


˜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
עיר בשיפוע ההר?

˘ב‚מ'  במ˜ום  מ˜ˆר  מ„וע   – ‰‚מ'  ל˘ון  ר˘"י  מע˙י˜  כ‡˘ר 
ב‚מ' מ˜ˆר? מ„וע מבי‡‰ ‰‚מ' „ו‚מ‡ו˙  מ‡ריך, ומ‡ריך במ˜ום̆ 
מ„וע  ‰מובן?  „בר  ז‰  לכ‡ור‰  ‰רי  ‰‰ר,  ב˘יפוע  ‰˘וכנ˙  לעיר 
בל˘ונו˙  בי‡ור  רוחני?  במובן  ˙מנ‰  ‡ל  י‰ו„‰  עליי˙  נפר˘  ל‡ 
‰בבלי, ירו˘למי ור˘"י ע‰"˙ על פי ‰בנ˙ ‰‰י‚יון בבניי˙ ערים

(ע"פ לקוטי שיחות ח"י שיחה ב' לפרשתנו)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
למה נאמר "האיש" שלש פעמים? (ע"פ תורת מנחם תשמ"ג עמ' 697 ואילך)

איך הותר ליוסף לסכן עצמו וללכת אל אחיו?  (ע"פ לקוטי שיחות חל"ה 
עמ' 169 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פתרון פנימיות חלומות יוסף

מ„וע ר˘ם יע˜ב "ב‡יז‰ ˘ע‰ ב‡יז‰ מ˜ום"? / ‡יך י˙כן ˘‰˘בטים 
‰˜„ו˘ים ˜ינ‡ו ביוסף? / למ‰ ‰י' יוסף ‰יחי„י מ‡חיו ˘ל‡ ‰י' רוע‰ 

ˆ‡ן? / ובמ‰ יע˜ב ‰ו‡ ‡בינו ‰רוחני ע„ עˆם ‰יום ‰ז‰?

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 204 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
החילוק בין יהודי לאינו יהודי (ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 805 ואילך)

עלי' וירידה ב"שיפוע ההר" (ע"פ לקוטי שיחות ח"י עמ' 127 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
דרוש על דרשת הש"ס עה"פ ובגפן שלשה שריגים

יו˙ר  ירמי'  ר'  לרב „ר˘˙  לו  מ„ברי ‰סו‚י‡ „ע„יפ‡ ‰י˙‰  י˜„ים 
ו‰טעם  זו  ב„ר˘‰  ‰מיוח„  ‰עומ˜  ויב‡ר  ‰˙נ‡ים,  מ„ר˘ו˙ 

˘נ„ר˘‰ „ו˜‡ ע"י ר' ירמי'  

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ה עמ' 166 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'ניקוי יבש' לנשמה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
מסירות נפש כדי לפתוח שערי חב"ד 

בעז‰י״˙.

‰ננו  וי˘ב,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

‰עליונ‰ מו˘יב‰ ‡ו˙ו במ‡סר.

‡בר‰ם ‡בינו יו˘ב במ‡סר ע˘ר ˘נים ו‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰ פו„‰ ‡ו˙ו ˙וך נˆחון עולמי, 
כלומר, כל ‰עולם יו„ע מכך, ומ‚‡ול˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו נוˆר עם י˘ר‡ל.

‡ל˜ו˙.  על  נפ˘  מסירו˙  ˘ל  ‰ˆינור   ˙‡ ˘יפ˙ח  כ„י  ‰י‰  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘ל  ...מ‡סרו 
עבו„˙  על  נפ˘  מסירו˙  ˘ל  ˘יפ˙ח ‡˙ ‰ˆינור  כ„י  ˘ל ‰רבי [‡„מו"ר ‰ז˜ן] ‰י‰  מ‡סרו 

‰׳ על פי ˙ור˙ ‰חסי„ו˙.

כדי לפתוח שערי חב"ד זקוקים למסירות נפש בפועל
ב‡לי‰ו  ˘‰י‰  כמו  ˘י‰י‰ ‡ˆלו  בריר‰  לו  ˘‰י˙‰  לפני ‰ס˙ל˜ו˙ו  נ״ע ‡מר  ‰בע˘״ט 
‰נבי‡ ״ויעל ‡לי‰ו בסער‰ ‰˘מים", ‡ל‡ ˘‡ין ‰ו‡ רוˆ‰ לוו˙ר על מ‰ ˘כ˙וב ״כי עפר 

‡˙‰ ו‡ל עפר ˙˘וב״.

לרבי, ˘בו בחרו מלמעל‰ לפרסם ˙ור˙ ‰בע˘"ט נ״ע ב„רכי חב״„, ני˙ן ‰כוח מלמעל‰ 
לפ˙ח בבני י˘ר‡ל כוחו˙ ‰נפ˘ חכמ‰ בינ‰ „ע˙, לע˘ו˙ם כלים ל‡ל˜ו˙. ‰רבי ‰י‰ ˆריך 

לעבור כל „רכי ‰עבו„‰.

כ„י לפ˙וח ˘ערי חב"„, ˘י‡ירו ‡˙ ‰לב בעבו„‰ בפועל, ז˜ו˜ים למסירו˙ נפ˘ בפועל, 
למסירו˙  ‰כוח   ˙‡ ‰רˆון,  מסיר˙   - נפ˘  מסיר˙  בחסי„ו˙,  ב‡ריכו˙  ‰ענין  ˘מוסבר  כפי 

נפ˘ על עבו„‰ - ‰רבי ‰ו‡ ˘פ˙ח ‡˙ ‰ˆינור לכך.

כ˘מ˙עמ˜ים בפנימיו˙ ענין ‰מ‡סר ו‰‚‡ול‰ - מ˙פ˙חו˙ ‰˘כלו˙ ‰˘‚ו˙ ו‰בנו˙, ‡ילו 
„רכי עבו„‰ פ˙ח ענין ז‰.

י˙ן ‰˘י״˙ לנו ולכלל י˘ר‡ל מוח וכוח ללכ˙ ב„רכי עבו„˙ ‰˘י״˙ ˘כ״˜ מורנו ורבנו 
פ˙ח במסירו˙ נפ˘ו ב˘מח‰ ובטוב לבב ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ בזכו˙ כ״˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו 
מ˘יח‡  מלכ‡  ויי˙י  חוˆ‰  מעינו˙יך  יפוˆו  וי˜ויים:  זי״ע,  נב‚״מ  זˆו˜לל‰״‰  ‰˜„ו˘ים 

במ‰ר‰ בימינו, ‡מן.

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"‡ פ‰, ב–פז, ‡. ˆו, ‡-ב - ל˜וטי 

„בורים ‰מ˙ור‚ם ח"‡ עמ' 113-115. 126-127)



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

מסירות נפש כדי
פתוח שערי חב"ד 

כדי לפתוח שערי חב"ד, שיאירו את הלב בעבודה בפועל, זקוקים למסירות נפש בפועל, כפי שמוסבר הענין 
באריכות בחסידות, מסירת נפש - מסירת הרצון, את הכוח למסירות נפש על עבודה - הרבי הוא שפתח את 

הצינור לכך 

מאסרו של הרבי פתח את הצינור של מסירות 
נפש על עבודת ה׳ בדרך החסידות

‰ו‡  בעבר  ˘‡ירע  מ‰  ‰ע˙י„".  „רך  ומור‰  ‰‰ו‰  מלמ„  ״‰עבר  ‡ומר:  ‰חכם  מ‡מר 
‰מור‰ ‰מסביר ‡˙ ‰‰ו‰, כלומר ‡˙ מ‰ ˘מ˙רח˘ ב‰ו‰, ו‰ו‡ ‚ם מור‰ ‰„רך למ‰ ˘י‰י‰.

חסי„יו˙,  ˜‰ילו˙  ומ˜ים  נוסע  בעולם,  ‰בע˘״ט  ˙ור˙  מפרסם  ‰ז˜ן]  [‡„מו"ר  ‰רבי 
‡לפי י‰ו„ים ‰ופכים לחסי„ים וע˘רו˙ ערים נמ˘כו˙ ל˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ו‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰ 

מו˘יב‰ ‡˙ ‰רבי במ‡סר.

מ‡סרו  ענין  בכללו˙  מ‰  לנו ‰בנ˙  ל˙˙  יכול  מלמ„ ‡˙ ‰‰ו‰,  ˘‰עבר  ‰מ‡מר ‰‡מור 
˘ל ‰רבי [˘‰בי‡ ל‚‡ול˙ו בי"ט כסלו].

‰‚מר‡ ‡ומר˙, ע˘ר ˘נים נחב˘ ‡בר‰ם ‡בינו (ב"ב ˆ‡, ‡). ‡בר‰ם ‡בינו יו˘ב במ‡סר 
על ˘‰ו‡ מפרסם ‡ל˜ו˙.

˘‰˜רי‡  מלמ„   - עולם  ב˘ם ‰׳ ‡Œל  ˘ם  ״וי˜ר‡  בעולם,  מפרסם ‡ל˜ו˙  ‡בר‰ם ‡בינו 
‡בר‰ם ‡בינו ל˘מו ˘ל ‰˜ב״‰ בפ‰ כל עובר ו˘ב״.

