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"ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר
נא עבד דבר באזני אדוני ואל יחר אפ
)מד ,יח(
בעבד כי כמו כפרעה"
ראיתי בש הריב"ש )הבעש"ט( זללה"ה ,דיש
לדקדק ,דהגשה ,היינו שניגש לדבר קשות
ולפי"ז מיותרי תיבת "בי" ,ותיבת "נא" .שה
לשו בקשה ג "ואל יחר אפ" מיותר תיבת
"אל" דאדרבה ראוי לומר "ויחר אפ" ואיני
חושש .ג כ' של "כפרעה" מיותר ,שהיה ראוי
לומר ,כי כמו פרעה דהיינו שפרעה הוא איש
כמו) ,ב"ר צ"ו ו' שגוזר ואינו מקיי) ,ישמח
משה(.
ונראה עפ"י מה שקבלתי ממורי )הבעש"ט(,
שסגולה נפלאה לבטל הכעס ,לומר הפסוק
)תהלי קי"ט( "במה יזכה נער את ארחו
לשמור כדברי" ,היינו לכוי הש הקדוש
היוצא מראשי תיבותיו .נמצא לפי"ז ,א! שכל
עצמו כונתו לבטל כעסו ,שלא יבוא לכלל כעס
באמת ,שכל הכועס וכו' )זוהר בראשית( ובא
בכח סגולה הנ"ל להסיר הכעס מלבו ,שלא
יהיה פיו ולבו שוי בזה.
וראה והבט ,שיהודה בחכמתו ,הכניס זה הש
בתו דבריו ,שיועיל לבטל כעסו .שהתיבות
הוא והאותיות המיותרי ה "בי" "נא"
"אל" "כ" והוא בסדר הש הקדוש היוצא
מר"ת "במה יזכה נער את ארחו לשמור
כדברי "והב) ,רמזי תורה שבשו"ח "מאיר
נתיבי"( )בעש"ט על התורה( )מקור מי חיי(

"כי אי אעלה אל אבי והנער איננו אתי"
)מד ,מד(

אומר רבי יעקב יוס! בעל ה"תולדות"
מפולנאה:
כה צרי כל יהודי לדבר אל לבו :אי אעלה
אחר#כ אל אבי שבשמי ,וימי הנעורי אינ
אתי ,כלו בהבל וריק...

"והיה כראותו כי אי הנער ומת"

)מד ,לא(

הסביר הרבי הזק מקוצק:
מדוע דאג יהודה רק ליעקב ולא חשש לבני
בנימי ,שמא ימותו ג ה מרוב צער? אלא
שאי הבני מצטערי בצער אביה כדר
שהאב מצטער בצער בנו.
א! אנו – הוסי! הרבי – איננו מצטערי
בצערו של הקב"ה ,והוא מצטער בצערנו...



רבי יחיאל מאיר מאוסטרובצה היה אומר,
שלכ גדולה מסירותו של אב לבנו יותר ממה
שהב מסור לאביו – היות והתכונה הזאת
מורשה היא מאב לב ,מבט ומלידה ,ואד
הראשו הוא שהוריש אותה ראשו לילדיו,
בעוד שמסירות כלפי אבא לא ידע ,כי לא נולד
לאב ,ולא היה לו מה להוריש...

"ויגש אליו יהודה ויאמר ....כי כמו
כפרעה .אדני שאל את עבדיו לאמר היש
)מד ,יחיט(
לכ אב או אח"
מפני מה בחר יוס! להאשימ בגניבה דוקא
בגביע שלו ,משו שכל כלי אחר יש לו מחיר
ידוע ,והגונבו חייב לשל כפל בלבד .אבל הוא
רצה לאסור את בנימי ,לכ טמ לה את
הגביע אשר הוא ינחש בו ,ואשר לפיכ אי לו
ער קצוב וידוע ,לשל עליו כפל.
לכ ק יהודה וטע בפניו ,האמת היא "כי
כמו כפרעה" – כש שפרעה לא מנחש
מאומה כ ג אתה .והראיה – "אדוני שאל
עבדיו לאמר" ,וא היית יודע לנחש מפני מה
נזקקת לשאול אותנו ,היה ל לדעת מעצמ.
על כרח שגביע זה אינו אלא גביע רגיל ,וא#
כ עלי לפטרנו בכפל בלבד.
)רבי מתתיהו שטראשז(

