",  ‰ו‡  ‰מˆ‡‰  בעל 

„ע˙" ‰ו‡ „בר ‡חר ל‚מרי.

לו ‰כ˘רון לח„ור לעומ˜ו  וי˘  ˘בו,  ו‡˙ ‰נ˘מ‰  בכל „בר ‡˙ ‰עמ˜ו˙  מוˆ‡  בר-„ע˙ 
˘ל ‰„בר, ל‰בינו ולפעמים ‚ם ל‰ר‚י˘ו.

‡ח„ מ„רכי ‰חסי„ו˙ ˘על חסי„ים ל‰יז‰ר ב‰ן מ‡„, ‰י‡, כ˘‡ומרים רעיון י˘ ל‰ביעו 
בב‰ירו˙ וב„יי˜נו˙.

מ„רכי ‰חסי„ו˙ ˘כל „בר ˘מחנך ומ„ריך חסי„י עו˘‰, וכל מל‰ ˘‰ו‡ ‡ומר, ˆריכים 
ל‰בי‡ למחונך ולמו„רך ˙ועל˙ מסויימ˙ ‰ן ב‰בנ‰ ו‰ן בעבו„‰ ˘ל ˙י˜ון ‰מ„ו˙, ולכן כל 

„בר ˘‰ו‡ עו˘‰ וכל מל‰ ˘‰ו‡ ‡ומר ˆריכים ל‰יו˙ בב‰ירו˙ וב„יי˜נו˙.

י„ן  ˘על  מסויימו˙,  ‰˜„מו˙  לו  ל‰˜„ים  ‰‰כרח  מן  ב‰יר,  ב‡ופן  עניין  ל‰ביע  כ„י 
מ˙ב‰ר ‰עניין בעיני ‰˘ומעים.

כלומר,  ב‡מונ‰,  ל‚ביו  י˘˙מ˘ו  ל‡  בו ‰˘‚‰,  ˘˙‰י‰  ˘‡פ˘ר  ˘„בר  „ור˘˙  חסי„ו˙ 
ל‰‡מין ˘כך ‰„בר, ‡ל‡ י˘ ל‰בין ˘כך ‰ו‡ ‰„בר, מ˘ום ˘ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰˘‚‰.

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 „

בטרם תבוא שנת הרעב – מדוע?
בין שני רעבון לזמן המבול לדין איסור פו"ר / בין צער העולם לשינוי ההנהגה מלמעלה / ביאור לשון רש"י על 

הנהגת יוסף שנולדו לו בניו לפני שנות הרעב וביאור גדר האיסור

"וליוסף יול„ ˘ני בנים, בטרם ˙בו‡ ˘נ˙ ‰רעב, ‡˘ר יל„‰ לו ‡סנ˙ ו‚ו'" (פר˘˙נו מ‡, נ). 
ומפר˘ ר˘"י: "בטרם ˙בו‡ ˘נ˙ ‰רעב – מכ‡ן ˘‡סור ל‡„ם ל˘מ˘ מט˙ו ב˘ני רעבון". 

ו‰נ‰, ר˘"י מפר˘ ˘‡יסור ז‰ למ„ים "מכ‡ן" – מפסו˜ ז‰, ‡מנם במ„ר˘י חז"ל (בירו˘למי 
(˙עני˙ פ"‡ ‰"ו) ובמ„ר˘ רב‰ (ב"ר פל"‡, יב. פל"„, ז)), מˆינו ˘‰בי‡ו פסו˜ „י„ן כמ˜ור, ‡ך ‰וסיפו 

ו‰בי‡ו ר‡י' מו˜„מ˙ יו˙ר, ממ‰ ˘נ‡סר נח בע˙ ‰מבול: 

 – ובניך'  'וב‡˙ ‡ל ‰˙יב‰ ‡˙‰  „כ˙יב  ‰„‡ ‰ו‡  ורבי'.  פרי'  לו  נ‡סר  ל˙יב‰,  "כ˘נכנס 
מן ‰˙יב‰  לו, ‰„‡ ‰ו‡ „כ˙יב 'ˆ‡  ˘יˆ‡ ‰˙יר  כיון  לעˆמן.  בניך' –  ונ˘י  'ו‡˘˙ך  לעˆמך, 
‡˙‰ ו‡˘˙ך בניך ונ˘י בניך' . . ב˘ע‰ ˘‡˙‰ רו‡‰ חסרון ב‡ בעולם – ע˘‰ ‡˘˙ך ‚למו„‰". 

ומ˘מע לכ‡ור‰, ˘˙וכן ‰‡יסור ‰ו‡ "˘‡ינו ב„ין ˘כל ‰עולם בˆער - ו‰ו‡ בנח˙ ויע˘‰ 
ל‡ו „ו˜‡, ‡ל‡ ‰ו‡ ‰„ין  רעבון"  ז‰ "˘ני  ולפי  כ‡ן).  ר˘"י  על  (מל‡כ˙ ‰˜ו„˘   "ıחפ ˘לבו  מ‰ 
ב˘‡ר ˆרו˙  סי"ב, „"‰ו‡ ‰„ין  רמ  סי'  ברמ"‡ ‡ו"ח  ל‰לכ‰  נפס˜  (וכן  בˆער  ˘רוי  ˘בו ‰עולם  זמן  לכל 

˘‰ם כרעבון"). 

ו‚ם  בזמן ‰מבול,  ורבי'  בפרי'  ˘נ‡סר  מנח  מ˙‡ימו˙ ‰ן, ‚ם  ˘˘˙י ‰ר‡יו˙  מובן  ומע˙‰ 
מיוסף ˘‰˜„ים לל„˙ לפני "˘נ˙ ‰רעב". 

˘לפי „רכו, „רך  מובן  רעבון" –  ב˘ני  כו'  ל‡„ם  ˘‡סור  מ„יי˜ "מכ‡ן  ˘ר˘"י  מז‰  ברם, 
‰פ˘ט, ‰‡יסור נלמ„ „ו˜‡ "מכ‡ן" (מיוסף) ול‡ מנח (וז‰ ‚ופ‡ מ‰ ˘נ˙כוון ב‰וספ˙ ‰˙יב‰ 

"מכ‡ן" – ל˘לול מ‰ ˘‰יינו חו˘בים ללמו„ ז‰ ממ˜ום ‡חר), וכ„ל˜מן. 

ב. בי‡ור ‰ענין:

ז‰ ˘נח נ‡סר לעסו˜ בפרי' ורבי' ב˙יב‰, נכון ‚ם לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" – כמו ˘כ˙וב 
˘ם  ומפר˘  ‰מבול",  מי  מפני  ‰˙יב‰  ‡ל  ‡˙ו  בניו  ונ˘י  ו‡˘˙ו  ובניו  נח  "ויבו‡  ז):  ז,  (נח 

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

‰טעם  מב‡ר  ור˘"י   – ‰מט‰"  ב˙˘מי˘  ˘נ‡סרו  לפי  לב„,  ו‰נ˘ים  לב„  "‰‡נ˘ים  ר˘"י: 
ל‡יסור ז‰: "מפני ˘‰עולם ˘רוי בˆער". 

‡ך (ב„רך ‰פ˘ט) ‡ין ל‰˘וו˙ מ‰ ˘‰י' ‡ˆל נח למ‰ ˘מˆינו כ‡ן ‡ˆל יוסף – כי:

‡ˆל נח, ‰ו‡ עˆמו ‰י' "˘רוי בˆער". ו‰יינו, ˘ב„ברי ר˘"י "˘‰עולם ˘רוי בˆער" כוונ˙ו 
(ל‡ ל‰יˆורים ˘מחוı ל‰˙יב‰, ˘‰ם ‰רי נמחו ו‡ינם במˆי‡ו˙ כלל, ‡ל‡) ל"‰עולם" ˘ניˆל 
מ‰מבול ונמˆ‡ ב˙וך ‰˙יב‰, ˘חיי‰ם ˘ם ל‡ ‰יו בריווח ‡ל‡ "בˆער", ונכללו בז‰ נח ובני 

מ˘פח˙ו ˘‰יו כולם "˘רויים בˆער" ב‰יו˙ם ס‚ורים ב˙וך ‰˙יב‰.   

מי  על  ז‰  חל ‡יסור  ˘ל "ˆער",  בעולם  מˆב  י˘  ˘כ‡˘ר  ר˜  ללמו„  מנח ‡פ˘ר  כן,  ו‡ם 
כן "ב˘ני  לע˘ו˙  לכל ‡„ם  כללי  מ˘ם ‡יסור  ללמו„  ב˙וך ‰"ˆער"; ‡בל ‡י ‡פ˘ר  ˘נמˆ‡ 

רעבון" – 

‰רעב  בזמן  ‡ף  ˘‰רי  בˆער",  "˘רוי  ‰י'  ל‡  ˘‰ו‡  „ו˜‡,  מיוסף  ‰נלמ„  ‰חי„ו˘  וז‰ו 
‰י' ליוסף כל ˆרכו ול‡ חסר‰ ‡ˆלו ˙בו‡‰, ו‡ף על פי כן נ‡סר בז‰, מפני ‰מˆב ˘ל "˘ני 

רעבון" ˘˘רר בעולם בכללו˙ו (ור‡‰ ‚ם במל‡כ˙ ‰˜ו„˘ על ר˘"י כ‡ן).

מל˘ונו  ‚מור  ב˘ינוי   – רעבון"  ב˘ני  כו'  ל‡„ם  ˘‡סור  "מכ‡ן  ר˘"י  מל˘ון  ו‰נ‰,   .‚
ל‡יסור  ˘כוונ˙ו  מ˘מע   – בˆער"  ˘‰עולם ˘רוי  מפני  כו'  כ˙ב "˘נ‡סרו  ˘˘ם  נח,  בפר˘˙ 
ח„˘ ל‚מרי. ו‰יינו, ˘‡ין ‰כוונ‰ ˘מחמ˙ ˆער ‰ˆיבור ˆריך ‚ם ‰יחי„ ˘‡ינו מˆטער ל˘˙ף 

עˆמו עמ‰ם, ‡ל‡ ז‰ו ‚„ר ח„˘ ומיוח„ ‰נובע מעˆם ‰זמן ˘ל "˘ני רעבון". 