...‡בר‰ם ‡בינו ‰˙מסר בממונו ב‚ופו ובנפ˘ו לפרסום ‡ל˜ו˙ו י˙ברך בעולם, ו‰‰˘‚ח‰ 

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 „

עיר בשיפוע ההר?
כאשר מעתיק רש"י לשון הגמ' – מדוע מקצר במקום שבגמ' מאריך, ומאריך במקום שבגמ' מקצר? מדוע 

מביאה הגמ' דוגמאות לעיר השוכנת בשיפוע ההר, הרי לכאורה זה דבר המובן? מדוע לא נפרש עליית יהודה 
אל תמנה במובן רוחני? ביאור בלשונות הבבלי, ירושלמי ורש"י עה"ת על פי הבנת ההיגיון בבניית ערים

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

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

וכוונ˙ „ברי ר˘"י בפ˘טו˙ (וב‡מ˙ ˘י˘ ל‰‡ריך בז‰, ועו„ חזון למוע„ בעז"‰), ˘ב‡ 
ליי˘ב ‰ס˙יר‰: כ‡ן נ‡מר ˘י‰ו„‰ "עול‰ ˙מנ˙‰" ומ˘מע ˘מ˜ום ‰עיר ‰ו‡ בעלי', ו‡ילו 
ב˘מ˘ון נ‡מר "ויר„ ˙מנ˙‰" ומ˘מע ˘מ˜ום ‰עיר ‰ו‡ בירי„‰; וע"ז מיי˘ב, ˘"ב˘יפוע 

‰‰ר ‰י˙‰ יו˘ב˙", וממיל‡ מ˙‡ים ל‰ ‰ן ‰ל˘ון "עלי'" ו‰ן ‰ל˘ון "ירי„‰". 

‰י'  לכ‡ור‰  ובנ„ו"„,  פרטי'.  לכל  ‰„יו˜  ב˙כלי˙  ‰י‡  ר˘"י  ˘ל  ל˘ונו  כי  י„וע,  ו‰נ‰ 
˘מע˙י˜  ‰כ˙וב  ל˘ון  מ˙וך  ו‰רי  ו‚ו'",  ˘מ˘ון  'ויר„  "וכ˙יב  ב˜יˆור:  ל‰˜˘ו˙  לר˘"י 
ר˘"י  פ˙ח  ‡יפו‡  ולמ‰  ˘מ˘ון";  "ויר„  וכמפור˘:  זו,  ירי„‰  נ‡מר‰  במי  כבר  מבו‡ר 

"וב˘מ˘ון ‰ו‡ ‡ומר" – מ‡י ˜מ"ל ב‡ריכו˙ ‰ס‚נון?

ר˘"י ‡˙  וכ‡ן ‰בי‡  ˙ירוˆים,  ו˘ם ‰וב‡ו ‚'  י, ‡.  ב‚מר‡ (סוט‰  ר˘"י ‰ו‡  מ˜ור „ברי  ו‰נ‰,  ב. 
חמיך  וכ˙יב '‰נ‰  ˙מנ˙‰',  ˘מ˘ון  'ויר„  ב˜יˆור: "כ˙יב  ˘ם ‰ל˘ון  ו‡כן  ‰˙ירוı ‰˘לי˘י), 

עול‰ ˙מנ˙‰'" – ומ˙חז˜ ‡יפו‡ ‰˜ו˘י, למ‰ ר˘"י ‰‡ריך בל˘ונו ו‰וסיף על ל˘ון ‰˘"ס 
("וב˘מ˘ון ‰ו‡ ‡ומר")?

„‡˙י  ‰ו‡י,  ˙מנ‰  "ח„‡  וז"ל:  ‡חר,  בפרט  ‡ריכו˙  מˆינו  ב‚מר‡  ‰נ‰  ל‡י„ך,  ‡מנם 
ו‰יינו,  ו˘ו˜‡ „נר˘".  ב‡רי  ובי  ור„וני‡  כ‚ון  עלי',  ‚יס‡  מ‰‡י  ו„‡˙י  ירי„‰  ‚יס‡  מ‰‡י 
˘‰‚מר‡ ‡ינ‰ מס˙פ˜˙ בעˆם ‰˙ירוı ("„‡˙י מ‰‡י ‚יס‡ ירי„‰ ו„‡˙י מ‰‡י ‚יס‡ עלי'"), 

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

˘ם)  ר˘"י  (ל˘ון  ‰‰רים"  ב˘יפוע  ‰יו˘בו˙  ל"עיירו˙  „ו‚מ‡ו˙  כמ‰  ל‰בי‡  מוסיפ‰  ‡ל‡ 
˘‰יו בזמנם. ולכ‡ור‰, מ‡י ˜מ"ל ב‰וספ‰ זו? 

ול‰וסיף, ˘‚ם ב˙למו„ ירו˘למי (סוט‰ פ"‡ ‰"ח) מˆינו ˘‰וב‡‰ „ו‚מ‡ מ‰מˆי‡ו˙ „זמנם 
כלומר:  מטברי'" –  ב‰  ועולין  מפלט˙‰  ב‰  מעין ˘יור„ין  בי˙  ו‰י‡: "כ‚ון ‰„‡  ז‰  לענין 
‰י'  וכן  עול‰,  מלמט‰  ו‰ב‡  יור„  ‰‰ר  מ‚וב‰  ו‰ב‡  ‰‰ר,  ˘יפוע  ב‡מˆע  יו˘ב˙  "‰י˙‰ 
בי˙ מעיין ב‡מˆע ‰‰ר וטברי‡ בר‚לי ‰‰ר ופלט˙‰ ב‚וב‰ ‰‰ר" (˜רבן ‰ע„‰ ˘ם). ובז‰ ˆ"ע 
˘נמˆ‡ו˙  ב˘יפוע ‰‰ר, ‡ל‡ ‰וב‡ ‚ם  ממ˜ום ‰יו˘ב  ˘‰וב‡‰ „ו‚מ‡  ר˜  יו˙ר, „ל‡  עו„ 
עיירו˙ בר‡˘ ‰ר ז‰ עˆמו וב˙ח˙י˙ו. ולכ‡ור‰ מ‡י נפ˜"מ כ‡ן ז‰ ˘י˘נם עיירו˙ מלמעל‰ 

ומלמט‰? 

‚. וי˘ לב‡ר בכ"ז, וב‰˜„ים – ˘לבנו˙ עיר ב˘יפועו ˘ל ‰ר ‰ו‡ „בר בל˙י ר‚יל: 

ז‰ ˘מע„יפים לבנו˙ עיר ב˙ח˙י˙ ‰‰ר – מובן בפ˘טו˙, כי מ˜ום ז‰ ‰נמˆ‡ ב˙ח˙י˙ 
לבניי˙  יו˙ר  מוכ˘ר  ז‰  מ˜ום  וממיל‡  וכו',  ולעלו˙  לטפס  ל‰‚יע ‡ליו, ‡ין ˆורך  ‰‰ר ˜ל 

עיר ול‰ˆלח˙‰ במ˘‡ ומ˙ן עם ערים ‡חרו˙ וכיו"ב; 

עיר  ˘ל  ˘בניי˙‰  ‰יו˙  עם  כי  ו‰טעם,  ‰‰ר.  בר‡˘  „ו˜‡  עיר  ובונים  י˘  ז‰,  עם  יח„ 
י‚רע  ו‚ם  ועו„),  לר‡˘ ‰‰ר,  ב‰על‡˙ ˆרכי ‰בנין  רב‰  (טירח‡  ˘ונים  ב˜˘יים  זו ˜˘ור‰ 
˘ל ‰‰ר  ב˘יפועו  (מˆ„ ˜ו˘י ‰עלי'  ערים ‡חרו˙  עם  וב˜˘רי'  ב‰˙פ˙חו˙ ‰מסחר  חל˜‰ 
בר‡˘  ‰נמˆ‡˙  בעיר  ‚„ול‰  מעל‰  י˘  ז‰,  כל  עם   – וכו')  ו‰˘בים  ‰עוברים   ˙‡ ‰ממעט 
‰‰ר, לענין ‰‚נ˙‰: עיר ‰יו˘ב˙ בר‡˘ ‰‰ר י„‰ על ‰עליונ‰ במלחמ˙‰ נ‚„ ‡ויב ‰נלחם 
ב‰, כיון ˘‰ו‡ נמˆ‡ למט‰ (ור‡‰ ר˘"י ˜‰ל˙ ‰, ‡: "‡פילו חל˘ מלמעל‰ ו‚בור מלמט‰ – ‡ימ˙ חל˘ 

על ‰‚בור, וכל ˘כן ‚בור למעל‰ וחל˘ למט‰").

‡ך לבנו˙ עיר (ל‡ בר‡˘ ‰‰ר ול‡ ב˙ח˙י˙ו, ‡ל‡) ב˘יפועו ˘ל ‰ר – ‰ו‡ לכ‡ור‰ „בר 
‰˜˘‰ מ˘ני ‰ˆ„„ים, כי ‰י˙רון במ˜ום כז‰ ‡ינו ב˘לימו˙, ל‡ בנו‚ע לבנינ‰ ו‰˙פ˙חו˙‰ 
˘ל ‰עיר ול‡ בענין ‰‚נ˙‰ מ‡ויב. ועו„ ז‡˙: בעיר כזו ‰רי חל˜י ‰עיר ‡ינם ב‚וב‰ ˘וו‰. 

‰נמˆ‡˙  עיר  ˘ל  למˆי‡ו˙  „ו‚מ‡ו˙  ל‰וסיף  ‰‚מר‡  ˘‰וˆרכ‰  ‰טעם  מובן  ומע˙‰ 
זו  ˘מˆי‡ו˙  ב‰יו˙  כי  ס"ב) –  (כנ"ל  ו˘ו˜‡ „נר˘"  ב‡רי  ובי  ור„וני‡  ב˘יפוע ‰‰ר – "כ‚ון 
‰י‡ „בר בל˙י ר‚יל ומובן כלל, לכן כ˘ב‡ים לח„˘ ˘כן ‰י' ‰מˆב בעיר "˙מנ‰", י˘ ˆורך 

ל‰בי‡ ר‡י' מן ‰מˆי‡ו˙ ˘‡כן י˘נן ערים כ‡לו בעולם. 