"ויאמר יוס אל אחיו גשו נא אלי ויגשו
ויאמר אני יוס אחיכ אשר מכרת
אותי מצרימה"
)מה ,ד(
י"ל ,הלא כבר אמר לה מתחילה "אני יוס!"
ומה הוסי! עתה שנגשו אליו .ועוד ,כא הוסי!
מלת "אחיכ" שלא אמרה בתחילה ,מה כיו
בזה.
שמעתי בזה דבר נחמד ,מפי מו"ר הגאו רבי
עזרא עטייה ע"ה ,לפי דברי ה"תומי" בעני
דברי דוד על מיתת אבשלו בנו שאמר שבע
פעמי )שמואל ב ,יט ,א( "בני אבשלו".
"אבשלו בני" כמבואר בכתוב ש ,ואמרו
רז"ל )סוטה י( כי ע"י שבע פעמי שאמר
"בני" ,הציל אותו משבע מדורי גיהנ.
וה"תומי" שאל ,וכי זה קדיש שמציל
מגיהנ ,ואי יתכ שבאמירת "בני" הצילו
מגיהנ .וע"ז תיר& ,כי כונת דוד הע"ה ,ללמד
עליו סנגוריה ,כשאמר "בני אבשלו" ,כלומר,
אבשלו זה היה בני ,ואי מ הטבע שב ימרוד
באביו ,וא"כ מרד .זה בא מ השמי ,כמו
שאמר לי ה' )שמואל ב ,יב ,יא( "הנני מקי
מבית רעה" ,ובכ מה הוא אש ,א מ
השמי גזרו ,כ צרי להיות ,וע"י הסניגוריה
הזאת ,כל פע שאמר בני" ,הציל אותו ממדור
אחד של גיהנ.

ומעתה מוב ג כא ,כי תחילה אמר לה
יוס! "אני יוס!" ,ראה אות שנבהלו מפניו,
קרא אות שוב ואמר לה "אני יוס!
אחיכ"" ,אחיכ" דווקא ,ואי מ הטבע
שאח ימכור את אחיו .וא כ מכרת "לא
את שלחת אותי הנה ,כי אלקי" .ובכ
"אל תעצבו ואל יחר בעיניכ וכו' כי למחיה
שלחני אלקי לפניכ" ,ונחה דעת ,וש"י
)קול יהודה לגר"י צדקה זצ"ל(
ודפח"ח.

"ויאמר יוס אל אחיו אני יוס"
)מה ,ג(

מאז פע ראשונה שבאו לשבר אוכל במצרי,
יוס! התנכר אליה ודיבר עמ קשות,
ותמיהות וקושיות שבו והתעוררו לה מה זה
ועל מה זה .ה האשימו איש את אחיו וג
שאלו ותהו "מה זאת עשה ה'
לנו" .עד ששמעו ממנו את שתי המילי "אני
יוס!" ,ובו ברגע סרו כל התמיהות ,נתרצו כל
הקושיות ונפתרו כל הספקות.
א! בהנהגת העול כ ,יו יו ,שעה שעה,
מתעוררות בראשנו תמיהות קושיות על
הליכות העול ותהפוכותיו ,על הנהגה זו
ומאורע זה .עד שיבא הרגע וישמע העול את
שתי המלי "אני ה'" ,וכל העניני יתבררו
ויתחוורו ,וראו כל בשר יחדיו כי יד ה' עשתה
)החפ" חיי(
כל זאת להיטיב עמנו.

"אני יוס העוד אבי חי ולא יכלו אחיו
)מה ,ג(
לענות אותו"
"אבא כה ברדלא אמר ,אוי לנו מיו הדי אוי
לנו מיו התוכחה ..יוס! קט של שבטי היה
ולא היו יכולי אחיו לענות אותו כי נבהלו
מפניו ,לכשיבא הקב"ה ויוכיח לכל אחד ואחד
לפי מה שהוא ..על אחת כמה וכמה") .מדרש(
ומה קל#וחומר יש כא?
אלא שמעשה מכירת יוס! ,תחילתו במחשבה
לרעה ,אבל סופו שנגמר בכי טוב .הלכ הרי זה
כמי שנתכוי לאכול בשר חזיר ועלה לו בשר
טלה ,שבעצ אי בידו חטא .וא! על#פי כ
האחי לא יכלו לעמוד בתוכחתו .קל#וחומר
כשיבא הקב"ה להוכיח כל אחד ואחד על מה
שעשה ,וזה כבר בבחינת נתכוי לאכול בשר
חזיר וג עלה בידו בשר חזיר ,על אחת כמה
וכמה שלא יוכלו לעמוד בפניו.