ונר‡‰ לב‡ר, ˘‡יסור ז‰ ‡ינו מחמ˙ ˆער ‰בריו˙ – ‡ל‡ ב‰˙‡ם ל‡ופן ‰‰נ‰‚‰ מלמעל‰:

‰ר‚יל  ‰מˆב  ˘בעו„  ו‰יינו  בעולם,  "רעב"  ˘י˘  ב‡ופן  ‰י‡  מלמעל‰  ‰‰נ‰‚‰  כ‡˘ר 
בעולם ‰ו‡ ˘"כל ימי ‰‡רı זרע ו˜ˆיר . . ל‡ י˘בו˙ו" (נח ח, כב) - ‰רי ע˙‰ י˘ ‰נ‰‚‰ ˘ונ‰ 

˘‰י‡ ‰יפך י˘ובו ˘ל עולם; 

נ„ר˘   – עולם  ˘ל  י˘ובו  ˘ל  בס„ר ‰ר‚יל  מלמעל‰ ‡ינ‰  ˘בו ‰‰נ‰‚‰  כז‰  במˆב  ובכן, 
˘ל  וב‡ופן  עולם  ˘ל  בי˘ובו  ז‰  בזמן  לעסו˜  לו  ולכן ‡ין  לז‰,  ב‰˙‡ם  לנ‰ו‚  למט‰  ‰‡„ם 

 ."ıפרו ורבו ומל‡ו ‡˙ ‰‡ר"

וז‰ו ‰טעם (ב„רך ‰פ˘ט) ל‡יסור ז‰ "ב˘ני רעבון", ‚ם למי ˘‡ינו בˆער וברעב (וכיוסף 
כ‡ן, ˘‰י' לו כל ˆרכו) – מכיון ˘‰נ‰‚˙ ‰˜ב"‰ בזמן ז‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘ל "רעב" „ו˜‡. 

עוס˜  ‰˜ב"‰  י‰‡  "˘ל‡  יז):  ב‡בער  ˙נחומ‡  וע„"ז  (י‡.  נח  ˙נחומ‡  במ„ר˘  ‰ו‡  ז‰  [וכעין 
בחורבן ‰עולם ו‰ו‡ בונ‰". ובמ˙נו˙ כ‰ונ‰ לב"ר פל"‡ ˘ם (ב˘ם ‰ר˜נטי): "כיון ˘‰˜ב"‰ 

מ˙עס˜ בחורבן ‰עולם – ל‡ י˙עס˜ ‰‡„ם ביי˘ובו". 

‡מנם ˘ם מבו‡ר „בר ז‰ (‚ם) ל‚בי ‰‡יסור ˘ל נח ל˘מ˘ ב˙יב‰, ו‡ילו לפי ר˘"י (ב„רך 
‰פ˘ט) ז‰ מ˙‡ים „ו˜‡ ל‚בי יוסף ול‡ ל‚בי נח, וכ„ל˜מן בפנים]. 

„.  ‡ך לפי ז‰ י˘ ל‰˜˘ו˙ – ל‡י„ך ‚יס‡:

חומרת המחלוקת בבית הכנסת
בכלל כאשר יש חילוקי דעות בין שני צדדים, 

והם נושאים אופי של מחלוקת בגלוי ובביטויים 

גם  אשמים,  הצדדים  שני  תמיד  כמעט  חריפים, 

במידה  אחד  צד  לפעמים  וגם  שונה,  במידה  אם 

בכל  ישנה  מסויימת  אשמה  אבל  מאוד,  רבה 

דעות  שחילוקי  מאליו,  מובן  מהצדדים.  אחד 

דעותיהם  שאין  כיון  נורמלית,  תופעה  היא 

ובצורה  למחלוקת  יביא  שזה  לא  אבל  שוות, 

חריפה.

בבית  קשור  זה  כאשר  וכמה,  כמה  אחת  על 

לשם  יתברך,  לו  תפילה  בית  שהוא  כנסת, 

השם  אצל  ולפעול  להתפלל  יהודים  באים 

וברוחניות,  בגשמיות  להם  המצטרך  את  יתברך 

את  למלא  רוצה  הטוב,  עצם  שהוא  והקב״ה 

שכל  הוא,  תנאי  אבל  התפילות,  ואת  הבקשות 

המתפללים וכל מנהלי בית הכנסת, זוכרים את 

פסק המשנה, לא מצא הקב״ה כלי מחזיק ברכה 

מבאר  זה,  משנה  שפסק  השלום,  אלא  לישראל 

בבית  שלום  לשרור  מוכרח  כמה  עד  יותר,  עוד 

כנסת, בהוספה על הכרח השלום בכלל.

ובכלל  אחד,  צד  של  טענות  לשמוע  קשה 

כשנמצאים בריחוק, להחליט החלטות בענינים 

צורך  אין  הטוב  רצון  שעם  בטוחני  אבל  כאלה, 

שיתדברו  ודי  אחר,  ממקום  להחלטות  להגיע 

בתניא  הזקן  רבנו  כביטוי  בכך,  ולזכור  ביניהם 

העליונים  מניח  שהקב“ה  מ“א,  פרק  ריש 

ולב,  כליות  ובוחן  עליו  ונצב  ותחתונים 

שהכוונה בזה כפשוטו, כל אחד מהנאספים, גם 

כאשר הם ידונו בעניין אודותו כותבים במכתב. 

ולקחת  שבדבר  באמת  להתבונן  צריכים  כולם 

מקום  שזהו  ביותר,  המלאה  במידה  בחשבון, 

קדוש, שצריך להמשיך קדושה כשנמצאים שם, 

מקדושה  הביתה  לקחת  גם  מסויימת  ובמידה 

כולם  בין  שלום  שיהי'  דרכים  ימצאו  ובטח  זו. 

בלבב  יחד,  ושכולם  טובות,  ושנים  ימים  לאורך 

שלם, יפיצו את השפעת בית המדרש שלהם . . 

בכל הסביבה.

(תרגום מאגרות קודש חי"א עמ' קלט)

להזהר מעניני מחלוקת
ישנה  אשר  כותב  בו  מכתבו  על  במענה 

במקום  הכנסת  בבית  קידוש  לערוך  קביעות 

לקבוע  הסכימו  שבועות  שלשה  ולפני  מיוחד, 

מוסף,  תפלת  אחר  מיד  ש"ס  לימוד  שיעור 

עורכים  עליו  השולחן  על  דוקא  ללמוד  ורוצים 

מהמשתתפים  רבים  הקידוש  בעלי  כי  הקידוש, 

בהשיעור, ושואל:

א) אם יש היתר לערוך קידוש בבית הכנסת.

שו“ת,  וכמה  בכמה  זו  שאלה  על  דנו  וכבר 

ובפרט  בפשיטות,  והיתר  המתירים  ורבו 

נודע  כבר  הכנסת  בית  בנין  בעת  שבזמננו 

שנתפשט ההיתר לערוך קידוש בבית הכנסת.

למה  הכנסת,  לבית  סמוך  חדר  שיש  כיון  ב) 

בבית  דוקא  וילמדו  שם  הקידוש  יערכו  לא 

הכנסת.

מחלוקת,  מעניני  להזהר  יש  דא  בכגון  והנה 

ופירוד  מחלוקת  ידי  על  דרובא  ברובא  כי 

העוסקים  וגם  הלומדים  מתמעטים  הדיעות 

שעורכי  וכיון  הכנסת.  דבית  צבור  בצרכי 

החשש  יותר,  מרובה  ומספרם  קדמו  הקידוש 

אם  לדעתי  ולכן  זה.  ידי  על  מתגדל  דמחלוקת 

בטוב ובדרכי נועם יתדברו ביניהם אודות מקום 

חשש  יש  ואם  טוב,  מה  ומקום הקידוש  הלימוד 

לה  תקבע  החדשה  הקביעות  אזי  למחלוקת, 

מקום חדש מיוחד מבלי להכנס למחלוקת.

(אגרות קודש חי“ד עמ‘ שדמ)

חומרת המחלוקת בבית הכנסת

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

˙˘וב‰  לע˘ו˙  ˘רוˆ‰  ‰וכח‰  כזו  ˙˘וב‰ 
וכ"‰  ‰חפ˘י˙.  מבחיר˙ו  מחט‡יו  ול˘וב 
‡ומר  ˘‰‡„ם  וי„וי  „ברי  ‡˘ר  בפ˘טו˙, 
ע"י ומ˙וך מˆב ˘ל ˆר‰ וˆו˜‰, ‡ינם מ‚לים 
‡ל‡  ˙˘וב‰,  לע˘ו˙  רˆונו  פנימיו˙  (כ"כ) 

˘‰יסורין מכניעין לבו ˘ל ‡„ם.