„. ול„רך זו י˙ב‡רו ‰יטב „ברי ‰ירו˘למי, ˘‰בי‡ „ו‚מ‡ מ"‰„‡ בי˙ מעין ˘יור„ין ב‰ 
מפלט˙‰ ועולין ב‰ מטברי'" (כנ"ל ˘ם) – „‡ין ז‰ „ו‚מ‡ ס˙ם ‡ל‡ טעם ו‰סבר‰:

ב˘יפוע ‰‰ר  כ‡לו ‰נמˆ‡ים  ערים  י˘נן  ˘‡כן  מ˙וך ‰מˆי‡ו˙  ר‡י'  לנו  ˘י˘  ל‡חר  ‚ם 
‰ר‚יל,  מן  ‰יוˆ‡  ב‡ופן  ‰עיר   ˙‡ בנו  ב‡מ˙  מ„וע  ל‰סביר:  מ˜ום  י˘  ע„יין   – ס"‚)  (כנ"ל 

ב˘יפוע ‰‰ר „ו˜‡?

˘ני'  ועיר  ("פלט˙‰")  ‰‰ר  בר‡˘  ‡ח˙  עיר  וי˘  ˘כיון  ‰ירו˘למי,  ˘מב‡ר  ‰ו‡  וע"ז 

ברכתי  להביע  רצוני  אצלי  לביקורו  בקשר 

ושנים  ימים  יאריכו  שתחי'  וזוגתו  שהוא  שנית 

טובות. 

אצל  משמען  באמת,  וטובות  ארוכות  שנים 

מנוחת  מתוך  אותן,  ממלאים  כאשר  יהודים 

דהיינו  טובות;  בפעולות  הגוף,  ומנוחת  הנפש 

בפעולות  והשנים  הימים  את  ממלאים  כאשר 

במעשים  המבטאים  ומצוות,  בתורה  הקשורות 

אהבת  ה',  אהבת  האהבות,  שלושת  את  בפועל 

מביאים  כאלו  חיים  ישראל.  ואהבת  התורה 

הצלחה וברכה הן בבית הפרטי, והן בביתם של 

הילדים והנכדים שי'. 

וחמי  מורי  כ"ק  בע"פ,  לו  שאמרתי  מה  לפי 

פעמים  מסר  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

דבר  שמכל  טוב,  שם  הבעל  של  פתגם  רבות 

מוסר  ללמוד  עליו  שומע,  או  רואה  שיהודי 

שגם  מאליו  מובן  ה'.  את  לעבוד  איך  השכל 

מעיסוק תמידי [של מקבל המכתב. המו"ל] יש 

ללמוד. 

נקי  הוא  לבישתו  לפני  בגד  או  כביסה 

במקום  נמצא  והכל  למשעי,  ומגוהץ  לחלוטין 

המתאים. אבל כאשר לובשים אותו במשך זמן, 

מוכתם.  או  מאובק  או  מקומט,  נהי'  [הבגד]  זה 

כזה,  בגד  או  כביסה  לזרוק  צריך  לא  אעפ"כ, 

אלא מוסרים אותו למכבסה או לניקוי [יבש]. 

או  לכלי  הבגד  את  מכניס  המכבסה  בעל 

לוהטת,  או  חמה  טמפרטורה  יש  שם  למכונה, 

שכל  סבון,  או  שונים  כימיקלים  וכן  חמים,  מים 

כך  ואחר  הכתמים,  ואת  האבק  את  מסיר  זה 

או  משא  עליהם  שמניחים  ע"י  אותם  מגהצים 

מכבש, או-אז אפשר שוב ללבוש את הבגד. 

כאשר  יהודית.  נשמה  עם  הוא  דבר  אותו 

איש  הן  נשמתו,  את  ליהודי  נותן  הקב"ה 

מגוהצת  נקי',  הנשמה  זהה,  באופן  אשה  הן 

יום  כל  אומרים  שאנו  כפי  אחד,  לכל  ומתאימה 

בברכות השחר: נשמה שנתת בי טהורה היא. 

גם  בה  שמשתמשים  כיון  הזמן,  במשך  אך 

כשמשתמשים  מתקמטת  היא  העולם,  לעניני 

בה  שנדבק  ויתכן  רוצה,  שהקב"ה  למה  לא  בה 

שצריך  מצוה  ח"ו  עושים  כשלא  כתם,  או  אבק 

שאסור  עבירה  עוברים  שח"ו  או  לעשות, 

לעשות. 

המשא של תורה מגהץ את הנשמה 
ח"ו  כן,  פי  על  שאף  התורה,  אותנו  מלמדת 

לא יאבדו את התקוה לנקיון הנשמה והתאמתה 

להכניס  יש  אלא  היהודיים.  האנושיים  לחיים 

"לחמם"  כלומר  "חמה",  לטמפרטורה  אותה 

בזה  ש"תתבשל"  ומצוות,  התורה  בחום  אותה 

לח,  להיות  צריך  החום  חיות.  בזה  לה  ותהי' 

הדברים  לכל  ודביקות  לחלוחית  לה  שתהי' 

ע"י  בעצמו  לפעול  ניתן  זה  שאת  שבקדושה, 

כמים  שפכי  נאמר:  כך  שעל  לבבית,  תפילה 

כל  הוי  שכתוב:  כמו  לבבי,  לימוד  וע"י  לבך; 

צמא לכו למים, אין מים אלא תורה. 

לכך יש [להוסיף ו]לערב דברים שונים: לתת 

שע"י  אחרות,  ומצוות  כשרות  לשמור  צדקה, 

ואם  לחלוטין.  נקי'  ונעשית  חוזרת  הנשמה  זה 

שזה  שנדמה  אף  תורה,  של  משא  עלי'  מניחים 

אלא  בדבר,  פוגע  שאינו  בלבד  זו  לא  הרי  נטל, 

ותבניתו  בצורתו  במקומו,  דבר  כל  אותו,  מגהץ 

המתאימה. כלומר, שע"י תורה ומצוות הנשמה 

נעשית מה שהיא צריכה להיות. 

טובות  ושנים  ימים  לאריכות  בברכה  אסיים 

יהודי  נחת  הרבה  לכם  שיהי'  תחי',  ולזוגתו  לו 

מכל ילדיכם שיחיו.

(תרגום מאג"ק ח"ד עמ' שלד)

'ניקוי יבש' לנשמה

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

בר  ירמי'  ר'  „ו˜‡  ולכן,  ‰‚לו˙,  חו˘ך 
‡ב‡ „רי˘ ‰כ˙וב בענין ˘ל ‚לו˙ ו‚‡ול˙ 
ב„ר˘˙ו  „ו˜‡   – ‚יס‡  ול‡י„ך  מˆרים, 
מו„‚˘ ‰עילוי ‰נפעל ע"י ‰ירי„‰ ב‚לו˙.

„ר˘ו˙  לפי  ˘‚ם  לפ"ז  מ˙‡ים  [ומ‰ 
˜‡י  ˘ם  ‰סו‚י‡  ב˙חל˙  ‰‡מור‡ים  ˘‡ר 
‚‡ים  ˘רי  "˘ל˘‰  „ו˜‡  ‚לו˙  בעניני 
ו˜רובים  (ע˘ירים  כו'"  מי˘ר‡ל  ‰יוˆ‡ים 
˘מלמ„ים  ‚וים  ˘רי   '‚" ר˘"י);  למלכו˙. 
ר'  ˘ב„ר˘˙  ‡ל‡  כו'".  י˘ר‡ל  על  זכו˙ 
מיל˙‡  לכול‡  ל‰  "מפר˘  ‡ב‡  בר  ירמי' 
ולכן  ו‚‡ול˙‰",  מˆרים  ‚לו˙  ענין  בעי˜ר 

„רי˘ רב כוו˙י' „ו˜‡].

ר'  ב˘מו,  ‚ם  ‰„בר  ˘נרמז  לומר  וי˘ 
מרירו˙  על  „˜‡י  מרירו˙,  מל˘ון  ירמי', 
וז‰ו  ב˙חיל˙ו].  רב‰  ˜‰ל˙  [ועיי'  ‰‚לו˙ 
בר  ירמי'  לר'  ר' ‡ב‡  ב‚מ' "‡"ל  ˘מסיים 
‡ב‡ כי „רי˘ ל‰ו רב ל‰ני ˜ר‡י ב‡‚„˙‡ 
לומר, „עם ‰יו˙  רוˆ‰  ל‰ו".  כוו˙ך „רי˘ 
ועו„),  נ:  (עירובין  ופלי‚"  ‰ו‡  ˙נ‡  ˘"רב 
מ"מ, ענינו ˘ל רב ‰י' ˘‰פיı ˙ור‰ בבבל 
"רבי"),  (ול‡  „ו˜‡  רב  נ˜'  „ל‰כי  „ו˜‡, 
 ıמ‡ר רבי  וכל  מבבל  רב  "כל  כמ‡מר 
נב  ב"ב  ר˘ב"ם  ‡ביי,  ערך  ערוך  [עיי'  י˘ר‡ל" 
ע"‡ „"‰ ‡ב‡], כי בבבל, מ˜ום ‰‚לו˙, חסר 

ב‚ילוי ‰˜„ו˘‰, ‰נרמז ב‡ו˙ יו"„ [עיי' בז‰ 
ב˙ור‰ ‡ור לרבינו ‰ז˜ן ‰וספו˙ ˜יז, „], ולכן ‚ם 

רב „רי˘ כר' ירמי' בר ‡ב‡ „ו˜‡.