 נא לשמור על קדושת הגליון 

)מפי רבי בצלאל הכה מוילנא(

"רדה אלי אל תעמוד ...וכלכלתי אות
)מה ,טיא(
ש"
מה ראה לבשרו שהוא יכלכלו ,וכי לא פשוט
הדבר לכל בר דעת ,ששליט כמותו ,אשר
שבר כל האר& בידו ,ירצה לכלכל את אביו,
ולא יביאו ממולדתו א כדי למות ברעב
במצרי.
בר ,בנוהג שבעול כי כל אד הזקוק
לטובתו של חבירו הוא הול להקביל את
פניו ,ולעול המקבל הול אל הנות ,לא
ליהפ .מאיד בי אב לבנו ,הדר היא
שהב הול לראות את אביו ,ולא האב צרי
להטריח עצמו אל הב .כיו שכ ,ביקש
יוס! לפייס את אביו על שאינו נוהג כדר
כל האר& ,וא! הוא היה לו ללכת לבקרו
באר& ישראל .לכ אמר לו "ואנכי אכלכל
אות" .נמצא שאני הנות והמשפיע אלי,
והנוהג שהמקבל הול אצל הנות ,א כ
שוב אי זה נגד הטבע שאתה תבוא אלי.
)מפי רבי ישראל מסלנט(

"ועתה לא את שלחת אותי"

)מה ,ח'(

יוס! ניחמ לומר שאי לו טינה עליה,
שעצ ירידתו למצרי ,טובה גדולה היתה
בזה לכלכל כל בני ביתו ,וא! שנתכוונו
לרעה לצערו ולהרגו ,לא הוא צרי לדונ
על מעשיה ,שאלה עניני שמיא.
למדנו מכא יסוד ועיקר גדול היא לנהוג,
שלא די למחול לפוגע בו ,אלא צרי להעניק
לו הרגשה טובה ,כאילו לא חטא מעול
כנגדו .וכמו ביוס! שהסביר שהאלקי שלח
אות ,ואי לה להתעצב או להרגיש עגמת
נפש כלל.
והגאו רבי ירוח ליבובי& זצ"ל )משגיח
דישיבת מיר( מוסי! בזה ,שא חבירו שפגע
בו ,רוצה לתר& עצמו ,והוא עונה שאינו
צרי להצטדק ,הוא מונע ממנו הרגשה
טובה שביקש סליחה ,וחייב לשמוע לחבירו,
כדי להנעי לו ההרגשה.
ומביא יסוד לזה ,דברי המד"ר )פרשת תצוה
ל"ו ב'( שהקב"ה אמר )שמות כז ,כ'( "ויקחו
אלי שמ זית ז" ,לא שצרי לכ ,רק
שהאומות יראו את המקדש ויאמרו
שישראל מאירי .משל לפיקח וסומא
שהלכו בדר ,וכשנכנסו לבית ,אמר הפיקח
לסומא ,צא והדלק לי הנר ,שלא תהא
מחזיק לי טובה .הפיקח הוא הקב"ה
והסומא ה ישראל ,אמר הקב"ה לישראל
להאיר המקדש ,שיהיה לה הרגשה טובה
שה המאירי ,ע"ש .וכיו שתכלית בריאת
העול להיטיב לאד ,מעניק לנו הקב"ה
הזכות להודות ולשבח לה' ,ולבר על כל
דבר ודבר ,שנרגיש כאילו אנו מגדלי אותו,
וכמו שנאמר )תהלי סח' לה'( "תנו עוז
לאלקי".
)טע ודעת(

"וינשק לכל אחיו ויב עליה"
)מה ,טו(

ר"ל ,בכה על יו"ד הרוגי מלכות ,שבאו אחיו
בה בגלגול בשביל שמכרו אותו .והיינו
דקאמר "ויב עליה" ,דייקא .ויש לרמוז
"עליה" אותיות .ע"ל יה" ר"ת יה" .י'
הרוגי מלכות ,וכאילו אמר על י' הרוגי
)בני שלמה(
מלכות.

"והקול נשמע בית פרעה לאמר באו
אחי יוס וייטב בעיני פרעה ובעיני
)מה ,טו(
עבדיו"