סיב‰  ל‰˙˘וב‰  כ˘י˘  ‡חר:  ובס‚נון 
ˆ„„י˙ (ופ˘יט‡ – כ‡˘ר ‰י‡ ב‡‰ ע"י ˆר‰ 
ו˙˘וב‰,  חרט‰  בו  ו‰י‡ ‰מעורר˙  ויסורין), 
‡זי ‡ין ‰˙˘וב‰ מ˙ייחס˙ (ל‚מרי) ל‰‡„ם; 
ב‡‰  כ‡˘ר  „ו˜‡  ‰י‡  ‰˙˘וב‰  ‡מי˙י˙ 
‰‡„ם,  ˘ל  ‰חפ˘י˙  מבחיר˙ו  כ˙וˆ‡‰ 
‰רי  ˘‡ז   ,'‰ ‡ל  ול‰˙˜רב  ל˘וב  ˘בוחר 
˘˙˘וב˙ו  ל‰‡„ם,  כול‰  מ˙ייחס˙  ‰י‡ 
ול‰כי  י˙'.  ‡ליו  ב‡מ˙  ל˘וב  בכוונ‰  ‰י‡ 
‚ו'  ‡מר˙י  ‰לו‡  ל‡מר  ‡ו˙ם  ר‡ובן  "ויען 
˙˘וב‰  „רך  לימ„ם  „ר‡ובן  ˘מע˙ם",  ול‡ 
‡ל‡  ‰ˆר‰  מחמ˙  ר˜  ˙‰י‰  ˘ל‡  ‡מי˙י˙, 
כל  ל‰ם  ˘‡מר  במ‰  ול‰כיר  לזכור  עלי‰ם 
˘מע˙ם",  ול‡  ביל„  ˙חט‡ו  "‡ל  ‰זמן 
˘‰סביר  ‰חט‡  עˆם  מחמ˙  ל˘וב  כלומר 
"ו‚ם  ˘‰וסיף  מ‰  „ז‰ו  וי"ל  ‡ז.  ל‰ם 
˘ב‡‰  זו  ˘ˆר‰  לרמז,  נ„ר˘",  ‰נ‰  „מו 
˙‰י‰  זו  ול‡  נוסף,  ענין  ‰"ז  עכ˘יו  עלי‰ם 
„מו  ‰מוסיף)  (בו'  "ו‚ם  ‰˙˘וב‰,  סיב˙ 
‡˘מים  "‡בל  ‡מרם  כפי  ל‡  נ„ר˘",  ‰נ‰ 
‰ז‡˙",  ‰ˆר‰  ‡לינו  ב‡‰  כן  על  ‚ו'  ‡נחנו 

˘מחפ˘ים ל‰סביר סיב˙ ‰ˆר‰.

˘‰‡ריך  ‰טעם  ‚ם  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
ענין  ‡ו„ו˙  ˙˘וב‰  ב‰ל'  „ו˜‡  ‰רמב"ם 
ב‡‰  ‡מי˙י˙  ˙˘וב‰  כי  חפ˘י˙,  בחיר‰ 
ו"ל‡  ‰‡„ם  ˘ל  ‰חפ˘י˙  בחיר˙ו  מˆ„  ר˜ 
סיב‰  מ‡יז‰  ל‡  כח",  מכ˘לון  ול‡  מיר‡‰ 
פנימי  טעם  ע' 23-4 „ז‰ו  חל"ח  ל˜ו"˘  (עיי'  ˆ„„י˙ 
לע˘ו˙  וחיוב  מˆו‰  ˘‡ין  ˘ס„  מˆו‰  ‰מנ"ח  ל˘י' 

חל‰  ˙˘וב‰ ‡זי  לע˘ו˙  בוחר  כ˘‰‡„ם  ור˜  ˙˘וב‰, 

עליו חוב˙ ומˆו˙ וי„וי, וזו מˆו‰ ˜יומי˙ ע"„ ˘חיט‰ 

ו‚ירו˘ין כו').

˘‰‡ריך  ˘ל‡חר  ‰רמב"ם,  ל'  „יו˜  וז‰ו 
ברפ"ז "‰ו‡יל  כ'  ע"„ ‰בחיר‰  בפר˜ים ‰-ו 
˘בי‡רנו  כמו  לו  נ˙ונ‰  ‡„ם  כל  ור˘ו˙ 
י˘˙„ל ‡„ם לע˘ו˙ ˙˘וב‰ ול‰˙וו„ו˙ בפיו 
כו'" – „מ"˘  מחט‡יו  כפיו  ולנעור  מחט‡יו 
˘כוונ˙ו ‰י‡  מפני  ז‰, ‰ו‡  ל˘ון  כ‡ן „ו˜‡ 
מיני‰  לעיל  לב‡ר  ˘‰˙חיל  ל‡ופן ‰˙˘וב‰ 
בפ"‰, ˘ב‡‰ ‡ך ור˜ מבחיר˙ו ‰חפ˘י˙ ˘ל 
˙˘וב‰",  לע˘ו˙  ולכן "י˘˙„ל ‡„ם  ‰‡„ם, 
˙וˆ‡‰  ל‰יו˙  ˆריך  ‰˙˘וב‰  ענין  כלומר 
עˆמו,  מˆ„  ‰‡„ם  ˘ל  ורˆונו  מ‰˘˙„לו˙ו 
˘‰‡„ם  (כנ"ל),  ל‚מרי  ‰חפ˘י˙  בחיר˙ו 
ופ˘יט‡  מחט‡יו,  כפיו  מנער  עˆמו  מˆ„ 
˘‰כריחו ‡ו˙ו (מלמעל‰)  מחמ˙  ב‡  ˘‡ינו 

לע˘ו˙ ˙˘וב‰. 

ר‡ובן,  בכוונ˙  עו„  ל‰וסיף  י˘  ומע˙‰ 
„‰נ‰ נ˙"ל ברי˘ ‰„ברים בל˘ונו˙ ‰רמב"ם 
נמי  ל‰˘מיענו  ˘כוונ˙ו  ‰בחיר‰,  ‚בי 
„‰˙˘וב‰ ‰‡מ˙י˙ ‰י‡ „ו˜‡ כ˘מכיר ‰יטב 
˘ום  מבלי  לב„,  מבחיר˙ו  ‰י‰  ˘‰חט‡ 
מכיר  ˘‡ינו  כ"ז  כי  נוספ˙,  וסיב‰  ‡מ˙ל‡ 
˘‰כריח˙ו  סיב‰  ‡יזו  ˘‰י‰  וסבור  בז‰ 
ל‚מרי  מכיר  ‡ינו  ‰רי  וכיו"ב,  לחטו‡ 
ובלב  ב‡מ˙  ‡ינו  ל˘וב  רˆונו  ו‡זי  בחט‡ו 
ר‡ובן "‰לו‡  כיון  לז‰  י"ל „‚ם  ו‡"כ  ˘לם. 
ול‡  ביל„  ˙חט‡ו  ‡ל  ל‡מר  ‡ליכם  ‡מר˙י 
לע˘ו˙  ˘עלי‰ם  ע"ז  ˘מע˙ם", ‰יינו „נוסף 
˙˘וב‰ מעˆמם ול‡ מפני ‰ˆר‰ ‰ז‡˙ ˘ב‡‰ 
ˆריכ‰  ˘‰˙˘וב‰  ז‡˙,  עו„  ‰רי  עלי‰ם, 
ל‰יו˙ מ˙וך ‰כר‰ ברור‰, ˘(‚ם) ‰חט‡ ‰י‰ 
ל‡מר ‡ל  ומרˆונם, "‡מר˙י ‡ליכם  מ„ע˙ם 

˙חט‡ו ביל„ ול‡ ˘מע˙ם".

לקראת שבת ו

בזמן  ורבי',  בפרי'  לעסו˜  עˆמיי  ˘י˘ ‡יסור  ר˘"י)  (ל˘יט˙  ˘למ„ים ‡נו "מכ‡ן"  ל‡חר 
˘‰‰נ‰‚‰ מלמעל‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘ל ‰יפך י˘ובו ˘ל עולם – מ„וע ל‡ נפר˘ כן ‚ם ל‚בי נח? 

כלומר: מ„וע ל‚בי נח ˙ל‰ ר˘"י ‡˙ ‰‡יסור בז‰ "˘‰עולם ˘רוי בˆער", ˆער ‰בריו˙, 
˘ל  ב‡ופן  מלמעל‰  ‰‰נ‰‚‰  ‰י˙‰   – ‰מבול  זמן   – ‰‰י‡  ˘בע˙  מפני  ˘‰ו‡  פיר˘  ול‡ 

"חורבן", ולכן נ‡סר נח לעסו˜ בבנין ובפרי' ורבי'?

ב‡  ˘‰מבול  מכיון  רעבון",  "˘ני  לס˙ם  „ומ‰  ‡ינו  ˘‰מבול  בפ˘יטו˙,  לחל˜  י˘  ‡ך 
(ב‡ופן ברור ו‚לוי) ב˙ור˙ עונ˘ ל„ור ‰מבול ˘‰˘חי˙ „רכו – 

כ‡˘ר  ו‡„רב‰:  בכלל,  בבנין ‰עולם  ˘‰זמן „ור˘ "‰פס˜‰"  מוכיח  ומע˙‰, ‰מבול ‡ינו 
רו‡ים ˘מי ˘‰˘חי˙ „רכו נענ˘ ונ‡ב„ מן ‰עולם, מ˙ב˜˘ ‰„בר ˘‰ˆ„י˜ים ˘נו˙רו בעולם 

יוסיפו ‡ומı ב"בנין" עולם מ˙ו˜ן כ„בעי מ˙וך ‰טב˙ „רך (ור‡‰ ר˘"י בר‡˘י˙ „, כ„-כ‰). 

ולכן ˘ם פיר˘ ר˘"י ˘‰‡יסור ל‡ ‰י' מחמ˙ עˆם ‰זמן (ו‰‰נ‰‚‰ מלמעל‰), ‡ל‡ מפני 
˘בפועל "‰עולם ˘רוי בˆער", כולל נח ובניו עˆמם (וכנ"ל ס"ב). 

בנים  יול„ ˘ני  "וליוסף   – כ‡ן  ‰כ˙וב  בל˘ון  בי‡ור  ל‰וסיף  י˘  ‰נ"ל,  כל  לפי  ו‰נ‰   .‰
בטרם ˙בו‡ ˘נ˙ ‰רעב":

לכ‡ור‰, ‰‡יסור ‰ו‡ בעˆם ‰מע˘‰ "ב˘ני רעבון" (ובפ˘טו˙ ‰ו‡ מ˘ום ˘י˘ בז‰ ˙ענו‚ 
ו‡ינו ר‡וי כ˘‰עולם בˆער. ור‡‰ „ברי „ו„ על ר˘"י כ‡ן); 

‰רעב",  ˘נ˙  ˙בו‡  "בטרם  ‰י˙‰  יוסף  בני  ˘ל  ˘‰‰ול„‰  מו„‚˘  ‰כ˙וב  בל˘ון  ‡מנם 
˘‚ם  ב‡ופן  ‰רעב,  ‰˙חל˙  לפני  ח„˘ים  מ˙˘ע‰  יו˙ר  ‰„ברים   ˙‡ ‰˙‡ים  ˘יוסף  ו‰יינו, 

‰לי„‰ עˆמ‰ ‰י˙‰ ב˘נים כ˙י˜ונן. 

ולפי „רכנו, מובן ‰„בר ‰יטב:

מ˙‡ים  ‰"רעב"  זמן  ˘‡ין  מוכיח‰  מלמעל‰  ˘‰‰נ‰‚‰  מ˘ום  ‰ו‡  ‰‡יסור  ˘טעם  כיון 
למע˘‰  בנו‚ע  ר˜  (ל‡  ‡מורים  ˘‰„ברים  מובן   – עולם  ˘ל  ובי˘ובו  ורבי'  בפרי'  לעסו˜ 

‰זיוו‚, ‡ל‡) ‚ם בנו‚ע לעˆם ‰‰ול„‰, ˘‡ינו מ˙‡ים ˘יוול„ו ‰יל„ים בזמן ז‰. 

[‡ל‡ ˘בפועל ‰י' ˘ייך „בר ז‰ „ו˜‡ ביוסף, ˘‰ו‡ י„ע בבירור על כך ˘עומ„ים ל‰‚יע 
לפני  ‰לי„‰  ˘˙‰י'  כ„י  לכן  ˜ו„ם  ח„˘ים  מ˙˘ע‰  יו˙ר  ל‰˜„ים  ‰י'  ויכול  רעבון",  "˘ני 

˘י˙חיל ‰רעב; 

ו‡ילו ל„ורו˙, ב‡נ˘ים כערכנו ˘‡ין ‡נו יכולים ל„ע˙ מר‡˘ בכ‚ון „‡ – ‰‡יסור מ˙חיל 
ר˜ ל‡חר ˘‰‚יעו בפועל ‰"˘ני רעבון", ו˜ו„ם לכן ‡ין ל‰ימנע מפרי' ורבי' על סמך ח˘˘ו˙ 

בעלמ‡, כפ˘וט]. 

וי˘ ל‰וסיף ולˆיין, ˘בי‡ור ז‰ ב˘יט˙ ר˘"י ב„רך ‰פ˘ט מ˙‡ים ‰ו‡ ל‰מבו‡ר בענין ז‰ 
(ל˜וטי  ל˘ם  יˆח˜  לוי  בל˜וטי  ב‰מבו‡ר  ור‡‰  (ר„, ‡),  בפר˘˙נו  בספר ‰ז‰ר   – ‰סו„  ב˙ור˙ 
לוי"ˆ לז‰ר ח"‡ ע' ˜פ„-‰; לז‰ר ח"ב ע' מח). ועו„ י˘ ל‰‡ריך בכל ז‰, וי˙ב‡ר בעז"‰ ב‚ליון ‰ב‡ 

(ל˘"פ וי‚˘ ‰בעל"ט). 



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

פירוש תיבת "מקץ"
ויהי מקץ שנתים ימים
ויהי מקץ – כתרגומו מסוף. וכל לשון קץ סוף הוא
(מא, א. רש"י)

לבוש  גו"א,  מזרחי,  (ראה  המפרשים  הקשו 

תיבת  לפרש  רש"י  ראה  מה  ועוד):  האורה 

"מקץ" דוקא כאן – והרי תיבת "מקץ" נכתבה 

כבר כו"כ פעמים לעיל (בראשית ד, ג. נח ח, ו. לך 

טז, ג), ולא ראה רש"י צורך לפרשה?

ויש לבאר:

להורות  באה  "מקץ"  תיבת  כלל,  בדרך 

וסיום  "קץ"  הוא  להלן  המסופר  שהמאורע 

שהוא  היינו  לכן,  קודם  המסופר  המאורע 

מה  ולדוגמא:  בסיבתו.  ונגרם  לו  המשך 

שנאמר אצל נח (שם) "ויהי מקץ ארבעים יום 

בהמשך  הוא   – התיבה"  חלון  את  נח  ויפתח 

(שם,  ההרים"  ראשי  "נראו  לכן  קודם  למ"ש 

לפתוח  לנח  גרמה  ההרים  ראשי  שראיית  ה), 

את חלון התיבה לאחר המתנת ארבעים יום. 

המקומות  בכל  "מקץ"  תיבת  פירוש  וזהו 

שנזכרה עד עתה.

אפשר  אי  לכאורה  בפרשתנו,  אמנם, 

חולם  "ופרעה  עתה,  הבא  שהמאורע  לומר 

 – הקודם   המאורע  וסיום  "קץ"  הוא  גו'", 

זכר  "ולא  הוא  הקודם  המאורע  סיום  שהרי 

וישב),  (ס"פ  וישכחהו"  יוסף  את  המשקים  שר 

שגרמה  היא  המשקים  שר  שכחת  לא  והרי 

למאורעות שבפרשתנו.

כאן  שפירוש "מקץ"  לומר  מקום  הי'  ולכן 

יג,  שלח  ראב"ע  (ראה  אלא "תחילה"  אינו "סוף" 

שחלום  היינו  ועוד),  י.  לא,  וילך  א.  טו,  ראה  כה. 

"שנתים  של  תקופה  בתחילת  הי'  פרעה 

רק  התחילו  השבע  שנות  ושבע  ימים", 

לאחרי תקופה זו.

רש"י  הוכרח  זה,  מפירוש  להוציא  וכדי 

להוכיח מהתרגום שגם כאן פירוש מקץ הוא 

ואינו  הוא",  סוף  קץ  לשון  "כל  כי  "מסוף", 

לשון "תחילה". 

מדוע לא הי' שמעון 
חשוד בגניבת הגביע?

ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו 
יהי' לי עבד
עשרה שנמצאת גניבה ביד אחד מהם כולם נתפשים
(מד, י. רש"י)

עשרה  רש"י  נקט  למה  קשה  לכאורה 

דוקא, והרי היו אחד עשר אחים.

ויש לומר שבאמת החשד לא הי' אלא על 

עשרה אחים, שהרי כשעיכב יוסף את שמעון 

אלא  חמורו,  את  אף  עיכב  לא  בוודאי  אצלו, 

וא"כ  לכנען,  במזון  טעון  חמורו  את  החזיר 

לפני  האמתחות  את  יוסף  מילא  כאשר 

לשמעון  הי'  לא  שמעון,  עם  מביתו  שיצאו 

חמור, ובמילא גם לא היתה לו אמתחת מזון 

בתוכה  להסתיר  כדי  החמור)  על  (הנטענת 

את הגביע, ולכן לא נחשד על הגניבה.

לקראת שבת י„

‰י‰  ‰‡חים  „ל„ע˙  בי‡רו  ‰חיים)  ‡ור  ספורנו, 

יוסף חייב מי˙‰ ע"פ ˙ור‰ [עיי"˘ ‰טעמים 
ב„ברי‰ם "עי˜ר ‰‡˘מ‰  ולכן  ע"ז],  ˘נ˜טו 
ול‡   .  . ב‰˙חננו ‡לי‰ם  ˘מעו  ˘ל‡   .  . ‰י‡ 
˘מˆ„  ˘ח˘בו  לפי  ל‰ר‚ו  ˘ב˜˘ו  ‰זכירו 
לבור  ו‰‰˘לכ‰  ‰מכיר‰  ‡ו  ‰‰רי‚‰  ב˜˘˙ 
ענ‰  וע"ז  י˜ר),  (כלי  ‡˘מ‰"  עלי‰ם  ‡ין 
ר‡ובן "‰ל‡ ‡מר˙י ‡ל ˙חט‡ו ביל„, מ‡חר 
בב"„  ע„יין  עונ˘ין  בר  ו‡ינו  כיל„  ˘‰ו‡ 
י˘  ו‡"כ  מו˙  מ˘פט  לו  מעל‰ ‡"כ ‡ין  ˘ל 
מכם  „ור˘  ‰˜ב"‰  כי  עבירו˙  ˘˙י  בי„כם 
ז‰ ‚ם „מו ‰נ‰  על  ונוסף   .  . מ„˙ ‰‡כזריו˙ 

נ„ר˘" (˘ם).