לקראת שבת ו

וב‡ופן  ‰ערים,  ˘˙י  עם  עס˜ים  לו  ˘י˘  מי  כל  ממיל‡  ‰רי   – ("טברי'")  ‰‰ר  ב˙ח˙י˙ 
˜בוע, רוˆ‰ ‰ו‡ ל„ור ב‡מˆע, ביני‰ן; וכמו כן ‡נ˘י ˘˙י ‰ערים ‚ופ‡ ˘י˘ מו"מ ביני‰ם, 
וז‰  כל ‰‰ר –  ולר„˙  לעלו˙  ˘יˆטרכו  בלי  בו  ל‰יפ‚˘  ˘יוכלו  ב‡מˆע,  מ˜ום  ˆריכים ‰ם 

‰טעם ˘בנו ‰עיר „ו˜‡ במ˜ום ז‰. 

‰. עכ"פ, נחזור לעניננו – ל˘ון ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙: 

 – ב‡רוכ‰)  (כנ"ל  „וח˜  בו  ˘י˘  „בר  ‰ו‡  ‰‰ר"  "ב˘יפוע  עיר  ˘ל  ˘˜יומ‰  מחמ˙  ‰נ‰ 
˜ס"„ ליי˘ב ‡˙ ‰ס˙יר‰ ב‡ופן ‡חר, וב‰˜„ים:

ירי„‰,  בי'  כ˙יב  ב‰  ˘נ˙‚נ‰  ליי˘ב ‰ס˙יר‰ ‰ו‡ „"˘מ˘ון  ˘ם  ב‚מ'  ‰˙ירוı ‰ר‡˘ון 
י‰ו„‰ ˘נ˙על‰ ב‰ כ˙יב בי' עלי'". ו‰יינו ˘מפר˘ עלי' וירי„‰ זו בענין ‰ח˘יבו˙ ו‰מעל‰.

חמיך  ˘‰רי ‰ל˘ון "‰נ‰  בל˘ון ‰כ˙וב.  ז‰  ענין  ל‰עמיס  בפ˘טו˙ ‰כ˙ובים ˜˘‰  ‡ך 
לעלי'  ‰כ˙וב  ˘נ˙כוון  לומר  ‡פ˘ר  (˘‡ז  עˆמו  מˆ„  ‰כ˙וב  ל˘ון  ‡ינו  ˙מנ˙‰"  עול‰ 
„רך  (לפי  ומובן  ‰מ˜ום,  מ‡נ˘י  ‡ח„  י„י  על  ל˙מר  ‰ו‚„  ˘בו  ‰נוסח  ז‰ו  ‡ל‡  רוחני˙), 
‰פ˘ט) ˘‡ין ל‰עמיס בל˘ון ‡ו˙ו ‰מ‚י„ ענין ˘ל עלי' ברוחניו˙ (וכן כ˙ב במ˘כיל ל„ו„ כ‡ן).

‡מנם, מˆ„ ‰„וח˜ לפר˘ ˘˜יומ‰ ˘ל ˙מנ‰ ‰י' "ב˘יפוע ‰‰ר" (כנ"ל), ‰י' ˜ס"„ לפר˘ 
כ‡ן;  ל˘ון ‰כ˙וב  מ˙וך  ˘מובן  וכפי  בר‡˘ ‰‰ר,  ˙מנ‰ ‰י˙‰  ˘ב‡מ˙  ו‰יינו,  "לˆ„„ין". 
ור˜ ‰ירי„‰ ˘נ‡מר ב˘מ˘ון –  "ויר„ ˘מ˘ון" – ‡ינו ירי„‰ כפ˘וט‰, ‡ל‡ ירי„‰ בח˘יבו˙ 

ומעל‰ (וב˘מ˘ון ‡פ˘ר לפר˘ כן, כי "ויר„ ˘מ˘ון" ‰ו‡ ל˘ון ‰כ˙וב מˆ"ע).

‡ומר  ‰ו‡  "וב˘מ˘ון  ל˘ונו  ב„יו˜  ר˘"י  מב‡ר   – ז‰  כ˜ס"„  לפר˘  ˘‡ין  לז‰  ו‰טעם 
'ויר„ ˘מ˘ון ‚ו' ˙מנ˙‰'": 

לפר˘ו  מ˜ום  – ‡ז ‰י'  ˙מנ˙‰"   .  . נ‡מר "ויר„  ˘בו  בלב„  כ˙וב ‡ח„  לפנינו  ‡ילו ‰י' 
חוזר  „˘מ˘ון  בכללו˙ ‰סיפור   – ‡ומר"  ‰ו‡  ˘"ב˘מ˘ון  מכיון  רוחני˙; ‡ולם  ירי„‰  על 
י„, ‡): "ויר„  ˘ופטים  (ס'  [ב˙חיל‰ ‡ומר  פעמים  כמ‰  ל˙מנ‰)  (ביחס  ל˘ון "ירי„‰"  ו‡ומר 
˘מ˘ון ˙מנ˙‰". וב‰מ˘ך (י„, ב): "ויעל (מ˙מנ‰) וי‚„ ל‡ביו ‚ו'". ול‡חר מכן (י„, ‰): "ויר„ 
˘מ˘ון ו‡ביו ו‡מו ˙מנ˙‰". ו˘וב (י„, ז): "ויר„ וי„בר ל‡˘‰", ו˘וב (י„, י): "ויר„ ‡בי‰ו 

‡ל ‰‡˘‰"], ‰רי ‡ין סבר‡ לפר˘ ˘כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‰ן ב‡ לרמוז לירי„‰ בח˘יבו˙. 

ועל כרחך ˆריך לומר ˘מובנו כפ˘וטו – מ˜ום מ‚וריו ˘ל ˘מ˘ון ‰י' בר‡˘ ‰‰ר, וכל 
פעם ˘‰לך ל˙מנ‰ ‰י' ב‡ופן ˘ל ירי„‰ (‚˘מי˙) מ‰‰ר. ונמˆ‡ ב‰כרח ˘˙מנ‰ "ב˘יפוע 

‰‰ר ‰י˙‰ יו˘ב˙, עולין ל‰ מכ‡ן ויור„ין ל‰ מכ‡ן".



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

למה נאמר "האיש" 
שלש פעמים?

וימצאהו איש גו' וישאלהו האיש גו' ויאמר האיש
(לז, טו. יז)

צריך ביאור: מפני מה הזכירה התורה שלש 

פעמים "האיש", והרי לכאורה די בפעם אחת?

ויש לומר:

לעיל בפ' לך לך (טז, ט-יא) מצינו שנאמר גבי 

ופירש  ה'",  מלאך  לה  "ויאמר  פעמים  ג'  הגר 

מלאך  לה  שלוח  הי'  אמירה  כל  רש"י "על  שם 

אחר, לכך נאמר מלאך בכל אמירה ואמירה".

ג'  "איש"  מזכיר  שהכתוב  כאן,  י"ל  ועד"ז 

פעמים, כי שליחותו של גבריאל כללה שלשה 

חלקים (אלא שנעשו כולם ע"י מלאך אחד, כי 

מטרתם היתה אחת):

יוסף  את  למצוא   - איש"  "וימצאהו  א. 

ה"תועה בשדה" ולסייע לו למצוא את דרכו.

יוסף  את  לשאול   – איש"  "וישאלהו  ב. 

בשליחותו,  להמשיך  עדיין  הוא  מבקש  מדוע 

והרי אביו לא שלחו אלא לשכם, ולשכם הגיע 

אחיו  אחר  ללכת  להמשיך  מחוייב  ואינו  כבר, 

למקום אחר.

שאינך  בלבד  זו  לא   – האיש"  "ויאמר  ג. 

אלא  אחיך,  אחרי  לחפש  להמשיך  מחוייב 

שאסור לך לעשות זאת, כי הם מבקשים "נכלי 

דתות שימיתוך בהם", והרי זו סכנה עבורך.

איך הותר ליוסף לסכן 
עצמו וללכת אל אחיו?

ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אומרים נלכה 
דתינה גו'

נסעו מזה — הסיעו עצמן מן האחוה. נלכה דותינה — לבקש 
לך נכלי דתות שימיתוך בהם. ולפי פשוטו שם מקום הוא, ואין 
מקרא יוצא מידי פשוטו.
(לז, יז. רש"י)

"הסיעו  הדרש  שלפי  משמע,  רש"י  מלשון 

עצמן כו' לבקש לך נכלי דתות כו'" הוא לשון 

רמז  רק  ולא  ממש,  יוסף  אל  גבריאל  דברי 

שנרמז בדבריו (כפירוש הרמב"ן כאן). וכן מפורש 

בפרש"י בש"ס (סוטה יג, ב ד"ה משכם גנבוהו).

שנודע  כיון  כאן):  הרמב"ן  שהקשה  (כמו  וקשה 

סיכן  למה  להרגו,  מבקשים  שאחיו  ליוסף 

מג'  אינו  אב  כיבוד  והרי  לדותן,  והלך  עצמו 

המצוות שנאמר בהן "ייהרג ואל יעבור"?

ד"ה  ב  כז,  זרה  (עבודה  התוס'  לשיטת  ואפילו 

על  גם  נפשו  למסור  האדם  ביד  שרשות  יכול) 

מצוה שאינה מג' מצוות אלו – הרי אין זה אלא 

בנדו"ד  ואילו  המצוה,  תתקיים  בהריגתו  אם 

שצוה  אב,  מצות  לקיום  תועלת  בהליכתו  אין 

עליו "לך נא ראה גו' והשיבני דבר" (פרשתנו לז, 

יד), שהרי אם יהרגוהו לא יוכל לשוב אל אביו 

ולספר לו מה שלום אחיו.