וקשה מה טובה בא לה מזה.
והעני ,דידוע שהיה הנימוס במצרי ,שאי
עבד מול ,לכ כאשר מינה פרעה את יוס!
לשליט ומושל ושני למל והלבישו בגדי
מלוכה .התרעמו ע"ז כל השרי לפני פרעה.
אי הוא עובר על חוק המדינה לעשות עבד
למושל ושליט )כסוטה ל"ו (:שאמרו לפרעה,
עבד שקנהו רבו בעשרי כס! ,תמשילהו
עלינו.
א עתה בביאת אחיו ,נתגלה הדבר שיוס!
אינו עבד ,רק הוא מיוחס גדול ,ב גדולי
עול אי"ו המפורסמי ,שאברה היה מל
ונשיא ,כמ"ש )לעיל יד ,יז( "אל עמק שוה
וגו' ,וכתיב )ש כג ,ו( "נשיא אלקי אתה
בתוכנו וגו' .ובפרט שהי' נכתב בספר
הזכרונות שלה ,כל אשר קרה לפרעה
הראשו ע אברה ושרה ,ופרעה כבדו
מאד ,ונת לו מתנות רבות ,וכ יצחק היה
מפורס בעול ממעשה אבימל.
לכ עתה שנתגלה שיוס! הוא מיוחס ,בטלה
התרעומת הנ"ל ,ואדרבא עתה יהיה לה
כבוד ,כי הוא מיוחס גדול ,לכ שמח פרעה
וכל עבדיו )מדרש לקח טוב ,הנקרא
פסיקתא זוטרתא ,מרבינו טוביה בר
אליעזר ,שהיה מהראשוני ,בזמ הרי"!
ורש"י(.
או יאמר ,שהכתוב מודיענו גודל השגחתו
ית' .כי "הקול נשמע בית פרעה לאמר"  #רק
אלו ג' תיבות " #באו אחי יוס!  #ולא יותר,
לכ  #וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו" ,לא
כ ,אילו שמעו את כל המעשה ממכירת
יוס! ,הלא אז היו נחשבי לרקי ופוחזי
בעיני פרעה ועבדיו ,ולא הוטב הדבר
בעיניה) .אלשי הקדוש( )שער בת רבי(

יעקב ירד מצרימה ,בלב מלא פחד פ
יתבוללו ש צאצאיו ,בי המצרי ,בעלי
ה"תרבות" הגבוהה המושכת את לב הנוער,
ולפיכ השתדל טר שיצא לש ,לחזק את
ג' העמודי אשר האבות הק' החזיקו בה,
להשריש בבניו מסורת אבות ,תורה עבודה,
וגמ"ח .ותהי ראשית דרכו ,לנסוע לבאר#
שבע "לקו& ש ארזי שנטע זקנו אברה"
)ב"ר צ"ד ד( לקחת עמו את מדת האשל –
הפונדק שנטע אברה בתו האומה
הישראלית" ,ויבוא בארה שבע" למקו
האשל .אח"כ זבח ש "זבחי לאלהי אביו
יצחק" ,ועי"ז חיזק בבניו את עמוד העבודה
של "פחד יצחק" .ואת עמוד התורה חיזק,
ע"י ששלח את יהודה "להורות לפניו
גושנה" – לתק ש בית הוראה )ב"ר צ"ה
)אזני לתורה(
ג'( ללמוד בו תורה.

)ש(

"ולאביו שלח כזאת עשרה חמורי
)מה ,כג(
נושאי מטוב מצרי"

"שמני אלקי לאדו לכל מצרי"
אפשר דרוה"ק נזרק בפיו להגיד ליעקב ,כי
מגזרת ת' שנה ,קושי השעבוד לא יהיה כי
א פ"ו שנה ,והטע כי מצריי עבדי
ליוס! כמ"ש בזוה"ק.
וז"ש "שמני ,גימ' ת' ,לא יהיו כי א פ"ו
כמני "אלקי" ,והטע ,והטע "לאדו
)חומת אנ(
לכל מצרי" שה עבדי.

"והנה עיניכ רואות ועיני אחי בנימי
)מה ,יב(
כי פי המדבר אליכ"
ופרש"י – שאני מהול ככ.
כי הסנהדרי אסורי לשמוע מפי
המתורגמ) ,מכות ו (:כי אי אפשר לישראל
המהול בברית המעור הקדוש ,לדבר בברית
לשונו שקר ,אשר לא יוכר שקרו בפניו,
משא"כ גוי ערל ,חזקה "אשר פיה דיבר
שוא" ,ואינו ניכר כחש בפניה ,ע"כ לא
ישמעו הסנהדרי מפי המתורגמ ,כי בפיו
של הטוע ,יכירו הסנהדרי בחכמת ,א
האמת אתו.
ע"כ כשהעליל יוס! בדברי שקר ,ואמר
"מרגלי את" וכדומה ,העמיד מלי&
ביניה ,שלא יבינו האחי מהכרת פניו,
שאי לבו כפיו .ועתה כשאמר "אני יוס!
אחיכ" אמר "כי פי" בעצמי ,המדבר
אליכ" בלי מלי& בינותינו ,ואת מכירי
ע"ז ,ורואי שאני מהול – וג הבינו שהוא
מהול כישראל ,ולא כערבי וגדעוני מהול,
ולא נמשכה ערלתו ע"י שו פג חטא –
)חת סופר(
ולכ תבינו כי כפי ,כ לבי.