ל‰˘י‚  ר‡ובן  ˘רˆ‰  ‰˙ועל˙  מ‰י  ויל"ע 
ר˜  ל‡  בי„ם  ˘י˘  זו  ב˘ע‰  ‡לי‰ם  ב‡מרו 
"„מו  ˘ל  ‰חט‡  ‚ם  ‡ל‡  ‰‡כזריו˙  חט‡ 
„מו),  ˘פכו  כ‡ילו  נח˘ב˙  („‰מכיר‰  ‚ו'" 
כי  ומ˙וו„ים  ˘עומ„ים  מ‡חר  „לכ‡ו' 
מ‰  ‰„ין,  עלי‰ם  ומˆ„י˜ים  ‰ם  ‡˘מים 
חט‡  עו„  ‰מוסיפים  ב„ברים  לבו‡  מ˜ום 
‰נמˆ‡  ו‰רי  עונ˘ם),  (ול‰חמיר  חט‡ם  על 
‰לב  ל˘ביר˙  ‰מבי‡˙ו  ר"ל  וˆו˜‰  בˆר‰ 
‰נ‰‚‰   – כו'  במע˘יו  לז‰  ˘‚רם  ול‰כר‰ 
לבו  על  ל„בר  ל‰˘˙„ל  מחייב˙  ‡נו˘י˙ 
ולנחמו כו', ול‡ ל‰וסיף ˆער על ˆערו. ונ"ל 
ללמ„ם  ‡ל‡  נ˙כוין,  בחינם  לˆערם  „ל‡ 
„‡ף  ו‰לכ‰.  „ין  ל‰ם  ול‰ורו˙  י˘ר‰  „רך 
ˆר˙ם,  ובסיב˙  ב‡˘מ˙ם  ‰כר˙ם  ˘‰ביעו 
ע‰"˙),  ו˘"ך  רלב"‚  (ר‡‰  ‰„ין  עלי‰ם  ו‰ˆ„י˜ו 
זו  ב‰ˆ„˜‰  „י  „ל‡  ול‰ורו˙  ל‰וסיף  ב‡ 
‡ל‡ עלי‰ם ‚ם לע˘ו˙ ˙˘וב‰, ו‰יינו ל‰בין 
רמב"ם  עיי'  ˘י˘ובו,  בכ„י  ב‡‰  ˘‰ˆר‰ 
˘ם  ‰רמב"ם  ובל'   ,‚"‰ פ"‡  ˙עניו˙  ‰ל' 
˘˙בו‡  ˘בזמן  ‰ו‡  ‰˙˘וב‰  "מ„רכי  ‰"ב 
˘ב‚לל  ‰כל  י„עו  ויריעו  עלי‰  ויזע˜ו  ˆר‰ 
י‚רום  מע˘י‰ם ‰רעים ‰ורע ל‰ן . . וז‰ ‰ו‡̆ 
מ‰  מחוור  ומע˙‰  מעלי‰ם".  ‰ˆר‰  ל‰סיר 

ר˜  ל‡  בי„ם,  עבירו˙  „ב'  ל‰„‚י˘  ˘‰וכרח 
"מ„˙ ‰‡כזריו˙", ‡ל‡ ‚ם ‰עוב„‡ „מכיר˙ 
יוסף, כנ"ל, „‰יינו כ„י ˘י„עו על מ‰ ˆריכים 

ל‰˙וו„ו˙ ויע˘ו ˙˘וב‰ ‚ם על חט‡ ז‰.

˘חט‡ו  ל‰ו„יע  ר˜  כוונ˙ו  „‡ם  ‡יבר‡, 
ול˘וב)  ל‰˙וו„ו˙  עלי‰ם  (ולכן  ב‰נ‰‚˙ם 
ו‚ם  ביל„  חט‡˙ם  "‰ל‡  ב˜יˆור  ‰ול"ל 
טעם ‰‡ריכו˙ "‰ל‡  ומ‰ו  וכיו"ב.  „מו ‚ו'" 
ול‡  ביל„  ˙חט‡ו  ‡ל  ל‡מר  ‡ליכם  ‡מר˙י 
 ˙‡ ל‰ם  ל‰וכיח  כב‡  ˘נר‡‰  ˘מע˙ם", 
 ˜„ˆ ˘‰ו‡  רו‡ים  ‰רי  „עכ˘יו  ˆ„˜˙ו, 
˘מעו  (˘ל‡  ˘חט‡ו  ‡ל‰  ‰יו  ו‰ם  ב„בריו 
‡ומרים  ˘‡חיו  „ב˘ע‰  ו˙מו‰  ל„בריו). 
"‡בל ‡˘מים ‡נחנו" ומˆ„י˜ים עלי‰ם ‰„ין 
עˆמו  ˘בח   ˙˘‚„‰ ˘ל  בטענ‰  ‰ו‡  יבו‡   –

לעומ˙ חט‡ ‡חיו כו'.

ב‡מרם  ‰˘בטים  כוונ˙  ‚ם  „ב‡מ˙  וי"ל 
(ר˜)  ל‡  ‰י˙‰  ‚ו'"  ‡נחנו  ‡˘מים  "‡בל 
נ˙כוונו  (בעי˜ר)  ‡ל‡  ‰„ין,  עלי‰ם  ל‰ˆ„י˜ 
ור‡ובן  ר„"˜),  (עיי'  ˙˘וב‰  ו‡מיר˙  לע˘יי˙ 
רˆ‰ ר˜ לח„˘ ולב‡ר ‡ופן ‰˙˘וב‰ ‰רˆוי‰ 
‰י‡  ל‡מי˙˙‰  „˙˘וב‰  מ‰ם,  ‰נ„ר˘˙ 
‡ל  ל˘וב  עˆמו  מˆ„  מ˙עורר  ‰‡„ם  כ‡˘ר 
(‡ו  ˘‰כריח‰   ıמבחו סיב‰  מפני  ול‡   ,'‰
˘עו˘‰  כ‚ון  ˙˘וב‰,  ˘יע˘‰  ‚רמ‰)  עכ"פ 
˙˘וב‰ "מיר‡‰" ‡ו "מכ˘לון כח" (ל' ‰רמב"ם 
‰˙˘וב‰  ˘ענין  כיון  כי  רפ"ב),  ˙˘וב‰  ‰ל' 

˘ל‡  ˙עלומו˙  יו„ע  עליו  ˘"יעי„  ע„  ‰ו‡ 
‰"ב),  ˘ם  (רמב"ם  לעולם"  ‰חט‡  לז‰  י˘וב 
‡ין  ל˙˘וב˙ו  חיˆוני˙  סיב‰  ‰י˙‰  ‡ם  ‰רי 
‰חט‡  לז‰  י˘וב  "˘ל‡  ‚מור  "בטחון"  כ‡ן 
ב‡מרם  „‰˘בטים  ‰כ‡,  ו‰"‰  לעולם". 
"‡בל ‡˘מים ‡נחנו ו‚ו'" ‡מנם ע˘ו ˙˘וב‰ 
ווי„וי, ‡בל ˙˘וב˙ם זו ‰י˙‰ ˙וˆ‡‰ מ‰ˆר‰ 
ב‡‰  כן  על  ‚ו'  ("‡˘מים ‡נחנו  ל‰ם  ˘ב‡‰ 
ב‰˙עוררו˙  ו‡ין  ‰ז‡˙"),  ‰ˆר‰  ‡לינו 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

הטעם שהביא הרמב"ם את 
עיקר הבחירה בה' תשובה

ידון בתוכן תוכחת ראובן לאחיו שבפרשתנו ויחדש דלימדם דרך תשובה הנכונה, ועפ"ז יבאר הטעם דהתשובה 
שייכת לעיקר הבחירה

ל‡חרי  ל‰רמב"ם,  ˙˘וב‰  ‰ל'  בסוף 
ו„יני‰,  ˙˘וב‰  עניני  פר˜ים  בכמ‰  ˘מב‡ר 
‰חפ˘י˙  ‰בחיר‰  יסו„  בבי‡ור  פו˙ח 
ל‰יו˙ ˆ„י˜ ‡ו  לכל ‡„ם  ב‡ריכו˙, „ר˘ו˙ 
ר˘ע כו', וע"ז מיוס„ ענין „˘כר ועונ˘ כו'. 
ויל"ע בז‰ טוב‡ מ‰ טעם ‰בי‡ו „ו˜‡ ב‰ל' 
לענין ‰˙˘וב‰,  ˘ייכ‡ „ו˜‡  ומ‡י  ˙˘וב‰, 
ובפרט ˘בז‰ „ח‰ ‰„בר ר˜ לסיום ס' ‰מ„ע 
מ˘‰   ˙„ עי˜ר  ˘‰ם  ‰מˆו˙  "כל  (˘ענינו 
וטפי  ספרו),  ב‰˜„מ˙  כל˘ונו  ע"‰",  רבינו 
‰ו"ל ל‰˜„ימו עם ˘‡ר ‰יסו„ו˙ ו‰עי˜רים 
‰ו‡  ‰בחיר‰  ענין  „‰רי  ‰ספר,  ˘ב˙חיל˙ 
 .  . ‚„ול  "עי˜ר   (‚"‰ פ"‰  ˘ם  ‰רמב"ם  (כל˘ון 

י˘  ו‡"כ  ו‰מˆו‰",  ‰˙ור‰  עמו„  ו‰ו‡ 
עי˜ר  ב‰יו˙ו  ‰˙ור‰  „יני  לכל  ל‰˜„ימו 

ויסו„ לכולם (כולל ‰˙˘וב‰ ‚ופ‡).

ייכו˙ בין בחיר‰ ל˙˘וב‰  ולכך נ"ל „י˘̆ 
‰˙ור‰  „יני  ˘‡ר  „‚בי  פי'  מ‰ו˙ם,  בעˆם 
ל‰ם  חפ˘י˙ ‰י‡ "עי˜ר ‚„ול"  ˘בחיר‰  ז‰ 
‰יינו ר˜ בכך ˘לול‡ ‰בחיר‰ ל‡ י˙כן ענין 
‰רמב"ם  ˘בי‡ר  (כפי  ועונ˘  ˘כר  וענין  ‰ˆיווי 

˘ל  ‰מע˘‰  י˙כן  ע„יין  ‡בל   ,(„"‰ ˘ם 

מ˘‡"כ  ועו˘‰);  מˆוו‰  ‡ינו  (וכ„ין  מˆו‰ 
בי„  נ˙ונ‰  ˘‰ר˘ו˙  ז‰  יסו„  ב˙˘וב‰, 
‰‡„ם לבחור בטוב ‡ו ברע ˘ייך ‰ו‡ ל‚וף 
מור‰  ‰בחיר‰  ענין  כי  ‰˙˘וב‰,  ע˘יי˙ 
˘"ז‰ ‰חוט‡ ‰ו‡ ‰פסי„ ‡˙ עˆמו, ולפיכך 
ר‡וי לו לבכו˙ ול˜ונן על חט‡יו כו' לחזור 
ע˙‰  ˘‰ר˘ו˙  ר˘ענו  ולעזוב  ב˙˘וב‰ 
בי„ינו כו'", ‡בל ‡ם ‡ין ‡„ם מר‚י˘ ‰יו˙ו 
˘ב‡ו  לו  ברור  ˘‡ין  במע˘יו, ‰יינו  ‰‡˘ם 
ור˜  ל‚מרי  בחיר˙ו ‰חופ˘י˙  ע"י  ‰מע˘ים 
(מל‡‰)  לחרט‰  מ˜ום  ‰ו‡ ‰‚ורם, ‰רי ‡ין 

על מע˘יו ‰ל‡ טובים.

‡בל ב‡מ˙ י"ל „‰רמב"ם רומז ל˘ייכו˙ 
בפר˘˙נו  ‰מסופר  וב‰˜„ים  יו˙ר.  עמו˜‰ 
‡נחנו  ‡˘מים  ‡בל  ‡חיו  ‡ל  ‡י˘  "וי‡מרו 
ב‰˙חננו  נפ˘ו  ˆר˙  ר‡ינו  ‡˘ר  ‡חינו  על 
‰ˆר‰  ‡לינו  ב‡‰  כן  על  ˘מענו  ול‡  ‡לינו 
‰ז‡˙. ויען ר‡ובן ‡ו˙ם ל‡מר ‰לו‡ ‡מר˙י 
‡ליכם ל‡מר ‡ל ˙חט‡ו ביל„ ול‡ ˘מע˙ם 
י˜ר,  (כלי  ובמפר˘ים  נ„ר˘".  ‰נ‰  „מו  ו‚ם 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

יהודי אינו זקוק חם מצרי!
מדוע לא רצו השבטים לקנות לחם מהמצרים? / מפני מה דווקא במצרים הי' לחם? / מהי טענת אומות העולם 

בנוגע להלכות קידוש החודש? / ומהו ההבדל היסודי בין חכמת התורה לחכמות אומות העולם?

כ‡˘ר "‰רעב ‰י' על כל פני ‰‡רı", ‰נ‰ "כל ‰‡רı ב‡ו מˆרימ‰ ל˘בור ‡ל יוסף" (פר˘˙נו 
ולכן  יוסף,  ‡ˆל  ‡ל‡  ˙בו‡‰  ל˜בל  ‡פ˘רו˙  ל‰ם  ˘‡ין  ‰בינו  ‰‡ומו˙  ˘כל  ו‰יינו  נו-נז).  מ‡, 

נ‰רו כולם מˆרימ‰.

‡ו„ו˙ ‰נ‰‚˙ בני יע˜ב, מ˘מע מר˘"י (מב, ‡. ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‰˘˜ו"ט בכוונ˙ „ברי ר˘"י) ˘‚ם 
ל‰ם ל‡ ‰י' מספי˜ ˙בו‡‰, ו‰י' בי„ם מזון ר˜ ל"‡ו˙‰ ˘ע‰". ‡ל‡ ˘מכל מ˜ום ‰˙נ‰‚ו בפני 
לר„˙  כלל  ב„ע˙ם  ו‡ין  רב‰,  ˙בו‡‰  בר˘ו˙ם  וי˘  ˘בעים,  כ‡ילו ‰ם  ע˘ו  ובני  י˘מע‡ל  בני 

למˆרים. ועל כך ˜בל בפני‰ם יע˜ב "למ‰ ˙˙ר‡ו"?

ו‰„בר ˙מו‰: מכיוון ˘ל‡ ‰י' בר˘ו˙ בני יע˜ב ˙בו‡‰ ‡ל‡ לפי ˘ע‰ בלב„, מ„וע ‰˙נ‰‚ו 
בני  ˘‡ר  ככל  ‡וכל  ל˘בור  למˆרים  לר„˙  ח˘בו  ל‡  ומ„וע  ‰רב‰,  מזון  בר˘ו˙ם  י˘  כ‡ילו 

‰‡„ם?

‰רמז,  „רך  על  לב‡ר  י˘  ‰„ברים),  במ˜ור  (עיין  ‰פ˘ט  ב„רך  בז‰  לב‡ר  ˘י˘  מ‰  על  ונוסף 
במ˜ור ‰„ברים ברוחניו˙, מ‰י מ˘מעו˙ ‡ו˙ו "לחם" רוחני, ˘נ‰רו כולם למˆרים כ„י ל‰˘י‚ו. 
בי„ם, ‚רם  נמˆ‡  כי ‰ו‡  מ‰מˆרים,  ל‰˘י‚ו  ˘‡ינם ˆריכים  טענו  י˘ר‡ל  בני  כ‡˘ר  מ„וע  ו‚ם 

‰„בר לטענו˙ ומענו˙ ‡ˆל ‡ומו˙ ‰עולם. וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

לחם רוחני במצרים
נˆטמˆם  ו‡ו˙ו ‰מ˜ור ‰רוחני  בעולמו˙ ‰עליונים.  רוחני  ומ˜ור  ˘ור˘  י˘  ‚˘מי  לכל „בר 
בˆמˆום ‡חר ˆמˆום, ע„ ‡˘ר נוˆר ממנו ל‡חר ריבוי ˘לבים ו‰עלמו˙ עניין ‚˘מי ˘‰ו‡ מעין 

‡ו˙ו עניין רוחני.

וכך ‰ו‡ ‚ם בעניין ‰לחם ˘‰י' במˆרים: ‰˙בו‡‰ ‰רוחני˙ ‰י‡ עניין ‰חכמ‰ ו‰˘כל, כפי 
לכן  ‰רוחני˙,  ‰"˙בו‡‰"  ˘‰י‡  בעולם,  ‰חכמ‰  מ˜ור  ‡ז  ‰יי˙‰  ˘מˆרים  ומכיוון  ˘י˙ב‡ר. 



טלקראת שבת

‰יי˙‰ ‚ם מ˜ור ל˙בו‡‰ ולחם בכל ‰עולם.

בי‡ור ‰עניין:

ל‡ח„ים  ˘נע˘ו  ע„  ב˘כלו,  ˘מ˘י‚ן  עם ‡ו˙ן ‰מו˘כלו˙  ˘מ˙‡ח„  ˘ל ‰˘כל, ‰ו‡  טבעו 
ב˘כלו  ומ˘י‚  כ˘מ˘כיל  ˘כל  ˘"כל  פס"ח)  ח"‡  מו"נ  ור‡‰ ‚ם  (פ"‰.  ב˙ני‡  ˘מבו‡ר  וכמו  ממ˘. 
ומלוב˘  ומו˜ף  נ˙פס  ו‰מו˘כל  ב˘כלו,  ומ˜יפו  ‰מו˘כל   ˙‡ ˙ופס  ‰˘כל  ‰רי  מו˘כל,  ‡יז‰ 

ב˙וך ‰˘כל ˘‰˘י‚ו ו‰˘כילו, ו‚ם ‰˘כל מלוב˘ במו˘כל ב˘ע‰ ˘מ˘י‚ו ו˙ופסו ב˘כלו".

וממ˘יך לב‡ר ˘ם ‡ו„ו˙ חכמ˙ ‰˙ור‰, ˘על י„‰ מ˙‡ח„ים ממ˘ עם חכמ˙ו י˙', וכ‡˘ר 
‡„ם לומ„ ‰לכ‰ ב˙ור‰, "‰רי ז‰ מ˘י‚ ו˙ופס ומ˜יף ב˘כלו רˆונו וחכמ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ . . ו‚ם 
˘כלו מלוב˘ ב‰ם, ו‰ו‡ יחו„ נפל‡ ˘‡ין יחו„ כמו‰ו, ול‡ כערכו נמˆ‡ כלל ב‚˘מיו˙, ל‰יו˙ 

ל‡ח„ים ומיוח„ים ממ˘ מכל ˆ„ ופנ‰".

ומטעם ז‰ נ˜ר‡‰ ‰˙ור‰ ב˘ם "לחם" (ר‡‰ מ˘לי כ‰, כ‡ ובפר˘"י), כי פעול˙‰ בלומ„ ‰י‡ על 
ממ˘,  ו˜רבו  ב˙וכו  כ˘מכניסו  זן ‡˙ ‰‚וף  ˘‰לחם ‰‚˘מי  כמו  ב‚וף: "כי  פעול˙ ‰לחם  „רך 
ונ‰פך ˘ם ל‰יו˙ „ם וב˘ר כב˘רו, ו‡זי יחי' וי˙˜יים, כך בי„יע˙ ‰˙ור‰ ו‰˘‚˙‰ בנפ˘ ‰‡„ם, 
מזון  נע˘‰  ל‡ח„ים,  ו‰יו  עמו  ומ˙‡ח„˙  ב˘כלו  ˘נ˙פס˙  ע„  ˘כלו,  בעיון  ‰יטב  ˘לומ„‰ 

לנפ˘ וחיים ב˜רב‰ כו'".

ל‰ב„יל,  ז‰,  מעין  ‰ו‡  כן  עמו,  ומ˙‡ח„˙  ‰לומ„  לי‰ו„י  חו„ר˙  ‰˙ור‰  ˘חכמ˙  וכ˘ם 
ב˘‡ר חכמו˙ ˘ל חולין, ˘‰ן מ˙‡ח„ו˙ עם ‰‡„ם ‰לומ„, כמו מ‡כל ˘מ˙‡ח„ עם ‡וכלו.

˘ב‡ו˙ו  ו‰יינו  מכל ‰עולם".  יו˙ר  מˆרים  חכמ˙  ˘"‰י˙‰   ,(‡ (ח"‡ ˜כ‰,  בז‰ר  ו‰נ‰, ‡י˙‡ 
‰זמן ‰יי˙‰ מˆרים מ˜ור ור‡˘ לחכמ‰.