ויש לומר בביאור הענין, על פי מה שכתבו 

להלכה  והובא  סורר,  בן  פרק  סוף  (נמוק"י  הפוסקים 

לשיטת  שאפילו  קנז),  סי'  יו"ד  וברמ"א  בב"י 

הרמב"ם (הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ד) ש"כל 

מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר 

אדם  הוא  "אם  מ"מ,  בנפשו",  מתחייב  זה  הרי 

פרוץ  שהדור  ורואה  שמים  ירא  וחסיד  גדול 

עצמו  ולמסור  השם  את  לקדש  רשאי  בכך, 

ולמדו  העם  שיראו  כדי  קלה  מצוה  על  אפילו 

ליראה את ה' כו'". 

ועפ"ז י"ל בדעת רש"י, שיוסף ראה בהנהגת 

ששנאו  כיון  אב,  כיבוד  במצות  חסרון  אחיו 

אותו בסיבת אהבת יעקב אביהם אליו, כמ"ש 

אחיו  מכל  אביהם  אהב  אותו  כי  אחיו  "ויראו 

פגיעה  זה  והרי  ד),  לז,  (פרשתנו  אותו"  וישנאו 

"הדור  דחשיב  יוסף  סבר  ולכן  אביו.  בכבוד 

פרוץ בכך", ורשאי הוא למסור נפשו על מצוה 

זו.

של  בסופו  אם  נפק"מ  אין  שוב  זה  ובאופן 

שסיבת  מאחר  לא,  או  המצוה  תתקיים  דבר 

המס"נ אינה כדי שתתקיים המצוה, אלא "כדי 

שיראו העם ולמדו כו'".

לקראת שבת י„

כ‡ן  יע˜ב  עין  על  יוסף   ıבע ו‰נ‰, 
ו‡מור‡י  ˙נ‡י  ‰נך  ˘„ר˘ו  ‰טעם  בי‡ר 
פרטי ‰חלום ˘ל ˘ר ‰מ˘˜ים על "מעל˙ם 
"לפי  י˘ר‡ל,  ˘ל  ומ‡ורעו˙י‰ם"  וענינם 
יוסף  ˘נ˙‚„ל  מחלומו  נס˙בב  ˘ב‡מ˙ 
חל˙ ‰סיבוב ל‰ור„˙ י˘ר‡ל  מז‰, וז‰ ‰י'̇ 
ל‰‚‡ול‰  ו‰י' ‰כל ‰‰כנ‰  למˆרים ‡ח"כ 
‰ב‡‰ ‡חריו, ‡"כ ‰י' ‰חלום מרמז בענין 
‰˙נ‡ים  „ר˘ו˙  בין  ו‰חילו˜  י˘ר‡ל". 
ל„ר˘˙ ר' ירמי' בר ‡ב‡ ‰ו‡, ˘‰ם „ר˘ו 
עˆמם  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘ונו˙  במעלו˙  ‰כ˙וב 
[‚' ‡בו˙, ‰‡מ‰ו˙ ו‰˘בטים; ˙ור‰, מ˘‰ 
˘בכל „ור  וˆ„י˜ים  סנ‰„רין  ומרים,  ‡‰רן 
פרחי  וכ‰"‚,  מלך  מ˜„˘  ירו˘לים,  ו„ור; 
ומן,  ענן  עמו„  ב‡ר  ˙ור‰,  ונסכים;  כ‰ונ‰ 
‡ב‡  בר  ירמי'  ר'  ו‡ילו  ונסכים],  בכורים 
ענין  בעי˜ר  מיל˙‡  לכול‡  ל‰  "מפר˘ 

‚לו˙ מˆרים ו‚‡ול˙‰".

ירמי'  ר'  ב‡  „ב„ר˘˙ו  י"ל  ומע˙‰ 
˘‰י'  מיוח„  עילוי  על  ‚ם  לרמז  ‡ב‡  בר 
בלב„  זו  ל‡  ˘לבסוף  במˆרים,  לי˘ר‡ל 
‚ם  ‡ף  ‡ל‡  ‰‚לו˙  מיˆר  ˘נ˙בטל 
לעוזרים  נ‰פכו  עˆמם  ˘‰מˆירים  ז‡˙ 
‰ו‡  (וכן  ו‚‡ול˙ם  י˘ר‡ל   ˙‡ ומסייעים 
בענין עבו„˙ ‡י˘ י˘ר‡ל ב‚לו˙ו, ˘ל‡ ר˜ 
˘עליו ל‰˙‚בר על ‰מˆירים ‡ל ‰˜„ו˘‰, 
טוב  ל‰יו˙  „בר  כל  ול‰פוך  לבטל  ‡ל‡ 
‰ם  וב‡מ˙  ו‡כ"מ).  ‰˜„ו˘‰.  ‡ל  ומסייע 
וכמו  עˆמו,  ‰‚‡ול‰  בזמן  ˘לבים  ˘ני 
מלכים  מ‰ל'  ספי"‡  ברמב"ם  „‡˘כחן 
‰‚‡ול‰  „˙חל˙  ‰ע˙י„‰,  ‚‡ול‰  לענין 
‰מ˘יח  ˘‰מלך  מלחמ‰,  עם  ˜˘ור‰ 
"כל  ינˆח  וב˙חל‰   ,"'‰ מלחמ˙  "ילחום 
‰מנ‚„,  ביטול  ˘‰ו‡  ˘סביביו",  ‰‡ומו˙ 
ו‡ח"כ ב‡ ˘לב נעל‰ יו˙ר, "ל˙˜ן ‰עולם 

‡ז  כי  ˘נ‡מר  ביח„   '‰  ˙‡ לעבו„  כולו 
ב˘ם  כולם  ל˜רו‡  ‚ו'  עמים  ‡ל  ‡‰פוך 
ול‡  רעב  ל‡  ˘ם  י‰י'  ˘"ל‡  ע„  ‚ו'",   '‰

מלחמ‰ כו'" (ספי"ב ˘ם). 

י˘ר‡ל  ‚‡ול˙  ‚בי  ‰כ‡  י"ל  נמי  ו‰כי 
ממˆרים, „ז‰ו ‰˙וכן ‰פנימי בז‰ ˘"‰‚יע 
‰˙רעל‰",  כוס  ל˘˙ו˙  מˆרים  ˘ל  זמנ‰ 
לפי  ‰ו‡  „ו˜‡  יין  ל˘˙יי˙  ˘נמ˘ל  ז‰  כי 
בז‰  ‡ל‡  לחו„,  עונ˘  ˘ל  ענין  ˘‡ינו 
בעˆם  ˘נע˘ו  ו‰˘ינוי  ‰‰˙‰פכו˙  נרמז˙ 
מˆי‡ו˙ם, ע"„ ענין יין ‰מ˘כר „כ˙יב בי' 
י˘˙‰  נפ˘  למרי  ויין  ל‡וב„  ˘כר  "˙נו 
נ˘כח  זו  "˘˙י'"  ˘ע"י  רי˘ו",  וי˘כח 
מן ‰˜ˆ‰ ‡ל ‰˜ˆ‰,  ל‰˙‰פך  ויכול  רי˘ו 
‰˙רעל‰"  "כוס  ˘˘˙יי˙  בעניננו,  וכן 
ל‰יו˙  „מˆרים  ‰‰˙‰פכו˙  על  מרמז˙ 

עוזרים ומסייעים לי˘ר‡ל.

י˘ר‡ל  ˘ל  זמנן  "‰‚יע  ˘מ˜„ים  וז‰ו 
מˆרים  ˘ל  זמנ‰  "‰‚יע  לפני  לי‚‡ל" 
ב‡‰  ב˙חל‰  כי  ‰˙רעל‰",  כוס  ל˘˙ו˙ 
‰מלכיו˙,  מ‚לו˙  י˘ר‡ל  ˘ל  ‚‡ול˙ן 
כו';  ו‰‰˙נ‚„ו˙  ‰מיˆר  ביטול  ע"י  ו‰יינו 
ו‡ח"כ ב‡ים ל˘לב ‰˘ני, ˘מלכיו˙ עˆמן 

מ˙‰פכים, ע"י "ל˘˙ו˙ כוס ‰˙רעל‰".

ומע˙‰ י˘ ל„רו˘ נמי בטעם ˘„ר˘‰ 
ול‡  בר ‡ב‡ „ו˜‡  ירמי'  ר'  ע"י  נ‡מר‰  זו 
‰˙נ‡ים  ‡ˆל  כי„וע,  „‰נ‰,  ‰˙נ‡ים.  ע"י 
ע„יין ל‡ ‰י˙‰ ח˘כ˙ ‰‚לו˙ ב˙ו˜ף, וכ‰‡ 
רבי",  בימי   – "ו˙ו˙ר  ˜י‚:  ב˘ב˙  „‡מרו 
"˘יריים"  ‰יו  ע„יין  רבי  ימי  ˘ע„  ‰יינו 
„ר˘ו  ˘לכן  [וי"ל  ‰בי˙  „זמן  ‰‡ור  מימי 
י˘ר‡ל,  ˘ל  במעלו˙י‰ן  בעי˜ר  ‰˙נ‡ים 
כנ"ל];  ו‚‡ול‰,  ‡ור  ˘ל  במˆב  ב‰יו˙ם 
עי˜ר  ‰˙חיל  ‰‡מור‡ים  בימי  מ˘‡"כ 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

דרוש ע דרשת הש"ס עה"פ 
ובגפן ששה שריגים

יקדים מדברי הסוגיא דעדיפא היתה לו לרב דרשת ר' ירמי' יותר מדרשות התנאים, ויבאר העומק המיוחד 
בדרשה זו והטעם שנדרשה דוקא ע"י ר' ירמי'  

כמ‰ „ר˘ו˙  ע"‡  בחולין ˆ"ב  ‚רסינן 
מ˙נ‡י ע‰"פ "וב‚פן ˘ל˘‰ ˘רי‚ים, ו‰י‡ 
‡˘כלו˙י'  ‰ב˘ילו  ניˆ‰,  על˙‰  כפורח˙ 
„פר˘˙נו).  ‰מ˘˜ים  ˘ר  ˘ל  (בחלומו  ענבים" 
וביניי‰ו „רי˘ רב ירמי' בר ‡ב‡ "‚פן ‡לו 
ר‚לים   '‚ ‡לו  ˘רי‚ים  ˘ל˘‰   .  . י˘ר‡ל 
ו‰י‡  ו˘נ‰,  ˘נ‰  בכל  ב‰ן  עולין  ˘י˘ר‡ל 
לפרו˙  י˘ר‡ל  ˘ל  זמנן  ‰‚יע  כפורח˙, 
ל י˘ר‡ל  ולרבו˙ . . על˙‰ נˆ‰, ‰‚יע זמנן̆ 
ענבים, ‰‚יע  . . ‰ב˘ילו ‡˘כלו˙י'  לי‚‡ל 
‰˙רעל‰",  כוס  ל˘˙ו˙  מˆרים  ˘ל  זמנ‰ 
בר  ירמי'  לר'  ‡ב‡  ר'  "‡"ל  ˘ם:  ול‡ח"ז 
‡ב‡ כי „רי˘ ל‰ו רב ל‰ני ˜ר‡י ב‡‚„˙‡ 
‰˙נ‡ים  כ„ר˘ו˙  ול‡  ל‰ו"  „רי˘  כוו˙ך 
‰י'  ‡מ‡י  טוב‡  ויל"ע  ˘ם.  מיני'  „לעיל 
רב „ור˘ כפי „ר˘˙ ר' ירמי' בר ‡ב‡ ול‡ 

˙מו‰,  וביו˙ר  ˘לפנ"ז.  ‰˙נ‡ים  כ„ר˘ו˙ 
„‰‡ ר' ירמי' בר ‡ב‡ ‰י' ˙למי„ו ˘ל רב, 
כ„‡י˙‡ בברכו˙ כז:, ו‡"כ מ‰ו „˜‡מר ר' 
ל‰ו",  „רי˘  "כוו˙ך  „רב  ירמי'  לר'  ‡ב‡ 
(ר'  ˘‰ו‡  ‡יפכ‡,  ‰ול"ל  טפי  ולכ‡ור‰ 
ירמי' בר ‡ב‡) כיוון ל„ע˙ רב (˘‰ו‡ רבו) 

ו„רי˘ ‰ני ˜ר‡י כמו˙ו.

ל„˜„˜  „י˘  ב‰˜„ים  בז‰  ו‰נר‡‰ 
„לפי  ירמי',  ר'  ˘ב„ר˘˙  ‰ענינים  בס„ר 
˘ל  זמנן  "‰‚יע  ˘˜ו„ם  נמˆ‡,  „ר˘˙ו 
י˘ר‡ל לי‚‡ל" ור˜ ‡ח"כ "‰‚יע זמנ‰ ˘ל 
ולכ‡ור‰  ‰˙רעל‰",  כוס  ל˘˙ו˙  מˆרים 
„˙חל‰  ‰פוך,  בס„ר  למינ˜ט  לי'  ‰וי 
ו‡ח"כ ‡פ"ל  מˆרים  ˘ל  כח‰  ביטול  ˆ"ל 

‰‚‡ול‰ ממˆרים. 

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

פתרון פנימיות חומות יוסף
מדוע רשם יעקב "באיזה שעה באיזה מקום"? / איך יתכן שהשבטים הקדושים קינאו ביוסף? / למה הי' יוסף 

היחידי מאחיו שלא הי' רועה צאן? / ובמה יעקב הוא אבינו הרוחני עד עצם היום הזה?

ל‡ביו  וסיפרם  ו‰וריו,  ‡חיו  פני  על  מעל˙ו  ‡ו„ו˙  בפר˘˙נו  יוסף  חלם  חלומו˙  ˘ני 
יחסו  ועל  בו ‡חיו".  ˘"וי˜נ‡ו  וע„  יפ‰ ‡˙ ‰חלומו˙,  בעין  ר‡ו  ל‡  ול‡חיו. ‡מנם, ‡חיו 

˘ל ‡ביו, יע˜ב, נ‡מר: "ו‡ביו ˘מר ‡˙ ‰„בר" (פר˘˙נו לז, י‡).

יב):  פפ"„,  רב‰  (בר‡˘י˙  במ„ר˘  ‡מרו  ‰„בר,   ˙‡ יע˜ב  ˘˘מר  זו,  "˘מיר‰"  ˘ל  בטיב‰ 
"נטל ˜ולמוס, וכ˙ב ב‡יז‰ יום וב‡יז‰ ˘ע‰, ב‡יז‰ מ˜ום".

מכך  ˙ועל˙ ‰פי˜  על ‡˙ר), ‡יזו  במפר˘י ‰מ„ר˘  ‚ם  (ור‡‰  יע˜ב  מע˘‰  ל˙מו‰ ‡ו„ו˙  וי˘ 
פרטי ‰חלום,  לר˘ום ‡˙  סיב‰  יע˜ב ‡יזו  מˆ‡  ו‚ם ‡ם  ומ˜ום ‰חלומו˙?  זמן  ˘ר˘ם ‡˙ 
˘כ˙ב ‡˙  כלל  מסופר  במ„ר˘ ‡ין  ו‡ילו  עˆמו,  לר‡˘ ‡˙ ‰חלום  לכל  לכ˙וב  לו  ‰רי ‰י' 

˙וכן ‰חלום.

עניינים  על  רומזים  ‰ם  ‡˘ר  יוסף,  חלומו˙  ˘ל  ‰פנימי  ˙וכנם   ˙‡ לב‡ר  י˘  ו˙חיל‰ 
˘ברומו ˘ל עולם בנו‚ע לעבו„˙ם ‰רוחני˙ ˘ל ‰˘בטים ובני י˘ר‡ל במ˘ך ‰„ורו˙, ו‡זי 
לעבו„‰  מ‡ו„, ‰נו‚ע  ונ˘‚ב  עניין ‚„ול  יע˜ב ‰ו‡  כ˙יב˙  ˘ל  עניינ‰ ‰פנימי  כיˆ„  י˙ברר 

בזמן ‰‚לו˙.

השבטים – רועי צאן, ויוסף – מנהיג את מצרים
˘נים ע˘ר ˘בטי י-‰, עב„ו ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘ כל ‡ח„ לפי ˘ור˘ נ˘מ˙ו. ‡מנם, ‰פר˘ 

כללי ומ‰ו˙י מˆינו בין ‡ופן עבו„˙ יוסף ל„רך ‰נ‰‚˙ ‡חיו:

בחרו ‰˘בטים ‡ומנו˙  בכ„י  ול‡  ˘רעו ‡˙ ˆ‡נם.  י„י  על  ˘ל ‰˘בטים ‰יי˙‰  פרנס˙ם 
זו: על י„י ˘‰יו רועי ˆ‡ן, ‰י' ביכול˙ם לˆ‡˙ ‡ל ‰˘„‰, ו˘ם לעבו„ ‡˙ ‰בור‡ י˙' בל‡ 

טר„‰ י˙יר‰, מ˙וך פרי˘ו˙ מענייני ‰עולם ‰‚˘מיים.



טלקראת שבת

ו˘ם   ,ıערוו˙ ‰‡ר במˆרים  מן ‰עולם. ‡„רב‡: ‰ו‡ ‰י'  מנו˙˜  ל‡ ‰י'  יוסף  לעומ˙ם, 
מˆרים.   ıכל ‡ר ולבסוף ‡˙  בי˙ ‰‡סורים,  כך ‡˙  ו‡חר  פוטיפר,  בי˙  מנ‰י‚ ‡˙  ‚ופ‡ ‰י' 
ולמרו˙ ‰טר„ו˙ ‰עˆומו˙ מעבו„˙ו במˆרים, עמ„ יוסף בכל ‰ניסיונו˙ ונו˙ר „בו˜ ב‰˘י"˙ 

ב„בי˜ו˙ עˆומ‰ בכל ר‚ע ור‚ע.

ובז‰ ‰י' ˙ו˜ף מעל˙ יוסף על פני ‰˘בטים כולם:

וענייני ‰עולם ‰יו  עס˜י ‰‚˘מיו˙  ממנו.  ול‰יב„ל  מן ‰עולם  לפרו˘  ‰˘בטים ‰וכרחו 
‰וכרחו  ולכן,  במ„ר‚˙ם.  ירי„‰  ל‰ם  ‚ורמים  ו‰יו  ב‰˘י"˙,  מ‰˙˜˘רו˙ם  ‡ו˙ם  מפריעים 

לחיו˙ ב‰˙בו„„ו˙ וני˙ו˜ מן ‰עולם, כרועי ˆ‡ן.

ל‰יו˙  ביכול˙ו  ˘‰י'  כך,  כ„י  וע„  יו˙ר.  ‰רב‰  ‚בו‰‰  במ„ר‚‰  עמ„  יוסף  לעומ˙ם, 
ב‡ופן  י˙"˘  ‰בור‡  לעבו„˙  לו  ‰פריע  ל‡  ו‰„בר  כול‰,  מˆרים   ıר‡  ˙‡ ול‰נ‰י‚  ב‚לו˙ 

נעל‰ ביו˙ר!

עבודת האבות - סימן לבנים
˘‰יי˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל ב‚לו˙ מˆרים, וכמו כן ב˘‡ר ‰‚לויו˙ וע„ ל‚לו˙ זו ‰‡חרונ‰, 
בכל  ‰˘י"˙   ˙‡ ולעבו„  ‡לו  ב˜˘יים  לעמו„  ו‰כוח  עˆומים.  ובניסיונו˙  ב˜˘יים  כרוכ‰ 
ו.  יב,  לך  ללך  וברמב"ן  ט.  לך  לך  ˙נחומ‡  (ר‡‰  לבנים"  ˘‰ו‡ "סימן  מ"מע˘‰ ‡בו˙"  מ‚יע  מˆב, 
‰ו‡  ‰‡בו˙  ˘מע˘‰  ‡ל‡  ‰בנים,  ‡ˆל  י‰י'  ˘כך  ‰ו„ע‰  ר˜  ‡ינו  לבנים"  "סימן  כי  ועו„). 
‰ל'  רי˘  ‰רמב"ם  על  ˆפע"נ  ר‡‰   – בב‰מו˙  ט‰ר‰"  "סימני  (ע"„  ‰בנים  בעבו„˙  וסיוע  כח  נ˙ינ˙ 

מ‡כ‡"ס, ובל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 222 ו‡ילך).

ו‰נ‰, ‡ף ˘עבו„˙ בני י˘ר‡ל מ˘˙ל˘ל˙ מעבו„˙ ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים, ‰רי לכל ‡ח„ מבני 
˘מע˘‰  ובכ„י  זול˙ו.  לעבו„˙  י‰ו„י ‡ח„  עבו„˙  „ומ‰  ו‡ינ‰  פרטי˙,  עבו„‰  י˘  י˘ר‡ל 
‰‡בו˙  מע˘‰  בין  ממוˆעים  ˘‰ם  י-‰  ˘בטי  י"ב  י˘  ‰‡בו˙,  ממע˘‰  י˘˙ל˘ל  ‰בנים 
ומ‰ם  ˘ונים,  עבו„ו˙  ב‡ופני  מ„רי‚ו˙  חילו˜י  י˘  כבר  ‰˘בטים  ‡ˆל  ‰בנים.  למע˘‰ 

נ˘˙ל˘לו ‡חר כך עבו„ו˙י‰ם ‰פרטיו˙ ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל.

ו‡˙ ‰כוח לעבו„‰ בזמן ח˘כ˙ ‰‚לו˙ מ˜בלים „רך יוסף „וו˜‡. מכיוון ˘‰ו‡ עב„ ‡˙ 
‰˘י"˙ ˙וך כ„י טר„ו˙ עˆומו˙, וב‰יו˙ו ב‚לו˙, ‰רי ‰ו‡ ז‰ ˘מ‰וו‰ "סימן" לעבו„˙ בני 

י˘ר‡ל במˆב ˘ל ‚לו˙. וממנו ˘ו‡בים ‡˙ ‰כוח ל‰ˆליח בעבו„‰ ‚„ול‰ זו.

וז‰ו ˙וכן חלומו˙ יוסף: ב˘ני חלומו˙ ‡לו, נרמז כיˆ„ עבו„˙ו ˘ל יוסף ‰י‡ ‰עי˜רי˙ 
ו‰ח˘וב‰ מבין עבו„ו˙ ‰˘בטים כולם, וממנ‰ ˘ו‡בים כל בי˙ י˘ר‡ל כח לעבו„˙ם בזמן 
מ˙בטל  על ‰יו˙ ‰מ˘˙חוו‰  מור‰  ˘‰‰˘˙חוו‡‰  לו,  כולם "מ˘˙חווים"  כן  ועל  ‰‚לו˙. 

‡ל ז‰ ˘מ˘˙חווים ‡ליו, ועל כך ˘‰ו‡ מ˜בל ממנו.

החילוק בין יהודי 
לאינו יהודי

והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים 
משתחוים לי
(לז, ט)

יוסף  חלומות  ב'  אודות  מסופר  בפרשתנו 

שהיו דומים זה לזה, וכן בפרשת מקץ מסופר 

אודות ב' חלומות שחלם פרעה. 

 - יוסף  בחלומות  ביניהם:  והחילוק 

עניני  אלומות,  אודות  הוא  הראשון  החלום 

הירח  השמש,  אודות   - השני  והחלום  הארץ, 

חלומות  ואילו  השמים;  עניני  והכוכבים, 

אלא  הארץ,  בעניני  עוסקים  שניהם  פרעה 

מין  פרות,  ז'  אודות  הוא  הראשון  שהחלום 

מין  שבלים,  ז'  אודות   - השני  והחלום  החי, 

הצומח.

וכאן רואים החילוק בין יהודי לגוי:

יהודי שייך לא רק לעניני הארץ (גשמיות), 

אלא גם לעניני שמים (רוחניות), וכן עבודתו 

תחילה  בקודש",  "מעלין  של  באופן  היא 

ואילו  שמים;  עניני  מכן  ולאחר  הארץ,  עניני 

גוי שייך רק לעניני הארץ, ובזה גופא – באופן 

ולאחר  החי,  מין  תחלה  והולך",  "פוחת  של 

מכן מין הצומח הפחות ממנו. 

עלי' וירידה ב"שיפוע ההר"
הנה חמיך עולה תמנתה

בשמשון הוא אומר וירד שמשון תמנתה, בשפוע ההר היתה 
יושבת, עולין לה מכאן ויורדין לה מכאן
(לח, יג. רש"י)

יש לבאר בדרך הדרוש:

א"א  בהר,  ועולה  מטפס  אדם  כאשר 

אחד,  לרגע  אפי'  במקומו  ולעמוד  לנוח  לו 

יפסיק  אם  בשיפוע,  הוא  שההר  מכיון  כי 

מעלייתו עלול הוא ליפול ולהסתכן ח"ו.

לקונו,  האדם  בעבודת  הוא  וכמו"כ 

בהר  יעלה  "מי  (כמ"ש  בהר  לעלי'  שנמשלה 

להסתפק  לאדם  שא"א  ג)),  כד,  (תהלים  ה'" 

במצבו ולנוח לרגע מעלייתו בקודש, כי בכל 

במצב   - ההר"  "בשיפוע  נמצא  ה"ה  ועת  זמן 

עלול  לרגע,  ינוח  ואם  רוחניות,  סכנות  של 

הוא ליכשל ולבוא לידי ירידה ח"ו.

ההר  "בשפוע  רש"י  בדברי  הרמז  וזהו 

לה  ויורדין  מכאן  לה  עולין  יושבת,  היתה 

מכאן" - שכאשר נמצאים "בשפוע ההר" אין 

בלבד,  ועלי'  ירידה  אלא  ישיבה,  ואין  עמידה 

ומי שאינו עולה – יורד הוא.



י‡לקראת שבת

ומ„ר‚˙ו, ‰יו  ס‚נונו  לפי  כל ‡ח„  ˘‰יו ‡ˆל ‰˘בטים,  מיני ‰עבו„ו˙ ‰˘ונו˙  כל  ‰˘י"˙. 
˘ונים,  עבו„ו˙  פרטי  ע„יין  ל‡ ‰יו  יע˜ב  ˘‡ˆל  יע˜ב ‡בי‰ם. ‡ל‡,  בעבו„˙  כבר  כלולים 

‡ל‡ ‰יי˙‰ עבו„‰ ‡ח˙ כללי˙ בלב„, וממנ‰ נ˘˙ל˘לו פרטי ‰עבו„ו˙ ˘ל ‰˘בטים.

מכל  ‰פרטי˙,  בעבו„˙ו  ‡י˘  ‡י˘  לעבו„  ‰˘בטים  ‰˙חילו  ˘כבר  ל‡חרי  ‚ם  ‡מנם, 
מ˜ום ע„יין ל‡ נפר„ו ל‚מרי ממ˜ורם ו˘ר˘ם בעבו„˙ יע˜ב. כי ‰ל‡ בני יע˜ב ‰יו, ועבו„˙ 

יע˜ב ‰יי˙‰ מ˘פע˙ עלי‰ם ‚ם כן.

פרט  ר˜  כל ‡ח„, ‰י‡  ˘ל  ˘עבו„˙ו  בניו ‡יך  ל‚לו˙ ‡ˆל  יע˜ב,  ˘ל  פעול˙ו  וזו ‰יי˙‰ 
וחל˜ מ˙וך עבו„˙ו ‰עˆמי˙, ‰כולל˙ ‡˙ כולם.

˘בין  ‰חילו˜ים  נר‚˘ים  ‡ין  ‰נ‰  ‰כללי˙,  ‰עבו„‰   ˙‡ מ„‚י˘ים  כ‡˘ר  וממיל‡, 
‰˘בטים, ו‡ין ‰„‚˘‰ על כך ˘˘בט פלוני עבו„˙ו עי˜רי˙ יו˙ר ו˘בט ‡חר עבו„˙ו ‡חר˙. 
˘‰ל‡ כולם ‰ם מרכיבים ‡˙ ‰עבו„‰ ‰עי˜רי˙ ˘מטר˙ם ר˜ לע˘ו˙ רˆון ו˘ליחו˙ ‰בור‡ 

י˙"˘ בזמן ‰‚לו˙.

ול‡ על ‰˘בטים בלב„ פעל יע˜ב, כי ‡ם ‚ם על עבו„˙ בני‰ם ובני בני‰ם במ˘ך ‰„ורו˙ 
ו‰‚לויו˙ כולם, ˘˙מי„ יר‚י˘ו ‡˙ ‰נ˜ו„‰ ‰עי˜רי˙ ˘בעבו„˙ם, ˘‰י‡ למל‡ו˙ ‡˙ רˆון 

‰˘י"˙.

שעה אחת, מקום אחד ועבודה אחת
ו„בר ז‰ ‰˙בט‡ במ‰ ˘"נטל ˜ולמוס וכ˙ב ב‡יז‰ יום וב‡יז‰ ˘ע‰ ב‡יז‰ מ˜ום":

ו‰זמנים,  ‰˘בטים,  לחילו˜י  ב‰˙‡ם  ˘ונים  עבו„ו˙  ‡ופני  י˘נם  י˘ר‡ל  בני  בעבו„˙ 
ו‰מ˜ומו˙ ‰˘ונים ˘ב‰ם נ˙פזרו בני י˘ר‡ל. ‡˘ר בכל מ˜ום ובכל זמן י˘נו ‡ופן עבו„‰ 

˘ונ‰.

כל   ˙‡ ו‡יח„  ˘כלל  מ˜ום".  ב‡יז‰  ˘ע‰,  וב‡יז‰  יום  "ב‡יז‰  וכ˙ב  יע˜ב  עמ„  ולז‰ 
עבו„ו˙י‰ם.  ˘ב‡ופני  ‰רבים  ‰חילו˜ים  כל  על  כולם,  ‰מ˜ומו˙  כל  ו‡˙  כולם  ‰זמנים 

˘בכולם ˙‰י' ח„ור‰ ‰נ˜ו„‰ ‰עי˜רי˙ ˘ל ˙כלי˙ ‰עבו„‰ בזמן ‰‚לו˙.

ו˘ליחו˙ו  רˆון ‰˘י"˙  ל˜יים ‡˙  ˘ל  עבו„‰ ‡ח˙  וסו‚י ‰עבו„ו˙ ‰ם  מיני  כל  וממיל‡ 
ו"ב‡יז‰  כולם,  ‰זמנים  כל  ‰כולל  ‡ח„  בזמן  ˘ע‰",  ב"‡יז‰  נכלל  ו‰כל  ‰‚לו˙.  בזמן 

מ˜ום", במ˜ום ‡ח„ ˘‰ו‡ כולל ‡˙ כל ‰מ˜ומו˙ כולם.

˘‰י‡  ‰עבו„‰,  מעל˙   ˙‡ בעי˜ר  ˙מי„  יר‚י˘ו  י˘ר‡ל  ˘בני  ‡בינו,  יע˜ב  פעל  ובכך 
ו‡ח„  ‡ח„  כל  יר‚י˘ו  כן  וכמו  ‰ייחו„י˙.  ‰פרטי˙  מעל˙ם   ˙‡ ול‡  ‰˜ב"‰,  רˆון  ע˘יי˙ 
בעבו„˙ו ‰פרטי˙ כיˆ„ ˙ו˘לם על י„‰, יח„ עם ˘‡ר ‰עבו„ו˙, ‰כוונ‰ ‰כללי˙ ˘ל ע˘יי˙ 
 "ıעולם כולו ל„יר‰ לו י˙' (˙נחומ‡ נ˘‡ טז. ˙ני‡ פל"ו), ע„ ‡˘ר "ו‰י' ‰' למלך על כל ‰‡ר‰

(זכרי' י„, ט) במ‰ר‰ בימינו.

לקראת שבת י

קנאת אחי יוסף במעלת ושגב עבודתו
ומע˙‰ יובן עניין "וי˜נ‡ו בו ‡חיו":

˘‰רי ‰˘בטים  ח"ו.  יוסף  ˘לטון  על  וחומרי˙  פ˘וט‰  מ„ובר ‡ו„ו˙ ˜נ‡‰  ˘‡ין  מובן, 
מ„ובר ‡ו„ו˙  במילי „עלמ‡. ‡ל‡  מי„˙ ‰˜נ‡‰  על  ח"ו  לחו˘„ם  ו‡ין  כולם ˜„ו˘ים ‰יו, 

˜נ‡‰ רוחני˙, על „רך מ‰ ˘‡מרו רבו˙ינו ז"ל (ב"ב כב, ‡) "˜נ‡˙ סופרים ˙רב‰ חכמ‰".

‰י‡  ‰˘בטים  ˘‡ר  עבו„˙  ‚ם  ‰רי  „וו˜‡,  יוסף  בעבו„˙  ‰מיוח„˙  ‰מעל‰  ‡ף  על  כי 
עבו„‰ ‡מי˙י˙. וכל ‡ח„ ו‡ח„ מן ‰˘בטים ‰י' מר‚י˘ כיˆ„ עבו„˙ו ‰י‡ ר‡וי' ונכונ‰.

וכ‡˘ר ‰ו„יע ‰˘י"˙, על י„י חלומו˙ יוסף, ˘עבו„˙ יוסף ‰י‡ ‰עי˜רי˙, וזו‰י ‰עבו„‰ 
רוחני˙,  ˜נ‡‰  זו  ‰יי˙‰  ‡חיו".  בו  "וי˜נ‡ו  מי„  ‰נ‰  ‰‚‡ול‰,   ˙‡ ˘מבי‡‰  ‰‚לו˙  בזמן 
למרו˙  יוסף,  עבו„˙   ˙‡ לעי˜ר  לע˘ו˙  „וו˜‡  ‰˘י"˙  ˘בחר  מ‰  על  סופרים",  "˜נ‡˙ 

˘עבו„˙ם ‚ם ‰י‡ ‡מי˙י˙ ונכונ‰.

וכנ‚„ מ‰ ˘‰יו ‰˘בטים מ˜נ‡ים במעל˙ יוסף, מספר ‰כ˙וב ‡˘ר יע˜ב "˘מר ‡˙ ‰„בר 
למעט ‡˙ ‰חילו˜ים  יע˜ב ‡בינו  פעל  ז‰  במע˘‰  מ˜ום".   .  . ˘ע‰   .  . יום  ב‡יז‰  כ˙ב   –

ביני‰ם, ול‚רום עילוי בעבו„˙ כולם, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

יעקב מגלה כיצד כל עבודות השבטים הן עבודה ותכלית אחת
מ‡˙  ˘˜יבל  ברע‰ו  מבחין  ומ‡י„ך  ובמעל˙‰,  בעבו„˙ו ‰פרטי˙  מ˙בונן ‰‡„ם  כ‡˘ר 
ב"˜נ‡˙  י˙עורר  בוו„‡י  ממנו,  יו˙ר  ‰רב‰  ומרומם  ‰נעל‰  ‡חר  ו˙פ˜י„  ˘ליחו˙  ‰˘י"˙ 

סופרים", מ„וע ‰ו‡ ל‡ זכ‰ ל˘ליחו˙ נעלי˙ יו˙ר.

˘ליחו˙  לעומ˙  ˙פ˜י„ו ‰פרטי  כלל ‡˙  ובוחן  מביט  יו˙ר, ‡ינו  מ˙רומם ‰‡„ם  ‡ך ‡ם 
ומכיוון  י˙"˘.  ‰בור‡  רˆון   ˙‡ לע˘ו˙  ˘‰י‡  ‰נעלי˙,  במטר‰  ור˜  ‡ך  עוס˜  ‰ו‡  זול˙ו. 
בזריזו˙  עוס˜ ‰ו‡  בזמן ‰‚לו˙, ‰רי  מסוימ˙  עבו„‰  יפעלו  י˘ר‡ל  ˘בני  י˙' ‰ו‡  ˘רˆונו 

ובמרı במילוי ˙פ˜י„ ז‰ ככל ‡˘ר נ„ר˘ ממנו.

נוטלים  ˘ני‰ם  זול˙ו,  ו‚ם  ‚ם ‰ו‡  ˘‰רי  בזול˙ו.  ˘י˜נ‡  כלל  י˙כן  ל‡  ז‰, ‰רי  וב‡ופן 
‰עבו„ו˙  לעומ˙  עבו„˙ו  ח˘יבו˙  מ‰י  ו‰פר˘  חילו˜  כל  ו‡ין  י˙'.  רˆונו  ב‰˘למ˙  חל˜ 
חילו˜י  כלל  כ‡ן  ˘‡ין  מזו,  וי˙יר‰  י˙' ‰ן.  רˆון ‰בור‡  כולן  ˘‰רי  על ‡חרים,  ‰מוטלו˙ 

„ר‚ו˙ ‡ל‡ עניין ‡ח„ כללי, ˘‰ו‡ לע˘ו˙ ‡˙ רˆון ‰˘י"˙.

וז‡˙ ‰יי˙‰ פעול˙ יע˜ב במ‰ ˘"˘מר ‡˙ ‰„בר" – "כ˙ב ב‡יז‰ יום . . ˘ע‰ . . מ˜ום", 
רˆון ‰בור‡  למל‡ו˙ ‡˙  עניין ‡ח„,  עבו„˙ם ‰ו‡  ˘כל  בניו, ‡יך  ל‚לו˙ ‡ˆל  פעל  ˘בכך 

י˙"˘.

בי‡ור ‰עניין:

עבו„˙  בענייני  ‰רוחני  ‡בי‰ם  ו‚ם  ‰˘בטים,  כל  ˘ל  ‰‚˘מי  ‡בי‰ם  ‰י'  ‡בינו  יע˜ב 