)מה ,כז(
"וירא את העגלות"
פירש"י – סימ מסר לה שהיה עוסק בפרשת
עגלה ערופה כשפירש מאביו – ב"ר

וא"ת ,מ"ש עגלה ערופה מכל התורה כולה.
וי"ל כדאמרו בירושלמי ,כשיעקב שיגר
יוס! אצל אחיו ,א"ל יעקב ,בזה עתידי בני
ליכשל ,כשלא יעשו לויה לאכסנאי ויהרג,
עתידי להביא עגלה ערופה ,שנאמר )דברי
כא ,ז( "ידנו לא שפכה וכו' וכי תעלה על
דעת וכו'.
על דבר זה נתכוי לעשות לו לויה ,ולימד לו
באותה שעה על עצמו ,וז"ש "וירא את
העגלות" – רבינו ישעי' הא' בנימוקיו כ"י.
)בעלי התוס'( פני דוד

"ויזבח זבחי לאלהי אביו יצחק"
)מו ,א(

"שלח לו יי יש שדעת זקני נוחה הימנו".
)רש"י(

וכי נשתבחה מצרי ביי ,אדרבא ,הרי הוא
משבעת המיני שנשתבחה בה אר&
ישראל .א#כ קשה ,וכי תב הוא מכניס
לעפרי.
אלא ,אמרו חז"ל )ב"ב צח ,א( "המתייהר,
יינו מחמי&" .לפי זה מצרי אשר כולה
רהב ,שכ כ קראה הנביא ישעיה "ומצרי
הבל וריק יעזרו ,לכ קראתי לזאת רהב",
)ל ,ז( ,לא יתכ שיהיה בה יי טוב ,וודאי לא
יי יש .אכ יוס! שלח לאביו דוקא יי יש,
להודיעו ולהוכיח לו שלא למד ממדותיה
הרעות ,ובצדקתו הוא עומד ,והא ראיה,
שלא החמי& יינו .אלא שלפי זה ,מה שקראו
הכתוב "מטוב מצרי" ,אינו משו
שנשתבחה בו הרבה ,אלא להיפ ,יי יש
הוא יקר המציאות במצרי ,וראוי ליחשב
"מטוב" של מצרי) .בש רבי אברה
אבלי פוסיבילער ,ראב"ד וילנא(

"אל תרגזו בדר"

)מה ,כד(

פירוש ,בבוא למצרי היו יראי ללכת
לבד בדר ,בחשש מפני ליסטי או
שודדי ,אשר בשל הרעב הכבד היו מצויי
לרוב בדרכי.
כמו שביארנו הלשו הנאמר ש "ויבואו בני
ישראל לשבור 'בתו הבאי' כי היה הרעב
באר& כנע" )מב ,ה( שמחמת הפחד מפני
גזלני רעבי בדר ,היו כל הבאי באר&

כנע" )מב ,ה( שמחמת הפחד מפני גזלני
רעבי בדר ,היו כל הבאי לקנות אוכל
במצרי ,נוסעי בשיירות גדולות יחדיו ,וא!
בני ישראל באו "בתו הבאי" לבל יפלו
בידי אנשי בליעל .לכ הודיע יוס! ,כי
מעתה אי לה עוד להטרד ולחשוש בדר
מפני ליסטי או שודדי ,משו שכיו
שנתפרס לכל דבר היות אחיו של המשנה
למל ,אפילו השודדי יפחדו לגעת בה
)רבי איצל'ה מוולוז'י(
לרעה.
)ש(
"ויב על צואריו"
אבל יעקב לא נפל על צוארי יוס ולא נשקו ,אמרו
רבותינו שהיה קורא את "שמע" )רש"י(

למה קרה "קריאת שמע" בשעה זו דוקא?
רבי יהודה לייב מגור ,בעל "שפת אמת" ,נות
טע משלו:
שהיה יעקב מתיירא לנפשו פ על#ידי אהבת
יוס! יסיט מלבו אהבת הבורא ,לכ התדבק
בה' עוד בטר ראה את יוס! – וכה נשכחה
מאתו האהבה הגשמית ,ג אחרי שבא
אליו...