ומכיוון ˘נ˙ב‡ר ˘עניין ‰˙בו‡‰ ולחם ברוחניו˙ ‰ו‡ עניין ‰חכמ‰, ‰רי מובן מ„וע „וו˜‡ 
במˆרים ‰יי˙‰ מˆוי' ˙בו‡‰, ו‰כל יר„ו למˆרים. כי מ‡חר ˘מˆרים ‰יי˙‰ מ˜ור לחכמ‰ לכל 

‰עולם, ‰˘˙ל˘ל מכך ˘‰יי˙‰ מ˜ור ללחם ו˙בו‡‰ לכל ‰עולם.

לימוד חכמות הטבע - מתוך התורה
נ˙ב‡ר למעל‰, ˘מ˜ור ‰חכמ‰ בעולם ‰י' ב‡רı מˆרים, וכל ב‡י עולם ‰יו „ור˘ים חכמ‰ 
במˆרים; ומז‰ נ˘˙ל˘ל ‚ם ˘מ˜ור ‰לחם ו‰˙בו‡‰ ‰‚˘מיים ‰י' במˆרים, ול˘ם ‰יו נו‰רים 

ל˘בור בר.

‡מנם, כל ‰‡מור ‰ו‡ ר˜ בנו‚ע ל‡ומו˙ ‰עולם, ‡ך ‡ין ‰„ברים ‡מורים ‚בי בני י˘ר‡ל. בני 
י˘ר‡ל ‡ינם ˆריכים ל˘ום חכמ‰ מ‡ומו˙ ‰עולם.

ול„ו‚מ‡:  בחכמו˙ ‰עולם,  מסוימ˙  י„יע‰  לרכו˘  ל‰בינן ˆריך  ˘בכ„י  ˘י˘נן ‰לכו˙  ו‡ף 
מכל  ועו„,  ‰˘נ‰,  ועיבור  ‰חו„˘  ˜י„ו˘  ב˘ביל  ו‰מזלו˙  ‰˙˜ופו˙  בח˘בוני  לח˘ב  ‰מˆוו‰ 

מ˜ום, ‰רי ‚ם חכמו˙ ‡לו ב‡ו˙ מחכמ˙ ‰˙ור‰, ו‡ין ˆריכים ללמ„ן מ‡ומו˙ ‰עולם.

ועל „רך ˘מˆינו ˘ר' י‰ו˘ע בן חנני' למ„ ‡˙ זמן עיבורו ˘ל ‰נח˘ מן ‰כ˙וב (בכורו˙ ח, ‡). 
וכן מˆינו ˘בימי ‰נבי‡ים חיברו חכמי י˘ר‡ל מבני י˘˘כר ספרים בענייני ‰˙˜ופו˙ ו‰מזלו˙, 

קץ הגלות וקץ הגאולה
ויהי מקץ שנתיים ימים
(מא, א)

מלשון   – פירושים  שני  יש  "מקץ"  בתיבת 

כה.  יג,  שלח  ראב"ע  (ראה  התחלה  ומלשון  סוף 

ראה טו, א. וילך לא, י. ועוד).

המתואר  שבענין  הדרוש,  ע"ד  לבאר  ויש 

בכתוב שניהם אמת, כי קץ וסיום מאסרו של 

ב"ר  (ראה  גאולתו  והתחלת  קץ  גם  הי'  יוסף 

כאן).

מצד  הענינים:  בפנימיות  גם  מצינו  וכן 

קצד  ב.  קצג,  (פרשתנו,  בזהר  מבואר   – אחד 

"קץ  על  מורה  כאן  שנאמר  ש"מקץ"  א) 

שני  ומצד  הדין;  מידת  סוף  דשמאלא", 

להאריז"ל  (לקו"ת  האריז"ל  בכתבי  מבואר 

"קץ  על   מורה  כאן  הנאמר  ש"מקץ"  עה"פ) 

 – ובכ"מ)   סע"א.  נד  זח"א  דניאל.  (סוף  הימין" 

ידי  על  כי  אמת,  ושניהם  הגאולה.  תחילת 

"קץ השמאל", בירור הקליפות – זוכים ל"קץ 

הימין", הגאולה השלימה.

מבית האסורים יצא למלוך
ויהי מקץ שנתים ימים וגו'
(מא, א)

יוסף,  של  במאורעותיו  עוסקת  פרשתנו 

אסירי  אשר  "מקום  האסורים,  בבית  שישב 

שנתיים  ו"מקץ  כ),  לט,  (וישב  אסורים"  המלך 

אלא  עוד  ולא  האסורים,  מבית  יצא  ימים" 

קהלת  (ע"פ  למלוך"  יצא  האסורים  ש"מבית 

פרשתנו  ב"ר  שם.  ומצו"ד)  (ופרש"י  קה"ר  וראה  יד.  ד, 

פפ"ט, ג).

בעבודת  הוראה  ישנה  אלו  וממאורעות 

ה' לכל אדם מישראל, שכולם נקראו על שם 

יוסף (תהילים פ, ב ובפרש"י):

הזה  העולם  על  מרמז  האסורים"  "בית 

והגוף הגשמי, שבו אסורים "אסירי המלך" - 

ע"י  שנשלחה  מישראל,  אדם  כל  של  נשמתו 

של  האסורים"  ל"בית  המלכים  מלכי  מלך 

הגוף המוגבל.

ש"בית  לזכור  ישראל  איש  כל  על  אולם 

וכמרומז  האמיתי,  מקומו  איננו  האסורים" 

(ויצא  אחר"  בן  לי  ה'  "יוסף   - יוסף  של  בשמו 

ל, כד), שירידת הנשמה בגוף מוגבל היא ענין 

של "אחר" עבור הנשמה, וכמו דבר זר, "בית 

של  האמיתית  שמציאותה  כיון  האסורים", 

הנשמה אינה מוגבלת כלל.

האסורים"  ל"בית  הנשמה  שירדה  ומה 

קדושתו  לגלות  הקב"ה,  של  בשליחותו  הוא 

של הקב"ה גם במקום מדוד ומוגבל והרחוק 

מן הקדושה.

כל  סוף   – זו  שליחות  ממלא  וכשהאדם 

סוף מתבטלות ההגבלות, ומתגלית מציאותו 

בלבד  זו  שלא   – יהודי  כל  של  האמיתית 

אלא  האסורים",  להגבלות "בית  כפוף  שאינו 

מקומו,  על  והמלך  השליט  הוא   – אדרבה 

"מבית האסורים יצא למלוך".



י‡לקראת שבת

בי‡ור ‰עניין:

עמו:  ומ˙‡ח„˙  חו„ר˙ ‡ל ‰‡„ם,  ˘‰חכמ‰  כך  על  מור‰  ˘‰˙ו‡ר "לחם"  למעל‰,  נ˙ב‡ר 
כ˘ם ˘‰לחם נכנס למעיו ˘ל ‰‡„ם, ונע˘‰ „ם וב˘ר כב˘רו, ועל י„י ז‰ ‰ו‡ מחי' ‡˙ ‰‚וף, 

כך ‚ם ‰חכמ‰ מ˙‡ח„˙ עם ‰‡„ם ונע˘י˙ חל˜ ממנו ומחי' ‡ו˙ו.

‡פ˘ר  ‡י  ‡ך  עמו.  ומ˙‡ח„ו˙  ‰‡„ם  ˘כל  ‡ל  חו„רו˙  ‡כן  ‰עולם  ‡ומו˙  חכמו˙  ו‰נ‰, 
‰‡ומו˙  בחכמ˙  ‡ו˙ו.  ומחיו˙  ממנו  חל˜  ונע˘ו˙  כולו  ‰‡„ם   ˙‡ מזינו˙  ˘‰ן  עלי‰ן  לומר 
לרע  טוב  בין  בירור  בז‰  ו‡ין  ‰‡„ם,  ב˘כל  ל‡˘ורו,  ‰עניין  ובירור  בי„יע˙  ר˜  ‰ו‡  ‰עיסו˜ 

בנו‚ע ל‰נ‰‚˙ ‰‡„ם.

לעומ˙ ז‡˙, חכמ˙ ‰˙ור‰ ‡ינ‰ חו„ר˙ ‡ל ‰˘כל בלב„. "˙ור‰" ‰י‡ מל˘ון "‰ור‡‰" (ז‰ר 
ח"‚ נ‚, ב. ‚ור ‡רי' רי˘ פר' בר‡˘י˙ ב˘ם ‰ר„"˜). מטר˙‰ ˘ל ‰˙ור‰ ‰י‡ ˘ל‡חר ˘‰‡„ם יבינ‰ ‰יטב 

ב˘כלו, ‰ו‡ יסי˜ מכך כיˆ„ ל‰˙נ‰‚ במע˘‰ בפועל. וכפי ˘‡מרו חז"ל ˘‚„ול˙ו ˘ל ‰˙למו„ 
‰ו‡ בכך ˘‰ו‡ מבי‡ לי„י מע˘‰ (˜י„ו˘ין מ, ב. ועיין ‰ל' ˙"˙ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"„ ס"ב-‚).

ר˜ ‡ל  מו‚בל˙  ‰‡„ם. ‡ין ‰י‡  נפ˘  חל˜י  לכל  מזון  ˘חכמ˙ ‰˙ור‰, ‰י‡  נמˆ‡,  וממיל‡ 
וממיל‡  ל‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰,  כר‡וי  ˘י‰יו  חל˜י ‰נפ˘  כל  על  מ˘פיע‰  כוחו˙ ‰˘כל, ‡ל‡ ‰י‡ 

‰רי ‰י‡ מזינ‰ ‡˙ כל חל˜י ‰נפ˘.

מובן ‡ם כן, ˘„וו˜‡ על חכמ˙ ‰˙ור‰ ˘ייך ‚„ר "לחם". כי „וו˜‡ ‰י‡ ל‡ ר˜ ˘מ˙‡ח„˙ 
ר˜  ˘ל‡  ‰לחם  ב„ו‚מ˙  ‰‡„ם,  חל˜י  כל   ˙‡ ומזינ‰  מ˘פיע‰  ‚ם  ‰י‡  ‡ל‡  ‰‡„ם,  ˘כל  עם 

˘מ˙‡ח„ עם ‰‡„ם ונע˘‰ „ם וב˘ר כב˘רו, ‡ל‡ ‚ם מחי' ‡˙ ‰‚וף.

על כך ‡מרו חז"ל (‡יכ‰ רב‰ פ"ב, י‚) "י˘ חכמ‰ ב‚וים ˙‡מן . . י˘ ˙ור‰ ב‚וים ‡ל ˙‡מן". 
עˆם עניין ‰חכמ‰ ˘ייך ‡ˆל ‡ומו˙ ‰עולם, ‡ך ‡ין זו חכמ‰ ˘מ˙‡ח„˙ עם ‰‡„ם ומור‰ ‡˙ 
„רכו. ועניין ‰˙ור‰, ˘‰י‡ ‰ור‡‰ ל‡„ם ומ˘נ‰ ‡˙ מ‰ו˙ו, ˘ייך ר˜ בבני י˘ר‡ל בלומ„ם ‡˙ 

˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰.

לימוד חכמת הטבע גרידא או כדי לידע את המעשה?
בני  ˘לומ„ים  ‰טבע  חכמו˙  על  ‚ם  ‡ל‡  ‡מורים,  ‰„ברים  בלב„  ‰˙ור‰  חכמ˙  על  ול‡ 
ל‡˘ורו  לברר ‡˙ ‰עניין  עניינן  בוריים. ‡ף ‰ן, ‡ין  על  ל‰בין ‡˙ „יני ‰˙ור‰  ב˘ביל  י˘ר‡ל 
ולעבר ‰˘נ‰,  ל˜„˘ ‰חו„˘  כיˆ„  ל„ע˙  יע˘ון,  לי„ע ‡˙ ‰מע˘‰ ‡˘ר  כי ‡ם  ‚רי„‡,  ב˘כל 

לרפ‡ ‡˙ ‰חול‰ בפועל וכיו"ב.

‰‚י˘‰  ‚„ר  ˘כ‡מור,  מ˘ום  ‰‡ומו˙,  מחכמי  ‡לו  חכמו˙  ל˜בל  מ˜ום  ‡ין  כך,  ומ˘ום 
מן ‰˙ור‰  ול‰וˆי‡ן  ללמ„ן  י˘  ל‡ומו˙ ‰עולם. ‡ל‡  י˘ר‡ל  בין  לחלוטין  ˘ונ‰  לחכמו˙ ‡לו 

ומחכמי י˘ר‡ל בלב„!

מ˘יח ˆ„˜נו  בבי‡˙  ב˙ור‰, ‰רי  נמˆ‡ו˙  ˘כל ‰חכמו˙  ב‚לוי  ˘בזמן ‰ז‰ ‡ין ‰„בר  ו‡ף 
˙‰י'  ב‰ן  ו‰י„יע‰  י˘ר‡ל,  לחכמי  ‡לו  חכמו˙  יחזרו  ‰זמן,  ב‡ו˙ו  ל˜„מו˙ם.  ‰„ברים  יחזרו 
י˘ר‡ל  ו"י‰יו  ‰"ב),  פ"ט  ˙˘וב‰  ‰ל'  (רמב"ם  ו‰חכמ‰"  ‰„ע‰  "˙רב‰  ‡ז,  עˆמ‰.  ‰˙ור‰  מ˙וך 

חכמים ‚„ולים . . כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰' כמים לים מכסים" (רמב"ם בסיום ספר ‰י"„).

לקראת שבת י

‡ל‡ ˘ל‡ ‰‚יעו לי„ינו כ‰יום ‰ז‰ (רמב"ם סוף פי"ז מ‰ל' ˜י„ו˘ ‰חו„˘). ומובן, ˘בני י˘ר‡ל ‡ינם 
ˆריכים ל˘ום חכמ‰ מ‡ומו˙ ‰עולם.

ומז‰  במˆרים.  חכמ‰,  ‰יינו  בר,  ל˘בור  יע˜ב  בני  ˆריכים  ‰יו  ל‡  ˘ברוחניו˙  ונמˆ‡, 
נ˘˙ל˘ל ˘‚ם ב‚˘מיו˙ ‰י' ברור ‡ˆל בני יע˜ב ˘ל‡ יˆטרכו ממˆרים מזון ו˙בו‡‰, ו‰י' ברור 

‡ˆלם ˘ל‡ יחסר ל‰ם מזון ‚ם בע˙י„.

האם צריכים ללמוד את חכמת התכונה מן הגויים?
ח˘˘  יע˜ב  ˙˙ר‡ו".  "למ‰  בניו  בפני  ˙מ‰  כ‡˘ר  יע˜ב  ˘ל  ח˘˘ו  ‰י'  מ‰  יובן  ומע˙‰ 

˘‰נ‰‚‰ זו, ˙‚רום ‡ˆל ‡ומו˙ ‰עולם לטענ‰ כלפי בני י˘ר‡ל:

מכל  בנו  בחר  ˘‰˘י"˙  יו„עים  ‰ם  י˘ר‡ל.  בני  במעל˙  מכירים  ‰עולם  ˘‡ומו˙  ‡מ˙  ‰ן 
‰עמים ונ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו, ומכירים בכך ˘י˘ ‰ב„ל מ‰ו˙י בין י˘ר‡ל לעמים. ‡ך מכל מ˜ום, 
י˘  ו‚ם ‡ˆלם  י˘ר‡ל,  לבני  בז‰ ‰ם „ומים  ו‰עולם, ‰רי  לחכמו˙ ‰טבע  ˘ב˜˘ר  טוענים ‰ם, 

‡ו˙ן ‰חכמו˙.

‰י‡  ‰י‡  ‰עולם,  בענייני  י˘ר‡ל  בני  ‡ˆל  ˘י˘  ‰חכמ‰  ˘‡ו˙‰  טוענים,  ‰ם  כן:  על  י˙ר 
‰חכמ‰ ˘נמˆ‡˙ בי„י חכמי ‰‡ומו˙. ולכ‡ור‰ כך מ˘מע ‚ם מכללי ˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰, ˘בכמ‰ 

וכמ‰ מענייני חכמ˙ ‰טבע ‡פ˘ר לסמוך על ‰מס˜נו˙ ˘ל חכמי ‰‡ומו˙.

˘כ˙ב  ‰חו„˘,  ˜י„ו˘  ל‰לכו˙  ‰נו‚עו˙  ו‰‚ימטריו˙"  ‰˙˜ופו˙  ל"חכמ˙  בנו‚ע  וכמו 
‰רמב"ם (‰ל' ˜י„ו˘ ‰חו„˘ סוף פי"ז) ˘‡ו˙ם ‰„ברים ˘‰ם "בר‡יו˙ ברורו˙ . . ˘‡ין ב‰ם „ופי, 
בין  נבי‡ים,  ˘חברו ‡ו˙ם  בין  למחבר,  חו˘˘ין  ל‰ר‰ר ‡חרי‰ם", ‰רי "‡ין  ל‡„ם  ו‡י ‡פ˘ר 

˘חברו ‡ו˙ם ‰‡ומו˙".

וכן בנו‚ע לˆיווי ‰˙ור‰ "ורפ‡ ירפ‡" (מ˘פטים כ‡, יט) ‰רי סומכים בז‰ ‚ם על רופ‡ ˘‡ינו 
(ר‡‰  כול‰  כל ‰˙ור‰  ל„חו˙ ‡˙  חול‰,  ˘ל  נפ˘  פי˜וח  ל„יני  בנו‚ע  נ‡מנים ‚ם  ו„בריו  י‰ו„י. 

˘ו"ע ‡ו"ח רי˘ סי' ˙רי"ח).

וז‰ו ˘טוענים ‰‡ומו˙, ˘‡ף ˘לבני י˘ר‡ל י˘ ‡˙ ‰˙ור‰, ו‰ם נעלים בז‰ מ˘‡ר ‰‡ומו˙, 
‰רי ע„יין ‰ם ˘ווים ל˘‡ר ‰‡ומו˙ בנו‚ע ל˘‡ר ‰חכמו˙. ויי˙כן ˘בחכמו˙ מסוימו˙ יˆטרכו 
ל‰ם  ו‡ין  מˆרים,  ˘ל  ‰רוחני  ל"לחם"  ˆריכים  ‰ם  ‚ם  וממיל‡  ‚וונ‡.  וכ‰‡י  מˆרים  לחכמ˙ 

ל‰˙ר‡ו˙ כ‡ילו י˘ ל‰ם „י "לחם" ו‡ינם ˆריכים ל‡ומו˙ ‡חרו˙.

רק התורה היא "לחם"!
י˘ר‡ל  ˘ˆריכים  כל ‰חכמו˙  וב‡מ˙  בטענ˙ם,  ‡מנם, ‡ליב‡ „‡מ˙, ‡ין ‰‡ומו˙ ˆו„˜ים 

ב‡ו˙ מן ‰˙ור‰ עˆמ‰, ‡ו על כל פנים מחכמי י˘ר‡ל.

במ˜ור  ר˜  ‡ינו  ‰עולם,  ‡ומו˙  ˘ל  ‰טבע  לחכמו˙  י˘ר‡ל  ˘ל  ‰טבע  חכמו˙  בין  ‰‰ב„ל 
‰˙ו‡ר  „בר,  ˘ל  ול‡מי˙ו  ויסו„י.  עמו˜  ‰ו‡  ‡לו  חכמו˙  בין  ‰‰ב„ל  ‡ל‡  ‰חכמו˙,  ‡ו˙ן 

"לחם" מ˙‡ים ר˜ לחכמו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל, ו‡ינו ˘ייך בחכמו˙ ‡ומו˙ ‰עולם.