ומה טע לא התיירא מאהבת יוס! בעבר,
למשל ,כאשר הלבישו כתונת#פסי?
אומר רבי אליהו#אליעזר דסלר ,בעל "מכתב
מאליהו":
כל מה שעשה יעקב בעבר היה באר&#ישראל,
מקו הקדושה ,אבל במצרי – שאני!
בחששו מפני טומאת ערוות האר& מיא
להסתכ בשו הנאה גשמית ,כמו תענוג
הבני ,א! שכל כוונתו בתענוג זה לש#
שמי להודות לה' על הטוב אשר גמל אתו...
"כי תועבת מצרי כל רועה צא" )מו ,לד(

סח רבי יצחק מאיר מגור:
יש בני אד רבי ,שכל חפצ להתבלט
במעשיה ולמצוא ח בעיני הגויי ,כדי
לרכוש מעמד חשוב ביניה.
ואילו יוס! הצדיק ,מדה אחרת היתה בו ,ידע
שרועי צא ה תועבת מצרי ,מיד נחפז
וסיפר לפרעה שאחיו ה רועי צא...
מעשי אבות – סימ לבני..

"ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכ"
)מה ,ה(

כרוכי המה שתי המדות – אומר רבי חיי
' עטר – שהמתגאה שרוי תמיד בחרי#א!...



רבי אהר הגדול מקרלי היה אומר :שמחה
אינה מצוה#א! על פי כ מסוגלת היא להביא
לכלל קיו כל המצוות כול; עצבות אינה
עבירה – א היא עלולה להביא לידי כל
העבירות שבעול.

שמתיש משביח ,וזהו דעת זקני נוחה
הימנו והב.
ובכ ,כא יוס! הצדיק פחד שמא יעקב אביו,
ידאג שמא יוס! נוטה כבר כדעת הצעירי
ולא ישמע לו ,ומה תועלת שיסע אליו א
יוס! יש לו דעות כאלו .לכ הקדי לשלוח לו
יי יש ,לרמוז לו שהוא מערי את הישנות
כדוגמת היי ,שכל מה שמתייש ,נעשה יותר
טעי וע ישראל נמשל לגפ כידוע) ,ויק"ר
ל"ו ב'( ובכ כל מה שמזקיני נעשי יותר
חכמי ונותני טע ,ודפח"ח וש"י.
)קול יהודה(
)מה ,כח(
"ויב על צואריו
אבל יעקב לא נפל על צוארי יוס ולא נשקו ,אמרו
רבותינו שהיה קורא את "שמע" )רש"י(

למה קרה "קריאת שמע" בשעה זו דוקא?
כותב מהר"ל מפראג:
כאשר בא יעקב וראה את יוס! בנו מל ,באה
בלבו אהבתו ויראתו של הקב"ה ,כמדת
החסידי אשר כל אימת שיארע לה טוב
מיד מתדבקי אל הקב"ה בהודיה על
הטובות והאמת שעשה עמה ,וזהו עני
קריאת שמע....
כאשר בא אליו יוס! אחרי הצער הגדול...
ועתה ראה אותו מל ...היה אוהב להקב"ה
שעשה לו זה ,וקיבל מלכותו ואהבתו...

"ועינכ אל תחוס על כליכ כי טוב כל
)מה ,כ(
אר" מצרי לכ הוא"
זה בא ללמדנו ,שנישא ק"ו בעצמינו ,ונאמר,
ומה א בשעת ירידת למצרי שאמר לה
"ועיניכ אל תחוס על כליכ" .בשעת עליה
לימות המשיח ,עאכ"ו שלא נחוס בחו&
לאר& ,לא על שדה ולא על בית ,ולא על כלי
נאי "כי טוב כל אר& מצרי"  #המטמו
השלישי לעתיד לבוא ,לנו הוא) .צדה לדר(

"ויקח את מקניה ואת רכוש אשר
)מו ,ו(
רכשו באר" כנע"
וברש"י :אבל מה שרכש בפד אר נת הכל
לעשו בשביל חלקו במערת המכפלה אמר
נכסי חו& לאר& אינ כדאי לי עכ"ל.
יעקב שהי' מהצדיקי אשר ממונ חביב
עליה ,יעקב שחזר בשביל פכי קטני
ששכח )לב ,כה( ברש"י עה"פ ויותר יעקב
לבדו ,פתאו יהי' פזר כזה להפקיר כל
נכסיו שכבש בפד אר.
א לימוד גדול יש בזה ומעשה אבות סימ
והראה לבני ,שבל יעלה על דעת להשאר
בחו"ל בשביל כס! וזהב שירבו לה .אלא
מיד שיזדמ לה דר לצאת לא יחוסו על
כליה ומקניה כי נכסי חו"ל כדאי לעכב.
)כתב הרב וולקי(

"ולאביו שלח כזאת עשרה חמורי
)מה ,כג(
נושאי מטוב מצרי"
שמעתי פירוש יפה ע"ז מפי הרה"ג רבי ב
ציו אטו זצ"ל שמבארי כ :כי הצעירי
תמיד מתגאי על הזקני ,באמר כי
הזקני כבר נתישנו ואי בה טע ,ואילו
ה מפותחי בהרבה ,דור חדש מפותח,
משא"כ הזקני .ולכ יי יש דעת זקני
נוחה הימנו ,כי הזקני אומרי להיפ,
שדוקא דעת הזקני היא יותר רגועה ,ויותר
שקולה ,ולה יש טע יותר מ הצעירי
שדעת תוססת ,והראיה יי יש ,שכל כמה

הליכות והלכות
מדיני תעניות ציבור
חז"ל בזמ הנביאי תקנו ארבעה ימי צו
על חורב בית המקדש .בלשו חז"ל צו
הרביעי שזה יז' בתמוז שחל בחודש תמוז

שהוא רביעי מניס ,צו החמישי זה תשעה
באב ,צו השביעי זה צו גדליה בג' בתשרי
וצו העשירי זה צו עשרה בטבת שחל
בחודש עשירי מניס .צומות אלו מתחילי
מ הבקר )חו& מתשעה באב( עד צאת
הכוכבי וחייבי בו כל הע אנשי ונשי
חו& מחולי וזקני )ע"פ הוראת רב( .אנחנו
נדבר פה מדיני שאר צומות חו& מתשעה באב
שש יש חומרות מיוחדות.
בימי הצו מותר ברחיצה ,בנעילת נעלי
ותשמיש המטה רק אסורי באכילה ושתיה
בלבד.
כאמור מתחיל הצו בבקר אול כיו
שבדר כלל כשאד הול לישו בלילה וק
רק בבקר ולכ למעשה נחשב כאילו קיבל את
הצו בשינה ולכ מי שרוצה לקו מוקד
קוד עלות השחר ע"מ לשתות או לאכול
עליו לעשות תנאי לפני השינה שאינו מקבל
הצו בשינה וכ יוכל לקו בלילה ויוכל
לשתות או לאכול ויש שהתירו לפי דעת
האשכנזי לשתות ואפילו לא עשה תנאי זה
ומ"מ ג לדעת ראוי לעשות את התנאי
)סימ תקס"ד( ולאכילה לכל השיטות צרי
תנאי.
רחיצת הפה בבקר :מצד הדי אסור לרחו&
את פיו בבקר אול כתב המ"ב שבמקו צער
יש להתיר ע"י שיוריד ראשו שלא יבלע מי
ורק כ מותר ודווקא א יש לו צער בלי
רחיצה )סימ תקס"ז(.
אבל מותר לטעו תבשיל לבדוק א חסר
מלח ובלבד שיפלוט מיד את מה שטע וג
זה רק עד כמות רביעית.
א צרי לבלוע גלולה מותר בלי מי וכ
מותר לשתות תרופה מרה בלי טע אבל ע
טע אסור )כמוב מדובר בחולה שחייב
בצו(.
לגבי עישו סגריות יש מחלוקת בי
האחרוני ופסק המ"ב להתיר בצנעה לאחר
חצות ויש שהתירו אפילו קוד חצות בלי
הגבלה.
שכח ואכל בכל זאת ישלי וימשי בצו
וא אכל פחות מכזית יוכל לומר עננו
בתפילתו וא אכל יותר מכזית לא יאמר
עננו.
מנהג הספרדי שאומרי עננו בתפילת לחש
ג בשחרית וג במחנה .מנהג אשכנז שרק
שליח ציבור אומר בשחרית ,ורק בתפילת
מנחה אומרי ג הקהל את תפילת עננו.
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משל ונמשל
"ולא יכלו אחיו לענות אותו"
אוי לנו מיו הדי אוי לנו מיו התוכחה
פע בא המגיד מדובנא לעיר אחת ורצה
לדרוש ,הסכימו לכ בני העיר א תנאי התנו
עמו לבל יטי! לה מוסר על חטאיה.
המגיד עלה ודרש ,א בתו דבריו שילב דברי
מוסר נוקבי על חטאיה .כאשר סיי
לדרוש באו אליו אנשי העיר בטרוניא כיצד
הפר את ההסכ לבל יטי! לה דברי מוסר
אמר לה המגיד :אמשול לכ משל.
משל :פע נכנס פרי& לבית מרזח .מילא
כרסו ביי ונרד והשתכר ,עד שברוב שכרותו
התגולל על האר& ליד הפתח .היה ש אחד
שהיה צרי לצאת מבעד הפתח .א הפרי&
בהיותו בעל בשר חס את כל רוחב הפתח.
נאל& אותו אד לבעוט בפרי& ולהזיזו
מהפתח .כאשר התפכח הפרי& משכרותו #
הלשינו בפניו על אותו אד שבעט בו.
הצטדק הלה ואמר :היות ובעל גו! הנ,
ושכבת על הפתח ,הרי היכ שפניתי לצאת
מש היית שוכב...
ונמשל :כ אמר לה המגיד מדובנא #
את כל כ מלאי עוונות ,מכ! רגל ועד
ראש ,שבכל מקו שעליו דרשתי בהוא פגעתי
בכ...
וכ מצב האד ביו הדי .בדר כלל ישרי
דרכי האד בעיניו ,חי כל ימיו במחשבה כי
הוא צדיק ומונה שבחי עצמו ודיברי זכויותיו.
אמנ לעתיד לבוא כשהקב"ה יוכיחו  #יראה
כולו עבד גמור לתאוותיו ולרצונותיו.

מעשה חכמים
"ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו
מפניו.
אבא כה ברילא אמר אוי לנו מי הדי אוי
לנו מיו התוכחה .יוס!  #קטנ של שבטי
היה ,ולא היו אחיו יכולי לעמוד בתוכחתו
הה"ד "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו
מפניו" .לכשיבוא הקב"ה ויוכיח לכל אחד
ואחד לפי מה שהוא שנא' "אוכיח ואערכה
לעיני" )תהלי נ( על אחת כמה וכמה"
)מדרש רבה( על הנצי"ב מסופר שכאשר
הוציא לאור את פירושו "העמק דבר" על
התורה עשה יומא טבא לרבנ .בפני הנאספי
גילה הנצי"ב ואמר ששמחתו היו הזה
גדולה משו שבצעירותו רצה אביו שיפסיק
את לימודיו בישיבה ויל ללמוד מקצוע
לפרנסתו .ואילו אני ,אמר הנצי"ב,
התעקשתי ורציתי להשאר בישיבה .אילמלי
עמדתי אז בנסיו  #והייתי עוזב את הישיבה
בדבר אבי  #הייתי נעשה יהודי פשוט ובודאי
שלא הייתי זוכה לחבר ספרי.
כאשר הייתי בא לאחר פטירתי לפני בי"ד של
מעלה ,היה הקב"ה מוציא מתחת כסא
הכבוד חמישה חומשי תורה עפ"י "העמק
דבר" והיה אומר לי ראה ,אמנ באת לכא
כיהודי פשוט ,א בכוח היה לחבר פירוש
נפלא על התורה ,ואוי לאותה בושה אוי
לאותה כלימה ,אשרי שזכיתי להנצל מזה!

כל  6הנאספים ניפקדו בבן זכר
הגאו רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל ,ראש
ישיבת פוניבז' היה אומר שכל יציאה מגדר
הטבע ,ולו לדבר קט ,היא התקדשות .כדי

לקבל את הסיעתא דשמיא המובטחת
ל'קדושי' ,לא דורשי מ האד שיקדש
עצמו בדברי הגדולי ביותר.
ולמשל יהודי שהיה מאחר לתפילה ,וקיבל על
עצמו להקדי מעתה דקה או שתיי ,ג זה
דבר גדול מאוד ,וכבר יש בכ התקדשות ,על
כל המשתמע מכ.
בואו ונשמע על 'מעשה קט' ועל השכר הגדול
שהיה בצידו .ד"ר צבי דיסטניק ,רופא
העיניי ,סיפר לנו על מעשה מופלא שהיה
בקהילת רכסי.
לפני כמה שני ,כאשר יו שמחת תורה חל
בשבת ,ער אחד האברכי בקהילה שלו#
זכר לבנו ,כיו שהאירוע התקיי לאחר
ההקפות ,והאברכי היו כבר עייפי מאוד,
התאספו רק  6מה בביתו של אבי הב.
הא היה במעשה זה משו מסירות נפש? –
לא אבל ,היה בכ קצת קושי ,והראיה שרק
ששה הגיעו לא יותר.
ומה היה לבסו!!
לכל ששת הנאספי נולד באותה שנה ב#
זכר ,אצל שניי מה היה זה לאחר כמה
שני שלא ניפקדו בזרע של קיימא ,ואצל
שלישי לאחר  8בנות....
)טוב יביעו(

העלון לעילוי נשמת
הצדקנית הרבנית היקרה
רחל בת שרה יג ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה

