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דברים אחדים
חודש מנחם אב תשע"ו

מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי ,כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא .נישא כפינו אל ה'
בשבח ובתודה על כל הטוב אשר גמלנו בכל יום ובכל עת ובכל שעה ,ובפרט על חסדו
אשר הגדיל עלינו לראות בטוב ה' בארץ חיים בהדפסת ספר 'בן מלך על התורה' ,אשר שני
החלקים הראשונים על ספר בראשית יצאו לאור עולם ,וב"ה התקבלו באהבה ובחיבה בין
חברי קהילתנו וקהל תופשי התורה די בכל אתר ואתר.
ועתה הרעיף ה' עוד מטובו וחסדו עלינו כאשר יוצא לאור עולם החלק השלישי על
הפרשיות 'ויצא – ויחי' .אשר עוסקים בשרשי יצירת עם ישראל ותולדות אבות האומה
והשבטים ,אשר הם יסודות הנחוצים לכל יהודי בכל עת ,כמו שאמרו 'מעשי אבות סימן
לבנים' .במה נקדם לה' נכף לאלוקי מרום ,נבוא ביתו בתודה חצרותיו בתהלה.
כמו בחלקים הקודמים ,ספר זה נערך מתוך שיעורים אשר נאמרו על ידי רבינו הגאון
הגדול רבי לייב מינצברג שליט"א רבות בשנים ,ובהתאם לתוכן העניינים נתחלקו דברי
תורה אלו לשני מדורים בכל פרשה ופרשה' ,חלק הביאורים' ,ובו ביאורים הקשורים ללשון
הפסוקים ומהלך הפרשיות .ו'חלק המאמרים' אשר בו נתבארו עניינים שלמים ומקיפים,
יסודות ורעיונות הקשורים למכלול נושאי הפרשה והתוכן העולה מענייניה.
ותפילה נישא אל ה' כי נזכה להמשיך במלאכת הקודש להשלים את כל חמשת חומשי
התורה מתורתו הבהירה של רבינו שליט"א ,ונזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים
את כל דברי תלמוד תורתך באהבה .וחפץ ה' בידינו יצליח להגדיל תורה ולהאדירה ולגדל
ולקדש שם שמים.
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מחשובי אברכי
למי תודה להאי גברא רבה ויקירא ידידנו עוז ראש וראשון לכל דבר שבקדושה מחשוב
שלמי
לתנו בעיר בית שמש הרה"ג רבי ישעי' ברנד שליט"א המסור ונאמן לכל ענייני קקהילתנו
קהילתנו
גבולות הקדושה.
ולהרחיב ל
ולהאדירה ל
הקדושה ובמיוחד ללהוצאת הספרים ללהגדילל תורה ל
ועתה נדבה רוחו אותו ליטול על עצמו את עלות הוצאת המהדורה הראשונה של כרך שלישי
זה בסידרת ספרי "בן מלך על התורה" .אשרי חלקו ,ועליו נאמר "ברוך אשר יקים את דברי התורה
הזאת".
יתברך מאת ה' הוא וכל משפחתו בתורה וגדולה עושר וכבוד ,בריות גופא ונהורא מעליא,אורך
ימים בטוב ובנעימים ,ויזכו לחזות בנועם ה' ולהתענג על רוב שלום.
בהוקרה ובברכה

ליב מינצברג

זכרון עולם

להני תרי מקימי עולה של תורה ויראת ה' בעיר הקודש
מורינו ורבינו הגאון הצדיק מנקיי הדעת שבירושלים
מופלג במכמני התורה בנגלה ובנסתר
משובב נתיבות חינוך באומנות מופלאה
רבי אברהם לייב קליין זצלה"ה
בהרה"ח רבי פנחס דוד זצ"ל

ראש ישיבת המתמידים
נתן נפשו לרומם לבבות בני ירושלים לתורה ויראת שמים טהורה
נלב"ע י"ט אדר תשנ"ג
.
איש החסד המופלא
הרב החסיד רבי יוסף אייכלר זצ"ל
בהרה"ח רבי אהרן אליהו זצ"ל

אשר במסירות נפש הקים וייסד את "מבצר התורה הגדול ישיבת המתמידים"
בחכמה ובגבורה נשא על לבו ועל שכמו את עול הישיבה וחינוך תלמידיה
ונטיעתו הניבה פרי הילולים ונעשתה לאילן רב פארות
לתפארת קרתא דשופריא
נלב"ע י"ח סיון תשס"ו
.

יהי זכרם ברוך
ותהא נשמתם צרורה בצרור החיים

ההסכמות ניתנו על ספר 'בן מלך' על המצוות התמידיות שבמקדש

שבט תשס״ח לפ״ק

כבוד הרב הגאון המפורסם בן גדולים וכו'
מוהר"ר ליב מינצברג שליט"א רב דקהל עדת ירושלים

אחדשה״ט כראוי,
שמחתי לשמוע כי כ״ת עומד להוציא לאור חידושי תורתו ושיעוריו
המפורסמים בעמקותם וישרותם שנאמרו בפני תלמידיו וקהל עדתו.
ואף שאין עתותי בידי לעיין בדבריו ולהעיר כדרכה של תורה אבל חזקה על
ת״ח גדול ומובהק כמותו שספרו יביא ברכה להוגי התורה.
ואברכו מקרב לב שיזכה להמשיך להנהיג עדתו הקדושה בהרבצת תורה
ויראת שמים ,בדרך ובמסילת גדולי וצדיקי ירושת״ו מאז .ויפוצו מעיינותיו
הברוכים חוצה להגדיל תורה ולהאדירה.

הן איקלע לגבן ידידנו ומכובדנו משכבר הימים ,נודע בשערים בתפארת עוז
תורתו ויראתו ובנועם חכמתו ורוחב לבו הכביר ה"ה הגאון הנשגב כש"ת
הרב ר' לייב מינצברג שלומו ישגא ,והראה לפני בעניי אשר ערך והעלה ברוב
תבונתו חיבור יקר הערך עד למאוד מלא חכמה ודעת ואשר בשם "בן מלך"
יקרא ,וכאמור דכבר איתמחי האי גברא רבה ברוב כוחו וגבורתו בעומק הדעת,
וגם אשר רבים מסתופפים בצילא דהאי אילנא רברבא ,ומשפיע ומרעיף
מי הדעת ממעיין תורתו וחכמתו ,ומה אשר עמדי להוסיף בזה ,אך אמרתי
רצונו של אדם גדול זה זהו כבודו ,והנני בעניי בברכתי אשר יזכהו ד' יתברך
לשבת כל הימים באהלה של תורה תוך בריות גופא ונהורא מעליא ומנוחת
הנפש והרחבת הדעת ,וכה יוסיף לו ד' יתברך גבורה ועצמה להשפיע וללמד
תורה ודעת כיד ה' הטובה עליו ,ויצו ד' את הברכה לו ולכל אשר לו ולכל
המסתופפים בצילו בכל מכל כל בזה ובבא ,ונזכה בקרוב כי יקויים בנו ומלאה
הארץ דעה את ד' וגו' ונראהו עין בעין בשובו של נוהו וגו' בב"א

מכתבים שנתקבלו לרגל הוצאת ספרי "בן מלך"
הגאון הגדול רבי יצחק שיינר שליט"א
ראש ישיבת קמניץ

בס"ד ,אייר תש"ע
לכ' ידי"נ הרב הגאון המפורסם מוהר"ר ליב מינצברג שליט"א,
רב דקהל עדת ירושלים
תשואות חן למעכת"ר שליט"א עבור ספרו היקר ומלא יראת שמים ואהבת תורה "בן מלך" אשר
הוא אוצר בלום של הדרכה למבקש קירבת ה' ית' ואהבת תורה ועליה בדרגות הסולם העולה
מעלה.
הנני בזה להביע הערכה והוקרה למעכ"ת שליט"א על עבודתו הק' בניהול עדה קדושה בדרך
התורה והיראה ,יה"ר שהקדב"ה יתן לכת"ר הרבה שנות בריאות טובה ,אריכות ימים ושנים
מלאים נחת והצלחה בעבודת הק' ,ונזכה כולנו יחד לקבל
קבל את פני משיח צדקנו בב"א.

הגאון הגדול רבי מרדכי אהרן שיינברגר שליט"א
בעזרת ה' יתברך
חודש מרחשוון שנת השביעית תשע"ה
שמח לבי בראותי ספר נוסף מספרי "בן מלך" פרי עמלו של האי גברא רבה ידידי עוז ,עוסק
בתורה לשמה ,מרביץ תורה לעדרים ,ומחנך אלפי תלמידים לתורה ויראת שמים ,מידות טובות
ועבודת ה' ,בדרכם של בני ירושלים ה"ה הגאון רבי לייב מינצברג שליט"א ראש "קהל עדת
ירושלים".
וכבר כתבתי דברי הערכתי על ספריו הקודמים כאשר נודעו בשער בת רבים יקרת הדברים,
בעמקותם ובהירותם אשר חותרים לנקודת הפשטות והאמת בכל דבר .ועתה באתנו הבשורה
הטובה כאשר בעז"ה זאת הפעם הולכים ויוצאים לאור ספריו על התורה ובהם ביאורים ומאמרים
על סדר החומש ,ובמעט אשר עיינתי בו ראיתי כי המה חידושים נפלאים וביאורים נכוחים אשר
כל רואיהם יאותו לאורם הבהיר ,וגם יסודות נאמנים אשר יש בהם חיזוק והדרכה בעבודת ה',
באופן המתיישב על הלב אשר לא בא כבושם הזה.
ויהי רצון שיצליח ה' דרכו וכל אשר יעשה יצליח ובמיוחד בעבודת החינוך לגדל דורות לתורה
ויראת שמים על דרך התורה והיראה ,מתוך בריות גופא ונהורא מעליא אורך ימים ושנות חיים.
ונזכה כולנו יחד לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

הגאון הגדול רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א
ראש ישיבת פוניבז'
בס"ד י"ד אייר תש"ע לפ"ק
מע"כ ידידי עוז הגאון הגדול חכם הרזים שמו מפארים עדת חבלו
מוה"ר ליב מינצברג שליט"א רבה של קהל עדת ירושלים
שלום וברכה עד בלי די

מה מאד התענגתי כאשר הובא אלי ספרו הנחמד "בן מלך" לקט שיחות ומאמרים אשר הוא
אוצר בלום של דברי אלוקים חיים בעומק הרעיון ,תשואות חן חן לו.
והנה פה מקום אתי להביע רגשי תודתי מקרב לב על אשר זיכני כת"ר לקבל בקביעות
תמידים כסדרם גליונות 'תורה ודעת' דברי תורתו הנפלאים על פרשיות השבוע ,ובכל עת
הבית מתמלא אורה ,והנני מדושן עונג מדבריו העמוקים והמתוקים מדבש ונופת צופים.
לבי מלא שמחה בראותי יקר תפארת גדולתו זכה כת"ר בחכמתו ויראתו בעומק תבונתו
וביתרון השכל לגלות זיו צפונות התורה ולהאיר העניינים באור פני מלך לזכות את הרבים
הצמאים ומשתוקקים לשמוע דעת תורה מפיו המפיק מרגליות בטוב טעם ודעת ,תחזקנה
ידי תלמידיו הנאמנים חכמי לב המתעסקים בעבודת הקודש להו"ל ספר 'תורה ודעת'
השלם ולהפיץ תורתו בישראל.
ואברכה בזה בלו"נ את כת"ר שליט"א כי יזכהו השי"ת להוסיף עוד כהנה וכהנה כיד ה'
הטובה עליו בבריות גופא ובנהורא מעליא להנהיג עדתו הקדושה ברמה ,עוד ינובון בשיבה
דשנים ורעננים יהיו כנפשו הטהורה וכנפש תדרשנו לטובה בכל עת.
בידידות נאמנה בהערצה וברוב יקר

ברוך דב פוברסקי

הגאון הגדול רבי אשר זעליג וויס שליט"א
אב"ד וראש ישיבת 'דרכי תורה'

פסח שני תש"ע
בס"ד
כבוד ידי"נ הגה"צ מוה"ר לייב מינצברג שליט"א
תשואות חן לכת"ר על האי מתנתא טבא מרגניתא דלית ביה טימא ספרו "בן מלך" שיחות קודש
הפותחים לבבות בשלהבת אש קודש לה' באהבת תורה ויראת שמים .הן כל ישראל בני מלכים המה
)שבת סז וזוה"ק ח"ג כ"ח( ובנים אתם לה' אלוקיכם ,בני מלך אנו למלכו של עולם .ובהקדמה לתיקוני
זוהר איתא "כי לי בני ישראל עבדים" מסיטרא דבריאה" ,בנים אתם לה' אלוקיכם" מסיטרא דאצילות.
השכיל מעכתר"ה להשריש בלבבות כל הנלוים אליו תחושה נשגבה זו מסיטרא דאצילות שבני מלכים אנו
וסמוכים על שולחן אבינו שבשמים.
התענגתי בספרו הגדול ובטוחני שרבים יאותו לאורו הבהיר.
ברכתי ,ברכת הדיוט ,לידי"נ החקוק על לוח לבי שיזכה עוד רבות בשנים להגדיל תורה ולהאדירה להרחיב
גבולות הקדושה בשמחה בשלוה ובנחת ,בבריות גופא ונהורא מעליא עד באג"צ במהרה.

בידידות עמוקה והוקרה מרובה

אשר וייס

הגאון הגדול רבי אברהם הלוי שארר שליט"א
אסרו חג השבועות תש"ע לפ"ק
לכבוד הגאון הגדול איש על העדה מפרסם כבוד שמים בעולם ,להחדיר תורה ויראת שמים בלב ,הכואב
כאב עם ישראל ,לרפא לב נשברים ולהלהיב אותם לתורה ולעבודת ד' התמימה
ה"ה מורנו הגאון הרב לייב שליט"א
באתי בדברים אישיים להביע הכרת הטוב על שנאות לשלוח ספרו היקר החדש 'בן מלך' שברכתי עליו
ברכת שהחיינו על דברים עתיקים בכלי חדש מאיר העיניים להיות בני ישראל מרגישים היותם בני
מלכים.
אברך ברכת הדיוט שיתן ד' ביכלתו להמשיך עבודתו להגביר חיילין לאורייתא ולמשכנא ,וינהג עדתו
ברמה וינהג אותם בקרוב לקראת משיח צדקינו
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בת ר' משה יהודה
אקשטיין

זצ"ל

נלב"ע ב' טבת זאת חנוכה תשע"ה

נודב ע"י בנה

הרה"ח ר' חיים אקשטיין

שליט"א

זכר עולם יהיה צ
ד
י
ל
ק

מתוך נפש הומיה כאב וגעגוע עז,
הננו להקדיש כרך זה לאחד ומיוחד,
ארי שבחבורה ,עובד ה' באמת ובתמים,
נקי כפיים ובר לבב ,נחבא אל הכלים ,שייף עייל ושייף נפיק,
גריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה.
ראש הקהילה והכוללים בבית שמש.

הגאון רבי שלמה זלמן ב"ר עקיבא יוסף וויספיש

זצ"ל

אשר שם לילות כימים לסלול דרכה
ולשובב נתיבותיה של הקהילה במסילה העולה בית קל.
יהיו דברי הברית הנחקקים בספר זה להיות לשם עולם ולזכרון נצח
למפעליו הכבירים למען הכלל והפרט.
ומה כאן עומד ומשמש אף שם עומד ומשמש,
וזכותו הגדולה תגן בעד קהילתינו ומשפחתו הרוממה.
ת .נ .צ .ב .ה.

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל...
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ויתברכו הוא ומשפחתו בכל הברכות האמורות בתורה
תהי ברכת ה' עליהם בכל אשר יפנו
זכות הרבים תלויה בו ועליו נאמר 'ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת'.
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להאי גברא יקירא איש חי רב פעלים איש חמודות ורב תבונות ה
אשר זכה ליטול חלק בהוצאת ספרו הגדול של מורינו ורבינו שליט"א
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בן מלך על התורה  -פרשת מקץ
נתרם לעילוי נשמת
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זצ"ל

ת .נ .צ .ב .ה.
נתרם על ידי צאצאיו ובני משפחתו
ישאו ברכה מאת ה' ויקויים בהם הכתוב 'ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת'
זכות הרבים תלויה בהם וצדקתם עומדת לעד

בעזר˙  '‰י˙ברך

דבר המכון
ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו ,אשר בחר בנו מכל עם ונתן לנו את תורתו ,אשרינו מה
טוב חלקנו ,מה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו.
תהילות לקל עליון ,זה עשרות בשנים שהננו זוכים ליהנות מאור תורתו של רבינו
הגדול שליט“א רבה של "קהל עדת ירושלים-ישיבת המתמידים" ,אשר ברוחו הגדולה
עומד ומרעיף עלינו טללי חכמה וארחות חיים ומאיר את עינינו בכל חלקי התורה ובדרכי
העבודה ,להבין ולהשכיל לשמור ולעשות.
כבר נודעו בשער בת רבים שיעורי רבינו שליט"א בחתירתם לנקודת האמת ובחדירתם
לעומק הפשט ,הן במעמקי ים התלמוד וההלכה והן בפרקי אגדה ומחשבה ,וחלקם
החל להופיע בדפוס בשנים האחרונות בסידרת הספרים 'בן מלך' ,כאשר עד עתה יצאו
לאור עולם  -ספר 'בן מלך על המצוות התמידיות שבמקדש' ,לקט שיחות ומאמרים
'בן מלך' – 'חכמה ומוסר'' ,בטחון'' ,שיר השירים' ,וכן ספרי 'בן מלך' על 'שבת קודש',
'חג המצות'' ,ספירת העומר וחג השבועות'' ,ראש השנה ויום הכיפורים'' ,חג הסוכות',
'חנוכה'' ,פורים'' ,בין המצרים גלות וגאולה' .ספרים אשר קנו את מקומם בהיכלי התורה
ומתבדרים בבי מדרשא ,וכבר הפכו לנכסי צאן ברזל בארון הספרים היהודי.
אמנם לא שקטה רוחנו ולא באה מנוחה לנפשנו כל עוד לא באנו אל הגשמת החזון
הגדול ,תקוות דורות של תלמידים ,לעריכת והעלאת חידושי תורתו הרבים של רבינו
שליט"א על התורה שבכתב ,בעומק פשוטי המקראות ובפתרון יישובם עם מדרשי חז"ל,
דבר דבור על אופניו אחר לשון המקרא.
הן משמיא קזכו ליה לרבינו שליט"א לפתוח שערים בדרכי לימוד המקראות ופסוקי
התורה ,ולא זו בלבד עצמם של ביאורי הכתובים הכובשים כל לב מבקש אמת ויורדים
חדרי בטן ,אלא שגם הלכה ונתגבשה ,בסייעתא דשמייא ,דרך ושיטה באופן הגישה
ללימוד המקרא בכל היקף עומק פשוטו ,לדעת ולהבין את פסוקי התורה על מתכונתם,
ולשובב נתיבות בדברי מפרשיהם הראשונים ז"ל על מכונם.
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דבר המכון
והנה על אף שבחיי היהודי תופס המקום היותר עיקרי ,העיון בסוגיות הש"ס ודברי
הפוסקים אשר מהם תוצאות חיים להלכה למעשה ,הלא בוודאי חובתו של כל יהודי
להגות ולעסוק גם בתורה שבכתב שהוא ספר האלוקים שניתן לנו מאתו יתברך על ידי
משה רבינו ,והוא העיקר והיתד שהכל תלוי בו ,שכן רק מתוך עמל והתבוננות בהעמקה
רבה בלשון התורה הקדושה אפשר לעמוד על גדרי המצוות ביסודם ובשרשם ,ורק מתוך
התחקות על אפנם וסידורם בתורה ניתן להגיע לחקר טעמם ותכליתם .כך גם כללות צורת
היהודי ותפקידו עלי אדמות ,לדעת על נכון מה ה' אלוקינו דורש מעמנו ,כל זה אינו מתברר
ומתחוור אלא מתוך יגיעה בתורה שבכתב בעיון תמידי הדק היטב.
ברם ,התורה שבכתב היא בפני רבים כספר החתום ,שכן קשיים ותמיהות רבות עולים
וניצבים בפני הלומד את פסוקי התורה ומבקש לעמוד על דבר לאשורו ,הן בפשט התיבות
וביישוב הלשון וקישור המילות ,והן בכללות מבנה הפרשיות ומהלך סדר עניינם ,וכן ישנם
כפילויות ,מצוות ופרשיות שלמות שחוזרות על עצמן לכאורה ללא צורך ,אלו כמו אלו
נראים במבט שטחי כרחוקים מפתרון ,ומתוך כך זנחו רבים את הלימוד הראוי בתורה
שבכתב ,ויוצאים ידי חובתם בהעברת הסדרה ללא עיון כל הצורך ,מבלי מצאם דרך ומסילה
להבין דרכה.
חיבה יתירה נודעת איפוא לשיעוריו של רבינו שליט"א במקצוע גדול ועמוק זה ,באשר
היה ה' עמו ובעזרתו יתברך פרץ דרך וסלל נתיב 'בחלמיש שלח ידו ,הפך משורש הרים,
בצורות יאורים בקע ,וכל יקר ראתה עינו' )איוב כח ,ז-יא( ,ותהילה לקל רבים הם התלמידים
אשר הנחילם את לקחו ,והולכים בעקבותיו בחקור דבר ושום שכל ,ויבינו במקרא.
זכה רבינו שליט"א אשר יחד עם חבר תלמידיו חתרו בכל כוחם בעמל רב במשך שנים
רבות לעמוד על סוד פשטי המקראות וסדר עניינם באובנתא דליבא ,ונתקיים בהם 'יגעת
ומצאת תאמין' כאשר האיר ה' את עינינו ופתח לפנינו את שערי התורה שבכתב ,והעמידנו
על הדרך הישרה כיצד להעמיק בלשונות הכתובים ולגלות את הפשט הגנוז בהם ,והיה
זה מפתח לחשיפת תעלומות חכמה וטעמי תורה ומעמקיה ,והראינו לדעת כיצד דרשות
חז"ל בש"ס ובמדרשים משתלבים ומתאחדים עם פשוטו של מקרא באופן המתיישב על
הלב וחודר לשיתין .פרשיות ועניינים שלמים הוארו באור חדש ונתפרשו כמין חומר מתוך
בהירות והבנה ברורה ,כאשר תחזינה עיניכם מישרים.
תורתו של רבינו שליט"א נמסרת בשיעורים שבועיים המתקיימים מזה למעלה מארבעים
שנה ,בהם מבסס את בית מדרשו ומעמיד את תלמידיו בדרכו המיוחדת לגלות את מסתרי
עומק פשוטי המקראות ,ואלפי התלמידים מצפים ומייחלים מאז לראות את כל האוצרות
הגנוזים הללו יוצאים לאור עולם ונקבעים עלי ספר.
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דבר המכון
מה נכבד היום בו אנו זוכים לראות את פרי עמלנו יוצא לאור עולם ,כאשר בעמל רב
נאספו המאמרים והביאורים שנאמרו ונכתבו לאורך השנים ,ועתה הם באים לאכסניה
אחת בספר 'בן מלך על התורה' ,לשמחת לב שוחרי אמיתה של תורה.
עם זאת עלינו לציין כי המאמרים והביאורים שבספר זה באו ונקבצו ממקורות שונים,
חלקם נתפרסמו בבטאוני 'תורה ודעת' ,וחלקם עובדו מהקלטות של שיעורים שנשמעו
במשך השנים ,אי לכך יתכנו כפילויות של דברים פה ושם ,אך כדרכה של תורה יש בכל
מקום איזה הוספות או הטעמות מחודשות ,ואין בית המדרש בלא חידוש .כמו"כ קיימים
עדיין ביאורים ומאמרים רבים שנאמרו במשך השנים ע"י רבינו שליט"א ,שלעת עתה לא
הצלחנו להגיע אליהם ,ועוד חזון למועד בעז"ה.
*
התודה והברכה לעורך הראשי של כתבי 'בן מלך' ,הרב הגאון חכם וסופר רבי יחיאל
משה ורטהיימר שליט"א העוסק בעבודת הקודש במסירות ובנאמנות שנים רבות ,אשר
ערך את הדברים בסגנונו המיוחד בטוב טעם ודעת ,ואף קיבצם וקבע את סידרם באופן
נאות .יהי רצון שתשרה ברכה במעשי ידיו ביתר שאת וביתר עז ,ירעיף ה' עליו ועל
משפחתו ברכה עד בלי די ,ותהי משכורתו שלימה מן השמים.
ובזה הננו בברכה ועטרה לראש האי גברא רבה ,רב קהילה בשכונת אגן האיילות -
גבעת זאב ,בנן של קדושים ומצוקי ארץ ,הרב הגאון רבי דוד אהרן בן הגאון הגדול רבי
יעקב חיים סופר שליט“א ,העומד בראשות 'מכון כתבי בן מלך' ומנווטו בהשכל ודעת,
תוך השקעת כוחות עצומים במסירות ונאמנות אין קץ לזכות את הרבים באור תורתו
של רבינו שליט"א.
תודה וברכה מיוחדת להאברך החשוב מחשובי הת"ח בקהילתנו הרה"ג רבי משה
אורי גוטפרב שליט"א אשר נרתם לסייע בעול קיומו של מכון 'כתבי בן מלך' ומשקיע
מאמצים כבירים במסירות ונאמנות למען יעמוד המפעל הקדוש הזה על בסיס איתן
ויציב ,מן השמים ישולם שכרו ,ישא ברכה מאת ה' וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו
ויתברך בכל הברכות האמורות בתורה.
ברכות שמים יחולו על ראש האברך החשוב הרב יוסף מינצברג שליט"א אשר ידיו רב
לו בכל פעילות המכון ובכל שלבי הוצאת הספרים לאור עולם ,אשרי חלקו ויתברך מאת
ה' בכל הברכות ובכל מילי דמיטב.
תודה מיוחדת להני צנתרי דדהבא מחשובי הת"ח בקהילתנו המסורים בלב ונפש לכל
ענייני כתבי רבינו בחכמה ובתבונה ,הרבנים הגאונים רבי חיים יצחק פרוש שליט"א ,ורבי
אברהם מינצברג בנו של רבינו שליט"א אשר במסירות וללא לאות הניפו ידם ושמו עיניהם
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על הספר כולו והשקיעו ימים כלילות לצרפו ולהגיהו ,למען שלימות המלאכה לכבודה של
תורה ,ישלם ה' פעלם צדקה ושלום ישאו מאלוקי ישענו ויתברכו כל מילי דמיטב.
ברכות שמים מעל יחולו על ראש האברך החשוב הרב מתתיהו דייטש שליט"א ,המסור
בנאמנות ומזה רבות בשנים עמל ביגיעה אין קץ בכל ענייני הוצאת הספרים וכתבי רבינו
שליט"א ,אשר יצק תורה מפוארה בכלי מפואר והשקיע עמל כביר בספר זה .רוב ברכה
והצלחה יושפעו עליו ועל משפחתו ,נחת ואושר ,עושר וכבוד ושובע שמחות.
אחרון חביב ,המנצח על מלאכת הקודש המנהל הדגול הרב אריה קרישבסקי שליט"א,
אשר לקח על עצמו את עול ניהול 'מכון כתבי בן מלך' ונושא בנטל קיומו במלוא אונו ומרצו,
ומשקיע מאמצים כבירים במסירות ובנאמנות למען העלאת כתבי רבינו שליט"א על מזבח
הדפוס ,החל משלבי העריכה ועד להוצאתם לאור עולם .יהי ה' עמו ותשרה השכינה במעשי
ידיו וחפץ ה' בידו יצליח ,ויבורך יחד עם בני ביתו ברוב שפע ברכה והצלחה ,אושר ועושר
נחת וכבוד וכל טוב.
כצאתנו מן הקודש נכפול שבח והודאה לנותן התורה יתברך ויתעלה אשר הגיענו עד
הלום ,ועתירתינו תעלה לפניו לחיי רב רבנן רבינו הגדול שליט"א ,כה יתן ה' וכה יוסיף לו
תת כוח ועצמה בבריות גופא ונהורא מעליא להשקות ולהרוות ממקור החיים מים נאמנים
לאורך ימים ושנות חיים דשנים ורעננים ,ויתן ה' שנזכה להוציא לאור עולם את כל שיעורי
רבינו שליט"א במערכות התורה ותלמודה וביסודי הדעת והעבודה ,משוכללים ומתוקנים
בשלימותם כראוי וכיאות ,לקדש שם שמים ולהגדיל תורה ולהאדירה.

חודש מנחם אב תשע"ו
מכון כתבי ”בן מלך“
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שלמי תודה
ברוך ה' אלוקי ישראל אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ,וחיי עולם נטע
בתוכינו' .מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל'' .כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה',
וממנו תוצאות חיים להבין ולהשכיל דברי התורה הקדושה.
במה אקדם ה' אכף לאלוקי מרום ,אשר שם חלקנו מיושבי בית המדרש 'אלוקים לימדתני
מנעורי ועד הנה ,וגם עד זקנה ושיבה אלוקים אל תעזבני'' .ואני תמיד עמך אחזת ביד ימיני,
בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני'.
אודה ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה על כל הטוב אשר גמלנו ,הן אילו פינו מלא שירה אין
אנחנו מספיקים להודות לו על אלף אלפי אלפים פעמים טובות ונפלאות שעושה עמנו .עד
הנה עזרונו רחמיך ואל תטשנו ה' אלוקינו לנצח.
ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה ,אשר ברוב חסדיו יתברך מזכנו להוציא לאור עולם ספר
'ביאורים על התורה' בתוספת 'מאמרי מבוא' על דרכי לימוד התורה שבכתב והמידות שהתורה
נדרשת בהם .בנוסף לספרי 'בן מלך' שיצאו לאור בעז"ה עד כה .אקוד על אפי ואפרוש לו כפי,
מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי ,כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא.
יתן ה' ויתבדרון הני מילי בבי מדרשא ויחדו בהו רבנן ותלמידיהון ,ואני תפילה לא-ל הרועה
אותי מעודי ועד היום הזה' ,גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך'' ,פניך האר בעבדך ולמדני את
חוקיך' ,ונזכה להוציא לאור עולם את כל אשר האיר ה' עינינו בביאור דברי התורה הקדושה
ובדרכי תלמודה.
מה' מצעדי גבר כוננו ,וזכות הרבים היא שעמדה לי לקנות חלק בתורה ,הלא היא קהילתנו
הקדושה והמפוארה "קהל עדת ירושלים  -ישיבת המתמידים" אשר בניה ותלמידיה המה
מהמשפחות המיוחסות שבירושלים עיר קדשנו קרתא דשופריא ,טובי בני ציון היקרים
מבקשי ה' ושוחרי תושיה ,ורובי הדברים ויסודותיהם נתבררו ונתלבנו תוך הרצאתם בהאי
חבורתא קדישתא ,בצוותא ובמשא ומתן בפלפול התלמידים ובדיבוק חברים ,ובמיוחד עם
עמיתי בלימוד התורה הארי שבחבורה הגאון רבי אליעזר רובין שליט"א אשר יחד אתו
נתחדדו ונתבהרו הדברים.
קובע ברכה לעצמו איש אשר רוח בו ,לשונו עט סופר מהיר הרה"ג רבי יחיאל משה
ורטהיימר שליט"א אשר רחש לבו דבר טוב ונרתם בכל כוחו למשימה קדושה זו להעלות
את הדברים על הכתב ,ימים רבים עמל ללא לאות במסירות ובנאמנות להעמיד דברים על
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בוריים ,ונתן לבו ונפשו להוציא מתחת ידו דבר שלם ומתוקן .איזן חיקר ותיקן כאמן מופלא
ברוב כשרון ודעת ,ורב חלקו בבניינו ושכלולו של ספר זה ושאר ספרי 'בן מלך' ,דלה היא העט
מלהביע לו רחשי תודה על כך .יישר כוחו וחילו ותהי משכורתו שלימה מאת ה'.
בכבוד ובמורא אעלה את זכרון הורי הנאצלים ע"ה אאמו"ר הגאון הצדיק רבי אלימלך
זצ"ל הי"ד נצר לבית אבותיו הגדולים מגזע היחס אבירי התורה ומאורי החסידות .בנעוריו שם
נפשו בכפו וגלה למקום תורה בישיבות טעלז וקעלם בליטא שם יגע ומצא כדי מידתו ,ובשובו
לארה"ק קנה מקומו בישיבת חברון בירושלים והיה לחד מהאריות שבה ומגדולי גידוליה .רב
פעלים מקבצאל ונודע בעסקו במסי"נ בחילוץ ילדי ישראל מצפרני השמד .קידש את השם
בחייו ובמותו ונפל בידי בני עוולה בדמי ימיו ביום ז' תמוז תש"ח ,כאשר חירף נפשו להציל
נפשות מישראל בימי מצור ומצוק .לשמו ולזכרו קראתי שם הספרים 'בן מלך'.
אמי מורתי הצדקנית והחסודה מרת רבקה ע"ה בת הרב הגאון הגדול הצדיק רבי ברוך
מרדכי הכהן חרושטשל זצ"ל רב ומו"ץ בעיר לובלין מגדולי חסידי פילוב-קאצק ,אשר
באלמנותה ובמשברי התקופה השכילה לגדל את צאצאיה לתורה וליראת שמים ,ומתוך
מסירות נפש עצומה זכתה להקים בית גדול ונאמן לה' ,שלשלת תלמידי חכמים מופלגים
מרביצי תורה ויראה .חכמות נשים בנתה ביתה ,וחמין ושמן אשר סכתני בילדותי עומדים לי
כל ימי .נלב"ע בשם טוב ביום כ' מנחם אב תשל"ח.
זכות אבותי ויושר הורי הם שעמדו לי להגיע עד הלום
יהא ספר זה לעילוי נשמתם ותהא נפשם צרורה בצרור החיים.
ברחשי כבוד אזכיר את מו"ח מנקיי הדעת שבירושלים הרב הגאון הגדול הצדיק רבי
אליעזר דוד בראנד זצ"ל וחמותי החשובה והצדקנית מרת ליבא זעליגא ע"ה אנשי שם אשר
הקימו וטיפחו בהשכל ודעת ובמסירות נפש בית גדול של תורה ,בנין וחתנין רבנן גדולי תורה
דפקיע שמייהו ,נכדים ונינים ת"ח מרביצי תורה ויראה .בית וועד שהיה לנו למקור חיים ממנו
שאבנו מלא חפניים חיזוק ועידוד לעמל התורה ודקדוק המצוות.
זכרה להם אלוקים לטובה ותהא נשמתם צרורה בצרור החיים.
ממעון קדשו מן השמים ירעיף הקב"ה טללי חיים ושפע ברכה על קהילתנו הקדושה "קהל
עדת ירושלים" מבצר גדול לתורה ועבודת ה' ,לקיימה ולהחזיקה ולהגביר חיילים במפעלותיה,
וכאשר היה ה' עמנו מאז ראשיתה אשר מצער היתה ,ועל כפיים נשא אותנו ברוב חסדיו
לכוננה ולשכללה איתן ,כן יוסיף להיות עמנו תמיד ,להצליח דרכה לרומם קרנה ולהרחיב
גבולה .מהררי ציון יצו ה' את הברכה על כל בני הקהילה רבנן ותלמידיהון תומכיה ואוהדיה,
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ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך ברוב עוז ושלום ,תורה וגדולה רוממות וקדושה ,ונזכה
לעבדו בלבב שלם שכם אחד מתוך שמחה והרחבת הדעת.
אשא תודה וברכה לחברי הנהלת מוסדות קהילתנו הקדושה ,המוסרים את נפשם עבור
קיום המוסדות ,למען התורה ולומדיה .ובמיוחד להנהלת 'מכון כתבי בן מלך' והיו"ר הרב
הגאון רבי דוד אהרן סופר שליט"א המנצחים על המלאכה ומתמסרים בכל כוחם ואונם
למען מטרה קדושה זו לזכות את הרבים .וברכה מיוחדת למנהל הדגול הרב אריה קרישבסקי
שליט"א אשר קיבל על עצמו את משימת נטל קיומו של המכון ונושא בעולו במלוא אונו
ומרצו ,ומשקיע מאמצים כבירים במסירות ובנאמנות למען הוצאת הספרים לאור עולם.
יתברכו מנותן התורה ,הם וכל המסייעים על ידם ,הקב"ה ישלם שכרם וירעיף עליהם ועל
משפחותיהם ברכה ושלום תורה וגדולה עושר וכבוד ,וישלח ברכה והצלחה בכל פעליהם,
ויהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיהם וחפץ ה' בידם יצליח להרחיב גבולות הקדושה
ולהגדיל תורה ולהאדירה.
מנשים באהל תבורך נו"ב החשובה והחסודה אשת חיל מרת חנה תליט"א אשר ברוב
מסירותה ואהבתה לתורה עומדת לימיני למען אוכל להתמסר לעסק התורה והרבצתה
בשובה ונחת ,וחלק כחלק לה בלימוד התורה וזכות הרבים ,יאריך ה' ימיה ושנותיה בטוב
ובנעימים ,ויהי רצון מלפני אדון כל שנרווה יחד רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלצינו ומכל
משפחתנו הי"ו ,ונזכה לראות מהם דורות ישרים ומבורכים ששים ושמחים לעשות רצון קונם
עולים במעלות התורה הולכים בדרכיו ודבקים במידותיו ,מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,
אושר ונחת ,אורך ימים ושנות חיים.
בצאתי אפרוש כפי אל ה' בתודה על העבר ובבקשה על העתיד שלא תמוש התורה מפינו
ומפי זרענו ומפי זרע זרענו עד עולם ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים ,ונזכה במהרה
לרגלי מבשר באמור לציון מלך אלוקיך ונגלה כבוד ה'.
חודש מנחם אב תשע"ו

נתן יהודה ליב מינצברג
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תוכן
העניינים

בן מלך על התורה

ב

תוכן העניינים
ביאורים על סדר הפסוקים  -פרשת ויצא
כח ,יא ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש . . . . . . . . . . . .ג
כח ,יא וישכב במקום ההוא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ד
כח ,יב ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וגו' והנה ה'
נצב עליו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ה
כח ,יב ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו וגו'
ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית
אלוקים וזה שער השמים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..ו
כח ,יב ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו וגו'
ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית
אלוקים וזה שער השמים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו
כח ,יב ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע
השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו וגו'
ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית
אלוקים וזה שער השמים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח
כח ,יג והנה ה' נצב עליו  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י

כח ,כא-כב ושבתי בשלום אל בית אבי ,והיה ה' לי
לאלוקים .והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית
אלוקים ,וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך . . . . . . . . . . .יח
כח ,כ-כב וידר יעקב נדר לאמר ,אם יהיה אלוקים
עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ,ונתן לי
לחם לאכול ובגד ללבוש .ושבתי בשלום אל בית אבי,
והיה ה' לי לאלוקים .והאבן הזאת אשר שמתי מצבה
יהיה בית אלוקים ,וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך . . .כ
כח ,כב וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך . . . . . . . . . . . . .כ
כט ,יא וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך . . . . . . . . ..כא
כט ,יא וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך . . . . . . . . .כב
כט ,טז-יז וללבן שתי בנות ,שם הגדולה לאה ושם
הקטנה רחל .ועיני לאה רכות ,ורחל היתה יפת תואר
ויפת מראה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כג
כט ,כד ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה בתו
שפחה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כה

כח ,יג הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך . .יב

כט ,כח ויעש יעקב כן ,וימלא שבוע זאת ,ויתן לו את
רחל בתו לו לאשה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כה

כח ,טז וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום
הזה ואנכי לא ידעתי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..יג

כט ,לב ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי
אמרה כי ראה ה' בעניי ,כי עתה יאהבני אישי . . . . . . . . . .כז

כח ,טז-יז אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי.
וירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית
אלקים וזה שער השמים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יד

כט ,לב-לג ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי
אמרה כי ראה ה' בעניי ,כי עתה יאהבני אישי .ותהר
עוד ותלד בן ותאמר כי שמע ה' כי שנואה אנכי ויתן
לי גם את זה ותקרא שמו שמעון . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כח

כח ,יח  -וישכם יעקב בבוקר ויקח את האבן אשר שם
מראשותיו ,וישם אותה מצבה ,ויצוק שמן על ראשה . ..טו
כח ,יח וישכם יעקב בבוקר ויקח את האבן אשר שם
מראשותיו ,וישם אותה מצבה ,ויצוק שמן על ראשה . ..טז
כח ,כ-כב אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה
אשר אנכי הולך ,ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש וגו',
והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים . . . . . .יז
כח ,כא ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלוקים .יח

כט ,לב-לג ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי
אמרה כי ראה ה' בעניי ,כי עתה יאהבני אישי .ותהר
עוד ותלד בן ותאמר כי שמע ה' כי שנואה אנכי ,ויתן
לי גם את זה ותקרא שמו שמעון . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כח
כט ,לד-לה ותהר עוד ותלד בן ,ותאמר עתה הפעם
ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים ,על כן קרא
שמו לוי .ותהר עוד ותלד בן ,ותאמר הפעם אודה את
ה' ,על כן קראה שמו יהודה ,ותעמוד מלדת . . . . . . . . . .כט

תוכן העניינים ·

ביאורים על סדר הפסוקים  -פרשת ויצא

ג

כט ,לד ותהר עוד ותלד בן ,ותאמר עתה הפעם ילוה
אישי אלי ,כי ילדתי לו שלשה בנים ,על כן קרא שמו לוי.כט

יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ,ותקרא את שמו
זבולון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..מג

כט ,לד-לה ותהר עוד ותלד בן ,ותאמר עתה הפעם
ילוה אישי אלי ,כי ילדתי לו שלשה בנים ,על כן קרא
שמו לוי .ותהר עוד ותלד בן ,ותאמר הפעם אודה את
ה' ,על כן קראה שמו יהודה ,ותעמוד מלדת . . . . . . . . . . .ל

ל ,כג-כד אסף אלקים את חרפתי .ותקרא את שמו
יוסף לאמר יוסף ה' לי בן אחר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מג

כט ,לד-לה ותהר עוד ותלד בן ,ותאמר עתה הפעם
ילוה אישי אלי ,כי ילדתי לו שלשה בנים ,על כן קרא
שמו לוי .ותהר עוד ותלד בן ,ותאמר הפעם אודה את
ה' ,על כן קראה שמו יהודה ,ותעמוד מלדת . . . . . . . . . .לא
כט ,לד הפעם ילוה אישי אלי ,כי ילדתי לו שלשה
בנים ,על כן קרא שמו לוי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..לא
כט ,לה הפעם אודה את ה' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .לב
כט ,לה ותעמוד מלדת. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..לג
כט ,לה ותהר עוד ותלד בן ,ותאמר הפעם אודה את
ה' ,על כן קראה שמו יהודה ,ותעמוד מלדת . . . . . . . . . .לד
ל ,א ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ,ותקנא רחל
באחותה ,ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ,ואם אין
מתה אנכי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .לד
ל ,ב ויחר אף יעקב ברחל ,ויאמר התחת אלוקים אנכי
אשר מנע ממך פרי בטן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .לה
ל ,ג ותאמר הנה אמתי בלהה ,בוא אליה ותלד על
ברכי ,ואבנה גם אנכי ממנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .לה
ל ,יא ותאמר לאה בא גד ותקרא שמו גד . . . . . . . . . . . . ..לו
ל ,יא ותאמר לאה ָבּגָ ד ]בא גד[ ותקרא את שמו גד . . . . .לז
ל ,יד-טו וילך ראובן בימי קציר חטים ,וימצא דודאים
בשדה ,ויבא אותם אל לאה אמו ,ותאמר רחל אל
לאה ,תני נא לי מדודאי בנך .ותאמר לה המעט קחתך
את אישי ,ולקחת גם את דודאי בני ,ותאמר רחל ,לכן
ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך . . . . . . . . . . . . . . . . . .לט
ל ,יח ותאמר לאה נתן אלוקים שכרי ,אשר נתתי
שפחתי לאישי ,ותקרא שמו יששכר . . . . . . . . . . . . . . . .מא
ל ,כ ותאמר לאה זבדני אלוקים אותי זבד טוב ,הפעם

ל ,כה ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ,ויאמר יעקב אל
לבן ,שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי . . . . . . . . . . . . . . ..מד
ל ,כח-לד ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה .ויאמר אליו
אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך
אתי .כי מעט אשר היה לך לפני ויפרוץ לרוב ,ויברך ה'
אותך לרגלי ,ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי .ויאמר
מה אתן לך ,ויאמר יעקב לא תתן לי מאומה ,אם
תעשה לי הדבר הזה ,אשובה ארעה צאנך אשמור.
אעבור בכל צאנך היום ,הסר משם כל שה נקוד
וטלוא ,וכל שה חום בכשבים וטלוא ונקוד בעזים,
והיה שכרי וגו' ויאמר לבן הן לו יהי כדברך . . . . . . . . . . ..מה
ל ,כט-לא ויאמר אליו אתה ידעת את אשר עבדתיך
ואת אשר היה מקנך אתי .ויאמר מה אתן לך ,ויאמר
יעקב לא תתן לי מאומה ,אם תעשה לי הדבר הזה,
אשובה ארעה צאנך אשמור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מו
ל ,לז-לח ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון,
ויפצל בהן פצלות לבנות ,מחשוף הלבן אשר על
המקלות .ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים,
בשקתות המים אשר תבואן הצאן לשתות לנוכח
הצאן ,ויחמנה בבואן לשתות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..מז
לא ,ד לרחל וללאה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מח
לא ,כד ויבוא אלוקים אל לבן הארמי בחלום הלילה
ויאמר לו השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע . . . .מח
לא ,מא זה לי עשרים שנה בביתך ,עבדתיך ארבע
עשרה שנה בשתי בנותיך ,ושש שנים בצאנך ,ותחלף
את משכורתי עשרת מונים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .מט
לא ,מב לולי אלוקי אבי אלוקי אברהם ופחד יצחק
היה לי ,כי עתה ריקם שלחתני ,את עניי ואת יגיע כפי
ראה אלוקים ויוכח אמש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .נ
לא ,נג אלוקי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו ,אלהי
אביהם ,וישבע יעקב בפחד אביו יצחק . . . . . . . . . . . . . . . .נ

בן מלך על התורה

ד

מאמרים  -פרשת ויצא
מאמר א  -כי יעקב בחר לו י-ה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .נה
יעקב בחיר שבאבות • שלשה סוגים של בירור וניפוי • יעקב – נקבע כמציאות העם • יעקב
מיטתו שלימה • יעקב אבינו  -שלב מחודש ביצירת עם ישראל • יעקב אבינו לא מת

מאמר ב  -יעקב קראו בית  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .סג
הסולם – שמים וארץ כבית ועליה • שלושת האבות  -שלשה דרגות בגילוי השכינה בארץ •
שלשה אופני עבודה מחודשים • יעקב קראו בית – הקיום והשמירה מאת ה' • תפילות אבות
תקנום

מאמר ג  -יעקב אבינו  -צלם אלוקים  -מציאות של קדושה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .סט
שלשה אבות – הכרה ,עבודה ,קדושה • .ידיד ,בן ,רעיה • שלבי העליה אצל כל אדם • בכל
לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך כנגד ג' אבות • שלוש פרשיות בקריאת שמע • שלש רגלים
כנגד שלשת האבות • סוכות – השראת השכינה  -בחינת יעקב • חייו של יעקב – צרות
וקשיים • עבודה עצמית – 'צלם אלוקים' • יעקב בחינת 'תורה שבע"פ' • יעקב אבינו לא מת •
אברהם יצחק ויעקב  -כנגד חסד גבורה תפארת

מאמר ד  -רחל ולאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .פא
חשיבות לאה כאשת יעקב על ידי היותה אם הבנים • ההתמודדות בין רחל ולאה • מעשה
הדודאים הפסד לרחל ושכר ללאה • לאה התפללה על רחל שלא תפסיד את כל מעמדה •
יעקב זכה בלאה מצד חלק הבכורה של עשיו • מלכות וכהונה מבני לאה • רחל  -בחינת חלק
ה'פשוט' • חששה של רחל ליפול בחלקו של עשיו • נפלאות דרכי זיווגו של יעקב

ביאורים על סדר הפסוקים  -פרשת וישלח
לב ,ד-ה וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו
ארצה שעיר שדה אדום .ויצו אותם לאמר ,כה
תאמרון לאדוני לעשיו ,כה אמר עבדך יעקב עם לבן
גרתי ואחר עד עתה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .צג

לב ,טו-טז עזים מאתים ותישים עשרים ,רחלים
מאתים ואילים עשרים .גמלים מיניקות ובניהם
שלושים ,פרות ארבעים ופרים עשרה ,אתונות
עשרים ועירים עשרה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..צח

לב ,ה כה אמר עבדך יעקב ,עם לבן גרתי ואחר עד עתה .צג

לב ,כד-כה ויקחם ויעבירם את הנחל ,ויעבר את אשר
לו .ויותר יעקב לבדו ,ויאבק איש עמו עד עלות השחר ..צט

לב ,ז באנו אל אחיך אל עשיו ,וגם הולך לקראתך
וארבע מאות איש עמו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..צד
לב ,ט ויאמר ,אם יבוא עשיו אל המחנה האחת
והכהו ,והיה המחנה הנשאר לפליטה . . . . . . . . . . . . . . . .צה
לב ,ט ויאמר ,אם יבוא עשיו אל המחנה האחת
והכהו ,והיה המחנה הנשאר לפליטה. . . . . . . . . . . . . . . . .צו
לב ,טו-טז עזים מאתים ותישים עשרים ,רחלים
מאתים ואילים עשרים .גמלים מיניקות ובניהם
שלושים ,פרות ארבעים ופרים עשרה ,אתונות
עשרים ועירים עשרה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..צז

לב ,כה ויותר יעקב לבדו ,ויאבק איש עמו עד עלות
השחר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ק
לב ,כה ויותר יעקב לבדו ,ויאבק איש עמו עד עלות
השחר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קא
לב ,כו וירא כי לא יכול לו ,ויגע בכף ירכו ,ותקע כף ירך
יעקב בהאבקו עמו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קב
לב ,כח-כט ויאמר אליו מה שמך ,ויאמר ,יעקב.
ויאמר ,לא יעקב יאמר עוד שמך ,כי אם ישראל ,כי
שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל . . . . . . . . . . . . . . . . .קג

תוכן העניינים ·

ביאורים על סדר הפסוקים  -פרשת וישלח

ה

לב ,כט ויאמר ,לא יעקב יאמר עוד שמך ,כי אם
ישראל ,כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל . . . . . . .קד

ושב שם ,ועשה שם מזבח לא-ל הנראה אליך בברחך
מפני עשיו אחיך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קיח

לב ,כז-ל ויאמר ,שלחני כי עלה השחר ,ויאמר
לא אשלחך כי אם ברכתני .ויאמר אליו מה שמך,
ויאמר יעקב .ויאמר ,לא יעקב יאמר עוד שמך ,כי
אם ישראל ,כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל.
וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ,ויאמר למה זה
תשאל לשמי ,ויברך אתו שם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..קה

לה ,ב-ד ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו,
הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם ,והיטהרו
והחליפו שמלותיכם .ונקומה ונעלה בית אל וגו' ויתנו
אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם ,ואת הנזמים
אשר באזניהם ,ויטמון אותם יעקב תחת האלה אשר
עם שכם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קיח

לב ,לג על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה
אשר על כף הירך עד היום הזה ,כי נגע בכף ירך יעקב
בגיד הנשה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קו

לה ,ו-טו ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען הוא בית
אל ,הוא וכל העם אשר עמו .ויבן שם מזבח ויקרא
למקום א־ל בית א־ל ...ויקרא יעקב את שם המקום
אשר דיבר אתו שם אלוקים בית א־ל . . . . . . . . . . . . . . .קיט

לג ,ד וירץ עשיו לקראתו ,ויחבקהו ,ויפול על צואריו
וישקהו ,ויבכו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קח
לג ,ט ויאמר עשיו יש לי רב ,אחי יהי לך אשר לך. . . . . . .קי
לג ,יח ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען,
בבואו מפדן ארם ,ויחן את פני העיר. . . . . . . . . . . . . . . . .קי
לג ,יט ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו
מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה . . . . . . . . . . . . . .קיג
לג ,כ ויצב שם מזבח ויקרא לו א-ל אלוקי ישראל . . . ..קיד

לה ,ט-יג וירא אלוקים אל יעקב עוד בבואו מפדן
ארם ,ויברך אותו .ויאמר לו אלוקים שמך יעקב ,לא
יקרא שמך עוד יעקב ,כי אם ישראל יהיה שמך ,ויקרא
את שמו ישראל .ויאמר לו אלוקים אני א-ל שדי פרה
ורבה ,גוי וקהל גוים יהיה ממך ,ומלכים מחלציך יצאו.
ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה,
ולזרעך אחריך אתן את הארץ .ויעל מעליו אלוקים,
במקום אשר דיבר אתו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..קכב
לה ,יא ויאמר לו אלוקים אני א-ל שד-י ,פרה ורבה,
גוי וקהל גוים יהיה ממך ,ומלכים מחלציך יצאו . . . . . . .קכג

לד ,ז ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ,ויתעצבו
האנשים ויחר להם מאד ,כי נבלה עשה בישראל,
לשכב את בת יעקב ,וכן לא יעשה . . . . . . . . . . . . . . . . ..קטו

לה ,יא גוי וקהל גויים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קכג

לד ,יג ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו
במרמה ,וידברו אשר טמא את דינה אחותם . . . . . . . . .קטו

לה ,יא ויאמר לו אלוקים אני א-ל שדי פרה ורבה ,גוי
וקהל גוים יהיה ממך ,ומלכים מחלציך יצאו . . . . . . . . ..קכד

לד ,כה-כז ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים ,ויקחו
שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ,ויבואו
על העיר בטח ,ויהרגו כל זכר .ואת חמור ואת שכם
בנו הרגו לפי חרב ,ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו.
בני יעקב באו על החללים ,ויבוזו העיר אשר טימאו
אחותם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קטו

לה ,יח ויהי בצאת נפשה כי מתה ,ותקרא שמו בן
אוני ,ואביו קרא לו בנימין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..קכו

לד ,ל-לא ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי ,עכרתם
אותי להבאישני ביושב הארץ בכנעני ובפרזי ,ואני
מתי מספר ונאספו עלי והכוני ,ונשמדתי אני וביתי.
ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו . . . . . . . . . . . . . . . . ..קטו
לד ,יג ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו
במרמה ,וידברו אשר טמא את דינה אחותם . . . . . . . . .קטז
לד ,כה ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים ,ויקחו שני
בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ,ויבואו על
העיר בטח ויהרגו כל זכר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קטז
לה ,א ויאמר אלוקים אל יעקב קום עלה בית אל,

לה ,יח ויהי בצאת נפשה כי מתה ,ותקרא שמו בן
אוני ,ואביו קרא לו בנימין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..קכז
לה ,כב ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא ,וילך ראובן
וישכב את בלהה פילגש אביו ,וישמע ישראל ,ויהיו
בני יעקב שנים עשר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קכח
לה ,כא-כב ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל
עדר .ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא וגו' ויהיו בני
יעקב שנים עשר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קכט
לה ,כב ויהיו בני יעקב שנים עשר . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קל
לו ,יב ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשיו ,ותלד
לאליפז את עמלק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..קלב
לו ,לא ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני
מלך מלך לבני ישראל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..קלג

בן מלך על התורה

ו

מאמרים  -פרשת וישלח
מאמר א  -מערכת יעקב ועשיו ' -מעשה אבות סימן לבנים'  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קלז
השתדלות יעקב לפייס את עשיו • וישקהו  -ההודאה על הברכות • לא נשקו בכל לבו • שיטת
רשב"י שנכמרו רחמיו • המלחמה מול עשיו לעומת המלחמה מול שאר האומות • שני סוגי
הצרות אצל יעקב אבינו • עשיו בא להילחם כאשר יעקב עולה לגדולה

מאמר ב  -דורון תפילה ומלחמה  -מעשה אבות סימן לבנים . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קמה
דרכי יעקב כסימן לדורות • פגישת יעקב ועשיו  -דורון • בדרך בצאתם ממצרים  -תפילה •
בימי המן  -מלחמה • בימי השואה  -המחנה הנשאר לפליטה

מאמר ג  -ויצר לו  -שלא יהרוג הוא את אחרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קמט
יעקב העדיף את דרך הדורון • שני גישות בחז"ל ביחס להנהגת יעקב • יעקב חס על הכוחות
החיוביים הטמונים בעשיו • התכונות החשובות הטמונות בעשיו • ראשו של עשיו בצד
הקדושה • שמא יהרוג הוא את אחרים • שנשתייר על פכים קטנים • לא גלו ישראל אלא כדי
להוסיף גרים • ניצוצות הקדושה  -כוחות נעלים ותכונות טובות • בירור ניצוצות הקדושה
המעורבים עם עמלק

מאמר ד  -קום עלה בית אל ושב שם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קנו
הקושי בלשון 'ושב שם' • ביאור 'הסירו את אלהי הנכר' • והטהרו והחליפו שמלותיכם
• העליה לבית א-ל לצורך הקמת בית ה' • קביעת בית אלוקים בבית א-ל  -כדין מקדש
והלכותיו • קביעת בית המקדש מחדשת גדרי הרחקה מעבודה זרה • ושב שם  -כדין ישיבת
ארץ ישראל • ברית יהושע בשכם במקביל לדברי יעקב • הכניסה לארץ ישראל מחייבת
דרגה יותר רמה של הרחקה מע"ז

ביאורים על סדר הפסוקים  -פרשת וישב
לז ,א-ב וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען.
אלה תולדות יעקב ,יוסף בן שבע עשרה שנה . . . . . . . .קסז

לז ,ג וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים
הוא לו ,ועשה לו כתונת פסים . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..קעא

לז ,ב אלה תולדות יעקב ,יוסף בן שבע עשרה שנה  . .קסט

לז ,ג ועשה לו כתונת פסים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קעג

לז ,ב אלה תולדות יעקב ,יוסף בן שבע עשרה שנה
היה רועה את אחיו בצאן ,והוא נער את בני בלהה
ואת בני זלפה נשי אביו ,ויבא יוסף את דיבתם רעה
אל אביהם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קסט

לז ,ג וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים
הוא לו ,ועשה לו כתונת פסים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..קעג

לז ,ב והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו . ..קע
לז ,ב ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם . . . . . . . . . ..קע
לז ,ג וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים
הוא לו ,ועשה לו כתונת פסים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קע

לז ,ד ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו
וישנאו אותו ,ולא יכלו דברו לשלום . . . . . . . . . . . . . . . .קעד
לז ,ה ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ,ויוסיפו עוד
שנוא אותו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קעד
לז ,ה-ו ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ,ויוסיפו עוד
שנוא אותו .ויאמר אליהם שמעו נא החלום הזה
אשר חלמתי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קעה

תוכן העניינים ·

ביאורים על סדר הפסוקים  -פרשת וישב

לז ,ו-ח ויאמר אליהם ,שמעו נא החלום הזה אשר
חלמתי .והנה אנחנו מאלמים אלומים בתוך השדה,
והנה קמה אלומתי וגם ניצבה ,והנה תסובינה
אלומותיכם ותשתחוין לאלומתי .ויאמרו לו אחיו,
המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו ,ויוסיפו
עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו . . . . . . . . . . . ..קעו
לז ,ט ויחלום עוד חלום אחר ,ויספר אותו לאחיו
ויאמר הנה חלמתי חלום עוד ,והנה השמש והירח
ואחד עשר כוכבים משתחוים לי . . . . . . . . . . . . . . . . . ..קעז
לז ,ט-י ויחלום עוד חלום אחר ,ויספר אותו לאחיו,
ויאמר הנה חלמתי חלום עוד ,והנה השמש והירח
ואחד עשר כוכבים משתחוים לי .ויספר אל אביו ואל
אחיו ,ויגער בו אביו ,ויאמר לו מה החלום הזה אשר
חלמת ,הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך
ארצה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..קעח
לז ,יא ויקנאו בו אחיו ,ואביו שמר את הדבר . . . . . . . .קעט
לז ,יב וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם . . . . . . .קפ
לז ,יג-יז ויאמר ישראל אל יוסף ,הלוא אחיך רועים
בשכם ,לכה ואשלחך אליהם ...וימצאהו איש והנה
תועה בשדה ,וישאלהו האיש לאמר מה תבקש...
ויאמר האיש נסעו מזה ,כי שמעתי אומרים נלכה
דותינה ,וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדותן. . . . . . . . .קפא

ז

את אחינו וכסינו את דמו .לכו ונמכרנו לישמעאלים,
וידינו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא . . . . . . . . . . . . . .קפו
לז ,כח וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף. . . .קפח
לח ,א ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ,ויט עד
איש עדולמי ושמו חירה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קפח
לח ,א ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו. . . . . . . .קפט
לח ,ב וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע,
ויקחה ויבוא אליה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קצא
לח ,יד ותסר בגדי אלמנותה מעליה ,ותכס בצעיף
ותתעלף ,ותשב בפתח עינים אשר על דרך תמנתה,
כי ראתה כי גדל שלה והוא לא ניתנה לו לאשה . . . . . ..קצב
לח ,טז ויט אליה אל הדרך ,ויאמר הבה נא אבוא
אליך ,כי לא ידע כי כלתו היא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קצב
לח ,כה היא מוצאת ,והיא שלחה אל חמיה לאמר,
לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ,ותאמר הכר נא ,למי
החותמת והפתילים והמטה האלה . . . . . . . . . . . . . . . . .קצג
לח ,כו  -ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני . . . . . . . . . . . . ..קצד
לח ,כז והנה תאומים בבטנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..קצה

לז ,יט-כ ויאמרו איש אל אחיו ,הנה בעל החלומות
הלזה בא .ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד
הבורות ,ואמרנו חיה רעה אכלתהו ,ונראה מה יהיו
חלומותיו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..קפג

לח ,כח-ל ויהי בלדתה ויתן יד ,ותקח המילדת
ותקשור על ידו שני לאמר ,זה יצא ראשונה .ויהי
כמשיב ידו והנה יצא אחיו ,ותאמר מה פרצת עליך
פרץ ,ויקרא שמו פרץ .ואחר יצא אחיו אשר על ידו
השני ,ויקרא שמו זרח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קצה

לז ,כא-כב וישמע ראובן ויצלהו מידם ,ויאמר לא נכנו
נפש .ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם ,השליכו
אותו אל הבור הזה אשר במדבר ,ויד אל תשלחו בו . . .קפד

לט ,ב-ג ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח ,ויהי בבית
אדוניו המצרי .וירא אדניו כי ה' אתו ,וכל אשר הוא
עושה ה' מצליח בידו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קצו

לז ,כב ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם ,השליכו
אותו אל הבור הזה אשר במדבר ,ויד אל תשלחו בו . . .קפה

לט ,ח-ט וימאן ,ויאמר אל אשת אדוניו ,הן אדוני לא
ידע אתי מה בבית ,וכל אשר יש לו נתן בידי .איננו
גדול בבית הזה ממני ,ולא חשך ממני מאומה ,כי אם
אותך באשר את אשתו ,ואיך אעשה הרעה הגדולה
הזאת וחטאתי לאלוקים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .קצז

לז ,כו-כז ויאמר יהודה אל אחיו ,מה בצע כי נהרוג
את אחינו ,וכסינו את דמו .לכו ונמכרנו לישמעאלים,
וידינו אל תהי בו ,כי אחינו בשרנו הוא . . . . . . . . . . . . . .קפה
לז ,כב-כז ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דם,
השליכו אותו אל הבור הזה אשר במדבר ,ויד אל
תשלחו בו ...ויאמר יהודה אל אחיו ,מה בצע כי נהרוג

לט ,יא ויהי כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות
מלאכתו ,ואין איש מאנשי הבית שם בבית . . . . . . . . . .קצז
מ ,כג ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. . . . . ..קצח

בן מלך על התורה

ח

מאמרים  -פרשת וישב
מאמר א  -אלה תולדות יעקב יוסף  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רה
תפקידו של יעקב בבואו לארץ  -יצירת מבנה יוסף והאחים • יוסף מיוחד ונעלה על שאר
האחים • ראוי היה יוסף להעמיד י"ב שבטים • יוסף העמיד שבטים כיעקב אביו • יוסף
בבחינת 'אב' • בחירת יוסף  -בין קודש לקודש • 'יעקב' חלקו הטבעי' ,ישראל'  -החלק שזכה
במאבקו • בחינת 'ישראל' ' -אב' ,בחינת 'יעקב' חלק 'הבנים' • יעקב ורחל  -ישראל ולאה •
מלכות יוסף מצד צרכי העם ,מלכות יהודה מצד רוממות מעלתו • מלכות יוסף בחינת 'יעקב
ורחל' ,מלכות יהודה בחינת 'ישראל ולאה' • הסדר הראוי  -יוסף המכין ויהודה מגיע אל
השלימות • מלכות בית דוד  -תיקון בחינת חלקו של עשיו

מאמר ב  -ביקש יעקב לישב בשלווה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ריד
הקשיים לצדיקים  -מצד שלימות עבודתם ותפקידם • שלימות האדם דווקא מהמצבים
השונים • הניסיון שלא להתרעם על הנהגת ה' עמו • ניסיונות אלו היו בחינת עבודתו של
יעקב • הבקשה לישב בשלווה מנוגדת לרצון העליון • ההתייחסות הנכונה למצבי הקטנות
• מצבי הקושי הזדמנות פז • נסיונות  -הזדמנות לאדם לבטא את דרגת עבודתו • עמידה
בנסיון מרוממת את האדם • נסיונות הגלות גילו את מדריגתם הפנימית של ישראל • אחותי
 שנתאחו לי בגלות • בשכר הצער עתיד הקב"ה לשלם שכרם • התחזקות אור תושבע"פבימי הגלות • תורתו של משיח  -על ידי הצער והמסירות נפש בגלות

מאמר ג  -אני עוסק בורא אורו של מלך המשיח  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רכד
הקב"ה היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח • כל בנין עם ישראל בדרכים מופלאות • בנין
המלכות בדרכי הנהגה מופלאים ובלתי צפויים • מלכות בית דוד מתפתחת בנתיבים עלומים
• מעשים בלתי צפויים  -עדות כי יד ה' עשתה כל זאת

ביאורים על סדר הפסוקים  -פרשת מקץ
מא ,א ויהי מקץ שנתים ימים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רלא
מא ,ב-ה והנה מן היאור עולות שבע פרות ,יפות
מראה ובריאות בשר ,ותרעינה באחו וגו' .ויישן
ויחלום שנית ,והנה שבע שבלים ,עולות בקנה אחד
בריאות וטובות וגו' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..רלב
מא ,ד-ה ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות
הבשר ,את שבע הפרות יפות המראה והבריאות,
וייקץ פרעה .ויישן ויחלום שנית ,והנה שבע שבלים
עולות בקנה אחד ,בריאות וטובות . . . . . . . . . . . . . . . . .רלג
מא ,טז בלעדי ,אלוקים יענה את שלום פרעה . . . . . . ..רלג
מא ,לב ועל השנות החלום אל פרעה פעמיים ,כי נכון
הדבר מעם האלוקים וממהר האלוקים לעשותו . . . . . .רלד

מא ,לג ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם ,וישיתהו על
ארץ מצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רלה
מא ,מב-מג ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ,ויתן
אותה על יד יוסף ,וילבש אותו בגדי שש ,וישם רביד
הזהב על צוארו .וירכב אותו במרכבת המשנה אשר
לו ,ויקראו לפניו אברך ,ונתון אותו על כל ארץ מצרים . .רלו
מב ,ז-ט וירא יוסף את אחיו ויכירם ,ויתנכר אליהם
וידבר אתם קשות ,ויאמר אלהם מאין באתם ,ויאמרו
מארץ כנען לשבר אוכל .ויכר יוסף את אחיו ,והם לא
הכירוהו .ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם,
ויאמר אליהם מרגלים אתם ,לראות את ערות הארץ
באתם. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רלז

תוכן העניינים ·

ביאורים על סדר הפסוקים  -פרשת ויגש

מב ,טו-כ בזאת תבחנו חי פרעה אם תצאו מזה ,כי
אם בבוא אחיכם הקטן הנה .שלחו מכם אחד ,ויקח
את אחיכם ואתם האסרו ויבחנו דבריכם ,האמת
אתכם ,ואם לא ,חי פרעה כי מרגלים אתם .ויאסוף
אותם אל משמר שלשת ימים .ויאמר אלהם יוסף
ביום השלישי ,זאת עשו וחיו ,את האלוקים אני ירא.
אם כנים אתם ,אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם,
ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם .ואת אחיכם
הקטן תביאו אלי ,ויאמנו דבריכם ולא תמותו ,ויעשו כן .רמ
מב ,יט-כד אם כנים אתם ,אחיכם אחד יאסר בבית
משמרכם ,ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם וגו'
ויען ראובן אותם לאמר ,הלוא אמרתי אליכם לאמר
אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש,
והם לא ידעו כי שומע יוסף ,כי המליץ בינותם וגו'

ט

ויקח מאתם את שמעון ויאסור אותו לעיניהם. . . . . . .רמא
מג ,ח-ט ויאמר יהודה וגו' אנכי אערבנו מידי תבקשנו
אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך ,וחטאתי לך
כל הימים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רמב
מג ,טז וירא יוסף אתם את בנימין ,ויאמר לאשר על
ביתו ,הבא את האנשים הביתה וטבוח טבח והכן ,כי
אתי יאכלו האנשים בצהרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רמב
מג ,טז וירא יוסף אתם את בנימין ,ויאמר לאשר על
ביתו הבא את האנשים הביתה וטבוח טבח והכן ,כי
אתי יאכלו האנשים בצהרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רמג
מד ,יג ויקרעו שמלותם ,ויעמוס איש על חמורו
וישובו העירה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רמד

מאמרים  -פרשת מקץ
מאמר א  -דרכי ההתגלות האלוקית בנבואה ובחלום. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רמט
דרגות הגילוי האלוקי בנבואה ובחלום • דרגת הגילוי לאבות  -הופעה גלויה • דרגות גילוי
הנבואה אצל יעקב אבינו • אופני הגילוי האלוקי אצל יוסף • בחינת הגילוי הנבואי בחלום -
ידיעת פתרונו • מעלת הנבואה בדרגת חלום  -בחינת תורה שבע"פ

מאמר ב ' -מעשה אבות סימן לבנים' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רנד
מדריגות הגילוי האלוקי אצל האבות  -שני חלקי ספר בראשית • אופי הגילוי אצל השבטים
בדרגה יותר טבעית • ההופעה האלוקית בדרכי ההשגחה המופלאים • שלבי הגילוי וההופעה
בתוך הטבע בכללות תקופות עם ישראל • נס פורים  -הנהגת ה' בתוך סדרי הטבע • תקופת
יציאת מצרים והנבואה בישראל מקבילה לתקופת האבות • תקופת הגלות מקבילה לתקופת
השבטים • פלאי ההשגחה האלוקית בימי נס פורים • מאורעות מקבילים במאורעות
השבטים ובמגילת אסתר • תכלית הבריאה  -הגילוי האלוקי בתוך הטבע הארצי • למרות
ירידת הדורות יש זיכוך והתעלות בדורות המאוחרים •

ביאורים על סדר הפסוקים  -פרשת ויגש

מד ,לג ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדוני,
והנער יעל עם אחיו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רסח

הימים .ועתה ישב נא עבדך תחת הנער ,עבד לאדוני,
והנער יעל עם אחיו .כי איך אעלה אל אבי ,והנער
איננו אתי ,פן אראה ברע אשר ימצא את אבי .ולא
יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ,ויקרא הוציאו
כל איש מעלי ,ולא עמד איש אתו ,בהתודע יוסף אל
אחיו. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..רסט

מד ,לב  -מה ,א כי עבדך ערב את הנער מעם אבי
לאמר ,אם לא אביאנו אליך ,וחטאתי לאבי כל

מה ,ה-ח ועתה אל תעצבו ,ואל יחר בעיניכם
כי מכרתם אותי הנה ,כי למחיה שלחני אלוקים

מד ,יח ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא
עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך
כפרעה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..רסז

בן מלך על התורה

י
לפניכם ...ועתה ,לא אתם שלחתם אותי הנה ,כי
האלוקים ,וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו,
ומושל בכל ארץ מצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רע
מה ,ה-ח ועתה אל תעצבו ,ואל יחר בעיניכם
כי מכרתם אותי הנה ,כי למחיה שלחני אלוקים
לפניכם ...ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה ,כי
האלוקים ,וישימני לאב לפרעה ,ולאדון לכל ביתו,
ומושל בכל ארץ מצרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רעא
מה ,יד-טו ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך ,ובנימין
בכה על צואריו .וינשק לכל אחיו ויבך עליהם ,ואחרי
כן דיברו אחיו אתו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רעב
מה ,כז וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר
אליהם ,וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת
אותו ,ותחי רוח יעקב אביהם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..רעד
מו ,ב ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה,
ויאמר ,יעקב יעקב ויאמר הנני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..רעד
מו ,יט בני רחל אשת יעקב ,יוסף ובנימין . . . . . . . . . . . .רעה

מו ,כז כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה ,שבעים . .רעה
מו ,כז כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה ,שבעים . .רעז
מו ,כח ואת יהודה שלח להורות לפניו גושנה . . . . . . . .רעח
מו ,כט ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל
אביו גושנה ,וירא אליו ,ויפול על צואריו ויבך על
צואריו עוד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רעט
מז ,ט ויאמר יעקב אל פרעה מעט ורעים היו ימי שני
חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי בימי מגוריהם . . ..רפ
מז ,יט למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו ,קנה
אותנו ואת אדמתנו בלחם ,ונהיה אנחנו ואדמתנו
עבדים לפרעה ,ותן זרע ונחיה ולא נמות והאדמה לא
תשם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רפא
מז ,כג-כד ויאמר יוסף אל העם ,הן קניתי אתכם
היום ואת אדמתכם לפרעה ,הא לכם זרע וזרעתם
את האדמה .והיה בתבואות ונתתם חמישית לפרעה,
וארבע הידות יהיה לכם לזרע השדה ולאכלכם,
ולאשר בבתיכם ולאכול לטפכם . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רפא

מאמרים  -פרשת ויגש
מאמר א ' -אחד באחד יגשו'  -זה יהודה ויוסף  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רפה
מלכים מדיינים אלו עם אלו ,אנו מה איכפת לנו • מלכות יוסף תחילה ואחר כך מלכות יהודה
• הטעם שיש שני מלכים בישראל • יוסף ודוד במנין שבעת הרועים של עם ישראל • יוסף
 -מלכותו במצרים ומלכות יהושע • שני המנהגים בסדר האושפיזין

מאמר ב  -שור זה יוסף  -אריה זה יהודה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .רצא
יוסף ויהודה שני מידות ותכונות הנצרכות למלכות • מלכות יוסף  -כשרון עשייה • מלכות
יהודה  -תפארת חכמה • יהודה השתבח בחכמה ומשפט • יוסף  -שור ,יהודה  -אריה •
סדר הדברים  -יוסף המכין ויהודה בא אל המוכן • תכונות יוסף ראויות למשנה למלך •
יהודה ויוסף  -קיסר ופלג קיסר • ירבעם לא הסכים שיהא 'בן ישי בראש' • לעתיד לבוא -
ודוד עבדי נשיא לעולם • עגלי ירבעם  -משורש חטא העגל בחינת 'שור' • תיקון מידת יוסף
בשילוב מידת דוד • יוסף  -עין ,יהודה  -לב • דרכי הבעש"ט והגר"א בעבודת ה' • ההבדלים
בענין ההידור במצוות ,ומידת חסידות בעבודת ה' • תלמוד תורה מול עבודת התפילה •
התכלית ' -לעשות' או 'להיות'  -כנגד בחינות יהודה ויוסף • ההבדלים בענין ההתבוננות
בהשגת ה' • ביאור בחינות יסוד ומלכות • יסוד  -בחינת יום השישי  -מלכות בחינת שבת •
יוסף מידת היסוד  -אסיפת כל הכוחות • דוד מידת מלכות  -קבלת כלל הכוחות • בחינות
אלו במשיח בן יוסף ומשיח בן דוד

תוכן העניינים ·

ביאורים על סדר הפסוקים  -פרשת ויחי

יא

מאמר ג  -מלכות יהודה ומלכות יוסף בחינות שמים וארץ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שח
מלכות יוסף  -צרכי העם ,מלכות יהודה הנהגה רוחנית • מלכות בית דוד  -נציג מלכות
ה' בארץ • מלכות בית דוד  -חכמה ,מלכות יוסף  -שפע וגבורה • מלכות יהודה  -שבטי
המקדש  -לוי יהודה ובנימין • יהודה עסק בצרכי הארץ למען המטרה האלוקית • ואת יהודה
שלח להורות  -להקים בית תלמוד • בין ברכת יהודה לברכת יוסף • שורש שבטי יהודה
ויוסף בעת לידתם • משיח בן יוסף ומשיח בן דוד • יוסף בחינת יום השישי ,דוד בחינת שבת

מאמר ד  -לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שטו
מבט האמונה על המאורעות בעולם • מאורעות וסיפורי התורה במבט ספר התהלים • ספר
תהילים  -סגנון ההשקפה האמיתית • השקפת האמונה הבהירה בחיי דוד המלך • סוד
'אלוקים חשבה לטובה' • רגלי הצדיק מוליכות אותו למעשים נעלים • הצדיק מרגיש את
האמת אף שאין הדבר גלוי לפניו • ממני יצאו הדברים

ביאורים על סדר הפסוקים  -פרשת ויחי
מז ,כח ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה,
ויהי ימי יעקב שני חייו ,שבע שנים וארבעים ומאת
שנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שכג
מז ,כח ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה,
ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת
שנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שכד
מז ,כח ויהי ימי יעקב שני חייו ,שבע שנים וארבעים
ומאת שנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שכה
מז ,לא ויאמר השבעה לי ,וישבע לו ,וישתחו ישראל
על ראש המטה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שכו
מח ,ג-ה ויאמר יעקב אל יוסף א־ל ש־די נראה אלי
בלוז בארץ כנען ,ויברך אותי .ויאמר אלי הנני מפרך
והרביתיך ,ונתתיך לקהל עמים ,ונתתי את הארץ
הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם .ועתה שני בניך,
הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה ,לי
הם ,אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי . . . . . . . . ..שכח
מח ,ד-ה ויאמר אלי הנני מפרך והרביתיך ,ונתתיך
לקהל עמים ,ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך
אחוזת עולם .ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ
מצרים עד בואי אליך מצרימה ,לי הם ,אפרים ומנשה
כראובן ושמעון יהיו לי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שכט
מח ,ה ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים ,עד
בואי אליך מצרימה ,לי הם ,אפרים ומנשה כראובן
ושמעון יהיו לי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .של
מח ,ה-ו ועתה שני בניך ,הנולדים לך בארץ מצרים
עד בואי אליך מצרימה ,לי הם ,אפרים ומנשה כראובן

ושמעון יהיו לי .ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך
יהיו ,על שם אחיהם יקראו בנחלתם . . . . . . . . . . . . . ..שלא
מח ,ה ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים ,עד
בואי אליך מצרימה ,לי הם ,אפרים ומנשה כראובן
ושמעון יהיו לי. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שלב
מח ,ז ואני בבואי מפדן ,מתה עלי רחל בארץ כנען
בדרך ,בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה ,ואקברה שם
בדרך אפרת הוא בית לחם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..שלג
מח ,יב-י„ ויוצא יוסף אותם מעם ברכיו ,וישתחו
לאפיו ארצה .ויקח יוסף את שניהם ,את אפרים
בימינו משמאל ישראל ,ואת מנשה בשמאלו מימין
ישראל ויגש אליו .וישלח ישראל את ימינו ,וישת
על ראש אפרים והוא הצעיר ,ואת שמאלו על ראש
מנשה ,שיכל את ידיו כי מנשה הבכור . . . . . . . . . . . . .שלה
מח ,טו האלוקים אשר התהלכו אבותי לפניו ,אברהם
ויצחק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שלו
מח ,טז המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את
הנערים ,ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק,
וידגו לרוב בקרב הארץ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שלו
מח ,יט גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ,ואולם אחיו
הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים . . . . . . . . . . . . .שלז
מח ,יז-יט וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש
אפרים ,וירע בעיניו ,ויתמוך יד אביו ,להסיר אותה
מעל ראש אפרים על ראש מנשה .ויאמר יוסף אל
אביו לא כן אבי ,כי זה הבכור ,שים ימינך על ראשו.
וימאן אביו ויאמר ,ידעתי בני ידעתי ,גם הוא יהיה

יב

בן מלך על התורה

לעם וגם הוא יגדל ,ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו
וזרעו יהיה מלוא הגוים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שלז

מט ,י לא יסור שבט מיהודה ,ומחוקק מבין רגליו ,עד
כי יבוא שילה ולו יקהת עמים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שסב

מח ,כא-כב ויאמר ישראל אל יוסף ,הנה אנכי
מת והיה אלוקים עמכם ,והשיב אתכם אל ארץ
אבותיכם .ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך ,אשר
לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי . . . . . . . . . . . . . ..שלט

מט ,י לא יסור שבט מיהודה ,ומחוקק מבין רגליו . . . .שסב
מט ,י לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. . . . .שסג
מט ,יא-יב אוסרי לגפן עירו ולשורקה בני אתונו,
כיבס ביין לבושו ,ובדם ענבים סותו .חכלילי עינים
מיין ולבן שיניים מחלב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..שסה

מח ,כא-כב ויאמר ישראל אל יוסף הנה אנכי מת,
והיה אלוקים עמכם ,והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם.
ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך ,אשר לקחתי מיד
האמורי בחרבי ובקשתי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שמא

מט ,יג זבולון לחוף ימים ישכון ,והוא לחוף אניות
וירכתו על צידון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שסו

מט ,א-ב ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה
לכם ,את אשר יקרא אתכם באחרית הימים .הקבצו
ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם . . . . . . . .שמב

מט ,יד-טו יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים.
וירא מנוחה כי טוב ,ואת הארץ כי נעמה ,ויט שכמו
לסבול ויהי למס עובד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שסח

מט ,א האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם
באחרית הימים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שמג

מט ,טז דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל . . . . . . . . . . .שסח

מט ,א האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם
באחרית הימים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שמה

מט ,טז-יח דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל .יהי דן
נחש עלי דרך ,שפיפון עלי אורח ,הנושך עקבי סוס
ויפול רוכבו אחור .לישועתך קויתי ה' . . . . . . . . . . . . . .שסט

מט ,א האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם
באחרית הימים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שמח

מט ,יט גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. . . . . . . . . . . . . . ..שע

מט ,ב הקבצו ושמעו בני יעקב ,ושמעו אל ישראל
אביכם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שנ
מט ,ג ראובן בכורי אתה ,כוחי וראשית אוני ,יתר
שאת ויתר עז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שנא
מט ,ג-ד ראובן בכורי אתה ,כוחי וראשית אוני ,יתר
שאת ויתר עז .פחז כמים אל תותר ,כי עלית משכבי
אביך ,אז חללת יצועי עלה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..שנג
מט ,ד פחז כמים אל תותר ,כי עלית משכבי אביך ,אז
חללת יצועי עלה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..שנה
מט ,ד פחז כמים אל תותר ,כי עלית משכבי אביך אז
חללת יצועי עלה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..שנו
מט ,ה-ז שמעון ולוי אחים ,כלי חמס מכרותיהם.
בסודם אל תבוא נפשי ,בקהלם אל תחד כבודי ,כי
באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור .ארור אפם
כי עז ,ועברתם כי קשתה ,אחלקם ביעקב ואפיצם
בישראל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..שנו
מט ,ו בסודם אל תבוא נפשי ,בקהלם אל תחד כבודי,
כי באפם הרגו איש ,וברצונם עקרו שור . . . . . . . . . . . . .שנח
מט ,ח יהודה אתה יודוך אחיך ,ידך בעורף אויביך,
ישתחוו לך בני אביך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..שנט
מט ,ט גור אריה יהודה מטרף בני עלית ,כרע רבץ
כאריה וכלביא מי יקימנו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שנט

מט ,כ מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך. . . . . . .שע
מט ,כא נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר. . . . . . . .שע
מט ,כב-כ ‰בן פורת יוסף ,בן פורת עלי עין ,בנות
צעדה עלי שור וגו' .ברכות שמים מעל ,ברכות תהום
רובצת תחת ,ברכות שדיים ורחם . . . . . . . . . . . . . . . .שעא
מט ,כז בנימין זאב יטרף ,בבוקר יאכל עד ולערב
יחלק שלל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שעא
מט ,כח כל אלה שבטי ישראל שנים עשר ,וזאת
אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם ,איש אשר
כברכתו ברך אותם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שעד
מט ,כח כל אלה שבטי ישראל שנים עשר ,וזאת
אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם ,איש אשר
כברכתו ברך אותם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שעה
מט ,כט-לב ויצו אותם ויאמר אליהם אני נאסף אל
עמי ,קיברו אותי אל אבותי אל המערה אשר בשדה
עפרון החתי .במערה אשר בשדה המכפלה ,אשר על
פני ממרא בארץ כנען ,אשר קנה אברהם את השדה
מאת עפרון החתי לאחוזת קבר .שמה קברו את
אברהם ואת שרה אשתו ,שמה קברו את יצחק ואת
רבקה אשתו ,ושמה קברתי את לאה .מקנה השדה
והמערה אשר בו מאת בני חת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..שעז
מט ,לג ויכל יעקב לצוות את בניו ,ויאסוף רגליו אל
המיטה ,ויגוע ויאסף אל עמיו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שעח

תוכן העניינים ·

מאמרים  -פרשת ויחי

נ ,ד-ו וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר ,אם נא
מצאתי חן בעיניכם ,דברו נא באזני פרעה לאמר .אבי
השביעני לאמר ,הנה אנכי מת ,בקברי אשר כריתי לי
בארץ כנען ,שמה תקברני ,ועתה אעלה נא ,ואקברה
את אבי ואשובה .ויאמר פרעה ,עלה וקבור את אביך
כאשר השביעך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..שעט

יג
נ ,יז אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם ,כי רעה גמלוך,
ועתה שא נא לפשע עבדי אלוקי אביך . . . . . . . . . . . .שעט
נ ,כ ואתם חשבתם עלי רעה ,אלוקים חשבה לטובה,
למען עשה כיום הזה להחיות עם רב. . . . . . . . . . . . . . . .שפ
נ ,כו וימת יוסף בן מאה ועשר שנים. . . . . . . . . . . . . . . . .שפ

מאמרים  -פרשת ויחי
מאמר א ' -גוי וקהל גויים'  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שפג
החלוקה לשבטים  -מיסודות מבנה עם ישראל • י"ב השבטים  -י"ב עמים • לכל שבט יש
ברית עם ה' בפני עצמו • קהל עמים  -הבדלי אופי וסגנון • נחלות השבטים בארץ  -מכיון
שהם עמים • ברכות השבטים  -הגדרת ייחודו וסגנונו של כל שבט • חלוקה לשבטים בכל
העניינים המרכזיים של עם ישראל • עם ישראל  -מציאות כפולה  -גוי וקהל גויים • ברכה
פרטית וברכה משותפת • נתינת הארץ בנתינה כפולה • ענין הדגלים שה' בא לשכון בתוך
כל שבט כשלעצמו • שני הפנים של עם ישראל במניינם • קרבנות הנשיאים  -הדגשת הפן
המיוחד של כל שבט • שני הפנים גם יחד בחנוכת המשכן והמזבח • אבני החושן  -שלימות
מתוך הרכבה

מאמר ב  -לא יסור שבט מיהודה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .שצג
התמיהה על הדורות הרבים שלא היה מלך מיהודה • עם ישראל יצירה מיוחדת מאת ה' •
תקופת היצירה  -הנהגה ישירה מה' • הנהגת משה ויהושע  -בתקופת יציאת מצרים • מצות
מינוי מלך תלוי בירושה וישיבה • הטענה על עם ישראל שביקשו מלך בימי שאול • בימי
שמואל עדיין היתה תקופת ההנהגה הישירה מה' • מלכות שאול  -מלכות ארעית בדרך
שאלה • במלכות דוד נשלמה תקופת היצירה • מלכות חשמונאי בתקופת הגלות • הכהנים
שלוחי ה' להציל את ישראל בגלות • הנהגת הכהנים מתוך תפקידם כמשרתי ה' • בימי הגלות
ההנהגה על ידי החכמים • לא יסור שבט מיהודה בימי הגלות

מאמר ג  -שבטי ההוראה בישראל  -לוי יששכר ויהודה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .תב
שלשה שבטים שייכים להוראה  -שלשה גוונים • תורת שבט לוי  -הגדרת מצוות התורה
והוראותיה • תורת שבט יששכר  -היחס והמבט ההלכתי על חלקי המציאות • בני לוי בנחלת
ה' ובני יששכר בנחלת ישראל • תורת שבט יהודה  -כח קביעת השיעורים • כל מידת חכמים
כן הוא • הקביעה במה לתלות את השיעור •

פרשת
ויצא
ביאורים על
סדר הפסוקים

ביאורים

•

פרשת ויצא

ג

פרשת ויצא
ביאורים על סדר הפסוקים

כח ,י‡ ויפ‚ע במ˜ום וילן ˘ם כי ב‡ ˘‰מ˘.
ובר˘"י – 'ורבו˙ינו פיר˘ו ל˘ון ˙פיל,‰
וכ„כ˙יב 'ו‡ל ˙פ‚ע בי' )ירמי ‰ז,
טו( ,ולמ„נו ˘˙י˜ן ˙פיל˙ ערבי˙'.
ומ˜ורו ב‚מר‡ – '˙פילו˙ ‡בו˙ ˙י˜נום
וכו' ‡בר‰ם ˙י˜ן ˙פיל˙
˘חרי˙ ,יˆח˜ ˙י˜ן ˙פיל˙ מנח ,‰יע˜ב
˙י˜ן ˙פיל˙ ערבי˙' )ברכו˙ כו.(:
˘˘לו˘˙
במ˜ו"‡
וכבר בי‡רנו
˙‰פילו˙ ‰ינם ˘לו˘ ‰חובו˙
˘ונים בעבו„˙ ˘ ,'‰לו˘ מ„רי‚ו˙
בעבו„˙ ˙‰פיל ‰זו למעל ‰מזו˙‰ .פיל‰
‰ר‡˘ונ˙ – ‰פיל˙ ˘חרי˙ ,עניינ ,‰מˆ„
עˆם ‰יו˙ ˜‰ב"‰ ‰בור‡˘ ,זו ‰י˙‰
עבו„˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו ‡˘ר חי„˘
בעולם ‡˙ ‡‰מונ ‰ו‰‰כר ‰ב‰˘ '‰ו‡
בעל ‰ביר ‰מˆ„ ‰יו˙ו בור‡ ‰עולם.
ו˙פיל˙ מנח ‰עניינ ‰למעל ‰מזו‰„ ,יינו
˘י˘ לעב„ו י˙ברך ‡ף מˆ„ ‚˙‰לו˙ו
בˆ‰לח˙ מע˘י „‡‰ם ופעולו˙יו ,כי
‰ו‡ ‰נו˙ן כח לע˘ו˙ חיל ,וזו ‰י˙‰
בחינ˙˘ ‰ל עבו„˙ יˆח˜ ‡בינו ,על
ז‡‰˘ ‰לו˜ים ‰ו‡ ‰מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם,

ו‰ו‡ ‡˘ר מˆליח „רכי „‡‰ם ב‡˘ר
‰ו‡ עו˘ ,‰וזו‰י ˙פיל˙ מנח ‰בע˙ ˙ום
‰ע˘י ‰ו‚מר מל‡כ˙ ‰יום.
ולמעל ‰מזו ˙פיל˙ ערבי˙˘‡ ,ר עניינ‰
לעבו„ ‡˙  '‰מˆ„ עˆם נ˙ינ˙
˜‰יום לבני „‡‰ם ו‚˙‰לו˙ו י˙ברך
ב˘מיר ‰עלינו„˘ .בר ז ‰מ˙בט‡ בעי˜ר
ב˘עו˙ ‰ליל ‰כ˘‡ין „‡‰ם עו˘‰
מ‡ומ ‰ו‰רי‰ו ספון ב˙וך בי˙ו ,ו‡ין
בו ‡ל‡ מ‰˘ ‰ו‡ ˜יים ,וכן ‰ו‡ נˆרך
בליל ‰ל˘מיר ‰על ˜‰יום.
ו‰ו‡ עניינו ˘ל יע˜ב ˘˙י˜ן ˙פיל˙
ערבי˙ „‰יינו לעבו„ ‡˙ ‡ '‰ף על
'עˆם ˜‰יום' '‰˘ ,מ˜יימנו ו‚ם ˘ומר
עלינו מכל ‰סכנו˙ ‰מ‡יימו˙ על ˜יומנו.
ו‡כן ˙פיל ‰זו נ˙˜נ ‰ב‡˙‰ם למˆב ˘ל
יע˜ב ,כ˘ברח מפח„ ע˘יו ‡חיו לבי˙
לבן בי„יים רי˜ניו˙ ,בע˙ ˘˙‰כונן ללון
במ˜ום ˘ממ ‰וכל ע˙י„ו לוט בערפל.
וב‡ו˙˘ ‰ע‰ ‰וˆרך ל˘מיר ‰מיוח„˙,
ו‡כן ‡מר לו ‰' – '‰נ‡ ‰נכי עמך
ו˘מר˙יך בכל ‡˘ר ˙לך ו˘‰יבו˙יך ‡ל
„‡‰מ‰ ‰ז‡˙ כי ל‡ ‡עזבך ע„ ‡˘ר ‡ם
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ע˘י˙י ‡˙ ‡˘ר „בר˙י לך' )ל‰לן כח ,טו(.
ובמטבע ז‡ ‰ף נ„ר ˘ם יע˜ב – '‡ם י‰י‰
‡לו˜ים עמ„י ו˘מרני ב„רך ‰ז˘‡ ‰ר
‡נכי ‰ולך' )כח ,כ(.
ועיין בז ‰עו„ בחל˜ ‰מ‡מרים בפר˘˙נו
– מ‡מר ב 'יע˜ב ˜ר‡ו בי˙' ]ור‡‰
ב‡רוכ ‰פר˘˙ לך לך חל˜ ‰מ‡מרים
מ‡מר ז '˙פילו˙ ‡בו˙ ˙י˜נום'[.

כח ,י‡ וי˘כב במ˜ום ‰‰ו‡.
ובר˘"י – 'וי˘כב במ˜ום ‰‰ו‡ – ל˘ון
מיעוט ,ב‡ו˙ו מ˜ום ˘כב‡ ,בל
י"„ ˘נים ˘˘ימ˘ בבי˙ עבר ל‡ ˘כב
בליל‰˘ ,‰י ‰עוס˜ ב˙ור .'‰ובר˘"י
סוף פר˘˙ ˙ול„ו˙ )כח ,ט( פיר˘ כיˆ„
חז"ל „˜„˜ו ולמ„ו ז‡˙ מח˘בון ˘‰נים
˘ב˙ור˘ ,‰נטמן בבי˙ ≈עבר ‡רבע ע˘ר‰
˘נ ‰ו‡חר כך ‰לך לחרן.
ו‰נ ‰י˘ ל„ע˙ מ„וע ‰ניח יע˜ב ‡˙
מטר˙ ‰ליכ˙ו לחרן ,ו˙ח˙ ז‡˙
פנ ‰לעסו˜ ב˙ור .‰וכן ˆריך בי‡ור
˘‰רי מפ˘טו˙ ‰כ˙וב נר‡˘ ‰פנ ‰מי„
ל„רכו לחרן.
ונר‡ ‰לב‡ר ,כי סיב˙ ‡ ˙˘„˜‰רבע
ע˘ר˘ ‰נים לעס˜ ˙‰ור ‰בבי˙
≈עבר‰ ,י˙ ‰לˆורך ‰ליכ˙ו לחרן כ„י
ל‚‰יע ל ˙‚˘‰מעלו˙ ו˘לימו˙ ,כ‰כנ‰
בטרם י˘‡ ‡˘ ‰ויעמי„ מ˘פח.‰
ומע˙ ‰יבו‡ר ,כי ‡כן כפי ˘מ˘מע
בפ˘טו˙ ‰כ˙ובים ,ל‡ נ˙עכב
על עניינים ‡חרים במ˜ום ‰‰ליכ ‰לחרן
ל˘‡˙ ‡˘‡ ,‰ל‡ ˙יכף יˆ‡ ל„רכו.
ומ˘ ‰פנ˙ ‰חיל ‰לעסו˜ ב˙ור‰ ,‰יינו

מ˘ום ˘‡רבע ע˘ר˘‰ ‰נים ‰ללו – ‰יו
כחל˜ מן „‰רך‰˘ ,י ‰עליו לע˘ו˙ ל˘ם
˜‰מ˙ בי˙ו.
וכבר בי‡רנו

)פר˘˙ חיי ˘ר ‰חל˜ ‰מ‡מרים

– מ‡מר ‡ 'מי˙˙ ˘ר˘ ('‰כל ˘ל˘˙
‡‰בו˙ – ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב – ˜‰ימו
‡˙ בי˙ם ב‡יחור רב˘ ,ל‡ כ„רך
‰עולם .כי יˆח˜ ‡יחר ‡˙ ני˘ו‡יו ע„
‡מˆע ˘נו˙יו – 'וי‰י יˆח˜ בן ‡רבעים
˘נ ‰ב˜ח˙ו ‡˙ רב˜) '‰כ ,‰כ( .וכן יע˜ב,
ל‡ נ˘‡ ‡˘‡ ‰ל‡ ב‰יו˙ו בן ˘מונים
ו‡רבע ˘נים .וכעין ז‚ ‰ם ב‡בר‰ם˘ ,ל‡
נ˙ן לו ˜‰ב" ˙‡ ‰יˆח˜ ‡ל‡ ב‡חרי˙
ימיו – 'ו‡בר‰ם בן מ‡˙ ˘נ ‰ב‰ול„ לו
‡˙ יˆח˜ בנו' )כ‡ ,(‰ ,כך ˘בפועל ˜‰ים
‡בר‰ם ‡˙ בי˙ו לע˙ ז˜נ˙ו.
ובי‡רנו‰˘ ,טעם ˘‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים
ל‡ יל„ו בנים ‡ל‡ לע˙ ז˜נ˙ם.
‰יינו כ„י ˘יולי„ו ‡˙ בני‰ם ל‡חר ˘כל
‡ח„ מ‰ם כבר ‚‰יע למעלו˙ נ˘‚בו˙,
וכבר זכ ‰ל„ר‚ו˙ רמו˙ ונעלו˙ ב„בי˜ו˙
ב ,'‰כי ‡ז ˙יכלל מעל˙ו בבנו ‰ב‡
‡חריו .וכ„‡י˙‡ במ˘נ‡‰' ‰ב זוכ‰
לבן ,בנוי ,ובכוח ,ובעו˘ר ,ובחכמ,‰
וב˘נים' )ע„יו˙ פ"ב מ"ט(.
˘לימו˙ מעל˙ו ˘ל ‡בר‰ם‚‰ ,יע‰
ל˘י‡ ‰בע˙ ˘כר˙ עמו ˙‡ '‰
ברי˙ ‰מיל ,‰ברי˙ ‡‰ב ‰וי„י„ו˙ עם
˜‰ב" ,‰ונע˘ ‰מרכב ‰ל˘כינ ,‰ור˜
ל‡חר כך נול„ יˆח˜ ,וכ„‡י˙‡ במ„ר˘ –
'כ„י ˘יˆ‡ יˆח˜ מטיפ„˜ ‰ו˘) '‰בר‡˘י˙
רב ‰מו ,ב( .וכן רוממו˙ מעל˙ יˆח˜,
‰י˙ ‰בע˙ ˘נע˜„ על ‚בי ‰מזבח ,ולכן
ר˜ ל‡חר ‰ע˜י„‰ ,‰י˙˘ ‰ע˙ו כ˘ר‰
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ל˜‰מ˙ בי˙ו .ו‡כן ˙יכף ‡חר פר˘˙
‰ע˜י„ ‰נ˙ב˘ר על זיוו‚ו כמו ˘נ‡מר
– '‡חרי „‰ברים ‡‰ל ‰ויו‚„ ל‡בר‰ם
ל‡מר ‰נ ‰יל„ ‰מלכ‚ ‰ם ‰י‡ בנים
לנחור ‡חיך ו‚ו' וב˙ו‡ל יל„ ‡˙ רב˜'‰
)כב ,כ‡–כ‚(.
וכן כ‡ן ביע˜ב ,ל‡חר ˘ˆ‡‰יל עליו
יˆח˜ ‡˙ ברכ˙ ‚„ול˙ו ו‰עמי„ו
כממ˘יך ˘ו˘ל˙ו‡ .זי ˙יכף ל‡חר
מע˘ ‰ז˘ ‰לחו יˆח˜ ל˘‡˙ ‡˘ ,‰ב„
בב„ עם ‰מ˘כ˙ ברכ˙ ‡בר‰ם עליו –
'˜ום לך פ„נ‡ ‰רם בי˙ ‰ב˙ו‡ל ‡בי
‡מך ו˜ח לך מ˘ם ‡˘ ‰מבנו˙ לבן
‡חי ‡מך .ו‡–ל ˘„–י יברך ‡ו˙ך ויפרך
וירבך ו‰יי˙ ל˜‰ל עמים ,וי˙ן לך ‡˙
ברכ˙ ‡בר‰ם לך ולזרעך ‡˙ך' )כח ,ב–„(.
‡ל‡ ˘כ‡מור ר‡ ‰יע˜ב לנכון כי
ל˘לימו˙ מעל˙ו ע„יין נז˜˜ ‰ו‡
ל˙˘‰לם ב˙ור‡ ‰רבע ‰ע˘ר ˘נים ולכן
פנ ‰לי˘יב˙ ˘ם ועבר ,ו‡כן כך ‰י‰
˘ל‡חר כל ז‡˙ ,זכ ‰ל‚˙‰לו˙ ˘‰כינ‰
ולמר‡‰ ‰סולם ,ול‰בטח ‰נפל‡‰
מ‡˙ ˜‰ב" ‰על ע˙י„ו ונˆחיו˙ו .ו‡ז
‚‰יע ‰זמן ל‰עמי„ ˙ול„ו˙ ול˜‰ים ‡˙
מ˘פח˙ עם י˘ר‡ל.
ועיין בז ‰ל‰לן בפסו˜ 'ויי˜ ıיע˜ב
מ˘נ˙ו' )פסו˜ יח(.

כח ,יב ויחלום ו‰נ ‰סולם מוˆב ‡רˆ ‰ו‚ו'
ו‰נ '‰ ‰נˆב עליו.
‡ח„ מ‡ופני ‚˙‰לו˙ ‰ '‰ו‡ בחלום,
ובמיוח„ מˆינו ‡ופן זˆ‡ ‰ל יע˜ב
‡בינו ,כ‡ן וכן ב‰מ˘ך ‰פר˘ ‰ב‰יו˙ו

ה
‡ˆל לבן ,כ„כ˙יב – 'וי‰י בע˙ יחם ‡ˆ‰ן
ו‡˘‡ עיני ו‡ר‡ בחלום ו‰נ‰ ‰ע˙ו„ים
ו‚ו' וי‡מר ‡לי מל‡ך ‡‰לו˜ים בחלום
יע˜ב ,ו‡ומר ‰נני' )ל‡ ,י–י‡( .וכן בע˙
ירי„˙ו למˆרים כ˙יב – 'וי‡מר ‡לו˜ים
לי˘ר‡ל במר‡ו˙ ‰ליל ‰וי‡מר יע˜ב
יע˜ב וי‡מר ‰נני' )מו ,ב(.
ובפ˘טו˙ „ר‚˙ ‚‰ילוי בחלום ‰ו‡
„ר‚ ‰פחו˙ ‰לעומ˙ ‚‰ילוי
ב˜‰י˘ ıנ‡מר ‡ˆל ‡‰בו˙ 'ויר‡ ‡ליו
 .''‰כמו ˘מˆינו כמ ‰פעמים ב‡בר‰ם
וביˆח˜ ,ו‡ף ‡ˆל יע˜ב עˆמו מˆינו
פעם ‡ח˙ 'ויר‡ ‡לו˜ים ‡ל יע˜ב'
בפר˘˙ וי˘לח ב˘ובו ˘ני˙ לבי˙ ‡ל
)ל ,‰ט ועיין ˘ם ב‰רחב‡ .(‰מנם נר‡‡˘ ‰ף
˘‚‰ילויים ‰נבו‡יים בחלום‰ ,ם ב„ר‚‰
יו˙ר פחו˙ ‰מ˘מיע˙ ‰נבו‡ ‰ב˜‰י,ı
‡ולם מבחינ ‰מסויימ˙ י˘ בכך מעל,‰
ו‰יינו מ˘ום ˘זו‰י ˙‰פ˘טו˙ וח„יר˙
‚‰ילוי ‡‰לו˜י ב˙וך ‰מˆי‡ו˙ ‡‰רˆי˙.
כי ‰‰יר‡ו˙ ‡‰לו˜י˙ ל‡„ם ב˜‰יı
‰ו‡ מ‡ורע בל˙י טבעי ˘‡ין לו ‡חיז‰
במˆי‡ו˙ וטבע ‡‰ר‡ .ıולם ‰חלום
‰ו‡ מˆי‡ו˙ טבעי˙ ב„רכו ˘ל עולם,
ולכן „וו˜‡ ‡ופי ‚‰ילוי ˘בחלום י˘ בו
יו˙ר ˙‰חברו˙ ˘ל טבע ‰מˆי‡ו˙ ל‡ור
‡‰לו˜י .ו„‰בר נובע מבחינ˙ו ‰מיוח„˙
˘ל יע˜ב ‡˘ר ˜ר‡ו 'בי˙' ,כלומר ˘י˘
‡חיז ‰ל‚ילוי ‡‰לו˜י ב‡ר .ıוכעין מ‰
„‡י˙‡ ב‚מר‡ 'וחכם ע„יף מנבי‡' )בב‡
ב˙ר‡ יב.(.
ור‡ ‰עו„ ב‡ופני ‚˙‰לו˙ בנבו‡‰
ובחלום ‡ˆל ‡‰בו˙ ורועי י˘ר‡ל,
לעיל פר˘˙ לך לך )מ‡מר  ‰מ„רי‚ו˙ ‚ילוי
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‰נבו‡ ‰ל‡בו˙'( ,ול‰לן פר˘˙ מ˜ı

)מ‡מר

‡ '„רכי ‚˙‰‰לו˙ ‡‰לו˜י˙ בנבו‡ ‰ובחלום'(.

כח ,יב ויחלום ו‰נ ‰סולם מוˆב ‡רˆ‰
ור‡˘ו מ‚יע ˘‰מימ ‰ו‰נ ‰מל‡כי ‡לו˜ים
עולים ויור„ים בו ו‚ו' וייר‡ וי‡מר מ ‰נור‡
‰מ˜ום ‰ז‡ ‰ין ז ‰כי ‡ם בי˙ ‡לו˜ים וז‰
˘ער ˘‰מים.
‡ין ‰כוונ˘ ‰במחז ‰נ˘‚ב ז˘ ‰ר‡‰
יע˜ב ,נח˘ף ע˙ ‰ל‰יווכח ול‚לו˙
מˆי‡ו˙ ˜בוע ‰ו˜„ומ˘ ‰כבר ‰י˙‰
מימים ימימ˘ ,‰ל‡ זכ ‰יע˜ב לר‡ו˙,‰
ור˜ ע˙ ‰זכ ‰לר‡ו˙‡ ,‰ל‡ ‰כוונ‰
˘ב˘ע ‰זו ‚„ול ‰זו ‰חל ‰ל˜˙‰יים
מˆי‡ו˙ נ˘‚ב ‰זו ,וב˘לב ז‚‰ ‰יע יע˜ב
למ„רי‚‰ ‰רמ˘‰ '‰˘ ‰ר˘ ‰כינ˙ו עליו
בבחינ˙ 'בי˙' .כלומר ˘ע˙ ‰ב˘ע ‰זו
נ˜בע ‰מˆי‡ו˙ ˘‰כינ ‰בעם י˘ר‡ל
ב‡ופן ˘ל ˜ביעו˙ .ו‰י ‰ז ‰סימן לבנים,
˘˘‰כינ˙ ‰בו‡ ל˘רו˙ בבי˙ ‰מ˜„˘
ב˙וך בני י˘ר‡ל וכ„כ˙יב – 'וע˘ו לי
מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם' )˘מו˙ כ ,‰ח(.
וכל˘ון ‰נבי‡ ‡˘ר ˜ר‡ ‡ו˙ו 'בי˙
ל˘מי' )˘מו‡ל ב' ז ,י‚(.
ועיין בספר 'מי ˘‰ילוח'
˘כ˙ב מסבר‡ ˘מ‡ורע נ˘‚ב
ו‚„ול ז‰ ‰י ‰ב˘ב˙ ˜ו„˘ – 'ו‰נ‰
 '‰נˆב עליו‰ ,נ ‰ז‡˙ י„וע כי עי˜ר
‚˙‰לו˙ ˘‰י"˙ בעולם ‰ו‡ ע"י ˘ל˘‰
„‰יינו – עולם˘ ,נ ,‰נפ˘ .עולם ‰ו‡
מ˜ום ‰מ˜„˘ ‡˘ר ˘ם ‰ו‡ ‚˙‰לו˙
‡ל˜ו˙ו י˙ברך ,ו˘נ‰ ‰י‡ ב‰מבחר
˘בזמנים ‰ו‡ ˘ב˙ ˜ו„˘ ˘בו נמˆ‡
‚˙‰לו˙ ‡ל˜ו˙ו ,ונפ˘ ‰ו‡ על נפ˘ו˙

)מ‡יז'ביˆ‡(

מי˘ר‡ל מ˙‚ל˘ ‰כינ˙ו ,ו‰נ ‰כ‡ן ‰יו
‡לו ˘‰ל˘ ‰ב˘לימו˙ ,מ˜ום ‰מ˜„˘
˘נ‡מר '‡ין ז ‰כי ‡ם בי˙ ‡לו˜ים',
ו‰זמן ‰מובחר כי בטח ‰י‚˙‰ ‰לו˙
‰ז‡˙ ב˘ב˙ ˜ו„˘ ,ונפ˘ ‰ו‡ יע˜ב
‡בינו ‰מובחר ˘בנפ˘ו˙ ˘בו נכללו כל
נפ˘ו˙ י˘ר‡ל ,כמו ˘נ‡מר )י˘עי ‰כט ,כ‚(
'ו„˜‰י˘ו ‡˙ ˜„ו˘ יע˜ב' )פר˘˙ ויˆ‡(.
ומ ‰נפל‡ „‰בר ˘כך ‚ם מ˙נב‡ בס‚נונו
‰ו‡ '‰ח˙ם סופר' ˘כ˙ב )'ח˙ם סופר
על ˙‰ור '‰פר˘˙ ויˆ‡( ˘מ‡ורע ז‰ ‰י‰
ב˘ב˙ ˜ו„˘ ו‰וכיח כן בח˘בון .וכיוונו
˘ני‰ם ל„בר ‡ח„ ,כי ‡כן מ‡ורע ז‰
‰ו‡ ˘לב כביר ומכריע ב˙ול„ו˙ ˘‰מים
ו‡‰ר˘ ,ıב‡  '‰ל˘‰רו˙ ˘כינ˙ו ב‡רı
ולחבר ˘מים ו‡ר ıל˜נין ‡ח„.
ועיין ל‰לן פר˘˙ וי˘לח בפסו˜ 'ויחן
‡˙ פני ‰עיר' )ל‚ ,יח( ˘‰מ‡ורעו˙
‰נ˘‚בים בעם י˘ר‡ל ‡ירעו ב˘ב˙.

כח ,יב ויחלום ו‰נ ‰סולם מוˆב ‡רˆ‰
ור‡˘ו מ‚יע ˘‰מימ ‰ו‰נ ‰מל‡כי ‡לו˜ים
עולים ויור„ים בו ו‚ו' וייר‡ וי‡מר מ ‰נור‡
‰מ˜ום ‰ז‡ ‰ין ז ‰כי ‡ם בי˙ ‡לו˜ים וז‰
˘ער ˘‰מים.
כלומר ˘מכח מחז ‰נפל‡ ז˜ ‰בע יע˜ב
‡בינו ˘מ˜ום ז‰ ‰ו‡ מ˜ום
˜„ו˘ ,מ˜ום בי˙ ‡לו˜ים ‡˘ר ע˙י„
ל‰יו˙ בו בי˙ ‰מ˜„˘.
ו‰נ ‰עˆם ‰נבו‡ ‰ב˙‰ייˆבו˙  '‰עליו
ו„יבורו עמו ,ע„יין ‡ינ ‰סיב‰
ל‰כרז˙ – '‡ין ז ‰כי ‡ם בי˙ ‡לו˜ים',
˘‰רי מˆינו ˘ '‰נ‚ל ‰ל‡בו˙ כמ‰
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פעמים ,ול‡ ‡מרו ˘‰ו‡ בי˙ ‡לו˜ים,
‡ל‡ „בר ז‰ ‰י ‰טמון ב‡ופי ‰מחז‰
‡˘ר נ‚ל‡ ‰ליו בחלום ,מחז‰ ‰סולם
ו‰פרטים ‰מ˙ו‡רים בו.
ובכ„י לב‡ר עומ˜ו ומ˘מעו˙ו ˘ל
‰חלום ופ˙רונו ,י˘ לעמו„ על
˘ל˘ ‰עניינים עי˜ריים ˘נ˙‚לו במחז‰
– ‡ .סולם מוˆב ‡רˆ ‰ור‡˘ו מ‚יע
˘‰מימ .‰ב .מל‡כי ‡לו˜ים עולים
ויור„ים בו .‚ .עולים ˙חיל ‰ו‡ח"כ
יור„ים.
˘ל˘˙ „ברים ‡לו ‰בי‡ו לפ˙רון
˘‰כריז יע˜ב ב˜‰יˆו מ˘נ˙ו
– '‡ין ז ‰כי ‡ם בי˙ ‡לו˜ים וז˘ ‰ער
˘‰מים'.
כי מ˘מעו˙ מחז‰ ‰סולם‰ ,יינו כי ע„
ע˙‰ ‰י‰ ‰מˆב כמו ˘כ˙וב '˘‰מים
˘מים ל '‰ו‡‰ר ıנ˙ן לבני ‡„ם' )˙‰ילים
˜טו ,טז( ,כלומר ˘˘‰מים ו‡‰ר‰ ıיו
בבחינ˙ ˘ני ב˙ים נפר„ים ‰מוב„לים ז‰
מז‡ .‰ולם בחלומו ˘ל יע˜ב ,נ˙ח„˘
לר‡˘ונ ‰ענין נ˘‚ב ז‡' – ‰ין ז ‰כי ‡ם
בי˙ ‡ל˜ים וז˘ ‰ער ˘‰מים' – כלומר,
‰סולם ‰מוˆב ‡רˆ ‰ור‡˘ו מ‚יע
˘‰מימ ‰מסמל ˘‡ין ˘‰מים ו‡‰רı
˘ני ב˙ים מוב„לים‡ ,ל‡ ‰ם בחינ˙
בי˙ ‡ח„ ˘בו ˘ני ˜ומו˙ – 'בי˙ ועלי,'‰
וסולם )‚רם מ„רי‚ו˙( מ˜˘ר ביני‰ם.
‡מנם ,עˆם ˜יומו ˘ל סולם ‰מ˜˘ר בין
˘‰מים ו‡‰ר‰ ,ıמסמל ‡˙ ‰יו˙
˘ני‰ם מחוברים יח„יו ,ע„יין ‡ינו מלמ„
בבירור מ‰ו פ˙רונו .כי ע„יין י˘ מ˜ום
לפר˘‰˘ ,סולם נוע„ כביכול ליו˘בי

ז
‡‰ר ıל‰עלו˙ם ל˘מים ,וללמ„ ˘י˘
ל‡„ם זי˜ ‰לעליונים .לפיכך‰ ,י ‰בחלום
ז ‰מחז ‰נוסף – 'ו‰נ ‰מל‡כי ‡לו˜ים
עולים ויור„ים בו' – מל‡כי ‡לו˜ים
„יי˜‡ .כלומר ,ל‡ „‡‰ם ‰נמˆ‡ בעולם
‰ז‰ ‰ו‡ ‡˘ר י˘ לו „רך לעליונים‡ ,ל‡
˜‰ב"‰ ‰יו˘ב ב˘מים ‰ו‡ ‡˘ר מ˘ר‰
˘כינ˙ו על ‡‰ר ,ıומל‡כיו ˘ב˘מים
‰ם ‰ם ‰עולים ויור„ים בסולם ז.‰
י˙יר ‰מזו ב‡ ‰חלום ללמ„˘ ,ל‡ זו
בלב„ ˘מל‡כי ‡לו˜ים יור„ים
מן ˘‰מים ל‡ר‡ ,ıל‡ ‡„רב‡ –
'עולים ˙חיל ‰ו‡ח"כ יור„ים' ,כלומר
ל‡ זו בלב„ ˘˜‰ב" ‰מ˘ר˘ ‰כינ˙ו
ב˙ח˙ונים‡ ,ל‡ ‡חר ˘כבר כונן '‰
בי˙ לכבו„ו ב‡ר‰ – ıע˙י˜ ‡˙ מ˘כנו
ל„יר ‰זו ,ומע˙ ‰נע˘ ‰מ˜ום ז ‰עי˜ר
„יר˙ו˘‡ ,ר מל‡כי  '‰עולים ממ˜ום ז‰
ל˘מים.
ו‰נˆ‡ ‰ל יע˜ב ‰י˙˙‰ ‰חל˙ מˆב
מחו„˘ ז ‰בבחינ˙ 'מע˘‡ ‰בו˙
סימן לבנים'‡ .ולם עי˜ר „‰בר ‰חל
כ‡˘ר נע˘ו י˘ר‡ל לעם ובחר ב‰ם '‰
לס‚ול˙ו.
וכ„‡י˙‡ במ„ר˘ – 'כל ‡˘ר חפ'‰ ı
ע˘ ‰ב˘מים וב‡ר‰˙) 'ıילים
˜ל ,‰ו(‡ ,מר „ו„ ‡ף על פי ˘‚זר
˜‰ב"˘‰' ‰מים ˘מים ל '‰ו‡‰ר ıנ˙ן
לבני ‡„ם' ,מ˘ל למ„‰ ‰בר „ומ,‰
למלך ˘‚זר ו‡מר בני רומי ל‡ יר„ו
לסורי‡ ,ובני סורי‡ ל‡ יעלו לרומי ,כך
כ˘בר‡ ˜‰ב"‰ ˙‡ ‰עולם ‚זר ו‡מר,
'˘‰מים ˘מים ל '‰ו‡‰ר ıנ˙ן לבני
‡„ם' ,כ˘בי˜˘ לי˙ן ˙‰ור ‰ביטל

ח
‚זיר ‰ר‡˘ונ ,‰ו‡מר ˙‰ח˙ונים יעלו
לעליונים ,ו‰עליונים יר„ו ל˙ח˙ונים,
ו‡ני ‰מ˙חיל˘ ,נ‡מר 'ויר„  '‰על ‰ר
סיני' )˘מו˙ יט ,כ( ,וכ˙יב 'ו‡ל מ˘‡ ‰מר
על‡ ‰ל ˘) ''‰ם כ„‰ (‡ ,רי כל ‡˘ר חפı
 '‰ע˘ ‰ב˘מים וב‡ר ıו‚ו'' )˘מו"ר יב.(‚ ,
ועו„ ‡מרו במ„ר˘ – 'וי‰י ביום כלו˙
מ˘ ,‰ווי ‰י ‰למל‡כי ˘‰ר˙ ביום
כלו˙ מ˘‡ ,‰מרו ע˙ ‰יסיר ˘כינ˙ו
מ‡ˆלנו ומ˘ר ‰כבו„ו למט ‰עם בניו,
‡מר ל‰ם ˜‰ב"‡ ‰ל ˙˘ימו לב על ז,‰
˘˘כינ˙י ˙מי„ עמכם למעל˘ ‰נ‡מר
'‡˘ר ˙נ‰ ‰ו„ך על ˘‰מים' )˙‰ילים ח,
ב( .ו˙נחומין ˘ל ‰בל ניחמם כביכול,
‡„רב‡ עי˜ר ˘כינ˙ו למט˘ ‰נ‡מר
'‰ו„ו על ‡ר ıו˘מים' )˘ם ˜מח ,י‚( – על
‡ר˙ ıחיל ‰ו„‰ר על ˘‰מים' )˙נחומ‡
נ˘‡ יב(] .ור‡ ‰מ˘ ‰כ˙בנו בז ‰עו„
'˙ור ‰ו„ע˙' ‚ליון  47פר˘˙ ˙רומ‰
˙˘ס''ז[.

כח ,יב ויחלום ו‰נ ‰סולם מוˆב ‡רˆ‰
ור‡˘ו מ‚יע ˘‰מימ ‰ו‰נ ‰מל‡כי ‡לו˜ים
עולים ויור„ים בו ו‚ו' וייר‡ וי‡מר מ ‰נור‡
‰מ˜ום ‰ז‡ ‰ין ז ‰כי ‡ם בי˙ ‡לו˜ים וז‰
˘ער ˘‰מים.
ובר˘"י )כח ,יז( – '‡מר רבי ‡לעזר ב˘ם
רבי יוסי בן זמר‡‰ ,סולם ‰ז‰
עומ„ בב‡ר ˘בע ו‡מˆע ˘יפועו מ‚יע
כנ‚„ בי˙ ‰מ˜„˘˘ ,ב‡ר ˘בע עומ„
ב„רומ˘ ‰ל י‰ו„ ,‰וירו˘לים בˆפונ‰
ב‚בול ˘בין י‰ו„ ‰ובנימין ,ובי˙ ‡ל
‰י ‰בˆפון ˘ל נחל˙ בנימין ,ב‚בול
˘בין בנימין ובין בני יוסף ,נמˆ‡ סולם
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˘ר‚ליו בב‡ר ˘בע ,ור‡˘ו בבי˙ ‡ל,
מ‚יע ‡מˆע ˘יפועו נ‚„ ירו˘לים'.
ונר‡ ‰בבי‡ור „‰בר ˘‰ר‡ו כ‡ן
ליע˜ב ‡˙ ˘לימו˙ ענין ‰מ˜„˘
בי˘ר‡ל ˘‰ו‡ מורכב מ˘ני חל˜ים.
כי ‰נ ‰ב‡בר‰ם ‡בינו כ˙יב
ל‚( – 'ויטע ‡˘ל בב‡ר ˘בע וי˜ר‡
˘ם ב˘ם –‡ '‰ל עולם' .וב‡ונ˜לוס –
'וˆלי ˙מן ב˘מ‡ „‡ '‰ל˜‡ „עלמ‡'.
ועיין ˘ם בר˘ב"ם ˘פיר˘ 'ויטע ‡˘ל –
פר„ס ‰י ‰ו˙‰פלל ˘ם' .כלומר ˘‰י˙‰
זו נטיע ‰מיוח„˙ לˆורך ˙פיל ‰ועבו„˙
.‡'‰
)לעיל כ‡,

ונר‡ ‰ב„רך פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡˘‡˘ ,ל
‰ו‡ ‡ילן ‚„ול˘‡ ,ר ˘ם ˜בע
‡בר‰ם ‡בינו מ˜ום לעבו„ ‡˙ ,'‰
כלומר ˘בנ ‰מ˜ום עבו„ ‰ל‡˙‰ספו˙
ו˙פיל ,‰כבי˙ ‰כנס˙ .ו‰נ ‰ע„ ‡ז בנ‰
מזבחו˙ ˘‰ם מ˜ום ל˜‰רב˙ ˜רבנו˙
ל‡ ,'‰בל ע˙ ‰ע˘ ‰מ˜ום ˜בוע עבור
‰בריו˙ ל˜˙‰ב˘ ıמ ‰לעבו„ ‡˙ ,'‰
כלומר ˘˘‡‰ל ‰ו‡ סו‚ ‡ילן רחב
˘מ˙כנסים ˙ח˙יו ,וכמו ˘מˆינו בספר
˘מו‡ל – 'ו˘‡ול יו˘ב ב‚בע˙ ‰ח˙
˘‡‰ל ברמ ‰וחני˙ו בי„ו וכל עב„יו
נˆבים עליו' )˘מו‡ל ‡' כב ,ו( .ו‰ו‡ מ˜ום
מכוב„ ונ‡ ‰לעבו„ ‡˙ ‡‰לו˜ים בˆלו.
ו‰נ ‰יע˜ב ‡בינו כ‡˘ר ר‡ ˙‡ ‰מר‡‰
‰סולם בחלום‡ ,מר '‡ין ז ‰כי ‡ם
בי˙ ‡לו˜ים' ,וכמו ˘בי‡רנו לעיל ,כי
א .ועיין מה שכתב הרמב"ן )כד ,סב( 'ועל דעתו הוא
באר שבע וכו' ,ואם כן המקום ההוא מקום אשל
אברהם ,ראוי לתפילה'.

ביאורים

•

פרשת ויצא

ט

כל ‰מזבחו˙ ˘בנ‡ ‰בר‰ם ע„יין ל‡ ‰יו
בחינ˙ 'בי˙ ‡לו˜ים'‡ ,ל‡ ‰עבו„ ‰ב‰ם
‰י˙ ‰כלפי ˘‡ '‰ר ב˘מים‡ .בל מ‡חר
˘י˘ סולם ‰מ˜˘ר בין ‡‰ר ıל˘מים,
מ˘מעו˙ו ˘ '‰נמˆ‡ ‚ם ב‡ר ,ıכלומר
˘י˘ ‚ם כ‡ן ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ,‰ולכן
ע˘ ‰מˆב˙ ‡בן עבור 'בי˙ ‡לו˜ים'.
ועיין מ˘ ‰כ˙בנו ל‰לן
˘‰מˆב‡ ‰ינ ‰כעין מזבח ˘נוע„
ל˜‰רב‡ ,‰ל‡ עניינ˘ ‰ל ‰מˆב ‰לסמל
‡˙ מ˜ום ‡‰לו˜ים˘‡ ,ר מייח„ים לו
מ˜ום ,וסמוך ‡ליו בונים מזבח ל˜‰ריב
נוכח מ˜ום ‡‰לו˜ים.
)פסו˜

יח(

ו‰נ˘‡‰ ‰ל ˘‰ו‡ מ˜ום ˜˙‰בˆו˙ ‰עם
‰י ‰בב‡ר ˘בע ,ו‰מˆב‰˘ ‰י‡
מ˜ום ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰ ‰י ‰בבי˙ ‡ל,
ו‰ם ˘ני ‰חל˜ים ‰נחוˆים ל˘לימו˙
‰עבו„ .‰מ˜ום ‰עם ומ˜ום ‰עבו„.‰
ולכן כ‡˘ר נ‚ל ‰ליע˜ב מחז ‰חלום
‰סולם ,נ‚ל ‰לו 'ר‡˘ ‰סולם'
כנ‚„ בי˙ ‡ל ,ו‰יינו מ˜ום ˘‰כינ‰
ו‰מזבח‰˘ ,ו‡ מ˜ום 'ר‡˘ ‰סולם',
כלומר כנ‚„ ˘ער ˘‰מים ˘מ˘ם ˘ור‰
˘‰כינ ‰בעולם ,ולעומ˙ ז‡˙ 'ר‚לי
‰סולם' ‰י ‰בב‡ר ˘בע ,כלומר ,ב‡רı
מ˜ום ‡˙‰ספו˙ ‰עם˘ ,ז‰ ‰י ‰ב'‡˘ל'
˘נטע ‡בר‰ם ב'ב‡ר ˘בע' ,וכנ‚„ו ‰ו‡
מ˜ום 'ר‚לי ‰סולם'.
ו‡מˆע ‰סולם ‰י ‰כנ‚„ ירו˘לים,
כלומר ˘‰ו‡ ‰מ˜ום ˘מ‡ח„
‡˙ ˘ני ‰חל˜ים‰ ,מˆב ‰ו˘‡‰ל יח„יו.
ו‰נ‡ ‰י˙‡ ב‚מר‡ )זבחים ˜יח‰˘ (:מזבח
ו˜ו„˘ ˘„˜‰ים ‰יו בחל˜ו ˘ל

בנימין ,ול˘כ˙ ‚‰זי˙ ו‰עזר‰ ‰יו
בחל˜ו ˘ל י‰ו„.‰
ומ ‰מ‡„ ˙ו‡מים „‰ברים ,כי ‡כן מ˜ום
‰מזבח ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו ‰י ‰בבי˙
‡ל ˘‰ו‡ בנחל˙ בנימין ,וכן יע˜ב ע˘‰
‡˙ ‰מˆב ‰בבי˙ ‡ל ,כנ‚„ ר‡˘ ‰סולם.
ו‡ילו ˘‡'‰ל' ˘‰ו‡ כ‡מור ‡˙‰ספו˙
‰עם לעבו„‰ ‰י ‰בב‡ר ˘בע ˘‰ו‡
בנחל˙ י‰ו„ ,‰וכן ר‚לי ‰סולם ‰יו
בב‡ר ˘בע .וכמו כן ‰י ‰בבי˙ ‰מ˜„˘
˘‚‰בול עבר ב‡מˆעו ,ו˜‰ו„˘ ו‰מזבח
‰יו בחל˜ו ˘ל בנימין ,וחˆרו˙  '‰ב‰ם
מ˙‡סף ‰עם ‰י ‰בחל˜ו ˘ל י‰ו„.‰
ומ˘ני ‰חל˜ים יח„יו מ˙‰וו‰ ‰מˆי‡ו˙
˘ל בי˙ ‰מ˜„˘.
ו‰נ ‰ל˘בט בנימין י˘ ˘ייכו˙ מיוח„˙
לענין ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ,‰וכמו
˘כ˙וב 'י„י„  '‰י˘כון לבטח עליו' )„ברים
ל‚ ,ו( ,ו˘בט י‰ו„ ‰מבט‡ ‡˙ ‡˙‰ספו˙
‰עם ˘‰רי ‰ו‡ ‰מלךב .ומ˘ני ˘‰בטים
יח„ נע˘ ‰בי˙ ‰מ˜„˘.
]ומע˘‡ ‰בו˙ סימן לבנים˘ ,כבר
‡בר‰ם ‡בינו עˆמו בנ˙‡ ‰
‰מזבח ‰ר‡˘ון בבי˙ ‡–ל )לעיל יב,
ב .ומבואר בגמרא שהמזבח דינו להיות רק בחלקו
של בנימין ' -וקרן מזרחית דרומית לא היה לה
יסוד ,מאי טעמא ,אמר רבי אלעזר לפי שלא היתה
בחלקו של טורף ,דאמר רב שמואל בר רב יצחק,
מזבח אוכל בחלקו של יהודה אמה' )זבחים נג .(:כלומר
שמכיון שהאמה שעליה היה ראוי לבנות את היסוד
הוא בחלקו של יהודה ,על כן אין לבנות שם יסוד ,כי
המזבח כולו צריך להיבנות דווקא בחלקו של בנימין.
ונראה שנסתבב דבר זה במטרה להדגיש שחלקו של
יהודה ראוי להיות בו דווקא מקום העזרה ,ומקום
קבלת הקרבנות על ידי ה' ,ראוי להיות דווקא בחלקו
של בנימין.
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י
ח( ,ו‡חר כך כ‡˘ר זכ ‰ל˘ב˙ ב‡רı
ב˘לוו‰ ‰עמי„ ‡˙ ˘‡‰ל בב‡ר ˘בע,
˘‰ו‡ ‰חל˜ ˘‰ני ‰נ„ר˘ ליˆיר˙ בי˙
 ,'‰מ˜ום ‡˙‰ספו˙ ‰עם .ו‡ז ‚‰יע
ל˘לב ‰מיזו‚ ,כ‡˘ר ‰לך ל˜יים ‡˙
מˆו˙ ‰ע˜י„ ‰ובנ‰ ˙‡ ‰מזבח ב‰ר
‰מורי ‰בירו˘לים˘‡ ,ר מ‡ח„˙ ‡˙
˘ני ‰חל˜ים[.
ועיין ברמב"ם רי˘ ‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר,‰
˘„‚‰יר מ‰ו˙ו ˘ל בי˙ ‰מ˜„˘
– 'מˆו˙ ע˘ ‰לע˘ו˙ בי˙ ל '‰מוכן
ל‰יו˙ מ˜ריבים בו ˜‰רבנו˙ ,וחו‚‚ין
‡ליו ˘ל˘ פעמים ב˘נ˘ ‰נ‡מר וע˘ו
לי מ˜„˘' )פ"‡ ‰ .(‡"‰רי מבו‡ר ˘יסו„
בי˙ ‰מ˜„˘ ‰ו‡ ˘ני „ברים ‡לו‰˘ ,ו‡
מ˜ום ל˜˙‰בˆו˙ ‰עם לעבו„ ‡˙ ,'‰
ומ˜ום ל˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙ ל.'‰
וכן מˆינו בכ˙וב ˘בי˙ ‰מ˜„˘ מלב„
‰יו˙ו מ˜ום ˜‰רבנו˙ ,נ˜ר‡ 'בי˙
˙פיל' – '‰ו‰בי‡ו˙ים ‡ל ‰ר ˜„˘י
ו˘מח˙ים בבי˙ ˙פיל˙י ,עולו˙י‰ם
וזבחי‰ם לרˆון על מזבחי ,כי בי˙י בי˙
˙פיל ‰י˜ר‡ לכל ‰עמים' )י˘עי ‰נו ,ז(.

כח ,י‚ ו‰נ '‰ ‰נˆב עליו
פיר˘ ר˘"י – 'נˆב עליו – ל˘מרו'.
ו‰ו‡ על פי ‰מבו‡ר ב‚מר‡ – 'ו‰נ‰
מל‡כי ‡ל˜ים עולים ויור„ים בו'
וכו'˙ ,נ‡ ,עולין ומס˙כלין ב„יו˜נו
˘ל מעל ,‰ויור„ין ומס˙כלין ב„יו˜נו
˘ל מט .‰בעו לסכוני] ‰ר˘"י – מחמ˙
˜נ‡ ,[‰מי„ 'ו‰נ '‰ ‰נˆב עליו'‡ ,מר
רבי ˘מעון בן ל˜י˘‡ ,למל‡ מ˜ר‡

כ˙וב ‡י ‡פ˘ר ל‡מרו – כ‡„ם ˘מניף
על בנו' ]ר˘"י – 'במניפ ‰לˆ‰ילו מן
˘‰רב'[ )חולין ˆ‡.(:
כלומר˘ ,מיר ‰י˙יר‰ ‰וˆרך יע˜ב
ב‡ו˙˘ ‰ע ,‰מפני ‰מל‡כים
˘נ˙˜נ‡ו בו ובי˜˘ו לפ‚וע בו.
ו‰נ ‰מלב„ פר˘ ‰זו‡ ,נו מוˆ‡ים עו„
˘ני מ˜ומו˙ ,ב‰ם מ˙˜יים „ין
ו„ברים בין ˜‰ב" ‰לפמלי‡ ˘ל מעל,‰
כ‡˘ר ‰מל‡כים מביעים „ע‡ ‰חר˙,
כביכול ˘ונ ‰מ„ע˙ ˜‰ב" ,‰ו˜‰ב"‰
„וח„ ˙‡ ‰ברי‰ם ו‡ינו ˘ומע לעˆ˙ם.
בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ‰י˙ ‰ז‡˙ ב˘ע˙ ברי‡˙
„‡‰ם ,כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ – 'ב˘ע‰
˘בי˜˘ „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ לבר‡ו˙ ‡˙
„‡‰ם ,בר‡ כ˙ ‡ח˙ ˘ל מל‡כי ˘‰ר˙,
‡מר ל‰ם ,רˆונכם ,נע˘„‡ ‰ם בˆלמנו.
‡מרו לפניו רבונו ˘ל עולם ,מ ‰מע˘יו.
‡מר ל‰ן ,כך וכך מע˘יו‡ .מרו לפניו,
רבונו ˘ל עולם 'מ‡ ‰נו˘ כי ˙זכרנו ובן
‡„ם כי ˙פ˜„נו' )˙‰ילים ח‰ ,(‰ ,ו˘יט
‡ˆבעו ˜טנ ‰ביני‰ן ו˘רפם .וכן כ˙
˘ני .‰כ˙ ˘לי˘י˙ ‡מרו לפניו ,רבונו
˘ל עולם ,ר‡˘ונים ˘‡מרו לפניך מ‰
‰ועילו ,כל ‰עולם כולו ˘לך ‰ו‡ ,כל
מ ‰˙‡˘ ‰רוˆ ‰לע˘ו˙ בעולמך ע˘'‰
)סנ„‰רין לח.(:
פעם נוספ˙ ‡נו מוˆ‡ים כז‡˙ ,ב˘ע˙
מ˙ן ˙ור ,‰כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ –
'ב˘ע˘ ‰על ‰מ˘ ‰למרום ‡מרו מל‡כי
˘‰ר˙ לפני „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ ,רבונו ˘ל
עולם ,מ ‰לילו„ ‡˘ ‰בינינו‡ ,מר ל‰ן,
ל˜בל ˙ור ‰ב‡‡ .מרו לפניו ,חמו„‰
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‚נוז‚˘ ‰נוז ‰לך ˙˘ע מ‡ו˙ ו˘בעים
ו‡רבע„ ‰ורו˙ ˜ו„ם ˘נבר‡ ‰עולם,
‡˙ ‰מב˜˘ לי˙נ ‰לב˘ר ו„ם – 'מ‰
‡נו˘ כי ˙זכרנו ובן ‡„ם כי ˙פ˜„נו''‰' ,
‡„ונינו מ„‡ ‰יר ˘מך בכל ‡‰ר˘‡ ıר
˙נ‰ ‰ו„ך על ˘‰מים' )˙‰ילים ח ,י(‡ .מר
לו „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ למ˘‰ ‰חזיר ל‰ן
˙˘וב ‰וכו'' )˘ב˙ פח.(:
ויסו„ „‰ברים ‰ללו ˆריך בי‡ור ‚„ול,
מ ‰ל‰ם למל‡כי  '‰ל‰ורו˙ עˆ‰
ו˙בונ ‰נ‚„ ˜‰ב" ,‰ו‰רי כל עˆמם ל‡
נבר‡ו ‡ל‡ ל˘מ˘ו ,ל˘ר˙ו ולכב„ו,
וכיˆ„ י˘ מ˜ום לכך ˘יביעו ‰מ ‰סבר‡
ו„ע ‰בפני רˆון ˜ונם ,וי‡מרו לו מ‰
יע˘ ‰ומ ‰יפעל.
ונר‡‰ ‰בי‡ור בז ,‰כי בוו„‡י ‡ין
˙פ˜י„ם ˘ל ‰מל‡כים ‡ל‡
ל˘ר˙ ולכב„ ‡˙ ‡ ,'‰ל‡ ‰י‡ ‰נו˙נ˙,
˘כן בכל ‡ל‰ ‰מ˜ומו˙ ‰י˙„ ‰ע˙ם,
כי „‰ברים ˘עלו במח˘ב˙ו ˘ל מ˜ום
לע˘ו˙ – ע˘ויים ל‰בי‡ למי„˘ ‰ל
מיעוט בכבו„ו י˙ברך בעולם ,ו‡˘ר
לכן„ ,וו˜‡ מ˙ו˜ף ˙פ˜י„ם כממונים על
כבו„  ,'‰ומ˙וך נ‡מנו˙ם ל˘מו „‚‰ול,
‰עלו ‰מל‡כים ‡˙ ‰עˆ ‰למנוע ‡˙
„‰ברים ,ור‡ו בכך מ˘ום מילוי חוב˙ם
וריבוי ‰כבו„ ליוˆרם.
ו‰נ ,‰בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ‰י˙ ‰זו בברי‡˙
„‡‰ם בˆלם ‡לו˜ים ,כי ‡ז ח˘ו
‰מל‡כים כי עˆם מˆי‡ו˙ זו – ˘י˘
בעולם 'נבר‡' כ„מו˙ '‰בור‡' – י˘ ב‰
מי„ ‰מסוימ˙ ˘ל ‚רעון בכבו„  ,'‰מעין
„חי˜˙ ר‚לי ˘‰כינ .‰ו‡ין ז ‰מכבו„ '‰
˘ˆלם „מו˙ ˙בני˙ו י‰י ‰ני˘‡ על י„י

יא
ב˘ר ו„ם .וכפי ˘י˘ ללמו„ מ˙˘וב˙
˜‰ב" ‰לטענ˙ם )‰וב‡ בר˘"י לעיל ‡ ,כו( –
'‡מר ל‰ם ,י˘ בעליונים כ„מו˙י‡ ,ם ‡ין
ב˙ח˙ונים כ„מו˙י‰ ,רי י˘ ˜נ‡ ‰במע˘‰
בר‡˘י˙' .וכן מˆינו‡˘ ,ף ל‡חר ברי‡˙
„‡‰ם ,נ„ר˘ו עˆו˙ ו˙חבולו˙ ˘ונו˙
כ„י ˘ל‡ יטעו ‰בריו˙ ‡חריו˘ ,כן ‡מרו
חז"ל בברי‡˙ ‰) ‰˘‡‰וב‡ בר˘"י ב ,יח( –
'ל‡ טוב ‰יו˙ „‡‰ם לב„ו – ˘ל‡ י‡מרו
˘˙י ר˘ויו˙ ‰ן ˜‰ב" ‰יחי„ בעליונים
ו‡ין לו זו‚ ,וז ‰יחי„ ב˙ח˙ונים ו‡ין לו
זו‚ .לפיכך ‡מרו ‰מל‡כים לפניו' ,מ‰
‡נו˘ כי ˙זכרנו ובן ‡„ם כי ˙פ˜„נו'.
ועל י„י מניע˙ ברי‡˙ו ,בי˜˘ו ל˘מור
על כבו„  '‰ולמל‡ו˙ בז˙ ˙‡ ‰פ˜י„ם
כר‡וי.
ב˘ני˙ מˆינו ויכוח „ומ ,‰ב„ברי
חז"ל בפר˘˙נו כ‡ן ,כ‡˘ר יר„
˜‰ב" ‰למ˜ום לינ˙ יע˜ב ‡˘ר '˜ר‡ו
בי˙' ,ובי˜˘ לע˘ו˙ לו „יר ‰ב˙ח˙ונים,
ול˜בוע מ˜ום מ˘כנו ב‡ר] ıוביחו„ לפי
‰מבו‡ר במ„ר˘ )˙נחומ‡ נ˘‡ יב‰ ,וב‡
לעיל בפסו˜ )יב( 'ו‰נ ‰סולם מוˆב ‡רˆ ,('‰כי
ל‡חר ˘כבר כונן  '‰בי˙ לכבו„ו ב‡ר– ı
נע˙˜ מ˜ום מו˘בו לכ‡ן ,ומע˙ ‰נע˘‰
מ˜ום ז ‰עי˜ר „יר˙ו[ – ‰רי ˘ב‡ו˙‰
˘ע ‰נ˙˜נ‡ו בו ‰מל‡כים ,בר‡ו˙ם
במˆי‡ו˙ זו מ˘ום ירי„ ‰בכבו„ ,'‰
וביטול ‰מˆב ˘ל – '˘‰מים ˘מים ל'‰
ו‡‰ר ıנ˙ן לבני ‡„ם' ,ומ˙וך ˜נ‡ו˙ם
למען כבו„ו י˙ברך – בי˜˘ו לפ‚וע במי
˘‰בי‡ לי„י מˆי‡ו˙ זו ,ע„ ‡˘ר ˜‰ב"‰
בכבו„ו ובעˆמו ‰וˆרך ל˙‰ייˆב עליו,
ול˘מרו מפני‰ם.

יב
ב˘לי˘י˙ ‰י˙ ‰ז‡˙ ,כ‡מור ,ב˘ע˙
מ˙ן ˙‰ור .‰כ‡ן בולט˙
טענ˙ם זו ˘ל מל‡כי ˘‰ר˙ ,כ˘‡מרו
לפניו 'מ ‰לילו„ ‡˘ ‰בנינו וכו' ˙נ‰
‰ו„ך על ˘‰מים'‰ .ו‡יל ונ˙ינ˙ ˙‰ור‰
לי˘ר‡ל‡ ,ין פירו˘ ‰ר˜ ‚ילוי „ברי‰
ו˘‰מע˙ מˆוו˙י‡ ,‰ל‡ מסיר˙ ‡ור
חכמ˙ ˙‰ור ‰לבני י˘ר‡ל ,כ‡˘ר כח
‰בנ˙ ‰ו˜ביעו˙ ‰לכו˙י ,‰נמסר לבי˙
„ין ˘ל מט ‰ול‰כרע˙ם ,בחינ˙ '˙ור‰
„ילי ,'‰ו‡„רב' ,‰ל‡ ב˘מים ‰י‡'‡ ,ל‡
כל ‡˘ר יורו וי„ונו חכמי י˘ר‡ל‰ ,ן
‰ן „ברי ‡לו˜ים חיים‰ .נ ‰כי כן ,על
‰עבר˙ חמו„‚ ‰נוז ‰זו לבעלו˙ ב˘ר
ו„ם ,בי˜˘ו ‰מל‡כים לערער ,בר‡ו˙ם
בכך מ˘ום פחי˙ו˙ כבו„ ל˙ור˙  .'‰ור˜
ל‡ור ˙˘וב˙ו ˘ל מ˘ ,‰כי ‡ין ˙‰ור‰
מ˙˜יימ˙ ‡ל‡ בי„י ב˘ר ו„ם‰ ,סכימ‰
„ע˙ם ˘ל מ˘ר˙י ˘ '‰יחלו˜ ˜‰ב"‰
מחכמ˙ו ליר‡יו ,ו˙מל‡ כל ‡‰רı
כבו„ו.

כח ,י‚ ‡‰ר˘‡ ıר ‡˙˘ ‰וכב עלי ‰לך
‡˙ננ ‰ולזרעך.
ו„ר˘ו חז"ל – '‡מר רבי יˆח˜ מלמ„
˘˜יפל˜‰ ‰ב" ‰לכל ‡ר ıי˘ר‡ל
ו‰ניח˙ ‰ח˙ יע˜ב ‡בינו ‡‰˙˘ ,נוח‰
ליכב˘ לבניו' )חולין ˆ‡ .(:ומוב‡ בר˘"י
כ‡ן.
‰נ ‰כ‡˘ר ‡„ם נכב„ נמˆ‡ במ˜ום
מסויים‡ ,זי מ˘ום עוˆם מ˘מעו˙
נוכחו˙ו ‡ין מח˘יבים ‡˙ מ˜ומו ר˜
במ˜ום ‰מˆומˆם ˘ל „' ‡מו˙יו‡ ,ל‡
נח˘ב ˘‰ו‡ מˆוי בכל ‰סביב .‰וכ‚ון

בן מלך על התורה
כ˘‰ו‡ ב‡ לעיר ‡ין ‡ומרים ˘‰ו‡ נמˆ‡
ברחוב מסויים‡ ,ל‡ ‰ו‡ נוכח בעיר.
וככל ˘‚„ל ‰מעל˙ו ˘ל ‡‰י˘ ,נוכחו˙ו
˙ופס˙ מ˜ום יו˙ר נרחב .וכ‡˘ר יבו‡
נ˘י‡ ‚„ול ני˙ן ל‰ח˘יב ˘‰ו‡ מˆוי
ונוכח במ„ינ ‰כול.‰
ומענין ז‰ ‰ו‡ ˘˘‰ר˜‰ ‰ב" ‰על יע˜ב
ב˘ע„‚‰ ‰ול‰ ‰ז‡˙ רוח עוז
ו‚בור ,‰ע„ ˘בלבו ובלב ‰רו‡ים ‡ו˙ו,
רמ ‰וני˘‡ ‰ח˘יבו˙ו ומעל˙ו כל כך,
ע„ כי ני˙ן ‰י ‰ל‰ח˘יב ‡˙ ˘כיב˙ו
כ‡ילו ˘‰י‡ על פני כל ‡‰ר ıכול,‰
ו‰יינו ˜יפל ‡˙ כל ‡‰ר˙ ıח˙יו.
ו„ר˘ו כן מל˘ון '‡‰ר˘‡ ıר ‡˙‰
˘וכב עלי ,'‰ול‡ ‡מר לו
 '‰ס˙מ‡ '‡‰ר‰ ıז‡˙' כמו ˘נ‡מר
ל‡בר‰ם וליˆח˜ .ו‰יינו ˘ני˙נ ‰לו כ‡ן
‰בטח ‰ו˜נין ב˙וספ˙ ˜יום וחיזו˜,
כלומר ˘˙ינ˙ן לך ‡‰ר‡ ‰˙‡˘ ıחוז
ב ‰ב‡ופן ˘ל ˘כיב‰˘ ,‰ו‡ „רך בעלו˙
˘ל ˜ביעו˙ וי˘יב‡ ‰י˙נ.‰
ונמˆ‡ ˘מ‡˘ ‰מרו '˘˜יפל ‰לכל
‡‰ר˙ ıח˙יו'‰ ,ו‡ מעין ‰פ˘ט,
˘בפ˘וטו ‰יינו ˘ני˙נ ‰לו ‡‰ר ıמ˙וך
˘‰ו‡ עו˘ ‰ב‡ ‰חיז ‰ו˜נין ב‡ופן
˘ל „יורים .מ˘ום ˘נח˘ב˘ ‰כיב˙ו
כ‡חיז ‰על כל ‡‰ר .ıו„ר˘ו˘ ,ב‡ו˙‰
˘ע ‰כך ‰יו פני „‰ברים ˘כל ‡‰רı
‰י˙ ‰מ˜ופל˙ ˙ח˙יו.
ובז ‰בי‡רנו ב‡ופן נוסף‚ ‡˙ מ‰
˘„ר˘ו חז"ל ˘'יע˜ב ˜ר‡ו בי˙',
ג .וביארנו מאמר חז"ל זה באופנים נוספים ,ראה
חלק המאמרים בפרשתנו מאמר ב 'יעקב קראו בית',
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לעומ˙ ‡בר‰ם ויˆח˜ ˘˜ר‡ו למ˜ום
'‰ר' ו'˘„) '‰פסחים פח .(.ונר‡ ‰לב‡ר
˘˘ל˘‚ ‰וונים ‡לו ˜˙‰יימו ב‡בו˙ ‚ם
ב˜ניינם בנחל˙ ‡‰ר .ıכלומר כי ‡בר‰ם
‰י ‰לו ˜נין ונ˙ינ ‰על ‡‰ר ıר˜ בבחינ˙
'‰ר'‰„ ,יינו ˘‡ין בו ˙˘‰מ˘ו˙ ˜בוע‰
במ˜ום מסויים ,וב˜ניינו נ‡מר לו '˜ום
‰˙‰לך ב‡ר) 'ıי‚ ,יז( ,ו‰יינו בחינ˙ '‰ר'
˘‰ו‡ מ˜ום ל˘‰ו˙ ול‰˙‰לך בו בלב„.
‡מנם יˆח˜ כבר מˆינו בו ˘זרע ‡˙
‡‰ר ıוזכ ‰לברכ˙  ,'‰ככ˙וב – 'ויזרע
יˆח˜ ב‡ר‰‰ ıו‡ וימˆ‡ ב˘נ‰‰ ‰ו‡
מ‡˘ ‰ערים ויברכ‰ו ) ''‰כו ,יב( .וז‰
בחינ˙ ˜נין ˘ל '˘„.'‰
‡ולם יע˜ב כבר זכ ‰ב‡ר ıכ'בי˙' ,ו‰ו‡
כנ‚„ ‰ל˘ון ˘נ‡מר כ‡ן '‡‰רı
‡˘ר ‡˙˘ ‰וכב עלי ,'‰כי ‡ין ‡„ם
˘וכב וי˘ן ‡ל‡ בבי˙] .ו‡כן ‡ˆל יע˜ב
מˆינו ˘רכ˘ ˜ר˜ע ב‡ר ıי˘ר‡ל עבור
„יורים כ‡˘ר ˘ב מחרן ,כ„כ˙יב – 'וי˜ן
‡˙ חל˜˙ ˘‡ ‰„˘‰ר נט˘ ‰ם ‡‰לו'
)ל‚ ,יט([.
)עיין בפר˘˙ חיי ˘ר ‰חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ז
– '‰ר ,‰„˘ ,בי˙ ,בנ˙ינ˙ ‡ר ıי˘ר‡ל' ˘בי‡רנו

‡ופן ז ‰ב‰רחב.(‰

כח ,טז ויי˜ ıיע˜ב מ˘נ˙ו וי‡מר ‡כן י˘ '‰
במ˜ום ‰ז ‰ו‡נכי ל‡ י„ע˙י.
במ„ר˘ )ב"ר סט ,ז( 'וי˜ ıיע˜ב מ˘נ˙ו,
רבי יוחנן ‡מר ממ˘נ˙ו'.
ופרשת חיי שרה מאמרים ה-ז.

יג
ונר‡˘ ‰רמזו כ‡ן מ‡˘ ‰מרו חז"ל
)‰וב‡ לעיל בפסו˜ י‡ 'וי˘כב במ˜ום

‰‰ו‡'( ˘בטרם ˘‚‰יע למ„רי‚ ‰נ˘‚ב‰
זו ˘ל חלום ‰סולם ,נטמן בבי˙ עבר
‡רבע ‰ע˘ר ˘נ ‰ועס˜ ב˙ור ‰יומם
וליל .‰כלומר ˘מ‰˘ ‰בי‡ ‡˙ יע˜ב
לזכו˙ למחז ‰מרומם ז '‰˘ ,‰נˆב עליו
ו˜בע ‡˙ מ˜ומו כבי˙ ‡לו˜ים' ,יע˜ב
˜ר‡ו בי˙' ,כל ז‰ ‰י ‰בזכו˙ ˘נ˙יי‚ע
ב˙ור ‰כל ‡ו˙ם ˘‰נים .ו‰יינו 'ויי˜ı
יע˜ב מ˘נ˙ו – ממ˘נ˙ו' ,כלומר מכח
מ˘נ˙ו ו˙ור˙ו ב‡ לו ‰מˆב ‰נ˘‚ב ‰ז.‰
ו‰נ ‰ב˙חיל˙ ‰ענין כ˙יב 'ויפ‚ע
במ˜ום' ו„ר˘ו חז"ל ˘˙י˜ן
˙פיל˙ ערבי˙ ,ונרמז בז˘ ‰ור˘ סיב˙
‰מ„רי‚‰ ‰עליונ ‰ו‰חזון ‰נ˘‚ב ˘‡ליו
זכ ‰יע˜ב ב‡ו˙ו ‰מ˜ום‰˘ ,ו‡ נעוı
בעמו„ ‰עבו„˘ ‰בזכו˙ ‰בחר בו '‰
לע˘ו˙ במ˜ומו בי˙ ‡לו˜ים.
‰רי נ˙ב‡ר כ‡ן ˘ני ˘ר˘ים ל˜ביע˙
מ˜ום כבי˙ ‡לו˜ים˙‰' ,ור'‰
ו'‰עבו„.'‰
וכבר ‡ˆל ‡בר‰ם ‡בינו נרמזו ˘ני
˘ר˘ים ‡לו ˘ל בי˙ ‰מ˜„˘,
כמו ˘מˆ‡נו בפר˘˙ ויר‡ בפסו˜ '‰ר
‰מורי) '‰כב ,ב( ˘פיר˘ ר˘"י – 'ורבו˙ינו
פיר˘ו על ˘ם ˘מ˘ם ‰ור‡ ‰יוˆ‡‰
לי˘ר‡ל )˙עני˙ טז ,(.ו‡ונ˜לוס ˙ר‚מו על
˘ם עבו„˙ ˜‰טור˙ ˘י˘ בו מור נר„
ו˘‡ר ב˘מים'.
ובי‡רנו ˘ם ˘כל ‡ח„ מ‰מ"„ נ˜ט „בר
‡ח„ ˘ל ח˘יבו˙ ˘עבורו נ˜בע
‰מ˜ום לע˘ו˙ בו ‡˙ ‰ע˜י„ ,‰ו„ע‰

יד
‡ח˙ נ˜טו ˘‰ו‡ עבור ענין ‰עבו„‰
ו˜‰רבנו˙ ,ו‰יינו ˘נ˜ר‡ 'מורי '‰על ˘ם
˜‰טור˙ ˘י˘ בו מור ,ו„‰ע˘‰ ‰ניי‰
נ˜טו ˘‰ו‡ מ˘ום ענין ˙‰ור ,‰ונ˜ר‡
'מורי '‰על ˘ם ˘מ˘ם יוˆ‡˙ ‰ור‡‰
לי˘ר‡ל .ו‰רי בוו„‡י ˘‡לו ו‡לו „ברי
‡לו˜ים חיים.
וכן מˆינו לכל ‡ורך „‰רך ˘מˆי‡ו˙ו
˘ל בי˙  '‰בי˘ר‡ל מיוס„˙ על
˘ני ‡„נים ‡י˙נים ‡לו' ,עמו„ ˙‰ור'‰
ו'עמו„ ‰עבו„.'‰
כי ‰נ ‰בי˙ ‰מ˜„˘ ‰ו‡ מ˜ום ‰לוחו˙
וספר ˙‰ור ,‰ומעל ‚בי ‰כפור˙
נ˘מע ˜ול „‰יבור ‡‰לו˜י למ˘ ‰רבינו
ל‰ורו˙ לו ‡˙ ˙‰ור .‰וכן מˆינו ˘בי˙
‰מ˜„˘ ‰ו‡ ‰מ˜ום ˘ממנו נמ˘ך
‰‰ור‡ ‰ו‡ור ˙ור˘ ‰בעל פ ,‰וכמו
˘למ„ו חז"ל – 'ו˜מ˙ ועלי˙ ‡ל ‰מ˜ום
מלמ„ ˘‰מ˜ום ‚ורם' )סוט ‰מ .(.‰ו‡י˙‡
'נסמכ ‰פר˘˙ „ינין לפר˘˙ מזבח לומר
לך ˘˙˘ים סנ„‰רין ‡ˆל ‰מזבח' )ר˘"י
˘מו˙ כ‡ ,‡ ,מכיל˙‡( .וכ˙יב 'כי מˆיון ˙ˆ‡
˙ור ‰ו„בר  '‰מירו˘לים' )י˘עי ‰ב.(‚ ,
ועו„ מטר ‰עי˜רי˙ בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰יינו
˘‰ו‡ מ˜ום ‰עבו„ ‰ל '‰ל˜‰ריב
˜רבנו˙ ול˙˘‰חוו˙ לפניו .וכמו ˘כ˙ב
‰רמב"ם – מˆו˙ ע˘ ‰לע˘ו˙ בי˙
ל '‰מוכן ל‰יו˙ מ˜ריבים בו ˜‰רבנו˙
וחו‚‚ין ‡ליו ˘ל˘ פעמים ב˘נ˘ ‰נ‡מר
וע˘ו לי מ˜„˘ )‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר ‰פ"‡
.(‡"‰
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ו‡כן ˘ני ‰כלים ‰מרכזיים ו‰עי˜ריים
˘‰יו בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰ל‡ ‰מ‰
'‡‰רון' ,ו'‰מזבח'.
וכעין ז ‰מˆינו ˘נחל˜ו חז"ל ב‚מר‡
– 'ו‡˙ כל בי˙ ‚„ול ו‚ו' ,רבי
יוחנן ורבי י‰ו˘ע בן לוי ,ח„ ‡מר מ˜ום
˘מ‚„לין בו ˙ור ,‰וח„ ‡מר מ˜ום
˘מ‚„לין בו ˙פיל ,‰מ‡ן „‡מר ˙ור‰
„כ˙יב ' '‰חפ ıלמען ˆ„˜ו י‚„יל ˙ור‰
וי‡„יר' ,ומ‡ן „‡מר ˙פיל„ ‰כ˙יב
'ספר ‰נ‡ „‚‰ולו˙ ‡˘ר ע˘‡ ‰לי˘ע',
ו‡לי˘ע „עב„ ברחמי ‰ו‡ „עב„' )מ‚יל‰
כז.(.
]ועיין מ‡‰˘ ‰רכנו בז ‰בספר 'בן מלך
‚לו˙ ו‚‡ול˘ – '‰ער  ‰מ‡מר
ו ,ובמ‡מר '˘לבי ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰
במ˜„˘' עלון '˙ור ‰ו„ע˙' ‚ליון 174
חנוכ˘˙ ‰ע"„[.

כח ,טז-יז ‡כן י˘  '‰במ˜ום ‰ז ‰ו‡נכי ל‡
י„ע˙י .ויר‡ וי‡מר מ ‰נור‡ ‰מ˜ום ‰ז‰
‡ין ז ‰כי ‡ם בי˙ ‡ל˜ים וז˘ ‰ער ˘‰מים.
'בי˙ ‡ל˜ים' ‰ו‡ ˘‰ור˘ לבי˙ ‰מ˜„˘
˘˘ '‰וכן בנו˘„˜ ‰ו ב˙וך עם
י˘ר‡ל ,ו˘ר˘ו נ˙ייס„ כ‡ן בספר
'‡‰בו˙'˘‡ ,ר מע˘‡ ‰בו˙ סימן לבנים.
וכ‡˘ר נ˙בונן נמˆ‡ כי בפר˘ ‰זו רמוזים
כל ענייניו ˘ל ‰מ˘כן ו‰מ˜„˘,
כי במˆו˙ בנין ‰מ˘כן ו‰מ˜„˘ י˘נם
˘ל˘ ‰עניינים ומטרו˙ ˘ני˙ן ל‰בחין
ב‰ם מ˙וך ‰עיון ו˙‰‰בוננו˙ בפר˘יו˙
˙‰ור˘ .‡ – ‰י‰י˜‰ ‰ב"˘ ‰וכן ב˙וך
עם ˜רובו – 'וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י
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ב˙וכם' )˘מו˙ כ ,‰ח(' ,ו˘כנ˙י ב˙וך בני
י˘ר‡ל' )˘ם כט ,מ' ,(‰ל˘כני ב˙וכם' )˘ם
כט ,מו(' ,ונ˙˙י מ˘כני ב˙וככם' )וי˜ר‡ כו,
י‡( .ב˘ .י‰י˜ ‰ום ל˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙
ולעבו„ לפניו י˙ברך – כל˘ון ‰רמב"ם
רי˘ ‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר' – ‰מˆו˙ ע˘‰
לע˘ו˙ בי˙ ל '‰מוכן ל‰יו˙ מ˜ריבים
בו ˜‰רבנו˙ ,וחו‚‚ין ‡ליו ˘ל˘ פעמים
ב˘נ˘ ‰נ‡מר וע˘ו לי מ˜„˘' )פ"‡ .(‡"‰
‚ .ל‰יו˙ ˜‰ב" ‰מ˙‰לך לפנינו 'ומלכנו
בר‡˘נו' ,ל‚˘‰יח עלינו מ˙וך ˘נמˆ‡
ב˜רבנו – 'כי ‡ '‰לו˜יך מ˙‰לך ב˜רב
מחניך לˆ‰ילך' )„ברים כ‚ ,טו( ,זו מחנ‰
‡‰רון ‰יוˆ‡ עמ‰ם למלחמ) ‰סוט‰
מב ,(.וב˙‰לים נ‡מר על בנין ‰מ˜„˘ –
'פ˘‡ ‰ב כי ‡יוי˙יˆ .‰י„ ‰ברך ‡ברך
‡ביוני˘‡ ‰ביע לחם' )מזמור ˜לב(.
כלומר˜‰ ,ב"˘ ‰וכן ב˙וכנו כ„י לספ˜
ˆרכנו ,ל‚˘‰יח עלינו ול‰נ‰י‚ ‡ו˙נו.
ועיין מ‡מרי מבו‡

)כרך ‡ מ‡מר „ – מ‡מר

‡‰ור ‚‰נוז בחמ˘˙ ‰ספרים( ˘˘ל˘‰
עניינים ‡לו יסו„ם ב˘לו˘˙ ספרי ˙‰ור‰
'˘מו˙'' ,וי˜ר‡'' ,במ„בר' ,בספר ˘מו˙
‰עוס˜ בענין ‰יו˙ עם י˘ר‡ל עם ‰נבחר
ל‡לו˜יו ,כ˙ב˙ ‰ור˜‰ ˙‡ ‰מ˙ ‰מ˘כן
מˆ„ ‰יו˙ינו עם  '‰עם ס‚ול˙ו˘ ,מ˘ום
כך מ˘ר˘ ‰כינ˙ו ב˙וכינו ,ובספר וי˜ר‡
‰עוס˜ בענייני ˜‰רבנו˙ וב˜„ו˘˙
‰מ˜„˘ ו‰כ‰נים ,נכ˙ב מע˘˜‰ ‰מ˙
‰מ˘כן מˆ„ ‚„ר ‰יו˙ו ‰מ˜ום ‰מיוע„
ל˜‰ריב בו ˜רבנו˙ ל ,'‰ובספר במ„בר,
מופיע מˆ„ ‚„ר ˜‰מ˙ ‰מ˘כן ˘‰ו‡
בבחינ˙ ‡רמונו ˘ל מלך‰ ,מנ‰י‚ ‡ו˙נו
ומ˘‚יח עלינו מבי˙ו נ‡ו˜ ‰ו„˘.

טו
ו‰נ ‰בפר˘ ‰זו רמוזים כל ˘לו˘˙
ענייניו ˘ל ‰מ˘כן ו‰מ˜„˘ ,על
„רך ˘נ˙ב‡ר:
‡' .י˘  '‰במ˜ום ‰ז' ,'‰בי˙ ‡ל˜ים' –
כנ‚„ מטר˙ ‰מ˜„˘ למ˜ום '˘‰ר‡˙
˘‰כינ '‰בי˘ר‡ל‰ ,נזכר בספר '˘מו˙'.
ב' .וי˜ח ‡˙ ‡‰בן ‡˘ר ˘ם מר‡˘ו˙יו
וי˘ם ‡ו˙ ‰מˆב ‰ויˆו˜ ˘מן על
ר‡˘ ‰ו‚ו' ו‡‰בן ‰ז‡˙ ‡˘ר ˘מ˙י
מˆב ‰י‰י ‰בי˙ ‡ל˜ים' ,ובי‡רו
‰מפר˘ים „‰יינו בי˙ ‡לו˜ים ,מ˜ום
לעבו„ ‡˙ ˘‰י"˙ – ‰ו‡ כנ‚„ ‰מ˘כן
˘בספר 'וי˜ר‡' למטר˙ ˜‰רב˙
˜‰רבנו˙.
‚‚˙‰ .לו˙ ˜‰ב" ‰כ‡ן מו‚„ר˙ בכ˙וב
'ו‰נ '‰ ‰נˆב עליו' ,ופיר˘"י –
'ל˘מרו' .וכן נ‡מר ליע˜ב 'ו‰נ‡ ‰נכי
עמך ו˘מר˙יך בכל ‡˘ר ˙לך ו‚ו' כי
ל‡ ‡עזבך' – ענין ז‰ ‰ו‡ כנ‚„ ‰מ˘כן
˘בספר 'במ„בר' ˘מ˙וך ‰מ˜„˘
˜‰ב" ‰מנ‰י‚נו כמלך ‰יו˘ב ב˙וך עמו
ל‚˘‰יח עלי‰ם .ו„‰ברים נפל‡ים.

כח ,יח  -וי˘כם יע˜ב בבו˜ר וי˜ח ‡˙ ‡‰בן
‡˘ר ˘ם מר‡˘ו˙יו ,וי˘ם ‡ו˙ ‰מˆב,‰
ויˆו˜ ˘מן על ר‡˘.‰
י˘ לב‡ר ˘מכיון ˘נ˙‚ל˙ ‰עליו
˘‰כינ ‰בחלום ,נמˆ‡ ˘מ˜ום
˘‰כינ‰ ‰י ‰כביכול במר‡˘ו˙יו,
ומ˘ום כך ‡‰בן ‡˘ר ˘ם מר‡˘ו˙יו
ייח„ו לבי˙ ‡לו˜ים.

טז
כח ,יח וי˘כם יע˜ב בבו˜ר וי˜ח ‡˙ ‡‰בן
‡˘ר ˘ם מר‡˘ו˙יו ,וי˘ם ‡ו˙ ‰מˆב,‰
ויˆו˜ ˘מן על ר‡˘.‰
ˆריך בי‡ור מ‰ ‰ו‡ עניינ˘ ‰ל 'מˆב'‰
ומ ‰בינ ‰לבין מזבח .וכן י˘ ל‰בין
מ ‰טעם ‡סר˙ ‰ור ‰ל˜‰ים מˆב ,‰כמו
˘כ˙וב 'ול‡ ˙˜ים לך מˆב˘‡ ‰ר ˘נ‡
‡ '‰לו˜יך' )„ברים טז ,כב( ,וכמו כן ˆריך
בי‡ור ˘מ‡חר ˘‡ינ ‰רˆוי ‰ל ,'‰מ‰
טעם ‰י˙ ‰רˆוי ‰בע˙ ˘˜‰ימ ‰יע˜ב.
ובר˘"י ˘ם כ˙ב – 'ול‡ ˙˜ים לך מˆב‰
– מˆב˙ ‡בן ‡ח˙ ל˜‰ריב
עלי‡ ‰פילו ל˘מים˘‡ .ר ˘נ‡ – מזבח
‡בנים ומזבח ‡„מˆ ‰ו ‰לע˘ו˙ ,ו‡˙ זו
˘נ‡ ,כי ח˜ ‰י˙ ‰לכנענים ,ו‡ף על פי
˘‰י˙‰‡ ‰וב ‰לו בימי ‡‰בו˙ ,עכ˘יו
˘נ‡ ‰מ‡חר ˘ע˘‡ו‡ ‰לו ח˜ לעבו„˙
כוכבים'.
ועיין ברמב"ן ˘ם ˘כ˙ב – 'כבר פיר˘ו
רבו˙ינו )ע"ז נ‚‰‰ (:פר˘ ˘בין
‰מˆב ‰למזבח‰˘ ,מˆב‡ ‰בן ‡ח˙
ו‰מזבח ‡בנים ‰רב .‰ונר‡ ‰עו„
˘‰מˆב˙ ‰ע˘ ‰לנסך עלי ‰נסך יין
וליˆו˜ עלי˘ ‰מן ,ל‡ לעול ‰ול‡ לזבח,
ו‰מזבח ל‰עלו˙ עליו עולו˙ ו˘למים'.
‰טעם
בבי‡ור
ו‰רמב"ן נ˙˜˘‰
יו˙ר
‰מˆב‰
˘נ‡סר‰
מ‰מזבחו˙ – 'ובבו‡ם ל‡ר ıנ‡סר‰
עלי‰ם ‰מˆב„) ‰ברים טז ,כב( מפני
˘˘מו ‡ו˙‰ ‰כנענים ל‰ם לח˜ יו˙ר מן
‰מזבחו˙‡ ,ף על פי ˘כ˙וב ב‰ם )˘מו˙
ל„ ,י‚( ‡˙ מזבחו˙ם ˙˙וˆון‡ ,ו ˘ל‡
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רˆ ‰ל‡סור ‰כל ,ו‡˘‰יר ‰מזבח ˘ר‡וי
לנסך ול˜רבנו˙'.
ו‰נר‡ ‰בבי‡ור „‰בר ,על פי מ˘ ‰כ˙ב
‰רמב"ן ˘‰מˆב‡ ‰ינ ‰ע˘וי‰
ל˜‰רב˙ עול‡ ‰ו זבח ,ונר‡‰˘ ‰מˆב‰
‡ין ‰י‡ מ˜ום ‰עבו„‡ ,‰ל‡ ‰י‡ מסמל˙
‡˙ מ˜ום ‡‰לו˜ים ,כלומר ˘‰י„ ‰רך
‰עוב„ים לˆ‰יב מˆב ,‰ו‰עבו„‰
נע˘י˙ נוכח ל ,‰במזבח ‰סמוך ל‡ ‰ו
ב˘‡ר ‡ופני עבו„ו˙ .ונ˙ינ˙ נסך ו˘מן
על ‰מˆב‰ ‰יינו כ„י לכב„ ‡˙ מ˜ום
‡‰לו˜ים ˘ז ‰מ‰ו˙˘ ‰ל ‰מˆב,‰
ו‡ינ ‰ב‡ופי ˘ל ˜‰רב ‰לפניו .ו‰בן.
וז‰ ‰טעם ˘בימי ‡‰בו˙ ‰י˙‰ ‰מˆב‰
רˆוי ‰ו‡‰וב ,‰ועכ˘יו ˘נ‡,'‰ ‰
כיון ˘בימי ‡‰בו˙ ע„יין ל‡ נבחר
מ˜ום ל '‰ב‡ר ,ıול‡ ‰י ‰ב‡ר ıמ˜ום
˜בוע ל˘כינ ,‰ובכל מ˜ום ˘‰י ‰בו
‚ילוי ˘כינ‰ ‰י ‰מן ‰ר‡וי ל˘ים
מˆב ,‰לסמל ולˆיין ‡˙ מ˜ום ˘‰כינ,‰
כ„י לכב„ ‡˙ ‰מ˜ום כמו ˘יˆ˜ יע˜ב
עלי ‰נסך יין ו˘מן .וכן לˆורך ‰עבו„‰
בסמוך ל‡ .‰ולם מ‡ז ˘נˆטוו י˘ר‡ל
'וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם' ,ויר„‰
˘‰כינ ‰ל˘כון בבי˙ ‰מ˜„˘‡ ,סור
לע˘ו˙ מˆב ‰בכל מ˜ום ‡חר בעולם.
ו‡פילו כ‡˘ר עו˘‡ ‰ו˙ ‰ל˘ם ˘מים,
כיון ˘מ˜ום  '‰בעולם ‰ו‡ כבר ˜בוע
בבי˙ ‰מ˜„˘ .וכ‡˘ר מˆיין ‡˙ מ˜ום
‡‰לו˜ים במ˜ום ‡חר‰ ,רי ז ‰כפונ‰
ל‡לו‰ים ‡חרים‡˘ ,ינו ‡‰לו˜ים יו˘ב
‰כרובים ‡˘ר ב‡ ל˘כון בירו˘לים.
ו‡כן ‡י˙‡ בחז"ל

)פר˜י „ר"‡ מוב‡

ברמב"ן כ‡ן ,מ„ר˘ ˙‰ילים מזמור ˆ‡(,
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˘‡‰בן ‰ז‡˙ ˘יע˜ב ˘ם מˆב‰ ‰י‡
עˆמ ‰נע˘י˙ ‡בן ˘˙י‰„ ,‰יינו '˜ו„˘
˘„˜‰ים' ˘ל בי˙ ‰מ˜„˘ בירו˘לים,
˘בו ˘ור˘‰ ‰כינ ‰מכון ל˘ב˙ו
עולמים.
]ועיין מ˘ ‰נ˙ב‡ר לעיל )פסו˜ יב( בענין
˘‡‰ל ˘נטע ‡בר‰ם בב‡ר ˘בע,
ו˜‰בל˙ו למˆב˜˘ ‰בע יע˜ב בבי˙ ‡ל[.

כח ,כ-כב ‡ם י‰י‡ ‰לו˜ים עמ„י ו˘מרני
ב„רך ‰ז˘‡ ‰ר ‡נכי ‰ולך ,ונ˙ן לי לחם
ל‡כול וב‚„ ללבו˘ ו‚ו' ,ו‡‰בן ‰ז‡˙ ‡˘ר
˘מ˙י מˆב ‰י‰י ‰בי˙ ‡לו˜ים.
ובר˘"י – 'כ˙ר‚ומו ‡‰י פלח על„˜ ‰ם
 ,'‰וכן ע˘ ‰ב˘ובו מפ„ן ‡רם
כ˘‡מר לו ˜ום על ‰בי˙ ‡ל )ל˜מן ל ,‰י„(
מ ‰נ‡מר ˘ם ויˆב יע˜ב מˆב ‰ו‚ו' ויסך
עלי ‰נסך'.
ו‰נ„‰ ‰ברים ˆריכים בי‡ור ,וכי ˙נ‡י
˙‰נ ‰יע˜ב עם ˜‰ב" ,‰כי ר˜
‡ם ירעיף עליו מי„ ‰מרוב˘ ‰ל ברכ‰
– י˜ים ל '‰בי˙ לכבו„ו .ו‰ל‡ ‡ם ‡כן
ר‡ ‰יע˜ב לנכון ‡˙ ˜‰מ˙ בי˙ ל,'‰
כלום ל‡ ‰י ‰ר‡וי ˘יע˘ ‰כן בכל ‡ופן,
ו˙‰י‰ ‰נ '‰ ˙‚‰עמו ‡˘ר ˙‰י .‰ועו„
˙מ‰ו ‰מפר˘ים‡˘ ,חר ˘כבר ‰ובטח
מ‡˙ ‡ ,'‰יך ˙ל„‰ ‰בר ב˙נ‡י כמסופ˜
‡ם י˙˜יים „‰בר.
וכמו כן ˆריך בי‡ור מ‰ ‰טעם לעבו„
‡˙ „ '‰וו˜‡ במ˜ום ‰מסויים ‰ז,‰
ומ‰ ‰מ˘מעו˙ ˘‡‰בן ‰ז‡˙ 'י‰י ‰בי˙
‡לו˜ים'.

יז
ו‰נר‡ ‰בז˜‰˘ ,‰מ˙ 'בי˙ ‡לו˜ים'
ב‡ר ,ıי˘ ל ‰מ˜ום ר˜ כ‡˘ר
‰נ‰ '‰ ˙‚‰י‡ ב‡ופן כז ,‰כ‡˘ר ˜‰ב"‰
מ˘ר˘ ˙‡ ‰כינ˙ו ב˜רב יר‡יו ,ו‰נ˙‚‰ו
ו‚˘‰ח˙ו ‰פרטי˙ עלי‰ם ניכר˙ ו‚לוי,‰
‰ן ב˘מיר‰ ,‰ן בריבוי ‰ברכ‰ ‰ני˙נ˙
ל‰ם מ‡וˆר טובו י˙ברך ,כי ‡ז ‡כן י˘
מ˜ום ל˜‰ים בי˙ ל˘מו ,ולכונן מ˜ום
ל˘‰ר‡˙ ˘כינ˙ו במחני‰ם .כמו ˘נ‡מר
– 'כי בחר  '‰בˆיון ‡ו ‰למו˘ב לו ,ז‡˙
מנוח˙י ע„י ע„ פ˘‡ ‰ב כי ‡וי˙י,‰
ˆי„ ‰ברך ‡ברך ‡ביוני˘‡ ‰ביע לחם'
ּ
)˙‰ילים ˜לב ,י‚–טו( .כי בכך ˘‚˘‰ח˙ '‰
מוכח˙ בבירור לעין כל ,מ˘מעו˙ „‰בר
‰י‡ ˘‰ו‡ כביכול יו˘ב ב˙וכם ומ˘פיע
מ˜רוב ,ו‡ך מ˙וך בחינ ‰זו י˘ מ˜ום
ל˜‰ים לו „יר ‰ב˙ח˙ונים˘ ,י˘מ˘
כבי˙ מ˘כן ל˘כינ˙ו.
ומ˘ום כך ˙ל ‰יע˜ב ‡˙ ˜‰מ˙
‰בי˙ ל ,'‰ב‚˙‰לו˙ ˘‰פע˙ו
ו‚˘‰ח˙ו ‰מיוח„˙ – '‡ם י‰י‡ ‰לו˜ים
עמ„י ו˘מרני ב„רך ‰ז˘‡ ‰ר ‡נכי ‰ולך
ונ˙ן לי לחם ל‡כול וב‚„ ללבו˘' –
ו‡ין ז˙ ‰נ‡י ˙‰לוי ועומ„ בספ˜‡ ,ל‡
˘כ‡˘ר י˙˜יים „‰בר בפועל‡ ,זי יוכח
„‰בר ˘‰נ '‰ ˙‚‰עם יע˜ב ב‡ ‰לי„י
בחינ ‰נ˘‚ב ‰זו ,ובכן ˘‰ע ‰ר‡וי‰
ומ˙‡ימ ‰ל˜‰מ˙ בי˙ לכבו„ו.
ו‡כן כך ‰י ‰כ‡˘ר ˘ב מפ„ן ‡רם ˘לם
לבי˙ ‡ל עם כל בני מ˘פח˙ו˘' ,לם
ב‚ופו˘ ,לם בממונו˘ ,לם ב˙ור˙ו' )ר˘"י
ל‚ ,יח(‡ .ז ˜בע ‡˙ ‰מˆב ‰לבי˙ ‡לו˜ים
‰מסמל˙ ‡˙ מ˜ום ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰
ב‡ר ,ıוכמו ˘יבו‡ר ˘ם )ל ,‰ו–טו(.

יח
כח ,כ‡ ו˘ב˙י ב˘לום ‡ל בי˙ ‡בי ו‰י'‰ ‰
לי ל‡לו˜ים.
כ˙ב ר˘"י – 'ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים –
˘יחול ˘מו עלי מ˙חיל ‰וע„ סוף,
˘ל‡ ימˆ‡ פסול בזרעי ,כמו ˘נ‡מר
)כח ,טו( '‡˘ר „יבר˙י לך' ,ו‰בטח ‰זו
‰בטיח ל‡בר‰ם˘ ,נ‡מר )יז ,ז( ל‰יו˙ לך
ל‡לו˜ים ולזרעך ‡חריך'.
וי˘ ל‰בין מ ‰טיב˘ ‰ל ב˜˘ ‰זו˘ ,ל‡
ימˆ‡ פסול בזרעו ,וכיˆ„ ז ‰נכלל
ב‡מיר' ‰ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים'.
ונר‡ ‰עומ˜ ‰בי‡ור בז ‰על פי מ‰
˘‡מרו ב‚מר‡ – 'ע„ ˘ל˘‰
„ורו˙ ל‡ פס˜ ‰זו‰מ‡ מ‡בו˙ינו,
‡בר‰ם ‰ולי„ ‡˙ י˘מע‡ל ,יˆח˜ ‰ולי„
‡˙ ע˘יו ,ויע˜ב ‰ולי„ ˘נים ע˘ר
˘בטים ˘ל‡ ‰י ‰ב‰ם ˘ום „ופי' )˘ב˙
˜מו.(.
כלומר ˘מ˘ ‰נול„ו מ‡בו˙ינו ˆ‡ˆ‡ים
˘‡ינם ר‡ויים ל‰יו˙ מנבחרי
‰ ,'‰רי ז ‰מ˘ום ˘ע„יין ל‡ נ˘לם
‰בירור ע„ ˘ל˘„ ‰ורו˙˘ .כל עו„
˘י˘ זרע פסול‰ ,רי ז ‰מור ‰כי ע„יין
עומ„ים ב˘לבי ‰בירור ,וע„יין ל‡ ‚‰יע
מˆב ˘מˆ„ עˆם ‰יו˙ם ‰בנים ˘ל ‡ב
ז‰ ,‰רי ‰ם ממיל‡ ‰עם ל – '‰ו '‰ל‰ם
ל‡לו˜ים.
ונמˆ‡ ˘‡בר‰ם ויˆח˜ ‰יו ר˜ ‡'‰בו˙',
כ˘ר˘ים ˘מ‰ם יˆ‡ ‰עם‡ ,בל
ע„יין ל‡ נ˜בע ב‰ם ‰מˆי‡ו˙ ˘נע˘‰
 '‰ל‡לו˜ים לכלל ‰עם ‰ז ,‰וזו ‰י˙‰
ב˜˘˙ו ˘ל יע˜ב ˘יזכ‰ ‰ו‡˘ ,ט‰ר˙
יסו„ ‰עם ‡כן ˙ו˘לם בו לחלוטין .ו‰ו‡

בן מלך על התורה
י‰י ‰סיב˘ ‰כל מי ˘יוˆ‡ ממנו ‰ו‡
˘ייך לעם ‰נבחר ל ,'‰וממיל‡ ‰ '‰ו‡
לו ל‡לו˜ים .וזו ' ‰˘‚„‰‰ו‰י '‰ ‰לי
ל‡לו˜ים' ,כלומר ˘‡ני ‡זכ ‰בז ‰ובי
י˙˜יים „‰בר.
ו‡כן ב˜˘˙ו נענ˙ ,‰ובו ‰ו˘למ‰
מ˘פח˙ עם י˘ר‡ל ,ונמˆ‡
˘ביע˜ב בחר  '‰ל˜יים בו במלו‡‰
‰בטח˙  '‰ל‡בר‰ם – 'ל‰יו˙ לך ל‡ל˜ים
ולזרעך ‡חריך'.
ועיין בז ‰ב‰רחב ‰בחל˜ ‰מ‡מרים
מ‡מר ‡ 'כי יע˜ב בחר לו י–.'‰

כח ,כ‡-כב ו˘ב˙י ב˘לום ‡ל בי˙ ‡בי,
ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים .ו‡‰בן ‰ז‡˙ ‡˘ר
˘מ˙י מˆב ‰י‰י ‰בי˙ ‡לו˜ים ,וכל ‡˘ר
˙˙ן לי ע˘ר ‡ע˘רנו לך.
בר˘"י – 'ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים – ˘יחול
˘מו עלי מ˙חל ‰וע„ סוף ˘ל‡
ימˆ‡ פסול בזרעי וכו' .כלומר ˘ז‰
ע„יין מ˙‰נ‡י בנ„רו ˘ל יע˜ב'‰˘ ,
י˘‚יח עליו לˆ‰ליח לבנו˙ ‡˙ מ˘פח˙ו
ב˘לימו˙ .ו‰‰בטח˘ ‰מבטיח יע˜ב
˙מור˙ ז‡˙ ,מ˙חיל ‰בפסו˜ ‰ב‡
'ו‡‰בן ‰ז‡˙ ו‚ו' י‰י ‰בי˙ ‡לו˜ים'.
‡ולם ‰רמב"ן פיר˘ 'ו‰י '‰ ‰לי
ל‡לו˜ים‡ ,יננו ˙נ‡י כ„ברי
ר˘"י‡ ,בל ‰ו‡ נ„ר ,ועניינו ‡ם ‡˘וב
‡ל בי˙ ‡בי ‡עבו„ ˘‰ם ‰מיוח„ ב‡רı
‰נבחר˙ ,במ˜ום ‡‰בן ‰ז‡˙‰˙˘ ,י ‰לי
לבי˙ ‡לו˜ים'.
ונר‡˘ ‰פלו‚˙˙ם ˙לוי ‰בבי‡ור כללו˙
‰מו˘‚ ˘ל ˙‰ייח„ו˙ ‡‰לו˜ים
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לעם ‡ו ל‡י˘ מסויים ,וכס‚נון ‰ביטוי
‰ר‚יל ב˙ור ‰ובנוסח ˙‰פיל‡' – ‰לו˜י
י˘ר‡ל' '‡לו˜ינו' וכן '‡לו˜י ‡בר‰ם
וכו' ,וכן כל ‰מ˜ומו˙ ˘נ‡מר 'ו‰יי˙י
לכם ל‡לו˜ים' 'ל‰יו˙ לכם ל‡לו˜ים'.
˘מו˘‚ ז ‰י˘ לפר˘ו ב˘˙י ‡ופנים‡ ,ו
˘‰כוונ‰ ‰י‡ מˆ„ ˘‰ו‡ י˙ברך
ב‡ ל‰יטיב עמנו ,ו‰יינו ‡‰לו˜ים ‡˘ר
„ו‡‚ לנו ומ˘‚יח עלינו ומיטיב עמנו.
‡ו ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ‡‰לו˜ים ˘‡נו עוב„ים
‡ו˙ו ,יו„עים ‡ו˙ו ומכב„ים ‡˙ ˘מו.
ו‰נ ‰בעיון בפסו˜י ˙‰ור ‰ובנבי‡ים
במ˜ומו˙ ˘‰ונים מוכח ˘˘ני
‰פירו˘ים ‡מ˙„ ,ובכל מ˜ום י˘ לפר˘ו
לפי עניינו .ונר‡˘ ‰בז ‰נחל˜ו ר˘"י
ו‰רמב"ן כיˆ„ לפר˘ ' '‰לי ל‡לו˜ים'
‰נ‡מר כ‡ן˘ ,ל„ע˙ ר˘"י‰ ,יינו
‡‰לו˜ים ‰מ˘‚יח עלינו ,ול‰רמב"ן
‰יינו ‡‰לו˜ים ˘לנו ˘˙פ˜י„נו לעב„ו.
ו‰נ ‰ברוב ‰מ˜ומו˙ ב˙ור ‰ובנבי‡ים
‰פירו˘ ‰ו‡ כמו ˘נ˙ב‡ר כ‡ן על
פי „ע˙ ר˘"י ,כלומר ‡‰לו˜ים ˘מיטיב
לנו ומ˘‚יח עלינו .ונר‡˘ ‰עי˜ר ‰כוונ‰
ב˙פיל ‰ובברכו˙ ב‡מיר˙ '‡לו˜ינו',
'‡לו˜ינו ו‡לו˜י ‡בו˙ינו'‰ ,יינו
‡‰לו˜ים ˘„ו‡‚ ומיטיב לנו וכן ‚˘‰יח
ו‰יטיב עם ‡בו˙ינו.
ד .וכגון מה שאמר יעקב כהקדמה לברכת מנשה
ואפרים ' -האלוקים אשר התהלכו אבותי לפניו
אברהם ויצחק ,האלוקים הרועה אותי מעודי עד היום
הזה' )להלן מח ,טו( .הרי שביחס לאבותיו אמר שה' הוא
אלוקיהם כיון שעבדו לפניו ,וביחס לעצמו אמר שה'
הטיב עמו והשגיח עליו.

יט
כי י˘ מעל ‰וי˙רון ב‡ופי ‰מיוח„ ˘ל
עבו„ ‰ל '‰מ˙וך ‰יו˙ו ‡לו˜ינו
‰מיוח„ לנו ,וכמו ˘‰כריזו עם י˘ר‡ל
בע˙ ˘יר˙ ‰ים – 'ז‡ ‰לי ו‡נוו‰ו' )˘מו˙
טו ,ב(.
]‡ל‡ ˘בˆ„ ז‡˙ נכון לכוון ‚ם ‡˙
‰פירו˘ ˘‰ני ˘‰ו‡ ‡‰לו˜ים
˘‡נו עוב„ים ‡ו˙ו ,וכן ‡בו˙ינו עב„ו
לפניו[.
*

ו‰נ ‰לפי ‰רמב"ן ˘'ו‰י '‰ ‰לי
ל‡לו˜ים' ‰ו‡ מ‰‰בטח„ ,‰בר ז‰
˜יים יע˜ב מי„ בבו‡ו ל‡ר ,ıכמבו‡ר
בפר˘˙ וי˘לח – 'ויבו‡ יע˜ב ˘לם עיר
˘כם ‡˘ר ב‡ר ıכנען בבו‡ו מפ„ן ‡רם
ו‚ו' ויˆב ˘ם מזבח וי˜ר‡ לו ‡–ל ‡לו˜י
י˘ר‡ל' )ל‚ ,יח–כ(.
˘מכיון ˘זכ ‰לבו‡ ˘לם ל‡ר ıכנען,
ו˜˙‰יים בו ˙‰נ‡י 'ו˘ב˙י
ב˘לום' ,מי„ ‰חל ל˜יים ‡˙ ‰חל˜
‰ר‡˘ון ˘ל נ„רו ,ו˜ר‡ ‡˙ ˘ם ‰מזבח
על ˘ם ˘ '‰נ˜ר‡ מע˙ ‰על י„ו '‡ל
‡לו˜י י˘ר‡ל' ,כלומר ˘˜יבל על עˆמו
לעבו„ ‡˙  '‰ב˙ור˙ ‡לו˜י י˘ר‡ל ,ו‰יינו
'ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים'‡ .מנם ˜‰יום ˘ל
‰בטח˙ 'ו‡‰בן ‰ז‡˙ י‰י ‰בי˙ ‡לו˜ים'
ז‰ ‰י˘ ‰לב נוסף ˘˜יימו יע˜ב כ‡˘ר
על ‰לבי˙ ‡–ל על פי „‰יבור ,כמבו‡ר
ב‰מ˘ך ‰פר˘˘ ‰ם.
ולפי „ע˙ ר˘"י ˘'ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים'
‰ו‡ חל˜ מ˙‰נ‡י ,י˘ לב‡ר
˘˜רי‡˙ ˘ם ‰מזבח ב˘כם '‡–ל ‡לו˜י
י˘ר‡ל' ‰י˙ ‰ר˜ ‰כרז ‰ו‰כר ‰כי ‡כן

כ
נ˙˜יים בו ˙‰נ‡י‡ .ולם ˜יום ‰נ„ר ˘ל
'ו‡‰בן ‰ז‡˙ י‰י ‰בי˙ ‡לו˜ים' ,ז‰
‰י ‰ר˜ בבו‡ו לבי˙ ‡ל כ‡˘ר ˜בע ‡˙
‰מ˜ום לבי˙ ‡לו˜ים ,כ‡מור.

כח ,כ-כב וי„ר יע˜ב נ„ר ל‡מר‡ ,ם י‰י‰
‡לו˜ים עמ„י ו˘מרני ב„רך ‰ז˘‡ ‰ר ‡נכי
‰ולך ,ונ˙ן לי לחם ל‡כול וב‚„ ללבו˘.
ו˘ב˙י ב˘לום ‡ל בי˙ ‡בי ,ו‰י '‰ ‰לי
ל‡לו˜ים .ו‡‰בן ‰ז‡˙ ‡˘ר ˘מ˙י מˆב‰
י‰י ‰בי˙ ‡לו˜ים ,וכל ‡˘ר ˙˙ן לי ע˘ר
‡ע˘רנו לך.
‡לו
‰בטחו˙
ענין
נר‡ ‰לב‡ר
כמ˜בילו˙ ל˙נ‡ים ˘ˆ‰יב בנ„רו,
על פי בי‡ורו ˘ל ‰רמב"ן ˘פיר˘
˘'ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים' ‡ינו חל˜
מ‰ב˜˘ו˙ ˘ל יע˜ב כפי ˘פיר˘ ר˘"י,
‡ל‡ ‰ו‡ ˙‰חל˙ ‰‰בטחו˙ – ו‰י'‰ ‰
לי ל‡לו˜ים ‡יננו ˙נ‡י כ„ברי ר˘"י,
‡בל ‰ו‡ נ„ר ,ועניינו ‡ם ‡˘וב ‡ל בי˙
‡בי ‡עבו„ ˘‰ם ‰מיוח„ וכו'.
ונמˆ‡ לפי פירו˘ ז˘ ‰י˘ כ‡ן ˘ל˘‰
‰בטחו˙ ו˘ל˘ ‰ב˜˘ו˙ .ונר‡‰
˘‰ם ב‡ים מ˜בילים ז ‰כנ‚„ ז ‰בחינ˙
'מי„ ‰כנ‚„ מי„˘ ,'‰כנ‚„ כל חס„
˘ייטיב עמו ˜‰ב" ,‰נ„ר יע˜ב לעבו„
‡˙  '‰כנ‚„ו ב‡ו˙ו ענין.
מ‰˘ ‰בטיח 'ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים',
‰ינו מ˜ביל לב˜˘‡' ‰ם י‰י‰
‡לו˜ים עמ„י ו˘מרני ב„רך ‰ז˘‡ ‰ר
‡נכי ‰ולך' .כי כנ‚„ מ˘‰˘ ‰י"˙ י‰י‰
‡לו˜יו ויˆיל‰ו וי˘מר‰ו ,כנ‚„ ז ‰נ„ר
לעב„ו כ„רך ˘ר‡וי ל‡„ם לעבו„ ‡˙
‡לו˜יו.

בן מלך על התורה
כנ‚„ מ˘ ‰ימל‡  '‰י˙"˘ ‡˙ מ˘‡ל˙ו –
'ונ˙ן לי לחם ל‡כול וב‚„ ללבו˘',
˘י˘פיע עליו טוב ‰ל˙˙ לו ˆרכיו ,ב‡‰
‰‰בטח' ‰כל ‡˘ר ˙˙ן לי ע˘ר ‡ע˘רנו
לך'˘ .ז‰ ‰ו‡ עניינ˘ ‰ל מˆו˙ מע˘ר
˘ממ˘ ‰ני˙ן ל‡„ם ‰ו‡ נו˙ן מע˘ר
ל.'‰
וכנ‚„ ‰חס„ ˘יע˘ ‰עמו  '‰ל˘‰יבו ‡ל
בי˙ ‡ביו כ‡˘ר י˙˜יים 'ו˘ב˙י
ב˘לום ‡ל בי˙ ‡בי' ,ב‡ ‰נ„ר 'ו‡‰בן
‰ז‡˙ ‡˘ר ˘מ˙י מˆב ‰י‰י ‰בי˙
‡לו˜ים' .כי עבור ז‡˙ ˘מבי‡ו ˜‰ב"‰
‡ל בי˙ ‡ביו‰ ,ו‡ ˜ובע מ˜ום ל˘כינ˙
עוזו – 'בי˙ ‡לו˜ים'.
וכעין ˘מˆינו ב„ו„ ‰מלך ˘‡מר –
'וי‡מר ‰מלך ‡ל נ˙ן ‰נבי‡
ר‡ ‰נ‡ ‡נכי יו˘ב בבי˙ ‡רזים ו‡רון
‡‰לו˜ים יו˘ב ב˙וך ‰יריע˘) '‰מו‡ל ב'
ז ,ב(.

כח ,כב וכל ‡˘ר ˙˙ן לי ע˘ר ‡ע˘רנו לך.
מˆו˙ נ˙ינ˙ מע˘ר ל ,'‰מˆ‡נו
˘נ˙˜יימ ‰ע"י כל ˘ל˘˙ ‡‰בו˙.
ב‡בר‰ם נ‡מר – 'וי˙ן לו מע˘ר מכל'
)לעיל י„ ,כ( .ביˆח˜ – 'וימˆ‡ ב˘נ‰‰ ‰י‡
מ‡˘ ‰ערים ויברכ‰ו ) ''‰כב ,יב( ,ו„ר˘ו
חז"ל ˘‡ומ„ ז ‰למע˘רו˙ ‰י) ‰ר˘"י
˘ם( .וביע˜ב – 'וכל ‡˘ר ˙˙ן לי ע˘ר
‡ע˘רנו לך'.
ונר‡ ,‰כי ˘ל˘ ‰סו‚י מע˘רו˙ ‰ם,
‰עומ„ים ז ‰למעל ‰מז‰ .‰ממון
‡˘ר ממנו ‰פרי˘ ‡בר‰ם מע˘ר‰ ,י‰
ממון ˘ל נס˘ ,לל ˘‚‰יע לי„יו ‡חרי
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‰כו˙ו ‡˙ ‡רבע˙ ‰מלכים ב„רך על
טבעי˙ .ומ‡חר ˘‰נס ‰י‚ ‰לוי וברור,
על כן ‰פרי˘ ממנו ‡בר‰ם חל˜ מע˘ר
לי„י מלכי ˆ„˜ ˘‰י ‰כ‰ן ל ,'‰כמ˙נ‰
ל‚בו„] .‰ו‚מ‡ לסו‚ מע˘ר ז ‰מˆ‡נו
‚ם במלחמ˙ מ„ין )במ„בר ל‡ ,כח(˘ ,ב‰
נˆטוו י˘ר‡ל ל‰רים מכס ל '‰מן ‰ביז,‰
˘‚‰יע ‰לי„ם ב„רך נס[.
על ‰מע˘ר ˘מˆ‡נו ביˆח˜ ,עיין ר˘"י
)כו ,יב( ˘‰בי‡ ממ„ר˘י חז"ל –
'ב˘נ‰‰ ‰י‡ – ‡ף על פי ˘‡ינ ‰כ˙˜נ,‰
˘‰י˙˘ ‰נ˙ רעבון .ב‡ר‰‰ ıי‡ ב˘נ‰
‰‰י‡ – ˘ני‰ם למ ,‰לומר ˘‡ר‰˘˜ ı
ו˘‰נ .‰˘˜ ‰מ‡˘ ‰ערים – ˘‡מ„ו‰
כמ ‰ר‡וי ‰לע˘ו˙ וע˘˙ ‰על ‡ח˙
מ‡‡˘ ‰מ„ו.'‰
וזו „ר‚ ‰נוספ˙‚‰˘ ,ם ˘ל‡ ‰י ‰ז‰
ממון ˘ל נס ‚לוי כ„ו‚מ˙ ‡בר‰ם,
מכל מ˜ום ברכ ‰מרוב˘ ‰ר˙ ‰במע˘יו,
˘למרו˙ כל ‰נסיבו˙ ˘˜‰ו˙ ‰ניב‰
‡‰ר ıפי מ‡ ‰מ‡˘ר זרע ב ,‰ו‰רי זו
מ˙נ ‰מיוח„˙ מן ˘‰מים ,על כן ‰פרי˘
יˆח˜ ממנ ‰מע˘ר ל.'‰
‰מעל‚‰ ‰בו ‰‰ביו˙ר במע˘ר‰ ,י‡
זו ˘מˆ‡נו ביע˜ב – 'וכל ‡˘ר
˙˙ן לי ע˘ר ‡ע˘רנו לך' – מע˘ר ז‰
יסו„ו ˘ל‡ ר˜ כ˘‰ברכ ‰נובע˙ ממע˘י
נס ‡ו מ‡ופן ‰יוˆ‡ מ‚„רי ‰טבע
ו‰‰ר‚ל ,עלינו ל˙˙ מע˘ר ל‡ ,'‰ל‡ ‡ף
על ‰טוב‰ ‰ב‡ ‰לי„י ‡„ם ב‡ופן טבעי
כ„רכו ˘ל עולם˘‡ ,ר ˜‰ב" ‰זן ומפרנס
‡ו˙נו מ˘לו ,עלינו ל‰פרי˘ מע˘ר ל.'‰

כא
]„ר‚ ‰זו ˘ל יע˜ב בנ˙ינ˙ ‰מע˘ר ‰י‡
מ˜ביל ‰למ˘ ‰נ˙ב‡ר בכללו˙
בחינ˙ו ˘ל יע˜ב˘ ,עבו„˙ו ל '‰מיוס„˙
על עˆם ˜‰יום ˘מ˜יים ‡ו˙נו ˜‰ב",‰
כלומר ˘חי„˘ יע˜ב ‡בינו ˘‡ף ˜‰יום
עˆמו וס„ר ‰חיים ˜‰בוע‰ ,ו‡ סיב‰
לחוב˙ ‰עבו„ ‰כלפי ˘‰י"˙[.

כט ,י‡ וי˘˜ יע˜ב לרחל וי˘‡ ‡˙ ˜ולו
ויבך.
מ˙וך ˘‚„‰י˘ ‰כ˙וב ‡˙ בכיו ˘ל
יע˜ב בר‡ו˙ו ‡˙ רחל ,י˘ ללמו„
˘‰י˙˘ ‰מח˙ו חסר ‰מ˘לימו˙‰
‰ר‡וי ,‰וכמו ˘פיר˘ ר˘"י ‡˙ ‰מ˜ר‡
לפי מ„ר˘ו – 'לפי ˘ˆפ ‰ברוח ˜‰ו„˘
˘‡ינ ‰נכנס˙ עמו ל˜בור„ .‰בר ‡חר,
לפי ˘ב‡ בי„ים רי˜ניו˙‡ .מר‡ ,ליעזר
עב„ ‡בי ‡ב‡ ‰יו בי„יו נזמים וˆמי„ים
ומ‚„נו˙ ,ו‡ני ‡ין בי„י כלום'.
ועל „רך ‰פ˘ט נר‡ ,‰כי ˘מח˙ יע˜ב
חסר‰ ‰י˙ ,‰מˆ„ ‰ענין ˆ‰פוי
ל˙‰ברר ב‰מ˘ך ‰פר˘ ,‰לפי ˘זכיי˙ו
ברחל ל‡ ‰י ‰מוכרע˙ בוו„‡ו˙ ,מ‡חר
˘‰י ‰מ˜ום לח˘ו˘ ˘מ‡ ל‡ י˙רˆ‰
ָל ָבן ל˙˙ ‰לו ל‡˘ .‰ובפרט ל‡ור ז‡˙
˘‰י˙ ‰ל‡ ‰חו˙ ‚„ול ‰ממנ ,‰וכפי
˘‡ירע ‡כן בסופו ˘ל „בר ,כי ר˜ ל‡חר
˘נ˙ן לו ‡˙ ל‡ – ‰ב˙ו‡נ˙ 'ל‡ יע˘‰
כן במ˜ומנו ל˙˙ ˆ‰עיר ‰לפני ‰בכיר'‰
)כט ,כו( – נ˙רˆ ‰לבן ‡‰רמי ל˙˙ לו ‡˙
רחל ,ו‚ם ז‡˙ ,ל‡ לפני ˘נ„ר˘ ל‰בטיח
˘בע ˘נים נוספו˙ ˘ל עבו„ .‰וב‰יו˙
˘‰י ‰יע˜ב „ו‡‚ כיˆ„ יפול „בר ,ל‡

כב
‰י˙˘ ‰מח˙ו ˘למ ‰ומל‡‡ ,‰ל‡
‰ו˙יר ‰מ˜ום לבכי.
וכ„רכם ˘ל כל מ„ר˘י חז"ל‡ ,ף מ„ר˘
ז‰˘ ‰וב‡ בר˘"י ˘ˆפ ‰ברוח
˜‰ו„˘ ˘‡ינ ‰נכנס˙ עמו ל˜בור ,‰ולפי
˘ב‡ בי„ים רי˜ניו˙‰ ,ו‡ עומ˜ פ˘וטו.
כי ‰נ‰ ‰טעם ˘ל‡ ‰לב„ ‰נכנס ‰עם
יע˜ב ל˜בור ,‰ול‡ רחל‰ ,ו‡ מ˘ום
˘ל‡‰ ‰וכ˙ר ‰ב˙ו‡ר ≈
'‡ם ‰בנים',‰
כ‡˘ר חל˜„‚‰ ‰ול ˘ל מ˘פח˙ יע˜ב
‰ו˜מ ‰על י„ ,‰וכמו ˘‡מר ‰בלי„˙
זבולון )ל ,כ( – ‰פעם יזבלני ‡י˘י כי
יל„˙י לו ˘˘ ‰בנים .ופיר˘ ר˘"י ˘ם
'יזבלני – ל˘ון בי˙ זבול וכו' בי˙ מ„ור,
מע˙ ‰ל‡ ˙ ‡‰עי˜ר „יר˙ו ‡ל‡ עמי
˘י˘ לי בנים כנ‚„ כל נ˘יו'.
נמˆ‡ ‡פו‡ ,כי בכיו ˘ל יע˜בˆ˘ ,פ‰
ברוח ˜‰ו„˘ ˘‡ינ ‰נכנס˙ עמו
ל˜בור ,‰יסו„ו בכך ˘נמנע ממנו ל˘‡˙
‡˙ רחל מי„ ובעל כרחו ‰כניסו לו ‡˙
ל‡ ,‰ו‡˘ר מ˘ום כך נס˙בב „‰בר
˘ל‡‰ ‰י˙‡ ‰מם ˘ל עי˜ר מ˘פח˙
יע˜ב ,וב˘ל כך ‡ף זכ˙ ‰ל‰יכנס עמו
ל˜בור .‰ו‡ילו ‰י ‰נו˘‡ ר˜ ‡˙ רחל
כ‡˘ר ‰י ‰ברˆונו‰ ,י˙ ‰רחל נוע„˙
ל‰יו˙ '‡ם ‰בנים' ,ול‰יכנס עמו
ל˜בור] ‰ועיין מ˘ ‰כ˙בנו בז ‰ל‰לן
בפר˘˙ ויחי בפסו˜ 'ו‡˜בר˘ ‰ם ב„רך
‡פר˙' )מח ,ז([.
ו‰ן ‰ן „‰ברים ‰רמוזים ‚ם בטעם
‡‰חר ˘„ר˘ו רבו˙ינו – 'לפי ˘ב‡
ה .עיין בזוהר פרשת ויצא ' -מושיבי עקרת הבית' -
דא רחל' ,אם הבנים שמחה'  -דא לאה' )ח"א קנ"ד ע"א(.

בן מלך על התורה
בי„ים רי˜ניו˙' .כי בכך ב‡ו חז"ל
ללמ„נו ‡˙ סיב˙ „‰ברים ,מ„וע ‡כן
נבˆר מי„י יע˜ב ל˘‡˙ ‡˙ רחל כ‡˘ר
חפ .ıו‡מרו ,כי ב˘ונ ‰מ‡ליעזר עב„
‡בר‰ם˘ ,עו˘ר ‡„וניו ‰עמי„ לפניו ‡˙
‰יכול˙ ‰מל‡ ‰לבחור במי ˘יחפו,ı
כמו ˘בי‡רנו בפר˘˙ חיי ˘ר ‰בפסו˜
'ו '‰ברך ‡˙ ‡בר‰ם בכל' )כ„‰ – (‡ ,רי
˘יע˜ב לעומ˙ו ב‡ בי„ים רי˜ניו˙ ,ו‰י‰
ז˜ו˜ לחס„יו ‰בל˙י נ‡מנים ˘ל לבן
‡‰רמי ˘יסכים ל˙˙ לו ‡˙ ב˙ו ל‡˘,‰
ו‰י ‰מן ‰נמנע מיע˜ב לעמו„ על מילוי
ב˜˘˙ו כטוב בעיניו ,ו˙ע˙ע בו לבן
ו‰כניס לו ‡˙ ל‡.‰
‰נ ‰כי כן סיב˙ בכיו ˘ל יע˜ב ‡ח˙ ‰י‡
כפ˘וטו וכמ„ר˘ו˘‡ ,ר ל‡ור עניו…
ומרוּ „ו…  ,בבו‡ו בי„ים רי˜ניו˙‰ ,י ‰יו„ע
ומבין כי ל‡ ˙ינ˙ן לו ‰זכו˙ ל˘‡˙ ‡˙
רחל כרˆונו ,ו‡ף ‡ם י‡ו˙ לבן ל˙˙‰
לו ל‡˘ ,‰מכל מ˜ום ל‡ יוכל לבכר‰
ול„˜‰ימ ‰על פני ‡חו˙ ‰ל‡ ,‰וˆפ‰
ברו ח˜„˘ו ˘ז ‰י‚רום ˘בסופו ˘ל „בר
ל‡ ˙יכנס רחל עמו ל˜בור.‰

כט ,י‡ וי˘˜ יע˜ב לרחל וי˘‡ ‡˙ ˜ולו
ויבך.
ובר˘"י – 'לפי ˘ˆפ ‰וכו' „בר ‡חר,
לפי ˘ב‡ בי„ים רי˜ניו˙‡ .מר,
‡ליעזר עב„ ‡בי ‡ב‡ ‰יו בי„יו נזמים
וˆמי„ים ומ‚„נו˙ ,ו‡ני ‡ין בי„י כלום.
לפי ˘ר„ף ‡ליפז בן ע˘יו במˆו˙ ‡ביו
‡חריו ל‰ור‚ו ו˘‰י‚ו ,ולפי ˘‚„ל ‡ליפז
בחי˜ו ˘ל יˆח˜ ,מ˘ך י„ו‡ ,מר לו מ‰

ביאורים

•

פרשת ויצא

‡ע˘ ‰לˆיווי ˘ל ‡ב‡‡ ,מר לו יע˜ב
טול מ˘ ‰בי„י ,ו‰עני ח˘וב כמ˙'.
ו‡ף לפי פ˘וטו ב‡ בי„ים רי˜ניו˙ כי
‰י ‰בורח מע˘יו ,ו‡ף ˘˘לחו ‡ביו
כ„י ל˘‡˙ ‡˘‰ ‰י˙ ‰יˆי‡˙ו בח˘‡י
ול‡ ‰י ‰סיפ˜ בי„ו לˆ‡˙ ברכו˘ רב,
וכ„רך ˘יˆ‡ ‡ליעזר בע˘ר‚ ‰מלים
נו˘‡ים כל טוב.
ו‰נ ‰עˆם „‰בר ˘סבל כל כך מרמ‡ו˙ו
˘ל לבן ,ו‰וˆרך לעבו„ ˙ח˙יו
‡רבע ע˘ר˘ ‰נים ,כמו ˘‡מר יע˜ב –
'‰יי˙י ביום ‡כלני חורב ו˜רח בליל‰
ו˙„„ ˘נ˙י מעיני' )ל‡ ,מ(ˆ ,ריך בי‡ור.
ו‰נ ‰כל ייסוריו ˘ל יע˜ב ‰יו למען בנין
‰מ˘פח ‰ו˘‰מיר ‰עלי‰ם ,ונר‡‰
˘‡„רב ‰ז‰ ‰י‰ ‰מעל ‰ו˘‰לימו˙
˘נ˙ן ˆ‡ '‰ל יע˜ב˘ ,י‰י‰ ‰עם נבנ‰
ומ˙כונן על י„ו בעˆמו ,ובכך „‰בר
יו˙ר מ˙ייחס ‡ליו ונח˘ב למע˘ ‰י„יו,
וכענין '˙ור˘ ‰בעל פ‰˘ '‰חכם מבין
ב„ע˙ו ‡˙ חכמ˙ ˙‰ור ,‰וחכמ˙ '‰
מ˙עˆמ˙ בו .וככל ˘„‰בר ב‡ על י„י
יו˙ר י‚יע ‰ועמל‰ ,ו‡ יו˙ר ˜˘ור ו˘ייך
‡ליו.
וב„בר ז ‰נ˙ייח„ יע˜ב יו˙ר מ‡בו˙יו
‡בר‰ם ויˆח˜˘ ,כל ˘לבי
˙‰פחו˙ו וכל בנין בי˙ו ב‡ו לו ב˜ו˘י
ובטורח ‚„ול ,מ˘ום ˘‰ו‡ בנ ‰ו˜‰ים
‡˙ עם י˘ר‡ל .ועל ז‡ ‰מרו ב‚מר‡
'מ‡י „כ˙יב )˙‰לים כ ,ב( 'יענך  '‰ביום
ˆר ‰י˘‚בך ˘ם ‡לו˜י יע˜ב'‡ ,לו˜י
יע˜ב ול‡ ‡לו˜י ‡בר‰ם ויˆח˜ – מכ‡ן
לבעל ˜‰ור˘ ‰יכנס בעבי˘ ‰ל ˜ור.'‰

כג
ובר˘"י ˘ם – '˘י‡חז בעובי ˜‰ור– ‰
‡ם ב‡ לטלטל ‰ממ˜ום למ˜ום ל˙˙‰
בבנין ,כלומר ,יע˜ב ˘כל ‰בנים ˘לו
וטרח ב‚י„ולם ,יב˜˘ עלי‰ם רחמים'.
ובמ‰ר˘"‡ ˘ם – 'ונר‡ ‰לפר˘ „‡לו˜י
יע˜ב רˆ ‰לומר מי„˙ו ˘ל יע˜ב י˘‚בך
ביום ˆר‰„ ,‰יינו בעובי ˜‰ור‰˘ ‰ו‡
מ˜ום כוב„ מ˘‡ו'.
]ועיין מ‡‰˘ ‰רכנו בז ‰בחל˜
‰מ‡מרים מ‡מר ‚ – 'יע˜ב ‡בינו
– ˆלם ‡לו˜ים'[
]ו‡פ˘ר ˘‰י ‰ז ‰ב‚לל ˜טרו‚ו ˘ל
ע˘יו על ל˜יח˙ ‰ברכו˙ ,ו‡כן
מˆינו ˘‡חר ˘נ˙פייס ע˘יו זכ ‰יע˜ב
ל˜ˆ˙ ˘לו .‰וז‰ ‰טעם ˘נ˙‚ל‚ל סבלו
‡ˆל לבן על י„י בריח˙ו מע˘יו בחוסר
כל ,כי ז‰ ‰י‰ ‰סיב ‰בעומ˜ .ו‰בן .ועיין
מ‡‰˘ ‰רכנו בז ‰ל‰לן בפר˘˙ וי˘לח
חל˜ ‰מ‡מרים – מ‡מר ‡ 'מערכ˙ יע˜ב
וע˘יו – מע˘‡ ‰בו˙ סימן לבנים'[.

כט ,טז-יז וללבן ˘˙י בנו˙˘ ,ם „‚‰ול‰
ל‡ ‰ו˘ם ˜‰טנ ‰רחל .ועיני ל‡ ‰רכו˙,
ורחל ‰י˙ ‰יפ˙ ˙ו‡ר ויפ˙ מר‡.‰
ובר˘"י' ,רכו˙ – ˘‰י˙ ‰סבור ‰לעלו˙
ב‚ורלו ˘ל ע˘יו ובכ˙‰˘ ,‰יו
‰כל ‡ומרים ˘ני בנים לרב˜ ‰ו˘˙י בנו˙
ללבן„‚‰ ,ול ‰ל‚„ול ו˜‰טנ ‰ל˜טן'.
ומ˜ורו ב‚מר‡ – '˘‰יו ‡ומרים ˘ני
בנים י˘ ל ‰לרב˜˙˘ ,‰י בנו˙
י˘ לו ללבן„‚ ,ול ‰ל‚„ול ,ו˜טנ ‰ל˜טן,
ו‰י˙ ‰יו˘ב˙ על פר˘˙ „רכים ומ˘‡ל˙
‚„ול מ ‰מע˘יו‡ ,י˘ רע ‰ו‡ מלסטם

כד
בריו˙˜ ,טן מ ‰מע˘יו ‡י˘ ˙ם יו˘ב
‡ו‰לים ,ו‰י˙ ‰בוכ ‰ע„ ˘נ˘רו ריסי
עיני) '‰בב‡ ב˙ר‡ ˜כ‚ (.ועיין בס„ר עולם
רב) ‰פר˜ ב( ˘‚ם ל‡ ‰ורחל ‰יו ˙‡ומו˙
כמו ע˘יו ויע˜ב.
ובוו„‡י ˘מ‰˘ ‰וב‡ בחז"ל '˘‰יו ‰כל
‡ומרין' ‡ין ‰כוונ‰˘ ‰י˙ ‰זו
˘יח˙ ‰בריו˙ ‚רי„‡‡ ,ל‡ ב‡מ˙ נ‚זר
עלי ‰מ˙חיל ‰מˆ„ ˘ור˘ עניינ ‰ומזל‰
ל‰יו˙ בחל˜ו ˘ל ע˘יו .וכן מפור˘
בזו‰ר פר˘˙ ויחי )„ף רכ"‚( 'ו˙‡ חזי
„מעין ס‚י‡ין ˘„י‡˙ ‰‰י‡ ˆ„˜˙ ל‡,‰
ב‚ין למ‰וי חול˜י„ ‰יע˜ב ול‡ ב‰‰ו‡
ר˘ע „ע˘יו ,וכו' ‡‰„ ,ל‡‡ ‰י˙‚זר
למ‰וי חול˜‡ „ע˘יו ,ו‰י‡ בבעו˙‡
‡˜„ימ˙ לי ‰ליע˜ב ול‡ ‡י˙י‰ב˙ לי‰
לע˘יו'.
ו‰יינו ˘ב˘ור˘ „‰ברים ל‡‰ ‰י˙‰
‡מור ‰ל‰יו˙ בחל˜ו ˘ל ע˘יו.
וז‰ ‰טעם ˘עי˜ר מח˘ב˙ו ורˆונו ˘ל
יע˜ב ‰י˙ ‰ל˘‡˙ ‡˙ רחל כ„כ˙יב
– 'וי‡‰ב יע˜ב ‡˙ רחל וי‡מר ‡עב„ך
˘בע ˘נים ברחל ב˙ך ˜‰טנ.'‰
ו‡ף ל‡חר ˘נ˘‡ ‡˙ ˘˙י‰ם‰ ,י˙‰
רחל ‡˘˙ו ‰עי˜רי˙ כ„כ˙יב – בני
רחל ‡˘˙ יע˜ב )ל˜מן מו ,יט( ובר˘"י
˘ם – 'ובכולן ל‡ נ‡מר ב‰ן '‡˘˙' ‡ל‡
˘‰י˙ ‰עי˜רו ˘ל בי˙'.
ו‰נ„‰ ‰ברים רמוזים ‚ם ב˘מו˙י‰ן,
כי ˘‰ם 'רחל' ‰ו‡ על ˘ם ‡ˆ‰ן,
]כל˘ון 'רחלים מ‡˙ים' )לב ,טו([ .וז‰
מ˜ביל לעניינו ˘ל יע˜ב ˘‰י' ‰יו˘ב
‡ו‰לים' )כ ,‰כז( עיי"˘ ˘ב„רך ‰פ˘ט

בן מלך על התורה
‰כוונ‰˘ ‰י ‰רוע‡ˆ ‰ן מל˘ון 'יו˘ב
‡ו‰ל ומ˜נ ,„) '‰כ(.
ו‡ילו ˘‰ם 'ל‡ '‰מור ‰על י‚יע˙
‰עבו„ו˙ ˘˜‰ו˙˘ ,מחמ˙ כן
נ‚רם עייפו˙ ול‡ו˙ ,וז ‰מ˜ביל לעניינו
˘ל ע˘יו‰˘ ,ו‡ 'יו„ע ˆי„ ‡י˘ ˘„'‰
)כ ,‰כז( ˘‰ו‡ סיב ‰ל˙‰יי‚ע כ‡מור ˘ם
– 'ויבו‡ ע˘יו מן  ‰„˘‰ו‰ו‡ עייף' )כ,‰
כט(.
‡ם כן ‚ם ב˙וכן ˘‰מו˙ ‡נו מוˆ‡ים
‡˙‰מ˘ ‰ל „‚‰ול ל‚„ול ו˜‰טן
ל˜טן.
ועיין בחל˜ ‰מ‡מרים

)בפר˘˙נו מ‡מר „

'רחל ול‡ ,'‰ובפר˘˙ ˙ול„ו˙ מ‡מר  ‰ענף

ב – 'זכ„ˆ ‰י˜ נטל חל˜ו'( ˘בי‡רנו ˘‰טעם
˘נס˙בב בכל ז‡˙ ˘נ˘‡ יע˜ב ‡˙
ל‡‰ ‰יינו כמבו‡ר בספרים ˘ז ‰מחמ˙
˘זכ ‰יע˜ב ‚ם בחל˜ ‰בכור˘ ‰ל ע˘יו,
ומטעם ז ‰זכ ‰יע˜ב ‡ף בל‡‰˘ ‰י‡
חל˜ו ˘ל ע˘יו.
ו‡כן כ˘ם ˘נטיל˙ ‰ברכו˙ וזכיי˙
‰מלכו˙ ˘מיוע„ים ‰יו ל‰יו˙
בחל˜ו ˘ל ע˘יו ב‡ו לו ליע˜ב ב„רך ˘ל
ערמ ,‰כמו כן כ˘נ˙˜יים „‰בר ˘˜יבל
‡˙ ל‡‰˘ ‰י‡ חל˜ו ˘ל ע˘יו ‰י ‰ז‰
‚ם כן ב„רך ערמ ‰ורמ‡ו˙ .ועיין ˘ם מ‰
˘‰ב‡נו בז ‰מספר 'עבו„˙ י˘ר‡ל'.
וכן בי‡רנו ˘ם˘ ,מ˘ום ˘ל‡˘ ‰ייכ˙
ב˘ר˘ ‰לחל˜ ‰בכור˘ ‰ל ע˘יו,
על כן ‰י‡ ‡˘ר יˆ‡ ממנ‚ ‰זע ‰מלוכ,‰
מלכו˙ בי˙ „ו„ .כי ע˘יו ‰ו‡ ‰י‰
‰מיוע„ למלוכ ‰מ˙ול„˙ו ,וכן ‰כ‰ונ‰
יˆ‡ ‰מל‡ ,‰כי ˘ני „ברים ‡לו כ‰ונ‰
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ומלכו˙ ˘ייכים לחל˜ ‰בכור .‰ועיין
˘ם ˘נ˙ב‡ר כל ענין ז ‰ב‰רחב.‰

כט ,כ„ וי˙ן לבן ל ˙‡ ‰זלפ˘ ‰פח˙ו לל‡‰
ב˙ו ˘פח.‰
ל˘ון ‰פסו˜ ˜˘ ‰ל‰ולמו ,כי ˙יב˙ 'ל'‰
לכ‡ור‡ ‰ינו במ˜ומו ,ו‡כן ל‰לן
ברחל כ˙יב )פסו˜ כט( 'וי˙ן לבן לרחל
ב˙ו ‡˙ בל˘ ‰‰פח˙ו ל ‰ל˘פח.'‰
ונר‡ ‰לב‡ר ˘‡כן ˆ‰ור‰ ‰נכונ‰ ‰ו‡
כמו ˘נ‡מר ‡ˆל רחל ,וכן ‰י‰
ˆריך לכ˙וב כ‡ן 'וי˙ן לבן לל‡ ‰ב˙ו'
‡ולם מכיון ˘‰טע ‰לבן ‡˙ יע˜ב ול‡
‰י‚ ‰לוי לכל ˘‰י‡ ל‡ ,‰ו‰נ ‰מס„ר
‰פסו˜ים עול˘ ‰נ˙ינ˙ זלפ ‰לל‡‰
‰י˙ ‰יח„ עם ני˘ו‡י ,‰בטרם ˘נו„ע
ליע˜ב כי ‰י‡ ל‡ ,‰ועל כן ל‡ נ‡מר
כ‡ן 'וי˙ן לבן לל‡‰˘ ,'‰רי יע˜ב סבר
˘‰י‡ רחל‡ ,ל‡ 'וי˙ן לבן ל '‰כלומר
ל‡ו˙˘ ‰ני˘‡ .‰ור˜ ‡חר כך מסיים
‰כ˙וב ˘ב‡מ˙ ‰י˙ ‰ז‡˙ 'לל‡ ‰ב˙ו',
˘ני˙נ ‰ל˘ ‰פח‡ .‰ולם ‡ˆל רחל ‰רי
ר‡ו כולם מי„ ˘נו˙ן ‡˙ ˘‰פח ‰לרחל
ב˙ו .ופ˘וט.

כט ,כח ויע˘ יע˜ב כן ,וימל‡ ˘בוע ז‡˙,
וי˙ן לו ‡˙ רחל ב˙ו לו ל‡˘.‰
˘˜‰ו ‰מפר˘ים ‡יך נ˘‡ יע˜ב ‡בינו
˘˙י ‡חיו˙ בחיי‰ן ,ו‰רי ‡מרו
חז"ל ˘‡‰בו˙ ˜יימו ‡˙ כל ˙‰ור ‰ע„
˘ל‡ ני˙נ˜) ‰י„ו˘ין פב .(.ו˘ני ‡חיו˙
נ‡סרו מן ˙‰ור ‰ככ˙וב – 'ו‡˘‡ ‰ל

כה
‡חו˙ ‰ל‡ ˙˜ח לˆרור ל‚לו˙ ערו˙‰
עלי ‰בחיי) '‰וי˜ר‡ יח ,יח(.
ועיין ברמב"ן )לעיל כו„˘ (‰ ,ן בז‰
ב‡רוכ ,‰ו˙יר' ıו‰נר‡‡ ‰לי
מ„ע˙ רבו˙ינו ˘למ„ ‡בר‰ם ‡בינו
˙‰ור ‰כול ‰ברוח  ˘„˜‰ועס˜ ב‰
ובטעמי מˆו˙י ‰וסו„ו˙י ,‰ו˘מר ‡ו˙‰
כול ‰כמי ˘‡ינו מˆוו ‰ועו˘ ,‰ו˘מיר˙ו
‡ו˙‰ ‰י ‰ב‡ר ıבלב„ ,ויע˜ב בחוˆ‰
ל‡ר ıנ˘‡ ‡‰חיו˙'.
ו‡‰ריך ביסו„ ז ‰בעו„ מ˜ומו˙
יח ,כ .(‰ו˘ם ‰וסיף ˘על כן ˙יכן
‚„ול ‰עˆ ‰ורב ‰עלילי˘ ‰מ˙ ‰רחל
בבו‡ם ל‡ר ıי˘ר‡ל˘ ,ל‡ י˘ב ב‡רı
עם ˘˙י ‡חיו˙.
)וי˜ר‡

]וכן כ˙ב ב‡בן עזר‡ )וי˜ר‡ ˘ם( 'כי
ז‡˙ ‰מˆו‰ ‰י‡ ˘ו ‰ל‡זרח ול‚ר
בעבור ˘‰ו‡ „ר ב‡ר ıי˘ר‡ל ו‡ם י˘
לך לב ˙וכל ל‰בין כי בימי יע˜ב ˘ל˜ח
˘˙י ‡חיו˙ בחרן ,ו‡חריו עמרם ˘ל˜ח
„ו„˙ו במˆרים ל‡ נטמ‡ו ב‰ם'[.
ו‰נר‡ ‰בז ,‰כי מ‡˘ ‰מרו ˘˜יימו
‡‰בו˙ ‡˙ כל ˙‰ור ‰ע„ ˘ל‡
ני˙נ‰ ,‰יינו ˘˜יימו ‡˙ מˆוו˙ ˙‰ור‰
מˆ„ עניינם ו˙וכנם˘ ,ברוחב „ע˙ם
ו˜„ו˘˙ לבבם ˘‰י‚ו מעˆמם ‡˙ כל
‰מˆוו˙ מˆ„ ‰בנ˙ם וטעמם ,ומרˆונם
ונ„יבו˙ לבם ˜י„˘ו עˆמם לנ‰ו‚
במˆוו˙ ˘ני˙נו ‡חר כך לי˘ר‡ל.
ו‰נ ‰ל„י„ן ‡חרי ˘ני˙נ˙ ‰ור,‰
‡זי חוב˙ ‰מˆוו˙ ‡ינ˙ ‰לוי‰
ב‰בנ˙ם וטעמם‡ ,ל‡ ‡פילו ‡ם י‰י‰
ברור ˘ב‡ופן מסויים ‡ין בו טעם

כו
‰מˆו ,‰בכל ז‡˙ ‡נו חייבים ל˜יימ‰
בכל ˙‰ו˜ף .וז ‰מ˘ום ˘כך ‰ו‡ ‚„ר
נ˙ינ˙ ˙‰ור ‰לי˘ר‡ל מ‡˙ ˘ ,'‰מכיוון
˘נˆטוו בו חל ‰חוב˙ ‰מˆוו˙ בכל
‡ופן ובכל ‚ווני .מ˘ום ˘כך ˆיוו‰
] ,'‰ו˙‰ור ‰מיוס„˙ בס„ר ˘ל חו˜ים
˜בועים '‚זיר˙ ‰כ˙וב' ,וכמו ˘‡מרו
ב˙˜נו˙ חכמים 'ל‡ פלו‚' ,כן ‰ם ‚ם
מˆוו˙ ˙‰ור ,‰ועיין מ˘ ‰כ˙בנו בז‰
בספר 'בן מלך – ח‚ ˘‰בועו˙' )˘ער ו
מ‡מר ‚( ]מלב„ „ע˙ רבי ˘מעון „„רי˘
טעמ‡ „˜ר‡) ,בב‡ מˆיע‡ ˜טו˘ (.ל˘יט˙ו
י˘ מ˜ומו˙ ˘„‰ין מ˘˙נ ‰כ‡˘ר ‡ין
‰טעם ˜יים .ויבו‡ר בעז" ‰ב‡רוכ‰
במ˜ו"‡[.
‡ך כל ז‡˙ ‰ו‡ ר˜ ל‡חר מ˙ן ˙ור,‰
˘כיון ˘ני˙נ˙ ‰ור ‰חל ‰חוב˙
‰מˆוו˙ בכל ‡ופן ,כי ‡ין לעבור
‡מימרי„ ‰רחמנ‡‡ .בל לפני מ˙ן ˙ור,‰
כל ע˘יי˙ ‰מˆוו˙ ˘ייכ˙ ר˜ ב‡ופן
˘טעמו מ˙˜יים ,כי כל עו„ ˘ל‡ נˆטוו
ל‡ ˘ייך ל˙‰חייב ב‚„ר ˘ל 'ל‡ פלו‚'.
]˘ו"ר ˘יסו„ ז ‰נ˙ב‡ר ל„‰י‡ על
י„י בעל '˙רומ˙ ˘„‰ן' בספר
'בי‡ורי מ‰ר‡"י' )פר˘˙ ˙ול„ו˙ על ‰פסו˜
'ע˜ב ‡˘ר ˘מע ‡בר‰ם ב˜ולי' ,לעיל כו.(‰ ,
˘בכל מ˜ום ˘מˆינו ˘‡‰בו˙ ˜יימו ‡˙
˙‰ור‰ ,‰יינו ר˜ כ‡˘ר ‰י ‰ב„בר ‚ם
‰טעם ˘ל ‰מˆו.[‰
ו‰נ„‚ ,‰ר ‡יסור ˘˙י ‡חיו˙ ˘ונ‰ ‰ו‡
מכל ‰עריו˙ ˘ב˙ור‰˘ ,‰רי כל
‰עריו˙ ‡יסורן ‡יסור עולם ,ומ‡חר
˘נע˘„‡ ‰ם ˜רוב ל‡ח˙ מ‰ן ˘וב ‡ין
ל‰ ‰י˙ר ,וכ‚ון ‡˘˙ ‡ח ו‡˘˙ ‡ב‚˘ ,ם

בן מלך על התורה
‡חר ˘מ˙ ‡‰ח ‡ו ‡‰ב ‡ו ˘נ˙‚ר˘ו
‡ין פו˜ע ‡יסור ‰ערוו ,‰ולעולם ‰י‡
נ˘‡ר˙ ב‡יסור ‡˘˙ ‡ח ‡ו ‡˘˙ ‡ב,
וכן ‰ו‡ בכל ‰עריו˙‡ .ולם ב‡חו˙ ‡˘‰
‡ין ‡‰יסור ˜יים ‡ל‡ כל עו„ ˘‡חו˙‰
˜יימ˙ ,וכמו ˘כ˙וב 'בחיי .'‰ו‰רי ז‰
מוכיח ˘עˆם ‚„ר ‰ערוו ‰כ‡ן ‰ו‡
˘ונ.‰
ו‡כן בכ˙וב עˆמו נ‡מר ‰טעם ל‚„ר
ערוו ‰זו – 'ו‡˘‡ ‰ל ‡חו˙ ‰ל‡
˙˜ח לˆרור' )וי˜ר‡ יח ,יח( ,כלומר ˘מכיון
˘כבר ל˜ח ‡˙ ‰ר‡˘ונ ‰ל‡˘‡ ,‰ין לו
ר˘ו˙ ל˜ח˙ ‡˙ ‡חו˙ ‰מ˘ום ˘בז‰
‰ו‡ מבי‡ עליˆ' ‰ר .'‰כלומר ˘כל
‡‰יסור ˘ל ˘˙י ‡חיו˙ ‰יינו מ˘ום ˘י˘
כ‡ן פ‚יע ‰ב‡חו˙ ‰ר‡˘ונ˘ ‰ל˜ח,‰
כי ˘‰ני ‰ב‡ ‰לˆרור עלי .‰ונמˆ‡
˘מˆ„ ˘‰ניי ‰בעˆמ‡ ‰ין כ‡ן ‡יסור,
˘‰רי ‰י‡ ב‡ ‰לכ˙חיל ‰ל‡י˘ ˘נ˘וי
ל‡חו˙ ,‰ויו„ע˙ ‰י‡ ˘‰ר‡˘ונ‡‰˙ ‰
ˆורר˙ ל ,‰ובכל ז‡˙ מסכימ ‰ל‰ינ˘‡
לו.
ומע˙ ‰מיו˘ב מע˘ ‰יע˜ב‰˘ ,רי
במח˘ב˙ו ‰י ‰ל˘‡˙ ‡˙ רחל,
‡ל‡ ˘ל‡ ‰ב‡ ‰ו‰כניס ˙‡ ‰עˆמ ‰בלי
י„יע˙ו ,ו‡ם כן בוו„‡י ˘‡ין ל ‰זכו˙
˙ביע ‰וטענ ‰מ„וע רחל ב‡ ‰לˆרור
עלי‰˘ ,‰רי בעˆם רחל ‰י˙ ‰מיוע„˙
ל‰ינ˘‡ לו ,ו‰י‡ ‰כניס ‰עˆמ ‰בעל
כרחו .ולכן ‡ם ניזל ב˙ר טעמ‡ ל‡ ˘ייך
כ‡ן ‚„ר ‡יסור '‡חו˙ ‡˘˙ו' .ומכיון
˘ע„יין ל‡ ני˙נ˙ ‰ור‡ ,‰זי כ‡מור ל‡
‰י ‰מ˜ום ל˜יים מˆו ‰זו כ‡˘ר ‡ין
טעמ˜ ‰יים ,ולכן ‡ין בני˘ו‡י יע˜ב עם

ביאורים

•

פרשת ויצא

רחל ס˙יר ‰למ‡˘ ‰מרו חז"ל ˘‡‰בו˙
˜יימו ‡˙ ˙‰ור.‰

כט ,לב ו˙‰ר ל‡ ‰ו˙ל„ בן ו˙˜ר‡ ˘מו
ר‡ובן כי ‡מר ‰כי ר‡ '‰ ‰בעניי ,כי ע˙‰
י‡‰בני ‡י˘י.
‡מרו חז"ל ˘˘מו ˘ל ‡„ם מור ‰על
מ‰ו˙ו ,כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ – 'רבי
מ‡יר ‰ו„ ‰יי˜ ב˘מ‡' )יומ‡ פ‚ ,(:ובפרט
ב˘בטי י˘ורון ‡˘ר בוו„‡י ב˘מו˙י‰ם
טמונים יסו„ו˙ מ‰לך וס‚נונו ˘ל ˘‰בט
כולוו.
וכן ‡נו רו‡ים בברכו˙ יע˜ב בפר˘˙
ויחי˘ ,כמ ‰מ‰ם ‰ם ב„רך 'ל˘ון
נופל על ל˘ון' על ˘מו ˘ל ˘‰בט,
כ‚ון 'י‰ו„ ‰˙‡ ‰יו„וך ‡חיך' )מט ,ח(,
'„ן י„ין עמו' )מט ,טז(„‚ „‚' ,ו„ י‚ו„נו'
)מט ,יט(‰ .רי ˘ייעו„ ˘‰בט וע˙י„ו רמוז
ב˘מו ,ו‰יינו כ‡מור כיון ˘˘מו רומז
על מ‰ו˙ו .ו‰פרט מלמ„נו על ‰כלל,
˘מ˘בטים ‡לו ˘ב‰ם „‰בר בולט
ומפור˘ ,י˘ ללמו„ ˘בכולם כן ‰ו‡.
וי˘ לעיין ב˘ר˘י „‰ברים בכל ‡ח„
מ˘מו˙ ˘‰בטים ,כיˆ„ ˘‰ם מור‰
על יסו„ עניינו ,כפי ˘‡כן ‰י ‰ב‰מ˘ך
„רכו ˘ל כל בן ובˆ‡ˆ‡יו „‰יינו ˘‰בט
כולו] .ול‰לן נב‡ר כמ ‰מ‰ם על „רך
ז ,‰ור‡ ‰עו„ מ˘ ‰כ˙בנו בז ‰בפר˘˙
ויחי בברכו˙ ˘‰בטים ,ו '‰י‡יר עינינו[.
ו .מהות ענין 'י"ב שבטים' וחשיבות עניינם בבנין
עם ישראל ,ראה בארוכה בפרשת ויחי חלק המאמרים
מאמר א ' -גוי וקהל גויים'.

כז
ו‰נ˘‰ ‰ם ר‡ובן מור˘ ‰בעˆם לי„˙ו
‰י˙ ‰כוונ ‰ל‰בי‡ ‡ו˙ ‰למעמ„‰
כ‡˘˙ יע˜ב ,וכל˘ון ‰כ˙וב 'כי ר‡'‰ ‰
בעניי כי ע˙ ‰י‡‰בני ‡י˘י' .ו‡כן מˆינו
˘ני פעמים ˘ר‡ובן פעל ל‰בי‡ לי„י
ענין ז.‰
‡‰ח˙ בפר˘˙ „‰ו„‡ים ל‰לן
כ‡˘ר ר‡ובן ‰ו‡ ˘מˆ‡ ‡˙
„‰ו„‡ים ,ו‡כן על י„י „ו„‡י ר‡ובן
נ˙נ ‰רחל ‡˙ יע˜ב לל‡.‰
)ל ,י„(

ו˘‰ני ‰בפר˘˙ וי˘לח ל‡חר מי˙˙
רחל בפסו˜ 'וי˘כב ר‡ובן ‡˙
בל ‰‰פיל‚˘ ‡ביו' )ל ,‰כב( ˘נ˙ב‡ר
בחז"ל )ר˘"י ˘ם( ˘ב‡ למחו˙ על כבו„
‡מו ,ול‡ ‰סכים ˘יˆועי יע˜ב יעברו
מ‡ו‰ל רחל לבל˘ ‰‰פח˙ רחל במ˜ום
‡מו .ועיין מ˘ ‰י˙ב‡ר ˘ם ב‰רחב.‰
ומ‡ורע ז˜ ‰בע ‡˙ כל ‰מ˘ך „רכו ˘ל
ר‡ובן ו˘בטו‰˘ ,רי מחמ˙
˜נ‡ו˙ו זו לכבו„ ‡מו ‡יב„ ‡˙ בכור˙ו
ו‡˙ ‰כ‰ונ ‰ו‰מלכו˙ בע˙ ברכו˙יו ˘ל
יע˜ב ,כמו ˘נ‡מר ˘ם '‡ז חלל˙ יˆועי
על .'‰וכן בברכ˙ו ˘ל מ˘ ‰רבינו 'יחי
ר‡ובן ו‡ל ימו˙' ע„יין ‰וז˜˜ לברכ ‰זו
ל‰ימנו˙ עם כלל ˘‰בטים.
‡מנם ˙˘וב˙ו ו˙י˜ונו ˘ל ר‡ובן ‰י‰
כ˘„˙˘‰ל לˆ‰יל ‡˙ יוסף בכור‰
˘ל רחל כמבו‡ר ב˙ור ‰בפר˘˙ וי˘ב,
ו‰י ‰ז ‰כעין ˙˘וב˙ ‰מ˘˜ל לפעול˙ו
ל‰ע„יף ‡˙ ל‡‡ ‰מו .ולכן „ר˘ו ˘ם
חז"ל )ר˘"י לז ,כט ,פסי˜˙‡ „ר"כ פכ"˘˘ (‰ב
מ˘˜ו ו˙עני˙ו .כלומר ˘פעולו˙ ‡לו

כח
לˆ‰ל˙ יוסף ‡ף ‰ם ‰יו חל˜ ממ‰לך
˙˘וב˙ו.

כט ,לב-ל‚ ו˙‰ר ל‡ ‰ו˙ל„ בן ו˙˜ר‡ ˘מו
ר‡ובן כי ‡מר ‰כי ר‡ '‰ ‰בעניי ,כי ע˙‰
י‡‰בני ‡י˘י .ו˙‰ר עו„ ו˙ל„ בן ו˙‡מר כי
˘מע  '‰כי ˘נו‡‡ ‰נכי וי˙ן לי ‚ם ‡˙ ז‰
ו˙˜ר‡ ˘מו ˘מעון.
י˘ ל‰בחין ב‰ב„ל בין ל˘ון ‰כ˙וב
ב˜רי‡˙ ˘ם ר‡ובן ל˘‡ר ‰בנים.
˘‡ˆל כל ‰בנים נ‡מר ˙חיל‰ ‰טעם
כ‚ון 'כי ˘מע  '‰כי ˘נו‡‡ ‰נכי' ו‡חר
כך 'ו˙˜ר‡ ˘מו ˘מעון' ,וכן בלוי
וי‰ו„ .‰ו‡ילו ‡ˆל ר‡ובן נ‡מר ˙חיל‰
'ו˙˜ר‡ ˘מו ר‡ובן' ,ור˜ ל‡חר מכן
מנמ˜ ‰כ˙וב 'כי ‡מר ‰כי ר‡ '‰ ‰בעניי'.
ונר‡˘ ‰עי˜ר נ˙ינ˙ ˘‰ם ר‡ובן ‡ינו
ז˜ו˜ ל‰סבר ונימו˜ ‡ל‡ ‰ו‡
‚לום ב˘ם עˆמו 'ר‡ו – בן' .כלומר ר‡ו
˘יל„˙י בן .ומ‰˘ ‰וסיף ‰כ˙וב נימו˜,
‰ו‡ טעם נוסף ˘מ˙וך ˘‰מו˙ ‰מורים
על ענין נ˙ינ˙ בן ,בחר„ ‰וו˜‡ ב˘ם ז,‰
˘י˘ בו ‚ם רמז לטעם ˘ל 'כי ר‡'‰ ‰
בעניי'.
וכן ‡י˙‡ ל„‰י‡ בפר˜י „רבי ‡ליעזר –
'רבי לוי ‡ומר ר‡˜‰ ‰ב" ‰בˆר˙‰
˘ל ל‡ ,‰ונ˙ן ל‰ ‰ריון ניחומין לנפ˘,‰
ויל„‡ ‰י˘ טוב ˙ו‡ר וחכם ,ו‡מר ‰ר‡ו
בן ˘נ˙ן ל˜‰ ‰ב"˘ ,‰נ‡מר ו˙‰ר ו˙ל„
ל‡ ‰ליע˜ב בן ו˙˜ר‡ ˘מו ר‡ובן ,ועל
כן ˜ר‡˘ ‰מו ר‡ובן' )פר˜ ל.(‰

בן מלך על התורה
כט ,לב-ל‚ ו˙‰ר ל‡ ‰ו˙ל„ בן ו˙˜ר‡ ˘מו
ר‡ובן כי ‡מר ‰כי ר‡ '‰ ‰בעניי ,כי ע˙‰
י‡‰בני ‡י˘י .ו˙‰ר עו„ ו˙ל„ בן ו˙‡מר כי
˘מע  '‰כי ˘נו‡‡ ‰נכי ,וי˙ן לי ‚ם ‡˙ ז‰
ו˙˜ר‡ ˘מו ˘מעון.
ב‚מר‡ – 'ר‡ובן – ‡מר רבי ‡לעזר,
‡מר ‰ל‡ ,‰ר‡ו מ ‰בין בני לבן
חמי‡„ ,ילו בן חמי‡ ,ף על ‚ב „מ„ע˙י‰
זבני ‰לבכירו˙י„ ‰כ˙יב 'וימכור ‡˙
בכור˙ו ליע˜ב' ,חזו מ ‰כ˙יב בי‰
'וי˘טום ע˘יו ‡˙ יע˜ב' ,וכ˙יב וי‡מר
'‰כי ˜ר‡ ˘מו יע˜ב ויע˜בני ז ‰פעמים
ו‚ו' ,ו‡ילו בני‡ ,ף על ‚ב „על כרחי‰
˘˜לי ‰יוסף לבכירו˙י ‰מני„ ,‰כ˙יב
'ובחללו יˆועי ‡ביו ני˙נ ‰בכור˙ו לבני
יוסף'‡ ,פילו ‰כי ל‡ ‡י˜נ‡ בי„ ,‰כ˙יב
'וי˘מע ר‡ובן ויˆיל‰ו מי„ם' )ברכו˙ ז.(:
עו„ ‡י˙‡ ב‚מר‡ – 'ויר‡  '‰כי ˘נו‡‰
ל‡ ,‰מ‡י ˘נו‡‡ ,‰ילימ‡ ˘נו‡‰
ממ˘‡ ,פ˘ר ב‚נו˙ ב‰מ ‰טמ‡ ‰ל‡
„בר ‰כ˙וב ,ב‚נו˙ ˆ„י˜ים „יבר ‰כ˙וב,
‡ל‡ ר‡˜‰ ‰ב"˘˘ ‰נו‡ין מע˘ ‰ע˘יו
בפני ,‰ויפ˙ח ‡˙ רחמ) '‰בב‡ ב˙ר‡ ˜כ‚.(.
‰נˆ‡ ‰ל ˘ני בנים ‡לו מבו‡ר בכ˙וב
‰נימו˜ ל˜רי‡˙ ˘מם ,לר‚ל
˜˙‰רבו˙ ל‡ ‰ליע˜ב .ו‡ילו ב„ר˘ו˙
חכמים ‡לו „ר˘ו על ˘ם ˙‰נ‚„ו˙‰
ו˘נ‡˙ ‰לע˘יו.
ונר‡‰ ‰בי‡ור בז ,‰על פי ˘‡מרו חז"ל
˘ם – '˘‰יו ‰בריו˙ ‡ומרים ˘ני
בנים י˘ ל ‰לרב˜˙˘ ,‰י בנו˙ י˘ לו
ללבן„‚ ,ול ‰ל‚„ול ו˜טנ ‰ל˜טן ,ו‰י˙‰
יו˘ב˙ על פר˘˙ „רכים ומ˘‡ל˙ ‚„ול

ביאורים

•

פרשת ויצא

מ ‰מע˘יו‡ ,י˘ רע ‰ו‡ מלסטם בריו˙,
˜טן מ ‰מע˘יו ‡י˘ ˙ם יו˘ב ‡ו‰לים,
ו‰י˙ ‰בוכ ‰ע„ ˘נ˘רו ריסי עיני) '‰בב‡
ב˙ר‡ ˘ם(‰ .רי ˘˘נ‡˙˘ ‰ל ל‡ ‰לע˘יו
‰בי‡‡ ‰ו˙ו ל˜˙‰רבו˙ ליע˜ב ,ועל כן
בפסו˜ים ‡לו ‡˘ר ב‰ם מ˙ו‡ר ˙ו˜ף
˙‰חברו˙ ‰ליע˜ב„ ,ר˘ו חכמים כנ‚„
ז ˙‡ ‰מי„˙ ˙‰רח˜ו˙ ‰ו˘נ‡˙ ‰לע˘יו
ומע˘יו ‰רעים.

כט ,ל„-ל ‰ו˙‰ר עו„ ו˙ל„ בן ,ו˙‡מר ע˙‰
‰פעם ילו‡ ‰י˘י ‡לי כי יל„˙י לו ˘ל˘‰
בנים ,על כן ˜ר‡ ˘מו לוי .ו˙‰ר עו„ ו˙ל„
בן ,ו˙‡מר ‰פעם ‡ו„ ,'‰ ˙‡ ‰על כן
˜ר‡˘ ‰מו י‰ו„ ,‰ו˙עמו„ מל„˙.
‡ˆל ר‡ובן ו˘מעון נ‡מר 'ו˙˜ר‡ ˘מו',
ו‡ילו ‡ˆל לוי וי‰ו„ ‰נ‡מר 'על
כן ˜ר‡ ˘מו'' .על כן ˜ר‡˘ ‰מו' .וי˘
לב‡ר טעם „‰ברים על פי פ˘וטו.

כט
˘ל‡חר ˘נול„ נ˙‰וו' ‰ע˙ ‰ילוו,'‰
ולכן מ˙‡ים ‰ל˘ון 'על כן ˜ר‡' .ו‰בן.
ובר˘"י מבי‡ „ר˘˙ חז"ל
– 'על כן – כל מי ˘נ‡מר בו
'על כן' מרוב ‰ב‡וכלוסין ,חו ıמלוי
˘‡‰רון ‰י ‰מכל ‰ב‰ם' )פסו˜ ל„( .וי˘
ל„ע˙ ˜˘ר „‰ר˘ עם ‰פ˘ט.
)ב"ר ע‡(‰ ,

ולפי „ברינו בבי‡ור ל˘ון 'על כן' ,י˘
לומר ˘‰יכן ˘נ‡מר ב‰ם 'ו˙˜ר‡'
‰יינו ˘נול„ו מחמ˙ טעם מסויים ,וי˘
ללי„˙ו ‡ופי ˘נול„ בי„ ˜מוˆ ‰ר˜
מחמ˙ ‰סיב‰ ‰מסויימ˙ ,וכביכול
ב˜ו˘י ני˙ן כל מˆי‡ו˙ו מ˘ום כורח
‰סיב‡‰ ‰מורˆ‡ ‰לו ,ו‡ם כן „י בעˆם
‰יו˙ו] ,בבחינ˙ ‰מוכר ˘‡ינו מוכר
בעין יפ) ‰ב"ב ס ,(.‰מכיוון ˘מוכר ר˜ מ‰
˘‰ו‡ מוכרח[ ,ולכן ‡ינו מבורך ומרוב‰
ב‡וכלוסין.
‡ולם ‡לו ˘נ‡מר ב‰ם 'על כן' ‰יינו
˘‰בן נול„ בלי ‚ורם מכריח
כ‡מור ,ומ˘ום כך נמˆ‡ ˘נול„ ב‡ופן
מבורך מ˙וך ˘‰ר‡˘ ‰ל נ„יבו˙ וברכ,‰
ולכן ‰ו‡ מרוב ‰ב‡וכלוסין] .וכמו
˘מˆינו במ˙נ‰˘ ‰נו˙ן בעין יפ‰ ‰ו‡
נו˙ן )ב"ב ˘ם([.

ונר‡˘ ‰ל˘ון 'ו˙˜ר‡' מור ‰על ˜˘ר
י˘יר ומובן בין ‰טעם לנ˙ינ˙
˘‰ם ,ע„ ˘‡ין ˆורך לומר 'על כן'.
כלומר ˘˜רי‡˙ ˘‰ם ‰י˙ ‰מ˘ום
˘ז‰ ‰טעם ˘עבורו זכ˙ ‰ללי„˙ יל„
זˆ‡ .‰ל ר‡ובן כיון ˘ר‡ '‰ ‰בעניי,‰
ו‡ˆל ˘מעון מ˘ום ˘ר‡ ‰כי ˘נו‡,‰
ולכן נול„ו ל ‰בנים ‡לו ,וכביכול מ‡ליו
˙‰ב˜˘ ‰נ˙ינ˙ ˘ם ז' ‰ו˙˜ר‡ ˘מו
˘מעון'.

כט ,ל„ ו˙‰ר עו„ ו˙ל„ בן ,ו˙‡מר ע˙‰
‰פעם ילו‡ ‰י˘י ‡לי ,כי יל„˙י לו ˘ל˘‰
בנים ,על כן ˜ר‡ ˘מו לוי.

‡ולם ˘‰מו˙ ˘ל לוי וי‰ו„ ‰ב‡ים
מ˘ום ˘על י„י ‰לי„ ‰נ˙‰וו
מˆבים ח„˘ים ,ו‰טעם לנ˙ינ˙ ˘‰ם
‰ו‡ על ‰מˆב ˘נוˆר כ˙וˆ‡ ‰מ‰לי„,‰

ובר˘"י – '˜ר‡ ˘מו לוי – בכולם כ˙יב
ו˙˜ר‡ )˘‰י‡ ˜ר‡ ,(‰וז ‰כ˙ב בו
˜ר‡ ,וי˘ מ„ר˘ ‡‚„ ‰ב‡ל„‰ ‰ברים
רב˘˘ ,‰לח ˜‰ב"‚ ‰ברי‡ל ו‰בי‡ו

ל
לפניו ו˜ר‡ לו ˘ם ז ,‰ונ˙ן לו ע˘רים
ו‡רבע ‰מ˙נו˙ כ‰ונ ,‰ועל ˘ם ˘ליוו‰ו
במ˙נו˙ ˜ר‡ו לוי'.
ובפ˘וטו נר‡‰˘ ‰כוונ‰ ‰י‡ על יע˜ב
˘‰ו‡ ˜ר‡ ˘מו לוי ,ו‰טעם
˘מכיוון ˘˙‰‰לוו˙ ‡לי˙ ‰לוי ‰בו ,על
כן ˘ייך נ˙ינ˙ ˘ם ז„ ‰וו˜‡ לו .וכביכול
‰ו‡ מסכים ומ‡˘ר‡˘ ,כן מע˙‰ ‰ו‡
י˙לוו‡ ‰לי.‰

כט ,ל„-ל ‰ו˙‰ר עו„ ו˙ל„ בן ,ו˙‡מר ע˙‰
‰פעם ילו‡ ‰י˘י ‡לי ,כי יל„˙י לו ˘ל˘‰
בנים ,על כן ˜ר‡ ˘מו לוי .ו˙‰ר עו„ ו˙ל„
בן ,ו˙‡מר ‰פעם ‡ו„ ,'‰ ˙‡ ‰על כן
˜ר‡˘ ‰מו י‰ו„ ,‰ו˙עמו„ מל„˙.
ובר˘"י פיר˘ 'לפי ˘‡‰מ‰ו˙ נבי‡ו˙
‰יו ויו„עו˙ ˘י"ב ˘בטים
יוˆ‡ים מיע˜ב ו„' נ˘ים י˘‡‡ ,מר‰
מע˙‡ ‰ין לו פ˙חון פ ‰עלי ˘‰רי נטל˙י
כל חל˜י בבנים'.
ועל פי פ˘וטו‰ ,נ ‰בלי„˙ כל ‡ח„
מ‰בנים ר‡˙„‰˘ ‰בר יוסיף ‡‰ב‰
ו˜˘ר בינ ‰לבעל ,‰מכיון ˘‰י‡ ‡ם בניו.
ובלי„˙ ר‡ובן ‡מר' ‰כי ע˙ ‰י‡‰בני
‡י˘י' ,ובלי„˙ ˘מעון ‡מר ‰כי '˘מע '‰
כי ˘נו‡‡ ‰נכי'‡˘ ,ף ˘יל„ ‰לו ע„יין
ל‡ ‰י˘ ‰לם בר‚˘ ‰י„י„ו˙ כ‡˘˙ו,
‡ולם בלי„˙ לוי כיון ˘יל„˘ ‰ל˘‰
בנים כבר נח„ ‰ע˙ ‰וי„ע ‰כי ‰פעם
ילו‡ ‰לי ‰ב˘לימו˙ ˜‰ירב .‰ומפור˘
ב˙ור‰ ‰טעם ,מ˘ום עˆם „‰בר ˘יל„‰
˘ל˘ ‰בנים ,ו‰יינו כי ‰מספר ˘ל˘‰
‰ו‡ מספר ˘ל ריבוי) .וכמו ˘בי‡רנו ב'˙ור˙

בן מלך על התורה
‰מספרים' בר‡˘י˙ ‡' – מ‡מרי מבו‡ מ‡מר

י( .וכעין ז ‰כ˙ב בספורנו '˘כבר ‡ני
מוחז˜˙ ב‰יו˙י רב˙ בנים ,כ‡מרם ז"ל
ב˙ל˙ זימני ‰ו‡ חז˜.'‰
ונר‡˘ ‰ז‰ ‰טעם ˘זכ ‰לוי ˘יˆ‡ ממנו
˘בט ‰כ‰נים ו‰לויים˘ ,בלי„˙ו
נע˘˘ ‰לימו˙ ‰י„י„ו˙ בין יע˜ב לל‡,‰
ו‡ף ז‰ו ˙פ˜י„ ‰כ‰ונ ‰ו‰לווי ‰לכונן
‡˙ ˘˜‰ר ו‰י„י„ו˙ בין כנס˙ י˘ר‡ל
ל‡בי‰ם ˘ב˘מים ,על י„י ‰ור‡˙ ˙‰ור‰
ועבו„˙ ‰מ˜„˘ – 'יורו מ˘פטיך ליע˜ב
ו˙ור˙ך לי˘ר‡ל י˘ימו ˜טור ‰ב‡פך
וכליל על מזבחך' )„ברים ל‚ ,י(.
‡מנם בלי„˙ י‰ו„‡ ‰מר‰' ‰פעם ‡ו„‰
‡˙  ,''‰כי ע˙ ‰ל‡ נˆרכ ‰לי„˙ו
כ„י לחז˜ ‡˙ ‰י„י„ו˙ ו˘˜‰ר עם בעל,‰
˘‰רי בלי„˙ לוי כבר נ˘לם „בר ז.‰
‡ם כן ר‡וי ל ‰ל‰ו„ו˙ ל '‰על עˆם
נ˙ינ˙ ‰בן ˘‰י‡ מ˙נ‚ ‰מור ,‰ול‡ ר˜
כ‡מˆעי עבור ˘‰למ˙ מחסור .ומע˙‰
נמˆ‡ ˘י‰ו„‰ ‰ו‡ ˘לם במעל ‰י˙ר על
‡חיו ,כי לוי ר˜ ‡חרי לי„˙ו ב‡ ‰מˆב
˘ל ˘לימו˙ ‰י„י„ו˙‡ ,בל י‰ו„ ‰כבר
מלכ˙חיל ‰נול„ מ˙וך מˆב ˘ל י„י„ו˙
ו˜ירוב „ע˙ מו˘למ˙.
ונר‡˘ ‰ז ‰עומ˜ ‰טעם ˘זכ ‰י‰ו„‰
למלכו˙ ,כיון ˘‰ו‡ ‰בן ‰ר‡˘ון
˘נול„ מ˙וך מˆב ˘ל ˘לימו˙ .ולכן יˆ‡
ממנו מלכו˙ בי˙ „ו„ ו˘למ‰˘ ,‰ו‡
‰מˆב ˘‰לם ו‰מ˙ו˜ן ˘ל עם י˘ר‡ל.
לעומ˙ ‡חיו ˜‰ו„מים לו ˘נול„ו במˆב
˘ע„יין ‰י ‰נˆרך לבנו˙ ‡˙ ‰י„י„ו˙
וליˆור ‡˙ ‰מˆב ˘ל 'ילוו‡ ‰י˘י ‡לי'.

ביאורים

•

פרשת ויצא

כט ,ל„-ל ‰ו˙‰ר עו„ ו˙ל„ בן ,ו˙‡מר ע˙‰
‰פעם ילו‡ ‰י˘י ‡לי ,כי יל„˙י לו ˘ל˘‰
בנים ,על כן ˜ר‡ ˘מו לוי .ו˙‰ר עו„ ו˙ל„
בן ,ו˙‡מר ‰פעם ‡ו„ ,'‰ ˙‡ ‰על כן
˜ר‡˘ ‰מו י‰ו„ ,‰ו˙עמו„ מל„˙.
י˘ לעיין מ‰ ‰ו‡ ‰ביטוי '‰פעם'
˘‡מר ‰בלי„˙ ˘ני בנים ‡לו .ו‰נ‰
בי‰ו„‰ ‰ו‡ מבו‡ר ˘לעומ˙ לי„˙
‰בנים ˜‰ו„מים ‰פעם ‰ז‡˙ ˙‰ח„˘
„בר מיוח„˘ ,י˘ ל ‰ל‰ו„ו˙ ‡˙ ,'‰
וכמו ˘נ˙ב‡ר לעיל‡ .כן מ‡˘ ‰מר‰
בלי„˙ לוי '‰פעם'ˆ ,ריך בי‡ור ,ונר‡‰
˘‡ף ˘‚ם בלי„˙ ר‡ובן ו˘מעון ‰י‰
ב‰ם ˙ועל˙ ל˜רב ‡ו˙‡ ‰ל בעל‰
ולרומם ‡˙ מעמ„‡ ,‰בל ע„יין ל‡
נפ˙ר ‰מˆו˜˙ ‰ל‚מרי‡ .ולם לי„˙
לוי כבר ‰בי‡‰ ˙‡ ‰מˆו˜ ‰לפ˙רונ‰
‰מו˘לם ,ועל ז ‰מ˙‡ים ‰ביטוי '‰פעם'
„‰יינו ˘נ˙ח„˘ „בר ˘ל‡ ‰י ‰כלל ע„
כ ,‰ולכן ‡מר‰' ‰פעם' ילוו‡ ‰י˘י ‡לי.

כט ,ל„ ‰פעם ילו‡ ‰י˘י ‡לי ,כי יל„˙י לו
˘ל˘ ‰בנים ,על כן ˜ר‡ ˘מו לוי.
וכ˙ב ר˘"י – '˜ר‡ ˘מו לוי וכו' וי˘
מ„ר˘ ‡‚„„) ‰ברים רב˘˘ ,(‰לח
˜‰ב"‚ ‰ברי‡ל ו‰בי‡ו לפניו ו˜ר‡ לו
˘ם ז ,‰ונ˙ן לו ע˘רים ו‡רבע מ˙נו˙
כ‰ונ ,‰ועל ˘ם ˘לוו‰ו במ˙נו˙ ˜ר‡ו
לוי'.
˘ל˘˘ ‰בטי י˘ר‡ל ‰ם˘˜‰ ,ורים
ב‡ופן י˘יר לענייני בי˙ ‰מ˜„˘
ועבו„˙ו ו‡לו ‰ן – לוי ,י‰ו„ ,‰ובנימין.

לא
ובכולן מˆינו ‡˙ ˘ור˘ עניינם טמון
ומיוס„ ב˘מם ,כ„ל‰לן.
‰ר‡˘ון ˘בכולן ‰ו‡ ˘בט לוי – מזרעו
נבחרו ‡‰רן ובניו לכ‰ונ,‰
ו˘‡ר ˆ‡ˆ‡יו ללוי .‰ז‰ו ˘‰בט ˘כולו
˜ו„˘ ל‰ '‰' – '‰ו‡ נחל˙ו' .ו˘ור˘
„‰ברים טמון ב˘מו‰ ,מעי„ על מ‰ו˙ו
‡˘ר נובע מנסיבו˙ ‰יוול„ו .כי כ„רך
˘נול„ לוי בסימן '‰פעם ילוו‡ ‰י˘י
‡לי' – כ‡˘ר ב‡ו˙ו ‰זמן ‰יו ‡‰בו˙
„˜‰ו˘ים מרכב ‰ל˘כינ ,‰ובחינ˙ בי˙
‰מ˜„˘ ‚˙‰למ ‰ב‰ם – כך ‚ם כ˘נבנ‰
בי˙ ‰מ˜„˘ ˜‰בוע‰ ,יו בני לוי נלווים
על  ,'‰נו˘‡י ‡רון ברי˙ו ומופ˜„ים על
עבו„˙ו ,ו‰מ˘' ‰לוחי „רחמנ‡' ו'˘לוחי
„י„ן' ל˘ר˙ו ולברך ב˘מו ,ול‰ורו˙
חו˜יו ומ˘פטיו לי˘ר‡ל .ול˘‰כין
˘לום בין י˘ר‡ל ל‡בי‰ם ˘ב˘מים.
˘‰בט ˘‰ני ‰מ˜ו˘ר ‡ל ענייני בי˙
‰מ˜„˘ ‰ו‡ ˘בט י‰ו„ ,‰בחל˜ו
נבנ ‰בי˙ ‰מ˜„˘ ו˙ח˙ מלכו˙ו ‰ו‡
פעל˘ .בט י‰ו„‰ ‰ו‡ ‡˘ר ‰עמי„
מזרעו ‡˙ 'מלכו˙ בי˙ „ו„' ‡˘ר בנ˙‰
וכוננ ˙‡ ‰מ˜„˘  ,'‰ו‡ף ‰לכ˘ ‰נוי‰
‰י‡ ˘'‡ין י˘יב ‰בעזר‡ ‰ל‡ למלכי
בי˙ „ו„ בלב„' )יומ‡ כ.(.‰
˘מו ˘ל י‰ו„˘ ,‰נול„ בסימן '‰פעם
‡ו„ ,''‰ ˙‡ ‰מעי„ על ˘˜‰ר
‰י˘יר ו‡‰מי ıבין ‰חיים ‡‰רˆיים
לבין ˘‰פע ‡‰לו˜י ,וייחוס כל ˆ‰לחו˙
„‡‰ם ,מח˘בו˙יו ו˙חבולו˙יו – לחס„
˜‰ב"˘‡ ‰ר בי„ו כל נפ˘ ורוח .י‰ו„‰
מסמל ‡פו‡ ‡˙ ענין ‰‰ו„‡ ‰לפני
˘ '‰בעבו„˙ ˜‰רבנו˙ בבי˙ ‰מ˜„˘
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לב
ובעלי ‰לר‚ל ל˙˘‰חוו˙ לפניו ,וממל‡
‡˙ ˙פ˜י„ מלכו˙ י˘ר‡ל ב‡ר– ı
‰נ‡ˆל˙ מכוח˘ ‰ל מלכו˙  ,'‰מלך
י˘ר‡ל ו‚ו‡לו] .ועיין בז ‰ב‰רחב‰
ל‰לן בפר˘˙ וי‚˘ חל˜ ‰מ‡מרים
מ‡מר ‚ – בענין מלכו˙ „ו„[.
‡‰חרון ‰חביב ˘בכולן ‰ו‡ בנימין,
‡˘ר חל˜ ‡˙ מ˜ום ‰מ˜„˘
יח„ עם י‰ו„‡ ‰חיו˘ ˙‡ .מו ˘ל
'בנימין' „ר˘ו חז"ל ב‰רב ‰פנים )ר‡‰
מ„ר˘ ˘כ"ט בר‡˘י˙ ל ,‰ומ„ר˘ ‡‚„ ‰במ„בר

כו( 'בן ימין'' ,בן מיומן'' ,בן ‰נוט‰
לימין ול‡ ל˘מ‡ל' ועו„ כ‰נ .‰כל ‡ל‰
מורים על ‰יו˙ו מיוח„ ומובחר מ‡חיו,
ו„‰בר נובע מ˘ל˘ מעלו˙ י˙ירו˙ ˘‰יו
בו‡‰ ,ח„ ˘‰ו‡ נול„ ב'‡ר ıי˘ר‡ל',
ובנוסף נול„ ליע˜ב ‡ביו מ˘נ˜ר‡ ˘מו
'י˘ר‡ל' ,ועו„ ˘נול„ ל‡חר ˘כבר ˜יים
יע˜ב ‡˙ נ„רו ו˜‰ים בי˙ ל '‰ב‡ר.ı
˘ל˘ ‰מעלו˙ ‰ללו מ˘מעו˙ם ‡ח˙,
˘מר‡˘י˙ו כבר נול„ ל˙וך
מˆי‡ו˙ נ˘‚ב – ‰ל‡ב ‰נו˘‡ ‡˙ ˘ם
 ,'‰ו˘וכן ב‡ר˘‡ ,'‰ ıר ב˙וכו כבר
˜יים ועומ„ בי˙ מ˜„˘ ל .'‰ולכן זכ‰
ל˘‰כנ˙ ‰מ˜„˘ בחל˜ו ,ועיין ל‰לן
בפר˘˙ וי˘לח )ל ,‰יח( ˘‰רחבנו בבי‡ור
˘מו ˘ל בנימין.

כט ,ל‰ ‰פעם ‡ו„.'‰ ˙‡ ‰
כ‡מור˘ ,מו ˘ל כל ‡ח„ מן ‰בנים מור‰
על ˙כונו˙יו מ‚מ˙ו וייעו„ו ˘ל
‰בן וˆ‡ˆ‡יו כל בני ˘בטו .ובנ˙ינ˙
˘ם ז' ‰י‰ו„ '‰על ˘ם ‰‰ו„‡˜ ,‰בע‰

ל‡‡ ‰ם ‰בנים וח˜˜ ˙‡ ‰מ‰ו˙ו ˘ל
˘בט י‰ו„ ‰ל„ורו˙ עולם ,כי מ‚מ˙ם
ו˙כלי˙ם ‰י‡ ל‰ו„ו˙ ‡˙ .'‰
ו‡מרו חז"ל ˘ל‡‰ ‰י˙‰ ‰ר‡˘ונ‰
‡˘ר חי„˘ ˙‡ ‰עבו„˙ ‰‰ו„‡‰
ל‡' – '‰מר רבי יוחנן מ˘ום רבי ˘מעון
בן יוחי ,מיום ˘בר‡ „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡
‡˙ עולמו ,ל‡ ‰י„‡ ‰ם ˘‰ו„ ‰ל„˜‰ו˘
ברוך ‰ו‡ ע„ ˘ב‡˙ ‰ל‡ ‰ו‰ו„˙ו,
˘נ‡מר – ‰פעם ‡ו„) '‰ ˙‡ ‰ברכו˙ ז.(:
ונר‡˘ ‰ז˘‰ ‰ור˘ לעבו„˙ „ו„
נעים זמירו˙ י˘ר‡ל˘ ,ריוו‰ו
ל˜‰ב" ‰ב˘ירים ו˙˘בחו˙ ,וכ˙ב ספר
˙‰ילים ˘כולו ˙‰ילו˙ ˘בחו˙ ו‰ו„‡ו˙
ל˜‰ב".‰
וכן ‡י˙‡ במ„ר˘ – 'ל‡˙ ‰פ˘ ‰פלך
‰ו„י‡ ,‰מר‰' ‰פעם ‡ו„,''‰ ˙‡ ‰
עמ„ו כל בני ‰בעלי ‰ו„י ,‰י‰ו„ ‰מ‰
כ˙יב בי' ‰י‰ו„ ‰˙‡ ‰יו„וך ‡חיך'„ ,ו„
‡מר '‰ו„ו ל '‰כי טוב'„ ,ני‡ל כ˙יב בי‰
)„ני‡ל ו ,י‡( 'ומˆל‡ ומו„‡ ˜„ם ‡ל'‰‰
)בר‡˘י˙ רב ‰ע‡.(‰ ,
ו‰נ ‰מˆינו ˘ני ˘בטים ˘זכו מ‡˙
 '‰למלוך בי˘ר‡ל˘ ,בט י‰ו„‰
ו˘בט יוסף .ובי‡רנו במ˜ו"‡ ˘י˘נו
‰ב„ל מ‰ו˙י בין ‡ופי מלכו˙ו ˘ל י‰ו„‰
למלכו˙ו ˘ל יוסף˘ ,בעו„ ˘מלכי יוסף
עס˜ו בכיבו˘ ‡‰ר ıלמען ˜יומו ˘‚‰מי
˘ל ‰עם וי˘יב˙ו בטח ב‡רˆו .לעומ˙ם,
מלכי י‰ו„ ‰נלחמו ומלכו ל˘ם ‰מטר‰
‡‰לו˜י˙ ˘ב˜יום ‰עם‰„ ,יינו למען
˜יומו ‰רוחני ˘ל ‰עם˘‡ ,ר ב‡רı
י˘ר‡ל יעב„ו ‡˙  '‰וי„ב˜ו ב„רכיו

ביאורים

•

פרשת ויצא

ו˙˘ר˘‰ ‰כינ ‰ב˜רבם .וכ„כ˙יב –
'וי˙ן ל‰ם ‡רˆו˙ ‚וים ועמל ל‡ומים
ייר˘ו .בעבור י˘מרו חו˜יו ו˙ורו˙יו
ינˆורו' )˙‰ילים ˜ ,‰מ„–מ.(‰
עניינ˘ ‰ל מלכו˙ יוסף ‰ו‡ ‡פו‡‰ ,כנ˙
‰חל˜ ‰מע˘י בבניינו ˘ל ‰עם,
ו‡ילו מלכו˙ י‰ו„ ‰עניינ ‰מילוי ‡‰ור
‰רוחני ויˆי˜˙ ˙‰וכן ‰פנימי ,ל˙וך
‰כלים ˘‰וכנו בי„י מלכו˙ יוסף) .ועיין
בז ‰ב‡רוכ ‰בפר˘˙ וי‚˘ חל˜ ‰מ‡מרים – מ‡מר
‚ 'מלכו˙ י‰ו„ ‰ומלכו˙ יוסף – בחינו˙ ˘מים

ו‡ר.('ı
ונר‡ ,‰כי יסו„ ‰‰ב„ל ˘בין מלכו˙
י‰ו„ ‰לבין מלכו˙ יוסף ,כבר
נעו ıבער˘ לי„˙ם ו˜רי‡˙ ˘מם,
˘כן י‰ו„ ‰נ˜ר‡ על ˘ם ‰‰ו„‡ ‰ל'‰
– '‰פעם ‡ו„ ''‰ ˙‡ ‰ומכ‡ן ˘מו
'י‰ו„ .'‰ו‡ילו יוסף נול„ מ˙וך טענ˙
רחל – '‰ב ‰לי בנים ו‡ם ‡ין מ˙‡ ‰נכי'
)ל ,(‡ ,וב‰יוול„ו ‡מר‡' – ‰סף ‡לו˜ים
‡˙ חרפ˙י ,ו˙˜ר‡ ‡˙ ˘מו יוסף ל‡מר
יוסף  '‰לי בן ‡חר' )ל ,כ‚–כ.(‰
‰רי ˘בלי„˙ י‰ו„ ‰ב‡ ‰לי„י ביטוי
‰‰ו„‡ ‰ו‰ייחול ל ,'‰כ˘נ˘‡‰
ל‡‰ ‰ו„‡ ‰לפניו על טובו „‚‰ול ,ו‡ילו
בלי„˙ יוסף ב‡ ‰לי„י ביטוי ˆ‰לח˙
‰חיים ‡‰נו˘יים ,כ‡˘ר בלע„יו ר‡˙‰
רחל ‡˙ חיי ‰כחסרי ערך ו˙וחל˙,
ובלי„˙ו ר‡˙ ‰רחל ענין ˘ל כבו„
ו‚„ול ,‰ו‡ו˙ ל‰מ˘ך ˆ‰לח˙ .‰לפיכך
‡ף נב„לו ‰בנים בייעו„ם ,כ‡˘ר עניינו
˘ל יוסף ‰ו‡ ˆ‰לח˙ עס˜י ‰חיים,
ועניינו ˘ל י‰ו„‰ ‰ו‡ „‡‰ר˙ עס˜י
˘מים.

לג
וכן ‡נו מוˆ‡ים ‚ם ב˙חיל˙ו ˘ל כיבו˘
‡‰ר ıוי˘יב˙˘ ,‰זו נע˘˙‡ ‰מנם
בי„י י‰ו˘ע ,ממט‡ ‰פרים ˘‰ו‡ מזרעו
˘ל יוסף‡ .ך בי˙ ‰מ˜„˘ בירו˘לים,
˘‰ו‡ ˙כלי˙ ‰ומטר˙‰ ‰רוחני˙ ˘ל
י˘יב˙ ‡‰ר ,ıנבנ ‰בי„י מלכו˙ „ו„
ו˘למ.‰
‚ם בברכו˙ ˘ברך יע˜ב ‡˙ בניו ,כ˘כל
‡ח„ ו‡ח„ זכ ‰לברכ‰ ‰מיוח„˙
לו לפי ˘ור˘ מ‰ו˙ו ב‡ לי„י ביטוי
‰ב„ל ז˘ ‰בין י‰ו„ ‰ויוסף .כי ‡מנם
‡˙ ˘ני‰ם בירך יע˜ב בטוב ‰וב˘פע
רב ,ב‡ריכו˙ „ברים ובמי„ ‰י˙יר ‰על
˘‡ר ˘‰בטים‡ ,ך ברכ˙ י‰ו„‰ ‰ינ‰
ברכ˙ מלכו˙ ˘במרכז ‰עומ„˙ ˙ור˙ '‰
ומ˘פטיו‡ .בל ברכ˙ יוסף ,מו˜„ עניינ‰
‰י‡ ‡כן ברכ˙ ‰חיים ו˘‰פע ‰רב,
˘יו˘פע ויורעף עליו מן ˘‰מים ע„ בלי
„י.

כט ,ל ‰ו˙עמו„ מל„˙.
עיין ב‡בן עזר‡ ˘כ˙ב ˘מ˘ום ˘ל‡
‰מ˘יכ ‰לב˜˘ על בן נוסף ב˘ע˙
‰ו„‡˙ ,‰על כן עמ„ ‰מל„˙ .וכמו
„‡י˙‡ במ˘נ' – ‰ונו˙ן ‰ו„‡ ‰על ‰עבר
וˆוע˜ על ‰ע˙י„' )ברכו˙ נ„ ,(.כלומר
˘ˆריך „‡‰ם ל‰וסיף ב˜˘‡ ‰חר
‰‰ו„‡‡˘ ,‰ם ל‡ יב˜˘ ‡חר ‰‰ו„‡‰
‰רי ‰ו‡ כ‡ומר ˘„י לו במ˜˘ ‰יבל כבר
ו‡ין ˆריך עו„.
ו‡כן מˆינו ˘כן „‰רך בכל מ˜ום ˘ל
‰ו„‡ ,‰לסיים ב„ברי ב˜˘‰
ו˙חנונים˘ ,כ˘ם ˘‚מל עמנו חס„יו

לד
ע„ ע˙ ‰כן י‚מלנו לע„ ולנˆח נˆחים.
וכ‚ון ב˜˘ו˙ '‰רחמן' ˘ל‡חר ברכ˙
‰מזון ˘יסו„ם ממנ) ‡‚‰טור ‡ו"ח סי'
˜פז( .וטעם ‰מנ‰ ‚‰ו‡ כ‡מור ל‰וסיף
ב˜˘ו˙ ‡חר כל ‰ו„‡ .‰וכיוˆ‡ בז‰
מˆינו בברכ˙ 'מו„ים „רבנן'˘ ,ב„ בב„
עם „ברי ‰‰ו„‡ ‰ב‡ ‰כרוכ ‰ב˜˘‰
– 'על ˘‰חיי˙נו ו˜יימ˙נו כן ˙חיינו
ו˙˜יימנו' וכו' .ו˘ור˘ „‰בר ‰ו‡ ב‰לל,
˘ל˜ר‡˙ סיומו מוסיפים ב˜˘ו˙ – '‡נ‡
‰ '‰ו˘יע ‰נ‡‡ ,נ‡ ˆ‰ '‰ליח ‰נ‡'.

כט ,ל ‰ו˙‰ר עו„ ו˙ל„ בן ,ו˙‡מר ‰פעם
‡ו„ ,'‰ ˙‡ ‰על כן ˜ר‡˘ ‰מו י‰ו„,‰
ו˙עמו„ מל„˙.
ל ‡ ,ו˙ר‡ רחל כי ל‡ יל„ ‰ליע˜ב ,ו˙˜נ‡
רחל ב‡חו˙ ,‰ו˙‡מר ‡ל יע˜ב ‰ב ‰לי
בנים ,ו‡ם ‡ין מ˙‡ ‰נכי.
ובר˘"י – 'ו˙˜נ‡ רחל ב‡חו˙˜ – ‰נ‡‰
במע˘י‰ ‰טובים‡ ,מר‡ ‰לולי
˘ˆ„˜ ‰ממני ל‡ זכ˙ ‰לבנים )ב"ר('.
ˆריך בי‡ור מ„וע „וו˜‡ ע˙˜ ‰נ‡‰
רחל במע˘י‰ ‰טובים ˘ל ל‡.‰
ו‰נ ‰בי‡רנו לעיל בטעם ˘‡מר ‰ל‡‰
בלי„˙ י‰ו„‰' ‰פעם ‡ו„‰ ,'‰ ˙‡ ‰יינו
מ˘ום כי לי„˙ ‰בנים ˜‰ו„מים ‰י‰
ב‰ם נימו˜ מסוים ˘עבורו זכ˙ ‰לרחמי
˘מים מיוח„ים ,כמו ˘כ˙וב 'ויר‡ '‰
כי ˘נו‡ ‰ל‡ ‰ויפ˙ח ‡˙ רחמ) '‰כט,
ל‡( ,וכפי ˘ל‡ ‰עˆמ ‰נימ˜ ˙‡ ‰לי„˙
כל ‡ח„ מ‰םˆ‡ ,ל ר‡ובן – 'כי ר‡‰
 '‰בעניי כי ע˙ ‰י‡‰בני ‡י˘י' ,ו‡ˆל
˘מעון – '˘מע  '‰כי ˘נו‡‡ ‰נכי' ,וכן
בלי„˙ לוי '‰פעם ילו‡ ‰י˘י ‡לי'‡ .מנם
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בלי„˙ י‰ו„‡ ‰מר‰' ‰פעם ‡ו„˙‡ ‰
 ,''‰כי ע˙ ‰ל‡ נˆרכ ‰לי„˙ו לחז˜ ‡˙
‰י„י„ו˙ ו˘˜‰ר עם בעל‰˘ ,‰רי בלי„˙
לוי כבר נ˘לם „בר ז‡ .‰ל‡ לי„˙ י‰ו„‰
‰י‡ מ˙נ ‰מ‡˙  '‰בחס„ ‚מור ,ועל
כן ר‡וי ל ‰ל‰ו„ו˙ ל '‰על נ˙ינ˙ ‰בן
˘‰י‡ מ˙נ ‰מו˘למ˙ ,ול‡ ר˜ כ‡מˆעי
ל˘‰למ˙ מחסור.
ומע˙ ‰מבו‡ר ˘ע„ כ ‰בלי„˙ ˘לו˘˙
‰בנים ‰ר‡˘ונים ,ע„יין ל‡
‰י˙‰ ‰וכח ‰על מע˘י‰ ‰טובים ˘ל
ל‡‰˘ ,‰רי יל„ ‰מ˘ום ˘ריחמו עלי‰
מן ˘‰מים בע˜בו˙ ‰יו˙˘ ‰נו‡‰
לבעל‡ .‰ולם ע˙ ‰ל‡חר ˘כבר ‚‰יע‰
למˆב ˘ל 'ילוו‡ ‰י˘י ‡לי' ונול„ ‰בן
‰רביעי י‰ו„ ,‰כלומר ˘‰ '‰יטיב עמ‰
‚ם לל‡ סיב˙ מˆו˜˙‰ ,‰רי מע˙ ‰י˘
‰וכח‰˘ ‰י‡ נו˘‡˙ חן בעיני  '‰וזכ˙‰
לבן מחמ˙ מע˘י‰ ‰טובים .ולכן ר˜
ע˙˙‰ ‰עורר˜ ‰נ‡˙˘ ‰ל רחל ב‡חו˙.‰
ו‰נ ‰נמˆ‡ ˘‰בן ‰ר‡˘ון ‡˘ר ני˙ן
לל‡ ‰מˆ„ עˆמ‰ ‰ו‡ י‰ו„ ,‰וי˘
לומר ˘ז‰ ‰טעם ˘זכ ‰למלכו˙ ˘‰ו‡
בעˆם ‰בן ‰ר‡˘ון ˘ני˙ן ל ,‰כ‡מור.
ו‰נ ‰ל‡חר מכן נ˙נ ‰רחל ‡˙ בל‰‰
˘פח˙ ‰ליע˜ב ונול„ ל ‰בנ„ ‰ן,
ונח˘ב כבן ‰ני˙ן לרחל מ‡˙  ,'‰כמו
˘‡מר' ‰ו˙‡מר רחל „נני ‡לו˜ים ו‚ם
˘מע ב˜ולי וי˙ן לי בן' )ל ,ו(.
ונמˆ‡ ˘˘ני ˘‰בטים ˘‰ם ‰ר‡˘ונים
˘ני˙נו מˆ„ עˆמם לרחל ולל‡‰
‰ם ˘‰בטים 'י‰ו„ '‰ו'„ן' .ו‰נ ‰מˆינו
˘˘ני ˘בטים ‡לו נ˙ברכו בברכ˙
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לה

'‚ור ‡רי ,'‰ו‰יו כמ„ ‰ברים בבנין עם
י˘ר‡ל ˘˘ני ˘בטים ‡לו ‰יו מ˘ו˙פים
ב‰ם ,במלחמו˙ עם ‡ויבי י˘ר‡ל ובבנין
‰מ˘כן ו‰מ˜„˘ .ועיין מ˘ ‰בי‡רנו בז‰
ב‡רוכ ‰בפר˘˙ ויחי בפסו˜ '‚ור ‡רי‰
י‰ו„) '‰מט ,ט(.

וי˙כן ˘˘‰ור˘ לז‰ ‰י ‰במ˘ ‰רחל
‡מר ‰ליע˜ב ‰ב ‰לי בנים ,ו‡מר
ל˙‰' ‰ח˙ ‡לו˜ים ‡נוכי' ,ורמז ל˘ ‰י˘
ב„ברי ‰נימ˘ ‰ל ‰ליכ ‰ו˙‰רח˜ו˙
מ‡˙  '‰ל˙בוע ממנו במ˜ום לב˜˘ מ.'‰
ומ˘ור˘ ז‰ ‰י‡ ‰חיז ‰לחט‡ עבו„‰
זר ‰ב„ורו˙ ‰מ‡וחרים ˘ל ˘בט „ן.

ל ,ב ויחר ‡ף יע˜ב ברחל ,וי‡מר ˙‰ח˙
‡לו˜ים ‡נכי ‡˘ר מנע ממך פרי בטן.

]וכן בבני רחל עˆמ ,‰מˆינו ˘ב˘בט
יוסף ‰י ‰ירבעם בן נבט ˘ע˘‰
ע‚לים ,וכל מלכו˙ ע˘ר˙ ˘‰בטים
˘‰י ‰בר‡˘ו˙ בני יוסף‡ ,ב„ו בעוון
עבו„ ‰זר.[‰

מבו‡ר ˘‰י ‰ליע˜ב ˙ביע ‰ב„˜ו˙ על
רחל ˘ל‡ ˘‰ליכ ‰י‰ב ‰על
 '‰ו˙ל˙ ‰עיני ‰בו .וכבר בי‡רנו ˘כל
‰מ‡ורעו˙ ו˙‰כונו˙ ˘‰יו ב˘בטים
‰י ‰ל‰ם ˘ור˘ בע˙ לי„˙ן ,כי נטיי‰
מועט˙ ב˘ור˘ י˘ ל˘‰ ‰פע ‰נרחב˙
ב˙‰פ˙חו˙ ‰ענפים.
ו‰נ˙‰ ‰וˆ‡ ‰מוויכוח ז‰ ‰י ‰לי„˙
„ן ,ו‰נ ‰מˆינו בנבי‡ים ובמ‡מרי
חז"ל ˘˘בט „ן ‰י ‰ל˜וי במכ˘ול חט‡
עבו„ ‰זר.‰
כ„‡י˙‡ בספרי – 'ע„ „ן מלמ„ ˘‰ר‡‰ו
˘בטו ˘ל „ן עוב„ עבו„ ‰זר,‰
כענין ˘נ‡מר )˘ופטים יח ,ל( וי˜ימו ל‰ם
בני „ן ‡˙ ‰פסל' )פר˘˙ וז‡˙ ‰ברכ ‰פיס˜‡
˘נז( .וב‚מר‡ – '‡ין „ן ‡ל‡ ל˘ון עבו„‰
זר˘ ,‰נ‡מר ‰נ˘בעים ב‡˘מ˙ ˘ומרון
ו‡מרו חי ‡ל‰יך „ן' )˘ב˙ סז.(:
ועו„ ‡י˙‡ – 'כל ‰נח˘לים ‡חריך',
רבנין ‡מרין ז˘ ‰בטו ˘ל „ן
˘פולטו ‰ענן ˘‰יו כולן עוב„ין עבו„‰
זר‰ז' )˙נחומ‡ כי ˙ˆ‡ י(.
ז .ונראה עוד ששורש הדבר נעוץ היה גם בכך שבשמו
'דן' היתה הנצחה למרירות נפשה ,כמו שאמרה 'דנני

ל ‚ ,ו˙‡מר ‰נ‡ ‰מ˙י בל ,‰‰בו‡ ‡לי‰
ו˙ל„ על ברכי ,ו‡בנ‚ ‰ם ‡נכי ממנ.‰
כלומר ˘מכיון ˘‰י‡ ˘פח˙ ,‰וכל עי˜ר
נ˙ינ˙ ‰ליע˜ב נע˘ ‰עבור‰ ,‰רי
‰יל„ים ˘יוול„ו ל ‰מ˙ייחסים ‡לי,‰
ונח˘ב „‰בר כ‡ילו ‰י‡ עˆמ ‰יל„ ‰בן.
ו‡כן מבו‡ר כ‡ן ב‰מ˘ך ˘‰בן ‰נול„
‰י ‰נח˘ב כבנ˘ ‰ל רחל„ ,כ˙יב
'ו˙‡מר רחל „נני ‡לו˜ים ו‚ם ˘מע
ב˜ולי וי˙ן לי בן' ,ורחל ˜ר‡˘ ˙‡ ‰ם
‰בן ול‡ ˘פח˙ ,‰ו‰ח˘יב ‰ז‡˙ כ'וי˙ן
אלוקים וגם שמע בקולי' ,כלומר שנעשה עמה משפט
ודין ונמנע ממנה פרי בטן ,עד ששמע ה' בקולה .ועל כן
יש בזה מעין נימה של תלונה ,ובהשתלשלות הדורות
גרם הדבר לניסיון של עבודה זרה.
וכעין זה מצינו בגרשום בנו של משה רבינו ,שנאמר
בבנו ' -ויקימו להם בני דן את הפסל ויהונתן בן גרשום
בן מנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני' )שופטים יח,
ל( .ובגמרא )ב"ב קט (:אמרו שהוא גרשום בן משה .ונראה
שגם שורש דבר זה נבע ,משום שמשה רבינו הנציח
בשמו את צרותיו ,וכדכתיב ' -ויקרא את שמו גרשום
כי אמר גר הייתי בארץ נכריה' )שמות ב ,כב(.

לו
לי בן' .וכן בבן ˘‰ני ‡מר' ‰נפ˙ולי
‡לו˜ים נפ˙ל˙י עם ‡חו˙י ‚ם יכל˙י
ו˙˜ר‡ ˘מו נפ˙לי' ,ו‰יינו כ‡ילו ˘נול„
ל ‰בן ,ו‰בן מ˙ייחס ‡חרי.‰
„בר ז‡˘ ‰פ˘ר ל‰ולי„ בנים עבור
‰זול˙ ,מˆינו במˆו˙ ייבום ,וכמו
˘נ‡מר 'ו‰י‰ ‰בכור ‡˘ר ˙ל„ י˜ום
על ˘ם ‡חיו ‰מ˙' ,ובז' ‰יבנ ˙‡ ‰בי˙
‡חיו' )„ברים כ ,‰ט( ,כי על י„י ˘מולי„
בן ב˘בילו ,מ˜יים לו ˘ם ו˘‡רי˙ 'ול‡
ימח˘ ‰מו מי˘ר‡ל ו‚ו' ל˜‰ים ל‡חיו
˘ם בי˘ר‡ל' )˘ם( ,ועיין מ‡‰˘ ‰רכנו
בז ‰לעיל בפר˘˙ לך לך )טז ,ב(.

ל ,י‡ ו˙‡מר ל‡ ‰ב‡ ‚„ ו˙˜ר‡ ˘מו ‚„.
ופיר˘ ‡‰בן עזר‡ – 'וטעם ‚„ – ‚„ו„,
כי י˘ ל„‚ ‰ו„ בנים .וכמו ˘ברכו
יע˜ב )ל‰לן מט ,יט( ‚„ ‚„ו„ י‚ו„נו'.
ובחז˜וני – 'ב‡ ‚„ו„ וחיל ˘ל בנים,
˘כבר יל„˙י ‡רבע ,‰ועכ˘יו
˘פח˙י ‡ח„'.
כלומר ˘מכיון ˘ע˙ ‰מ˙ייחס לל‡‰
בן חמי˘י ,ל‡חר ‡רבע˙ בני,‰
‰רי ז ‰כבר ‡ופי ˘ל '‚„ו„' .ו‰יינו על
פי ˘נ˙ב‡ר ב'˙ור˙ ‰מספרים' )כרך ‡
מ‡מרי מבו‡ – מ‡מר י( בענין ‰מספר חמ˘,
˘מספר ז ‰יˆ‡ מכלל מספרי ‰פרטים,
ו‰ו‡ מ‰ו˜' ‰בוˆ ,'‰ו‰יינו 'ב‡ ‚„',
˘כבר ‰בי‡„‚' ‰ו„' בנים ליע˜ב.
ו‰טעם בז ,‰כי ממספר חמ˘ ולמעל,‰
‰ופע˙ם ‰כללי˙ ‰י‡ כ'˜בוˆ,'‰
מספר „ברים ‰מ‰וים חטיב‡ ‰ח˙ ,ב‰
‡ין מ˘מעו˙ לכל יחי„ כי ‡ם ל'חמי˘י'‰
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כול‰ ‰מ‡‚„˙ ‡˙ כל פרטי ‰ל„בר ‡ח„
˘לם .ו‰טעם ,מ˘ום ˘ע„ ‡רבע ‰ע„יין
‡פ˘ר במבט עין ‡ח„ ל‡מו„ ‡˙ מספר
‡‰ח„ים ‰כלולים ב‰ם‡ ,ך ממספר
חמ˘ ו‡ילך‡ ,ין ‰עין עומ„˙ ב‡ח˙ על
סך ‡‰ח„ים ˘בו .ו‰בן.
יסו„ ‚„ר ז ‰מˆינו במפור˘ במ˘נ‰
)‡בו˙ פ"‚ מ"ו( רבי חלפ˙‡ ‡י˘ כפר
חנני‡ ‰ומר ,ע˘ר˘ ‰יו˘בין ועוס˜ין
ב˙ור˘ ‰כינ˘ ‰רוי ‰ביני‰ם˘ ,נ‡מר
)˙‰לים פב‡' (‡ ,לו˜ים נˆב בע„˙ ‡ל',
ומנין ‡פילו חמ˘˘ ‰נ‡מר )עמוס ט ,ו(
'ו‡‚ו„˙ו על ‡ר ıיס„ .'‰כלומר מז‰
˘נ‡מר '‡‚ו„„ ,'‰ר˘ו חז"ל ˘חמ˘‰
˘יו˘בים ועוס˜ים ב˙ור˘ ‰כינ˘ ‰רוי‰
ביני‰ם.
‰רי ל„‰י‡ ˘‡רבע‡ ‰נ˘ים ע„יין
‡ינם נח˘בים כ‡‚ו„‡ ,‰ל‡
כמספר פרטים יחי„ים‡ ,בל ב‰יו˙ם
מונים חמ˘ ,‰יˆ‡ו ‰מ ‰מכלל יחי„ים
ונח˘בים כ˜בוˆ.‰
ו‰נ ‰ל‚בי ‡י‚ו„ ‡רבע˙ ‰מינים ‡י˙‡
– '‡מר רב חס„‡ ‡י‚„ בח„ ל‡
˘מי˘ ,„‚‡ ‰ל˘ ˘מי˘ ,„‚‡ ‰נים
מחלו˜˙ רבי יוסי ורבנן˙„ ,נן מˆו˙ ‡זוב
˘ל˘˜ ‰לחים וב‰ן ˘ל˘‚ ‰בעולין ,רבי
יוסי ‡ומר מˆו˙ ‡זוב ˘ל˘‚ ‰בעולין
ו˘יריו ˘נים ו‚ר„ומיו כל ˘‰ו‡'.
ולכ‡ור ‰מבו‡ר כ‡ן˘˘ ,ל˘ ‰כבר
˜רויים ‡‚ו„ ‰ל„ברי ‰כל ,ול„ע˙ רבי
יוסי ב‡‚ו„˙ ‡זוב – ‡ף ‡י‚ו„ ˘נים ˜רוי
‡‚ו„) '‰סוכ ‰י‚ .(.ו˘˜‰ו ˙‰וס' ˘ם )„"‰
ב˘ל˘( – '˙ימ„ ‰במסכ˙ ‡בו˙ מ˘מע
„פחו˙ מחמ˘ ‰ל‡ ˘מי˙„ ,„‚‡ ‰נן
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ע˘ר˘ ‰יו˘בין וכו' ומנין ‡פילו חמ˘‰
˘נ‡מר ו‡‚ו„˙ו על ‡ר ıיס„ ‰וכו'
עיי"˘ .ובסוף „ברי‰ם כ˙בו – 'ו˘מ‡
„‡ף על ‚ב „בעלמ‡ ח˘יב‡ ‡‚ו„‰
ב˘ל˘‡‰ ,‰י ˜ר‡ „ו‡‚ו„˙ו על ‡רı
יס„ ‰ל‡ מי˙ו˜ם ‡ל‡ בחמ˘ ,‰מ˘ום
„כ˙יב ‡ף י„י יס„‡ ‰ר ıובי„ י˘ ב‰
חמ˘ ‡ˆבעו˙'.
‡מנם לפי מ˘ ‰בי‡רנו י˘ לחל˜ ˘פיר
בין ‡‚ו„˙ ˘‰ל˘ ל‡‚ו„˙ ‰חמ˘.
כי '‡‚ו„ '‰מ˘מעו˙˜ ‰יבו ıמספר
פרטים לחטיב‡ ‰ח˙ ,ו‚„ר ז ‰י˙כן
ב˘ני ‡ופנים – ‡‰ח˙ ,ב‰י˜ב ıפרטים
רבים ז ‰לז ‰ע„ ˘ל‡ י‰יו נ˙פסים
כיחי„ים ‡ל‡ כחטיב‡ ‰ח˙ כולל˙ –
כפי ˘נ˙ב‡ר‡ ,ו ב‡ופן ˘מספר „ברים
˜˘ורים יח„יו ב˜˘ר ממ˘י˘ ,בכך ‰ם
נ‰פכים ל‡‚ו„ ‰ב˘ל ‰יו˙ם מחוברים
במˆי‡ו˙‰ .נ ‰כי כן˘ ,ל˘ ‰פרטים
כ˘‰ם עומ„ים לעˆמם ‡ינם נח˘בים
ל‡‚ו„‡ ,‰ל‡ ˘‡פ˘ר ל‰פכם ל‡‚ו„‰
על י„י חיבורם ז ‰לז ‰בכריכ˙ ˜˘ר
סביבם .ולכן ‡‚ו„˙ ‡‰זוב ו‡י‚ו„ ˘ל˘‰
מינים ˘בלולב ˘פיר נח˘בים כ‡‚ו„,‰
כיון ˘‰ם ˜˘ורים ו‡‚ו„ים יח„יו] ,ורבי
יוסי סובר ˘‡ף ב˜˘יר˙ ˘ניים„ ,י בז‰
כ„י ל‰פכם ל‡‚ו„‡ .[‰ך ‡‚ו„ ‰זו ‡ין
ל ‰ענין ל˙ור˙ ‰מספרים˘ ,ל‡ ‰מספר
‰ו‡ ‚‰ורם ל˙ו‡ר ‰כ‡‚ו„‡ ‰ל‡ מ˘ום
‰יו˙ם ˜˘ורים ביח„‡ .בל ‰חמ˘ נח˘ב
ל‡‚ו„ ‰מˆ„ ‚וף ‰מספר עˆמו ,ו‡ף
ב˘‡ינם ˜˘ורים ומחוברים יח„יו‰ ,רי
˘בעˆם ‰יו˙ם חמ˘‰ ‰ם מ‰וים ‡‚ו„‰

לז
‡ח˙ .נמˆ‡ ˘מˆ„ ‚„רי ‰מספרים – ר˜
‰חמ˘ ‰ו‡ ‰מספר ‰מו‚„ר כ˜בוˆ.‰
‡מנם י˘ לˆיין ,כי על מנ˙ ˘חמ˘‰
פרטים י‰יו ני„ונים כחטיב‰
‡ח˙ ,עלי‰ם ל‰יו˙ על כל פנים בעלי
ענין ‡ח„ ‰ממל‡ים יח„יו מטר‡ ‰ח˙,
כ„ו‚מ˙ 'חמ˘˘ ‰יו˘בים ועוס˜ים
ב˙ור‡ .'‰ו נוע„ו ללכ˙ יח„יו ‡ו לבˆע
מ˘ימ ‰מ˘ו˙פ˙‡ ,ך חמ˘ ‰פרטים
נפר„ים ˘כל ‡ח„ מ‰ם עומ„ בפני עˆמו
– ל‡ ייח˘בו כ˜בוˆ.‰
ו‡כן כך מˆינו לענין כל‡י ‰כרם–
'‰נוטע ˘˙ים כנ‚„ ˘˙ים ו‡ח˙
יוˆ‡ ‰זנב ‰רי ז ‰כרם˙˘ ,ים כנ‚„
˘˙ים ו‡ח˙ בינ˙ים ‡ו ˘˙ים כנ‚„ ˘˙ים
ו‡ח˙ ב‡מˆע ‡ינו כרם ,ע„ ˘י‰ו ˘˙ים
נ‚„ ˘˙ים ו‡ח˙ יוˆ‡ ‰זנב' )כל‡ים פ"ו
מ"ו(‰ .רי ˜בעו חכמים ˘‚„ר 'כרם' ‰ו‡
לכל ‰פחו˙ חמ˘‚ ‰פנים ,ו‰טעם כנ"ל,
‡ך ˙‰נו ז‡˙ בˆור ‰מיוח„˙ ˘ל נטיע,‰
˘על י„ ‰מ˙בט‡ ˘‰ם ˜בוˆ˙ ‚פנים
‰נטועים יח„יו ,ול‡ כ‚פנים ‰מפוזרים
ז ‰בכ ‰וז ‰בכ‡˘ ,‰ינם מ‰ווים 'כרם'
‡ל‡ חמ˘ ‰פרטים יחי„ים.

ל ,י‡ ו˙‡מר ל‡ּ ָ ‰ב‚ָ „ ]ב‡ ‚„[ ו˙˜ר‡ ‡˙
˘מו ‚„.
‰כ˙יב ‰ו‡ ָּב ָ‚„ ו˜‰רי ‰ו‡ ˘˙י ˙יבו˙
'ב‡ ‚„' ,וכן ‰מ˘מעו˙ – ‰ן ‡ם
י˙פר˘ מל˘ון מזל‡ ,ו מל˘ון ‚„ו„ – ‰ו‡
˘ני ˙יבו˙.
ובר˘"י כ˙ב – 'ב‡ ‚„ – ב‡ מזל טוב וכו'
ול‡ י„ע˙י על מ ‰נכ˙ב˙ ‰יב‰
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לח
‡ח˙„ .בר ‡חר למ ‰נ˜ר‡˙ ˙יב‡ ‰ח˙
ב‚„ ,כמו ב‚„˙ בי כ˘ב‡˙ ‡ל ˘פח˙י,
כ‡י˘ ˘ב‚„ ב‡˘˙ נעורים'ח.
]כוונ˙ ר˘"י ˘‰פירו˘ ˘‰ני ‰ו‡ ב„רך
מ„ר˘ו ,ולכן כ˙ב 'ול‡ י„ע˙י',
כי ע„יין ל‡ נ˙ב‡ר על פי פ˘וטו[.
ונר‡ ‰בז ‰על מ˘ ‰בי‡רנו ב„ר˘ו˙
חז"ל בענין חסרו˙ וי˙ירו˙ )חל˜
‡' מ‡מרי מבו‡ – מ‡מר ח ענף ב(˘ ,בכל
מ˜ום ˘‰מ˘מעו˙ רפ ‰ו˜לו˘ ,‰ניטל
‡ו˙ מ˙‰יב ‰לבט‡ ˘‡ין ˙יב ‰זו
מ˙˜יימ˙ כ‡ן במלו‡ מ˘מעו˙‡ .‰מנם
‡י ‡פ˘ר ליטול ‡ו˙יו˙ מעˆם ˘‰ור˘
˘‰רי ‡ז ˙‡ב„ ‰מיל ˙‡ ‰מ˘מעו˙,‰
‡ל‡ נוטלים ‡ו˙ ב‡ופן ˘˙‰יב ‰נע˘י˙
חסיר ‰ר˜ בכ˙יב˙‡ ,‰בל ˜‰רי נו˙ר על
כנו.

ו‰נ ‰כ‡ן כוונ˙ ‰כ˙וב ל‰מעיט ב˙ו˜ף
מ˘מעו˙ „‰בר ˘ל 'ב‡ ‚„',
כלומר ˘‡ין מ˘מעו˙ רב ‰למיל˙ 'ב‡'
‡ל‡ עי˜ר ‰כוונ ‰לומר ˘י˘ '‚„' ,ו‡כן
˘מו ל‡ נ˜ר‡ ‡ל‡ '‚„' .ומ˘ום כך
ר‡וי ל‰חסיר ‡˙ ‡‰ו˙ ‡' ˘ל ˙יב˙
'ב‡'‡ ,ולם מ‡חר ˘ל‡ י˙כן ˘י‡‰
כ˙וב ˙יב ‰ב˙ ‡ו˙ ‡ח˙‡˘ ,ין ˆביון
˘ל ˙יב ‰פחו˙ מ˘˙י ‡ו˙יו˙ ,על כן
מˆרפים ‡ו˙ ‰ל˙יב‰ ‰סמוכ ‰ל,‰
ונע˘י˙ בכ˙יב˙ ‰כ˙יב‡ ‰ח˙ 'ב‚„'.
ומˆינו ב„ומ ‰לו בפר˘˙ ˘מו˙
„כ˙יב 'מז ‰בי„ך' ו˜רינן 'מ‰
ז .'‰ו‡ף ˘ם ‰כוונ ‰ל‰מעיט ˙ו˜ף
)„ ,ב(

ח .ואע"פ שהיא עצמה מסרה לו אותה ,בכל זאת
סברה לאה שהיה על יעקב לסרב לזאת.

מ˘מעו˙ ˘‡ל˙ 'מ ,'‰כי ל‡ ‰י˙‰
זו ˙מי‡ ‰‰מי˙י˙‡ ,ל‡ לפ˙וח עמו
ב„ברים .וכיון ˘נע˘י˙ ˙‰יב ‰מחוסר˙
 ,‡"‰ב‰כרח נˆטרפ‡ ‰ל ˙‰יב‰
˜‰רוב ‰ל ‰ונע˘י˙ ˙יב‡ ‰ח˙ 'מז.'‰
ו‰בן.

*
ובספר

חסי„ים ‡י˙‡ )מכ˙"י ‡ו˙ ˙˙˙˙˘סב(

'ב‚„ – ∆ּב ∆‚„‰˘ ,לבי˘ ‰ל‡ ‰ב‚„
˘ל ‰לזלפ ,‰וב‚„ ‰ביע˜ב ˘סבור ‰י‰
˘‰י‡ ל‡ ‰ונ˙עבר ,‰כי ל‡ רˆ ‰יע˜ב ב‰
וב‚„ ‰בו בב‚„ ˘ל.'‰
ולפי ז ‰נמˆ‡ ˘˘ני בנים נול„ו ליע˜ב
ב‡ופן ˘‰י˘ ‰ל‡ בי„יע˙ו ו˘ל‡
לפי מח˘ב˙ו ועˆ˙ו‡‰ ,ח„ ‰ו‡ 'ר‡ובן',
˘רימ‰ו לבן ו‰כניס לו ‡˙ ל‡ ‰במ˜ום
רחל ,וכמו כן '‚„' ˘סבר יע˜ב ˘‰י‡
ל‡ .‰ו‰נ‡ ‰ף ˘‰י„‰ ‰בר ב„רך ‰ערמ‰
ו˙חבול‡ ,‰ולם בסופו ˘ל „בר ‰סכים
˜‰ב" ‰על י„‰ט ,ו˘ני בנים ‡לו „‚‰ילו
ט .ועיין במה שביארנו לעיל )כט ,טז( שלאה היתה
מיועדת להיות חלקו של עשיו ,אלא אחר שזכה יעקב
גם בחלקו של עשיו ,אף לאה נכנסה לחלקו .והנה כוחו
של עשיו היה 'איש ציד' ,דהיינו ליטול ולחטוף מחלק
שלא הגיע אליו .וכאשר זכה יעקב בחלקו של עשיו אזי
נכנס בו גם סגולה זו של 'ציד' ,וכמו כן לאה שמאחר
שהיתה מיועדת להיות חלקו של עשיו היה טמון בה
כח הציד ,אלא שהם השתמשו בכח זה באופן הראוי
ובצורה הנכונה ,יעקב בשעה שנטל בדרכי מרמה את
הברכות ,וכשהתמודד עם לבן ,וכמו שהתבטא בפני
לאה ' -אחיו אני ברמאות' ,והצדיק זאת על פי הכתוב
 'עם נבר תתבר ועם עיקש תתפתל' )בבא בתרא קכג .(.וכןלאה הצדקנית השתמשה בכוח זה הן בעצם נישואיה
ליעקב ,והן במאמציה לצוד וליטול לחלקה בנים
נוספים ,דהיינו להרחיב את עם ה' .וכמו כן בניה גד
וראובן השתמשו בכח הציד להשיג חבלי ארץ נוספים,
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ו‰רחיבו ‡˙ מ˘פח˙ יע˜ב ,ונוספו ˘ני
˘בטים בעם י˘ר‡ל.
ו‡כן מˆינו בז ‰בחינ˙ 'מע˘י ‡בו˙
סימן לבנים'˘˘ ,ני ˘בטים ‡לו ‚„
ור‡ובן ‰רחיבו ‡˙ ‡ר ıי˘ר‡ל מעבר
ל‚בולו˙י˜˘ ‰בע˙ ‰ור ‰ב˙חיל ,‰וכמו
˘נ˙ב‡ר ב˙ור ‰בסוף פר˘˙ מטו˙˘ ,בני
‚„ ובני ר‡ובן בי˜˘ו לנחול נחל˙ם מעבר
ליר„ן מזרח ,‰ו‰סכים ˜‰ב" ‰על י„ם,
ובכך נ˙רחב„˜ ‰ו˘˙ ‡ר ıי˘ר‡ל וחל‰
על כל ‡ו˙ם חבלי ‡רıי .ו‰נ‡ ‰ף ˘מˆינו
בחז"ל ˘‰י˙˙ ‰ביע ‰עלי‰ם – '˘חיבבו
‡˙ ממונם וי˘בו ל‰ם חו ıמ‡ר ıי˘ר‡ל,
לפיכך ‚לו ˙חיל ‰מכל ˘‰בטים' )במ„ב"ר
כב ,ו( .עם ז‡˙ מˆינו ˘‰י „ˆ ‰מעל‰
בב˜˘˙ם זו ,וכמו ˘כ˙ב ‡'‰ור ‰חיים'
בפירו˘ ˘מו ˘ל נ˘י‡ ˘בט ‚„ '‡ליסף
בן „עו‡ל' – 'ירמוז וכו' ˘‡ר ıסיחון ועו‚
ל‡ ‰י˙ ‰בכלל מ˙נ˙ ‡ר ıי˘ר‡ל ˘נ˙ן
 '‰ל‡בר‰ם ,כמו ˘‡מרו בספרי )ח"ב פס˜‡
רˆט( 'פרט לעבר ‰יר„ן ˘נטל˙ מעˆמך',
ומˆינו )˘ביעי˙ פ"ט מ"ב( ˘מ˘פט ‡רı
י˘ר‡ל י˘ ל ‰וכו' ,לז˜ ‰ר‡ו '‡ליסף',
לˆ„ ˘‰וסיף ליטול יו˙ר ממ˙נ˙ ,'‰
ו‰סכים  '‰עמ‰ם'י‡ )במ„בר ז ,מב(.

לט
ל ,י„-טו וילך ר‡ובן בימי ˜ˆיר חטים ,וימˆ‡
„ו„‡ים ב˘„ ,‰ויב‡ ‡ו˙ם ‡ל ל‡‡ ‰מו,
ו˙‡מר רחל ‡ל ל‡˙ ,‰ני נ‡ לי מ„ו„‡י
בנך .ו˙‡מר ל‰ ‰מעט ˜ח˙ך ‡˙ ‡י˘י,
ול˜ח˙ ‚ם ‡˙ „ו„‡י בני ,ו˙‡מר רחל ,לכן
י˘כב עמך ‰ליל˙ ‰ח˙ „ו„‡י בנך.
˘מע˘‰
מ˘מע
מל˘ון ‰פסו˜ים
„‰ו„‡ים ˜˘ור במ‡מˆי˘ ‰ל
ל‡ ‰מול רחל ,לזכו˙ למעמ„ ˘וˆ‡ ‰ל
יע˜ב.
ו‰נ ‰סיבב  '‰כי ר‡ובן ‰ו‡ ז˘‡ ‰ר
מˆ‡ ‡˙ „‰ו„‡ים ,וכ‡מור לעיל
כי ר‡ובן ‰ו‡ ‡˘ר עˆם לי„˙ו ‰י˙‰
במ˘מעו˙ ˘ל‡˜˙˙ ‰רב יו˙ר ‡ˆל
יע˜ב ,ולכן ענין ז‰ ‰י ‰טבוע בנפ˘ו
ו˙כלי˙ו.
ו‰נ ‰מˆינו בחז"ל ˘‰י˙˙ ‰ביע ‰על
רחל במע˘ ‰ז˘˘ ‰כר ‰ל‡˙‡ ‰
יע˜ב עבור „‰ו„‡ים ,ונח˘ב ל ‰לחט‡,
˘זלזל ‰במ˘כבו ˘ל „ˆ‰י˜ .כמו
˘‰וב‡ בר˘"י – 'ולפי ˘זלזל ‰במ˘כב
„ˆ‰י˜ ל‡ זכ˙ ‰ל‰י˜בר עמו )ב"ר עב.'(‚ ,
ובמ„ר˘ מˆינו י˙יר ‰מז˘ ,‰עבור ז‡˙
‰פסי„ ˙‡ ‰חל˜ ‰ב˘בטים –
'‡מר רבי ‡לעזר זו ‰פסי„ ‰וזו ‰פסי„‰

דהיינו להרחיב את ארץ ה'.
י .והנה משה רבינו ברך את שבט גד 'ברוך מרחיב
גד' )דברים לג ,כ( .וברש"י – 'ברוך מרחיב גד  -מלמד
שהיה תחומו של גד מרחיב ועולה כלפי מזרח' .וכעין
זה פירשו המפרשים שם שהיה תחומו של גד נרחב
ביותר .ונראה שזה מידה כנגד מידה ,כיון שהם הרחיבו
את תחום ארץ ישראל ,כנגד זה זכו לחלק נרחב ,ואף
תחומם היה מתרחב בכל שעה.
יא .והנה יחד עם ראובן וגד נחלקו בעבר הירדן גם
שבט חצי המנשה כדכתיב – 'ויתן להם משה לבני גד

ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת
סיחון מלך האמורי וגו' )במדבר לב ,לג( .אולם חצי שבט
המנשה לא היו יחד עם בני גד ובני ראובן בעת בקשתם
ממשה ,אלא משה מעצמו נתן להם חלק שם .ואיתא
בירושלמי לגבי הבאת ביכורים מעבר הירדן – 'תני
'אשר נתתה לי' )דברים כו ,י(  -לא שנטלתי לי מעצמי ,מה
ביניהון אמר רבי אבין חצי שבט מנשה ביניהון ,מאן
דאמר אשר נתתה לי ולא שנטלתי לי מעצמי ,חצי שבט
מנשה לא נטלו מעצמן' )ביכורים פ"א ה"ח( .והטעם שנתן
להם משה יעויין במפרשים שם.

בן מלך על התורה

מ
זו נ˘˙כר ‰וזו נ˘˙כר ,‰ל‡‰ ‰פסי„‰
„ו„‡ים ונ˘˙כר˘ ‰ני ˘בטים ובכור,‰
ורחל נ˘˙כר„ ‰ו„‡ים ו‰פסי„˘ ‰בטים
ובכור) '‰ב"ר ˘ם(.
ומ„ברי חז"ל ‡לו מ˘מע ˘ב‡ו˙ו פר˜
כבר ‚‰יע זמנ˘ ‰ל רחל ל‰יפ˜„
ב‡רבע˙ ‰בנים ˘נו˙רו בחל˜ ‰כ‡˘˙
יע˜ב‡ .ולם מ˘ום מע˘„‰ ‰ו„‡ים
‰פסי„˘ ‰ניים מ‰ם וני˙נו לל‡,‰
˘זכ˙ ‰ויל„ ˙‡ ‰י˘˘כר וזבולוןיב.
וז‚ ‰ם ‰טעם ˘ל‡ זכ˙ ‰ל‰י˜בר עמו,
˘מכיון ˘ל‡ ‰נע˘י˙ '‡ם ‰בנים'
נ˜בע עי˜ר „יר˙ו ˘ל יע˜ב ‡ˆל,‰
וכמו ˘‡מר ‰ע˙ ‰בלי„˙ זבולון )ל ,כ(
– '‰פעם יזבלני ‡י˘י כי יל„˙י לו ˘˘‰
בנים' .ופיר˘ ר˘"י – 'יזבלני – ל˘ון בי˙
זבול וכו' בי˙ מ„ור ,מע˙ ‰ל‡ ˙‡‰
עי˜ר „יר˙ו ‡ל‡ עמי ˘י˘ לי בנים כנ‚„
כל נ˘יו'.
ועיין בחל˜ ‰מ‡מרים
'רחל ול‡‡‰˘ ('‰רכנו בכל ‰ענין,
ובי‡רנו ˘מ˘ ‰זכ ‰יע˜ב בל‡‰ ‰י‰
מ˘ום ˘ל‡‰ ‰י˙ ‰בבחינ˙ חל˜ו ˘ל
ע˘יו ˘זכ ‰בו יע˜ב‡ ,ולם רחל ‰י‡
)מ‡מר „ מ‡מר

יב .ויש בזה לימוד יסודי שלא יגיע שום ריווח לאדם
על ידי וויתור על מצוה ,ולעולם אינו מפסיד על ידי
וויתור על רצונו למען קיום מצוה ,וכמו שנאמר 'כי
אין מחסור ליראיו' )תהילים לד ,י( .כי הנה רחל ביקשה
את הדודאים וסברה שהדבר יסייע בידה להוליד ,אולם
עבור זאת וויתרה על משכב הצדיק .ובסופו של דבר
אדרבה ,זה גרם לה שהפסידה את הבנים שהיו מיועדים
לה .ואילו לאה שוויתרה על הדודאים למען משכבו של
הצדיק ,השתכרה והרוויחה את אותם הבנים' .כי הולך
בתום ילך בטח' )משלי י ,ט(.

‰י˙ ‰עי˜ר ‡˘˙ו ,מ˘ום ˘‰י‡ כנ‚„
חל˜ו ‰עˆמי 'חל˜ יע˜ב'.
ו‰נ‰ ‰בכור‰ ‰י˙ ‰חל˜ו ˘ל ע˘יו,
˘‰רי ‰ו‡ ‰י‰ ‰בכור ‡ל‡ ˘יע˜ב
˜נ‡ ‰ו˙ו ממנו ולכן זכ ‰יע˜ב ‚ם
בברכו˙ .ו‰נ ‰כ‰ונ ‰ומלכו˙ ˘ייכים
לחל˜ ‰בכור ,‰כמו ˘פיר˘ ר˘"י בפסו˜
'י˙ר ˘‡˙ וי˙ר עז' ˘‰ו‡ כ‰ונ ‰ומלכו˙
)ל‰לן מט .(‚ ,ו‰נ ‰מ‰˘ ‰י ‰ע˘יו '‡י˘
יו„ע ˆי„ ‡י˘ ˘„ ,'‰נובע מ˙כונ˙
‰מלכו˙ ˘בו‡ .מנם ˙כונ˙ו ˘ל יע˜ב
עˆמו‰ ,ו‡ 'יו˘ב ‡‰לים'‰„ ,יינו לימו„
˙ור .‰ו‰נ ‰ע„ ע˙‰ ‰י ‰מיוע„ ל‰יו˙
חל˜ ז˘ ‰ל רחל‡ ,מנם מכיון ˘רחל
זלזל ‰במ˘כב „ˆ‰י˜‰ ,פסי„ ‰חל˜,‰
ומ‡י„ך ל‡˘ ‰ווי˙ר ‰על „‰ו„‡ים
למען מ˘כבו ˘ל ˆ„י˜ ,זכ˙ ‰לל„˙
‡˙ י˘˘כר וזבולון ˘עניינם ‰י‡ לימו„
˙‰ור ,‰ו‰ם ˘ו˙פים ב ‰יח„יו˘ ,זבולון
‰ם ˙ומכי ˙ור ‰וי˘˘כר ‰ם יו„עי בינ‰
לעי˙ים ל‰ורו˙ ‰ור‡ ‰לי˘ר‡ל.
ולרחל נו˙רו ˘ני ˘‰בטים
ובנימין‚˘ .ם ‰ם מ˙כונ˙
יע˜ב ‰עˆמיו˙ „‰יינו '‡י˘ ˙ם יו˘ב
‡ו‰לים' ,ו„˙˘‰לו˙ו ל˘‰י‚ ˆרכים
‰ו‡ ב„רך י‚יע˙ כפיים וחריˆו˙ ול‡
ב„רך ˆי„ .ו‡כן ז‡ ‰ופי מלכו˙ יוסף
˘‰ו‡ ‰מ˘ביר ומ˘י‚ ‡˙ ˆרכי ‰עם על
י„י עמל ,בחינ˙ 'ורב ˙בו‡ו˙ בכח ˘ור'.

יוסף

וכן מי„˙ בנימין ˘‰מ˜„˘ בחל˜ו ,נובע
מ˙כונו˙ ‰עˆמיו˙ ˘ל יע˜ב ˘‰י‰
'‡י˘ ˙ם יו˘ב ‡ו‰לים'‰„ ,יינו ‡‰לי
˙ור‰˘ ‰ם ‡‰לי  ,'‰ולכן זכ ‰ל‰יו˙ –
'י„י„  '‰י˘כון לבטח עליו ,חופף עליו
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מא
)„ברים ל‚ ,יב(

˙כונו˙ ‡לו לעס˜ ˙‰ור ‰יזכ ‰לˆ‰לח,‰
ויור‰ ‰ור‡ ‰בי˘ר‡ל.

כל ‰יום ובין כ˙פיו ˘כן'
ובי˙ ‰מ˜„˘ נבנ ‰בחל˜ו) .ועיין מ‰
˘נ˙ב‡ר בז ‰עו„ בחל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר „ מ‡מר

ו‡כן נ‡מר ב‰ם 'ומבני י˘˘כר יו„עי
בינ ‰לע˙ים ל„ע˙ מ ‰יע˘‰
י˘ר‡ל' )„ברי ‰ימים ‡' יב ,ל‚(.

ל ,יח ו˙‡מר ל‡ ‰נ˙ן ‡לו˜ים ˘כרי˘‡ ,ר
נ˙˙י ˘פח˙י ל‡י˘י ,ו˙˜ר‡ ˘מו י˘˘כר.

ו‰נ‡ ‰מרו ב‚מר‡ – '‡מר רב‡ ל‡
מ˘כח˙ ˆורב‡ מרבנן „מורי ‡ל‡
„‡˙י מ˘בט לוי‡ ,ו מ˘בט י˘˘כר ,לוי
„כ˙יב 'יורו מ˘פטיך ליע˜ב' )„ברים ל‚,
י( ,י˘˘כר „כ˙יב 'ומבני י˘˘כר יו„עי
בינ ‰לע˙ים ל„ע˙ מ ‰יע˘ ‰י˘ר‡ל'
)„ברי ‰ימים ˘ם( ,ו‡ימ‡ י‰ו„ ‰נמי „כ˙יב
'י‰ו„ ‰מחו˜˜י' )˙‰ילים ס ,ט(‡ ,סו˜י
˘מע˙‡ ‡ליב‡ „‰ילכ˙‡ ˜‡מינ‡' )יומ‡
כו.(.

'רחל ול‡.('‰

י˘˘כר נול„ כ˘כר טוב על מע˘י‰
„‰יינו ˘נ˙נ˘ ˙‡ ‰פח˙‰
ליע˜ב ,ו‚ם עבור מ˘ ‰נ˙נ˙‡ ‰
„‰ו„‡ים לרחל .וכמו ˘כ˙ב בר˘ב"ם
'י˘˘כר – ˘ני ˘כריםי‚‡ ,ח„ ˘כר
„‰ו„‡ים ,ו‡ח„ ˘כר ˘נ˙˙י ˘פח˙י
ל‡י˘י'.
ולכן ˙כונ˙ בני ˘בט י˘˘כר ‰י‡
‡˙‰‰מˆו˙ ו‰י‚יע ‰עבור רכי˘˙
‰י˘‚ים .כלומר ˘בכ„י לזכו˙ למעלו˙
ול‚˘‰ו˙ ‰ו‡ נז˜˜ ל‡˙‰מ ıולעמול,
ומ‡י„ך י˘ בו ˙כונו˙ ˘ל נכונו˙
ל˜˘‰יע כוחו˙.
ועל כן ‰י˙ ‰ברכ˙ו 'י˘˘כר חמור
‚רם'' ,ויט ˘כמו לסבול וי‰י למס
עוב„' )ל‰לן מט ,י„–טו( ,כלומר ˘מוכן
לע˘ו˙ ‡˙ כל ‰מ‡מˆים עבור ˆ‰לח˙ו,
ובפ˘וטו ‰יינו עבו„˙ „‡‰מ˘ ,‰יוכל
ל˘‰י‚ עו˘ר בנחל˙ו על י„י מ‡מˆים.
ובעומ˜ ‰ו‡ ˙‰ור‡˘ ,‰ם יבחר לנˆל
יג .כלומר שזה נרמז בכפילות השי"ן שהיה בזה שכר
כפול .אמנם אין הכפילות רק בכתיבתו ,אבל בקריאתו
]בכל התורה[ נקרא בשי"ן אחד ,ונראה הטעם בזה כי
שי"ן כפולה יש לה משמעות שונה במובן של 'ששון',
ואם היה נקרא בשני שיני"ן היה הדבר מעוות את
המשמעות ,על כן הוא קריאתו היא בשי"ן אחד בלבד.

ונר‡˘˘ ‰ל˘˘ ‰בטים ‡לו ˘‰ם מורי
‰ור‡ ‰בי˘ר‡ל ,לוי ,י‰ו„,‰
וי˘˘כר ,כל ‡ח„ מ‰ם כח ‰ור‡˙ו ‰ו‡
בחל˜ מסויים ˘בלימו„ וב˙‰ ˙‚˘‰ור.‰
כי ˘בט לוי ‰ם יו„עי עˆם ˙‰ור,‰
וכ„כ˙יב 'יורו מ˘פטיך ליע˜ב
ו˙ור˙ך לי˘ר‡ל'‰˘ .ם יו„עים
ומ˘כילים ‡˙ עˆם ‰מ˘פטים ו˙‰ור,‰
כי ‚„ר חכמ˙ בני לוי ‰ו‡ 'מ˘פטיך'
ו'˙ור˙ך'˘ ,מˆ„ ‰יו˙ם ˘לוחי „רחמנ‡
ני˙נ ‰ל‰ם ‰ס‚ול ‰ל„ע˙ ‡˙ סבר˙
מˆוו˙ ˙‰ור ‰ו‚„רי מ˘פטי  ,'‰לעמו„
על ˙וכנם ורעיונם ,ול˜לוט ‡˙ ‰מבט
‡‰לו˜י כפי ˘ני˙נו מ‡˙ .'‰
‡ולם ‰מי„‰ ‰מיוח„˙ ˘ל ˘בט י˘˘כר
נר‡‰˘ ‰ו‡ ‰כוח ל‰בחין כיˆ„
נ˙פסים „ברים מסויימים במח˘ב˙
„‡‰ם ,ו‡יך נח˘בים מˆבים מסויימים
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‡ˆל „‡‰ם בר‚˘ ‰לב ובעיני ‰חכמ.‰
כ˘ז ‰נו‚ע כלפי ‰לכו˙ ˙‰ור ,‰ל„ע˙
‡יך ל˙‰נ ‚‰ב‡ו˙ו מˆב מסויים ,ו‰יינו
מ„ ‰כ˙יב – 'יו„עי בינ ‰לעי˙ים ,ל„ע˙
מ ‰יע˘ ‰י˘ר‡ל' .כלומר ˙פיס˙ ‚„רי
„‰ברים מˆ„ י˘ר‡ל ,וכיˆ„ ‰ם נח˘בים
כלפי ˜יומם למע˘ ,‰כי ל˜ביע˙ ‰‰לכ‰
למע˘ˆ ‰ריך ל„ע˙ ‡יך נ˙פס ונח˘ב
‚„רי ‰מˆי‡ו˙ בר‚˘ו˙ „‡‰ם ,ומ‰ו
‰מבט ‰נכון על כל „בר ,וז ‰כוחו
וס‚ול˙ו ˘ל ˘בט י˘˘כר.
ו‡פ˘ר לומר ˘‚ם ז ‰נובע מˆ„ ˘ור˘
לי„˙ם ו‡ופי ˘מו˙ם .כי עניינו
˘ל 'לוי' ‰י˘ ‰יע˜ב נלוו ‰לל‡,‰
כלומר ˘לוי ‰י ‰סיב ‰לכך ˘יע˜ב
˜˙‰רב ו˙‰לוו ‰לרעיי˙ו .ו‡ילו עניינו
˘ל 'י˘˘כר' ‰י ‰בו ˙נוע ‰נ‚„י˙ ˘ל‡‰
פעל ‰ל˘כור ‡˙ יע˜ב ,כלומר ˘‰רעי‰
˜ירב ‰עˆמ ‰לבעל .‰ובמ˜ביל לז ‰זכ‰
לוי ל‰יו˙ בבחינ˙ '˘ו˘בינ‡ „מלכ‡',
˘‰כ‰נים ‰ם ˘לוחי „רחמנ‡ ,ל‰ורו˙
‡˙ מ˘פטיו ו˙ור˙ו ˘ל  ,'‰כ‡מור
'יורו מ˘פטיך ליע˜ב ו˙ור˙ך לי˘ר‡ל'.
לעומ˙ ז‡˙ י˘˘כר זכ ‰ל‰ורו˙ ‰ור‡‰
בבחינ˙ '˘ו˘בינ‡ „מטרוני˙‡' 'ל„ע˙
מ ‰יע˘ ‰י˘ר‡ל' ,ל˜בוע ‡˙ ˆור˙
ו‡ופן ˜יום כל מˆו ‰ומˆו‰י„.
יד .עוד נראה לבאר על פי מה שנתבאר לעיל
יד-טו( בלידת יששכר וזבולון שביסודם היו בנים אלו
שייכים לחלק 'רחל' שהם מתכונתו של חלק הפשוט
של יעקב עצמו ,והיינו תכונת 'יושב אהלים' ,כלומר
העסק בתורה .ומכיון שרחל זלזלה במשכב הצדיק,
הפסידה רחל שני שבטים ,וזכתה לאה ללדת את
יששכר וזבולון שעניינם היא לימוד התורה.

ובמ„ר˘ – 'וי‰י למס עוב„˘ ,כל מי
˘‰י ‰טוע ‰ב‰לכ‰ ‰יו
˘ו‡לים ‡ו˙ ‰ל˘בט י˘˘כר ,ו‰ם
מב‡רים ‡ו˙ ‰ל‰ם' )במ„ב"ר י‚ ,טו(.
ו‰נ˘ ‰בט לוי זוכ ‰לפרנס˙ו מ‡˙
 '‰כיון ˘‰ו‡ ˘לוח‡ „רחמנ‡,
וכ„כ˙יב – 'ב‡רˆם ל‡ ˙נחל וחל˜ ל‡
י‰י ‰לך ב˙וכם ‡ני חל˜ך ונחל˙ך ב˙וך
בני י˘ר‡ל' )במ„בר יח ,כ(.
‡ולם ˘בט י˘˘כר ˘כ‡מור עניינו
‰ו‡ ˘לוח‡ „י„ן' ,ל„ע˙ מ‰
יע˘ ‰י˘ר‡ל' ,על כן פרנס˙ו ‡ף ‰י‡
מבני י˘ר‡ל ,ו‰יינו מ˘בט זבולון .כמו
˘„ר˘ו בפסו˜ '˘מח זבולון בˆ‡˙ך
וי˘˘כר ב‡‰ליך' )„ברים ל‚ ,יח( – 'זבולון
וי˘˘כר ע˘ו ˘ו˙פו˙ ,זבולון לחוף
ימים י˘כון ויוˆ‡ לפר˜מטי‡ בספינו˙
ומ˘˙כר ,ונו˙ן ל˙וך פיו ˘ל י˘˘כר,
ו‰ם יו˘בים ועוס˜ים ב˙ור) '‰ר˘"י ˘ם(.
]ס‚ול˙ ˘בט י‰ו„ ‰ב˙ור‰ ‰ו‡ ‚„ר
נוסף‰„ ,יינו כח ˜ביע˙ ‚בולו˙
‰‰לכו˙ ,כל˘ון ‰כ˙וב 'י‰ו„ ‰מחו˜˜י'.
˘מˆ„ ˙כונ˙ ‰מלכו˙ ˘טבוע בנפ˘ם
י˘ ב‰ם ˙בונ ‰ל˜ביעו˙ ˘‰יעורים,
לח˜ו˜ חו˜ים ול‚זור ‚בולו˙˘ ,נˆרך
לז ‰כח חכמ ‰מיוח„ ,ל„ע˙ לח˙וך
˘‰יעור במי„‰ ‰מ„ויי˜˙ ול˜בוע ‡˙

)פסוקים

והנה נמצא לפי זה ש'לוי' הוא מצד חלק 'לאה'

והיינו ה'כהונה' וה'מלכות' ]שהם 'חלקו של עשיו' בגין
הבכורה[ ,ובזה יבואר שעל כן חלק תורתו של לוי ,היא
הבאת משפטי ה' ותורתו העליונה לישראל בבחינת
שלוחא דרחמנא .ואילו 'יששכר' הוא מצד חלק 'רחל'
והיינו חלק הפשוט ו'העם' ]'חלקו העצמי של יעקב'[,
ולכן חלק תורתו הוא בבחינת שלוחי דידן' ,לדעת מה
יעשה ישראל' .והבן.

ביאורים

•

פרשת ויצא

‚„ר „‰בר מ˙וך ‰ר‚˘ ‰ברור ‰בלב,
ו‡חרי ˜‰ביעו˙ ‡ין לנטו˙ ממנו ימין
ו˘מ‡ל .וכח ז˘ ‰ל חכמ˙ ‰ח˜י˜ ‰ני˙ן
בי„ חכמי י‰ו„ ‰מˆ„ ˘י˘ בי„ם ˙כונ˙
‰מלכו˙ ,ו‰בן[.
ועיין בפר˘˙ ויחי חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר
‚ 'עמו„י ‰‰ור‡˘ '‰בי‡רנו כל ז‰
ב‡רוכ.‰

ל ,כ ו˙‡מר ל‡ ‰זב„ני ‡לו˜ים ‡ו˙י זב„
טוב‰ ,פעם יזבלני ‡י˘י כי יל„˙י לו ˘˘‰
בנים ,ו˙˜ר‡ ‡˙ ˘מו זבולון.
בר˘"י – 'יזבלני – ל˘ון בי˙ זבול ,בי˙
מ„ור מע˙ ‰ל‡ ˙ ‡‰עי˜ר „יר˙ו
‡ל‡ עמי ˘י˘ לי בנים כנ‚„ כל נ˘יו'.
ונר‡ ‰פ˘וט ˘ברכ˙ יע˜ב 'לחוף ימים
י˘כון' ,יסו„ו ב˘ם ז˘ ‰עניינו
„יורים ,ו‰יינו ˘לחוף ימים נח˘ב
„יורים מוˆלחים ונעימים .וס‚ול˙ו ˘ל
זבולון ל„ור במ˜ום טוב .ומ‰˘ ‰ו‡
עוס˜ במסחר וע˘יר בממון ‰ו‡ ˙וˆ‡‰
מ„יוריו ‰מוˆלחים לחוף ימים.
וי˘ ל‰וכיח כן מ„ברי ‚‰מר‡ '‰‰ו‡
„‰ו‡ ‡˜ ‰זיל ו‡מר ‡כיף ימ‡
‡סיסני ביר‡˙‡ ,ב„˜ו ו‡˘כחו‰ו
„מזבולן ˜‡˙י „כ˙יב זבולון לחוף ימים
י˘כון' )פסחים „.(.
ובר˘"י ˘ם – '‡ם ‰יו לי פלטין לבנו˙
ל‡ ‰יי˙י ˜ובעם ‡ל‡ על
˘פ˙ ‰ים ,ו˙מי„ ‰י ‰מ˘˙בח ב˘פ˙
‰ים'‰ .רי ˘‡„ם ז ‰מ˘בט זבולון ‰י‰
טבעו ועניינו ‰י ‰ל˙‰ענ‚ ול˘‡וף נח˙

מג
מ„יורים על ˘פ˙ ‰ים ,ול‡ו „וו˜‡
מטעם ˜ירב˙ ‰לסחור.‰

ל ,כ‚-כ„ ‡סף ‡ל˜ים ‡˙ חרפ˙י .ו˙˜ר‡
‡˙ ˘מו יוסף ל‡מר יוסף  '‰לי בן ‡חר.
על פי ‰מבו‡ר לעיל ˘˘‰מו˙ מורים
על יסו„ „רכם ומ‰ו˙ם ˘ל ‰בנים,
י˘ ל˘ים לב לל˘ון ‰כ˙וב ,כיון ˘לכל
פרט י˘ לו מ˘מעו˙ מכריע.‰
ו‰נ˘‰ ‰ם 'יוסף' מור ‰על ‰וספ‰
וריבוי ,ו‡כן נחון ˘בט ז ‰בס‚ול˙
‰ריבוי ,כמו ˘מˆינו ˘יוסף נ˙ברך ‰ן
בו עˆמו כ‡˘ר יע˜ב ˜בע ˘בניו ‡פרים
ומנ˘ ‰ייע˘ו ל˘ני ˘בטים ,כמבו‡ר
בפר˘˙ ויחי )מח .(‰ ,ובי‡רנו ˘ם ˘כל
‡ח„ מ‰ם נ˙רב ‰במספר רב ע„ ˘‰י‰
„ומ ‰במניינו ל˘‡ר ˘בטים .וי˙יר‰
מזו ‰ב‡נו ˘ם ˘‡ף כל ‡ח„ מ˘‰בטים
˘יˆ‡ו מיוסף זכ ‰לברכ˙ ריבוי מופל‚˙,
וכמו ˘מבו‡ר בספר י‰ו˘ע – 'וי„ברו
בני יוסף ‡˙ י‰ו˘ע ל‡מר מ„וע נ˙˙‰
לי נחל‚ ‰ורל ‡ח„ וחבל ‡ח„ ,ו‡ני עם
רב ,ע„ ‡˘ר ע„ כ ‰ברכני ) ''‰יז ,י„(.

ועיין מ˘ ‰כ˙בנו לעיל )כט ,ל˘ ,(‰יוסף
˘נול„ מ˙וך טענ˙ רחל – '‰ב ‰לי
בנים ‡ם ‡ין מ˙‡ ‰נכי' )ל ,(‡ ,וב‰יוול„ו
‡מר‡ ‰סף ‡לו˜ים ‡˙ חרפ˙י‰ ,רי
˘בלי„˙ יוסף ב‡ ‰לי„י ביטוי ˆ‰לח˙
רחל וכן ענין ˘ל כבו„ ו‚„ול ,‰ובנוסף
כ˘‡מר' ‰יוסף  '‰לי בן ‡חר' ‰ו‡ ‡ו˙
ל‰מ˘ך ˆ‰לח˙ ‰בחיים .ז‡˙ לעומ˙
לי„˙ י‰ו„˘‡ ‰ר על י„י לי„˙ו ב‡ לי„י
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ביטוי ‰‰ו„‡ ‰ו‰ייחול ל ,'‰כ˘נ˘‡‰
ל‡‰ ‰ו„‡ ‰לפניו על טובו „‚‰ול.
ובי‡רנו ˘מז ‰נובע ˘ור˘ ‰‰ב„ל בין
˘ני ‰מלכויו˙' ,מלכו˙ י‰ו„'‰
ו'מלכו˙ יוסף' ,וכמו ˘י˙ב‡ר ל‰לן
בפר˘˙ וי‚˘ )חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ‚ 'מלכו˙
י‰ו„ ‰ומלכו˙ יוסף – בחינו˙ ˘מים ו‡ר('ı

כ‡˘ר עניינו ˘ל יוסף ‰ו‡ ˆ‰לח˙ עס˜י
‰חיים ,ועניינו ˘ל י‰ו„‰ ‰ו‡ „‡‰ר˙
עס˜י ˘מים.

*
ו‰נ ‰בנימין נול„ על י„י ˙פיל˙ רחל ‡ל
' – '‰יוסף  '‰לי בן ‡חר' ,נמˆ‡
˘ר˜ ‰ו‡ נול„ מ˙וך פניי ‰מפור˘˙
וי˘יר‡ ‰ל .'‰
וכמו כן ‚ם בלי„˙ י‰ו„‡ ‰חר לי„˙ו
ני˙נ‰ ‰ו„‡ ‰מפור˘˙ ופני‰
י˘יר‡ ‰ל  .'‰ו‰נ ‰נמˆ‡ ˘נ˙ייח„ו
˘ני ˘בטים ‡לו בז˘ ‰בלי„˙ם ‰י˙‰
פניי ‰י˘יר‡ ‰ל  ,'‰ו‡כן ˘ני ˘בטים
‡לו י‰ו„ ‰ובנימין ,זכו ˘נבנ‰ ‰מ˜„˘
בחל˜ם .וכן ‡ף כ‡˘ר ע˘ר˙ ˘‰בטים
חט‡ו בחט‡ ע"ז ע„ ˘‚לו‡ ,מנם י‰ו„‰
ובנימין ‰יו ˙מי„ נ‡מנים ל ,'‰ומ‰ם
נו˙ר ‰מ˘ך עם י˘ר‡ל ע„ ‰יום ‰ז.‰
וכן מˆינו ב˘ני ˘בטים ‡לו ˘יר„ו
˙חיל ‰לים בע˙ ˜ריע˙ ים סוף,
כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ – 'כ˘עמ„ו י˘ר‡ל על
‰ים ‰יו ˘בטים מנˆחים ז ‰עם ז ,‰ז‰
‡ומר ‡ני יור„ ˙חיל ‰לים ,וז‡ ‰ומר
‡ני יור„ ˙חיל ‰לים˜ ,פ˘ ıבטו ˘ל
בנימין ויר„ לים ˙חיל˘ ,‰נ‡מר '˘ם

בנימין ˆעיר רו„ם'‡ ,ל ˙˜רי רו„ם ‡ל‡
ר„ ים ,ו‰יו ˘רי י‰ו„ ‰רו‚מים ‡ו˙ם
˘נ‡מר '˘רי י‰ו„ ‰ר‚מ˙ם' ,לפיכך זכ‰
בנימין „ˆ‰י˜ ונע˘‡ ‰ו˘פיזכן ל‚בור‰
˘נ‡מר 'ובין כ˙פיו ˘כן' וכו'‡ ,מר לו
רבי י‰ו„ ‰ל‡ כך ‰י ‰מע˘‡ ,‰ל‡ וכו'
˜פ ıנח˘ון בן עמינ„ב ויר„ לים ˙חיל'‰
)סוט ‰לו .(:כלומר ˘‰בטחון ב‡‰ '‰יר
ב˜רב ˘ני ˘בטים ‡לו במי„ ‰י˙יר ‰ע„
˘˜פˆו לים ˙חיל.‰

ל ,כ ‰וי‰י כ‡˘ר יל„ ‰רחל ‡˙ יוסף,
וי‡מר יע˜ב ‡ל לבן˘ ,לחני ו‡לכ‡ ‰ל
מ˜ומי ול‡רˆי.
‰טעם ˘„וו˜‡ ע˙ ‰בי˜˘ יע˜ב ל˘וב
ל‡רˆו ,י˘ ללמו„ ממ˘ ‰כ˙וב
בסוף ‰פר˘' – ‰ז ‰לי ע˘רים ˘נ‰
בבי˙ך ,עב„˙יך ‡רבע ע˘ר˘ ‰נ‰
ב˘˙י בנו˙יך ,ו˘˘ ˘נים בˆ‡נך' )ל‡,
מ‡(‰ .רי מבו‡ר ˘˙‰חל˙ עבו„˙ יע˜ב
עבור ‡ˆ‰ן ‰י ‰כ‡˘ר ˙מו ‡רבע ע˘ר‰
˘נ˘ ‰עב„ עבור ל‡ ‰ורחל .וז ‰מ˜ביל
לזמן ˘בו עוס˜ ‰כ˙וב כ‡ן ,כלומר
˘‰טעם ˘‡מר יע˜ב ללבן ˘‰ו‡ מב˜˘
ל˘וב ל‡רˆו‰ ,יינו מכיון ˘כבר ˘‰לים
‡˙ ˙‰חייבו˙ו ללבן בעבו„˙יו עבור
נ˘ו˙יו ,וממיל‡ ‚‰יע ‰זמן ל˘וב ל‡רˆו
ומ˜ומו.
‡ולם „‰בר ˆריך בי‡ור‰˘ ,רי כ‡ן
˙ל‰ ‰כ˙וב ‡˙ רˆונו ללכ˙
בלי„˙ יוסף ,וי˘ לב‡ר ˘‡כן ˘ני‰ם
יח„יו ‚רמו‰„ .יינו ˘‰ו˘למו י"„ ˘נו˙
עבו„˙ו ,מעט לפני לי„˙ו ˘ל יוסף‡ ,ל‡
˘ל‡ רˆ ‰לˆ‡˙ ל„רך בע˙ ˘‰י˙‰ ‰ר‰
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לל„˙ ,ולכן מי„ ‡חר ˘יל„ ‰בי˜˘ יע˜ב
מלבן ל‰ר˘ו˙ו ללכ˙ ‡ל מ˜ומו.
]ו‡פ˘ר ˘‰טעם ˘נס˙בבו „‰ברים
מן ˘‰מים ˘יל„ ‰רחל ר˜
ע˙‰ ,‰יינו מ˘ום ˘˙‰ ‡‰לי„ ‰ל‡חר
˘‰ו˘למו ˘בע ˘נו˙ ‰עבו„‰˘ ‰ם
˙˘לומי יע˜ב ללבן עבור ,‰כלומר
˘לפני ז ‰ע„יין ‰י‡ ‰יז ‰חסרון
ב˘לימו˙ ˜ניינ ,‰ובכ„י ˘י‰יו ˆ‡ˆ‡י‰
˘ל רחל ב˙כלי˙ ˘‰לימו˙‡˙‰ ,חר‰
˘ע˙ לי„˙ ‰ע„ כ.[‰
*

ובר˘"י ‰בי‡ מ„ר˘ו )ב"ב ˜כ‚' – (:כ‡˘ר
יל„ ‰רחל ‡˙ יוסף – מ˘נול„
˘טנו ˘ל ע˘יו˘ ,נ‡מר )עוב„י ,‡ ‰יח(
'ו‰י ‰בי˙ יע˜ב ‡˘ ובי˙ יוסף ל‰ב‰
ובי˙ ע˘יו ל˜˘' ˘‡ ,בל‡ ל‰ב‡ ‰ינו
˘ולט למרחו˜ ,מ˘נול„ יוסף בטח יע˜ב
ב˜‰ב" ‰ורˆ ‰ל˘וב'.
ו‰טעם ˘„וו˜‡ יוסף ‰ו‡ ˘טנו ˘ל
ע˘יו ,נר‡ ‰לב‡ר על פי ‡‰מור
)חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר „ – 'רחל ול‡˘‡ ‰ר בנו

˘˙י‰ן ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל'( ˘רחל ‰י‡ מˆ„
חל˜ו ‰עˆמי ˘ל יע˜ב ,ו‡ילו ל‡‰ ‰י‡
בחינ˙ חל˜ו ˘ל ע˘יו˘ ,זכ ‰ב ‰יע˜ב,
˘מכיון ˘נטל ‡˙ בכור˙ו ˘ל ע˘יו,
ממיל‡ זכ‡ ‰ף ב‡˘‰ ‰מיוע„˙ לו,
ו‰יינו ל‡‰ ‰בכיר‡ .‰כן ע˙‰ ‰י ‰מ˜ום
לח˘וב‡˘ ,חרי ˘יע˜ב נטל ‡˙ בכור˙ו
˘ל ע˘יו‡ ,זי נ˙חלפו ‰חל˜ים ,ויטול
ע˘יו ‡˙ חל˜ '‰פ˘וט' ומע˙‡‰˙ ‰
רחל מיוע„˙ לע˘יו] .וכמו ˘כ˙ב כ‡ן
ר˘"י – 'ויזכור ‡לו˜ים ‡˙ רחל' – זכר

מה
ל˘ ‰מסר ‰סימני ‰ל‡חו˙ ,‰ו˘‰י˙‰
מˆיר˘ ‰ל‡ ˙על ‰ב‚ורלו ˘ל ע˘יו
וכו'') ,ו‡‰רכנו בז ‰במ‡מר ‰נ"ל([.
‡ולם ל‡מי˙ו ˘ל „בר יע˜ב זכ ‰ב˘ני
‰חל˜ים‰ ,ן בחל˜ ‰בכור ‰ו‰ן
בחל˜ ‰פ˘וט ,וכ‡˘ר ברך ‡ו˙ו יˆח˜
'וי˙ן לך ‡˙ ברכ˙ ‡בר‰ם לך ולזרעך
‡˙ך' .וז ‰נ˙ברר בעליל כ‡˘ר יל„‰
רחל ‡˙ יוסף ,כי על י„י ז ‰נ˙ברר בפועל
˘רחל ‡ף ‰י‡ ˘ייכ˙ ליע˜ב ,ונ„ח‰
ע˘יו מכל וכל .ועל כן מ˘נול„ יוסף ‡ין
עו„ מ ‰לח˘ו˘ מע˘יו.
עו„ נר‡ ‰פ˘וט ,כי יוסף ‰נול„ מרחל
˘‰י‡ מˆ„ 'חל˜ו ˘ל יע˜ב' ,י˘
בכוחו יו˙ר ל˙‰מו„„ מול ע˘יו.

ל ,כח-ל„ וי‡מר נ˜ב˘ ‰כרך עלי ו‡˙נ.‰
וי‡מר ‡ליו ‡˙ ‰י„ע˙ ‡˙ ‡˘ר עב„˙יך
ו‡˙ ‡˘ר ‰י ‰מ˜נך ‡˙י .כי מעט ‡˘ר
‰י ‰לך לפני ויפרו ıלרוב ,ויברך ‡ '‰ו˙ך
לר‚לי ,וע˙ ‰מ˙י ‡ע˘‚ ‰ם ‡נכי לבי˙י.
וי‡מר מ˙‡ ‰ן לך ,וי‡מר יע˜ב ל‡ ˙˙ן לי
מ‡ומ‡ ,‰ם ˙ע˘ ‰לי „‰בר ‰ז˘‡ ,‰וב‰
‡רע‡ˆ ‰נך ‡˘מור‡ .עבור בכל ˆ‡נך
‰יום‰ ,סר מ˘ם כל ˘ ‰נ˜ו„ וטלו‡ ,וכל
˘ ‰חום בכ˘בים וטלו‡ ונ˜ו„ בעזים ,ו‰י‰
˘כרי ו‚ו' וי‡מר לבן ‰ן לו י‰י כ„ברך.
מ‰לך „‰ברים ו‰מ˘‡ ומ˙ן בין יע˜ב
ללבן טעון בי‡ור˙˘ ,חילˆ‰ ‰יע
לו לבן ˘יעב„‰ו וי˙ן לו ˘כר 'נ˜ב‰
˘כרך' ,ול‡ ‰סכים יע˜ב ו‡מר לו 'וע˙‰
מ˙י ‡ע˘‚ ‰ם ‡נכי לבי˙י'‡ .ולם כ‡˘ר
‡מר לו 'מ˙‡ ‰ן לך'‰ ,סכים ל˘כר ז‰
˘ל ‰נ˜ו„ים ו‰טלו‡ים .ומ„וע ב‡ופן

מו
ז˘ ‰ל ˘כר ‰סכים יע˜ב ,ומ„וע ‰ח˘יב
ז‡˙ כ‡ינו נו˙ן לו מ‡ומ' ‰ל‡ ˙˙ן לי
מ‡ומ.'‰
ונר‡‰ ‰בי‡ור בז˘ ,‰ע„ ע˙ ‰עב„ יע˜ב
‡ˆל לבן כעוב„ ‰מ˜בל ˘כר,
ו˘כרו ‰י ‰נ˘יו רחל ול‡ .‰ו‰נ ‰כע˙
ˆ‰יע לבן לפניו ˘ימ˘יך לעבו„ ˙מור˙
˘כר' ,נ˜ב˘ ‰כרך עלי ו‡˙נ‡ .'‰בל
יע˜ב ל‡ ‰סכים לעבו„ ‡ˆלו ˙מור˙
˘כר ,כיון ˘רˆ ‰לע˘ו˙ לבי˙ו‰„ ,יינו
ל‰ע˘יר ˘יזכ‰ ‰ו‡ בעˆמו ולב„ו לכל
‰ברכ‰ ‰עליונ ,‰ו‡ילו ‰עוב„ ˙מור˙
˘כר‡ ,י ‡פ˘ר ל‰ע˘יר בז ,‰כי ‡פילו
‡ם ינ˜וב סך ‚„ול ,סוף סוף ‰ו‡ ˜ˆוב
ומו‚בל‡ .ולם כ‡˘ר יע˘ ‰בעˆמו לבי˙ו
˙חול עליו ברכ˙  '‰ויוכל ל‰ע˘יר.
ו‡ף ל‡ רˆ ‰יע˜ב ל˜בל ˘כרו ב‡ופן
˘ל חל˜ מסויים מ‡ˆ‰ן ,כי ל‡
רˆ‰˘ ‰ברכ˙˘ ‰חול עליו ˙˙חל˜ בינו
לבין לבן‡ ,ל‡ רˆ˘ ‰י‰י ‰ב‡ופן ˘ל‡
יˆטרך ל˙‰חל˜ עמו בברכ˙ ˘‡ '‰ר
עליו.
ולכן ‡מר לו 'ל‡ ˙˙ן לי מ‡ומ ,'‰כלומר
ל‡ ב„רך ˘כר ול‡ ב„רך חכירו˙,
כי ‡ם ב‡ופן ˘י‰יו לו ע„רים לב„ו,
וכל מ˘ ‰יוול„ בˆור ‰מסויימ˙ ‰ו‡ ר˜
˘ל יע˜ב ,ו‰ם ‰וכח‰˘ ‰ו‡ מ‰ברכ‰
‰מיוח„˙ ˘ברכו .'‰
ו‡כן זכ ‰יע˜ב לברכ ‰ניסי˙ ומופל‚˙
ע„ כי ‰ע˘יר מ‡„ ,כמבו‡ר בסוף
פר˘ ‰זו 'ויפרו‡‰ ıי˘ מ‡„ מ‡„ וי‰י
לו ˆ‡ן רבו˙ ו˘פחו˙ ועב„ים ו‚מלים
וחמורים' )ל ,מ‚(.

בן מלך על התורה
וז˘‡ ‰ר ‚רם ל˜נ‡˙ בני לבן ,כי ‡ם
‰י˙‰ ‰נ‡י ב‡ופן ˘ל חל˜ים ˘ווים
ו‡חוזים ל‡ ‰יו מ˜נ‡ים בו‡ ,ולם ב‡ופן
ז‚ ‰בר יע˜ב ו‚„ל על חל˜ו ˘ל לבן ,ע„
˘נ˘˙נו פניו ˘ל לבן מ˙מול ˘ל˘ום,
וע„ ˘בי˜˘ ל‡ב„ו כמבו‡ר בחז"ל
‰מוב‡ ב˘ ‰„‚‰ל פסח.

ל ,כט-ל‡ וי‡מר ‡ליו ‡˙ ‰י„ע˙ ‡˙ ‡˘ר
עב„˙יך ו‡˙ ‡˘ר ‰י ‰מ˜נך ‡˙י .וי‡מר
מ˙‡ ‰ן לך ,וי‡מר יע˜ב ל‡ ˙˙ן לי
מ‡ומ‡ ,‰ם ˙ע˘ ‰לי „‰בר ‰ז˘‡ ,‰וב‰
‡רע‡ˆ ‰נך ‡˘מור.
י˘ ל‰בחין ˘ל‚בי ˘‰נים ˘עב„ ‡ו˙ו
˙חיל ‰נ˜ט בל˘ון 'עב„˙יך' ,וכן
ב˙חיל ‰כ‡˘ר ˙‰נ ‰עמו על כך ˜ר‡
לכך 'עבו„‡' .'‰עב„ך ˘בע ˘נים ברחל
ב˙ך ˜‰טנ) '‰כט ,יח( 'ונ˙נ ‰לך ‚ם ‡˙
ז‡˙ בעבו„˘‡ ‰ר ˙עבו„ עמ„י עו„
˘בע ˘נים ‡חרו˙' )כט ,כז(.
‡ולם כ‡ן כ‡˘ר „יבר על ‰ע˙י„ ˜ר‡
ז‡˙ '‡רע‡ˆ ‰נך ‡˘מור' .ו‰טעם
כי כ‡˘ר „‡‰ם עוב„ עבור ‡חרים ‰ו‡
‚„ר ˘ל 'עב„ו˙'˘ ,מ˙מסר עבור ‰זול˙
ו‰ו‡ ר˜ מ˜בל ˘כר‡ .ולם כ‡˘ר עוב„
ב„רך ˘ו˙פו˙ ‡ינו עב„ו˙‡ ,ל‡ מ˙‡ר
‡˙ מ‰ו˙ ‰עבו„‰˘ ‰ו‡ '‡רע‡ˆ ‰נך
‡˘מור'.
ו‰נ ‰כ˙יב – 'ויברח יע˜ב ˘„‡ ‰רם,
ויעבו„ י˘ר‡ל ב‡˘ ,‰וב‡˘‰
˘מר .ובנבי‡ ‰על ˙‡ '‰ ‰י˘ר‡ל
ממˆרים ובנבי‡ נ˘מר' )‰ו˘ע יב ,י‚–י„(.
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ונ˙˜˘ו ˘ם ‰מפר˘ים ל‰בין ˘ייכו˙
„‰ברים ז ‰לז ,‰עיי"˘.
ו‰נר‡ ‰לב‡ר ˘מ˙ו‡רים כ‡ן ˘ני
חל˜ים ˘‰יו בעבו„˙ יע˜ב
כ‡˘ר ברח ל˘„‡ ‰רם˙ ,חיל' ‰ויעבו„
י˘ר‡ל ב‡˘ ,'‰ו‰יינו ‡‰רבע ע˘ר‰
˘נ˘ ‰עב„ עבור רחל ול‡‰˘ ‰י‰
ב‡ופן ˘ל 'ויעבו„' .ול‡חר מכן ‰י‰
'וב‡˘˘ ‰מר' .כלומר ˘˘מר ‡˙ ‡ˆ‰ן
עבור ‰מטר ‰לע˘ו˙ לבי˙ו לˆורך
‚י„ול נ˘ו˙יו ויל„יו‡ ,ל‡ ˘עבו„ ‰זו
‰י˙ ‰ב‡ופן ˘ל '˘מר' ,כ‡מור.
ו‰נ ‰כנ‚„ ז ‰זכ ‰מי„ ‰כנ‚„ מי„,‰
˘כ˘ם ˘‡˙‰מ ıיע˜ב בבנין עם
י˘ר‡ל ב˘ני ‰חל˜ים ˙חיל' ‰ויעבו„'
בבנין ‰מ˘פח ,‰ו‡חר כך '˘מיר '‰עבור
‰מ˘ך ˜יום ‰מ˘פח .‰כמו כן ע˘‰
 '‰למען עם י˘ר‡ל ˆ‡ˆ‡י יע˜ב˘ ,ני
חל˜ים ‡לו על י„י נבי‡ – 'ובנבי‡ ‰על‰
 ˙‡ '‰י˘ר‡ל ממˆרים' ˘ז ‰חל˜ ‰בנין
˘ '‰בנ ˙‡ ‰עם י˘ר‡ל בע˙ ‰יˆי‡‰
ממˆרים .ו‡חר כך 'ובנבי‡ נ˘מר' ˘'‰
˘מר על ˜יומו ˘ל עם י˘ר‡ל על י„י
נבי‡‰ ,ן במ„בר ו‰ן ‡חר כך ב‡רı
י˘ר‡ל.

ל ,לז-לח וי˜ח לו יע˜ב מ˜ל לבנ ‰לח ולוז
וערמון ,ויפˆל ב‰ן פˆלו˙ לבנו˙ ,מח˘וף
‰לבן ‡˘ר על ‰מ˜לו˙ .ויˆ‚ ‡˙ ‰מ˜לו˙
‡˘ר פˆל בר‰טים ,ב˘˜˙ו˙ ‰מים ‡˘ר
˙בו‡ן ‡ˆ‰ן ל˘˙ו˙ לנוכח ‡ˆ‰ן ,ויחמנ‰
בבו‡ן ל˘˙ו˙.
ˆריך בי‡ור ב‰נ ˙‚‰יע˜ב בבי˙ לבן עם
‰מ˜לו˙ ב˘˜˙ו˙ ‰מים˘ .לכ‡ור‰

מז
י˘ בז ‰מ„רכי ‰רמ‡ו˙˘ ,בפ˘טו˙
˙נ‡ו עם לבן ‰י ‰מ˘ ‰יוול„ו מ‰נ˜ו„ים
ו‰טלו‡ים בלי ˙חבולו˙ .ו‡ם כן מ‰
˘ע˘˙ ‰חבולו˙ ‰ו‡ ˙‰חכמו˙ ,ול‡
ב‡ל ‰חל˜ יע˜ב ‡י˘ ˙ם.
ועיין במפר˘ים ˘˙מ‰ו בז ,‰ו‰מ‰ר˘"ל
˙יר‰˘ ıי ‰כנ‚„ רמ‡ו˙ לבן
˘‰חליף ‡˙ מ˘כור˙ו ע˘ר˙ מונים ,על
כן ‰ו˙ר לו לרמו˙ו בבחינ˙ 'עם ע˜˘
˙˙פ˙ל'.
‡מנם ע„יין ˙מו‰˘ ,‰רי ‡מר יע˜ב
לרחל ולל‡‡' – ‰ם כ ‰י‡מר
נ˜ו„ים י‰י˘ ‰כרך ויל„ו כל ‡ˆ‰ן
נ˜ו„ים ו‡ם כ ‰י‡מר ע˜ו„ים י‰י‰
˘כרך ויל„ו כל ‡ˆ‰ן ע˜ו„ים .ויˆל
‡לו˜ים ‡˙ מ˜נ‡ ‰ביכם וי˙ן לי' )ל‡,
ח–ט( .ול‰ם בוו„‡י ‡מר ‡˙ ‡‰מ˙ ,ול‡
‡מר ל‰ם ˘˙‰חכם ללבן‡ ,ל‡ סיפר
ל‰ם ˘˙‰רח˘ו „ברים מופל‡ים ˘יל„ו
כל ‡ˆ‰ן נ˜ו„ים ,ו‰ '‰ו‡ ˘ˆ‰יל ‡˙
מ˜נ‡ ‰בי‰ם.
‡מנם נר‡ ‰פ˘וט ˘יע˜ב ˙‰נ ‚‰עם
לבן ביו˘ר למרו˙ רמ‡ו˙ו ˘ל
לבן ,ובוו„‡י י„ע לבן ו‰בין מ˙חיל,‰
˘יע˘ ‰יע˜ב כל מיני ˙חבולו˙ ˘י‰י‰
בכוחו ,כ„י ל‰רבו˙ ‡˙ חל˜ו בˆ‡ן,
‡ל‡ ˘‰סכים – 'לו י‰י כ„ברך' .כי ב„רך
‰טבע ‡ין בכח ˙‰חבולו˙ ‰ללו ל‚רום
ל˘ינוי ‚„ול ע„ כ„י ˘יע˘יר ,וˆריך
סייע˙‡ „˘מי‡ ˜רוב לניסים ˘יˆליחו
‰פעולו˙ ‰ללו.
וכמו ˘‡כן נוכח לר‡ו˙ ‡חר כך – 'וי‰י
בע˙ יחם ‡ˆ‰ן ו‡˘‡ עיני ו‡ר‡
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מח
בחלום ,ו‰נ‰ ‰ע˙ו„ים ‰עולים על
‡ˆ‰ן ,ע˜ו„ים נ˜ו„ים וברו„ים' )ל‡ ,ח(.
ובר˘"י ˘ם פיר˘ ˘‰מל‡כים ‰בי‡ו
מˆ‡ן לבן ,ו‰רמב"ן כ˙ב ˘נע˘ו לו
ניסים ˘נול„ו כפי ˙‰נ‡י.
וכל מע˘‰ ‰מ˜לו˙ ‰י ‰ר˜ ‰לב˘˙
„‰ברים ב„רך ‰טבע ,מעין
„˙˘‰לו˙ כל ˘‰י‡ ˘˙חול עלי‰
‰ברכ‡ ,‰ולם ˆ‰לח˙ו ‰י˙ ‰ברכ‰
ניסי˙ מופל‚˙ ול‡ ‰י ‰בז˘ ‰ום רמ‡ו˙
ומרמ ‰מול לבן.

ל‡ „ ,לרחל ולל‡‰
בר˘"י – 'לרחל ˙חיל ‰ו‡ח"כ לל‡,‰
˘‰י‡ ‰י˙ ‰ע˜ר˙ ‰בי˙,
˘ב˘ביל ‰נז„וו‚ יע˜ב עם לבן ,ו‡ף
בני˘ ‰ל ל‡ ‰מו„ים ב„בר‰˘ ,רי בועז
ובי˙ „ינו מ˘בט י‰ו„‡ ,‰ומרים כרחל
וכל‡˘‡ ‰ר בנו ˘˙י‰ם ו‚ו' „˜‰ימו
רחל לל‡.'‰
ו„בר ז ‰מפור˘ ל„‰י‡ ב˙ור ‰ל‰לן
בפסו˜ – 'בני רחל ‡˘˙ יע˜ב'
)ל‰לן מו (‚ ,ובר˘"י ˘ם – 'ובכולן ל‡
נ‡מר ב‰ן ‡˘˙‡ ,ל‡ ˘‰י˙ ‰עי˜רו ˘ל
בי˙' .ועיין מ˘ ‰כ˙בנו ˘ם בז.‰
]ור‡ ‰עו„ בחל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר „ –
'רחל ול‡˘‡ ‰ר בנו ˘˙י‰ן ‡˙
בי˙ י˘ר‡ל'[.

ל‡ ,כ„ ויבו‡ ‡לו˜ים ‡ל לבן ‡‰רמי בחלום
‰ליל ‰וי‡מר לו ˘‰מר לך פן ˙„בר עם
יע˜ב מטוב ע„ רע.
ב˘ ‰„‚‰ל פסח – 'ˆ‡ ולמ„ מ ‰ב˜˘
לבן ‡‰רמי לע˘ו˙ ליע˜ב
‡בינו˘ .פרע ‰ל‡ ‚זר ‡ל‡ על ‰זכרים
ולבן ב˜˘ לע˜ור ‡˙ ‰כל˘ ,נ‡מר ‡רמי
‡וב„ ‡בי ויר„ מˆרימ.'‰
כלומר ˘בעל  ‰„‚‰‰מפר˘ '‡רמי
‡וב„ ‡בי' על לבן ‡‰רמי˘ ,רˆ‰
ל‡ב„ ‡˙ יע˜ב ‡בינו‡ .ך ‡ין ז ‰פ˘וטו
˘ל מ˜ר‡‡„ ,ם כן ‰י ‰נכון לכ˙וב
'‡רמי ¿מ ַ‡ ≈ּב„ ‡בי' ,ול‡ מˆינו בל˘ון
˜‰ו„˘ '‡וב„' בבנין מפעיל .ועו„ מוכח
מ‰מ˘ך ‰כ˙וב 'ויר„ מˆרימ„ ,'‰מ‰
˘‰ייכו˙ בין ‰רˆון ˘ל לבן ל‡ב„ ‡˙
יע˜ב לירי„˙ו ˘ל יע˜ב למˆרים ,ו‰רי
לבן ל‡ ‚רם ‡˙ ירי„˙ יע˜ב למˆרים.
ועו„ „‰רי לבן ל‡ ‡יב„ ‡˙ יע˜ב ‡ל‡
˘בי˜˘ לע˘ו˙ כן ,ובר˘"י ˘ם )„ברים כו,
 (‰כ˙ב 'וב˘ביל ˘ח˘ב לע˘ו˙ ,ח˘ב
לו ‰מ˜ום כ‡ילו ע˘ .'‰ולכ‡ור ‰כוונ˙ו
ל‡‰מור כ‡ן בכ˙וב ˘לבן בי˜˘ ל‡ב„
‡˙ יע˜ב ,ו˜‰ב"ˆ‰ ‰ילו מי„ו‡ .ך ‡ין
ז ‰לפי פ˘וטו ב˜ר‡ „'‡רמי ‡וב„ ‡בי'.
ונר‡„ ,‰על פי פ˘וטו ‰כוונ‰ ‰י‡ על
יע˜ב ]כפירו˘ ‡‰בן עזר‡[.
ו˘יעור ‰כ˙וב ‰ו‡‡' ,רמי ‡וב„' ‰י‰
'‡בי'˘ ,יע˜ב ‡בינו ˘‰י‚ ‰ר ב‡רם,
‰י ‰בבחינ˙ '‡וב„' .כ‡˘ר ‡חרי ˘ברח
מפני ע˘יו ‡חיו‰ ,י ‰בל‡ ממון ובל‡
בי˙ ומ˘ענ ,‰וכ˘כבר ‚‰יע לבי˙ לבן
‰כבי„ עליו לבן ברמ‡ו˙ו ,ו‰יˆ ‰ריך
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לטרוח ˜˘ו˙ ע„ ˘נ˘‡ ‡˙ נ˘ו˙יו ,וכל
‰מ˘ך חייו ˘ל יע˜ב ‡בינו ‰יו מל‡ים
˜˘יים ו˙ל‡ו˙ ,וכמו ˘‰עי„ על עˆמו
ב‡מרו לפרע' ‰מעט ורעים ‰יו ימי ˘ני
חיי' .ומע˙ ‰מבו‡ר „'ויר„ מˆרימ'‰
˘פיר ‰וי ‰מ˘ך ל‡רמי ‡וב„ ‡בי,
˘יע˜ב ‡בינו ˘‰י‡' ‰רמי ‡וב„' ,יר„
‡ח"כ למˆרים ,וי‚ר ˘ם במ˙י מעט ו‚ו'.
‡ל‡ ˘בעל „ ‰„‚‰‰ר˘ ז ‰על לבן
˘בי˜˘ ל‡ב„ ‡˙ יע˜ב ,וכן ˙ר‚ם
˘ם ב‡ונ˜לוס' :לבן ‡רמ‡ ‰בע‡
ל‡וב„‡ י˙ ‡ב‡' .ו‰נ„‰ ‰ר˘ מ˘ולב
בפ˘ט‰„ ,רי מ˘ ‰יע˜ב ‡בינו ‰י‡ ‰וב„
ב‡רם‰ ,י ‰מחמ˙ לבן ‡‰רמי‰˘ ,ערים
˜˘יים רבים ב„רכו ˘ל יע˜ב.
ובפרט ב˘ע ‰זו כ‡˘ר ברח ממנו ועמ„
בסכנ„‚ ‰ול ‰ל‡ב„ ‰כל ,וכמו
˘‡מר ל‰לן )פסו˜ מב( – 'לולי ‡לו˜י ‡בי
‡לו˜י ‡בר‰ם ופח„ יˆח˜ ‰י ‰לי ,כי
ע˙ ‰רי˜ם ˘לח˙ני'.
ו‡מרו חז"ל )ב"ר סח ,י‡( ˘כל ‰לילו˙
˘‰י ‰יע˜ב בבי˙ לבן‰ ,י‡ ‰ומר
'˘יר ‰מעלו˙ לולי ‰˘ '‰י ‰לנו י‡מר
נ‡ י˘ר‡ל ,לולי ‰˘ '‰י ‰לנו ב˜ום עלינו
‡„ם‡ ,זי חיים בלעונו בחרו˙ ‡פם בנו
ו‚ו'' )˙‰ילים ˜כ„(.

ל‡ ,מ‡ ז ‰לי ע˘רים ˘נ ‰בבי˙ך ,עב„˙יך
‡רבע ע˘ר˘ ‰נ ‰ב˘˙י בנו˙יך ,ו˘˘
˘נים בˆ‡נך ,ו˙חלף ‡˙ מ˘כור˙י ע˘ר˙
מונים.
נר‡ ‰לב‡ר טעם מספר ז˘ ‰ל ˘˘ ˘נים.
כי ‰נ˜˙ ‰ופ˙ עבו„ ‰מל‡‰ ‰י‡

מט
˘בע ˘נים .ולכן ˙בע לבן מיע˜ב עבו„˙
˘בע ˘נים עבור בנו˙יו.
‡מנם בי˘ר‡ל י˘ ‰נ ‰‚‰מיוח„˙
עברי
עב„
ב„ין
˘מˆינו
˘ב˘ביעי˙ יוˆ‡ לחפ˘י ,כלומר ˘‰ו‡
מ‚„ר ‰ורוח˘ ‰ל מˆו˙ '˘ב˙'‡˘ ,ף
˘˙˜ופ˙ זמן עבו„ ‰מל‡‰ ‰י‡ ˘בע
˘נים ,י˘ מי„˘ ‰ל רחמנו˙ וחמל‰
˘יעבו„ ר˜ ˘˘ ˘נים ,ו˘‰ביעי˙ יˆ‡
ב ‰לחפ˘י ומוו˙רים עלי.‰
וכמו כן ‰י˙‰‰ ‰נ‰ ‰‚‰עליונ ‰עם
יע˜ב‡˘ ,ף ˘בעבו„˙ו עבור
נ˘ו˙יו „ר˘ ממנו לבן ˙˜ופ˙ זמן
מל‡˘ ‰ל ˘בע ˘נים לכל ‡ח˙ ו‡ח˙,
‡ולם כ‡˘ר ‰לך לעבו„ עבור עˆמו,
‡ף ˘מטבע „‰ברים ‰י ‰נז˜˜ ‡ף
ע˙ ‰ל˙˜ופ ‰מל‡˘ ‰ל ˘בע ˘נים
כ„י ל˘‰י‚ ‡˙ ‰עו˘ר ˘בי˜˘ לע˘ו˙
לבי˙ו‡ .ולם חל ‰עליו ברכ˙ ˘ ,'‰נ‚‰ו
עמו מן ˘‰מים כ„ין ˙‰ור˘ ‰י‰י„ ‰י
עבורו בעבו„˘ ‰ל ˘˘ ˘נים ,ועל י„י ז‰
כבר זכ ‰בכל ‰עו˘ר ˘‰י ‰מיוע„ לבו‡
‡חרי עבו„˘ ‰ל ˙˜ופ˙ זמן מל‡˘ ‰ל
˘בע ˘נים .וז ‰בבחינ˙ '˘ב˙'.
ו‡כן כ‡˘ר ‚‰יע ל‡ר ıי˘ר‡ל ‰י ‰ז‰
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ,כמו ˘„ר˘ו בפסו˜
'ויחן ‡˙ פני ‰עיר' )ל‚ ,יח( ,ומוב‡ בר˘"י
˘ערב ˘ב˙ ‰י .‰וכן ‡מרו חז"ל ˘יע˜ב
נ‡מר בו ˘בי˙˙ ˘ב˙ )ב"ר י‡ ,ז( .ו‰יינו
˘כ‡˘ר סיים ‡˙ ˘˘ ˘נו˙ עבו„˘ ‰ל
'‡ע˘‚ ‰ם ‡נכי לבי˙י' ,זכ ‰לבחינ˙
˘ב˙ מנוח.‰

נ
ל‡ ,מב לולי ‡לו˜י ‡בי ‡לו˜י ‡בר‰ם
ופח„ יˆח˜ ‰י ‰לי ,כי ע˙ ‰רי˜ם ˘לח˙ני,
‡˙ עניי ו‡˙ י‚יע כפי ר‡‡ ‰לו˜ים ויוכח
‡מ˘.
'פח„ יˆח˜' – פירו˘ו 'ז˘ ‰יˆח˜ יר‡
ממנו' ,כמו ˘˙ר‚ם ‡ונ˜לוס –
'ו„„חיל לי ‰יˆח˜'.
וי˘ ל‰בין ,מ„וע ˘ינ ‰יע˜ב בל˘ונו
ונ˜ט ל‚בי ‡בר‰ם ל˘ון '‡לו˜ים',
ול‚בי יˆח˜ ל˘ון 'פח„' .ועיין ר˘"י
˘כ˙ב – 'ל‡ רˆ ‰לומר ‡לו˜י יˆח˜,
˘‡ין ˜‰ב" ‰מייח„ ˘מו על „ˆ‰י˜ים
בחיי‰ם .ו‡ף על פי ˘‡מר לו בˆ‡˙ו
מב‡ר ˘בע '‡ני ‡ '‰לו˜י ‡בר‰ם ‡ביך
ו‡לו˜י יˆח˜' וכו' יע˜ב נ˙ייר‡ לומר
'‡לו˜י' ו‡מר 'ופח„''.
ולפי פ˘וטו נר‡ ,‰כי ‰כינוי 'פח„
יˆח˜' מעול ‰ב„ר‚˙ו מל˘ון
'‡לו˜י ‡בר‰ם'‡ ,מנם „וו˜‡ בעו„ו
בחיים י˘ מ˜ום ל˜רו‡ על „ˆ‰י˜ כינוי
ז˘ ,‰מ˘מעו˙ו ‰י‡ ˘עכ˘יו ‰ו‡ יר‡
‡˙  '‰ועוב„ לפניו ב‰וו .‰מ‡˘ ‰ין כן
ל‡חר מו˙ו ,כ˘„ˆ‰י˜ כבר ‡ינו ˜יים,
ו‡ין ˘ייך בו עבו„˙  '‰ויר‡˙ו ב˜יום
מˆוו˙יו ו‰ליכ ‰ב„רכיו˘ ,וב ‡ין לכנו˙
‡˙ ˘‰י"˙ כפח„ו ויר‡˙ו ˘ל ˆ„י˜ ז,‰
‡ל‡ בכינוי ‰כללי – ‡לו˜יו.

ל‡ ,נ‚ ‡לו˜י ‡בר‰ם ו‡ל‰י נחור י˘פטו
בינינו‡ ,ל‰י ‡בי‰ם ,וי˘בע יע˜ב בפח„
‡ביו יˆח˜.
חל˜ו ‰ר‡˘ון ˘ל ‰כ˙וב פ˘וט ומבו‡ר,
כי כוונ˙ לבן ב„בריו ‰י˙ ‰ל˙לו˙

בן מלך על התורה
˘בוע˙ם ב˘ור˘ ˘ני‰ם˙ ,וך ˘‰ו‡
מזכיר ‡˙ ‡לו˜י ‡בר‰ם – ˘ר˘ו ˘ל
יע˜ב ,ו‡לו‰י נחור – ˘ר˘ו ˘ל לבן בן
ב˙ו‡ל ,ממ˘פח˙ נחור‡ .ך מי‰ו '‡ל‰י
‡בי‰ם' – ס˙ם ‰כ˙וב ול‡ פיר˘.
ו‰נ ‰ר˘"י כ˙ב – '‡לו˜י ‡בר‰ם –
˜ו„˘ ,ו‡ל‰י נחור – חול‡ ,ל‰י
‡בי‰ם – חול' .ו‡ם כן ˆריך לומר,
˘'‡ל‰י ‡בי‰ם' מוסב על ˘ור˘
˘‰ר˘ים „˜‰ום ˘ל ˘ני‰ם‰ ,ל‡ ‰ו‡
˙רח ‡בי ‡בר‰ם ו‡בי נחור ‚ם יח„,
˘‡ף ‰ו‡ ‰יו לו ‡ל‰ים ‡חרים מ˘לו,
ו‚ם ב‰ם בי˜˘ לבן ל˙לו˙ ‡˙ ˘‰בוע.‰
‡ל‡ ˘ע„יין י˘ ל„˜„˜ בל˘ון ‰מ˜ר‡,
כי לפי ז‰ ‰י‰ ‰ס„ר ‰נכון ל‰זכיר
'‡ל‰י ‡בי‰ם' לפני ˙יבו˙ 'י˘פטו
בינינו' ,על מנ˙ לכלול ‡˙ '‡לו‰י ˙רח'
בין ˘ופטי ˘‰בוע .‰ומן ‰ס„ר ‡‰מור
כ‡ן ,מ˘מע לכ‡ור˙˘ ‰יבו˙ '‡ל‰י
‡בי‰ם' ‡ינן ˘ייכו˙ לעי˜ר „ברי לבן על
‡‰לו‰ויו˙ ˘י˘פטו ביני‰ם.
ונר‡ ‰כי לפי פ˘וטם ˘ל „ברים‡' ,ל‰י
‡בי‰ם' מוסב עלי‰ם עˆמם,
„‰יינו על יע˜ב ולבן‡˘ ,ל‰י ‡בי‰ם –
‡בר‰ם ונחור – י˘פטו ביני‰ם .ומ˙וך
˘ל‡ נ‡מר '‡ל‰י ‡בו˙ינו' )ב‚וף ר‡˘ון(,
‡ל‡ '‡ל‰י ‡בי‰ם' )ב‚וף ˘לי˘י( ,נמˆינו
למ„ים ˘˙‰יבו˙ ‰ללו ‡ינן מ„ברי לבן
ליע˜ב‡ ,ל‡ מ˘ ‰רבינו כו˙בן‡˘ .חר
˘‰זכיר „ברי לבן ˘‡מר – '‡לו˜י
‡בר‰ם ו‡ל‰י נחור י˘פטו בינינו',
ב‡ ‰כ˙וב לפר˘ מ˘מעו˙ „ברי‰ם –
˘˙‰כוונו בכך ל˘‰ביע עˆמם ב'‡ל‰י
‡בי‰ם'.
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ולפי ז ‰מ˘מעו˙ '‡ל‰י ‡בי‰ם' ‰ו‡
עירבוב ˜ו„˘ וחול‰˘ ,רי ‰ו‡
מ˙ייחס ‰ן ל‡לו˜י ‡בר‰ם ˘‰ו‡ ˜ו„˘
ו‰ן ל‡לו‰י נחור ˘‰ו‡ חול .ו‡כן מˆינו
˘ני מ„ר˘ים חלו˜ים בז ,‰כי ‰נ ‰מ˜ור
„ברי ר˘"י ‰ו‡ במסכ˙ סופרים )פ"„
"‰ז( ובמסכ˙ ספר ˙ור) ‰פ"„ ‡ ,(„"‰ולם
בבר‡˘י˙ רב) ‰ע„ ,טז( מˆינו מפור˘ –
'‡לו˜י ‡בר‰ם ˜ו„˘ ,ו‡ל‰י נחור חול,
‡ל‰י ‡בי‰ם – מ˘מעו ˜ו„˘ וחול'.
וכמבו‡ר.
‡מנם נר‡ ,‰כי ‚ם מ„ר˘ו ˘ל מ˜ר‡
ז ,‰לפיו ‰ו‡ מוסב על ˙רח,
מ˜ו˘ר יפ ‰עם פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ונלמ„
ממנו .כי ל‡חר ˘כבר ‰זכיר ‰כ˙וב
˘סיב˙ ˙ליי˙ם ‡˙ ˘‰בוע ‰ב‡לו˜י

נא
‡בר‰ם ו‡ל‰י נחור ‰ו‡ מˆ„ ‰יו˙ם
'‡לו‰י ‡בי‰ם'‰ ,רי מע˙ ‰מ˙ב˜˘
‡פו‡ ל˙‰ייחס ‚ם ל‡לו‰יו ˘ל ˙רח,
כי ל‡ י‡ו˙ ‰ו‡ ללבן ל˙‰עלם מ˘ר˘ם
‰מ˘ו˙ף ,ולכן „ר˘ו חכמים מכ‡ן ,כי
מכלל „ברי לבן עול ‰רמז מובן מ‡ליו ,כי
‚ם ‡ל‰י ˙רח – ˘‡ף ‰ו‡ נכלל ב„‚‰ר˙
'‡לו‰י ‡בי‰ם' – י˘פוט ביני‰ם.
ו‰נ ‰כל ‡ל‰ ‰ם „ברי לבן ‰ר˘ע,
˘טוף ‚‰ילולים ו˙‰רפים ,עוב„
‰כוכבים ו‰מזלו˙‡ .ך ל‰ב„יל בין
˜ו„˘ לחול ,יע˜ב ‡בינו ע" ,‰ל‡ ‰על‰
על „ל ˘פ˙יו ˘י˙וף ˘ם ˘מים עם „בר
‡חר‡ ,ל‡ 'וי˘בע יע˜ב בפח„ יˆח˜
‡ביו'.
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מאמר א

כי יעקב בחר לו י-ה
יעקב בחיר שבאבות
'וי„ר יע˜ב נ„ר ל‡מר ‡ם י‰י‡ ‰לו˜ים עמ„י ,ו˘מרני ב„רך ‰ז˘‡ ‰ר ‡נכי ‰ולך,
ונ˙ן לי לחם ל‡כול וב‚„ ללבו˘ .ו˘ב˙י ב˘לום ‡ל בי˙ ‡בי ,ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים.
ו‡‰בן ‰ז‡˙ ‡˘ר ˘מ˙י מˆב ‰י‰י ‰בי˙ ‡לו˜ים ,וכל ‡˘ר ˙˙ן לי ע˘ר ‡ע˘רנו לך'
)כח ,כ-כב(.
על ‰פסו˜ 'ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים' ,כ˙ב ר˘"י – '˘יחול ˘מו עלי מ˙חיל ‰וע„ סוף,
˘ל‡ ימˆ‡ פסול בזרעי ,כמו ˘נ‡מר )כח ,טו( '‡˘ר „יבר˙י לך' ,ו‰בטח ‰זו ‰בטיח
ל‡בר‰ם˘ ,נ‡מר )יז ,ז( ל‰יו˙ לך ל‡לו˜ים ולזרעך ‡חריך'.
וי˘ ל‰בין מ‰ ‰י‡ עומ˜ מ˘מעו˙˘ ‰ל ב˜˘ ‰מיוח„˙ זו˘ ,ל‡ ימˆ‡ פסול בזרעו,
ועו„ ˆריך בי‡ור ‰יכן נכלל „בר ז ‰ב‡מיר' ‰ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים'.
ונר‡‰„ ‰נ‡ ‰י˙‡ בחז"ל 'ע„ ˘ל˘„ ‰ורו˙ ל‡ פס˜ ‰זו‰מ‡ מ‡בו˙ינו‡ ,בר‰ם
‰ולי„ ‡˙ י˘מע‡ל ,יˆח˜ ‰ולי„ ‡˙ ע˘יו ,ויע˜ב ‰ולי„ ˘נים ע˘ר ˘בטים ˘ל‡ ‰י‰
ב‰ם ˘ום „ופי' )שבת קמו.(.
כלומר ˘על מנ˙ ל˘‰לים ‡˙ בנין ‡‰ומ ,‰כמ˘פח ‰זכ ‰ונ˜י ‰מכל רבב‰ ,יו כמ‰
˘לבים ,ז ‰למעל ‰מז˘ ,‰ל זיכוך וˆירףוף מ˘פח˙ ‡‰בו˙ .וכענ˜ על ‚בי ענ˜ ,נבנ˙‰
˜‰ומ˘‰ ‰לימ ,‰ע„ ˘נ˙מל‡˙ ‰כלי˙ ˘‰לימו˙ ביע˜ב 'בחיר ‡‰בו˙'˘‡ ,ר „מו˙ו
ח˜ו˜ ‰על כס‡ ‰כבו„ ,ו‰ו˘˙˙ יסו„ו ‡‰י˙ן ˘ל ‰עם ,ועל ˘מו נ˜ר‡ 'עם י˘ר‡ל'.
ו‰נ„‚ ‰רו ומ‰ו˙ו ˘ל 'עם' ‰ו‡ ‚זע ומ˘פח˘‡ ‰ר כל ‡ח„ ו‡ח„ מבני ‰מ˘˙ייך
ל ‰ב˜˘ר ‡י˙ן ,ומ‚מ˙ חיי‰ם ו˜˘‰פ˙ עולמם נובע˙ מעˆם מ‰ו˙ם ו˙כונ˙ם .ו˜‰ב"‰

נו

פרשת ויצא

•

בן מלך על התורה

ייע„ לע˘ו˙ לו עם ממ˘פח ‰נכב„ ‰זו˘‡ ,ר כל מ‚מ˙ו וייעו„ו˙ ,רבו˙ו ו„‚לו˘ ,ל
‰עם ‰ז ‰י‰י ,‰ל˘‡˙ ‡˙ ˘ם  ,'‰ו‰ם י‰יו עם  '‰בעולם.
‡כן ,מ˘פח˙ ‡בר‰ם‰ ,ר‡˘ון ˘ב‡בו˙ ,ע„יין ל‡ ‰י˙˘ ‰לימ ‰ב˙כלי˙ זו כ„י
ל˜ובע ‰כעם˘ ,כן ‡ף י˘מע‡ל יˆ‡ ממנו‡˘ ,ין לו ולמעל˙ עם  '‰ול‡ כלום .ו‡ף
˘‰ו‡ נ˜ר‡ '‡ב' מ˘ום ˘‰ו‡ ˘‰ור˘ ו‰סיב ‰לבנין ‰עם ‰נבחר ו‰ח˘וב‡ ,ולם ע„יין
‡ין ‰ו‡ עˆמו ˙‰חל˙ מˆי‡ו˙ ‰עם.
וכמו כן מ˘פח˙ יˆח˜ ע„יין ל‡ ‰י˙ ‰מזו˜˜˙ ב˙כלי˙ ‰ר‡וי ‰ע„ ˘˙י˜בע כעם,
כמו ˘„ר˘ו חז"ל )נדרים לא' (.כי ביˆח˜ י˜ר‡ לך זרע – ביˆח˜ ול‡ כל יˆח˜'˘ ,כן
‡ף ע˘יו יˆ‡ ממנו‡ .מנם מכוח ‰יו˙ יˆח˜ בנו ˘ל ‡בר‰ם‰ ,י˙ ‰מ˘פח˙ו מבורר˙
יו˙ר מ‡˘ר מ˘פח˙ ‡ביו˘ ,כן מˆינו ˘ע˘יו נ˜ר‡ 'י˘ר‡ל מומר' )קדושין יח (.בעו„
˘י˘מע‡ל ‡ינו נח˘ב ב˘ום ענין כבר–י˘ר‡ל.
ר˜ ביע˜ב‰ ,ו˘למ˜ ‰ומ˙ עם י˘ר‡ל ב˙כלי˙ ˆ‰ירוף ו‰זיכוך ,וכמו ˘‡מרו חז"ל
)שה"ש רבה ד ,ז( – 'כולך יפ ‰רעי˙י ,ז ‰יע˜ב ‡בינו ˘‰י˙ ‰מיט˙ו ˘לימ ‰לפניו ול‡
נמˆ‡ ב ‰פסול˙' .כ‡˘ר ˘נים ע˘ר ˘בטי י– ‰יˆ‡ו ממנו ,כולם ‡נ˘ים ר‡˘י בני
י˘ר‡ל ‰מ .‰ובכך נ˜בע ‰מ˘פח˙ י˘ר‡ל ב‡ופן מוחלט כ'עם' ,כלומר ‡˘ר מכ‡ן
ו‡ילך ˘וב ל‡ י˙כן ˘יˆ‡ זרע פסול מחלˆי‰ם ,כי על כך ‡מרו חז"ל )סנהדרין מד– (.
'י˘ר‡ל ‡ף על פי ˘חט‡ י˘ר‡ל ‰ו‡' ,ו'בין כך ובין כך ˜רויים בנים' )קידושין לו.‡(.

ומענין ז‰ ‰ו‡ ˘˜ר‡ו חז"ל ליע˜ב 'בחיר ˘ב‡בו˙'' ,בחיר ˘ב‡בו˙ ,ז ‰יע˜ב,
˘נ‡מר )תהלים קלה( 'כי יע˜ב בחר לו י–) '‰בראשית רבה עו ,א-ב( .ובזו‡ ˜"‰י˙‡ – 'יע˜ב
‡י‰ו ˙ו˘בח˙‡ „‡ב‰ן' )ח"א קסג ,ב(.
וכן כ˙יב – 'ו‡˙ ‰י˘ר‡ל עב„י יע˜ב ‡˘ר בחר˙יך ,זרע ‡בר‰ם ‡ו‰בי˘‡ ,ר
‰חז˜˙יך מ˜ˆו˙ ‡‰ר ıומ‡ˆילי˜ ‰ר‡˙יך ,ו‡ומר לך עב„י ‡˙ ‰בחר˙יך ול‡
מ‡ס˙יך' )ישעיה מא ,ח(.
וכ˙יב – 'וע˙˘ ‰מע יע˜ב עב„י וי˘ר‡ל בחר˙י בו .כ‡ ‰מר  '‰עו˘ך ויוˆרך מבטן
יעזרך‡ ,ל ˙יר‡ עב„י יע˜ב וי˘ורון בחר˙י בו' )שם מד ,א(.
א .והנה כעין זה הוא גם בכלל אומות העולם ,כי הרי כל אנשי העולם נקראים 'בני אדם' ,דהיינו צאצאי אדם הראשון,
אמנם מצינו גם שנקראו 'בני שת' )במדבר כד ,יז( ,מכיון שכל האנשים הם בני שת שהרי לא נתקיימו שאר בניו של אדם
הראשון כי אם 'שת' ,עוד מצינו שנקראו כל אנשי העולם בפי חז"ל 'בני נח' ,וביטוי זה הוא מדוייק ביותר שהרי כל
באי עולם הם 'בני נח' ,כי כל צאצאי שת לא נתקיימו כי אם 'נח' .הנה כי כן ,גם לאומות העולם יש בחינת 'שלשה
אבות' ,שכולם הם בניהם ,אולם המדוייק ביותר הוא התואר 'בני נח' שהוא 'האב' השלישי ,אשר כל צאצאיו נתקיימו
והם כלל האנשים החיים בעולם] .אמנם יש לדון מה הטעם שכינה בלעם את כלל האנושות 'בני שת' ,שאם כוונתו
לשוב אל הקדמון ביותר היה עליו לומר 'בני אדם' ,ואם מעדיף לומר באופן המדוייק היה עליו לומר 'בני נח' .ויתכן
שמכיוון שכינוי 'בני אדם' יכול להתפרש גם במשמעות של בני 'מין האדם' )כמו 'בני בקר'( ,ומשום כך הכינוי 'בני שת' היה
האפשרות הקדומה ביותר[.
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שלשה סוגים של בירור וניפוי

ובי˙ר עומ˜ י˘ לב‡ר˘ ,למען ˆירוף וזיכוך מ˘פח˙ י˘ר‡ל‰ ,יו ˘ל˘' ‰סו‚ים'
˘ונים ˘ל ניפוי ובירור˘ ,כל ‡ח˙ מ‰ן בריר˙ ‰יפ ‰מ˘ל ˜ו„מ˙ .‰וכ„רך ‰בורר
סול˙ מן ‰סובין – ˘˙חיל‰ ‰ו‡ בורר ‡˙  ‰˜„‰מן ‚‰ס ,‰וחוזר ובורר ‡˙  ‰˜„‰מן
 ,‰˜„‰ו˘וב חוזר ומנפ ‰ומר˜„ ע„ ˘יע˘נ ‰סול˙ נ˜י .‰כך בבו‡ ˜‰ב" ‰לברור לו
‡˙ עם בחירו ,ל‡ ‰ניח מלבררם בטרם פס˜ ‰זו‰מ˙ם כליל ,ול‡ ˙מ ‰מל‡כ˙ ˆירופם
ע„ ˘‰ו˘למו ˘‰לבים ˘ל ניפוי ‡חר ניפוי ובירור ‡חר בירור‰ ,וˆ‡˙ ‰מובחר מן
‰מובחר ,זו „˜ ‰מזו ,זו מבורר˙ מזו.
בחיר˙ ‡בר‰ם ‡בינו‰ ,ר‡˘ון ב‡בו˙‰ ,י˙ ‰בחיר' ‰מ˙וך כלל ‡נ˘י ‰עולם'
‰יו˘בים על פני „‡‰מ .‰זו ‰י˙ ‰בחיר˙ ‰יסו„ ‰ר‡˘וני ,ניˆן למ˘פח ‰ועם ˘ינבוט
ממנו ברבו˙ ‰ימים ,כ‡˘ר מבין כל ‰מ˘פחו˙ ו˘‰בטים ˘‰ונים ‰פזורים על כל
‡‰ר ,ıמˆ‡ ˜‰ב" ˙‡ ‰לבבו ˘ל ‡בר‰ם נ‡מן לפניו ,כמ‡מר חז"ל '˘ל˘ מˆי‡ו˙
מˆ‡ ˜‰ב"‡ ,‰בר‰ם„ ,כ˙יב ומˆ‡˙ ‡˙ לבבו נ‡מן לפניך וכו'' )ב"ר כט ,ג(.
‡בר‰ם ‰ו‡ ‡˘ר נמˆ‡ ר‡וי ל˙פ˜י„ רב ‡חריו˙ ז ,‰ל˜‰ים ‡˙ ‰מ˘פח˘‡ ‰ר
מזרע ‰יבורר ‰עם ‰נבחר ,ול‰עמי„ חולי ‰ר‡˘ונ ‰ב˘ו˘ל˙ נˆחי˙ ˘ל „ורו˙
‡‰מונים על ˘מיר˙ „רך ' – '‰כי י„ע˙יו למען ‡˘ר יˆו ˙‡ ‰בניו ו‡˙ בי˙ו ‡חריו
ו˘מרו „רך  '‰לע˘ו˙ ˆ„˜ ‰ומ˘פט' )לעיל יח ,יט(.
בחיר˙ו ˘ל יˆח˜ – ‰י˙ ‰בחיר' ‰מ˙וך ‰מ˘פח˘ .'‰כן‡ ,ף ל‡חר ˘נבחר ‰מ˘פח˙
‡בר‰ם מ˙וך כלל מ˘פחו˙ „‡‰מ ,‰ע„יין ‰י˙ ‰זו מורכב˙ מ˘ני בנים ‰נו‚„ים
במ‰ו˙ם ז ˙‡ ‰ז – ‰יˆח˜ לעומ˙ י˘מע‡ל .ו˘וב ‰יˆ ‰ריך לנפו˙ ולברר ‡˙ ‰חל˜
‰מובחר ,מ˙וך ‰מ˘פח ‰עˆמ ,‰ול˜בוע מי ‰ו‡ ‰בן ‡˘ר בו ˙˙˜יים ברכ˙ ‡בר‰ם
לזרעו ‡חריו‡ .כן ל˘ם כך כבר ˜„ם „‰יבור ו‡מר ל‡בר‰ם‡' :בל ˘ר˙˘‡ ‰ך יול„˙
לך בן ו˜ר‡˙ ‡˙ ˘מו יˆח˜ ו˜‰מו˙י ‡˙ ברי˙י ‡˙ו לברי˙ עולם לזרעו ‡חריו' )יז,
יט( .ל‡מ…ר ,ל‡ בי˘מע‡ל ˙˙‚לם „מו˙ו ˘ל ‰עם ‰נבחר מזרע ‡בר‰ם – 'כי ל‡ ייר˘
בן ‡‰מ‰ ‰ז‡˙ עם בני עם יˆח˜ ו‚ו' כי ביˆח˜ י˜ר‡ לך זרע' )כא ,י-יב( – בל˙י ביˆח˜
לב„ו ‡˘ר ˙ל„ ˘ר ,‰בו י˜ר‡ לך ‰זרע ‰מבורר ˘ממנו יעמו„ ַעם ‰ע˙י„ .בחיר˙ו
˘ל יˆח˜ ‰י˙‡ ‰פו‡ ,בחיר ‰מ˙וך בני ‰מ˘פח ‰עˆמ ,‰כ‡˘ר י˘מע‡ל נ„ח ‰ו‚ור˘
מבי˙ ‡בר‰ם ,ויˆח˜ נבחר ל‰עמי„ ‡˙ ‰עם מיוˆ‡י חלˆיו ,ול˘‡˙ ‡˙ ברכ˙ „‰רך
‡‰רוכ˘ ‰ב‰ ‰חל ‡בר‰ם ‡ביו.
מ˘פח˙ יˆח˜ כבר ‰י˙ ‰מבורר˙ יו˙ר ממ˘פח˙ ‡בר‰ם .בבי˙ יˆח˜ כבר ל‡ ‚„ל
בן זר ומנוכר ל‚מרי ,כ„ו‚מ˙ י˘מע‡ל בן ‚‰ר ‰מˆרי˙‡ .ולם ‚ם מזרעו ע„יין ל‡
פס˜ ‰זו‰מ‡ לחלוטין ,כמו ˘„ר˘ו חז"ל – 'כי ביˆח˜ י˜ר‡ לך זרע – ביˆח˜ ול‡ כל
יˆח˜' )נדרים לא‰˘ .(.רי ‡ף ע˘יו יˆ‡ ממנו.
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בבחיר˙ יע˜ב ,נע˘‰ ‰בירור ‡‰חרון ˘ב˘ל˘˙ „‰ורו˙ ,ב‰יו˙ו נבחר 'מ˙וך
‡˙‰ומים' .זו‰י „ר‚˙ בירור ‚בו ‰‰ביו˙ר ,ו‰י‡ י˙יר ‰על בחיר˙ו ˘ל יˆח˜ מול ‡חיו
י˘מע‡ל .כי ל‡ יˆוייר ˜˘ר ‡מי ıו‚ורל מ˘ו˙ף יו˙ר בין ˘ני ‡נ˘ים ,כ„ו‚מ˙ ‡‰חים
‡˙‰ומים‰˘ ,ם בבחינ˙ ‡י˘ ‡ח„ ‰מחול˜ ל˘ני ‚ופים ,ו‡˘ר לכן בחיר˙ ‡ח„ מן
‡˙‰ומים ו‰ע„פ˙ו על מ˘נ‰ו ,כמו ‰כ‰פר„˙ נפ˘ ‡ח˙ ל˘נים ו‰ב„ל˙ ‰חל˜ ‰טוב
˘ב ‰לחו„‡˘ ,ין לך בירור מוחלט ˘ל ‰טוב בט‰ר˙ו ‚„ול מז.‰
ו‰נ˘ ‰ונ ‰בירור ז˘ ‰ל ע˘יו מבירורו ˘ל י˘מע‡ל˘ ,כן יחוסו ומוˆ‡ו ˘ל ע˘יו
˘מ ֲע˘ָׂ יו ‰רחי˜ו‰ו ,ו‰רי‰ו
‰י ‰ממ˜ום ט‰ור ,ב‰יו˙ו בנם ˘ל יˆח˜ ורב˜‡ ,‰ל‡ ַ
מכוּ נ ‰בפי חז"ל 'י˘ר‡ל מומר' )קדושין יח ,(.בבחינ˙ 'נר‡ ‰ונ„ח .'‰לעומ˙ י˘מע‡ל
‰מˆרי‡˘ ,ינו נח˘ב ב˘ום ענין כבר-י˘ר‡ל ,ו‡ין לו ולמעל˙ זרע ‡בר‰ם ול‡ כלום.
‰נ ‰כי כן ,ל‡חר ˘ל˘ „ר‚ו˙ ˘ל ˆירוף וזיכוך˘ ,כל ‡ח˙ מעול‰ ‰י˙ ‰מ˘ל
˜ו„מ˙‰ ,‰ו˘לם ביע˜ב בחיר ‡‰בו˙ ‰בירור ˘‰לם ו‰מל‡‰ ,מזו˜˜ ו‰מזוכך .בו
פס˜‰ ‰זו‰מ ‰כליל ,ובו ‰ו˘לם ‰יסו„ ‰ט‰ור ו‡‰י˙ן ל˜‰מ˙ 'עם י˘ר‡ל'.

יעקב – נקבע כמציאות העם
ו‰יינו ‡˘ר בי˜˘ יע˜ב '˘ל‡ ימˆ‡ פסול בזרעי' ,כלומר ˘יזכ˘ ‰בנין '‰עם' ‡כן
יו˘לם בו לחלוטין ,ול‡ י‰יˆ ‰ורך עו„ בניפוי ובירור בזרעו ‡חריו‡ ,ל‡ כל זרע יע˜ב
י‰יו כ˘רים ול‡ י„ח ‰מ‰ם ‡י˘.
וזו ‰כוונ ‰בב˜˘˙ו 'ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים' ,כלומר ˘‰ו‡ מˆפ˘ ‰בו יו˘לם ˜יום
‰בטח˙  '‰ל‡בר‰ם' – ,ל‰יו˙ לך ל‡ל˜ים ולזרעך ‡חריך'‰„ .יינו ˘‰ו‡ כבר י‰י‡‰ ‰ב
˘ל '‰עם' עˆמו ,ול‡ ר˜ ˘ור˘ וסיב ‰ל˙‰פ˙חו˙ו ב„ורו˙ ‰ב‡ים.

ו‰יינו כפי ˘נ˙ב‡ר˘ ,מ˘ ‰נול„ו מ‡בו˙ינו ˆ‡ˆ‡ים ˘‡ינם ר‡ויים ל‰יו˙ מנבחרי
‰ ,'‰רי ז ‰מ˘ום ˘ע„יין ל‡ נ˘לם ‰בירור ע„ ˘ל˘„ ‰ורו˙˘ .כל עו„ ˘י˘ זרע
פסול‰ ,רי ז ‰מור ‰כי ע„יין עומ„ים ב˘לבי ‰בירור .ונמˆ‡ ˘‡בר‰ם ויˆח˜ ‰יו
ר˜ ‡'‰בו˙' ,כ˘ר˘ים ˘מ‰ם יˆ‡ ‰עם ,ו‰בטח˙ ˘‰י"˙ ל‰ם 'ל‰יו˙ לך ל‡לו˜ים',
˜˙‰יים ב‰ם בעי˜ר כ˘ור˘ וסיב ‰ל'זרעם ‡חרי‰ם'‡ ,בל ב‰ם עˆמם ע„יין ל‡
נ˜בע‰ ‰מˆי‡ו˙ ˘נע˘ '‰ ‰ל‡לו˜ים לכלל ‰עם ‰ז.‰
וזו ‰י˙ ‰ב˜˘˙ו ˘ל יע˜ב ˘יזכ‰ ‰ו‡˘ ,ט‰ר˙ יסו„ ‰עם ‡כן ˙ו˘לם בו לחלוטין.
ו‰ו‡ י‰י ‰סיב˘ ‰כל מי ˘יוˆ‡ ממנו ‰ו‡ ˘ייך לעם ‰נבחר ל ,'‰וממיל‡ ‰ '‰ו‡
לו ל‡לו˜ים .וזו ' ‰˘‚„‰‰ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים' ,כלומר ˘‡ני ‡זכ ‰בז ‰ובי י˙˜יים
„‰בר .וכל˘ון ר˘"י ‰נ"ל '˘ל‡ יימˆ‡ פסול בזרעי'.
ו‡כן זכ ‰לכך ˘ממנו ו‡ילך ‰חל ‰מˆי‡ו˙ ˘ל 'עם י˘ר‡ל'‰„ ,יינו ˘כל מי ˘יˆ‡
ממנו נכלל ב‡ומ„˜‰ ‰ו˘.‰
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וז ‰כוונ˙ „בר ‡ '‰ל יע˜ב בחזר˙ו מפ„ן ‡רם – 'וי‡מר לו ‡לו˜ים ‡ני ‡–ל ˘„–י
פר ‰ורב‚ ‰וי ו˜‰ל ‚וים י‰י ‰ממך ומלכים מחלˆיך יˆ‡ו' )לה ,יא( .ל˘ון ז' – ‰פר‰
ורב – '‰ל‡ מˆינו ב‡בר‰ם ויˆח˜ ,מ˘ום ˘ל‡ ‰יו מובטחים ˘כל זרעם י‰י ‰ב‰כרח
כ˘ר ור‡וי .ר˜ ביע˜ב˘ ,זכ ‰ונ˙˜בל ‰ב˜˘˙ו ˘בו יו˘לם בנין ‰עם ,נ‡מר בו 'פר‰
ורב – '‰כי '‚וי ו˜‰ל ‚ויים י‰י ‰ממך' – כלומר כל ‡˘ר יˆ‡ מחלˆיו ˜„ו˘ י‰י ,‰ולבן
עם  '‰יח˘ב.

ז‰ו ‡פו‡ עומ˜ עניינ˘ ‰ל ˙פיל ‰זו‡ ,ו˙˘ ‰וטח יע˜ב לפני  '‰בˆ‡˙ו ל„רכו
„‚‰ול ,‰ל˜ר‡˙ ˜‰מ˙ „‰ור ˘‰לי˘י ב˘ו˘ל˙ ‡‰בו˙ – '˘ל‡ ימˆ‡ פסול בזרעי'.
כלומר ˘יזכ‰ ‰ו‡˘ ,ט‰ר˙ יסו„ ‰עם ‡כן ˙ו˘לם בו לחלוטין ,ול‡ י‰יˆ ‰ורך עו„
בניפוי ובירור בזרעו ‡חריו‡ ,ל‡ כל זרע יע˜ב י‰יו כ˘רים ול‡ י„ח ‰מ‰ם ‡י˘ .ובו
˙˜ויים במלו‡‰ ‰בטח˙  '‰ל‡בר‰ם – ל‰יו˙ לך ל‡ל˜ים ולזרעך ‡חריך.
יעקב מיטתו שלימה
וכ‡˘ר בי˜˘ יע˜ב כן נענ ,‰ובו ‰ו˘למ ‰מ˘פח˙ עם י˘ר‡ל ב˙כלי˙ ‰זוך
ו‰טו‰ר ,ומכ‡ן ו‡ילך ˘וב ל‡ י˙כן ˘יˆ‡ זרע פסול ממ˘פחו˙ י˘ר‡ל ל„ורו˙י‰ם,
וכ„כ˙יב – 'ו‡נכי נטע˙יך ˘ור˜ כול… ‰זרע ‡מ˙' )ירמיהו ב ,כא( .ו‰ו‡ מ‡˘ ‰מרו חז"ל
˘יע˜ב 'מיט˙ו ˘לימ) '‰שה"ש רבה ד ,ז(ב.

ו‰נ‰ ‰מ„רי‚˘ ‰ל מיט˙ו ˘לימ ‰עלול ‰ל‰יפ‚ם ‡ם ‡ח„ ‡ˆ‡ˆ‰ים יˆ‡ ל˙רבו˙
רע ,‰ולכן כ‡˘ר נ‡מר ב˙ור˘ ‰ר‡ובן חט‡ נ‡מר מי„ ‡חר כך – 'וי‰יו בני יע˜ב
˘נים ע˘ר' )לה ,כב( ובר˘"י – 'מ˘נול„ בנימין נ˘למ‰ ‰מיט ‰ומע˙ ‰ר‡וים ל‰ימנו˙,
ומנ‡ן .ורבו˙ינו „ר˘ו ללמ„נו ב‡ ˘כולן ˘וין וכולן ˆ„י˜ים ˘ל‡ חט‡ ר‡ובן' )שבת
נה .(:כלומר ˘‡ילו חט‡ ר‡ובן כבר ‰י ‰חסר ב˘לימו˙ מיט˙ו ˘ל יע˜ב.
וע„ סוף ימיו ‰י‡ ‰ו˙ו ˆ„י˜ ב‡‰י פח„‡ ˜‡ י˙יב ˘ל‡ ˙יפ‚ם מ„רי‚˙ 'מיט˙ו
˘לימ .'‰כמו ˘‡מרו ב‚מר‡ – '‡מר רבי ˘מעון בן ל˜י˘' ,וי˜ר‡ יע˜ב ‡ל בניו וי‡מר
‡‰ספו ו‡‚י„ ‰לכם' בי˜˘ יע˜ב ל‚לו˙ לבניו ˜‰ ıימין ונס˙ל˜ ‰ממנו ˘כינ‡ ,‰מר
˘מ‡ חס ו˘לום י˘ במיט˙י פסול ,כ‡בר‰ם ˘יˆ‡ ממנו י˘מע‡ל ,ו‡בי יˆח˜ ˘יˆ‡
ממנו ע˘יו‡ ,מרו לו בניו '˘מע י˘ר‡ל ‡ '‰לו˜ינו ‡ '‰ח„'‡ ,מרו כ˘ם ˘‡ין בלבך
‡ל‡ ‡ח„ ,כך ‡ין בלבנו ‡ל‡ ‡ח„ ,ב‡ו˙˘ ‰ע ‰פ˙ח יע˜ב ‡בינו ו‡מר' ,ברוך ˘ם
כבו„ מלכו˙ו לעולם וע„' )פסחים נו.(.

ב .ועיין במדרש – 'אברהם ויצחק פניהם מתכרכמות לעתיד לבוא בשביל בניהם ,אברהם בשביל ישמעאל ובני קטורה,
יצחק בשביל עשיו ואלופיו ,וכו' יעקב אין לו בושה שלא יבוש ,שנאמר )ישעיה כט ,כב-כג( 'לכן כה אמר ה' אל בית יעקב
אשר פדה את אברהם ,לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחוורו .כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי,
והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוקי ישראל יעריצו' ,שכולם צדיקים' )במדב"ר ב ,יג(.
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וכמו כן מ˘מע מל˘ון חז"ל ˘‚ם ‡ם ימו˙ ‡ח„ ‰בנים בחייו‰ ,ו‡ פ‚ם ב„ר‚˙
מיט˙ו ˘לימ .‰וז‰ ‰טעם ˘יע˜ב ‡˙‰בל כל כך על יוסף כ‡˘ר ‰י ‰סבור ˘טרוף
טורף ,ע„ כ„י כך ˘˙‰בט‡ 'כי ‡ר„ ‡ל בני ‡בל ˘‡ול) '‰להלן לז ,לה( .ובר˘"י ˘ם
‰בי‡ – 'ומ„ר˘ו‚ ,י‰נום ,סימן ז‰ ‰י ‰מסור בי„י מפי ‚‰בור‡ ‰ם ל‡ ימו˙ ‡ח„ מבני
בחיי ,מובטח ‡ני ˘‡יני רו‡‚ ‰י‰נום'.
כלומר ,כי ר˜ כ‡˘ר כל ˘נים ע˘ר בניו חיים ו‰ולכים ב„רכו „˜‰ו˘ ‰וממ˘יכים
‡ו˙ ‰ל„ורו˙י‰ם ‡חרי‰ם‰ ,רי זו ˘לימו˙ ‰מעל˘ ‰ל 'מיט˙ו ˘לימ' – '‰יע˜ב
˘לימ˙‡'.
ונר‡‚˘ ‰ם מ˘ ‰מˆינו ˘י˘ ברי˙ ל˘בטים '‚מירי „ל‡ כל˘ ‰בט‡' )ב"ב קטו,(:
יסו„ו במעל ‰זו ˘זכ ‰ב ‰יע˜ב ˘'מיט˙ו ˘לימ ,'‰וני˙נ ‰לו ‰‰בטח ‰מן ˘‰מים
˘לעולם ˙‰י ‰מיט˙ו ˘לימ ‰וי˙˜יימו כל י"ב ˘‰בטים.
יעקב אבינו  -שלב מחודש ביצירת עם ישראל

ו‡י˙‡ בחז"ל על ‰פסו˜ ˘נ‡מר על ‰ע˙י„ לבו‡ – 'ו‰י ‰ז˘ ‰לום ‡˘ור כי יבו‡
ב‡רˆנו וכי י„רוך ב‡רמנו˙ינו ,ו˜‰מונו עליו ˘בע ‰רועים ו˘מונ ‰נסיכי ‡„ם )מיכה
ה ,ד( ,מ‡ן נינ‰ו ˘בע ‰רועים„ ,ו„ ב‡מˆע„‡ ,ם ˘˙ ומ˙ו˘לח מימינו‡ ,בר‰ם יע˜ב
ומ˘ ‰ב˘מ‡לו' )סוכה נב.(:
ו‰נ„‡ ‰ם ˘˙ ומ˙ו˘לח ‰ם ˘לו˘˙ ‰רועים מ‡ומו˙ ‰עולם ,ו‡בר‰ם יע˜ב ומ˘‰
‰ם ˘לו˘˙ רועי עם י˘ר‡ל ,ו„ו„ ב‡מˆע כי ‰ו‡ י‰י‰ ‰מלך ‰מ˘יח‰˘ ,ו‡ ‰בריח
˙‰יכון ‰רוע‰ ‰מ˘ו˙ף לעם י˘ר‡ל ולכל ‡ומו˙ ‰עולם‡ .ולם ˆריך בי‡ור מ„וע ל‡
נזכר יˆח˜ ,ועיין בר˘"י ˘ם ˘' ‰˘˜‰ויˆח˜ ל‰יכן ‰לך' ,ו‰בי‡ על ז ‰„‚‡ ‰ב„רך
„ר˘.
ובפ˘וטם ˘ל „ברים נר‡˘ ,‰בס„ר ז˘ ‰ל ˘בע ‰רועים ל‡ נכללו ‡ל‡ ‰בונים
ו‰מייס„ים „‰יינו ‡לו ˘יˆרו מˆי‡ו˙ מחו„˘˙ בעם י˘ר‡ל .ו‰נ‡ ‰בר‰ם ‡בינו
‰ו‡ ˙‰‰חל ‰ו˘‰ור˘ לכל ‰מˆי‡ו˙ ˘ל עם י˘ר‡ל‡ .ולם יˆח˜ ‡ף ˘‰י‡ ‰ב בפני
עˆמו‡ ,בל ל‡ ˙‰חיל בו מˆי‡ו˙ ח„˘‡ ‰ל‡ ‰י‰ ‰מ˘ך למˆי‡ו˙ ˘חי„˘ ‡בר‰ם
‡בינו‡ ,מנם יע˜ב ˙‰חיל בו ˘לב מחו„˘ ˘ל 'מ˘פח˙ עם י˘ר‡ל' ,ועל כן ‰ו‡
מ‰רועים ‡˘ר בנו ויס„ו מˆי‡ו˙ מחו„˘˙ בעם י˘ר‡ל .וכן נמנ ‰בין ‰רועים ‰ללו
מ˘ ‰רבינו ‡˘ר ‰י‚‰ ‰ו‡ל ממˆרים ,וחי„˘ ‡˙ מˆי‡ו˙ם כ'עם'.
]ו‡כן מˆינו ˘‡ˆל יˆח˜ ‡בינו כ‡˘ר נר‡‡ ‰ליו  '‰ו‰בטיחו על ‰ברי˙ לזרעו
‡חריו נ‡מר בכל פעם ˘ז ‰בזכו˙ ‡בר‰ם‰ .ן בפעם ‰ר‡˘ונ ‰כ‡˘ר בי˜˘ לר„˙ ל‚רר
וברכו ' – '‰ו‡‰י ‰עמך ו‡ברכך כי לך ולזרעך ‡˙ן ‡˙ כל ‡‰רˆו˙ ‡‰ל ,ו˜‰ימו˙י
‡˙ ˘‰בוע˘‡ ‰ר נ˘בע˙י ל‡בר‰ם ‡ביך .ו‰רבי˙י ‡˙ זרעך ככוכבי ˘‰מים ו‚ו' ע˜ב
‡˘ר ˘מע ‡בר‰ם ב˜ולי ו‚ו'' )לעיל כו ,ה( .וכן ‡חר כך כ‡˘ר על ‰לב‡ר ˘בע נר‡‰
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‡ליו  '‰ו‡מר לו '‡נכי ‡לו˜י ‡בר‰ם ‡ביך ‡ל ˙יר‡ כי ‡˙ך ‡נכי וברכ˙יך ו‰רבי˙י
‡˙ זרעך בעבור ‡בר‰ם עב„י' )כו ,כד( .ו‰יינו כ‡מור˙˘ ,מˆי˙ עניינו ˘ל יˆח˜ ‰י˙‰
ב‰יו˙ו ‰ממ˘יך ˘ל „רך ‡בר‰ם בעולם‚[.
ו‚ם בנבי‡ים מˆינו כמ ‰פסו˜ים ˘נזכרו ‡בר‰ם ויע˜ב ול‡ נזכר יˆח˜ ,כ‚ון 'כ‰
‡מר ‡ '‰ל בי˙ יע˜ב ‡˘ר פ„‡ ˙‡ ‰בר‰ם' )ישעיה כט ,כב(' .ו‡˙ ‰י˘ר‡ל עב„י יע˜ב
‡˘ר בחר˙יך זרע ‡בר‰ם ‡ו‰בי' )ישעיה מא ,ח(˙˙' .ן ‡מ˙ ליע˜ב חס„ ל‡בר‰ם ‡˘ר
נ˘בע˙ ל‡בו˙ינו מימי ˜„ם' )מיכה ז ,כ(.
ו‰יינו מ‡‰י טעמ‡ ˘˘ני ‡בו˙ ‡לו חי„˘ו ˘לבים מחו„˘ים בעם י˘ר‡ל‡ ,בר‰ם
˙‰‰חל ‰ו˘‰ור˘ ‰ר‡˘וני ,ויע˜ב ˙‰חל˙ ‰מ˘פח.‰

יעקב אבינו לא מת
ובז ‰י˘ לב‡ר מ‡˘ ‰מרו ב‚מר‡ – '‡מר רבי יוחנן ,יע˜ב ‡בינו ל‡ מ˙‡ ,מרו לי,‰
וכי בכ„י ספ„ו ספ„ניי‡ וחנטו חנטיי‡ ו˜ברו ˜בריי‡‡ ,מר ל‰ו ,מ˜ר‡ ‡ני „ור˘,
˘נ‡מר 'ו‡˙‡ ‰ל ˙יר‡ עב„י יע˜ב נ‡ום  ,'‰ו‡ל ˙ח˙ י˘ר‡ל כי ‰נני מו˘יעך מרחו˜,
ו‡˙ זרעך מ‡ר˘ ıביים' מ˜י˘ ‰ו‡ לזרעו ,מ ‰זרעו בחיים ‡ף ‰ו‡ בחיים' )תענית ה.(:
ו‰נ ‰ז ‰פ˘וט ˘‡ין כוונ˙ ‚‰מר‡ ˘בכך ˘זרעו בחיים ‰רי ‰ם מנˆיחים ‡˙ ˘מו
ונו˘‡ים ‡˙ זכרו‡˘ ,ם כן ‰רי „בר ז‰ ‰ו‡ בכל ‡„ם ,מ ‰זרעו בחיים ‡ף ‰ו‡ בחיים,
ומ„וע ‡פו‡ ל‡ נ‡מר כן ב‡בר‰ם ויˆח˜ ,וב˘נים ע˘ר ˘‰בטים בני יע˜ב ,כי נח˘בים
‰ם כעו„ם חיים ,ומ„וע נ‡מר „בר ז„ ‰וו˜‡ ביע˜ב ‡בינו.
‡ל‡ ‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡˘ ,מכיון ˘מˆי‡ו˙ '‰עם' ‰חל ‰ביע˜ב ,על כן ני˙ן לומר
עליו 'ל‡ מ˙' ,ו‡כן „בר ז‡ ‰מור ר˜ בו בלב„ ,וכ‡מור ,כי ˜ביע ‰מוחלט˙ זו ‡˘ר
כל ‰יוˆ‡ מחלˆיו ˘ל יע˜ב ב˘ם י˘ר‡ל יכונ ‰ונכלל במעל˙ ‡בו˙יו‡ ,ינ ‰מיוחס˙
‡ל‡ ליע˜ב לב„ו .לפי ˘בכ„י ל‰ח˘יבנו כעם ‡ '‰ין „י ב‰יו˙נו בני ‡בר‰ם‰˘ ,רי ‡ף
י˘מע‡ל ‰ו‡ בנו ,ו‡ף ‡ין „י ב‰יו˙נו בני יˆח˜ ,כי ע˘יו יוכיח .וכל מ˘ ‰זכינו ל‰יו˙
‰עם ‰נבחר 'עם י˘ר‡ל'‰ ,ו‡ ‡ך ב˘ל ‰יו˙נו בני יע˜ב˘ ,מעל˙ ˘ל˘˙ ‡‰בו˙ נכללו
בו כ‡ח˙ ומיט˙ו ‰י˙˘ ‰למ ,‰על כן נח˘בים כל יוˆ‡י חלˆיו ל„ורו˙יו כ'עם י˘ר‡ל',
וכבני יע˜ב ע„ עולם.
ג  .והנה אברהם אבינו נכנס לארץ וזכה בה כאבי האומה ,וכן יעקב אבינו חזר לארץ לאחר בנין המשפחה ,אבל יצחק
לא יצא ממנה ,והיינו כנ"ל כי עבודתו היתה להוות המשכיות לאברהם אבינו .וכן מצינו שניים מהשלשה מקומות שנקנו
בכסף על ידי עם ישראל )ב"ר עט ,ז( שהיה על ידי אברהם שקנה את מערת המכפלה ,ויעקב שקנה את חלקת השדה בשכם,
]והשלישי בית המקדש על ידי דוד[ .ועיין מה שביארנו בזה בפרשת חיי שרה )חלק המאמרים מאמר ב( ולהלן בפרשת וישלח
)לג ,יט( שאברהם אבינו עשה בה קנין על ידי עשיית אחוזת קבר לאבות האומה ,ויעקב קנה בה קנין לדיורים עבור הבנים,
כיון שהוא היה התחלת מציאות העם] .ודוד המלך קבע את מקום המקדש להשראת השכינה בבית עולמים[.
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כל ˘נים ע˘ר ˘‰בטים וˆ‡ˆ‡י‰ם ,וˆ‡ˆ‡י ˆ‡ˆ‡י‰ם ע„ עולם ,לעולם נח˘בים ‰ם
כבני ‰עם ‰נבחר ,ו˙ ‡‰מי„˙ מעל˙ם ‰עˆמי˙ ‡˘ר ˙‡ .‡‰ולם סיב˙ ‰יו˙ם ˘ייכים
מבטן ומלי„ ‰לכלל י˘ר‡ל – ‡ינ ‰נעוˆ ‰במעל˙ ˘‰בט ˘ממנו יˆ‡ו ,כי ‰ן ‰נול„
מר‡ובן ו‰ן ‰נול„ מ˘מעון˘ ,ווים במעל˙ ערכם כבני י˘ר‡ל‡ ,ל‡ סיב˙ ‰יו˙נו בני
‰עם‰ ,י‡ ‡ך בזכו˙ ˘ייכו˙נו למ˘פח˙ יע˜ב.
זו ‰י‡ ‡פו‡ זכו˙ו ‰נˆחי˙ ˘ל יע˜ב ,ולכן ר˜ עליו ‡מרו ˘'ל‡ מ˙' ,כי ‰ו‡ ‡˘ר
˜‰ים ויס„ ‡˙ מ˘פח˙ י˘ר‡ל ,ו˜יומו ‰י˙‰ ‰חל ‰למˆי‡ו˙ ‰ח„˘˘ ‰ל 'עם י˘ר‡ל'
וכל עו„ ˘‰מ˘פח‰ ‰ז‡˙ חי ‰ו˜יימ˙‡ ,ף ‰ו‡ חי ו˜יים ,כי כל ‡˘ר לנו ˘לו ‰ו‡
ו‰מˆי‡ו˙ ‡˘ר ייס„‰ ,י‡ עˆמ‰ ‰ולכ˙ ונמ˘כ˙ – 'מ ‰זרעו בחיים ‡ף ‰ו‡ בחיים'.

ו‰נ ‰עˆם „‰בר ˘'ל‡ מ˙' י˘ לו ‚ם מ˘מעו˙ ל‰לכ ,‰ו‰ו‡ מפור˘ ב‚מר‡ –
'חט‡˙ ˆיבור ˘מ˙ו בעלי‡ ‰ינ ‰מ˙ ,‰לפי ˘‡ין ˆ‰יבור מ˙ים' )תמורה טו .(:כלומר
˘‡ף ˘‰יחי„ים מ˙ים‡ ,ולם מˆי‡ו˙ ‰עם ‰י‡ חטיב‡ ‰ח˙ ‰נח˘ב˙ כ‚וף ‡ח„ ,ור˜
‰יחי„ים ˘בו מ˙חלפים מ„ור ל„ור .נמˆ‡ ˘מˆי‡ו˙ עם י˘ר‡ל חי ‰ו˜יימ˙ לעולם„.

ד .ומעין זה אמרו 'דוד מלך ישראל חי וקיים' )ר"ה כא ,(.והיינו שמכיון שהובטח לדוד מאת ה' שהמלכות מביתו תכון
לעולם ,נמצא שעניינו של דוד חי וקיים תמיד.
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יעקב קראו בית
הסולם – שמים וארץ כבית ועליה
'ויחלום ו‰נ ‰סולם מוˆב ‡רˆ ‰ור‡˘ו מ‚יע ˘‰מימ ,‰ו‰נ ‰מל‡כי ‡לו˜ים עולים
ויור„ים בו .ו‰נ '‰ ‰נˆב עליו וי‡מר‡ ,ני ‡ '‰לו˜י ‡בר‰ם ‡ביך ו‡לו˜י יˆח˜‡‰ ,רı
‡˘ר ‡˙˘ ‰וכב עלי ,‰לך ‡˙ננ ‰ולזרעך ו‚ו' ויי˜ ıיע˜ב מ˘נ˙ו ,וי‡מר ‡כן י˘ '‰
במ˜ום ‰ז ,‰ו‡נכי ל‡ י„ע˙י .וייר‡ וי‡מר מ ‰נור‡ ‰מ˜ום ‰ז‡ ,‰ין ז ‰כי ‡ם בי˙
‡לו˜ים וז˘ ‰ער ˘‰מים' )כח ,יב-יז(.

נר‡ ‰פ˘וט ˘מחז ‰סולם נ˘‚ב ז˘ ‰ר‡ ‰יע˜ב‡ ,ין ‰כוונ˘ ‰נוכח לר‡ו˙ מˆי‡ו˙
˜בוע ‰ו˜„ומ ‰מ˘כבר ‰ימים˘ ,יע˜ב ר˜ ע˙ ‰זכ ‰לר‡ו˙ ‰לר‡˘ונ‡ ,‰ל‡ ‰חלום
‰ר‡ ‰ל„ע˙ ˘ע˙‰ ‰חל ‰ל˜˙‰יים מˆי‡ו˙ נ˘‚ב ‰זו ,וב˘לב ז‚‰ ‰יע יע˜ב למ„רי‚‰
‰רמ '‰˘ ‰מ˘ר˘ ‰כינ˙ו במ˜ום ‰ימˆ‡ו˙ו ו '‰ניˆב עליו.
וי˘ ל‰וסיף עו„ ˘מחז ‰ז˘ ‰נ‚ל ‰לו ליע˜ב ‡ין ˙וכנו ר˜ נבו‡ ‰על ˜ביע˙ מ˜ום
לבי˙ ‰מ˜„˘‡ ,ל‡ ‰י ‰כ‡ן חיזיון ו‚ילוי נ˘‚ב על כללו˙ ‰ופע˙ ˘‰כינ ‰ב‡ר.ı
כלומר ˘‰מˆי‡ו˙ ‡‰רˆי˙ כול ‰נ˙על˙ ‰על י„י ז˘ ‰מע˙˜ ‰בע ˘ ˙‡ '‰כינ˙ו
ב˙ח˙ונים ב‡ופן ˙מי„י .ומע˙˘‰ ‰מים ו‡‰ר‡˙‰ ıח„ו ל‰יו˙ם כמ˜ום ‡ח„˘‡ ,ר
י˘ ב‰ם מ„ור ל˘כינ.‰
כי ‰רי ‡‰ר ıו˘‰מים ‰ם ˘ני „ברים נפר„ים ˘‡ין ˘ום ‰י˙כנו˙ ˘ל חיבור ביני‰ם.
ועבור בני ‡‰ר ıמ‰וו˘‰ ‰מים מ˜ום בל˙י מו˘‚ ˘‡ין כל ‡פ˘רו˙ ל‚‰יע ‡ליו.
וכן ‡ין ז ‰מכבו„ו י˙"˘ ˘‡‰לו˜ים יבו‡ ל˘כון ב‡ר ıב˜רב בני ˙מו˙ ,‰וכ„כ˙יב
'˘‰מים ˘מים ל '‰ו‡‰ר ıלבני ‡„ם' )תהילים קטו(] .ועיין מ˘ ‰בי‡רנו בז ‰בפר˘˙
בר‡˘י˙ )חלק המאמרים  -מאמר ג( בענין ברי‡˙ ‰ר˜יע ביום ˘‰ני˘ ,כל ˙כלי˙ו ‰י‰
˜ביע˙ מ˜ום ל˘כינ ‰ב˘מים[.
ומ˘ום כך ‰י ‰ז„ ‰בר כ ‰מפלי‡ ומחו„˘ בחלומו ˘ל יע˜ב לר‡ו˙ מחז˘ ‰ל
סולם ‰מחבר בין ˘‰מים ו‡‰ר ,ıכלומר ב˘ע ‰נ˙ח„˘ לר‡˘ונ ‰ענין נ˘‚ב ז,‰

סד

פרשת ויצא

•
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וב˜‰יˆו ‰ביע ‡˙ עוˆם ˙˘‰וממו˙ו – 'ויי˜ ıיע˜ב מ˘נ˙ו וי‡מר ‡כן י˘  '‰במ˜ום
‰ז ‰ו‡נכי ל‡ י„ע˙י .וייר‡ וי‡מר מ ‰נור‡ ‰מ˜ום ‰ז‡ ‰ין ז ‰כי ‡ם בי˙ ‡לו˜ים וז‰
˘ער ˘‰מים' )כח ,טז-יז(.
כי ‡ף ˘מ˜ום ‰ '‰ו‡ ב˘מים ומ˜ומו ˘ל „‡‰ם ‰ו‡ ב‡ר ,ıעם כל ז‡˙ י˘נו סולם
מוˆב ‡רˆ ‰ור‡˘ו מ‚יע ˘‰מימ‰ ,‰סולם מסמל ˘‡ין ‰ם ˘ני ב˙ים מוב„לים‡ ,ל‡
בחינ˙ בי˙ ‡ח„ ˘בו ˘ני ˜ומו˙ – ו‡‰ר ıו˘‰מים ‚ם יח„ ‰ם מˆי‡ו˙ ‡ח˙ כ'בי˙
ועלי.'‰
ובי˙ ‰מ˜„˘ ‰ו‡ ‰מ˜ום ˘בו ב‡ לי„י ביטוי ‰מˆי‡ו˙ ‰מופל‡‰ ‰ז‡˙ ˘˘‰כינ‰
˘ור ‰ב‡ר ıבכלל ,ובעם י˘ר‡ל בפרט .וכמו ˘‡מר ˘למ ‰בע˙ חנוכ˙ ‰בי˙ – 'כי
‡‰מנם י˘ב ‡לו˜ים על ‡‰ר‰ ,ıנ˘‰ ‰מים ו˘מי ˘‰מים ל‡ יכלכלוך‡ ,ף כי ‰בי˙
‰ז˘‡ ‰ר בני˙י' )מלכים א' ח ,כז(.
]ועיין ב‚ור ‡רי ‰כ‡ן – 'כי ‰עליונים ו˙‰ח˙ונים נב„לים ז ‰מז ‰ומ˙חל˜ים ז‰
מז ,‰וב˘ביל ˘‰ם נב„לים ז ‰מז‡ ,‰ין ‡ח„ ‰כל ,ולפיכך נבר‡ ˘מים בי„ ימין ,ו‡רı
נבר‡˙ בי„ ˘מ‡ל ,כי ‰עליונים נב„לים מן ˙‰ח˙ונים ,ו‰ב„ל ˘ל‰ם ˘י˘ ל‰ם יו˙ר
מעל ‰ומ„רי‚ .‰ו‡ילו בי˙ ‰מ˜„˘ נבר‡ ב˘˙י י„ים )כתובות ה (.במ‰˘ ‰ו‡ כולל ‰כל,
ו‰ו‡ ‰חיבור בין עליונים ו˙ח˙ונים ,ר‡וי ˘י‰י ‰נבר‡ ב˘˙י י„ים'[.
שלושת האבות  -שלשה דרגות בגילוי השכינה בארץ

ו‰נ‡ ‰י˙‡ ב‚מר‡ – 'ו‡מר רבי ‡לעזר מ‡י „כ˙יב ,ו‰לכו עמים רבים ו‡מרו לכו
ונעל‡ ‰ל ‰ר ‡ '‰ל בי˙ ‡לו˜י יע˜ב ו‚ו'‡ ,לו˜י יע˜ב ול‡ ‡לו˜י ‡בר‰ם ויˆח˜,
‡ל‡ ל‡ כ‡בר‰ם ˘כ˙וב בו ‰ר˘ ,נ‡מר '‡˘ר י‡מר ‰יום ב‰ר  '‰יר‡ ,'‰ול‡ כיˆח˜
˘כ˙וב בו ˘„˘ ,‰נ‡מר 'ויˆ‡ יˆח˜ ל˘וח ב˘„‡ ,'‰ל‡ כיע˜ב ˘˜ר‡ו בי˙˘ ,נ‡מר
וי˜ר‡ ‡˙ ˘ם ‰מ˜ום ‰‰ו‡ בי˙ ‡ל' )פסחים פח.(.
וכעין ז ‰במ„ר˘ – '‡ין ז ‰כי ‡ם בי˙ ‡לו˜ים וז˘ ‰ער ˘‰מים‡ .בר‰ם ˜ר‡ו ‰ר
˘נ‡מר 'ב‰ר  '‰יר‡ ,'‰יˆח˜ ˜ר‡ו ˘„' ‰כריח ˘„˘‡ ‰ר ברכו  ,''‰יע˜ב ˜ר‡ו פלטין
'‡ין ז ‰כי ‡ם בי˙ ‡לו˜ים'‡ ,מר ˜‰ב"˜ ‰˙‡ ‰ר‡˙ ‡ו˙ו בי˙ ע„ ˘ל‡ ‡בנ‡ ,‰ני
בונ‡ ‰ו˙ו ו˜ור‡ ל˘מך' ,בי˙ יע˜ב לכו ונלכ ‰ב‡ור ) ''‰מדרש תהלים מזמור פא ,ומדרש
'בראשית רבתי' כח ,יז(.
כי ‡כן על י„י ˆ„˜˙ם ועבו„˙ם ˘ל ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים ב‡˘‰ ‰כינ ‰ו˘ר˙ ‰ב‡ר,ı
‡מנם ‡ף ˘‰חל‚˙‰ ‰לו˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰לˆ„י˜ים ,ע„יין ל‡ ‰י˙ ‰לו '„יר ‰ב˙ח˙ונים'.
ו‰נ ‰יסו„ו ו˙˘˙י˙ו ˘ל עם י˘ר‡ל ‰ו‡ ˘ל˘˙ ‡‰בו˙ ‡בר‰ם ,יˆח˜ ,ויע˜ב,
ומעל˙ עם י˘ר‡ל ˘‰ו‡ מיוס„ על ˘ל˘‡ ‰בו˙ .ו„בר ז ‰מביע ‡˙ ‰כח ועˆמ˘ ‰ל
בנין עם י˘ר‡ל˘ ,עומ„ על ˘ל˘ ‰עמו„ים ‡י˙נים ‡לו.
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ו‰ו‡ ‡˘ר ‡מרו חז"ל ,כי מי„˙ ˘‰ר‡˙ ˘‰כינˆ‡ ‰ל כל ‡ח„ מן ‡‰בו˙ ‰י˙‰
מרוב ‰ונעלי˙ מ˘ל ˜ו„מו ,כלומר ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰על˙ ‰ב„ר‚˙ ‰מ„ור ל„ור – ‡ˆל
‡בר‰ם ‰י˙˘‰ ‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰בˆור‡ ‰רעי˙ ,בחינ˙ '‰ר' ˘‡ין „רך „‡‰ם לעלו˙ בו
‡ל‡ לפר˜ים .מרוב ‰ממנ‰ ‰י‡ מי„˙ יˆח˜˘‰˘ ,ר‡˙ ˘‰כינˆ‡ ‰לו ‰י˙˜ ‰בוע‰
יו˙ר ,בבחינ˙ '˘„„˘ '‰רך „‡‰ם ˙„יר ב ‰לעב„ ‰ול˘מר.‰
‡ך ‰עול ‰על כולנ‰ ‰י‡ מי„˙ יע˜ב˘˘ ,ר˙ ‰עליו ˘כינ ‰בבחינ˙ 'בי˙'‰˘ ,ו‡
מ˜ום ‰‰ימˆ‡ו˙ ˜‰בוע ביו˙ר .כלומר ˘‡ף ˘כבר ‰ופיע  '‰בעולם‡ ,ולם ‰ופע˙ו
ע„ כ‰ ‰י˙ ‰בבחינ˙ '˘‰מים ˘מים ל '‰ו‡‰ר ıנ˙ן לבני ‡„ם' ,כלומר ˘מ˜ומו
˜‰בוע ˘ל ‰ '‰ו‡ ב˘מים ,וב‡ר‰ ıי ‰מופיע ר˜ לפר˜ים ב‚ילויים ח„ פעמיים.
„‰יינו ˘מ˜ום ˘‰כינ ‰ו‰מ˜„˘ ע„יין ל‡ ‰י˙ ‰ב‡ופן ˘ל ˜ביעו˙ כמו בי˙ ‡ל‡
כ‰ר וכ˘„ ,‰כלומר ˘˘‰כינ˘ ‰ר˙ ‰עלי‰ם בבחינ˙ ‡ורח ,ור˜ ב„ור ˘‰לי˘י ˘ל
„ˆ‰י˜ים – ‡בו˙ינו „˜‰ו˘ים ,נע˘„‰ ‰בר ב‡ופן ˘ל ˜ביעו˙ ,ולכן יע˜ב ˜ר‡ו 'בי˙'.
ו„בר ז˙‰ ‰בט‡ ל„‰י‡ בחלומו ˘ל יע˜ב ,כ‡מור בר‡ו˙ו ‡˙ ‰סולם ‰מוˆב ‡רˆ‰
ור‡˘ו מ‚יע ˘‰מיימ‰„ ,‰יינו ˘נ˙‰וו˙ ‰ע˙ ‰מˆי‡ו˙ מחו„˘˙ ל‚מרי '‡ין ז ‰כי ‡ם
בי˙ ‡לו˜ים'' ,יע˜ב ˜ר‡ו בי˙'.
שלשה אופני עבודה מחודשים
עו„ י˘ לב‡ר בז˘‰˘ ,‰מו˙ ‰מיוח„ים ˘חי„˘ כל ‡ח„ מ‡‰בו˙ במ˜ום ‰מ˜„˘,
‰ר ,‰„˘ ,בי˙‡ ,ינו ר˜ ˙וספ˙ חיזו˜ וריבוי ב‚ילוי ˘‰כינ‡ ,‰ל‡ יסו„ו בז˘ ‰כל ‡ח„
מ‡‰בו˙ ‚יל ‰וחי„˘ ˘לב נוסף ו‚וון נוסף בעבו„˙  '‰זו למעל ‰מזו˘‡ ,ר נובעים
מ˘ל˘ ‰עניינים ˘ונים ב‚ילוי ‰נ '‰ ˙‚‰בעולם‰ ,מ‰וים ˘ל˘˘ ‰לבים ב˜˘ר ‡˘ר
בין ˜‰ב" ‰לברו‡יו.

‰יסו„ ‰ר‡˘ון‡ ,ו˙ו חי„˘ ו‚יל‡ ‰בר‰ם ‡בינו ע" ‰ו‡‰יר ‡˙ ‰עולם‰ ,ו‡
‡‰מונ‰ ‰בסיסי˙ בבור‡ ‰עולם ,כמו ˘‡מרו חז"ל – 'בן ˘ל˘ ˘נים ‰כיר ‡בר‰ם ‡˙
בור‡ו' )נדרים לב .(.ובמ„ר˘ – '‡מר‡˙ ,מר ˘‰ביר‰ ‰זו בל‡ מנ‰י‚ˆ‰ ,י ıעליו בעל
‰ביר ,‰ו‡מר לו ‡ני ‰ו‡ בעל ‰ביר) '‰ב"ר לט ,א( .וכן ‡מרו – 'מיום ˘בר‡ ˜‰ב"˙‡ ‰
‰עולם ,ל‡ ‰י„‡ ‰ם ˘˜ר‡ו ל˜‰ב"„‡ ‰ון ,ע„ ˘ב‡ ‡בר‰ם ו˜ר‡ו ‡„ון' )ברכות ז.(:
וז‰ו עומ˜ מ‡מרם ז"ל '‡בר‰ם ˜ר‡ו ‰ר' ,כי ‰‰ר מסמל ‡˙ ‰ברי‡ ˙‡ ,‰מˆי‡ו˙ו
‰יסו„י˙ ˘ל ‰עולם ,כלומר ‰‰כר ‰כי י˘ בור‡ ‡˘ר יˆר וכונן ‡ר ıומלו‡ .‰ולפי
˘‡בר‰ם ‚יל˜‰ ˙‡ ‰ב" ‰מˆ„ ‰יו˙ו 'בור‡' ,על כן ‡ף ‰נ '‰ ˙‚‰עמו ‰י˙ ‰על י„י
‚ילוי כוח ˜‰ב" ‰בברי‡‰ ,‰ב‡ לי„י ביטוי ב˘י„ו„ מערכו˙ ‰טבע ,ב‰ם מ˙‚לים
כל חו˜י ‰מˆי‡ו˙ כחומר בי„ ‰יוˆר˘‡ ,ר ברˆו˙ו מ˜יימם ,וברˆו˙ו מחליפם ובור‡
˙ח˙ם יˆירו˙ ח„˘ו˙.
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על יסו„ ‰כר˙ ‡בר‰ם ‡˙ בור‡ו‰ ,וסיף יˆח˜ ‡בינו ע"‰ ˙‡ ‰ענין ‰ב‡ ‡חריו –
„‰יינו ‰נ‰ '‰ ˙‚‰מ˙ח„˘˙ ˙„יר ב˙וך ‰ברי‡‰ .‰כר ‰זו – ˘‡ף ב˙וך ‚„רי ‰טבע,
ל‡ כוחו ועוˆם י„ו ˘ל ‡„ם ‰ו‡ מ˜ור ˆ‰לח˙ו‡ ,ל‡ ‰כל מ˙נ˙ ‡לו˜ים ‰י‡‰ ,נו˙ן
ל‡„ם „ע˙ וכוח לע˘ו˙ חיל – מי„ ‰זו זיכ˙‡ ‰ו˙ו ‡˘ר ‰נ '‰ ˙‚‰עמו ˙‰בט‡‰
ב˘‰פע˙ ברכ ‰עליו „וו˜‡ ב˙וך טבעו ˘ל עולם ,כמו ˘נ‡מר – 'ויזרע יˆח˜ ב‡רı
‰‰י‡ וימˆ‡ ב˘נ‰‰ ‰י‡ מ‡˘ ‰ערים ויברכ‰ו  ,'‰וי‚„ל ‡‰י˘ וילך ‰לוך ו‚„ל ע„
כי ‚„ל מ‡„ ,וי‰י לו מ˜נ‡ˆ ‰ן ומ˜נ ‰ב˜ר ועבו„ ‰רב) '‰כו ,יב-יד( .ור‡ ‰ר˘"י ˘ם –
'˘‰יו ‡ומרים זבל פר„ו˙יו ˘ל יˆח˜ ול‡ כספו וז‰בו ˘ל ‡בימלך' .כן מˆינו בחפיר˙
‰ב‡רו˙' – ,וי‡מר כי ע˙‰ ‰רחיב  '‰לנו ופרינו ב‡ר ,'ıויו˘בי ‡‰ר‡ ıף כינו‰ו על
˘ם ‰ברכ˘˘ ‰ר˙ ‰במע˘יו – '‡˙ ‰ע˙ ‰ברוך  .''‰ב‰נ '‰ ˙‚‰עם יˆח˜ ב‡ לי„י
ביטוי ,כי ‚˙‰לו˙ ˘‰כינ‡ ‰ינ„ ‰וו˜‡ על י„י ˘י„ו„ מערכו˙ ‰טבע וחילוף ס„רי
בר‡˘י˙‡ ,ל‡ ‡ף ב˙וך מערכ˙ ‰טבע ,מ˙‚לי˙ ‡‰ר˙ ‰פנים ו˘‰כר ‰טוב לנ‡מני .'‰
וז‰ו עומ˜ מ‡מרם ז"ל 'יˆח˜ ˜ר‡ו ˘„ .'‰כי  ‰„˘‰מסמל˙ ‡˙ עמל „‡‰ם
ומל‡כ˙ו ,כלומר ‰‰כר ‰כי ‡ף ˘„‡‰ם עו˘‰ ‰רי ‰ '‰ו‡ ‰מˆליח בי„ו ,וכי ל‡ ר˜
יˆיר˙ ˘ ‰„˘‰לו ‰י‡ ,כי ‡ם ‚ם פעול˙  ‰„˘‰וכוח‰ ‰טמון ב‡ ,‰ינם ‡ל‡ מי„ בעל
‰כוחו˙ כולם ,ו‰ו‡ ‰מולי„ ‰ומˆמיח ,‰ו‰ו‡ ‰נו˙ן זרע לזורע ולחם ל‡וכל.
יעקב קראו בית – הקיום והשמירה מאת ה'

על ‚בי יסו„ עניינו ˘ל יˆח˜‰˘ ,ח„יר ‡˙ ‰‰כר ‰ב‰נ˘ '‰ ˙‚‰בכוחו˙ ‰טבע
ובˆ‰לח˙ם‡‰ ,יר יע˜ב ‡בינו ע"‰‰ ˙‡ ‰כר‰ ‰יו˙ר עמו˜ ,‰כי ‚ם ˜יום ‰מˆי‡ו˙
כ˘לעˆמ – ‰מע˘ '‰ ‰ו‚˘‰ח˙ו ‰י‡ ,ולכן „‰רך ב˙‰ ‰בט‡‰ ‰נ˜‰ ˙‚‰ב"˙‡ ‰
יע˜ב‰ ,י˙„ ‰וו˜‡ על י„י ˘מיר˙ ˜יומו חרף כל ˆ‰רו˙ ו˙‰ל‡ו˙.
ומˆ‡נו ‡ˆל יע˜ב ענין ˘‰מיר ‰כ˘ברח מע˘יו ‡חיו לבי˙ לבן‡˘ ,מר לו – '‰
'ו‰נ‡ ‰נוכי עמך ו˘מר˙יך בכל ‡˘ר ˙לך ו‚ו' )כח ,טו( ול‰לן ˘ם' ,וי„ר יע˜ב נ„ר
ל‡מר ‡ם י‰י‡ ‰לו˜ים עמ„י ו˘מרני ב„רך ‰ז˘‡ ‰ר ‡נכי ‰ולך ו‚ו' )כח ,כ( .ו‡כן
‡ז ˙י˜ן ˙פיל˙ ערבי˙ ,כמו ˘למ„ים מ‰כ˙וב ˘ם 'ויפ‚ע במ˜ום' ‡ין פ‚יע‡ ‰ל‡
˙פיל .‰כי בליל‡ ‰ין מל‡כ ‰ועבו„ ‰כי ‡ם ˘מיר ‰על ˜‰יים.
וכ„ברי יע˜ב ללבן ‡חר ˘נו˙ עב„ו˙ו בבי˙ו – 'לולי ‡לו˜י ‡בי ‡לו˜י ‡בר‰ם ופח„
יˆח˜ ‰י ‰לי כי ע˙ ‰רי˜ם ˘לח˙ני ˙‡ ,עניי ו‡˙ י‚יע כפי ר‡‡ ‰לו˜ים ויוכח ‡מ˘'
)לא ,מב(ˆ‡ .ל יע˜ב נ˙ח„˘ ‡פו‡ ,כי ‚˙‰לו˙ ˘‰כינ‡ ‰ינ„ ‰וו˜‡ על י„י ˆ‰לח˙
מע˘„‡‰ ‰ם ועל י„י ברכ ‰מיוח„˙ ˘‰רוי ‰ב‰ם‡ ,ל‡ ‡ף בזמנים ‡˘ר ‡ין כל „בר
מ˙ח„˘ ב‰ם‰ ,רי ˘עˆם ˘מיר˙ ˜‰יים חי„ו˘ ‰י‡ ,ו˙לוי ‰ברˆון  '‰וב‚˘‰ח˙ו.
וז‰ו עומ˜ מ‡מרם ז"ל 'יע˜ב ˜ר‡ו בי˙' ,כי ‰בי˙ מסמל יו˙ר מכל ‡˙ ˘מיר˙
˜‰יום ˙‡ ,מˆי‡ו˙ו ˘ל „‡‰ם כמו ˘‰ו‡ .ו‰נ ,‰כ‡ן ‰ו˘למ‰‰ ‰כר‰ ‰מל‡ ‰ב‰נ˙‚‰
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 '‰בעולם ,כי ל‡ זו בלב„ ˘˜‰ב" ‰בר‡ו ,ול‡ זו בלב„ ˘כל ‰כוחו˙ ‰מ˙ח„˘ים בו
ב‡ים מ‡˙ו‡ ,ל‡ ‡ף ‰מˆי‡ו˙ עˆמ‰ ‰י‡ מ‡˙ ‰ ,'‰מחי‰ ˙‡ ‰כל ו‚˘‰ח˙ו מ˜יימ˙
‡˙ ‰כל.
‰נ ‰כי כן‰' ,ר' מבט‡ ‡˙ עˆם מˆי‡ו˙ ‰ברי‡ ,‰וז ‰בחינ˙ עבו„˙ ‡בר‰ם ל‰כיר
‡˙ חס„י ˘ '‰בעˆם ‰ברי‡ .‰ו‡ילו '˘„‰ '‰יינו מ˜ום עבו„˙ „‡‰ם‚˘ ,ם כ‡ן
מ˙‚ל ‰כבו„ו י˙"˘ בכך ˘‰ו‡ נו˙ן כוח ל‡„ם לע˘ו˙ חיל .וז ‰בחינ˙ עבו„˙ יˆח˜.
'בי˙' לעומ˙ ז‡˙ ‰ו‡ מ˜ום „‡‰ם ‡˘ר חי ומ˙˜יים בו ,ו‚ם מ˜ום ‡˘ר נוע„ ל˙˙
ל‡„ם מחס ‰ומ‚ן מפ‚עי ‰עולם ,וז ‰נ˙ח„˘ ע"י יע˜ב ‡˘ר ‚ם מˆ„ ז ‰י˘ לעב„ו כי
‰כל מ‡˙ו י˙ברך.
תפילות אבות תקנום

ועל „רך ז ‰בי‡רנו ‚ם ‡˙ מ‡מר חז"ל – '˙פילו˙ ‡בו˙ ˙י˜נום וכו'‡ ,בר‰ם ˙י˜ן
˙פיל˙ ˘חרי˙ ,יˆח˜ ˙י˜ן ˙פיל˙ מנח ,‰יע˜ב ˙י˜ן ˙פיל˙ ערבי˙ )ברכות כו) .(:ועיין
בזה בארוכה פרשת לך לך חלק המאמרים מאמר ז(˘˘ ,לו˘˙ ˙‰פילו˙ ‰ם ˘לו˘ ‰חובו˙
˘ונים בעבו„˙ ˘‰י"˙˘ ,לו˘ מ„רי‚ו˙ זו למעל ‰מזו˙‰ .פיל‰ ‰ר‡˘ונ˙ – ‰פיל˙
˘חרי˙ ,עניינ ,‰עבו„˙  '‰מˆ„ עˆם ‰יו˙ו ‰בור‡ .ו˙פיל˙ מנח ‰למעל ‰מזו‰„ ,יינו
לעב„ו י˙ברך ‡ף מˆ„ ‚˙‰לו˙ו בˆ‰לח˙ מע˘י „‡‰ם ופעולו˙יו .ולמעל ‰מזו ˙פיל˙
ערבי˙˘‡ ,ר עניינ ‰עבו„˙  '‰על נ˙ינ˙ עˆם ˜‰יום לבני „‡‰ם ו‚˙‰לו˙ו ב˘מיר‰
עלינו.
ובי‡רנו ˘‡בר‰ם ˙י˜ן ˙פיל˙ ˘חרי˙ ,כלומר ,בכל יום בע˙ ˘מ˙ח„˘˙ ‰ברי‡,‰
י˘ לנו לעב„ו מˆ„ ‰יו˙ו י˙"˘ בור‡ ‰עולם ומח„˘ו .כי ב˙‰ח„˘ו˙ ‰ברי‡ ‰בכל
יום ‰רי‰ו מופיע כביכול כבור‡ ‰עולם ,ומˆ„ ז ‰עלינו לעב„ו ול˙˘‰חוו˙ לפני
„‡‰ון  .'‰ו‰יינו כמבו‡ר ˘ז‰ ‰י ‰עניינו ˘ל ‡בר‰ם˘‡ ,ר '‰כיר ‡˙ בור‡ו' ו˜ר‡ו
'‡„ון'.
ויˆח˜ ‰וסיף ו˙י˜ן ˙פיל˙ מנח‰„ ,‰יינו לעבו„ ‡˙ ‚ '‰ם מˆ„ ‰פעולו˙ ו‰מע˘ים
‰נע˘ים בעולם על י„י „‡‰ם ,כי ‚ם ‰ם ‡ינם ‡ל‡ מכוחו י˙ברך ‡˘ר ‰ו‡ ‰נו˙ן לך
כוח לע˘ו˙ חיל .ולכך לע˙ ערב כ˘סיים „‡‰ם ‡˙ כל עס˜יו ‡˘ר עס˜ ב‰ם במ˘ך
‰יום ו‡ף ע˘ ‰חיל‰ ,רי עליו לעבו„ ‡˙  '‰מˆ„ בחינ ‰זו ‡˘ר ‡‰לו˜ים ‰ו‡ ‡˘ר
מˆליח „רכי „‡‰ם ב‡˘ר ‰ו‡ עו˘.‰
ויע˜ב ˙י˜ן ˙פיל˙ ערבי˙‰„ .יינו כ‡מור כי ‡ף ב˘עו˙ ‰ליל ‰כ˘‡ין „‡‰ם עו˘‰
מ‡ומ ‰ו‰רי‰ו ספון ב˙וך בי˙ו מכל מ˜ום ‰ו‡ נˆרך ל˘מיר ,‰וכן כלול בז˜‰˘ ‰ב"‰
מחי‡ ‰ו˙נו ו˘ומר על עˆם ˜יומנו.
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ונמˆ‡ ˘˘לו˘˙ ˙‰פילו˙‰ ,מ˘ ‰לו˘ מ„רי‚ו˙ בעבו„˙ ˘‰י"˙ זו למעל ‰מזו,
˙‰פיל‰ ‰ר‡˘ונ˙ – ‰פיל˙ ˘חרי˙ ,עניינ ,‰מˆ„ עˆם ‰יו˙ ˜‰ב" ‰בור‡ ‰עולם.
ו˙פיל˙ מנח ‰למעל ‰מזו ,כי י˘ לעב„ו ‡ף מˆ„ ‚˙‰לו˙ו י˙ברך בˆ‰לח˙ מע˘י
„‡‰ם ופעולו˙יו .ולמעל ‰מזו ˙פיל˙ ערבי˙˘‡ ,ר עניינ‚˙‰ ‰לו˙  '‰על י„י נ˙ינ˙
עˆם ˜‰יום לבני „‡‰ם וב˘מיר ‰עלינו ,במ˜ביל ל˘לו˘˙ ‰בחינו˙ ‡‰מורו˙ – ‰ר,
˘„ ,‰בי˙.
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ג

מאמר ג

יעקב אבינו  -צלם אלוקים  -מציאות של קדושה
שלשה אבות – הכרה ,עבודה ,קדושה.
‡י˙‡ בספרים‰˘ ,טעם ˘‡ומרים '‡לו˜י ‡בר‰ם‡ ,לו˜י יˆח˜ ,ו‡לו˜י יע˜ב' ,ו‡ין
כוללים ‡ו˙ם כ‡ח˙ ,ב‡ ללמ„נו ˘כל ‡ח„ מ‡‰בו˙ סלל בעˆמו ‡˙ „רכו ל˜˙‰רב
‡ל  '‰ול‡ ‰ס˙פ˜ במ˜˘ ‰יבל מ‡ביו .וי˙יר ‰מזו מבו‡ר ˘כל ‡ח„ מן ‡‰בו˙ ‰י‰
לו ס‚נון מיוח„ מ˘לו בעבו„˙  ,'‰וכל ‡ח„ מ‰ם חי„˘ „רך עבו„ ‰ב‡˙‰ם לס‚נונו.

ונר‡ ‰בז ,‰כי ‡בר‰ם ‡בינו ‰י ‰עניינו ‰כר ‰ב .'‰וכמו ˘‡מרו במ„ר˘ ˙‰חיל
מ˘וטט ב„ע˙ו ע„ ˘ˆ‰י‡ ıליו בעל ‰ביר) ‰ב"ר לט ,א( .וכ„‡י˙‡ בחז"ל '‡בר‰ם ‡בינו
‰כיר ‡˙ בור‡ו' )נדרים לב (.עניינו ‰מיוח„ ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו ‰י ‰עˆם ‰‰כר ‰ו‡‰מונ‰
ב '‰ו˜בל˙ מלכו˙ו י˙"˘ ,וכפי ˘נ˜ר‡ בל˘ון ‰ר‡˘ונים 'ר‡˘ ‰מ‡מינים' .לימ„
‡˙ כל ‰עולם „ע˙ ‡˙  ,'‰ככ˙וב 'וי˜ר‡ ב˘ם ) ''‰יב ,ח( .ו‰פי ıבין כל ‰ברו‡ים ‡˙
‡‰מונ ‰וי„יע˙ .'‰
יˆח˜ ‡בינו עניינו מˆויין בעבו„‰ ,‰ו‡ עˆמו ‰י ‰עול ‰כליל על ‰מזבח ,ו‰יינו
˘כל ענינו ‰י˙‰ ‰מסרו˙ לעבו„˙  '‰ע„ כ„י כך ˘מוכן לבטל ‡˙ ˜יומו ול˙‰כלו˙
עבור כבו„  ,'‰ו‰י' ‰עמו„ ‰עבו„.'‰
יע˜ב ‡בינו ‰י˙ ‰בחינ˙ו ,עˆם „˜‰ו˘ ‰ו˘‰ר‡˙ ˘‰כינ˘ ‰עליו .כלומר
˘˙‰מסרו˙ו ˘ל יע˜ב ‡ל ˘‰י"˙ ל‡ ‰י˙ ‰על י„י ווי˙ור על מˆי‡ו˙ו וביטול ˜יומו,
‡ל‡ ‡„רב ‰עˆם מˆי‡ו˙ו ונפ˘ו חו˘˜˙ ב„בי˜ו˙ ב ,'‰וחפ ıומ˙ענ‚ על ‡˙‰ח„ו˙ו
עם ˘‰כינ.‰
ו‚ם כל עמל חייו ‰י ‰ל˜‰ים מ˘פח ‰ועם ל˘‰י"˙ ,ו˜‰ים י"ב ˘בטים במסירו˙
נפ˘ 'ביום ‡כלני חורב ו˜רח בליל) '‰להלן לא ,מ(‡ .ך ל‡ ‰י˙ ‰זו ˙‰מסרו˙ ˘ל כליון
‡ל‡ ‡„רב ‰בכך בנ ‰מ˘פח„˜ ‰ו˘ ‰ל.'‰
ומ˘מעו˙ „‰בר ˘‡ין מˆי‡ו˙ „˜‰ו˘ ‰חופפ˙ עליו מחוˆ ‰לו ומ‡יר ‰בו ‡˙ ˜רני
‡ור‡ ,‰ל‡ עˆם מˆי‡ו˙ו ח„ור„˜ ‰ו˘ ‰עליונ ,‰ו‡י˘יו˙ו עˆמ˘ ‰ופע˙ ˘‰ר‡‰
‡לו˜י˙.
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ו‰יינו מ‡„ ‰י˙‡ '˘ופרי„ ‰יע˜ב ‡בינו מעין ˘ופרי„‡„ ‰ם ‰ר‡˘ון' )בבא מציעא

פד .(.ופ˘יט‡ ˘‰כוונ ‰ל˘ופרי„‡„ ‰ם ‰ר‡˘ון לפני ‰חט‡ ,כלומר ˘זכ ‰יע˜ב
ל‰חזיר על עˆמו ‡˙ ˆלם ‡‰לו˜ים ב˘לימו˙.
ו‰ו‡ ‚ם מ„˘ ‰ר˘ו חז"ל '˘˜ר‡ ˜‰ב" ‰ליע˜ב ‡–ל ˘נ‡מר וי˜ר‡ לו ‡–ל ‡לו˜י
י˘ר‡ל' )מגילה יח ,(.כלומר˘‰˘ ,כינ˘ ‰ור ‰ב˜רבו ומ˙עˆמ˙ עמו ע„ כ„י כך ˘˜ר‡
לו ‡–ל .וכן ‡י˙‡„' ,מו˙ „יו˜נו ˘ל יע˜ב ח˜ו˜ ‰בכס‡ ‰כבו„' )בר"ר סח ,יב( ,כלומר
˘‰ו‡ „ב˜ ומ‡וח„ עם ‡ור .'‰
ומז‚ ‰ם נובע ‰ענין ˘‰ב‡נו לעיל ˘'יע˜ב ˜ר‡ו בי˙' )פסחים פח ,(.כלומר ˘˘‰כינ‰
כבר ˘וכנ˙ ‡ˆל יע˜ב ,בבחינ˙ ˜ביעו˙ ובי˙.
ידיד ,בן ,רעיה
עו„ נר‡ ‰לומר על „רך זו ,כי ˘ל˘‡‰ ‰בו˙ מˆיינים ˘ל˘ ‰סו‚י יחס ועמי„˘ ‰ל
כנס˙ י˘ר‡ל כלפי ˜‰ב".‰

ו‰יינו ˘‡בר‰ם ‰י ‰בבחינ˙ 'י„י„' ,וכ„כ˙יב '‡בר‰ם ‡ו‰בי' )ישעיה מא ,ח( .וכן כ˙ב
ר˘"י על ‰פסו˜ – 'ו‡˙נ ‰ברי˙י ביני ובינך' – 'ברי˙ ˘ל ‡‰ב) '‰יז ,ב(.
ו‡ילו יˆח˜ מוסיף עליו ו‰ו‡ בבחינ˙ 'בן' ,ו‰יינו מכיון ˘נע˜„ על ‚בי ‰מזבח וכל
מˆי‡ו˙ו ני˙נ ‰ל '‰ונ˙˜„˘ ‰כ˜רבן כליל.
‡ולם למעל ‰מז ‰יע˜ב ˘‰ו‡ בבחינ˙ 'רעי ,'‰וכפי ˘מˆינו ב˘יר ˘‰ירים וב„ברי
‰נבי‡ים ˘„ימו ‡˙ „‰בי˜ו˙ בין ˜‰ב" ‰לכנס˙ י˘ר‡ל בבחינ ‰זו.‰
ו‰יינו מ‡„ ‰י˙‡ '˘ופרי„ ‰יע˜ב ‡בינו מעין ˘ופרי„‡„ ‰ם ‰ר‡˘ון' )בבא מציעא

פד .(.כלומר ˘על יע˜ב כבר ‰י˘ ‰ורˆ ‰לם ‡‰לו˜ים ב˘לימו˙ .בחינ˙ 'עˆם מעˆמו
וב˘ר מב˘רו' .ו‰ו‡ ‚ם מ„˘ ‰ר˘ו חז"ל '˘˜ר‡ ˜‰ב" ‰ליע˜ב ‡–ל ˘נ‡מר וי˜ר‡
לו ‡–ל ‡לו˜י י˘ר‡ל' )מגילה יח ,(.כלומר˘‰˘ ,כינ˘ ‰ור ‰ב˜רבו ומ˙עˆמ˙ עמו ע„
כ„י כך ˘˜ר‡ לו ‡ ל.
וכן ‡י˙‡„' ,מו˙ „יו˜נו ˘ל יע˜ב ח˜ו˜ ‰בכס‡ ‰כבו„' )בר"ר סח ,יב( ,כלומר ˘‰ו‡
„ב˜ ומ‡וח„ עם ‡ור  '‰בבחינ˙ '„ו„ ורעי .'‰וכענין ˘מˆינו ב˘יר ˘‰ירים ˘‰רעי‰
‡ומר˙ ‡ל „‰ו„ – '˘ימני כחו˙ם על לבך כחו˙ם על זרועך' )ח ,ו(.
ומז‚ ‰ם נובע ‰ענין ˘‰ב‡נו לעיל ˘'יע˜ב ˜ר‡ו בי˙' )פסחים פח ,(.ו‰יינו ˘˘‰כינ‰
כבר ˘וכנ˙ ‡ˆל יע˜ב ,ב„רך ˜ביעו˙ ובי˙ ,בבחינ˙ „ו„ ורעי‰ו.

ה ועיין מה שהרחבנו לבאר ענין זה של בחינת 'רעיה להקב"ה' ,בספר 'בן מלך  -שיר השירים' מאמרי מבוא.
ו .ועיין להלן פרשת וישלח בפסוק 'ויחן את פני העיר' )לג ,יח( ,שביארנו לפי זה הטעם שדווקא ביעקב נאמר שמירת
שבת ,ולא אצל אברהם ויצחק .כיון שמתנת השבת שייכת דווקא למדריגה זו של קשר בבחינת 'רעיה ומטרוניתא'.
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]ועיין מ˘ ‰בי‡רנו בפר˘˙ ויר‡ )חלק המאמרים – מאמר ו 'כי אתה אבינו'( מ‡„ ‰י˙‡
ב‚מר‡ )שבת פט‡' – (:מר רבי ˘מו‡ל בר נחמני ‡מר רבי יונ˙ן ,מ‡י „כ˙יב 'כי ‡˙‰
‡בינו כי ‡בר‰ם ל‡ י„ענו וי˘ר‡ל ל‡ יכירנו‡ '‰ ‰˙‡ ,בינו ‚ו‡לנו מעולם ˘מך'˘ ,ר˜
יˆח˜ יטען לפי ˜‰ב"' ‰בני ול‡ בניך' .עיי"˘ ˘בי‡רנו ב‡רוכˆ‡˘ ‰ל יˆח˜ ˙‰ח„˘
בחינ˙ ‰יחס ˘‡נו 'בנים' ל˜‰ב" ,‰מכיון ˘˜‰ריב עˆמו כעול ‰על ‚בי ‰מזבח.
וי˘ ל‰וסיף על פי „ברינו כ‡ן˘ ,י˘ מעל ‰בבחינ˙ 'בן'‡˘ ,ין בבחינ˙ 'י„י„'
ובבחינ˙ 'רעי .'‰כי ל‚בי י„י„ו˙ ,וכן ‡ˆל רעי ,‰י˘ ‡פ˘רו˙ ˘יחול ני˙ו˜ ב˜˘ר על
י„י ‰חט‡ים‡ .ולם בבחינ˙ 'בן' ,לעולם ‡ין ˘˜‰ר יכול ל‰יפס˜[.
שלבי העליה אצל כל אדם

וכ˘ם ˘ז‰ ‰מ‰לך ˘ל כללו˙ בנין עם י˘ר‡ל ,כמו כן ז‰ו ‰ס„ר ˘ל כל י‰ו„י
בבניינו ‰פרטי .כ‡˘ר ב‡ ל‰עמי„ עˆמו על מˆב נכון ור‡וי‰ ,רי ˙‰‰חל‰ ‰י‡
‰‰כר ‰וי„יע˙  '‰וביסוס ‡מונ˙ו ב‡ופן ‰מ˙יי˘ב על ‰לב .ל„ע˙ ‡˙  ,'‰לח˘וב
במˆי‡ו˙ו ול˙‰בונן ב˜„ו˘˙ו .לזכור ˘‰ו‡ ‰עו˘ ‰לכל ‰מע˘ים ,ומ˘‚יח על כל
„רכי בני ‡„ם ,ו‰ו‡ מפעיל ‰כל כרˆונו .וי„יע ‰זו מבי‡ ‰לעמי„ ‰נכונ ‰לפני .'‰
˘‰לב ˘‰ני ‰ו‡ ,לעב„ו ול˘מוע ב˜ולו .מ˙וך ‰‰כר ‰וי„יע˙  '‰מ‚יע „‡‰ם
לעוˆם חוב˙ ‰עב„ו˙ וˆ‰יו˙ ,ומ˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ ועוס˜ ב˙ור ‰במסירו˙ ונ‡מנו˙.
˘‰לב ˘‰לי˘י ‰ו‡ כ‡˘ר מ˙˜„˘ על י„י עבו„˙ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ומ‚יע ל„בי˜ו˙
ו˘‰ר‡˙ רוח  '‰עליו„˜‰ .ו˘‰ ‰י‡ מעל ‰נ˘‚ב˜‰˘ ‰ב" ‰נו˙ן ‡ו˙ ‰לחביביו,
„בי˜ו˙ ב‰ '‰י‡ מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘‰ .‰ו‡ עˆמו נ‰י„˜ ‰ו˘ ,וי˘ בו רוממו˙ וע„ינו˙,
ר‚˘ו˙ ˜ו„˘ ו˜ירב˙ .'‰
וככל ˘מבסס „‡‰ם ‡˙ עˆמו על „ר‚ ‰יו˙ר רמ˘ ‰ל ‰כר ‰וי„יע˙  '‰בב‰ירו˙
וב‰כר ‰פנימי˙‰ ,רי ז ‰מבי‡ בע˜בו˙יו יו˙ר עבו„ ‰ויו˙ר ˜בל˙ עול מˆוו˙ ויו˙ר
‡חריו˙ ורˆינו˙ ב˜יום ˙‰ור ‰בכל פרטי ‰ו„˜„ו˜י ,‰וממיל‡ נˆמח מכך ריבוי
˙וספ˙ ˜„ו˘„ ‰בי˜ו˙ ב '‰ו˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰עליו ב„ר‚ ‰יו˙ר נעלי˙ ור‚˘ו˙ ˜ו„˘
‡ופפים ‡ו˙ו ,ו'˙למי„י חכמים ‡ין ל‰ם מנוח ‰ל‡ בעולם ‰ז ‰ול‡ בעולם ‰ב‡,
˘נ‡מר )תהילים פד ,ח( 'ילכו מחיל ‡ל חיל יר‡‡ ‰ל ‡לו˜ים בˆיון' )ברכות סד.(.
ועיין מ˘ ‰כ˙ב בספר 'מסיל˙ י˘רים' – 'ענין „˜‰ו˘ ‰כפול ‰ו‡‰„ ,יינו˙ ,חיל˙ו
עבו„ ‰וסופו ‚מול˙ ,חיל˙ו „˙˘‰לו˙ וסופו מ˙נ .‰ו‰יינו˙˘ ,חיל˙ו ‰ו‡ מ„‡‰˘ ‰ם
מ˜„˘ עˆמו ,וסופו מ˘ ‰מ˜„˘ים ‡ו˙ו ,ו‰ו‡ מ‡˘ ‰מרו ז"ל )יומא לט„‡' (.ם מ˜„˘
עˆמו מעט מ˜„˘ים ‡ו˙ו ‰רב .‰מלמט ‰מ˜„˘ים ‡ו˙ו מלמעל) '‰פרק כו  -בביאור מידת
הקדושה(.
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בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך כנגד ג' אבות

ובספרי „ר˘ו ‡˙ ‰פסו˜ 'ו‡‰ב˙ ‡˙ ‡ '‰לו˜יך בכל לבבך ובכל נפ˘ך ובכל מ‡„ך'
כנ‚„ ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב – 'רבי מ‡יר ‡ומר ‰רי ‰ו‡ ‡ומר 'ו‡‰ב˙ ‡˙ ‡ '‰לו˜יך
בכל לבבך' ‡ו‰ב‰ו בכל לבבך כ‡בר‰ם ‡בינו ,כענין ˘נ‡מר )בראשית יח( 'כי י„ע˙יו
למען ‡˘ר יˆו ˙‡ ‰בניו ו‡˙ בי˙ו ‡חריו' ,לכך נ‡מר 'ו‡‰ב˙ ‡˙ ‡ '‰לו˜יך בכל
לבבך' .ובכל נפ˘ך כיˆח˜ ˘ע˜„ עˆמו על ‚בי ‰מזבח .ובכל מ‡„ך ‰וי מו„ ‰לו
כיע˜ב כענין ˘נ‡מר )שם לב( '˜טונ˙י מכל ‰חס„ים ומכל ‡‰מ˙ ‡˘ר ע˘י˙ ‡˙ עב„ך
כי במ˜לי עבר˙י ‡˙ ‰יר„ן ‰ז ‰וע˙‰ ‰יי˙י ל˘ני מחנו˙' )פרשת ואתחנן פיסקא ז(.
ועיין ברבינו בחיי על ‰פסו˜ ˘ם – 'כנ‚„ ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב ,בכל לבבך כנ‚„
‡בר‰ם ˘‡‰ב ˜‰ב" ‰בכל לבבו ו‰מ˘יך ‰לבבו˙ ל‡מונ˙ו ,ובכל נפ˘ך כנ‚„ יˆח˜
˘מסר נפ˘ו על ‚בי ‰מזבח ,ובכל מ‡„ך כנ‚„ יע˜ב ˘‰פרי˘ מע˘ר מכל' )דברים ו ,ה(.
ו‰ן ‰ן „‰ברים ,כי עבו„˙ ‡בר‰ם ‰י˙‰‡ ‰ב˙  '‰בכל לב‰„ ,יינו ˘‰כיר בחס„י '‰
˘בר‡ ‡˙ ‰עולם ו˜ר‡ ב˘מו ל‰ו„יע לבריו˙ ‡˙ ‚„לו˙ ‰בור‡.
ו‡ילו יˆח˜ עבו„˙ו ‰י˙' ‰בכל נפ˘ך'˘ ,מסר ‡˙ נפ˘ו בע˜י„ ,‰ומע˘‰ ‰ע˜י„‰
מ˘˜ף ‡˙ כללו˙ מ‰ו˙ עבו„˙ו ˘ל יˆח˜˘ ,ל‡חר ˘‰לב ˘ל ‰כר ‰ב '‰ור‡יי˙ טובו
וחס„ו˜˙‰˘ ,יים ב‡בר‰ם ,ב‡ ˘‰לב ˘ל ˙‰מסרו˙ ‚מור˘ ‰מ‚ו„ל ˙‚˘‰ו ב‚„ול˙
 '‰רוˆ‰ ‰ו‡ ל˙‰בטל ול˙‰כלו˙ למען ˜„ו˘˙ ˘מו י˙ברך.
‡מנם בחינ˙ יע˜ב ‰ו‡ 'בכל מ‡ו„ך' ˘‰ו‡ בחינ ‰למעל ‰מזו ,כי בפ˘וטו 'מ‡ו„ך'
‰ו‡ מל˘ון 'מ‡ו„' „‰יינו במי„ ‰מופל‚˙ ביו˙ר ל‡ין ˘יעור‰„ ,יינו ,למעל ‰ממסיר˙
‰לב ו‰נפ˘ ו‰רˆון ‡‰מורים לפני כן ,כלומר ˘˜‰ר עם ‰ '‰ו‡ ‡ˆלו למעל ‰מ„‰בר
‰י˜ר ו‰חביב לו ביו˙ר .ומ„רי‚ ‰זו עניינ„ ‰בי˜ו˙ ‚מור ‰ו‡˙‰ח„ו˙ „˜‰ו˘ ‰ב˘ור˘
‡‰י˘יו˙ .ע„ ˘‡ינו ˆריך 'למסור' ‡˙ ‰נפ˘ ו‡˙ ‰רˆון‡ ,ל‡ '‰נפ˘' עˆמ ‰ו'‰רˆון'
עˆמו ,מ˙˜˘רים ומ˙‡ח„ים עם .'‰
שלוש פרשיות בקריאת שמע

˘לו˘ ‰ענינים ‡לו ,י˘נם ב˙וכן ˘ל ˘לו˘ פר˘יו˙ ˘ב˜"˘.
פר˘ ‰ר‡˘ונ˘ – ‰מע‰ ,י‡ '˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים' .י„יע˙ ‰ '‰ ,'‰ו‡ ‡‰לו˜ים,
‡ין עו„ מלב„ו .וכיˆ„ על ‰י‰ו„י ל˙‰מל‡ בר‚˘י ˜ו„˘ מכך ,ל‡‰וב ‡˙  '‰בכל
לבבו ובכל נפ˘ו ובכל מ‡ו„ו .ו„‰ברים ‰ללו י‰יו ˙מי„ על לבבו.
פר˘˘ ‰ני – ‰ו‰י‡ ‰ם ˘מוע‰ ,י‡ ˜בל˙ עול מˆוו˙ .כל˘ון ‰מ˘נ' – ‰למ„˜ ‰מ‰
˘מע לו‰י‡ ‰ם ˘מע ,כ„י ˘י˜בל עליו עול מלכו˙ ˘מים ˙חיל ,‰ו‡חר כך י˜בל עליו
עול מˆוו˙' )ברכות פ"ב מ"ב( .פר˘ ‰זו כולל˙ כל עניני ‰מˆוו˙ ועבו„˙  – '‰ל˘מור ‡˙
כל מˆוו˙  ,'‰ולעב„ו בכל לבב ובכל נפ˘.
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עג

פר˘˘ ‰לי˘י˙ – ˆיˆי˙‰ ,י‡ ˜י˘וט ‰ב‚„ כי‡ ‰ל‡י˘ ˜„ו˘ ו‰ו‡ מבט‡ ‡˙ ענין
„˜‰ו˘ ‰ו˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰בי˘ר‡ל' .ו‰יי˙ם ˜„ו˘ים ל‡לו˜יכם'˙‰ .כל˙ מור ‰על
‰יו˙ ˘‰כינ ‰בי˘ר‡ל .כ„‡י˙‡ בחז"ל – '˙כל˙ „ומ ‰לים וים „ומ ‰לר˜יע ור˜יע
„ומ ‰לכס‡ ‰כבו„' )סוטה יז .(.מˆו˙ ˆיˆי˙ ו˙כל˙ ˘ב ,‰מורים על מ„רי‚ ‰זו ˘ל
˜„ו˘˙ י˘ר‡ל ו˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰ב˜רבם .לזכור ˘עלינו ל‰יו˙ ˜„ו˘ים ל‡לו˜ינו.
ול˘ם כך ‰וˆי‡נו ממˆרים ,כ„י ל‰יו˙ עם ˜„ו˘ ל.'‰
שלש רגלים כנגד שלשת האבות

ו‰נ‡ ‰י˙‡ במ„ר˘ )מובא בטור הלכות ר"ח אורח חיים סימן תיז( '˘‰מוע„ים נ˙˜נו כנ‚„
‡בו˙ ,פסח כנ‚„ ‡בר‰ם„ ,כ˙יב 'לו˘י וע˘י עו‚ו˙' ופסח ‰י˘ ,‰בועו˙ כנ‚„ יˆח˜,
˘˙˜יע˙ ˘ופר ˘ל מ˙ן ˙ור‰ ‰י ‰ב˘ופר מ‡ילו ˘ל יˆח˜ ,סוכו˙ כנ‚„ יע˜ב„ ,כ˙יב
'ולמ˜נ‰ו ע˘ ‰סוכו˙'.
ויבו‡ר על פי ‡‰מור ,כי ˘לו˘˙ ‰ר‚לים ‰ם מערכ˙ ˘ל ˘ל˘˘ ‰לבים בבניינו
˘ל עם י˘ר‡ל .כך ‰ו‡ ס„רו ˘ל ˙‰ליך ˘˜‰ר ‰נ˘‚ב ‰ז‰˘ ,‰ו‡ מ˙‰וו ‰ב˘ל˘‰
˘לבים ‡לו˘ ,ל ‰כר ,‰עבו„ ,‰ו˜„ו˘.‰
ח‚ ‰פסח ב‡ כנ‚„ ˘‰לב ‰ר‡˘ון ˘ל עˆם ‰‰כר ‰במˆי‡ו˙  '‰וב‚˘‰ח˙ו ˘‰ו‡
‰בור‡ ו‰ו‡ ‰מלך .בעˆם „‰בר ˘‰ו‡ ‚‡לנו ‡נו יו„עים ‡ו˙ו ומכירים ‡˙ ˘מו.
'ול˜ח˙י ‡˙כם לי לעם ו‰יי˙י לכם ל‡לו˜ים וי„ע˙ם כי ‡ני ‡ '‰לו˜יכם ‰מוˆי‡ ‡˙כם
מ‡ר ıמˆרים' )שמות ו ,ז( .ר‡ינו ‡ז ביˆי‡˙ מˆרים‰˘ ,ו‡ ‰בור‡ ו‰מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם
וכל ‰ברי‡ ‰וכל כוחו˙ ‰טבע כפופים למרו˙ו ו‚˘‰ח˙ו˙ .כלי˙ ‰ל˜יח ‰ב˘לב
ז‰ ‰י' – ‰וי„ע˙ם כי ‡ני  ''‰כלומר ‰‰כר ‰ו‰י„יע .‰וכמ‡מר ‰פייטן – 'ובמˆרים
‰חילו˙ ל‰ו„יע כי מ‡„ נעלי˙'.
ו‡ז עם י˘ר‡ל ‚ם ביט‡ ‡˙ ‰כר˙ו זו ב‰ ,'‰ן ב˜‰רב˙ ˜רבן פסח ˘מבט‡ ˜בל˙
‡לו˜ו˙ו עלינו .כ„‡י˙‡ – 'מ˘כו ו˜חו לכם – מ˘כו י„יכם מ‡לילים ו˜חו לכם ˆ‡ן
˘ל מˆו) '‰רש"י שמות יב ,ו ,מכילתא בא פרשה ה(.
‡ך י˙יר ‰מכך ביט‡ו ‡˙ ‰‰כר‰ ‰ז‡˙ בפועל ב‰נ˙‚‰ם ,בכך ˘עם ˘לם ‰לכו
‡חריו במ„בר ב‡ר ıל‡ זרוע ,‰ובז‰ ‰וכחנו ‡˙ ˜בל˙ מלכו˙ו עלינו ,במ˘ ‰בטחנו
ב‰נ˙‚‰ו וסמכנו עליו ,ו‰כרזנו בז ‰לעיני כל ‰עמים ˘‰ו‡ מלך ‰עולם ‰מנ‰י‚ ‡˙
‰כל ובו ני˙ן לבטוח ,ו‡כן ‰נבי‡ מ˘בח ‡˙ עם י˘ר‡ל בחיב ‰עˆומ˘ ‰רוח˘ ל‰ם
 '‰על כך ,על ‡‰מונ„‚‰ ‰ול‰ ‰ז‡˙ ˘‰ר‡ו ב‰ליכ˙ם – 'כ‡ ‰מר  ,'‰זכר˙י לך חס„
נעוריך ‡‰ב˙ כלולו˙יך ,לכ˙ך ‡חרי במ„בר ב‡ר ıל‡ זרוע) '‰ירמיה ב ,ב( .וכל˘ון
ר˘"י – 'מ‚י„ ˘בחן ˘ל י˘ר‡ל ˘ל‡ ‡מרו ‰י‡ך נˆ‡ למ„בר בל‡ ˆי„‡ ,‰ל‡ ‡‰מינו
ו‰לכו' )שמות יב ,לט(.
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ח‚ ‰פסח ‰ו‡ ‰ח‚ על בחיר˙ינו ‰ר‡˘וני˙ ל˙פ˜י„ ˘ל עˆם ‰‰כר ‰ב '‰ו˜בל˙
מלכו˙ו .ו‡ז נ˙˜יים ב‰ם ‰כ˙ובים – '‡˙ם ע„י נ‡ום  '‰ועב„י ‡˘ר בחר˙י ,למען
˙„עו ו˙‡מינו לי ,ו˙בינו כי ‡ני ‰ו‡ לפני ל‡ נוˆר ‡–ל ו‡חרי ל‡ י‰י) '‰ישעיה מג ,י(.
'עם זו יˆר˙י לי ˙‰יל˙י יספרו' )שם פסוק כא(.
ובחינ ‰זו ‰י‡ כנ‚„ עבו„˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו‰' ,כיר ‡˙ בור‡ו'˜' ,ר‡ו
ל˜‰ב"„‡ ‰ון'.
בח‚ ˘‰בועו˙ זכינו ל˘לב נוסף במ‰ו˙ו ˘ל עם י˘ר‡ל '˙עב„ון ‡˙ ‡‰לו˜ים על
‰‰ר ‰ז) '‰שמות ג ,יב(‡ .חרי ˘‰לב ˘ל ‰כר ‰וי„יע˙ ‚‰ ,'‰יע ‡ל עם י˘ר‡ל ˙‰פ˜י„
„‚‰ול ˘ל ל˘מוע ב˜ולו ול˘מור ˙ור˙ו˜ .יבלנו עלינו ‡˙ עול ‰מˆוו˙ ,ב‡מיר˙
'נע˘ ‰ונ˘מע' .במ˙ן ˙ור˙‰ ,‰ווסף ˘‰לב ˘ל ˜בל˙ ˙‰פ˜י„ „‚‰ול ו‰נרחב ˘ל
עם י˘ר‡ל ,ל˜יים מˆוו˙יו וללכ˙ ב„רכיו .בח‚ ˘‰בועו˙ ‡נו חו‚‚ים על ˘‰לב ‰ז‰
˘מ˜יף וחוב˜ ‡˙ ‰י‰ו„י ˙‰פ˜י„ „‚‰ול ˘ל עס˜ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙.
כל זמן ˘ל‡ ˜יבלו ‡˙ ˙‰ור‚‰ ,‰ם ˘˜יבלו על עˆמם ‡˙ מלכו˙ו‡ ,ך ‡ין ז‰
˙‰מסרו˙ ‚מור .‰במ˙ן ˙ור ‰כבר ˙‰מסרו ל‚מרי ל' .'‰נע˘ ‰ונ˘מע' מ˘מעו˙ו כל
‡˘ר י‡מר לנו נע˘ .‰ו‡כן ˜בל˙ עול ‰מˆוו˙ ‰ו‡ ˙‰מסרו˙ ‚מור˙‰ .‰ור‰ ‰י‡
˜‰ובע˙ לנו ‡˙ ס„ר ‰חיים ,כל ס„רי חיינו מוכ˙בים כפי רˆון  .'‰זו ‰י‡ עב„ו˙
˘לימ .‰וז˜ ‰יבלנו על עˆמינו בח‚ ˘‰בועו˙.
סוכות – השראת השכינה  -בחינת יעקב
ח‚ ‰סוכו˙‰ ,ו‡ ‰ח‚ על ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‡ .‰חר ˘עם י˘ר‡ל מז„כך ומ˙˜„˘
בעס˜ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ‰ו‡ מ˙על ‰ונע˘ ‰מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘ ,‰ו‡ז מ‚יעים ל„ר‚‰
˘ל „בי˜ו˙ ב '‰ו˘‰ר‡˙ ˘‰כינ .‰במ„בר ‰ו˘יבנו בˆל ענני כבו„ ו‰יינו סמוכים
על ˘ולחנו ו‡וכלים לחם ˘מים .וב‡ר ıי˘ר‡ל נו '‰ ‰מרעיף עלינו מטובו רוב ‡סיף
וברכ˙ ˘פע.

נוסף על ˙פ˜י„ו ˘ל ‰י‰ו„י לעסו˜ ב˙ור ‰ובמˆוו˙ ול‰יו˙ מסור לעבו„˙ו ,עו„
י˘ לו מˆי‡ו˙ רמ ‰ונ˘‚ב‰˘ ‰ו‡ עˆמו נע˘ ‰מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘ ‰וזוכ ‰ל˘‰ר‡˙
˘‰כינ ,‰וז˘ ‰י‡ מ„רי‚˙ו ˘ל ‰י‰ו„י ˘י‰י ‰מעוטר ב˜„ו˘ ‰עליונ ‰זו ,עומ„
ב˘לימו˙ לפני  .'‰וכ„כ˙יב – 'י˘ימך  '‰לו לעם ˜„ו˘ ו‚ו' ור‡ו כל עמי ‡‰ר ıכי ˘ם
 '‰נ˜ר‡ עליך ויר‡ו ממך' )דברים כח ,ט(.
וז ‰עניינו ˘ל ח‚ ‰סוכו˙ ב˘לבי ‰עלי˘ ‰ל כנס˙ י˘ר‡ל ,כבר מ‚יעים ל„ר‚˘ ‰ל
„בי˜ו˙ ב‡˘ ,'‰חרי ˘˜יבלו י˘ר‡ל על עˆמם עול ˙ור ‰מˆוו˙ ועבו„˙  ,'‰נ˙˜„˘ו
ונע˘ו מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘ .‰זכו ל‰יו˙ „בו˜ים ב˘כינ ,‰ו˜‰ב" ‰ב‡ ל˘רו˙ ב˜רבם
'ו˘כנ˙י ב˙וכם' )שמות כה ,ח( .כ˘י˘ר‡ל יו˘בים בˆלו וסמוכים על ˘ולחנו ,רווים
מ„˘ן בי˙ו ומנחל ע„ניו.
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וז ‰בחינ˙ו ˘ל יע˜ב ‡בינו כ„‡י˙‡ ‰רמז בטור 'ויע˜ב נסע סוכו˙˘ ,'‰מי„˙ו
˘ל יע˜ב‰ ,י‡ „‰בי˜ו˙ ו‰י„י„ו˙ .ו˘‰כינ˘ ‰ור ‰בי˘ר‡ל ב˜ביעו˙ ,בחינ˙ 'יע˜ב
˜ר‡ו בי˙' )פסחים פח .(.ו‰ו‡ 'סוכו˙' ˘ענני ‰כבו„ מ˜יפים ‡ו˙נו ו‡נו יו˘בים בˆיל‡
„מ‰ימנו˙‡ ,ו '‰מ˘ר˘ ‰כינ˙ו ב˜רבנו בבי˙ ‰מ˜„˘' ,ו˘מח˙ם לפני ‡ '‰לו˜יכם
˘בע˙ ימים' )ויקרא כג ,מ( .ו‰י ‰עי˜ר ˘‰מח ‰ב˘מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב ‰בבי˙ ‰מ˜„˘
במ˜ום ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ,‰וכ„‡י˙‡ בחז"ל – '˘מ˘ם ˘ו‡בין רוח ˜‰ו„˘' )ירושלמי סוכה
פ"ה ה"א( .ו‰יינו ˘זכו ל„בי˜ו˙ ו˘‰ר‡˙ ˘‰כינ .‰ו‡י˙‡ ב˘ם ‡‰ריז"ל ˘‰סוכ‰ ‰ו‡
בחינ˙ 'וימינו ˙חב˜ני'„˘ ,ין ‰סוכ‰ ‰ו‡ '˘˙י „פנו˙ ו˘לי˘י˙ ‡פילו טפח' ,כענין
י„ וזרוע וטפח ‰י„.
חייו של יעקב – צרות וקשיים

בחינ˙ עבו„˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל יע˜ב ב‡ ‰לי„י ביטוי ב˙ול„ו˙ חייו ‰סוערים ומל‡י
‰מ‡ב˜ים וˆ‰רו˙ ˘˙‰ר‚˘ו עליו כל ימיו.
כי כ‡˘ר מ˙בוננים בכללו˙ ס„ר ‰‰נ˘ ‰‚‰ל ˜‰ב" ‰עם ‡‰בו˙ י˘ ל‰בחין בחזיון
מפלי‡ ,כי ‰נˆ‡ ‰ל ‡בר‰ם ויˆח˜ ‰רעיף  '‰עלי‰ם ˘פע ˘ל ברכ ‰וˆ‰ליח מע˘‰
י„י‰ם ב‚˘‰ח ‰מיוח„˙ ,ו‡ף ˘נ˙נסו בנסיונו˙ ב˙חיל˙ „רכם במ‡ורעו˙ ˘ונים,
'וי˙‰לכו מ‚וי ‡ל ‚וי ומממלכ‡ ‰ל עם ‡חר' ,בכל ז‡˙ 'ל‡ ‰ניח ‡„ם לע˘˜ם ויוכח
עלי‰ם מלכים' )תהילים קה יג-יד( .ובסופו ˘ל „בר „‚‰יל  '‰לע˘ו˙ עמ‰ם ,ו‰ע˘ירו
עו˘ר רב ,ו‰יו נכב„ים ונ˘י‡י ‡לו˜ים ,וכל ‡ויבי‰ם ˘‰לימו עמ‰ם ונכנעו לפני‰ם.
‡בר‰ם ‡בינו ע" ‰מי„ כ˘נ‚ל‡ ‰ליו ˜‰ב"‰ ‰בטיחו וברכו בכל ‰ברכו˙ ,וכ‡˘ר
‡ך ‚‰יע ‡ל ‡‰ר‰ ıובטח על ירו˘˙ ‰ונחל˙ .‰וכן נע˘ו עמו ניסים מופל‡ים וכבירים
עם פרע ‰ובמלחמ˙ ‰מלכים ועם ‡בימלך ,וכן לי„˙ יˆח˜ ני˙ן לו בנס מופל‡.
וכמו כן יˆח˜ ‡בינו מ˙חיל˙ „רכו ‰י ‰רˆוף בברכ˙  '‰וב‚˘‰ח˙ו ‰מיוח„˙ עליו.
וכמו ˘˙‰בלט במיוח„ בע˙ מˆי‡˙ זיוו‚ו ,בניסים ‚לויים ובזמן ˜ˆר ביו˙ר .וכן
ב‰מ˘ך ˙ול„ו˙ ימי חייו ,וב‚רר ב‡ר ‰˘˜ ıוב˘נ ‰˘˜ ‰זכ ‰לברכ˙  '‰ב˘פע עו˘ר
וכבו„' .וי‚„ל ‡‰י˘ וילך ‰לוך ו‚„ול ע„ כי ‚„ל מ‡„' )כו ,יג( .ע„ ˘‡בימלך וכל
˘ונ‡יו נ‡לˆו לכרו˙ עמו ברי˙ ˘לומים.
‡ך כל ז‡˙ ‡נו רו‡ים ר˜ ב‡בר‰ם ויˆח˜ ,לעומ˙ ז‡˙ ‡ˆל יע˜ב ‡נו מבחינים
בˆור˙ ‰נ˘ ‰‚‰ונ ‰ל‚מרי.
עו„ו בבטן נלחם עם ‡חיו ,ומ‡ז ˘נול„ נ‡ב˜ עמו ו‡חז בע˜בו ,ועל כל „בר בחייו
נ‡ל ıל‰י‡ב˜ ול˙‰מו„„‰ ˙‡ .בכור‰ ‰ר‡וי ‰לו‰ ,י ‰עליו ל‰מ˙ין ל˘ע˙ ‰כו˘ר
ול˙˙ לע˘יו ‡˙ מנ˙ ‡כלו על מנ˙ ˘ימכור לו ‡˙ בכור˙ו .ובכ„י ל˜בל ‡חר כך ‡˙
‰ברכו˙ ˘כבר ‚‰יעו לו במ˘פט‰ ,יˆ ‰ריך לסכן ‡˙ עˆמו‡ .חר כך ‰י ‰נ˙ון בסכנ˙
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חיים מˆ„ ע˘יו ˘ר„ף ‡חריו ל‰ר‚ו ,וכ‡˘ר נמלט ‡ל לבן נטל ממנו ‡ליפז ‡˙ כל
‡˘ר לו כ„‡י˙‡ במ„ר˘י חז"ל )ב"ר ע ,יב( ,ע„ ˘נע˘ ‰עני ח˘וב כמ˙.
ובעו„ ˘עבור יˆח˜ ‰וב‡ זיוו‚ו כעל טס ˘ל כסף ול‡ טרח מ‡ומ‰ ,‰רי יע˜ב
‡בינו ‰י ‰נ‡ל ıלעבו„ עבור ‡˘˙ו ול˙‰עס˜ עם ˆ‡ן לבן ,ול‡ זו בלב„ עו„ ‰וז˜˜
ל˙‰מו„„ עם כל רמ‡ויו˙יו ˘ל לבן˘ ,רימ‰ו ברחל ובל‡ ‰ו‰וˆרך לעבו„ ‡רבע
ע˘ר˘ ‰נ ‰בעבו„ .‰˘˜ ‰ו‚ם בע˙ ˘עב„ בˆ‡נו ‰י ‰נז˜˜ ל‰י‡ב˜ בכל „בר עם לבן
‡˘ר ˙‰ל בו ו‰חליף ‡˙ מ˘כור˙ו ע˘ר˙ מונים .ו˘וב ‰י ‰עליו ל‰ימלט ממנו כפליט
מלחמ ,‰ול‡ ניˆול מי„ו  ‰˘˜‰כי ‡ם ב‚˙‰לו˙  '‰ו‡ז‰ר˙ו ללבן.
ו‡ך יˆ‡ מי„ו ˘ל לבן כבר נפל ‰עליו ˆר˙ו ˘ל ע˘יו ,ו‡ם כי ניˆול ממנו בסופו ˘ל
„בר ,ל‡ ‰י ‰ז ‰כי ‡ם ל‡חר ˙פיל ‰ו„ורון ו‰וז˜˜ ל˙˘‰חוו˙ לפניו ע„ ˘בע פעמים.
ונ‡ב˜ עם ˘רו ˘ל ע˘יו ,ו‡ף ‡מנם ˘˜ר‡ ˘מו י˘ר‡ל על ˘ם ‰נˆחונו˙ – 'כי ˘רי˙
עם ‡לו˜ים ועם ‡נ˘ים ו˙וכל' )לב ,כט(‡ ,ולם נפ‚ע בכף ירכו .ול‡חר מכן נ˙ר‚˘‰
עליו ˆר˙ „ינ ‰ומלחמ˙ ˘כם ופטיר˙ רחל .ו‡ך בי˜˘ לי˘ב ב˘לוו ‰מי„ ˜פ ıעליו
רו‚זו ˘ל יוסף ,כ‡˘ר ע˘רים ו˘˙יים ˘נ˜ ‰ונן ו‡˙‰בל עליו.
ו‡י˙‡ בחז"ל – 'ו‡–ל ˘„–י י˙ן לכם רחמים – מ ‰ר‡ ‰יע˜ב לברכם ב‡–ל ˘„–י,
ללמ„ך ˘כמ ‰ייסורין ב‡ו על יע˜ב ,ע„ ˘‰ו‡ במעי ‡מו ע˘יו ע˘ ‰מריב ‰עמו,
˘נ‡מר 'וי˙רוˆˆו ‰בנים ב˜רב ,'‰ו‡מרו ˘‰יו מריבין על נחל˙ ˘ני עולמו˙ .יˆ‡
לחו ıע˘יו בי˜˘ ל‰ר‚ו ˘נ‡מר 'על ר„פו בחרב ‡חיו' ,ברח מפניו לבי˙ לבן ר‡‰
כמˆ ‰רו˙ ‰יו לו ˘ם‰' ,יי˙י ביום ‡כלני חורב ו˜רח בליל ,'‰יˆ‡ מבי˙ לבן ר„ף
‡חריו לבן ,נמלט ממנו ב‡ ע˘יו ל‰ור‚ו ו‰פסי„ כל ‡ו˙ו „ורון ˘‰בי‡ לו ,נמלט
ממנו ב‡˙ עליו ˆר˙ „ינ‡ ,‰חר כן ˆר˙ רחל‡ ,חר כל ˆ‰רו˙ ‰ללו בי˜˘ לי˘ב
ב˘לו˘ ,‰נ‡מר 'וי˘ב יע˜ב' ,מי„ ב‡ עליו ˆר˙ יוסף‡ ,חר כן ˆר˙ ˘מעון‡ ,חר כן
ˆר˙ בנימין ,וכן ‰ו‡ ‡ומר 'ל‡ ˘לו˙י ול‡ ˘˜ט˙י ול‡ נח˙י ויבו‡ רו‚ז' ,לפיכך ‡מר
עכ˘יו מי ˘‡מר לעולם „י כ˘בר‡ו י‡מר לˆרו˙י „י' )תנחומא ישן מקץ יב ,מוזכר ברש"י שם(.
וכמו ˘יע˜ב עˆמו ˙ינ˙ ˙‡ ‰ול„ו˙ חייו בפני פרע' – ‰וי‡מר יע˜ב ‡ל פרע ‰ו‚ו'
מעט ורעים ‰יו ימי ˘ני חיי ול‡ ˘‰י‚ו ‡˙ ימי ˘ני חיי ‡בו˙י בימי מ‚ורי' )להלן מז ,ט(.
ו‡ך ר˜ בסוף ימי חייו זכ ‰למעט ˘לוו ,‰ו‡ף ז‡˙ כבר ‰י ‰ב‚לו˙ מˆרים ול‡ ב‡רı
מ‚ורי ‡ביו.
עבודה עצמית – 'צלם אלוקים'

ו‰נ ‰לכ‡ור‰ ‰ו‡ „בר פל‡„˘ ,וו˜‡ יע˜ב ‡בינו˘ ,כבר נבחר מ‡˙  '‰ול‡ ‰י‰
כל פסול בזרעו ,ועליו ‡מרו חז"ל ˘‰ו‡ ‰י'‰ ‰בחיר ˘ב‡בו˙' )ב"ר עו ,א( .ו‡מרו
'„מו˙ „יו˜נו ח˜ו˜ ‰בכס‡ ‰כבו„' )שם סב ,ב(„ .וו˜‡ ‰ו‡ כל ˘לבי חייו ו˜‰מ˙ בי˙ו
ומ˘פח˙ו ב‡ו לו בכל כך ‰רב˘˜ ‰יים ומ‰מורו˙ .ו„‰ברים טעונים פ˘ר מ„וע יע˜ב
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בחיר ‡‰בו˙‰ ,יו חייו רˆופים ו‡פופים ˙ל‡ובו˙ ו˜˘יים ,בני‚ו„ ל‡בו˙יו ˘ברכ˙ '‰
˘‰ור ‰עלי‰ם ‰י˙‚ ‰לוי ‰וניכר˙ לעין כל.
ועומ˜ ‰טעם בז ,‰נר‡‰˘ ‰י‡ ‰נו˙נ˙ ,ו‡„רב ,‰כל ˜˘ייו נבעו „וו˜‡ לר‚ל
בחינ˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל יע˜ב˘ ,לˆורך כך נ„ר˘ ממנו ‡ופן ז˘ ‰ל עבו„ ‰וי‚יע ,‰ור˜
על י„ ‰זכ ‰ל‚‰יע לבחינ˙ו ‰מיוח„˙.
כי ‰נ‡ ‰י˙‡ ˘יע˜ב ‡בינו ˙י˜ן ‡˙ ‰פ‚ם ˘ל חט‡ ע„‰ ıע˙ ,וחזר ‡ליו 'ˆלם
‡‰לו˜ים' ˘ניטל מ‡„ם ‰ר‡˘ון ,וכמו ˘‡מרו – '˘ופרי„ ‰יע˜ב מעין ˘ופרי„‡„ ‰ם
‰ר‡˘ון' )בבא מציעא פד˘' .(.ופרי„‡„ ‰ם ‰ר‡˘ון' ‰יינו יופי ˙ו‡ר ˆור˙ו ˘נ˙ן בו
 '‰מלכ˙חיל ‰כלומר 'ˆלם ‡‰לו˜ים' ,וז‰ ‰י ‰ביע˜ב ‡בינו ב˘לימו˙ ,ע„ ˘„מו˙ו
ח˜ו˜ ‰בכס‡ ‰כבו„.
ונר‡˘ ‰עומ˜ מ˘מעו˙ „‰בר ˘ל בחינ˙ 'ˆלם ‡לו˜ים'‰ ,יינו ˘‰ו‡ נע˘ ‰מˆי‡ו˙
˘ל ˜„ו˘ ,‰ו„ר‚ ‰זו נובע˙ מכך ˘‰ו‡ בעˆמו מ˙וך בחיר˙ו וי‚יע˙ו ‰עˆמי˙
כביכול יˆר ‡˙ כל ‡י˘יו˙ו ו‰בי‡ ‡˙ עˆמו ב˘לימו˙ למ„רי‚˙ו ‰נעל˘ .‰ז‡ ‰ח„
מ‰עניינים ˘ני˙נו ל‡„ם ב‰יו˙ו 'ˆלם ‡לו˜ים'˘ ,י˘ לו כח בחיר ‰לבחור ‡˙ „רכו
ול‰חליט כיˆ„ לעˆב ‡˙ ‡י˘יו˙ו.
וכ‡˘ר „‡‰ם מ˘י‚ ‡˙ מעלו˙יו מ˙וך מ‡מˆים ומ‡ב˜ים ‰ו‡ מ˙על ,‰ועˆם נפ˘ו
מ˙„ב˜˙ ומ˙‡ח„˙ עם מ„ר‚ו˙יו ומעלו˙ „˜‰ו˘˘ ‰רכ˘ .ו‡ף ˘‰נ˙ינ ‰מ‡˙ ‰ '‰י‡
מ„רי‚ ‰נעלי˙ מ‡„‡ ,ולם ˘לימו˙ ‰מעל‰ ‰י‡ ,כ‡˘ר „‡‰ם מ‚יע בכוחו˙ עˆמו
לכל „‰ברים .כי בכל „בר ˘„‡‰ם עˆמו ˘ו˙ף בו על י„י פעול˙ו ומ‡מˆיו ‰עˆמיים,
‰ו‡ יו˙ר רוממו˙ ומעל ‰עבורו˘ ,בז ‰נח˘ב 'ˆלם ‡לו˜ים' בˆלמו כ„מו˙ו˘ ,כביכול
˘ו˙ף בבנין עˆמו ומ˘י‚ בכוחו˙יו ‡˙ מעלו˙יו.
ולכן זכ ‰יע˜ב ל„ר‚ ‰זו מ˘ום ˘‚‰יע לכל ענייניו בעמל עˆמי ומ‡ב˜ על כל פרט,
ע„ כי נ˜ר‡ ˘מו 'יע˜ב וי˘ר‡ל' על ˘ם '‰מ‡ב˜ ו‰נˆחון'.
ובמ„ר˘ רב„ ‰ר˘ו על יע˜ב ‡בינו ‡˙ ‰פסו˜ '‰זורעים ב„מע ‰ברינ ‰י˜ˆורו' –
'כ˙יב '‰זורעים ב„מע ‰ברינ ‰י˜ˆורו' )תהלים קכו ,ה(‰' ,זורעים ב„מע '‰ז‡ ‰בינו יע˜ב
˘זרע ‡˙ ‰ברכו˙ ב„מע‡' – ‰ולי ימו˘ני ‡בי'' .ברינ ‰י˜ˆורו' – 'וי˙ן לך ‡‰לו˜ים
מטל ˘‰מים ומ˘מני ‡‰ר‰' .'ıלוך ילך ובכ'– '‰וי˘‡ ‡˙ ˜ולו ויבך'' .נו˘‡ מ˘ך
‰זרע' – ˘נמ˘ך למ˜ום ˘ע˙י„ ל‰יזרע מ˘ם„ ,כ˙יב 'ו˜ח לך מ˘ם ‡˘' ,'‰וי˘לח
יˆח˜ ‡˙ יע˜ב וילך פ„נ‡ ‰רם ‡ל לבן בן ב˙ו‡ל'' .ב‡ יבו‡ ברנ ‰נו˘‡ ‡לומו˙יו' –
‡˙‡ טעון עולימין ועולימ˙‡' )ב"ר עט ,ד(.
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יעקב בחינת 'תורה שבע"פ'
‡מנם מ„רי‚ ‰ומעל ‰זו ˘ני˙ן לו ל‡„ם כח לבחור ‡˙ „רכו ול‚‰יע ל˘לימו˙
על י„י מ‡מˆיו ‰עˆמייםˆ ,ריך ב ‰ז‰ירו˙ רב ,‰כי י˘ ב ‰סכנ˙ נטיי˘ ‰ל עˆמ‡ו˙
ול˙‰נ˙˜ו˙ מ‡˙  ,'‰ו‰יינו מ‡˘ ‰ירע ל‡„ם ‰ר‡˘ון ˘נבר‡ ˙חיל ‰ב'ˆלם ‡לו˜ים',
‡ל‡ ˘נ˙פ˙ ‰ל„ברי ‰נח˘ 'ו‰יי˙ם כ‡לו˜ים יו„עי טוב ורע' )בראשית ג ,ה( ו‡כל מעı
„‰ע˙˘ ,עניינו ‰ו‡ ל˙˘‰חרר מˆיווי  '‰ול˜בוע בעˆמו מ‰ ‰ו‡ טוב ומ‰ו רע.

ועיין מ˘ ‰בי‡רנו ב‡רוכ ‰בפר˘˙ בר‡˘י˙ )מאמר טו – עץ הדעת( ˘עˆם „‰בר ל„ע˙
טוב ורע ‰ו‡ מעל ‰עליונ ‰ב‡„ם ,ו‰ו‡ בחינ˙ ˙ור˘ ‰בע"פ ˘„‡‰ם כבר יו„ע
מעˆמו ל‰בחין בין טוב ורע‡ ,ל‡ ˘ˆ‰ור‰ ‰מ˙ו˜נ˙ ˘ל מעל ‰זו ‰י‡ כ‡˘ר ‰י‡
„בו˜ ‰ב˘ר˘ ,‰כלומר ˘יו„ע מעˆמו מ‰ ‰ו‡ רˆון  '‰בכל „בר מ‰ו טוב ורע בעיני
‡ .'‰ולם כ‡˘ר מחמ˙ נטיי˙ ‰עˆמ‡ו˙ ‰ו‡ מ˙נ˙˜ מ‡˙  ,'‰וכל מ‚מ˙ו ל„ע˙ מ‰
‰ו‡ טוב ורע בעיני עˆמו‰ ,ו‡ ‰ו‡ פיס‚˙ ‰רע ו˘ור˘ ‰חט‡.
ו„‰רך ‰נכונ‰ ‰י‡ ˙חיל ‰ל˙˘‰לם ב‰כנע ‰ל„ע˙ו ˘ל ‰בור‡ ,ור˜ ל‡חר
˘מ˙מסרים ‡ליו ‡ז מ˘י‚ים ‡˙ ‰מעלו˙ ב‡ופן עˆמ‡י ,ו‡ז ‰י‡ מעל ‰עליונ‰
˘נז„כך לבו ע„ כ„י כך˘ ,מˆ„ עˆמו יו„ע מ‰ ‰ו‡ רˆון  ,'‰ו˙ור˙  '‰נע˘י˙ בבחינ˙
'˙ור„ ‰ילי.'‰
וכעין מ‰לך ז ‰מˆינו ‚ם בכללו˙ עם י˘ר‡ל בענין נ˙ינ˙ ˙‰ור˙˘ .‰חיל ‰ני˙נ‰
ל‰ם ˙‰ור˘ ‰בכ˙ב ,ו‰י‡ ˙‰ור ‰מ‡˙ ˘ '‰ני˙נ ‰ל‰ם מן ˘‰מים בלי ˘י˙וף י‚יע˙ם
‰עˆמי˙‡ .ולם ב˘לב ˘‰ני בכ„י ל˘‰י‚ ‡˙ „‰ר‚‰ ‰נעלי˙ ˘ל ˙‰ור˘ ‰בע"פ ,עלי‰ם
לעמול בי‚יע˙ם ‰עˆמי˙ ול˘‰חיר עˆמם עלי ‰כעורב .וכמו ˘‡מרו – 'במח˘כים
‰ו˘יבני ,ז˙ ‰למו„˘ ‰ל בבל' )סנהדרין כד .(.ובמ„ר˘ – '‰עם ‰יו˘בים בחו˘ך ר‡ו
‡ור ‚„ול ‡לו בעלי ˙למו„' )תנחומא נח ג( .ו‡ז זוכים ל˘לימו˙ ‰נעלי˙ ו‰רוממ˘ ‰ל
˙ו˘בע"פ ˘„ב˜ים בחכמ˙ ˙‰ור ‰ולבם מ‡וח„ בחכמ˙ ˙‰ור˙' ,‰ור„ ‰ילי.'‰
וז ‰עומ˜ סו„ו ˘ל 'יע˜ב'‰ ,נ˜ר‡ על ˘ם ‰מלחמ ‰ו‰מ‡מˆים˘ ,ר˜ על י„ם ני˙ן
ל‚‰יע ל˘י‡ ‰פיס‚˘ ‰ל „בי˜ו˙ ב '‰ו‡˙‰ח„ו˙ ˙‰ור ‰בעˆם ‡י˘יו˙ו.
יעקב אבינו לא מת
ו‰נ ‰בחינ ‰זו ˘ל יע˜ב ‰י‡ ‚לומ ‰בכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל ,ועל כן ˘ם ‰עם
נ˜ר‡ ב˘מו יע˜ב וי˘ר‡ל ,כי ‰מˆי‡ו˙ ˘ל יע˜ב ‰י‡ ‰מˆי‡ו˙ ˘ל כל בניו 'מ ‰זרעו
בחיים ‡ף ‰ו‡ בחיים' )תענית ה.(:

ו‰נ ‰י˘ לכל י‰ו„י ל˙‰בונן מ ‰מ‡„ נ˘‚ב ‰מעל˙נו ורוממו˙נו ,וי˘ בכוחנו
ל‚‰יע למעלו˙ רמו˙ ב„בי˜ו˙ ב '‰ובר‚˘ו˙ ˜ו„˘ ,כי י˘ ‰מ˙˜˘ים ל‡‰מין כי ‡כן
‚ם בנו „‰ברים ‡מורים‡ ,חרי ˘„‰ורו˙ מ˙˜טנים ,ו‡נו עומ„ים ל‡חר ˘נו˙ ‚לו˙ כ‰
רבו˙‡ .מנם ‰רי מובטחים ‡נו כי נˆח י˘ר‡ל ל‡ י˘˜ר ,וב„ור ‰ז‰ ‰רי ‡נו ‰ם עם
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י˘ר‡ל ‡˘ר ממ˘יכים בעˆם מˆי‡ו˙נו ‡˙ ˘ר˘ר˙ „‰ורו˙ ‰נˆחי˙ מ‡ז יע˜ב ‡בינו,
‡נו ‰ם 'יע˜ב' ‡˘ר ל‡ מ˙˘‡ ,ר ח˜ו˜ בו ˆלם ‡‰לו˜ים ,ו„מו˙ו ח˜ו˜ ‰במרכב.‰
ובנו וב„ורו˙ינו י˙˜יימו במ‰ר ‰כל ‰ייעו„ים ‰נ˘‚בים ו‰עˆומים ‡˘ר ‰בטיחנו '‰
על י„י נבי‡יו.
'לכן כ‡ ‰מר ‡ '‰ל בי˙ יע˜ב ‡˘ר פ„‡ ˙‡ ‰בר‰ם ,ל‡ ע˙ ‰יבו˘ יע˜ב ול‡ ע˙‰
פניו יחוורו .כי בר‡ו˙ו יל„יו מע˘ ‰י„י ב˜רבו י˜„י˘ו ˘מי ,ו„˜‰י˘ו ‡˙ ˜„ו˘ יע˜ב
ו‡˙ ‡לו˜י י˘ר‡ל יעריˆו' )ישעיה כט ,כב-עג(.
אברהם יצחק ויעקב  -כנגד חסד גבורה תפארת
עיין מ˘ ‰כ˙בנו בפר˘˙ לך לך )חלק המאמרים  -מאמר ד( בכל ז ,‰על פי ˘לבי ס„ר
‰‰נ˘ ‰‚‰ל  '‰עם ‰נבר‡ים.

ו‰ו‡ על פי ‰מבו‡ר ב˙ור˙ ˜‰בל ‰וספרי ‰סו„ ˘‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב מכוונים
כנ‚„ ˘לו˘˙ ‰מי„ו˙ ‰מˆיינים ‡˙ יחס ˜‰ב" ‰ו‰נ˙‚‰ו עם ‰ברי‡‰„ .‰יינו – חס„.
‚בור˙ .‰פ‡ר˙‡ .בר‰ם כנ‚„ מי„˙ ‰חס„ ,יˆח˜ כנ‚„ מי„˙ ‚‰בור ,‰ויע˜ב כנ‚„
מי„˙ ˙‰פ‡ר˙.
ונר‡‰ ‰בי‡ור בז ,‰כי ס„ר „‰ברים ב‰נ‰ '‰ ˙‚‰ו‡˘ ,ב˙חיל˜‰ ‰ב" ‰מ˘פיע
רוב טוב ‰מבלי כל „רי˘ ‰ו˙ביע ‰נ‚„י˙ ,ור˜ ל‡חר מכן מ‚יע ˘‰לב ˘נ˙בע מ„‡‰ם
לעבו„ ‡˙ ˙ '‰מור˙ כל ‰טוב ˘‰נחילו ו‰עני˜ לו ] .'‰וכעין ˘מˆינו ב‚מר‡ – '‡מר
רבי י‰ו˘ע בן לוי ‰ני ע˘רים ו˘˘‰ ‰ו„ו כנ‚„ מי ,כנ‚„ ע˘רים ו˘˘„ ‰ורו˙ ˘בר‡
„˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ בעולמו ,ול‡ נ˙ן ל‰ם ˙ור ‰וזן ‡ו˙ם בחס„ו' )פסחים קיח.[(.
וכמו כן ‰י‰ ‰ס„ר ‡ˆל ‡‰בו˙ˆ‡˘ ,ל ‡בר‰ם ‡בינו ˙‰בט‡‰‰ ‰נ‰ ‰‚‰עליונ‰
בעי˜ר ב‰טב ‰ו˘פע ברכ ,‰כמו ˘כ˙וב 'ו‡ע˘ך ל‚וי ‚„ול ו‡ברכך ו‚ו' ו‰י ‰ברכ'‰
)בראשית יב ,ב( ,וכ˙יב 'ו '‰ברך ‡˙ ‡בר‰ם בכל' )שם כד ,א(.
ו‡ילו ל‡חר מכן ב‡ ˘‰לב ˘ל ‰עבו„ ‰ל '‰כ˙מור ‰לכל ‰טוב ,וז˜˙‰ ‰יים בעי˜ר
‡ˆל יˆח˜ ,וכפי ˘˙‰בט‡ ז‡˙ ב˘י‡ ˙‰‰מסרו˙ בע˙ ˘נע˜„ על ‚בי ‰מזבח˘ ,ב‰
˜‰ריב ‡˙ עˆמו ל‰יו˙ ˜רבן ל ,'‰ונ˙ן ‡˙ כל מˆי‡ו˙ו ל‚מרי ל.'‰
ו‰נ ‰ל‡חר ˘ני ˘לבים ‡לו ב‡ ˘לב נוסף ,כ‡מור ˘על י„י ז˘ ‰מ˙מסרים ל‚מרי
ל ,'‰נע˘ים „ב˜ים בו ,ו„בר ז˜˙‰ ‰יים בעי˜רו ‡ˆל יע˜ב ‡בינו ע" .‰וכמו ˘נ˙ב‡ר
˘‰י˙„ ‰מו˙ו ח˜ו˜ ‰בכס‡ ‰כבו„ ו‰י ‰בו ˆלם ‡לו˜ים.

ו‰ו‡ ‚ם עניינם ˘ל ˘לו˘˙ ‰מי„ו˙ ‰ללו 'חס„ ‚בור˙ ‰פ‡ר˙' ,חס„ – ‰י‡ ‰מי„‰
˘ '‰מעני˜ חס„ ומיטיב לברו‡ים ומרעיף ˘פע טוב ‰ברוחניו˙ וב‚˘מיו˙‚ .בור– ‰
‰יינו מ‡˘ ‰נו נ˙בעים וחייבים ל '‰י˙"˘ ל‰כיר בטוב˙ו ולעב„ו עבור חס„ו וטובו
רוממו˙ו ו˜„ו˘˙ו .ומכיון ˘‡נו נ˙בעים לעבו„ ‰זו ,ועלינו ל˜‰ריב מעˆמינו עבורו,
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על כן נ˜ר‡ '‚בור '‰בבחינ˙ ˙ו˜ף ˙ביע˙ „‰ין .ומי„˙ "˙פ‡ר˙" ‰י‡ ˘כ˙וˆ‡‰
מ˘ני ‡לו ב‡‰ ‰י„י„ו˙ ו„‰בי˜ו˙˘ ,ל ˜וב" ‰וכנס˙ י˘ר‡ל .וממוז‚ ב ‰כ‡ח„‚ ,ם
‡‰ב˙  '‰לי˘ר‡ל ו‚ם ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ל.'‰
ובז ‰יבו‡ר ‰יטב ˘ייכו˙ם ˘ל ˘ל˘ ‰מי„ו˙ ‡לו ל˘לו˘˙ ‡‰בו˙ ,כיˆ„ מכוונים
‰ם כנ‚„ ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב˘ ,בחינ˙ם ועבו„˙ם ‰י ‰כל ‡ח„ במי„‰ ‰מיוח„˙ לו,
וכ‡מור.
‡בר‰ם ‰י ‰מרכב ‰למי„˙ '‰חס„'‰˘ ,רי  '‰בחר בו ו˘‰פיע עליו רוב טוב‰
בלי ˙נ‡י מו˜„ם ,ו˙‰בט‡ בו ב‡ופן מיוח„ מי„˙ ‰חס„ ˘ '‰מנ‰י‚ בו ‡˙ עולמו.
ויˆח˜ ‰י ‰בחינ˙ו מי„˙ '‚בור‰˘ ,'‰רי מסר ‡˙ עˆמו ל‚מרי ל˘‰י"˙ ו‰ו‡ ˘‚‰יע
בז ‰ל˘י‡ ‰מ„רי‚‰˘ ,‰רי ˜‰ריב עˆמו ˜רבן כליל ל .'‰ומסר עˆמו ל‰יו˙ בטל
ממˆי‡ו˙ו ב˙כלי˙ ,עבור כבו„ ורˆון ˘‰י"˙.
ו‡ילו יע˜ב ‰ו‡ כנ‚„ מי„˙ '˙פ‡ר˙' ˘‰י ‰יו˘ב ‡‰לים ומסור לעבו„˙  '‰ב˙כלי˙,
וכ„‡י˙‡ בר˘"י )כח ,יא( 'וי˘כב במ˜ום ‰‰ו‡ – ל˘ון מיעוט ב‡ו˙ו מ˜ום ˘כב ‡בל
י"„ ˘נים ˘˘ימ˘ בבי˙ עבר ,ל‡ ˘כב בליל‰˘ ‰י ‰עוס˜ ב˙ור .'‰ועל י„י ז‡ ‰כן
נע˘ ‰מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘ ,‰ו‡ור ˙‰ '‰עˆם בנפ˘ו ,ו‰יינו כ‡מור ˘‰יˆ ‰לם ‡לו˜ים,
ו„מו˙ו ח˜ו˜ ‰בכס‡ ‰כבו„.
וכמו כן מˆינו ביˆי‡˙ מˆרים˙˘ ,חיל‰ ‰וˆי‡ם  '‰ממˆרים וˆ‰ילם מעב„ו˙
לחירו˙ ,וע„יין ל‡ נ˙בע מ‰ם ˜בל˙ עול ˙ור ‰ומˆוו˙ ]חס„[ ,ור˜ ב˘לב ˘‰ני נ˙בע
מ‰ם ל˜בל על עˆמם ‡˙ ˙‰ור ‰ו‡מרו 'נע˘ ‰ונ˘מע' ,כ˙מור ‰למ‰˘ ‰וˆי‡ם '‰
ממˆרים ]‚בור ,[‰ול‡חר מכן זכו לעליי˙ מ˘ ‰למרום ול˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰ביני‰ם
במ˘כן ולוחו˙ ‰ע„ו˙˘ ,זו‰י בחינ˙ „‰בי˜ו˙ ]˙פ‡ר˙[.
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חשיבות לאה כאשת יעקב על ידי היותה אם הבנים
‰נ ‰ס„ר „‰ברים ביסו„ו‡ ,חרי ˘ˆריכים ל‰יו˙ בעם ‰נבחר י"ב ˘בטים‰ ,י‰
ר‡וי ל‰יו˙ ˘כל ‡ח˙ מ‡‰מ‰ו˙ „‰יינו רחל ול‡ ‰י‰יו ל‡ ‰רבע ‰בנים ,וכל ‡ח˙
מ˘‰פחו˙ י‰י ‰ל˘ ‰ני בניםז] .וכמו ˘יוב‡ ל‰לן ל„‰י‡ מ„ברי ‰מ„ר˘ )ב"ר עב ,ג([.

ו‡כן כך ‰י ‰ב˙חיל˘ ‰ל‡ ‰יל„‡ ‰רבע ‰בנים ,ו‡ז ‡מר‰' ‰פעם ‡ו„ ,''‰ ˙‡ ‰כי
נטל ˙‡ ‰כל חל˜ ‰כ‡˘˙ יע˜ב.
ו‰נ ‰ב˙חיל˙ כניס˙˘ ‰ל ל‡ ‰ל‡ ‡ב ‰יע˜ב ל‰כיר ב ‰כ‡˘˙ו ,מ˘ום ˘ב‡‰
‡ליו ברמי ‰ונ„ח˜‡ ‰ל בי˙ו בל‡ ר˘ו˙ נ‚„ רˆונו ,ו‰ו‡ מ˘ ‰נ‡מר 'ויר‡  '‰כי
˘נו‡ ‰ל‡) '‰כט ,לא( .ומ‚˘ ‰רם ל ‰ל‰יח˘ב בכל ז‡˙ ‡˘˙ יע˜ב‰ ,ו‡ ר˜ מ˘ום
‰יו˙‡ ‰ם ‰בנים.
ו‰ו‡ מ˘ ‰נ‡מר ל„‰י‡ 'ו˙‰ר ל‡ ‰ו˙ל„ בן ו˙˜ר‡ ˘מו ר‡ובן כי ‡מר ‰כי ר‡‰
 '‰בעניי כי ע˙ ‰י‡‰בני ‡י˘י' )כט ,לב( .כלומר ˘מכיוון ˘ל‡ ‰י˙‰‡ ‰וב ‰בעיני יע˜ב
מחמ˙ מע˘‰ ‰רמי˜˙ ,‰וו˙‰ ‰י˙ ‰כי בע˜בו˙ לי„˙ ‰בנים ˙ח˘ב ל‰יו˙ ‡˘˙ו,
ו‡כן כך ‰י ‰כ„‡י˙‡ במ„ר˘ – 'רבי חנין ב˘ם רבי ˘מו‡ל בר רבי יˆח˜ ‡מר ,כיון
˘ר‡‡ ‰בינו יע˜ב מע˘ים ˘רימ ‰ל‡ ‰ב‡חו˙ ,‰נ˙ן „ע˙ו ל‚ר˘ ,‰וכיון ˘פ˜„‰
˜‰ב" ‰בבנים‡ ,מר ל‡מן ˘ל ‡לו ‡ני מ‚ר˘' )ב"ר עא ,ב(.
‡ולם בכל ז‡˙ ל‡ נח„ ‰ע˙ ‰בכך‡˘ ,ף ˘˜בע ב„ע˙ו ˘ל‡ ל‚ר˘ ,‰ע„יין ל‡ ‰י‰
מוכח ˘‰י‡ מ˜ובל˙ ‡ˆלו כ‡˘‚ ‰מור ,‰ולכן בכל בן ˘נול„ ר‡˙‰ ˙‡ ‰מ˘מעו˙
˘בכך י‚רם יו˙ר ˜˘ר וחביבו˙ בינ ‰ליע˜ב.
ו‰נ ‰מלב„ ˙‰רעומ˙ ˘ל יע˜ב עלי ‰על ‰רמי‰ ,‰רי ‚ם מלכ˙חיל ‰רˆ ‰ברחל
˜‰טנ˘‡ ‰ר ‰י˙ ‰מיוע„˙ לו ,ול‡ בל‡„‚‰ ‰ול .‰ו‰י˙ ‰ל‡ ‰נ‡ב˜˙ על מעמ„‰
כ‡˘˙ יע˜ב ,ור˜ ‰בנים ˘נול„ו ל‰ ‰ם ‚רמו ל˘‰וו˙ ‡˙ מעמ„ ‰לרחל˘‡ ,ר ‰י‡
מלכ˙חיל‰ ‰י˙ ‰מיוע„˙ ליע˜ב.
ז .כתב הגר"א בספר 'קול אליהו' פרשת ויגש ' -הנה בני האמהות היו כפול מבני השפחות .כל גבירה שני פעמים כמו
שפחתה ,כי בני לאה היו ל"ב ,ובני זלפה שפחתה היו החצי והוא ט"ז ,בני רחל היו ארבעה עשר ,ובני בלהה שפחתה היו
שבעה )מו ,יח( .והדברים תואמים להמבואר בזה ,כי האמהות ראויות להיות להם בנים פי שניים מהשפחות.
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ועל כך ‰י˙ ‰נ˙ונ ‰כל „ע˙˘ ‰ל ל‡ ‰לזכו˙ ל‰יח˘ב ל‡˘˙ יע˜ב ,וכמו ˘נ‡מר
בלי„˙ ˘מעון 'כי ˘מע  '‰כי ˘נו‡‡ ‰נכי וי˙ן לי ‚ם ‡˙ ז ‰ו˙˜ר‡ ˘מו ˘מעון' )פסוק
לג( ,ובלי„˙ לוי 'ע˙‰ ‰פעם ילו‡ ‰י˘י ‡לי כי יל„˙י לו ˘ל˘ ‰בנים על כן ˜ר‡ ˘מו
לוי' )פסוק לד(.
ההתמודדות בין רחל ולאה
וי˘ לומר ˘ז ‰עˆמו ‰טעם ˘נ˙ע˜ר ‰רחל כל ‡ו˙ם ˘‰נים ,כ„י ˘˙ ‡‰בז‰
ע„יפו˙ לל‡ ‰על רחל.

ונר‡˘ ‰ז ‰כוונ˙ ‰כ˙וב – 'ויר‡  '‰כי ˘נו‡ ‰ל‡ ‰ויפ˙ח ‡˙ רחמ ‰ורחל ע˜ר'‰
)פסוק ל( ,ומ˘מע ˘‰כל ענין ‡ח„˘ ,מחמ˙ רˆון ˘ '‰ל‡ ‰ל‡ ˙‰י˘ ‰נו‡ ‰פ˙ח ‡˙
רחמ˘ ‰ל ל‡ ,‰ולעומ˙ ז‡˙ רחל ע˜ר˘ ,‰בכך ˙˙בלט מעל˙˘ ‰ל ל‡ ‰כ‡מן ˘ל
‰בנים.
ועל כן נ˙ן  '‰לל‡‰ ˙‡ ‰בנים˘ ,בכך ˙˙רˆ ‰בעיני יע˜ב ו˙‰י ‰מ˜ביל ‰לרחל
בח˘יבו˙ˆ‡ ‰לו˘ ,לעומ˙ רחל ˘‰י‡ 'עי˜רו ˘ל בי˙' ,כנ‚„ ז‰˙ ‰י ‰לל‡‰ ‰מעל‰
˘‰י‡ '‡ם ‰בנים'.
ועיין במ„ר˘ ˘„ר˘ו מ„ ‡‰כ˙יב 'ורחל ע˜ר‰˘ ,'‰י‡ ‰י˙ ‰עי˜רו ˘ל בי˙ –
'‡מר רבי יˆח˜ רחל ‰י˙ ‰עי˜רו ˘ל בי˙ ,כמ˘ ‰נ‡מר ורחל ע˜ר) '‰ב"ר עא ,ב( .ו‰נ‰
בי‡רנו בכמ ‰מ˜ומו˙ ‡˙ ‰יסו„ „‚‰ול ˘כל „ר˘˙ חכמים ב‰כרח מ˜ו˘ר˙ עם
‰פ˘ט ,ולכ‡ור ‰כ‡ן „‰ר˘ ‰ו‡ ‰‰יפך ‚‰מור מ‰פ˘ט‰˘ .פ˘ט ב‡ לספר חול˘˙‰
וחסרונ˘ ‰ל רחל ,ו„‰ר˘ רו‡ ‰בכ˙וב ז ˙‡ ‰מעל˙ ‰וייחו„יו˙.‰
‡כן לפי מ˘ ‰נ˙ב‡ר „‰ברים מ˙פר˘ים ˘פיר‰˘ ,י‡ ‰נו˙נ˙˘ ,מ˘ום ˘‰י˙‰
עי˜רו ˘ל בי˙ על כן ‰י˙ ‰ע˜ר ‰ול‡ יל„ ,‰כ„י ˘ל‡ ˙„ח˜ ‡˙ ל‡ ‰ל‚מרי ממ˜ומ.‰
ולכן בלי„˙ י‰ו„ ‰כ‡˘ר ‰ו˘למ ‰לי„˙ ‡רבע ‰בנים‡ ,ז ‡מר ‰ל‡‰' ‰פעם ‡ו„‰
‡˙ ) ''‰כט ,לה( כי כבר ˜יבל ˙‡ ‰כל חל˜ ‰כ‡ח˙ מן ‡‰מ‰ו˙ ‰ח˘ובו˙ ,ו‰וכר
ב˘לימו˙ מעמ„ ‰כ‡˘˙ יע˜ב ,ולכן 'ו˙עמו„ מל„˙'‰˘ .רי ל˜ח ˙‡ ‰כל חל˜.‰
ומ˘ום כך „וו˜‡ ‡ז נ‡מר 'ו˙˜נ‡ רחל ב‡חו˙) '‰ל ,א( ,מכיוון ˘ב‡ו˙˘ ‰ע ‰ל˜ח‰
ל‡ ˙‡ ‰חל˜‰ ‰מל‡.
]ועיין בר˘"י ˘כ˙ב ˘כיוון ˘י„ע˘ ‰י"ב ˘בטים יוˆ‡ים מיע˜ב סבר˘ ‰כל ‡ח˙
˙ל„ ‚' ,ולכן כ˘נול„ לוי נטל ‰כל חל˜ ,‰ובי‰ו„‡ ‰מר‰ ‰פעם ‡ו„ '‰ ˙‡ ‰כיון
˘נטל ‰יו˙ר מחל˜) ‰ומקורו במדרש ב"ר עא ,ד(‡ .ולם ב„ברי ר˘"י ל‡ נ˙ב‡ר מ ‰טעם
נטל ‰ל‡ ‰יו˙ר מחל˜ ‰ומ„וע ‰פסי„ו ˘‰פחו˙‡ .מנם ב„ברי ‰מ„ר˘ רב˘ ‰יוב‡ו
ל˜מן )אות ד( מבו‡ר ˘˘ני ‰בנים ‡‰חרונים ˘ל ל‡‰ ‰יו מחל˜˘ ‰ל רחל ,ו‰רי ז ‰כמו
˘נ˙ב‡ר ˘רחל ול‡ ‰כל ‡ח„ מ‰ם ‰י ‰חל˜‡ ‰רבע˘ ‰בטים ,ו‡ם כן מלכ˙חיל‰
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‰יו מיוע„ו˙ ˘‰פחו˙ לל„˙ ר˜ ˘ניים ˘ניים .וˆריך לומר ˘מ‡˘ ‰מרו חז"ל ˘כל
‡ח˙ ‰י ‰חל˜˘ ‰ל˘‰ ,יינו ˘ל‡ ‰סבר ‰כן‡ ,בל לפי ‡‰מ˙ ‰י ‰חל˜ם כ‡מור ,וכן
מ˘מע ל˘ון ‰מ„ר˘ '˘‰יו ‡מ‰ו˙ סבורו˙ ˘זו מעמ„˙ ˘ל˘ ‰וזו מעמ„˙ ˘ל˘,'‰
עיי"˘[.
ו‡ז ‰כניס ‰רחל ‡˙ ˘פח˙ ‰ליע˜ב כ„י ל‰בנו˙ ממנ ,‰וכ˘יל„˘‰ ‰פח˙‡ ‰
חל˜‰„ ‰יינו ˘ני בנים ליע˜ב‰ ,רי ‰י ‰בז˙‰ ‰מו„„ו˙ מסויימ˙ עם חל˜˘ ‰ל ל‡,‰
כמו ˘‡מר ‰רחל בלי„˙ נפ˙לי 'נפ˙ולי ‡לו˜ים נפ˙ל˙י עם ‡חו˙י ‚ם יכול˙י' )ל ,ח(.
וכ˘נוכח ‰ל‡ ‰לר‡ו˙ ˘ע„יין ‡ין מעמ„˘ ‰וו ‰ל„ר‚˙˘ ‰ל רחל˘ ,ע„יין ‡ין
‰י‡ נח˘ב˙ כמו„˙˘‰ ,‰ל ‰לל„˙ עו„ בנים ,ול˘ם כך ע˘˙‡ ‰ף ‰י‡ ‡˙ ‰פעול‰
˘ל ‰כנס˙ ˘פח˙' – ‰ו˙ר‡ ל‡ ‰כי עמ„ ‰מל„˙ ו˙˜ח ‡˙ זלפ˘ ‰פח˙ ‰ו˙˙ן ‡ו˙‰
ליע˜ב ל‡˘) '‰ל ,ט(.
מעשה הדודאים הפסד לרחל ושכר ללאה

ו‰נ ‰מע˘„‰ ‰ו„‡ים ‰ו‡ חל˜ ממערכ ‰זו ˘ל ל‡ ‰מול רחל למעמ„ˆ‡ ‰ל יע˜ב,
וכפי ˘מוכח מ„ברי ל‡' ‰ו˙‡מר ל‰ ‰מעט ˜ח˙ך ‡˙ ‡י˘י ול˜ח˙ ‚ם ‡˙ „ו„‡י
בני' )ל ,טו( .וכפי ˘פיר˘ ‰רמב"ן ˘ם .ו‰י‰ ‰כל מ„˙˘‰לו˙ ‰ל‰יו˙ נח˘ב˙ ‡˘˙ו
ב˘‰וו‡ ‰לרחל.
]ו‡כן ר‡ובן ‰ו‡ ז˘‡ ‰ר מˆ‡ ‡˙ „‰ו„‡ים ,כי ר‡ובן ‰ו‡ ‡˘ר עˆם לי„˙ו ‰י˙‰
במ˘מעו˙ ˘ל‡˜˙˙ ‰בל כ‡˘ˆ‡ ‰ל יע˜ב ,ולכן ענין ז‰ ‰י ‰טבוע בנפ˘ו ו˙כלי˙ו.
וכן מˆינו ענין ז‡ ‰חר מי˙˙ רחל כ‡˘ר בלבל יˆועי ‡ביו ,ומ‚מ˙ו ‰י˙ ‰למחו˙ על
כבו„ ‡מו ,ו‡מנם ‡ז נח˘ב לו לחט‡‡ ,ך מכל ‡ל ‰עול ‰כי ז‰ ‰י˙ ‰מ‚מ˙ו ועניינו
˘ל ר‡ובן בכל ˘‰לבים ל˘‰יב ‡˙ מעמ„˘ ‰ל ל‡ ‰ול˘‰וו˙ ‰לרחל )ועיין בביאורי
הפסוקים כט ,לב([.
ב‡ו˙ו מע˘˘ ‰כר ‰ל‡ ˙‡ ‰יע˜ב ב„ו„‡י בנ ,‰ו‡י˙‡ בחז"ל ˘‰י˙ ‰בז˙ ‰ביע‰
על רחל˘ ,זלזל ‰במ˘כבו ˘ל „ˆ‰י˜ .כמו ˘‰וב‡ בר˘"י – 'ולפי ˘זלזל ‰במ˘כב
„ˆ‰י˜ ל‡ זכ˙ ‰ל˜‰בר עמו'.
ובמ„ר˘ – '‡מר רבי ‡לעזר זו ‰פסי„ ‰וזו ‰פסי„ ‰זו נ˘˙כר ‰וזו נ˘˙כר ,‰ל‡‰
‰פסי„„ ‰ו„‡ים ונ˘˙כר˘ ‰ני ˘בטים ובכור ,‰ורחל נ˘˙כר„ ‰ו„‡ים ו‰פסי„‰
˘בטים ובכור) '‰ב"ר עב ,ג(.
מ˘מע ˘ב‡ו˙ו פר˜ כבר ‚‰יע˘ ‰ע˙˘ ‰ל רחל ל‰יפ˜„‡ ,חר ˘כבר כל ‰נ˘ים
יל„ו ‡˙ חל˜ן ,ל‡‡ ‰רבע ‰בנים וכל ‡ח˙ מ˘‰פחו˙ ˘ני בנים .ו‰י˙ ‰רחל ˆריכ‰
ל‰יפ˜„ ב‡רבע˙ ‰בנים ˘נו˙רו בחל˜ ‰כ‡˘˙ יע˜ב‡ .ולם מחמ˙ ˜‰טרו‚ על מע˘‰
„‰ו„‡ים ‰פסי„ ,‰ו‡ז חזר ‰ל‡ ‰לל„˙ ויל„ ˙‡ ‰י˘˘כר וזבולון.
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פרשת ויצא

•

בן מלך על התורה

לאה התפללה על רחל שלא תפסיד את כל מעמדה

ו‰נ ‰מבו‡ר בחז"ל ˘ל‡ ‰כבר ‰י˙ ‰ב„רכ ‰לל„˙ בן ˘ביעי ,כמו ˘כ˙ב ר˘"י
'„ינ – ‰פיר˘ו רבו˙ינו )ברכות ס„˘ (.נ ‰ל‡„ ‰ין בעˆמ‡ ‰ם ז ‰זכר ,ל‡ ˙ ‡‰רחל
‡חו˙י כ‡ח˙ ˘‰פחו˙ ו˙‰פלל ‰עליו ונ‰פך לנ˜יב) '‰פסוק כא(.
ונר‡ ‰מז˘ ‰מחמ˙ ‡ו˙˙ ‰ביע ‰על רחל ‡ב„ ˙‡ ‰כל חל˜ ‰ביע˜ב ,וב‡ו˙‰
˘ע ‰ל‡‰ ‰י˙‡ ‰מור ‰לל„˙ ‡˙ כל ˘מונ˙ ˘‰בטים ,ו‡ם כן רחל ‰י˙ ‰נ„חי˙
ל‚מרי מל‰יו˙ ‡˘˙ יע˜ב.
‡ל‡ ˘‡ז נכמרו רחמי˘ ‰ל ל‡ ‰על רחל ו˙‰פלל ‰עבור˘ ‰ל‡ ˙‰י ‰פחו˙ ‰מן
˘‰פחו˙ ,וע"י ז˙‰ ‰עוררו רחמי ˘מים עלי ‰לזכור ‡˙ ‰סימנים ˘מסר ‰ל‡חו˙.‰
וע˙ ‰כ‡˘ר ל‡ ‰עˆמ˙‰ ‰פלל ‰עלי˘ ,‰מע ˜ ˙‡ '‰ול ‰ויפ˙ח ‡˙ רחמ.‰
ונמˆ‡ ˘כ˘ם ˘רחל ‡יפ˘ר ˙‡ ‰נ˙ינ˙ ל‡ ‰ליע˜ב ,כך ‚ם ל‡‰ ‰י‡ ‚רמ˙˘ ‰י˘‡ר
רחל ‡˘˙ יע˜ב ,בכך ˘˙‰פלל˙˘ ‰ל„ ‚ם ‰י‡ ‡˙ ˘ני ‰בנים ‰נו˙רים.
ובז ‰מבו‡ר מ˘ ‰כ‡˘ר יל„ ‰רחל ‡˙ יוסף כל מ‚מ˙‰ ‰י˙' ‰יוסף  '‰לי בן ‡חר'
)ל ,כד( ,כלומר ˘‡ם ל‡ כן ˙‰י ‰פחו˙ ‰מ˘‰פחו˙.
יעקב זכה בלאה מצד חלק הבכורה של עשיו

ו‰נ ‰בי‡רנו לעיל )פרשת תולדות חלק המאמרים  -מאמר ה( ˘מ˘ ‰נ˘‡ יע˜ב ‡בינו ע"‰
‰ן ‡˙ ל‡ ‰ו‰ן ‡˙ רחל ,נבע „‰בר ממ˘ ‰ע˘יו ‰ר˘ע ‰פסי„ חל˜ו בבנין עם י˘ר‡ל.
ו‰יינו על פי מ‡„ ‰י˙‡ בחז"ל – '˘‰יו ‰בריו˙ ‡ומרים ˘ני בנים י˘ ל ‰לרב˜,‰
˘˙י בנו˙ י˘ לו ללבן„‚ ,ול ‰ל‚„ול ,ו˜טנ ‰ל˜טן ,ו‰י˙ ‰יו˘ב˙ על פר˘˙ „רכים
ומ˘‡ל˙ ‚„ול מ ‰מע˘יו‡ ,י˘ רע ‰ו‡ מלסטם בריו˙˜ ,טן מ ‰מע˘יו ‡י˘ ˙ם יו˘ב
‡ו‰לים ,ו‰י˙ ‰בוכ ‰ע„ ˘נ˘רו ריסי עיני) '‰בבא בתרא קכג .ומובא ברש"י כט ,טז(] .ועיין
בס„ר עולם רב) ‰פרק ב( ˘‚ם ל‡ ‰ורחל ‰יו ˙‡ומו˙ כמו ע˘יו ויע˜ב[.
ובי‡רנו ˘ם ˘ל‡ ‰י˙ ‰זו ˘יח˙ ‰בריו˙ ‚רי„‡‡ ,ל‡ כי ב‡מ˙ כן נ‚זר עלי‰
מ˙חיל ‰ל‰יו˙ בחל˜ו ˘ל ע˘יו .וכן מפור˘ בזו‰ר פר˘˙ ויחי )דף רכ"ג ע"א( 'ו˙‡
חזי „מעין ס‚י‡ין ˘„י‡˙ ‰‰י‡ ˆ„˜˙ ל‡ ,‰ב‚ין למ‰וי חול˜י„ ‰יע˜ב ול‡ ב‰‰ו‡
ר˘ע „ע˘יו ,וכו' ‡‰„ ,ל‡‡ ‰י˙‚זר למ‰וי חול˜‡ „ע˘יו ,ו‰י‡ בבעו˙‡ ‡˜„ימ˙ לי‰
ליע˜ב ול‡ ‡י˙י‰ב˙ לי ‰לע˘יו'.
ו‰יינו ˘ב˘ור˘ „‰ברים ל‡‰ ‰י˙‡ ‰מור ‰ל‰יו˙ לחל˜ו ˘ל ע˘יו .ולכן כ˘ב‡
יע˜ב לבי˙ לבן‰ ,י˙ ‰עי˜ר מח˘ב˙ו ורˆונו ל˘‡˙ ‡˙ רחל כ„כ˙יב – 'וי‡‰ב יע˜ב
‡˙ רחל וי‡מר ‡עב„ך ˘בע ˘נים ברחל ב˙ך ˜‰טנ .'‰ומˆ‡נו עו„ ˘‡ף ‡חר ˘נ˘‡
‡˙ ˘˙י‰ם‡ ,מרו חז"ל כי רחל ‰י‡ נ˜ר‡˙ 'ע˜ר˙ ‰בי˙' )כמש"כ רש"י לקמן לא ,ד ,ומקורו
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מבר"ר עא ,ב( .ול„‰י‡ כ˙יב – 'בני רחל ‡˘˙ יע˜ב' )לקמן מו ,יט( ובר˘"י ˘ם – 'ובכולן
ל‡ נ‡מר ב‰ן '‡˘˙' ‡ל‡ ˘‰י˙ ‰עי˜רו ˘ל בי˙'.
‡כן בפועל נכנס‡ ‰ף ל‡ ‰לחל˜ו ˘ל יע˜ב ,וזכ ‰יע˜ב ב˘˙י‰ם .ועומ˜ ‰ענין ,כי
‡כן מחמ˙ ‰יו˙ ‰חל˜ו ˘ל ע˘יו לכן זכ ‰ב ‰יע˜ב‡ .חרי ˘כבר זכ ‰יע˜ב ‡ף בחל˜
ע˘יו ב˘ע˘ ‰ברכו ‡ביו.
ועיין בספר עבו„˙ י˘ר‡ל על ‰פסו˜ וי‰י בבו˜ר ו‰נ‰ ‰י‡ ל‡‡' – ‰י˙‡ במ„ר˘
)ב"ר ע ,יט( ‡מר רמיי˙‡ בר רמ‡ ,‰ל‡ בליל‡ ‰ו˜ ‰רינ‡ רחל ו‡˙ עני˙ לי‡ ,מר ‰לי‰
‡י˙ ספר „לי˙ לי˙ ‰למי„ים ,ל‡ כן ˆווח לך ‡בוך ע˘יו ,ו‡˙ עני˙ לי ,‰עכ"ל .ונר‡‰
לב‡ר ˙˘וב˙ ‰על פי ˘כל‰„ ,נ ‰יע˜ב ‡מר ל‡ביו ‡נוכי ע˘יו בכורך )כז ,יט( ,ופיר˘"י
‡נכי ‰ו‡ ‡נכי‡ ,בל ע˘יו בכורך עיי"˘ .ו‡פ˘ר כפ˘וטו כיון ˘˜נ‰ ‰בכור ‰נכלל
חל˜ ע˘יו ב˜רבו ו‡מר ‡‰מ˙ כ‡˘ר ‰ו‡‡ ,נכי ע˘יו בכורך ממ˘ ,ו‰נ ‰י„וע כי כל
יר‡˙˘ ‰ל ל‡‰ ‰י˙ ‰כיון „‡מרי ‡ינ˘י „‚‰ול ‰ל‚„ול ו˜‰טנ ‰ל˜טן‡ ,בל מכיון
˘‡מר יע˜ב ‡נכי ע˘יו בכורך ב‡מ˙ כי נכלל ע˘יו עם ‰בכור ‰ב˜רבו"‡ ,כ ל‡‰
חל˜ו מן ˘‰מים .וז‰˘ ‰י˙˘˙ ‰וב˙ ‰ניˆח˙ ,ל‡ כן ˆווח ‡ביך ע˘יו ו‡˙ עני˙ לי,‰
על כן ‡ני חל˜ך ור‡וי ‰ל‰יו˙ ‡˘˙ך'.
ו‰נ ‰כ˘ם ˘נטיל˙ ‰ברכו˙ וזכיי˙ ‰מלכו˙ ˘מיוע„ים ‰יו ל‰יו˙ בחל˜ו ˘ל ע˘יו
ב‡ו לו ליע˜ב ב„רך ˘ל ערמ ,‰כן כ˘נ˙˜יים „‰בר ˘˜יבל ‡˙ ל‡‰˘ ‰י‡ חל˜ו ˘ל
ע˘יו ‰י ‰ז‚ ‰ם כן ב„רך ערמ ‰ורמ‡ו˙ ,ו‰בן.
]ועיין בז ‰עו„ בספר '˘פ˙ ‡מ˙' – 'בענין ‰מע˘ ‰מנ˘ו‡י ל‡ .‰ו‡י˙‡ במ„ר˘
˘‡מר ‰לו כמו ˘רימ ‰ל‡ביו ‡נכי ע˘יו בכורך וכי ‡י˙ ספר „לי˙ לי˙ ‰למי„ים
עיי"˘ .נר‡ ‰לב‡ר ‰ענין על פי מ‡˘ ‰מרו במ„ר˘ כי כך ‰יו ˙‰נ‡ים „‚‰ול ‰ל‚„ול
כו' ו˘מע ‰ל‡ ‰מע˘י ע˘יו ובכ˙ ‰וכו' .כי ‰נ ‰יע˜ב ‡בינו ע" ‰זכ ‰לי˜ח חל˜ו
˘ל ע˘יו כמו ˘כ˙בנו בפר˘˜‰ ‰ו„מ˙ ,ו‡מ˙ ‡מר '‡נכי ע˘יו' .וכ˘זכ ‰ל‡ו˙ו חל˜
זכ ‰לי˜ח ‡˙ ל‡‰˘ ‰י˙ ‰מיוח„˙ ל‡ו˙ו ‡‰‰ר .‰לכך רחל ‰י˙‰‡ ‰וב ‰לו כי ‰י‡
‰י˙ ‰מיוח„˙ ‡ליו ממ˘ .ול‡‰ ‰י˙ ‰מיוח„˙ לחל˜ו ˘ל ע˘יו לכן כ˙יב ˘נו‡‰
ל‡„ ,‰ר˘ו חז"ל ˘ע˘˙ ‰מע˘˘ ‰ונ‡ .פירו˘ ˘מ‰˘ ‰יˆ ‰ריך ע˘יו ל˙˜ן ול‡
‰י ‰יכול וניטל ממנו וני˙˜ן על י„י יע˜ב ול‡ ,‰לכן כ˙יב 'ר‡ו–בן' ר‡ו מ ‰בין בני
לבן חמי .מ˘מע ˘‰ם ˙י˜נו מ‰˘ ‰י ‰מיוח„ לע˘יו ל˙˜ן כנ"ל .ו˘וב מˆ‡˙י בספר
'עבו„˙ י˘ר‡ל' מענין ז .‰ונר‡˘ ‰כוון למ˘ ‰כ˙ב˙י ,ו‡פ˘ר ˘‰ומע ל‡ ‰בין „בריו
‡ו ˘‰רב ז"ל ‰ס˙יר „‰ברים' )ויצא תרמ"ז([.
ומˆינו ˘„‰ברים מפור˘ים במ„ר˘ – 'ל‡ ‰וזלפ ‰ר‡ויו˙ לע˘יו ,ורחל ובל‰‰
ר‡ויו˙ ליע˜ב ,וניטלו ממנו כל ‰מ˙נו˙ ‡‰לו .מכר בכור˙ו ליע˜ב וכו' ,ניטל ‰ממנו
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‰בכור ‰וני˙נ ‰ליע˜ב ,זכ ‰במלכו˙ וזכ ‰בכ‰ונ ,‰ניטל ‰ממנו ל‡ ‰וזלפ ‰וזכ‰
יע˜ב ב‡רבע˙ן ,לפי ˘‰לך ב„רכי ‡בו˙יו' )מדרש זוטא שיר השירים פרשה א(.
מלכות וכהונה מבני לאה

וז‰ ‰טעם ˘מלכו˙ בי˙ „ו„ יˆ‡ ‰מל‡ ,‰כי ‰מלכו˙ ˘ייכ˙ לבכור .‰וכברכ˙ו ˘ל
יˆח˜ 'יעב„וך עמים וי˘˙חוו לך ל‡ומים ‰וי ‚ביר ל‡חיך וי˘˙חוו לך בני ‡מך' )כז,
כט( .וכן ‰כ‰ונ ‰נ˙‚ל‚ל ‰בסופו ˘ל „בר ללוי מבני ל‡ ,‰כי ˘ני „ברים ‡לו ‰מלכו˙
ו‰כ‰ונ˘ ‰ייכים לבכור .‰כמו ˘כ˙וב 'י˙ר ˘‡˙ וי˙ר עז' )מט ,ג( ,ובר˘"י – 'י˙ר ˘‡˙
– ר‡וי ‰יי˙ ל‰יו˙ י˙ר על ‡חיך בכ‰ונ ‰ל˘ון נ˘י‡ו˙ כפים .וי˙ר עז – במלכו˙ כמו
)ש"א ב( וי˙ן עוז למלכו' .ו‡ף ˘נל˜חו מר‡ובן ‰בכור מחמ˙ ‰חט‡ ,בכל ז‡˙ נו˙רו
‡ˆל בני ל‡‰ – ‰כ‰ונ ‰ללוי ו‰מלכו˙ לי‰ו„ .‰ו‰יינו כ‡מור מ˘ום ˘ל‡‰ ‰י‡ בחינ˙
חל˜ ‰בכור˘ ‰זכ ‰ב ‰יע˜ב על י„י רכי˘˙ו מע˘יו.
ו‚ם ˙כונו˙יו ‰מיוח„ו˙ ˘ל ע˘יו‰˘ ,ם ˙כונו˙ ‰ע˘יי˘ ‰בי„יים וכח ˆ‰י„
ו‰מלחמ‰ ‰ם ˙כונו˙ נˆרכו˙ למלכו˙ .ולכן כ‡˘ר זכ ‰יע˜ב בחל˜ו ˘ל ע˘יו על י„י
ל‡ ,‰זכ ‰על י„‚ ‰ם ב˙כונו˙ ‰ללו ˘ל ‰י„ים וˆ‰י„ˆ‡ ,ל בני ל‡.‰
וכ„‡י˙‡ במ„ר˘ )ב"ר סג ,ח( 'וכיון ˘ר‡˘ ‰מו‡ל ‡˙ „ו„ ‡„מוני „כ˙יב 'וי˘לח
ויבי‡‰ו ו‰ו‡ ‡„מוני' )שמואל א ,יז( ,נ˙ייר‡ ו‡מר ‡ף ז˘ ‰ופך „מים כע˘יו‡ ,מר לו
˜‰ב"' ‰עם יפ ‰עינים' ,ע˘יו מ„ע˙ עˆמו ‰ו‡ ‰ור‚ ‡בל ז ‰מ„ע˙ סנ„‰רין ‰ו‡
‰ור‚'.
כלומר ˘„ו„ ‰מלך מזרע י‰ו„‰˘ ‰י„‡' ‰מוני'‰ ,י ‰בו ˙כונו˙ חל˜ו ˘ל ע˘יו,
‡ל‡ ˘נכנסו לˆ„ „˜‰ו˘ ,‰ו˙˘‰מ˘ בכוחו˙ ‡לו לˆורך ‰מלכו˙.
ו‡כן ‡י˙‡ ב‚מר‡ על „ו„ ‰מלך ˘נכנסו ‡ˆלו חכמי י˘ר‡ל ו‡מרו לו – '‡„ונינו
‰מלך עמך י˘ר‡ל ˆריכין פרנס‡ ,‰מר ל‰ם לכו ו˙‰פרנסו ז ‰מז‡ ,‰מרו לו ‡ין
˜‰ומ ıמ˘ביע ‡˙ ‡‰רי ו‡ין ‰בור מ˙מל‡ מחולי˙ו‡ ,מר ל‰ם לכו ופ˘טו י„יכם
ב‚„ו„ ,מי„ יועˆים ב‡חי˙ופל ונמלכין בסנ„‰רין ו˘ו‡לין ב‡ורים ו˙ומים' )ברכות ג.(:
‰רי ˘˘‰י‚ ‡˙ ˆרכי י˘ר‡ל על י„י פ˘יט ‰ב‚„ו„.
]לעומ˙ ז‡˙ יוסף ˘‰י‚ ‡˙ ˆרכי ‰עם על י„י ˙בו‡˙ ‡‰ר ,ıכ„כ˙יב 'ויוסף ‰ו‡
‰מ˘ביר לכל עם ‡‰ר) 'ıלהלן מב ,ו( .וכן כ˙יב – 'ורוב ˙בו‡ו˙ בכח ˘ור' )משלי יד ,ד(.
כלומר ˘„ו‡‚ לˆרכי ‰עם על י„י עבו„ ‰ועמל ,ול‡ ב„רך ˆי„ ו˙˘‰לטו˙[.
רחל  -בחינת חלק ה'פשוט'

ו‰נ ‰ע˘יו ‰פסי„ פעמיים ‡˙ חל˜ו˙ ,חיל‰ ‰פסי„ ‡˙ חל˜ ‰בכור ,‰כ‡˘ר זלזל
ב ‰ומכר ‡ו˙ ‰ליע˜ב‡ .ולם ע„יין ‰י ‰מיוע„ ל‰יו˙ חל˜ מעם י˘ר‡ל ,ל‡ ˘‰י‰
ר‡וי ל‰יו˙ ˘ני במעל ‰ליע˜ב‡ .ולם ‡חר כך כ‡˘ר ˘טם ‡˙ יע˜ב ול‡ ˘‰לים עם
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נטיל˙ ‰ברכו˙ על י„י יע˜ב ,ורˆ ‰ל‰ר‚ו ,בכך ‰פסי„ ל‚מרי מעל˙ו מכל וכל ונ„ח‰
ל‚מרי מחל˜ ‡בר‰ם ויˆח˜ ,ו˘וב ‡ינו כלל מעם י˘ר‡ל ‡ל‡ ‰ו‡ כמומר ,וכ„‡י˙‡
בחז"ל )קידושין יח.(.
וכמו ˘בי‡רנו בפר˘˙ ˙ול„ו˙ )בפסוק 'ויתן לך' לעיל כז ,כח ,ובחלק המאמרים מאמר ד' 'ואוהב

את יעקב ואת עשיו שנאתי'( ˘ב˙חיל ‰ב˘ע˘ ‰נטל יע˜ב ‡˙ ‰ברכו˙ ע„יין ל‡ נ„ח ‰ע˘יו
מל‰יו˙ נכלל בברכ˙ ‡בר‰ם ,ול‰י˜ר‡ ב˘ם זרע י˘ר‡ל‡ ,ל‡ ˘‡ז ‰י ‰ני„ון ל‰יו˙
˘ני במעל ‰ליע˜ב ‡בינו .ו„חיי˙ו ל‚מרי מחל˜ו בברכ˙ ‡בר‰ם ע„ ˘‡ינו נ˜ר‡ זרע
‡בר‰ם‰ ,ו‡ ר˜ ב˘ע˘ ‰יˆח˜ ברך ‡˙ יע˜ב ˘ני˙ ,כ‡˘ר ˘לחו לפ„ן ‡רם לי˜ח
‡˘ ‰מבנו˙ לבן ,ו‡מר לו 'וי˙ן לך ‡˙ ברכ˙ ‡בר‰ם' ,ו‡ז נ„ח ‰ע˘יו ל‚מרי ו‡ין לו
חל˜ כלל בברכ˙ ‡בר‰ם ]עיי"˘ מ„˘ ‰יי˜נו ממ˘ ‰כ˙ב ‰רמב"ם )הלכות מלכים פ"י
ה"ז( ˘ע˘יו ‡ינו בכלל זרע ‡בר‰ם מן ‡‰מור בפסו˜ ז ‰וי˙ן לך ‡˙ ברכ˙ ‡בר‰ם ,וכן
„יי˜ ב‚רי"ז על ˙‰ור .[‰ו‰יינו ˘ב˙חיל ‰נ„ח ‰ר˜ מל‰יו˙ ‰בכור ,מחמ˙ פחי˙ו˙
‰נ˙‚‰ו ומ˘ום ˘מכר ‡˙ ‰בכור‡ .‰בל ע„יין ‰י ‰לו חל˜ כפ˘וט ,וזכו˙ ל‰יכלל
ב˜‰ל זרע ‡בר‰ם‡ ,ולם ‡חר כך נ„ח ‰ל‚מרי ,וכל ברכ˙ ‡בר‰ם „‰יינו ‰‰בטח‰
‡‰לו˜י˙ ל‰יו˙ לו לעם ˜„ו˘ ולנחול ‡˙ ‡‰ר‰ ,ıכל נו˙ר ר˜ ‡ˆל יע˜ב.
ו‰נ ‰ב˙חיל ‰כ‡˘ר מכר ‡˙ ‰בכור‰ ‰פסי„ ‡˙ ב˙ו „‚‰ול˘ ‰ל לבן‡ ,מנם ע„יין
‰י ‰ר‡וי ˘˙יפול ˜‰טנ ‰בחל˜ו‡ .ולם ‡חר ˘ב‚„ ל‚מרי ב„רכם ˘ל ‡בר‰ם ויˆח˜
זכ ‰יע˜ב ונטל חל˜ו וחל˜ חבירו )כענין שאמרו חגיגה טו ,(.ו‰יו לו ‰ן ˜‰טנ ‰ו‰ן „‚‰ול.‰
חששה של רחל ליפול בחלקו של עשיו

וי˘ ל‰וסיף בז˘ ,‰במ˜ביל למערכ ‰ז‡˙ ˙‰רח˘ו ‰מ‡ורעו˙ בני˘ו‡י יע˜ב,
˘כ‡˘ר נענ˘ ‰רחל ל‰פסי„ ‡˙ חל˜ ‰ביע˜ב במע˘„‰ ‰ו„‡ים˘ ,וב ˙‰עורר ‰ני„ון
˘˙פול רחל בחל˜ו ˘ל ע˘יו.
ו‰ו‡ מ˘ ‰כ˙ב ר˘"י בפסו˜ 'ויזכור ‡לו˜ים ‡˙ רחל' )ל ,כב( – זכר ל˘ ‰מסר‰
סימני ‰ל‡חו˙ ‰ו˘‰י˙ ‰מˆיר˘ ‰ל‡ ˙על ‰ב‚ורלו ˘ל ע˘יו ˘מ‡ י‚ר˘נ ‰יע˜ב לפי
˘‡ין ל ‰בנים ,ו‡ף ע˘יו ‰ר˘ע כך על ‰בלבו כ˘˘מע ˘‡ין ל ‰בנים‰ .ו‡ ˘ייס„
‰פייט – '„‡‰מון כבט ]–כ˘‰ביט[ ˘ל‡ חל˘–] ‰ל‡ יל„ˆ [‰ב–] ‰רˆ [‰ל˜ח˙ ‰לו
ונ˙ב‰ל.'‰
˘לכ‡ור ‰טעון בי‡ור˘ ,מחמ˙ ˘‡ין ל ‰בנים ˙לך לחל˜ו ˘ל ע˘יו‡ ,כן ‰בי‡ור
‰ו‡ לפי „‰ברים ‡‰מורים˘ ,מ˘ ‰ל‡ ‰י ‰ל ‰בנים ב˘לב ז‰ ,‰י ‰מ˘ום ˘‰פסי„‰
חל˜ˆ‡ ‰ל יע˜ב ,וכל ‰בנים ‰יו ר‡ויים ע˙ ‰ל‰יוול„ ‡ˆל ל‡ .‰ומע˙‡˘ ‰ין ל‰
חל˜ ביע˜ב ‰י‡ עלול ‰ליפול בחל˜ו ˘ל ע˘יו.
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]ו‰יינו כ‡מור˘ ,מכיוון ˘זכ ‰יע˜ב בחל˜ ‰בכור ‰ובל‡ ,‰ממיל‡ נפל חל˜
‰פ˘וט בי„ו ˘ל ע˘יו ,וכיון ˘נ„ח˙ ‰רחל מיע˜ב‰ ,י‡ עלול ‰ליפול ע˙ ‰בחל˜ו
˘ל ע˘יו[.
ועיין במ„ר˘ ˙‰ילים 'פ„ ‰ב˘לום נפ˘י מ˜רב לי' ,על רחל נ‡מר ‰פסו˜ ‰ז,‰
'מ˜רב לי'˘ ,ל‡ ˙˜רב עˆ˙ו ˘ל ע˘יו ברחל ,למ˘ ,‰כך ‰יו ˙‰נ‡ים˘ ,יע˜ב נוטל
‡˙ ל‡ ,‰וע˘יו לרחל' )'שוחר טוב' מזמור נה(.
‡ולם ‡חר בכיי˙ ‰ו‡חר ˘˙‰פלל ‰ל‡ ‰עלי˘ ,‰וב זכ˙ ‰רחל ל‰י˘‡ר בחל˜ו
˘ל יע˜ב.
ומˆינו בז„ ‰בר נפל‡ ˘ב˘ני‰ם ‰י ‰נˆרך בכי ‰כ„י ˘י‰יו לחל˜ו ˘ל יע˜ב‰ ,ן
ל‡‰˘ ‰יו עיני ‰רכו˙ ,ו‰ן רחל ˘נ˙ב‰ל„‡‰˘ ‰מון יבו‡ ל˜ח˙ ‰לו .ועו„ ענין ‰י‰
ב˘ני‰ם ˘‰וˆרכו כל ‡ח˙ מ‰ם ˘‡חו˙ˆ – ‰ר˙˙ ‰סייע בי„ ‰ליטול ‡˙ חל˜,‰
˘רחל סייע ‰בי„˘ ‰ל ל‡ ‰על י„י מסיר˙ ‰סימנים ,ול‡˙‰ ‰פלל ‰על רחל ב‰פיכ˙
„ינ ‰לב˙ ,ובכך נ˘‡ר ‰רחל בחל˜ו ˘ל יע˜ב.
ובז ‰מבו‡ר כמין חומר ס„רן ˘ל „ברים˘ ,מ˙חיל ‰נ˘˜ יע˜ב לרחל ,וז‰ ‰י ‰ענין
˘ל ˘י„וכין ,כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ )מגילה יג˜˘ (:בע עמ˘ ‰י˘‡ ‡ו˙ ,‰כלומר ˘‰י‡ ˘ייכ˙
לו מˆ„ בחינ˙ו ‰יסו„י˙ .ומ˘ום כך „ר˘ מלבן ל˙˙ לו ‡˙ רחל ב˙ו ˜‰טנ ‰ועבור‰
עב„ ˘בע ˘נים ,וכן ‰י‡ נ˜ר‡˙ 'עי˜רו ˘ל בי˙' )ב"ר עא ,ב ועיין בביאורי הפסוקים לא ,ד(
מˆ„ ˘ייכו˙ ‰למי„˙ו ‰יסו„י˙ ˘ל יע˜ב.
‡ך בפועל ˜יבל לר‡˘ונ ˙‡ ‰ל‡‰˘ ,‰י‡ ˘ייכ˙ לו מע˙ ˘נטל ‡˙ ‰בכור ‰ו˜יבל
‡˙ ‰ברכו˙ ,ו‰יינו ˘ב˘לב ז˘ ‰זכ ‰לבכור ,‰עי˜ר ‡˘˙ו ‰ר‡וי ‰לו ‰י‡ ל‡,‰
˘‰י‡ חל˜ ‰בכור .‰ור˜ ל‡חר מכן זכ ‰ברחל˘ ,זכיי˙ו ב ‰ב‡ ‰ר˜ ל‡חר ˘נ„ח‰
ע˘יו ל‚מרי ,ועל י„י ˘ני‰ם ˘‰לים ‡˙ ˜ומ˙ו ב˘ני ‰חל˜ים.
נפלאות דרכי זיווגו של יעקב

וב„ברינו יבו‡ר כל מ‰לך ני˘ו‡י יע˜ב עם רחל ול‡˘‡ ,‰ר עולים בו לנ‚„נו כמ‰
˙ופעו˙ ‡˘ר נס˙בבו בי„י מסבב כל ‰סיבו˙ ‡‰ומרים „ר˘ני ,ומעוררים ‡ו˙נו
ל‰עמי˜ ב˘ור˘י ‰רוב„ים ‰פנימיים ˘ל בנין עם י˘ר‡ל˘‡ ,ר מ‰ם נלמ„ כמ‰
נפל‡ים ‰מ ‰ס„רם ˘ל ‰מ‡ורעו˙.
‰מ‡ורע ‰מופל‡ ‰עי˜רי ‰ו‡ עˆם ל˜יח˙ ל‡ ‰במ˜ום רחל˘‡ ,ר יע˜ב ‡בינו ל‡
ח˘ב ל˜ח˙ ‰כלל ,ומלכ˙חיל ‰ייע„ עˆמו בפירו˘ ל˜ח˙ ‡˙ רחל ,ולבן ברמ‡ו˙ו
ורמיי˙ו סיבבו בכח˘ ו‰כניס לו ‡˙ ל‡‰˘ .‰ו‡ „בר ˙מו ‰ופל‡י ˘˙חיל˙ בנין עם
י˘ר‡ל י‰י ‰ב‡ופן כז˘ ‰ל ‰י„ח˜ו˙ ˘ל‡ בר˘ו˙ ו˘ל‡ ברˆון.
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וב˙וך מ‡ורע ז ‰נכלל עו„ ענין פל‡י ‡˘ר רחל עˆמ ‰סייע ‰ב„בר ,וכ‡˘ר יע˜ב
ח˘˘ לרמ‡ו˙ו ˘ל לבן ונ˙ן סימנים בי„י˘ ‰ל רחל‰ ,י‡ עˆמ‰ ‰לכ ‰ומסר ‰סימני‰
ל‡חו˙ .‰ו‰נ ‰עˆם „‰בר נח˘ב למעל ‰נ˘‚ב ‰לרחל ‡˘ר ע˘˙ ‰כן מחמ˙ רוממו˙
מי„ו˙י‰ ‰נעלו˙ בכ„י ˘‡חו˙ ‰ל‡ ˙˙ביי˘ ,ומחמ˙ כן ‰סכימ ‰לוו˙ר על ‰כל ובלב„
˘ל‡ ˙י‚רם בו˘ ‰ל‡חו˙ ,‰כ„‡מרו ב‚מר‡ )מגילה יג.(:
‡מנם ˆריך ל˙‰בונן ב˘ור˘ ‰ענין מ‰ ‰ו‡ מ˘מעו˙ „‰בר ˘נס˙בב ˘‰י‡ מסר‰
‡˙ ל‡ ‰ליע˜ב.
עו„ י˘ ל‰בין ב‰מ˘ך ‰פר˘ ‰כ‡˘ר ר‡ובן מˆ‡ ‡˙ „‰ו„‡ים ,ורחל בי˜˘ ‰מל‡‰
ל˙˙ ל ‰מ„ו„‡י בנ .‰מ‰ו בי‡ור כל ‰מ˘‡ ומ˙ן ˘בין רחל ול‡ ,‰כמו כן נר‡˘ ‰י˘
מ˘מעו˙ מיוח„˙ לכך ˘„וו˜‡ ר‡ובן ‰ו‡ ˘מˆ‡ ‡˙ „‰ו„‡ים.
ו‰נ ‰כל ˙‰מי‰ו˙ ‰ללו מ˙ב‡רים מ‡לי‰ם ל‡ור ‰בנ˙ עומ˜ מ‰לך „‰ברים.

פרשת
וישלח
ביאורים על
סדר הפסוקים

ביאורים

•

פרשת וישלח

צג

פרשת וישלח
ביאורים על סדר הפסוקים
לב ‰-„ ,וי˘לח יע˜ב מל‡כים לפניו ‡ל
ע˘יו ‡חיו ‡רˆ˘ ‰עיר ˘„„‡ ‰ום .ויˆו
‡ו˙ם ל‡מר ,כ‡˙ ‰מרון ל‡„וני לע˘יו,
כ‡ ‰מר עב„ך יע˜ב עם לבן ‚ר˙י ו‡חר
ע„ ע˙.‰
ובר˘"י – '‚ר˙י – ל‡ נע˘י˙י ˘ר וח˘וב
‡ל‡ ‚ר‡ ,ינך כ„‡י ל˘נו‡ ‡ו˙י
על ברכו˙ ‡ביך ˘ברכני '‰ו‚ ‰ביר
ל‡חיך'‰˘ ,רי ל‡ נ˙˜יימ ‰בי'.
ו‰נ ‰עי˜רן ו˙כלי˙ן ˘ל ‰ברכו˙ בוו„‡י
נ˙˜יימו בו ביע˜ב ,כי ברכ˙ „ˆ‰י˜
ל‡ ˙˘וב רי˜ם ,ו„בריו לע˘יו ל‡ ‰יו
‡ל‡ פטומי מילי ל‰פיס ‡˙ „ע˙ו‰˘ ,רי
‡כן ‰ע˘יר יע˜ב עו˘ר רב‡ ,ל‡ ˘ל‡
נ˙˜יימו ‰ברכו˙ ב˘לימו˙ ,ו‰י„‰ ‰בר
מלוו ‰במ‡ב˜ים רבים וˆרו˙.
ו‡פ˘ר „‰יינו מ˘ום ˘‰ברכו˙ נל˜חו
ב„רך מרמ‰ ,‰י˙‡ ‰חיז ‰כל˘‰ו
ל˜טרו‚ו ˘ל ע˘יו על ‰ברכו˙ .וי˘ בי„
‰מ˜טר‚ כח לעכב ‡˙ ˘לימו˙ ˘פע
‰ברכ .‰ומ˘ום כך כל עו„ ˘ל‡ נ˙פייס‰
ונח„ ‰ע˙ו ˘ל ע˘יו ‰ר˘ע‡ ,זי ל‡ יכול
‰י ‰יע˜ב לי˘ב ב˘לו.‰
וז‰ ‰טעם ˘בכל ‰פר˘˘ ‰לפנינו
מ˙ו‡רים מ‡מˆיו ‰כבירים ˘ל

יע˜ב ל‰פיס ‡˙ „ע˙ו ˘ל ע˘יו על י„י
„‰ורון ועל י„י ˙˘‰‰חוו‡ו˙ לפניו.
כי ח˙ר בכל מ‡ו„ו לפייסו ול‰סיר ‡˙
חרונו וזעפו על נטיל˙ ‰ברכו˙ ממנו .כי
י„ע יע˜ב כי כל עו„ ˘˜‰טרו‚ ˜יים י˘
עיכוב בחלו˙ ‰ברכו˙ ,ור˜ כ‡˘ר ימחול
לו ו˙סור ˙רעומ˙ו על כך ויו„ ‰לו על
‰ברכו˙‡ ,ו ‡ז ˙וכל ‰ברכ ‰ל˜˙‰יים
במלו‡ ‰וב˘לימו˙ .‰ועל˙ ‰בי„ו ˘ל
יע˜ב מ˘ימ˙ו זו ,ו‡כן פעולו˙יו ˆ‰ליחו
˘‰בי‡ לי„י כך ˘ע˘יו ‰ו„‰לו על
‰ברכו˙ וכ„‡י˙‡ בר˘"י על ‰פסו˜ 'י‰י
לך ‡˘ר לך' )ל‚ ,ט( – 'כ‡ן ‰ו„ ‰לו על
‰ברכו˙' .וכמו ˘‡מרו במ„ר˘ – 'לפי
˘‰יו ‰ברכו˙ מפו˜פ˜ו˙ בי„ו ,ו‰יכן
נ˙‡ו˘˘ו לו ,מן „‡מר לי‡' ‰חי י‰י לך
‡˘ר לך' )ב"ר עח ,י‡( .ויבו‡ר ל‰לן בפסו˜
'וי˘˜‰ו' )ל‚) .(„ ,ועיין בז ‰ב‰רחב ‰בחל˜
‰מ‡מרים מ‡מר ‡ 'מערכ˙ יע˜ב וע˘יו – מע˘‰

‡בו˙ סימן לבנים'(.

לב ‰ ,כ‡ ‰מר עב„ך יע˜ב ,עם לבן ‚ר˙י
ו‡חר ע„ ע˙.‰
ברמב"ן ‰בי‡ „ברי חז"ל ˘‰י˙˙ ‰ביע‰
על יע˜ב ב‰נ ‰‚‰זו ˘‰כניע

צד
עˆמו לפני ע˘יו – 'וכבר ˙פסו‰ו ‰חכמים
על ז‡ ,‰מרו בבר‡˘י˙ רב) ‰ע' (‚ ,‰מחזי˜
ב‡זני כלב עובר ,מ˙עבר על ריב ל‡ לו'
)מ˘לי כו( ,כך ‡מר לו ˜‰ב" ,‰ל„רכו ‰י‰
מ‰לך ,ו‡˙ ‰מ˘לח ‡ˆלו ו‡ומר לו כ‰
‡מר עב„ך יע˜ב' .ועל „ע˙י ‚ם ז ‰ירמוז
כי ‡נחנו ˙‰חלנו נפיל˙נו בי„ ‡„ום ,כי
מלכי בי˙ ˘ני ב‡ו בברי˙ עם ‰רומיים
וכו' ,ו‰י‡ ‰י˙ ‰סיב˙ נפיל˙ם בי„ם'.
ו‰נ ‰כבר בי‡רנו לעיל ˘מטר˙ יע˜ב
‰י˙ ‰ל‰בי‡ לי„י ‰כרע ˙‡ ‰מ‡ב˜ו
עם ע˘יו ,על י„י ˘י‚רום לו ל‰ו„ו˙ לו על
‰ברכו˙ ,כיון ˘˜טרו‚ו על ‰ברכו˙ מנע
‡˙ ˘לימו˙ חלו˙ם ו˜˙‰יימו˙ם.
ונר‡˘ ‰מ˘ ‰נ˙ב‡ר בחז"ל ˘ל‡ ‰י‰
לו ל‰יכנע ˙ח˙ ע˘יו‰ ,יינו מ˘ום
˘‰י˙ ‰לפניו „רך נוספ˙ ל‰ינˆל מ˜טרו‚ו
˘ל ע˘יו ,ו‰יינו על י„י ˘ילחם בו ,ומכיוון
˘‰ו‡ ˆ„י˜ וע˘יו ‰ו‡ ר˘ע‰ ,י ‰עליו
לבטוח ב˘ '‰יˆליח במלחמ˙ו וי‰רו‚ ‡˙
ע˘יו ויפטר ממנו ל‚מרי ,וממיל‡ י˘‡ר
‰כל בחל˜ו.
‡ולם בספר ‰זו‰ר )ח"‡ „ף ˜סו‡ (:י˙‡
˘בפיוס ז‰ ‰י˙ ‰חכמ ‰עמו˜‰
ונפל‡ ,‰כלומר ˘‡ף ˘ב„רך ‰פ˘ט
נח˘ב כחסרון ו˙ביע‡ ,‰בל ב„רך ‰עומ˜
ו‰פנימיו˙ י˘ בז ‰מעל ,‰וזו ‰י˙‰
„רכו ˘ל יע˜ב לח˙ור ל˙י˜ון ‰מו˘לם
ול˘‰לים ‡˙ ‰מטר‰ ‰פנימי˙ .ו‰ו‡
בבחינ˙ '˙ור˘ ‰בע"פ' ˘‰י‡ ‰עומ˜
בפנימיו˙ „‰ברים.

בן מלך על התורה
ועיין בז ‰בחל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ‚ 'ויˆר
לו – ˘ל‡ י‰רו‚ ‰ו‡ ‡˙ ‡חרים'
˘בי‡רנו עומ˜ ענין ז.‰

לב ,ז ב‡נו ‡ל ‡חיך ‡ל ע˘יו ,ו‚ם ‰ולך
ל˜ר‡˙ך ו‡רבע מ‡ו˙ ‡י˘ עמו.
מספר '‡רבע מ‡ו˙' עניינו ריבוי ‚„ול
ומורחב ,וכמו ˘בי‡רנו ב'˙ור˙
‰מספרים' )בר‡˘י˙ כרך ‡' – מ‡מרי מבו‡

מ‡מר י( ,כי מספר ˘ל˘ ‰ו‡ '‰רב,'‰
ומספר ‡‰רבע‰ ‰ו‡ ‰רחב˙ ‚„ר ‰'‰רב'‰
יו˙ר על מי„˙ו ‰יסו„י˙ .ובכל מ˜ום
˘‰מטר ‰ל‚„‰י˘ ‡˙ ˙ו˜ף מי„˙ ‰ריבוי,
מבט‡ים ז‡˙ במספר ‡רבע ,עיי"˘.
ו‰נ‰ ‰ע˘רו˙ ו‰מ‡ו˙ ע˘ויו˙ ל‰יח˘ב
כיחי„ו˙ ,כ‡˘ר לפי ענין „‰ברים
‡ין ‰מספר נמנ ‰בפרטים בו„„ים ‡ל‡
במספרים ‚„ולים ,וכמו ˘מˆינו ב'‡רבע
מ‡ו˙ ˘˜ל כסף' במ˜ח ˘„ ‰עפרון,
˘מ˘מעו˙ו ˘נ˙ן ‡בר‰ם לעפרון ל‡ ר˜
'כסף רב'‡ ,ל‡ ב'כסף רב מ‡„'.
וכן 'ועב„ום ועינו ‡ו˙ם ‡רבע מ‡ו˙
˘נ˘ .'‰כן במובן ˘ל ˙ול„ו˙ עם
ל„ורו˙יו‡ ,ין לייחס ח˘יבו˙ ל˘יעבו„
בעל ˘נים ספורו˙ ,כי ‡ם למˆב ˘ל
˘יעבו„ ‰מ˙מ˘ך ל‡ורך ˘נים רבו˙.
„‰יינו '‡רבע מ‡ו˙ ˘נ.'‰
ומענין ז‰ ‰ו‡ מ‡˘ ‰מרו 'רבי פרי„‡
‰ו ‰לי‰‰ ‰ו‡ ˙למי„‡ „‰ו˙ ‰ני
לי‡ ‰רבע מ‡ ‰זימני ו‚מר' )עירובין נ„.(:
ו˘‰ „ˆ‰וו˘ ‰בכולם ‰יינו 'ריבוי ‚„ול',
וכן ‰ו‡ ˙וכן ‰ענין כ‡ן˘ ,ב‡
‰כ˙וב ל‚„‰י˘ ˘ע˘יו ב‚ו„ל מ˘טמ˙ו

ביאורים

•

פרשת וישלח

צה

‚מר ‡ומר ל˙‰נפל על יע˜ב בחיל כב„
בי„ חז˜ ‰ב˙ו˜ף רב מ‡„‡ .ל‡ ˘י„ '‰
‰י˙ ‰עמו ב„רכי ‚˘‰‰ח‰ ‰ניסיים ‡˘ר
נ˜‰ ‚‰ב" ‰עם ‡‰בו˙ ,ור˜ ז˘‡ ‰ר ‰בי‡
ל˘‰לים ‡ויביו ‡˙ו.

'‰מחנ‡‰ ‰ח˙ ו‰כ‰ו' ,וכן מ‰˘ ‰בי‡
'רוח ‚„ול ‰וחז˜'] .וכן י˘ „ו‚מ‡ ח„‰
נוספ˙ ˘ר˘"י ל‡ ‰זכיר כ‡ן – '‡˙ ˜לעי
‰חˆר ‡˙ עמו„יו ו‡˙ ‡„ני˘) '‰מו˙ ל,‰
יז( .ובר˘"י ˘ם – '‰רי חˆר ˜רוי כ‡ן ל˘ון
זכר ול˘ון נ˜יב ‰וכן „ברים ‰רב .'‰עו„
י˘ לˆיין ‡˙ ‰פסו˜ – 'ו‰נ ‰י„ ˘לוח‰
‡לי ו‰נ ‰בו מ‚ל˙ ספר' )יחז˜‡ל ב ,ט( עיין
ר˘"י ˘ם[.

ובר˘"י – '‰מחנ‡‰ ‰ח˙ ו‰כ‰ו – מחנ‰
מ˘מ˘ ל˘ון זכר ול˘ון נ˜יב.‰
'‡ם ˙חנ ‰עלי מחנ‰˙) '‰לים כז( ‰רי ל˘ון
נ˜יב‰' ,‰מחנ‰ ‰ז) '‰ל˜מן ל‚( ל˘ון זכר.
וכן י˘ ˘‡ר „ברים מ˘מ˘ים ל˘ון זכר
ול˘ון נ˜יב˘‰' ‰מ˘ יˆ‡ על ‡‰ר) 'ıלעיל
יט( 'מ˜ˆ˘‰ ‰מים מוˆ‡ו' )˙‰לים יט(‰ ,רי
ל˘ון זכר˘‰' ,מ˘ זרח ‰על ‰מים' )מלכים
ב' ‚( ‰רי ל˘ון נ˜ב .‰וכן רוח 'ו‰נ ‰רוח
‚„ול ‰ב‡‡) '‰יוב ‡( ‰רי ל˘ון נ˜יב,‰
'וי‚ע ב‡רבע פינו˙ ‰בי˙' ‰רי ל˘ון זכר,
'ורוח ‚„ול ‰וחז˜ מפר˜ ‰רים' )מלכים ‡'
יט( ‰רי ל˘ון זכר ול˘ון נ˜יב .‰וכן ‡˘
'ו‡˘ יˆ‡ ‰מ‡˙  ''‰ל˘ון נ˜יב) ‰במ„בר
טז( ˘‡' ,לו‰ט' )˙‰לים ˜„( ל˘ון זכר'.

ו‰נר‡ ‰בז‡˘ ,‰ין ‰כוונ˘ ‰חפ‡ ıח„
י˘ בו ˘˙י ל˘ונו˙ מ˘ום
˘‡ין לו ‰כרע ,וני˙ן לכל ‡ח„ ל‰טו˙ו
לכל ‡˘ר יחפו‡ .ıל‡ ‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡
˘חפˆים ‡לו י˘ ב‰ם ˘ני סו‚י ˘ימו˘
‡ו ˘מורכבים ‰ם מ˘ני רב„ים˘‡ ,ר
ל‡ח„ מ‰ם מ˙‡ים ל˘ון זכר ול‡ח„ מ‰ם
מ˙‡ים ל˘ון נ˜יב.‰

לב ,ט וי‡מר‡ ,ם יבו‡ ע˘יו ‡ל ‰מחנ‰
‡‰ח˙ ו‰כ‰ו ,ו‰י‰ ‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר
לפליט.‰

ו‰נ ‰לפי „ברי ר˘"י נמˆ‡ ˘בכל
„‰ברים ‰ללו˘ ,ני ‰ל˘ונו˙ נכונים,
ולכן נ˜טו פעם בכ ‰ופעם בכ‡ .‰ולם ‡ף
˘כלל ז ‰מיי˘ב במ˜ˆ˙ ‡˙ ‰מ˜ומו˙
˘נ˘˙נו ז ‰מז ‰בפסו˜ים ˘ונים‡ ,ך ‡ין
„‰ברים מרווים ‡˙ ˆמ‡וננו ,כי ע„יין
ל‡ נ˙ב‡ר מ ‰טעם נבחר ל‰יכ˙ב בכל
מ˜ום בל˘ון ˘נכ˙ב בו .וי˙יר ‰מכך י˘
ל‰פלי‡ בז ,‰מ˘ ‰ב‡ו˙ו פסו˜ עˆמו
נ˘˙נ ‰מל˘ון זכר לל˘ון נ˜יב .‰כמו כ‡ן

ו‰נ ‰בוו„‡י ˘ב‡ופן כללי י˘ מ˘מעו˙
עמו˜ ‰בל˘ון ˜‰ו„˘ לכל ˙יב,‰
וי˘ לכל ˘ם וכינוי טעם מו˘כל ביסו„י
‰סבר‡ .וכמובן ˘בכ„י ל‰בין כל „בר
ל‡˘ורו נˆרך לז ‰חו˘ים „˜ים זכים
וע„ינים ,כי כל „‰ברים ‰ללו יסו„ם
בחכמ ‰עליונ ,‰לעמו„ על מ‰ו˙ו ˘ל כל
חפ ıו„בר בעולם ,בבחינ˙ מ˘ ‰נ‡מר
ב˘למ' – ‰וי„בר על ‰עˆים ו‚ו' וי„בר על
‰ב‰מ ‰ועל ‰עוף ועל ‰רמ˘ ועל ‰עוף'
)מלכים ‡'  ,‰י‚( .ול˜בוע לפי ז˘‰ ˙‡ ‰ם
‰מ˙‡ים לכנו˙ו בו.
וכמו כן ˜‰ביעו˙ ‡יז ‰מ‰ם לכנו˙
בל˘ון זכר ו‡יז ‰מ‰ם בל˘ון
נ˜יב ,‰יסו„ו ב‰בנ˙ מ‰ו˙ „‰בר .ו‰נר‡‰
בז ,‰כי „בר ˘‰ו‡ יו˙ר עי˜רי ויו˙ר פעיל
ויו˙ר מ˘פיע ,מ˙‡ים יו˙ר ל˙‰ייחס ‡ליו

צו
בל˘ון זכר ,ו‡ילו „בר ˘עי˜רו ל‰יו˙
מ˘מ˘ ונטפל ‡ו מ˜בל ,מ˙‡ים בו יו˙ר
ל˘ון נ˜יב.‰
ו‰נ„ ‰ברים ‡לו ˘מ˘מ˘ים ב˘ני
ל˘ונו˙‰ ,יינו ˘„ברים ‡לו ני˙ן
ל˙‰ייחס ‡לי‰ם מ˘ני ˆ„„ים‡ „ˆ˘ ,ח„
˘בו מ˙‡ים בו ל˘ון זכר וˆ„ ˘ני מ˙‡ים
בו ל˘ון נ˜יב ,‰ובכל פעם מ˙‡ימים ‡˙
‰ביטוי לפי ‰ענין ˘מ˘˙מ˘ים בו.
וכ‚ון 'י„'˘ ,כף ‰י„ ˘‰ו‡ עי˜ר ‰י„ וכל
‰מע˘ים נע˘ים על י„ו ,מ˙‡ים
לכנו˙ו בל˘ון זכר‡ ,ולם ַ‡ ַמ˙ ‰י„ ו‰זרוע
˘מ˘מ˘˙ כעין מוט עבור ‰כף ,מ˙‡ים
לז ‰ל˘ון נ˜יב‰˘ ,‰י‡ כעזר לכף ‰י„.
ובז ‰מבו‡ר כמין חומר ל˘ון ‰פסו˜ 'י„
˘לוח‡ ‰לי ו‰נ ‰בו מ‚יל˙ ספר' ,כי ‰י„
˘‰לוח ‰מ˙ייחס˙ בעי˜ר לזרוע ו‡‰מ‰
˘‰לוחים לעבר „‡‰ם ,ובז ‰מ˙‡ים ל˘ון
נ˜יב ,‰ו‡ילו ‰מ‚יל ‰נ˙ונ ‰בכף ‰י„ ,ולו
מ˙‡ים ל˘ון זכר.
וכמו כן '˘מ˘' ˘כ˘מ˙ייחסים ‡ל
‰מˆי‡ו˙ ˘ל עˆם ‚וף ˘‰מ˘ ‡זי
‰ו‡ ל˘ון נ˜יב‡ ,‰ולם כ˘מ˙ייחסים
‡ליו כמˆי‡ו˙ פעיל ‰כ˘‰ו‡ יוˆ‡ כח˙ן
מחופ˙ו ב˙נוע˙ו על פני ˘‰מים ל‡‰יר
על ‡‰ר‡ ,ıזי מ˙‡ים ל˙‰ייחס ‡ליו
בל˘ון זכר.
וכן ב'חˆר' ˘‰ו‡ כ‡מור ‡ח„ מ„‰ברים
˘י˘ ב‰ם ל˘ון כפול ‰זכר ונ˜יב.‰
ו‰יינו כי מˆ„ ‡ח„ י˘ ‡˙ ˙וכן ומ‰ו˙
„‰בר ˘ל 'חˆר'‰˘ ,ו‡ ‰חלל ‰ס‚ור ˘נוˆר
בפנים ויוˆר מ˜ום בפני עˆמו ‰מופר˘

בן מלך על התורה
מן ‰חו .ıומˆ„ ז ‰ר‡וי ל˙‰ייחס למ˜ום
בל˘ון זכר‰˘ ,ו‡ ‰מ‰ו˙ ˘ל „‰בר .ומˆ„
˘ני י˘ ‡˙ ˘'‰טח' ˘ל ‰חˆר ˘‰ו‡
ככלי ˜יבול לחפˆים ‰נמˆ‡ים בחˆר,
ועלי ‰מ˙‡ים ל˘ון נ˜יב .‰ולכן ‰עמו„ים
˘יוˆרים ‡˙ מ‰ו˙ ‰חˆר נ˜ר‡ים ל˘ון
זכר‡ ,ולם ביחס ל‡„נים ˘‰ם בבחינ˙
˘טח ,ב‡ ‰כ˙וב בל˘ון נ˜יב.‰
ובמיל˙ 'מחנ‰‰ '‰ב„ל ‰ו‡ יו˙ר „˜‡ ,ך
‰ו‡ ‚ם כן על ‡ו˙ו „‰רך ˘י˘
ב‰ ˙‡ ‰מובן ˘ל ˙‰וכן ‰מ‰ו˙י ˘בו,
ו‰ו‡ ‡‰נ˘ים ‰נו˙נים רוח חיים ו˙וכן
ו‡וויר ‰במחנ ,‰ומˆ„ ז ‰ר‡וי ל˙‰ייחס
‡ליו בל˘ון זכר .מ‡י„ך '‰מחנ‰˘ ,'‰י‡
ככלי ‰מכיל ב˙וכו ‡˙ ˙‰וכן ו‡‰וויר‰
˘ל ‰מחנ ,‰למˆי‡ו˙ זו ר‡וי ל˙‰ייחס
בל˘ון נ˜יב .‰וכמו 'עיר' ˘‰ו‡ ‰מ˜ום
‰מכיל ‡˙ ‰ב˙ים ,נ˜ר‡˙ בל˘ון נ˜יב,‰
ו‡ילו '‰ב˙ים' ˘בו ‰רי ‰ם בל˘ון זכר.
ו‰נ ‰כ‡˘ר מ„ובר על בי‡˙ו ˘ל ˘ונ‡,
‰רי ‰ו‡ ב‡ ‡ל ‰מˆי‡ו˙ „‰וממ˙
˘ל ˘טח ‰מחנ‡ ,‰ולם כ‡˘ר ‰ו‡ מכ‰
‰רי ‰ו‡ ‰ורס ‡˙ ˙‰וכן ‰מ‰ו˙י „‰יינו
חיי ‡‰נ˘ים ˘ל ‰מחנ .‰ולכן מ˘˙נ‰
כ‡ן ‰ל˘ון ב‡ו˙ו ‰פסו˜ '‡ל ‰מחנ‰
‡‰ח˙ ו‰כ‰ו' .ו‰בן ‰יטב כל ז‡˙.

לב ,ט וי‡מר‡ ,ם יבו‡ ע˘יו ‡ל ‰מחנ‰
‡‰ח˙ ו‰כ‰ו ,ו‰י‰ ‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר
לפליט.‰
ובר˘"י – '˜˙‰ין עˆמו ל˘ל˘„ ‰ברים
ל„ורון ,ל˙פיל ‰ולמלחמ.‰
ל„ורון – ל‰לן ,ו˙עבור ‰מנח ‰על פניו.

ביאורים

•

פרשת וישלח

צז

ל˙פיל‡ – ‰ל˜י ‡בי ‡בר‰ם .למלחמ– ‰
ו‰י‰ ‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר לפליט.'‰

ופרים ע˘ר˙‡ ,‰ונו˙ ע˘רים ועירים
ע˘ר.‰

ונר‡˘ ,‰נוסף ל˘ל˘˙ „רכי ניˆחון ‡לו
˘‰כין יע˜ב˙‰ ,כונן יע˜ב ‚ם
ל‡פ˘רו˙ רביעי˙‰„ ,יינו ‰פס„ ומפל.‰
כי ‡‰פ˘רו˙ ˘ל מלחמ ‰כולל˙ ˆ„ ˘ל
נˆחון ,וˆ„ ˘ל ‰פס„ ˘ע˘יו י‰רו‚ ‡˙
‡נ˘יו ח"ו ,ו‚ם ל˜ר‡˙ מˆב ‡פ˘רי ז,‰
נערך יע˜ב ל˜„ם פני ‰רע ‰ולˆ‰יל ככל
‡‰פ˘ר ,וכ„כ˙יב – 'וייר‡ יע˜ב מ‡„ ויˆר
לו ,ויח‰ ˙‡ ıעם ‡˘ר ‡˙ו ו‡˙ ‡ˆ‰ן
ו‡˙ ‰ב˜ר ו‚‰מלים ל˘ני מחנו˙ ,וי‡מר,
‡ם יבו‡ ע˘יו ‡ל ‰מחנ‡‰ ‰ח˙ ו‰כ‰ו,
ו‰י‰ ‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר לפליט.'‰

בר˘"י – '‚מלים מיני˜ו˙ ובני‰ם ˘לו˘ים
– ובני‰ם עמ‰ם'.

ועיין בחל˜ ‰מ‡מרים

)מ‡מר ב '„ורון

˙פיל ‰ומלחמ – ‰מע˘‡ ‰בו˙ סימן

לבנים'( ˘‰ב‡נו בז ‰ענין נפל‡ ,כי במ‰לך
„‰ורו˙ יˆ‡ ע˘יו כמ ‰פעמים למלחמ‰
ביע˜ב˘ ,ב‰ם נ˙˜יימו כל „‰רכים ‰ללו,
ובכל ‡ח˙ מ‰ם ˙‰מו„„ עם ע˘יו על
י„י ‡ח„ מ‡‰ופנים ‡‰לו ,ועל פי ‰ס„ר
‡‰מור – „ורון˙ ,פיל ,‰ומלחמ .‰עיי"˘.
וב„רך ‰מוסר י˘ ללמו„ מכ‡ן „רכי
‰פעול ‰במלחמ˙ ‰יˆר˘ ,י˘
ל‡חוז ב˘ל˘„ ‰רכים ‡לו„'‰ ,ורון'
‰יינו ל‰מעיט ‰ניסיון ,ל˘כנע ‡˙ ‰יˆר
ב„רכי פי˙וי ל‰רפו˙ מ‡˙נו˙'‰ .פיל'‰
לזכו˙ לסייע˙‡ „˘מי‡ ,ו'למלחמ ,'‰כמו
˘‡מרו חז"ל '‡יז‰ו ‚בור ‰כוב˘ ‡˙
יˆרו' )‡בו˙ פ"„ מ"‡(.

לב ,טו-טז עזים מ‡˙ים ו˙י˘ים ע˘רים,
רחלים מ‡˙ים ו‡ילים ע˘רים‚ .מלים
מיני˜ו˙ ובני‰ם ˘לו˘ים ,פרו˙ ‡רבעים

במפר˘י ר˘"י‡ בי‡רו כוונ˙ו ˘כ˙ב
ללמ„נו
עמ‰ם',
'ובני‰ם
˘‚‰מלים ‰ם ˘לו˘ים ,ומלב„ ז‡˙ ‚ם
בני‰ם עמ‰ם ו‰ם ‚ם כן ˘לו˘ים.
ו‰יינו כי בל˘ון ‰כ˙וב '‚מלים מני˜ו˙
ובני‰ם ˘לו˘ים' י˘ ל‰ס˙פ˜ ‡‰ם
‰כוונ˘ ‰כולם יח„יו ‰ם ˘לו˘ים‡ ,ו
˘‚‰מלים מני˜ו˙ לב„ ‰ם ˘לו˘ים ,וכן
מנין בני‰ם ‡ף ‰ו‡ ˘לו˘ים ויח„יו ‰ם
˘י˘ים .ור˘"י כ‡ן ‰כריע כ˘‰ „ˆ‰ני,
˘מנין ˘לו˘ים ‰ו‡ לנ˜יבו˙ לב„ם,
ולזכרים לב„ם.
ונר‡˘ ‰י˘ ל‰וכיח כן מס„ר מיני
‰ב‰מו˙ .כי ‰נ‰ ‰ס„ר בכל ‰כ˙וב
‰ז‰ ‰ו‡ לפי ‚ו„ל מספרם .וז‚ ‰ם ‰טעם
˘כ‡ן „˜‰ים ‰נ˜יבו˙ לזכרים ,ו‰יינו
מ˘ום ˘מספרם ˘ל ‰נ˜יבו˙ מרוב ‰על
‰זכרים .וכן ב‚מלים ל‡ ˘ינ ‰מס„ר ז,‰
‡ף ˘מספר ‰נ˜יבו˙ ו‰זכרים ˘וו„˜‰ ‰ים
‚מלים מני˜ו˙ ‰נ˜יבו˙ ,ו‡חר כך ‰זכרים
'בני‰ם'‰ .נ ‰כי כן ס„ר מיני ‰ב‰מו˙ ‰ו‡
לפי מספרם בס„ר פוח˙ ו‰ולך˙ ,חיל‰
‰עזים ו‰רחלים ˘‰זכרים ו‰נ˜יבו˙ יח„יו
˘‰ם מ‡˙יים וע˘רים מכל מיןב .ו‡חר
א' .גור אריה'' ,שפתי חכמים' ועוד ,ונחלקו על
הרא"ם שנדחק כאן מאד] .אולם בחזקוני ובכור שור
פירשו שבין הכל הם שלשים ,והחזקוני עצמו כתב
שדעת רש"י שהם שלשים זכרים ושלשים נקיבות[.
ב .והנה בכל התורה כבשים קודמים לעיזים ,כדאיתא

בן מלך על התורה

צח
כך מונ‰ ‰כ˙וב ‡˙ ‚‰מלים ˘‰זכרים
ו‰נ˜יבו˙ יח„יו ‰ם ˘י˘ים ,ו‡חר כך
‰פרו˙ ו‰פרים ˘‰ם חמי˘ים ,ו‡חרי‰ם
˙‡‰ונו˙ ו‰עיירים ˘מניינם יח„יו ‰ו‡
˘לו˘ים .ו‰נ‡ ‰ם מנין ˘ל˘ים ˘ב‚מלים
‰יינו לזכרים ולנ˜יבו˙ יח„יו‡ ,ם כן ‰י‰
‰כ˙וב ˆריך ל‰זכיר ‡ו˙ם ל‡חר ‰פרו˙.
וממ„˜‰˘ ‰ים ‰כ˙וב ‡˙ ‚‰מלים,
מוכח ˘מנין ˘לו˘ים ‰ו‡ לנ˜יבו˙ לב„ם
ולזכרים לב„ם.

לב ,טו-טז עזים
רחלים מ‡˙ים
מיני˜ו˙ ובני‰ם
ופרים ע˘ר,‰

מ‡˙ים ו˙י˘ים ע˘רים,
ו‡ילים ע˘רים‚ .מלים
˘לו˘ים ,פרו˙ ‡רבעים
‡˙ונו˙ ע˘רים ועירים
ע˘ר.‰

בר˘"י – '‚מלים מיני˜ו˙ ובני‰ם ˘לו˘ים
– ובני‰ם עמ‰ם .ומ„ר˘ ‡‚„,‰
ובני‰ם בנ‡י‰ם ,זכר כנ‚„ נ˜יב ,‰ולפי
˘ˆנוע ב˙˘מי˘ ל‡ פרסמו ‰כ˙וב )ב"ר
עו ,ז('.
ˆריך בי‡ור מ ‰טעם „ר˘ו במ„ר˘ ‡˙
‰כ˙וב ב„רך זו ˘מוˆי‡ ‰מפ˘וטו.
ומ„וע ל‡ ניח‡ לי ‰לפר˘ 'ובני‰ם'
כמ˘מעו] .ועיין ב„ברי „ו„ ל‰ט"ז
וב‰עמ˜ „בר ˘„נו בז ‰ונ„ח˜ו ‰רב.[‰
בגמרא )פסחים נז ,(.כלומר שכן הוא העדיפות לענין
קרבנות עולה .אמנם כאן הקדים עיזים לרחלים,
ונראה דהיינו משום כי לגבי סדר ההליכה כסדרו של
עולם בהליכת הצאן ,קודמים העיזים לרחלים ,כדאיתא
בגמרא ' -מאי טעמא עיזי מסגן ברישא והדר אימרי,
אמר ליה כברייתו של עולם דברישא חשוכא והדר
נהורא' )שבת עז.(:

ובספר '‚ור ‡רי '‰על פיר˘"י ˙יר‰„ ıיינו
˘‰ו˜˘ ‰לחכמים מ„וע נע„רו
מ„ורון ז‚‰ ‰מלים ממין זכר ,ולכן פיר˘ו
˘‰כוונ ‰ב'ובני‰ם' ‡כן ל‚מלים זכרים.
ונר‡‡˘ ‰ף ב„רך ‰פ˘ט ‰ו‡ כן ,ו‡„רב,‰
„ר˘‡ זו ‡ינ ‰מפ˜יע ‰מ‰פ˘ט
‡ל‡ ב‡ ‰לרמוז ‡ל מ˘מעו˙ ‰פ˘ט.
כלומר ˘‡ף לפי פ˘וטו ˘'ובני‰ם' ‰יינו
כמ˘מעו ,עומ˜ ‰כוונ‰ ‰י‡ במטר ‰לˆיין
‚מלים זכרים .ו‰יינו ,מ˘ום ˘ב˘ונ‰
מ˘‡ר מיני ‰ב‰מו˙ ˘נזכרו כ‡ן‰ ,רי
במין ‚‰מלים ‡ין ˘ם מיוח„ לזכר ו˘ם
מיוח„ לנ˜יב‡ ,‰ל‡ ˘ני‰ם נ˜ר‡ים
'‚מלים'‚ .ומˆ„ ˆניעו˙ ל˘ון ˙‰ור,‰
‡ין „רך ‰כ˙וב לכ˙וב בפירו˘ ‚מלים
נ˜יבו˙ ו‚מלים זכרים„ .ולכן נכ˙ב ב˙ור‰
ב‡ופן ז‚' ‰מלים מני˜ו˙' כלומר נ˜יבו˙,
'ובני‰ם' ‰ו‡ ‡ופן ‰כ˙יב ‰לומר ˘עמ‰ם
‰יו כמספר ‰ז‚ ‰מלים זכרים‰˘ .רי
‡ין נפ˜‡ מינ ‰לענין ‰מ˙נ ‰במ‰˘ ‰ם
בני‰ם ,וממיל‡ מובן ˘‰כוונ ‰לזכרים.
ו‰בן.
ג .אמנם מצינו לשון 'נאקה' במשנה )שבת נא .(:ועיין
בתוי"ט שם שהביא פירוש הערוך ]ערך נקה[ גמל
נקיבה כשראויה למשא קורין אותה נאקה .אולם הוא
לשון משנה ולא נמצא כן במקרא.
והשם ִּ'ב ְכ ָרה' )ירמיה ב ,כג( פירש רש"י 'גמלה נקיבה
בחורה' .אולם אין שם זה מיוחד לנקיבה ,אלא הוא על
שם צעירותה ,וכמו שהובא שם ברש"י שגמלים זכרים
בחורים גם נקראים כן ' -בכרי מדין' )ישעיה ס ,ו(.
ד .וכן כתב ב'פירוש בכור שור על התורה' ' -אין
דרך העברי לתת חילוק בגמלים בין זכרים בין נקיבות
ולומר 'גמלות' ,ולא גמלה ,כמו בשאר מקומות ,כמו
שאמר  -עזים  -נקיבות .תישים  -זכרים ,וכן כולם,
אבל בגמלים אין העברי חולק'.
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ונמˆ‡ ˘‡ין כ‡ן ‰ב„ל בין „‰ר˘
למ˘מעו˙ ‰פ˘ט‡ ,ל‡ ˘לפי
פ˘וטו ˘בני‰ם מ˙פר˘ כמ˘מעו‡ ,נו
למ„ים ‡˙ ‰כוונ ‰מ˙וך ‰בנ˙ ˙וכן ורעיון
„‰ברים‰„ ,יינו ˘ב‡ ‰כ˙וב 'ובני‰ם'
ללמ„נו ˘נ˙ן לו ‚ם זכרים .וב„רך „‰ר˘
מ˙ב‡ר „‰בר ברמיז˙ ˙‰יבו˙ ,כל˘ון
נופל על ל˘ון 'בני‰ם – בנ‡י‰ם' ,כלומר
‰זכרים בני זו‚ם.
ונר‡‰˘ ,‰טעם ˘בכל ‰ב‰מו˙ י˘ ˘ם
בפני עˆמו למין ‰זכר ולמין
‰נ˜יב ,‰ובמין ‚‰מל ˘מם ‡ח„‰ .יינו
מ˘ום ˘במין ‚‰מל ‡ין ניכר ובולט
‰‰ב„ל בין ‰זכר לנ˜יב‡] ,‰ם במבנ‰
‚ופו ‡ו ב‡ופי טבעו[ ,לעומ˙ ˘‡ר ב‰מו˙
˘י˘ ב‰ם ˘ינוי מ‰ו˙י ˘ר‡וי מ˘ום כך
לכנו˙ו ב˘ם בפני עˆמו.

לב ,כ„-כ ‰וי˜חם ויעבירם ‡˙ ‰נחל ,ויעבר
‡˙ ‡˘ר לו .ויו˙ר יע˜ב לב„ו ,וי‡ב˜ ‡י˘
עמו ע„ עלו˙ ˘‰חר.
מ‰מ˜ר‡ו˙ לפי פ˘וטם עול˘ ‰במ˜ום
˘‰יו ˙חיל‰ ‰י ‰מ˜ום
סכנ ,‰ומעברו ˘‰ני ˘ל מעבר יבו˜ ‰יו
יו˙ר מובטחים מ˘ונ‡ים ,ולכן מי‰ר
ל‰עבירם בליל ,‰ומ˘ום ˘נו˙ר ˘ם לב„ו
‰ס˙כן ו‡ו˙ו ‡‰י˘ ב‡ ל‰י‡ב˜ עמו.
ו‰טעם ˘נו˙ר ˘ם לב„ו ,נ˙ב‡ר בחז"ל
כמו ˘‰וב‡ בר˘"י כ‡ן '˘כח
פכים ˜טנים וחזר עלי‰ם' )חולין ˆ‡.(:
ור˘"י על ‚‰מר‡ ˘ם פיר˘ ˘ז‰ ‰י‰
מוכח לחז"ל מל˘ון ‰מ˜ר‡ו˙ – '„כל
כלים ‰ח˘ובים ומ˜נ ‰כבר ‰עבירם ‡˙

צט
נחל יבו˜ ,כ„כ˙יב לעיל מיני' ‰ויעבר ‡˙
‡˘ר לו' ו‰ו‡ ל‡ נ˘‡ר ‡ל‡ על פכים
˜טנים ˘ל‡ ‰ספי˜ ל‰עבירן ,וח˘כ ‰לו'.
ומ˘מע מז‰˘ ‰י˙˙ ‰ביע ‰על יע˜ב,
ולכן נס˙בב על י„י ז˘ ‰נ‡ב˜
עמו ‡‰י˘ ופ‚ע בכף ירכו ,כי ל‡ ‰י ‰לו
ל‰יוו˙ר לב„ו ל‡חר ˘כבר ‰עביר ‡˙
‡˘ר לו ,ול‡ נו˙רו ‡ל‡ פכים ˜טנים .וכן
מ˘מע מ‰מ˘ך „ברי ‚‰מר‡ ˘ם במסכ˙
חולין – '‡מר רבי יˆח˜ מכ‡ן ל˙"ח ˘ל‡
יˆ‡ יחי„י בליל‰ ,'‰נ ‰רמזו ˘יע˜ב ל‡
נ ‚‰בז ‰כ˘ור] ,‰ועיין כלי י˜ר ˘‚ם כ˙ב
כן ˘‰י˙ ‰ביע ‰בז ‰על יע˜ב ,ו‡‰ריך
על פי „רכו[.
ו‡פ˘ר ˘חז"ל ב‡ו בז ‰ליי˘ב כיˆ„
‡ירע ליע˜ב כז‡˙ ,מ‡חר ˘כבר
‰ובטח מ‡˙ ' – '‰ו˘מר˙יך בכל ‡˘ר
˙לך ,ו˘‰יבו˙יך ‡ל „‡‰מ‰ ‰ז‡˙' )כח,
טו( ,ולכן מנמ˜ ‰כ˙וב ˘‰י ‰כ‡ן מ‡ורע
מיוח„ ˘ל 'ויוו˙ר יע˜ב לב„ו' ,וכמו
˘בי‡רו חז"ל ˘נ˘˙ייר על פכים ˜טנים,
כלומר ˘כל עו„ ˘ל‡ ‰עביר ‡˙ כל
‰מ˘פח ‰ו‡˙ „‰ברים ‰ח˘ובים ‡˘ר לו,
‰י˙‰‰ ‰בטח‰ ‰עליונ ‰מ˘מר˙ו ,כיון
˘ז ‰נכלל ב˘מיר˘ ‰עליו‡ ,ולם ל‡חר
˘נו˙רו ר˜ פכים ˜טנים ל‡ ‰י ‰עליו לסכן
‡˙ נפ˘ו ו'לˆ‡˙ יחי„י בליל ,'‰ועל ז ‰ל‡
חל‰‰ ‰בטח .‰וכ„‡י˙‡ ב‚מר‡ ל‚בי ‡‰
„˘לוחי מˆו‡ ‰ינן נזו˜ין – '‰יכ‡ „˘כיח
‰יזי˜‡ ˘‡ני˘ ,נ‡מר וי‡מר ˘מו‡ל ‡יך
‡לך ו˘מע ˘‡ול ו‰ר‚ני ו‚ו' )פסחים ח.(:
]ו‡ף ˘ב‚מר‡ ˘ם למ„ו מז ‰לימו„
מוסרי 'מכ‡ן לˆ„י˜ים ˘חביב
עלי‰ם ממונם יו˙ר מ‚ופם ,וכל כך למ,‰

ק
לפי ˘‡ין פו˘טין י„י‰ן ב‚זל'‡ .ין בז‰
ס˙יר ‰ל‡‰מור ˘‰י˙ ‰בז˙ ‰ביע ‰עליו,
כי בוו„‡י כל ‰נ‚‰ו˙יו ˘ל יע˜ב ‰יו
נעוˆים בערכים נעלים ,ומ‡חר ˘‰ח˘יב
‡˙ ‰פכים ˜‰טנים ,י˘ לנו ללמו„ מז‰
˘„ˆ‰י˜ים חביב עלי‰ם ממונם‡ .ולם
עם ז‡˙ ‰י˙˙ ‰ביע ‰עליו ˘ל‡ ‰י ‰לו
לסכן ‡˙ נפ˘ו על ז.[‰
ו‰נ ‰ז ‰ענין יסו„י ˘טעון ˘י˜ול „ע˙,
בכל מˆב ומˆב ,כ‡˘ר מז„מן
ל‡„ם ני„ון כ‚ון „‡‰„ ,יינו ˘חפı
ל˘‰י‚ פרטים ˘ונים ˘‡ינם מ‰ו˙יים,
כ‚ון ‰י„ורים וˆחˆוחים˘‡ ,ר מ‡‰ב˙
˘‰לימו˙ ‡ינו מוכן לוו˙ר עלי‰ם‡ .ך
מכיוון ˘‡ינם „ברים מחוייבים י˘
לפעמים ˘‡ין לו ל„חו˜ ‡˙ עˆמו על ז‰
יו˙ר מ„י ,ובוו„‡י ˘‡ין לו לסכן ‡˙ עˆמו
עבור ז‡˙ ,וי˘ ל‡„ם ל˘‰כיל ל„ע˙
‡ימ˙י ר‡וי ל˙‰ע˜˘ ו‡ימ˙י ר‡וי לוו˙ר.
]ו‰נ ‰בעניינים ˘„‡‰ם חייב ב‰ם,
בוו„‡י ˘‡ין לעבור על ˜וˆו
˘ל יו"„ ‡פילו עבור רווחים ‚„ולים ‡ף
ברוחניו˙ ,כי '‡ין חכמ ‰ו‡ין ˙בונ ‰ו‡ין
עˆ ‰נ‚„ ) ''‰מ˘לי כ‡ ,ל( ,וכ˙יב '‰נ‰
˘מוע מזבח טוב' )˘מו‡ל ‡' טו ,כב(‡ .ולם
עניינים ˘‰ם ב‚„ר ‰י„ורים וסלסולים
בזˆ ‰ריך ‰רב˘ ‰י˜ול „ע˙ ו˙בונ ,‰מ‰י
‰מי„‰ ‰נכונ˘ ‰ל מסירו˙ ‰נפ˘ ˘י˘
ל˜˘‰יע בכל ענין[.
ו‰נ ‰יע˜ב ‰כריע ב„ע˙ו ˘ר‡וי ל˙‰ע˜˘
ול‡ לוו˙ר ,ונר‡‰˘ ‰ו‡ כעין מ‰
˘בי‡רנו לעיל בענין מ˘˘ ‰לח לע˘יו
„ורון ול‡ נלחם עמו לכלו˙ו˘ .ב„רך
‰עומ˜ בחינ˙ ˙ור˘ ‰בע"פ ‡י ‡פ˘ר

בן מלך על התורה
לוו˙ר על ˘ום פרט ,ו‡‰ב ‰מ˜ל˜ל˙ ‡˙
˘‰ור˘ ,‰מוכן ‰י ‰ל‰ס˙כן ובלב„ ˘ל‡
ל‰פסי„ ‡˙ ˘‰לימו˙ .ובסופו ˘ל „בר
‰רי י˙ו˜ן ‰כל ונ˙רפ‡ מˆליע˙ו.
ו‰נ‰ ‰נ ‰‚‰זו ˘ל מסירו˙ נפ˘ בכ„י
ל˘‰י‚ ˘לימו˙ ו‰י„ור ‡פילו
ב„בר ˘‡ינו מחוייב בו˘˜ ,ור ‰במי„˙ו
‰מיוח„˙ ˘ל יע˜ב‰˘ ,ו‡ 'יע˜ב
˘לימ˙‡') .ועיין מ˘ ‰בי‡רנו בז ‰בפר˘˙ ויˆ‡
חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ‚ 'יע˜ב ˆלם ‡לו˜ים'(.

לב ,כ ‰ויו˙ר יע˜ב לב„ו ,וי‡ב˜ ‡י˘ עמו
ע„ עלו˙ ˘‰חר.
בר˘"י – 'וי‡ב˜ ‡י˘ – מנחם פיר˘
וי˙עפר ‡י˘ מל˘ון ‡ב˜‰˘ ,יו
מעלים עפר בר‚לי‰ם על י„י נענועם .ולי
נר‡‰˘ ‰ו‡ ל˘ון וי˙˜˘ר ,ול˘ון ‡רמי
‰ו‡ ב˙ר „‡בי˜ו בי ,‰ו‡ב˜ לי ‰מיב˜,
ל˘ון עניב˘ ,‰כן „רך ˘נים ˘מ˙עˆמים
ל‰פיל ‡י˘ ‡˙ רע‰ו ˘חוב˜ו ו‡וב˜ו
בזרועו˙יו ,ופיר˘ו רז"ל ˘‰ו‡ ˘רו ˘ל
ע˘יו'.
ו‰נ ‰במ„ר˘י חז"ל כ‡ן נחל˜ו מי ‰י‰
‡י˘ ז˘ ‰נ‡ב˜ עמו .י˘ ‡ומרים
˘‰יו ב„מו˙ ‡נ˘ים ˘ונים ,כ‚ון רועי ˆ‡ן
‡ו ליסטים )ב"ר עז ,ב( .וב‚מר‡ )חולין ˆ‡(:
נחל˜ו ‡ם כ˙למי„ חכם נ„מ ‰לו ‡ו כ‚וי
נ„מ ‰לו .וי˘ ‡ומרים ˘'˘רו ˘ל ע˘יו'
‰י) ‰ב"ר עז.(‚ ,
ומ˘מע מ„ברי ר˘"י ˘לפי ‰פירו˘
˘‰ו‡ ל˘ון ‡ב˜ ועפר‰ ,י ‰ז‰
‡‰י˘ ב„מו˙ ‡„ם‡ .בל ‡ם ‰ו‡ ˘רו ˘ל
ע˘יו ‡ין מ˙‡ים ל˘ון ‡ב˜ ועפר‡ ,ל‡
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ז ‰ב‡˙‰ם לפירו˘ ˘‰ו‡ מל˘ון חיבו˜
ו˙‰נˆחו˙.
עו„ ‡י˙‡ במ„ר˘ ˘י˘ ‡ומרים ˘‰י ‰ז‰
‰מל‡ך מיכ‡ל )ב"ר עח.(‡ ,
וביל˜וט ‡י˙‡ – 'וי‡ב˜ ‡י˘ עמו י˘
‡ומרים מיכ‡ל ‰י‡ ,‰מר לו
מיכ‡ל ומ‡ ‰ני ˘‡ני ‡ח„ מן ˘‰רים
‰ר‡˘ונים כך ע˘י˙ לי ,ו‡˙ ‰מ˙יר‡
מע˘יו וכו' וי‚ע בכף ירכו‡ ,מר לו ˜‰ב"‰
למיכ‡ל יפ ‰ע˘י˙ ˘ע˘י˙ כ‰ן ˘לי בעל
מום‡ ,מר לו רבונו ˘ל עולם ו‰ל‡ ‡ני
כו‰נך‡ ,מר לו ‡˙ ‰כו‰ני בר˜יע ,ו‰ו‡
כו‰ני ב‡ר ,ıמי„ ˜ר‡ מיכ‡ל לרפ‡ל‡ ,מר
לו ,חברי בב˜˘ ‰ממך עמו„ עמי בˆר,‰
˘‡˙ ‰ממונ ‰על ‰רפו‡ו˙ ,יר„ ורפ‡ו'
)יל˜ו"˘ רמז ˜לב(.
ונר‡ ‰לב‡ר˘ ,מ‡חר ˘נ‡ב˜ עמו ‡‰י˘
ונ‚ע בכף ירכו ,נחל˜ו ˘לו˘˙
˘‰יטו˙ ‰ללו ,מ‰ ‰י ‰יסו„ ˜‰טרו‚
˘˙‰עורר ‡ז על יע˜ב.
ו‰ני מ"„ „ס"ל ˘‰יו ב„מו˙ ‡נ˘ים רועי
ˆ‡ן וליסטים ,מ˘מעו˙ „‰בר ‰יינו
כמו ˘‡מרו חז"ל ,מ˘ום ˘‰כניס עˆמו
למ˜ום סכנ ,‰וכמו ˘נ˙ב‡ר לעיל.
ולפי ‰מ"„ ˘‰י ‰ז˘ ‰רו ˘ל ע˘יו ,ב‡
לבט‡ כפ˘וטו ˘ב‡ ללחום עמו
על ˘נטל ממנו ‡˙ ‰ברכו˙ במרמ ,‰וב‡
˘‰ר ˘ל מעל ‰לעורר ‡˙ ˜‰טרו‚ עליו,
ע„ ˘‚בר עליו יע˜ב ,ו˘רו ˘ל ע˘יו ‰ו„‰
לו על ‰ברכו˙ ,כ„ל‰לן.
ולפי ‰מ"„ „ס"ל ˘‰י ‰ז‰ ‰מל‡ך
מיכ‡ל ,נר‡‰„ ‰יינו מ˘ום ˘‰י˙‰
טענ ‰עליו מ„וע ‰ו‡ מ˙ייר‡ מע˘יו,

קא
‡חרי ˘‰בטיחו ' '‰ו‰נ‡ ‰נכי עמך
ו˘מר˙יך בכל ‡˘ר ˙לך' .וכמו ˘‡מרו
במ„ר˘ ˘‡מר לו מיכ‡ל 'כך ע˘י˙ לי,
ו‡˙ ‰מ˙יר‡ מע˘יו וכו'.

לב ,כ ‰ויו˙ר יע˜ב לב„ו ,וי‡ב˜ ‡י˘ עמו
ע„ עלו˙ ˘‰חר.
ב‚מר‡ – '‡מר רבי י‰ו˘ע בן לוי ,מלמ„
˘‰עלו ‡ב˜ מר‚לו˙ם ע„ כס‡
‰כבו„ ,כ˙יב ‰כ‡ ב‡‰ב˜ו עמו ,וכ˙יב
˙‰ם וענן ‡ב˜ ר‚ליו' )חולין ˆ‡.(.
נר‡˘ ‰רמזו ˘כח נˆחונו ˘ל יע˜ב נבע
מ‚ו„ל „ר‚˙ו ˘„מו˙ו ח˜ו˜ ‰בכס‡
‰כבו„ ,כ„‡י˙‡ במ„ר˘ )ב"ר סח ,יב(.
ובבי‡ור עומ˜ ‰ענין נר‡ ,‰לפי מ‰
˘בי‡רנו ˘סו„ י˙רונו ועוˆם
מעל˙ו ˘ל יע˜ב ,מ˘ום ˘לימו˙
פנימיו˙ו ‡ף ˘לפעמים ‡ינו ניכר לחו,ı
‰רי ˜‰ב" ‰יו„ע בו ומכירו ,לעומ˙ ע˘יו
˘‡ף ˘בחיˆוניו˙ ‰ו‡ מר‡ ‰רו˘ם טוב,
‡ך פנימיו˙ו ‰ו‡ מˆי‡ו˙ ˘ל רע .וכמו
˘‰וב‡ לעיל בפסו˜ '‡י˘ יו„ע ˆי„' )כ,‰
כז(˘ .פיר˘ו חז"ל ˘מרמ‡ ˙‡ ‰ביו,
ובמ„ר˘ – 'ו‡˙ ‰חזיר זו ‡„ום וכו' ,מ‰
חזיר ‰ז ‰ב˘ע‰˘ ‰ו‡ רוב‰ ıו‡ מפ˘יט
‡˙ טלפיו כלומר ˘‡ני ט‰ור' )בר"ר ס,‰
‡ ,וי˜"ר י‚– .‰ו‰וב‡ בר˘"י בפר˘˙נו כו ,ל„(.
ו‰יינו ˘‰חזיר י˘ לו ר˜ ‡˙ סימן ‰ט‰ר‰
‰חיˆוני ˘מפריס פרס ,‰ו‡ילו סימן
‰ט‰ר‰ ‰פנימי „‰יינו מעל‚ ‰ר‡ ,‰ינו
˜יים ‡ˆלו.
ו‰נ„ ‰בר ז‰ ‰ו‡ חבוי ונס˙ר ,וכל˘ון
‰כ˙וב – 'ע˜וב ‰לב מכל ו‡נו˘ ‰ו‡
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קב
מי י„ענו' )ירמי ‰יז ,ט( .ור˜ ˜‰ב"‰˘ ‰ו‡
יו„ע מח˘בו˙ ובוחן לבו˙ בכוחו ל‰בחין
מי ‰ו‡ „ˆ‰י˜ ‡‰מי˙י בעˆם מˆי‡ו˙ו,
וככ˙וב – '‡ני  '‰חו˜ר לב בוחן כליו˙
ול˙˙ ל‡י˘ כ„רכיו כפרי מעלליו' )˘ם יז,
י( .וז‰ ‰כוונ' ‰כס‡ ‰כבו„' ,כי לבירור
ז ‰נˆרכים ל‚‰יע ע„ כס‡ ‰כבו„ ,כלומר
˘˜‰ב" ‰בעˆמו יבחין בין ˆ„י˜ לר˘ע.

וכבר

‰ב‡נו בפר˘˙ ˙ול„ו˙ )חל˜ ‰מ‡מרים
מ‡מר „ 'ו‡‰ב ‡˙ יע˜ב ו‡˙ ע˘יו ˘נ‡˙י'(

‡˙ מ‡מר חז"ל ‰מופל‡ – 'רבי ‡ח‡ ב˘ם
רבי חונ‡ ,ע˙י„ ע˘יו ‰ר˘ע לעטוף טלי˙ו
ולי˘ב עם „ˆ‰י˜ים ב‚ן ע„ן לע˙י„ לבו‡,
ו˜‰ב"‚ ‰וררו ומוˆי‡ו מ˘ם ,מ ‰טעמ‡
'‡ם ˙‚בי ‰כנ˘ר ,ו‡ם בין כוכבים ˘ים
˜נך ,מ˘ם ‡ורי„ך נ‡ום ) ''‰עוב„י,‡ ‰
„( ,ו‡ין כוכבים ‡ל‡ ˆ„י˜ים כמ˙‡„ ‰
‡מר )„ני‡ל יב( 'ומˆ„י˜י ‰רבים ככוכבים
לעולם וע„' )ירו˘למי נ„רים פ"‚ "‰ח(.
ובי‡רנו ˘‡פילו לע˙י„ לבו‡ ˙˙מ˘ך
רמ‡ו˙ו ˘ל ע˘יו ,ויכס ‰עˆמו
בטלי˙ו ויע˘ ‰עˆמו ˆ„י˜ ,ול‡ י‡‰
בכוחו ˘ל ‡ף ‡ח„ ל‰וכיח ר˘עו˙ו
ולסל˜ו .ור˜ ˜‰ב"‰˘ ‰ו‡ יו„ע מח˘בו˙
ומכיר ברמ‡ו˙ו‰ ,ו‡ ‚וררו ומוˆי‡
‡ו˙ו – 'מ˘ם ‡ורי„ך נ‡ום  .''‰כלומר
˘ר˜ ˜‰ב"‰ ‰מבחין בעומ˜ ˘‰חי˙ו˙
˘בפנימיו˙ו‰ ,ו‡ י˘מי„נו ויכל ‰זכרו.
ולעומ˙ ז ‰בכס‡ ‰כבו„ ניכר בעליל
ונ˙על ‰עניינו ‰פנימי ו˘‰לם
˘ל יע˜ב ‡בינו ,ו„מו˙ו ח˜ו˜ ‰בו .ולכן
כ‡˘ר ב‡ יע˜ב ל˙‰מו„„ מול ˘רו ˘ל
ע˘יו ,כלומר ˘˜יטר‚ עליו ו‰י ‰עניינו
˘ל יע˜ב בסכנ‡ ,‰זי על‡‰ ‰ב˜ ע„ כס‡

‰כבו„ ,ו‰יינו ˘כ‡˘ר ‡‰ב˜ ˘ל ‰מריב‰
‚‰יע ע„ למ˜ום עליון ז‡ ,‰ז ˙‰עורר‰
בחינ˙ו ‰נ˘‚ב˘ ‰ל יע˜ב ‰ח˜ו˜˘ ‰ם,
ור˜ ‡ז ב‡ו ˆ‰לח˙ו ונˆחונו ,ו‰י ‰יכול
לו למל‡ך – ˘רו ˘ל ע˘יו.

לב ,כו ויר‡ כי ל‡ יכול לו ,וי‚ע בכף ירכו,
ו˙˜ע כף ירך יע˜ב ב‡‰ב˜ו עמו.
כף ירכו ‰ו‡ ˙‰ומך ו‰מעמי„ ˘ל ‚‰וף,
‡בל ‡ינו עˆם מ‰ו˙ ‚‰וף ,ו‰יינו
'ויר‡ כי ל‡ יכול לו וי‚ע בכף ירכו',
כלומר ˘ל‡ ‰י ‰יכול לפ‚וע בעˆם ‚ופו
˘ל יע˜ב‡ ,בל על ‰בי„ו ל‚רום חול˘‰
ב˙ו˜ף ˙מיכ˙ו ועמי„˙ו.
ו‰ו‡ רמז לכל „‰ורו˙ ˘לזרעו ˘ל ע˘יו
‰לוחמים ביע˜ב ל‡ ˙‰י‡ ‰חיז‰
וכח לפ‚וע בעˆם מ‰ו˙ו ˘ל ˜„ו˘˙
יע˜ב‡ ,בל ‰ם עלולים ל‰זי˜ ‡˙ ˙‰מיכ‰
‰חיˆוני˙ ˘מסייע˙ למˆי‡ו˙ „˜‰ו˘‰
˘ל יע˜ב.
ובזו‰ר )ח"‡ ˜ע‡ ע"‡( ‡י˙‡ ˘פ‚ע
ב'˙מכין „‡וריי˙‡' ,כלומר
˘יע˜ב עˆמו עניינו ‡וריי˙‡ ,ו‰יינו
˙‰כונו˙ ˘ל „˜‰ו˘ ‰ו‰יו˘ר ו‰‰בנ‰
˘ל עם י˘ר‡ל ˘על י„ם „ב˜ים ב˙ור,‰
בכל ז ‰ל‡ ‰י˘ ‰ום ‡חיז ‰ופ‚יע ‰מˆ„
ע˘יו ו˘רו‡ ,בל ב„ברים ˘‰ם ר˜ע ל˙ור‰
כ‚ון מחזי˜י ˙‰ור ‰בממון ,וכל ˙‰נ‡ים
˘‚‰מיים ˘על י„ם ני˙ן לעסו˜ ב˙ור‰
ב˘לו ,‰בז‰ ‰י˙ ‰פ‚יע˙ ˘רו ˘ל ע˘יו.
ונר‡ ‰לב‡ר בז ‰עו„ ,כי ‰נ‡ ‰ם ‰י‰
ע˘יו מ˙נ ‚‰כר‡וי ול‡ ‰י‰
מר˘יע ו‰ולך‰ ,רי ‰י ‰ייעו„ו ו˙פ˜י„ו
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ל‰יו˙ נכלל ‡ף ‰ו‡ בעם ‰נבחר‡ ,ל‡
˘יע˜ב ‰י ‰מ˙רכז יו˙ר בענין ˙‰ור‰
וי˘יב˙ ‡‰לים ,וע˘יו ‰י ‰מ˙מ˜„
בפעילו˙ ˘ל ‡י˘ ˘„ ‰ויו„ע ˆי„‰„ ,יינו
ל‰כין ‡˙ ˆרכי ‰עם ,ו‰י ‰ז ‰בבחינ˙
י˘˘כר וזבולון˘ ,זבולון מ˙עס˜ במסחר
ו˙ומך ב˙ור˙ו ˘ל י˘˘כר .ומכיון ˘נ„ח‰
ע˘יו מרוב ר˘עו˙ו ו˘חי˙ו˙ו נטל יע˜ב
‚ם ‡˙ חל˜ו ,ו‡ף חל˜ ‰‰כנ ‰ו˙‰מיכ‰
ב˙ור‰ ‰ו‡ ‡ˆל יע˜ב .וכ‡מור ˘כן ‰י‰
בי˘˘כר וזבולון] ,וכן מˆינו מלכי י‰ו„‰
ומלכי יוסף ˘‰י ‰ל‰ם ˙כונו˙ ˘ונו˙ ˘ל
פעילו˙˘ ,מ˙בט‡ ב'‡„מוניו˙' וב'י„ים',
ועיין בז ‰ב‡רוכ ‰בפר˘˙ ˙ול„ו˙ חל˜
‰מ‡מרים מ‡מר  ‰ענף ב – 'זכ„ˆ ‰י˜
נטל חל˜ו וחל˜ חברו' ,ופר˘˙ ויˆ‡ חל˜
‰מ‡מרים מ‡מר „ – 'ל‡ ‰ורחל'[.
ולפיכך ˜טרו‚ו ˘ל ע˘יו על נטיל˙
‰ברכו˙ ‚‰ורם חול˘ ‰ופ‚ם
ביע˜ב ,כ‡˘ר בי‡רנו לעיל ,מ˙בט‡
„וו˜‡ בחל˜ ˘‰י ‰מיוע„ מלכ˙חיל‰
ל‰יו˙ בי„י ע˘יו‰„ ,יינו חל˜ ˙'‰מכין
„‡וריי˙‡' .ומבו‡ר ˘פיר מ„וע פ‚ע בו
בכף ירכו‰˘ ,ו‡ כ„ברי ‰זו‰ר מ˜ביל
ל˙מכין „‡וריי˙‡.
עו„ י˘ לב‡ר˘ ,ב‡ לרמוז על ענין
‰‰ליכ ‰ו„˜˙‰‰מו˙ ‡ל ‰ייעו„ים
‰נעלים ˘‡לי‰ם יע˜ב ועם י˘ר‡ל
מב˜˘ים ל‚‰יע .כי ‰ר‚ליים עניינם
‰ליכ ,‰ו‰י ‰ל˘רו ˘ל ע˘יו נ‚יע ‰בכף
ירכו ˘ל יע˜ב ˘‚רם לו ל‰יו˙ ˆולע על
ירכו .כלומר ˘‡ין לו כח לפ‚וע ול˘ב˘
ח"ו ‡˙ עליי˙ו ˘ל יע˜ב ו˙‚˘‰ו ‡˙
ייעו„יו ‰נ˘‚בים‡ ,ולם מ˘ ‰על ‰בי„ו

קג
‰ו‡ ר˜ ל‚רום עיכוב ומכ˘ול על י„י
˜טרו‚ו‰‰˘ ,ליכ ‰ו„˜˙‰‰מו˙ י‰יו יו˙ר
‡יטיים ,ו„‰בר י‡רך יו˙ר זמן ע„ ˘יבו‡
˙‰י˜ון ˘‰לם˘‡ ,ר ‡ז יעלו מו˘יעים
ב‰ר ˆיון ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘יו ו‰י˙ ‰ל'‰
‰מלוכ.‰

לב ,כח-כט וי‡מר ‡ליו מ˘ ‰מך ,וי‡מר,
יע˜ב .וי‡מר ,ל‡ יע˜ב י‡מר עו„ ˘מך ,כי
‡ם י˘ר‡ל ,כי ˘רי˙ עם ‡ל‰ים ועם ‡נ˘ים
ו˙וכל.
מˆינו ‡ˆל ‡‰בו˙ ˘‡בר‰ם ויע˜ב
נ˘˙נ˘ ‰מם על י„י ‡ ,'‰ולם יˆח˜
ל‡ נ˘˙נ˘ ‰מו כל חייו .ו‰טעם בז ,‰כי
‡בר‰ם כ‡˘ר נול„ ע„יין ל‡ ‰י ‰בברי˙
עם  ,'‰ו‰מˆי‡ו˙ ‰מיוח„˙ ˘ל בחיר˙ '‰
בו נ˙ח„˘ ‰ב‰מ˘ך חייו ,וכ‡˘ר כר˙ '‰
עמו ברי˙ על כך ˘ינ˘ ˙‡ ‰מו ,כלומר
˘במ‰ו˙ו נע˘˙ ‰מˆי‡ו˙ מחו„˘˙ ˘ל
'‡ב ‰מון ‚ויים'.
‡ולם יˆח˜ מ˙חיל˙ו נול„ בברי˙ עם
 ,'‰וכנוסח ‰ברכ ‰בברי˙ מיל‰
'‡˘ר ˜י„˘ י„י„ מבטן' ,ומלכ˙חיל ‰ני˙ן
לו ˘מו ע"י ˜‰ב" ,‰כמו ˘כ˙וב 'וי‡מר
‡לו˜ים ‡בל ˘ר˙˘‡ ‰ך יול„˙ לך בן,
ו˜ר‡˙ ‡˙ ˘מו יˆח˜ ו˜‰ימו˙י ‡˙ ברי˙י
‡˙ו לברי˙ עולם לזרעו ‡חריו' )יז ,יט(.
‡מנם יע˜ב נ˘˙נ˘ ‰מו ב‰מ˘ך חייו
מ˘‰ם ˘ני˙ן לו בלי„˙ו ,וכן ע˘יו
ני˙ן לו ˘ם '‡„ום' במ‡ורע ˘ל נזי„
‰ע„˘ים.
וז ‰מ˘ום ˘בע˙ לי„˙ם ˘ל ע˘יו ויע˜ב
ע„יין ל‡ נו„ע מ ‰יעל ‰בסופם,

קד
ול‡ נ˜בע מי י‰ ‡‰ממ˘יך ‡˙ „‚‰ול‰
‰נˆחי˙ ו‰מור˘˙ ‰נ˘‚ב˘ ‰ל ‡בר‰ם
ויˆח˜ ,ונ˜ר‡ יע˜ב בלי„˙ו על ˘ם ‡חיז˙
‰ע˜ב˘ ,מסמל ‡˙ מ‡ב˜ו ˙‰מי„י ל˘‰י‚
‡˙ ‡חיו.
וז ‰מ‰ו˙ו ˘ל יע˜ב ˘‰ו‡ ˙מי„ ‡וחז
בע˜ב ע˘יו ,כלומר נלחם ומ˙‡מı
ל˘‰י‚ ‡˙ מעמ„ו על פניו .וכל עו„ ˘ל‡
‰ו„ ‰לו ע˘יו וע„יין ל‡ ניˆחו ל‚מרי,
ע„יין נ˜ר‡ יע˜ב על ˘ם ‰מלחמ‰
ו‰ע˜יב˙‰ ‰מי„י˙ ,וז˘ ‰מו ו˙ו‡רו
'יע˜ב' כלומר 'לוחם' ,כי כל עו„ ˘י˘
ערעור ב„בר ‡ין יכול ל‰י˜ר‡ ˘מו על
˘ם ‰בכור‡ .‰ולם כ‡˘ר זכ ‰יע˜ב לנˆח
במערכ ,‰ו‰ו„ ‰לו ˘רו ˘ל ע˘יו על
‰ברכו˙ כמבו‡ר כ‡ן בחז"ל ובר˘"י‡ ,ז
זכ ‰לי˜ר‡ 'י˘ר‡ל' על ˘ם ‰נˆחון 'כי
˘רי˙ עם ‡לו‰ים ועם ‡נ˘ים ו˙וכל'.
ומע˙˘ ‰מו 'י˘ר‡ל' – כלומר 'מנˆח'.
]וכמו"כ ˘ם ‡„ום ˘ני˙ן לע˘יו ‰י ‰ז‰
ב‡ו˙ו ‰יום ˘מכר ‡˙ בכור˙ו,
כלומר ווי˙ר על נכב„ו˙ו ומעל˙ו למען
מ‡כלים‡ ,ז נ˜בע ˘מ‰ו˙ו ‰ו‡ '‡„ום',
כלומר ˘‰ו‡ ‡י˘ פחו˙ ‰מעל˘‡ ‰ר
‰מ‡כלים ‰ם נ˘מ˙ חייו ,ו‡ינו ˘ייך כלל
לבכור ,‰ונמˆ‡ ˘˘ם ז ‰ביט‡ ‡˙ ‰פס„
‰בכור.‰
ור‡ ‰ז ‰פל‡˘‰ ˙‡˘ ,ם '‡„ום' ,לפי
פ˘טו˙ ‰כ˙וב ‰י ‰ז ‰יע˜ב
˘נ˙ן ‡ו˙ו לע˘יו‰˘ ,רי בכל מע˘‰
‰נזי„ ומכיר˙ ‰בכור ‰ל‡ ‰י ‰עמו ‡ל‡
יע˜ב .ומ‡י„ך ‡˙ ˘‰ם 'י˘ר‡ל'‰ ,י ‰ז‰
˘רו ˘ל ע˘יו ˘נ˙ן ‡ו˙ו ליע˜ב˘ .כן
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‰‰כרע ‰ביני‰ם במ‡ב˜ם ‰י‡ ˘˜בע‰
‡˙ ˘מו˙י‰ם[.

לב ,כט וי‡מר ,ל‡ יע˜ב י‡מר עו„ ˘מך,
כי ‡ם י˘ר‡ל ,כי ˘רי˙ עם ‡לו‰ים ועם
‡נ˘ים ו˙וכל.
‚ם ב‡בר‰ם נ‡מר 'ול‡ י˜ר‡ עו„ ‡˙
˘מך ‡ברם ו‰י˘ ‰מך ‡בר‰ם כי ‡ב
‰מון ‚וים נ˙˙יך' )יז ,(‰ ,ו‡מרו ב‚מר‡
– '˙ני בר ˜פר‡ ,כל ˜‰ור‡ ל‡בר‰ם
‡ברם עובר בע˘˘ ‰נ‡מר 'ו‰י˘ ‰מך
‡בר‰ם' וכו' ‡ל‡ מע˙˜‰ ,‰ור‡ ליע˜ב
יע˜ב ‰כי נמי – ˘‡ני ˙‰ם „„‰ר ‡„‰רי‰
˜ר‡„ ,כ˙יב וי‡מר ‡לו˜ים לי˘ר‡ל
במר‡ו˙ ‰ליל ‰וי‡מר יע˜ב יע˜ב' )ברכו˙
י‚ .(.ולעיל מיני‡ ‰י˙‡ – 'ל‡ י˜ר‡ ˘מך
עו„ יע˜ב כי ‡ם י˘ר‡ל י‰י˘ ‰מך – ל‡
˘יע˜ר יע˜ב ממ˜ומו‡ ,ל‡ י˘ר‡ל עי˜ר
ויע˜ב טפל לו' )˘ם יב.(:
וי˘ ל‰בין ענין ז ,‰מ„וע ‡כן ˘מו ˘ל
‡בר‰ם נ˘˙נ˘ ‰ינוי מוחלט ,ונע˜ר
ממנו ˘מו ‰ר‡˘ון ,ע„ ˘˜‰ור‡ לו ‡ברם
עובר בע˘ ,‰ולעומ˙ו ˘מו ˘ל יע˜ב
ל‡ נ˘˙נ‡ ‰ל‡ ˘ם נוסף ני˙ן לו ,וע„יין
מ˘מ˘ לו ‚ם ˘מו ‰ר‡˘ון.
ו‰נר‡ ‰בז ‰ב„˜‰ם מ˘ ‰בי‡רנו לעיל,
˘˘מו ˘ל „‡‰ם מבט‡ ‡˙
מ‰ו˙ו ו˙כלי˙ יעו„ו ,ו‰נ˘ ,‰מו ‰ר‡˘ון
˘ל ‡בר‰ם '‡ברם' מסמל ‡˙ מ‰ו˙ו
„˜‰ומ ,‰מעמ„ו ‰ר‡˘ון כבן ‡ומו˙
‰עולם )'‡ב ל‡רם'(‡ .ולם ב˘ע˘ ‰נכר˙‰
ברי˙ ‰מיל ‰עם ‡בר‰ם‡ ,מר לו ‡' – '‰ני
‰נ ‰ברי˙י ‡˙ך ו‰יי˙ ל‡ב ‰מון ‚ויים,

ביאורים

•

פרשת וישלח

ול‡ י˜ר‡ עו„ ‡˙ ˘מך ‡ברם ו‰י˘ ‰מך
‡בר‰ם כי ‡ב ‰מון ‚ויים נ˙˙יך' )יז.(‰–„ ,
‰רי ˘˘ינוי ˘מו מ‡ברם ל‡בר‰ם,
מ˘מעו˙ו ‰י‡ ‰פיכ˙ו למˆי‡ו˙
ח„˘ ,‰מבן עם נכר – לבן  .'‰וכ˘ם
˘מˆינו ˘‚ר ˘נ˙‚ייר כ˜טן ˘נול„ „מי,
˘ב˘ע˘ ‰נס˙פח לעם ˘ '‰וב ‡ין ‰עבר
‰נכרי מיוחס לו ,ומעמ„ו ˜‰ו„ם בטל
ממנו כליל ,כך ‚ם ‡בר‰ם – מ˘נכנס
לברי˙ עם  – '‰נע˜ר ממנו ˘מו ‰ר‡˘ון
ל‚מרי˘ ,מע˙‡ ‰ין מ‰ו˙ו ‰ר‡˘ונ‰
מיוחס˙ לו כלל.
ומע˙ ‰מבו‡ר ˘כל ˜‰ור‡ ל‡בר‰ם
'‡ברם' עובר בע˘˜˘ ,‰רי‡˙ו
ב˘מו ‰ר‡˘ון‡˘ ,ינו מˆיין ‡˙ ‰יו˙ו
בחיר  ,'‰מ‰וו ‰פ‚יע ‰בכבו„ו ומעל˙ו
˘ל ‡בר‰ם .ו‰רי ז ‰כ‡ומר ל‚ר 'זכור
מע˘יך ‰ר‡˘ונים' ˘עובר ב‡ונ‡˙ ‚‰ר
)בב‡ מˆיע‡ נח.(:

קה
˘מו י˘ר‡ל – ‚‰ם ˘˘ם ז ‰ח˘וב ועי˜רי
יו˙ר‰˘ ,רי ‰ו‡ על ˘ם ‰נˆחון – מכל
מ˜ום מעמ„ו ‰ר‡˘ון ל‡ נע˜ר ממ˜ומו,
˘‰רי ע„יין ‰מלחמ ‰נטו˘ ,‰ולכן ‚ם
˘מו 'יע˜ב' ל‡ נ˘˙˜ע ממנו‡ ,ל‡ ˘ני
˘‰מו˙ נכונים לו ומ˘מ˘ים ז ‰לˆ„ ז.‰
ו‰נ ‰כ˙יב 'מלחמ ‰ל '‰בעמל˜ מ„ור
„ור' )˘מו˙ יז ,טז( ,וב˙ר‚ום יונ˙ן –
'י‚יח ˜רב‡ ב„בי˙ עמל˜ וי˘יˆי י˙‰ון
ל˙ל˙י „רי‡ ,מ„ר‡ „עלמ‡ „ין ,ומ„ר‡
„מ˘יח‡ ,ומ„ר‡ „עלמ‡ „‡˙י' .כלומר
˘‰מלחמ ‰בע˘יו ובעמל˜ נמ˘כ˙ כל
„‰ורו˙ ‡פילו בימו˙ ‰מ˘יח ,ור˜ בעולם
‰ב‡ כ‡˘ר 'ונ˘‚ב  '‰לב„ו ביום ‰‰ו‡',
ימח ‰זכרו ˘ל עמל˜ ל‚מרי מכל וכל .ו‡ם
כן פ˘וט ˘ע„ ‡ז יי˜ר‡ ˘מו ‚ם 'יע˜ב',
‡ולם בעולם ‰ב‡ לכ‡ור ‰י˘ ‡‰מו ר˜
'י˘ר‡ל' בלב„‡ .מנם י˙כן ˘‡פילו בעולם
‰ב‡ ‚ם י ‡‰נ˜ר‡ 'יע˜ב' ,כ„י ל‚„‰י˘
˘זכ ‰ל‚‰יע למעמ„ו כמנˆח 'י˘ר‡ל' ,על
י„י מלחמ˙ו ומ‡ב˜ו ‡‰י˙נים כ'יע˜ב'.

‡ולם יע˜ב˘ ,מו ‰ר‡˘ון ˘ני˙ן לו
ב˙חיל˙ „רכו ,מˆיין ‡˙ מלחמ˙ו
˙‰מי„י˙ עם ע˘יו – 'וי„ו ‡וחז˙ בע˜ב
ע˘יו וי˜ר‡ ˘מו יע˜ב' )כ ,‰כו( '‰כי ˜ר‡
˘מו יע˜ב ויע˜בני ז ‰פעמים' )כז ,לו(.
ו‰נ ,‰ל‡חר ˘נ‡ב˜ עם ˘רו ˘ל ע˘יו
ונˆחו ,נ˙וסף לו ˘ם 'י˘ר‡ל' ‰מˆיין ‡˙
נˆחונו במלחמ ‰זו ,וכפי ˘פיר˘ ‰כ˙וב:
'כי ˘רי˙ עם ‡לו‰ים ועם ‡נ˘ים ו˙וכל'.

לב ,כז-ל וי‡מר˘ ,לחני כי על˘‰ ‰חר,
וי‡מר ל‡ ‡˘לחך כי ‡ם ברכ˙ני .וי‡מר
‡ליו מ˘ ‰מך ,וי‡מר יע˜ב .וי‡מר ,ל‡
יע˜ב י‡מר עו„ ˘מך ,כי ‡ם י˘ר‡ל ,כי
˘רי˙ עם ‡ל‰ים ועם ‡נ˘ים ו˙וכל .וי˘‡ל
יע˜ב וי‡מר ‚‰י„ ‰נ‡ ˘מך ,וי‡מר למ ‰ז‰
˙˘‡ל ל˘מי ,ויברך ‡˙ו ˘ם.

ברם ,בנˆחונו ז ‰ל‡ בטל ‰מ‰ו˙ו ˘ל
יע˜ב‡ ,ל‡ ˘בנוסף על מעמ„ו
כלוחם ,נ˙וסף בו ‚ם ענין ‰ניˆחון ,ומ‡ז
מעמ„ו ˙‰מי„י ˘ל יע˜ב בכל „‰ורו˙ ‰ו‡
– 'לוחם ומנˆח' ,ולכן ‡ף ל‡חר ˘נ˜ר‡

ובר˘"י – ל‡ ‡˘לחך כי ‡ם ברכ˙ני –
'‰ו„ ‰לי על ‰ברכו˙ ˘ברכני
‡בי˘ ,ע˘יו מערער עלי‰ם' .וב‰מ˘ך
פיר˘ – 'ועל כרחו ‰ו„ ‰לו עלי‰ן וז‰ו
ויברך ‡ו˙ו ˘ם'.

קו
ו‰יינו כ‰מ˘ך ל„ע‰˘ ‰י ‰ז˘ ‰רו ˘ל
ע˘יו ,וכיוון ˘‚בר עליו ‡ילˆו
יע˜ב ל‰ו„ו˙ לו על ‰ברכו˙ ול‰סיר ‡˙
˜טרו‚ו ומניע˙ו.
ומ˘ ‰פיר˘ ר˘"י ˘‰ברכ‡‰ ‰מור ‰כ‡ן
‰יינו ˘יו„ ‰על ‰ברכו˙ „˜‰ומו˙
˘ל יˆח˜‰] ,נ ‰ב ‰‰‚‰כ‡ן ‰נ„פס ב˙וך
„ברי ר˘"י מבו‡ר ˘‰וכיח כן מ‰ל˘ון
'ברכ˙ני' ˘‰ו‡ ל˘ון עבר ו‰וי לי ‰למימר
˙ברכני[ .נר‡‰˘ ‰ו‡ מ˙וך ˙וכן ‰פ˘ט,
כי כ‡˘ר בי˜˘ ל‰יפר„ ממנו ˙בע ממנו
לברכו ל˘לום ,כלומר ˘ל‡ ייפר„ו מ˙וך
מריב‡ ‰ל‡ כ„רך י„י„ים ˘מברכים ז‰
‡˙ ז ‰בברכ˙ ˘לום ,ובז‰˙ ‰י‰ ‰כרז‰
ו‰ו„ע‡˘ ‰ין לע˘יו עו„ ˙לונ ‰ו˙רעומ˙
על ‰ברכו˙.
ומ‡˘˘ ‰ל ‡ו˙ו יע˜ב ל˘מו ,נר‡‚˘ ‰ם
ז‰ ‰ו‡ מ‡ו˙ו ענין ˘‰יו עסו˜ים
בו˘ ,כ˘ם ˘‰ו‡ ‰כיר במעל˙ו ˘ל יע˜ב
וברכו ו‡מר ˘יי˜ר‡ מע˙' ‰י˘ר‡ל' על
˘ם ˘‰ו‡ ‰מנˆח במלחמ ,‰רˆ‚ ‰ם כן
יע˜ב כנ‚„ ז ‰ל˜ללו ול˜בוע ‡˙ ˘מו על
˘ם ‰פס„ו ומפל˙ו ,ול‡ ‡ב˘‰ ‰ר ל‚לו˙
‡˙ ˘מו ˘ל‡ י‡ב„ ל‚מרי.
ו‡כן ע„יין ל‡ ‚‰יע ‡ז ‰זמן לכלו˙ ל‚מרי
‡˙ כוחו ˘ל ע˘יו ,ע„ ע˙ ˜ ıכ‡˘ר
י˙˜יים ‰כ˙וב – 'מחמס ‡חיך יע˜ב ˙כסך
בו˘ ‰ונכר˙ לעולם ו‚ו' ,ועלו מו˘יעים
ב‰ר ˆיון ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘יו ו‰י˙ ‰ל'‰
‰מלוכ) '‰עוב„י ,‡ ‰י–טז(.
‡ולם ב˙ר‚ום יונ˙ן פיר˘ 'ויברך ‡ו˙ו
˘ם' „‰יינו ˘יע˜ב ‰ו‡ ˘בירך ‡˙
‰מל‡ך .ונר‡˘ ‰ז ‰לפי ˘יט˙ ‰מ„ר˘
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˘‰ב‡נו לעיל ˘‡‰י˘ ‰נ‡ב˜ עמו ‰י‰
מיכ‡ל ˘‰ר „‚‰ול ˘ליח  ,'‰ובי‡רנו ˘ם
˘‰מ‡ב˜ עמו ‰י ‰למען כבו„  ,'‰ועל כן
ברכו.

לב ,ל‚ על כן ל‡ י‡כלו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‚י„
‰נ˘˘‡ ‰ר על כף ‰ירך ע„ ‰יום ‰ז ,‰כי
נ‚ע בכף ירך יע˜ב ב‚י„ ‰נ˘.‰
ס˙ם ‰כ˙וב ול‡ ‰וסיף לפר˘ ,מ ‰בכך
'כי נ‚ע בכף ירך יע˜ב ב‚י„ ‰נ˘,'‰
ומ ‰טעם י˘ בז˘ ‰ל‡ י‡כלו‰ו בני
י˘ר‡ל ל„ורו˙י‰ם .ועיין ר˘ב"ם ˘פיר˘
– 'על כן ל‡ י‡כלו – לזכרון ‚בור˙ו ˘ל
יע˜ב ונס ˘ע˘ ‰לו ˜‰ב"˘ ‰ל‡ מ˙'.
וכמו"כ כ˙ב בספר ‰חינוך )מˆו– (‚ ‰
'מ˘ר˘י מˆו ‰זו ,כ„י ˘˙‰י‰
רמז לי˘ר‡ל ˘‡ף על פי ˘יסבלו ˆרו˙
רבו˙ ב‚ליו˙ מי„ ‰עמים ומי„ בני ע˘יו,
˘י‰יו בטוחים ˘ל‡ י‡ב„ו‡ ,ל‡ לעולם
יעמו„ זרעם ו˘מם ,ויבו‡ ל‰ם ‚ו‡ל
וי‚‡לם מי„ ˆר .ובזכרם ˙מי„ ענין ז‰
על י„ ‰מˆו‰˙˘ ‰י ‰לזכרון ,יעמ„ו
ב‡מונ˙ם ובˆ„˜˙ם לעולם .ורמז ז‰ ‰ו‡
לפי ˘‡ו˙ו מל‡ך ˘נלחם עם יע˜ב ‡בינו,
˘ב‡ ב˜בל‰˘ ‰י˘ ‰רו ˘ל ע˘יו ,רˆ‰
לע˜רו ליע˜ב מן ‰עולם ‰ו‡ וזרעו ול‡
יכול לו ,וˆיערו בנ‚יע˙ ‰ירך ,וכן זרע
ע˘יו מˆער לזרע יע˜ב ,ולבסוף ˙‰י‰
ל‰ם י˘וע ‰מ‰ם ,כמו ˘מˆינו ב‡ב
]ביע˜ב[ ˘זרח ‰לו ˘‰מ˘ לרפו‡˙ו
ונו˘ע מן ˆ‰ער .כן יזרח לנו ˘‰מ˘
˘ל מ˘יח וירפ‡נו מˆערנו וי‚‡לנו‡ ,מן
במ‰ר ‰בימינו' .ומבו‡ר ב„בריו ˘כוונ˙
‡ז‰ר˙ ˙‰ור ‰על ‡כיל˙ ‚י„ ‰נ˘‰ ‰ו‡
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לזכרון ˆ‰ל˙ יע˜ב ,ו˙˘וע˙ י˘ר‡ל מי„
ע˘יו.
ו‰נ ‰י˘ ל˙מו ‰על פירו˘ם‰˘ ,רי
‰נ‚יע ‰בכף ירך יע˜ב מסמל˙ ‡˙
חל˜ ‰פ‚יע ‰ו‰נז˜ ,ול‡ ‡˙ חל˜ ‰נˆחון.
עו„ י˘ ל˙מו ‰כי לכ‡ור‡ ,‰ם ‡כן י˘
ב‚י„ ‰נ˘ ‰ענין ˘ל זכרון ‰נˆחון ,למ‰
ז ‰יוז‰רו י˘ר‡ל ל‰ימנע מל‡כלו ,ו‰ל‡
‡„רב ,‰לפי פירו˘ ז‰ ‰י˙„‰ ‰ע˙ נו˙נ˙,
˘י‰יו י˘ר‡ל מˆווים ל‡וכלו מ˙וך
˘מח ‰ו‰ו„‡ ,‰כ„רך ˘נˆטוו על ‡כיל˙
מˆ ‰לזכרון ‚‡ול˙ מˆרים ,וכיוˆ‡ בז.‰
ולכן נר‡ ,‰כי טעם ‡יסור ‡כיל˙ ‚י„
‰נ˘‰ ,‰יינו כ„י לבט‡ ‡˙ ˆ‰ער
ו‰סבל „‚‰ול ˘‰ם מנ˙ חל˜ו ˘ל עם
י˘ר‡ל ,ב˘עבו„ו ˙ח˙ ע˘יו ,כי ‡˙‰ב˜ו˙
זו ˘‡לי ‰נ˜לע יע˜ב עם ˘רו ˘ל
ע˘יו ,מסמל˙ ‡˙ ˙‰פוכו˙ מעמ„ ‰עם
ל„ורו˙יו מול ע˘יו ‰מב˜˘ ‡˙ נפ˘ו,
כמו ˘כבר נ‡מר לרב˜ ‰טרם ‰וול„ם –
'ול‡ום מל‡ום י‡מ .'ıו‡כן 'מע˘‡ ‰בו˙
סימן לבנים'; כנ‚„ נ‚יע˙ ˘רו ˘ל ע˘יו
בירך יע˜ב – עומ„ים ‰יסורים וˆ‰ער ‰רב
˘מעוללים בני ע˘יו לבני יע˜ב .וכנ‚„
נˆחונו ˘ל יע˜ב בסופו ˘ל „בר – עומ„˙
‚‡ול˙נו ˘‰לימ˘ ,‰ב ‰י˘לטו י˘ר‡ל
בעולם ˘לטון מוחלט בל יעורער ,כ‡˘ר
'יַ „בר עמים ˙ח˙ינו ול‡ומים ˙ח˙ ר‚לינו'
)˙‰ילים מז.(„ ,
ו‰נ ‰עˆם ˜ביע˙ זכרון ל„ורו˙ עולם על
מ‡ורע ז ,‰מלמ„˙ ‡ו˙נו כי ‰י‰
מ‡ורע ז ‰ענין כביר ומערכ ‰יסו„י˙ על
עˆם מˆי‡ו˙ו ˘ל עם י˘ר‡ל˘ ,י˘ ל‰
˘‰פע˙ ‰מי„י˙ על חיי ‡ומ˙נו ,ועלינו

קז
ל‰עמי„ ב˙וך ס„רי חיינו‡ ,ו˙ וזכר
למˆבנו ‡˘ר נ˙‚ל‚ל מ˙וך ‡ו˙ ‰מערכ‰
יסו„י˙.
וז‰ ‰טעם במ˘ ‰כ˙ב˙ ‰ור' – ‰על כן
ל‡ י‡כלו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‚י„ ‰נ˘,'‰
כי ‰ימנעו˙נו מ‡כיל˙ ‚י„ ‰נ˘‰ ‰י‡ ‡ו˙
‡בלו˙ וˆער על ‚‰לו˙ ‡˘ר מלכו˙ ‡„ום
רו„ ‰בנו.
ו‡י˙‡ בזו‰ר „˜‰ו˘ – 'ו‡י˙ בבר נ˘
˘ס"‚ ‰י„ין ,ול˜בל‰ון ˘ס"‰
פ˜ו„ין „ל‡ו ‡ינון ‡˙י‰יבו למעב„,
ול˜בל ˘ס" ‰יומי ˘˙‡ ,ו˘˙ ‡‰ע ‰ב‡ב
ח„ מנ‰ון וכו' ,וב‚ין כך ‡מר‡ ‰וריי˙‡
ל‡ י‡כלו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‚י„ ‰נ˘ ‰וכו',
וכל מ‡ן „‡כיל ב˙˘ע ‰ב‡ב כ‡ילו ‡כיל
‚י„ ‰נ˘) '‰בר‡˘י˙ ˜ע ע"‡(.
ו„‰ברים מכוונים ל‰פלי‡ עם „ברינו,
כי כ˘ם ˘ביום ˙˘ע ‰ב‡ב
נמנעים י˘ר‡ל מ‡כיל ,‰בכ„י לבט‡ ‡˙
‡‰בל וˆ‰ער על כל מ‡ורעו˙ ‚‰לו˙ – כך
י˘ כנ‚„ו ‚י„ ‡ח„‰ ,ל‡ ‰ו‡ ‚י„ ‰נ˘,‰
˘בז˘ ‰י˘ר‡ל נמנעים מל‡כלו מבט‡ים
‰ם ‡˙ ‡‰בל וˆ‰ער ˘ל ˜ו˘י ‚‰לו˙.
ומ˘ום ˘ענין ‡ח„ ל˘ני‰ם ,לכן ‡מרו
בזו‰ר ˘כל ‡‰וכל ב˙˘ע ‰ב‡ב כ‡ילו
‡כל ‚י„ ‰נ˘.‰
ועיין בספר '˘„י חמ„'
ע"ו(‰˘ ,בי‡ „עו˙ ב‡חרונים ,לפי‰ם
לע˙י„ לבו‡ יחזור ‚י„ ‰נ˘ ‰ל‰יו˙ מו˙ר
ב‡כיל] ‰ועיין ספר ˘ו"˙ 'בנין ˘למ'‰
ב„˜‰מ˘ ‰ני˘ ‰כ˙ב ˘לכן נ˙נ ‰כ‡ן
˙ור ‰טעם ל‡יסור ,וב‡ לומר ˘כ‡˘ר
י˙בטל ‰טעם י˙בטל ‰מˆו .[‰ועל פי מ‰
)ח"ב מערכ˙ ‡ '‚‰ו˙

קח
˘נ˙ב‡ר נפל‡ים „‰ברים ,כי על מ˘˜ל
‰‰בטח) ‰זכרי ‰ח ,יט( – 'ˆום ‰רביעי וˆום
‰חמי˘י וˆום ˘‰ביעי וˆום ‰ע˘ירי י‰י‰
לבי˙ י‰ו„ ‰ל˘˘ון ול˘מח ‰ולמוע„ים
טובים' – כך י‰פוך ‚י„ ‰נ˘ – ‰סמל ˆ‰ער
ו˙‰ו‚˘ ‰ב˘עבו„ ‚‰לו˙ – ל‰יו˙ מו˙ר
ב‡כיל ,‰כ‡˘ר יו˘לם ויוכרע מ‡ב˜נו
עם בני ע˘יו ,וכ˘ם ˘זרח˘‰ ‰מ˘ ליע˜ב
ורפ‡ ˙‡ ‰פ‚יע˙ו מי„ ˘רו ˘ל ע˘יו ,כך
˙˘כחנ ‰כל ˙ל‡ו˙ינו וˆרו˙ינו ,וי˜ויים
בנו מ˜ר‡ ˘כ˙וב– 'וזרח ‰לכם יר‡י ˘מי
˘מ˘ ˆ„˜ ‰ומרפ‡ בכנפי) '‰מל‡כי ‚ ,כ(.

ל‚ „ ,ויר ıע˘יו ל˜ר‡˙ו ,ויחב˜‰ו ,ויפול על
ˆו‡ריו וי˘˜‰ו ,ויבכו.
‰טעם ˘˙‰ור ‰מ‡ריכ ‰ומפרט˙ ‡˙
כל ˘לבי ופרטי ˙‰פייסו˙ יע˜ב
עם ע˘יו‰ ,יינו מ˘ום ˘מע˘‡ ‰בו˙
סימן לבנים ,ו„‰בר נו‚ע מ‡„ לכל בניינו
˘ל עם י˘ר‡ל ,כי כ‡ן ‰י˙‰‰ ‰ו„‡‰
על ‰ברכו˙ .ו‰נ‡ ‰ף ˘יˆח˜ כבר מסר
ליע˜ב ‡˙ ‰ברכו˙ בלי פ˜פו˜ ,כמבו‡ר
בסוף פר˘˙ ˙ול„ו˙ ,כ‡˘ר ‡מר לו 'וי˙ן
לך ‡˙ ברכ˙ ‡בר‰ם' )כח‡ ,(„ ,ולם ע„יין
‰י˙ ‰נˆרכ˙ ‰ו„‡˙ו ומחיל˙ו ˘ל ע˘יו
עˆמו ,כי ‰ו‡ ˜טר‚ וערער על ‰ברכו˙
‡˘ר ב‡ו במרמ.‰
ו‰נ ‰ל‡ מˆינו במעמ„ ז˘ ‰יע˜ב חיב˜
וני˘˜ ‡˙ ע˘יו‡ ,ל‡ ר˜ ע˘יו חב˜ו
ונ˘˜ו ליע˜ב ,כלומר ˘‰ו‡ ווי˙ר ו‰ו„‰
לו על ‰ברכו˙.
ונמˆ‡ ˘במע˘ ‰ז‰ ‰י ‰כעין חזר‰
על מכיר˙ ‰בכור˘ ‰עבור נזי„

בן מלך על התורה
ע„˘ים ˙‰פ˙ ‰ע˘יו למכור ‡˙ בכור˙ו,
וכמו כן ˙˘‰מ˘ יע˜ב ˘וב בעˆ ‰זו,
ב‰כירו ‡˙ ˘פלו˙ רוחו ו˙‡וו˙ לבו ˘ל
ע˘יו ‰ר˘ע ,ו˘‰ביע ‡˙ עיניו בכל ‡ו˙ו
„ורון ,ע„ ˘עבור ע„רי עיזים ורחלים
נע˙ר לבו ל‰סיר ‡˙ כעסו ו˙לונ˙ו מעם
יע˜ב על ‰ברכו˙ ‰נˆחיו˙ ל„ורו˙ עולם
מטל ˘‰מים ומ˘מני ‡‰ר ıו‰וי ‚ביר
ל‡חיך ,ו„ורון ז ‰סימ‡ ‡˙ עיניו וט˘ט˘
‡˙ „ע˙ו ,ע„ ˘‰סכים עמו ווי˙ר על
˙ביע˙ו ועל חל˜ו בברכ˙ יˆח˜ ,ו‰לך לו
ל‰ר ˘עיר.
ו‰נ ‰מ‡ורע ז‰ ‰ו‡ ˘לב מכריע
ב˙ול„ו˙ עם י˘ר‡ל˘ ,בר‚ע ז˘ ‰ל
'וי˘˜‰ו' ‡ירע נס ‚„ול לע˙י„ו ˘ל יע˜ב
ועם י˘ר‡ל בכל „‰ורו˙˘ ,ב‡ו˙˘ ‰ע‰
נ˙פ˙ ‰ע˘יו ל„ורון ˘ל יע˜ב ,וחב˜ו
ונ˘˜ו ו‰ו„ ‰לו על ‰ברכו˙.
‡ולם מע˙ˆ ‰ריך בי‡ור˘ ,מ‡חר ˘כבר
נ˘˜ו ווי˙ר על ‰ברכו˙ ,מ„וע
ע„יין ל‡ ‚‰יע יע˜ב ‡ל ‰מנוח ‰ו‡ל
‰נחל ,‰ו‚ול‡ ‰חר ‚ול‚ ‰ל˙ ‰י‰ו„,‰
ע„ ˘נפלנו ˘וב בי„יו ˘ל ע˘יו „‡‰ומי
ב‚לו˙ ‡„ום ˘‡ין ל ı˜ ‰ו˜ˆב ‰וע„יין
ל‡ נו˘ענו.
ונר‡‰ ‰בי‡ור בז‰„ ‰יינו כפי ˘‡מרו
חז"ל )ב"ר עח ,ט ,וספרי ב‰עלו˙ך י‡(
ומוב‡ בר˘"י – 'נ˜ו„ על וי˘˜‰ו לומר
˘ל‡ נ˘˜ו בכל לבו' .כלומר ˘‡ף ˘נע˙ר
ל‰פˆר˙ יע˜ב למחול לו ול‰ו„ו˙ על
‰ברכו˙ ,בכל ז‡˙ ל‡ ‰י„‰ ‰בר בכל
לבו ובמלו‡ ‰סכמ˙ נפ˘ו ,ופ˜פו˜ים ‡לו
˘‰יו בלבו ˘ל ע˘יו ‰ם מעכבים ‡˙
˘לימו˙ ‰ברכו˙ מלחול.
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ו‰נ ‰כל ˙‰יבו˙ ‰מנו˜„ו˙ ˘מˆ‡נו
ב˙ור ,‰נ„ר˘ו˙ ב‡בו˙ „רבי נ˙ן
)ל„ .(„ ,ובכולן כוונ˙ ‰ני˜ו„ ‰י‡ לי˙ן
מ˘מעו˙ ‡חר˙ ל˙יב ,‰וללמ„ ˘‡ינ‰
נ„ר˘˙ כמ˘מעו˙‰ ‰פ˘וט.‰
וכן כ‡ן 'וי˘˜‰ו' ‡ינו כפ˘וטו וכמ˘מעו
– ˘ל‡ נ˘˜ ע˘יו ליע˜ב בכל לבו ,ולכן
נמ˘ך סבלנו ומרורנו כל „‰ורו˙ ,מכיון
˘ע„יין י˘ מי ˘מערער על ‰ברכו˙ .וכפי
˘‡מרו חז"ל – 'זע˜‡ ‰ח˙ ‰זעי˜ יע˜ב
לע˘יו „כ˙יב 'כ˘מוע ע˘יו ‡˙ „ברי
‡ביו ויˆע˜ ˆע˜„‚ ‰ול ‰ומר ,'‰ו‰יכן
נפרע לו ,ב˘ו˘ן ‰ביר˘ ,‰נ‡מר )‡ס˙ר „(
ויזע˜ זע˜„‚ ‰ול ‰ומר) '‰ב"ר סז .(„ ,ועו„
‡מרו – 'בזכו˙ ˘לו˘ „מעו˙ ˘‰ורי„
ע˘יו מעיניו˘‰ ,לט˙ו מסוף ‰עולם וע„
סופו ונ˙˙ לו ˘לו ‰בעולם ‰ז˘) '‰וחר טוב
˙‰לים פ˙ ,נחומ‡ ˜„ו˘ים טו(.
ו‡מנם מˆינו בז„ ‰בר נפל‡ ,כי ‰נ‰
רבי ˘מעון בר יוח‡י חול˜ על
„ע˙  ,˜"˙‰וס"ל ˘ע˘יו נ˘˜ו בכל לבו
– '‡מר רבי ˘מעון בן יוח‡י ‰לכ‰ ‰י‡
בי„וע ˘ע˘יו ˘ונ‡ ליע˜ב‡ ,ל‡ ˘נכמרו
רחמיו ב‡ו˙˘ ‰ע ‰ונ˘˜ו בכל לבו') .ספרי
ב‰עלו˙ך פ"י סט ,מוב‡ בר˘"י כ‡ן(

ולפי „ע˙ ר˘ב"י ,נר‡‰˘ ‰טעם ˘נ˜ו„
על 'וי˘˜‰ו' ‰יינו מ˘ום ˘‰ו‡ „בר
פל‡ ו‰פל‡‰˘ ,רי ‰לכ ‰בי„וע ˘ע˘יו
˘ונ‡ ליע˜ב ,ובכל ז‡˙ נ˘˜ו בכל לבו,
מ˘ום ˘נע˘ ‰נס ליע˜ב ‡בינו וב‡ו˙‰
˘ע ‰נכמרו רחמיו ,ו‰ני˜ו„ מור‰˘ ‰ו‡
„בר ˘‡ינו מן ‰ס„ר ‰טבעי‡ ,ל‡ מ‡ורע
חרי‚ ˘‡ירע ב‡ו˙˘ ‰ע.‰

קט
ו‡כן מˆינו ˘„ע˙ ר˘ב"י ל˘יט˙ו ˘‚ם
בזמן ‰ז ‰י˘ ‡פ˘רו˙ לזכו˙ למˆב
„‰ומ ‰לז‰˘ ‰ובטחנו על ע˙ ‡‚‰ול.‰
כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ – '˙נו רבנן' ,ו‡ספ˙
„‚נך' מ˙ ‰למו„ לומר ,לפי
˘נ‡מר 'ל‡ ימו˘ ספר ˙‰ור‰ ‰ז ‰מפיך',
יכול „ברים ככ˙בן˙ ,למו„ לומר 'ו‡ספ˙
„‚נך'‰ ,נ ‚‰ב‰ן מנ„ ‚‰רך ‡ר„ ,ıברי
רבי י˘מע‡ל .רבי ˘מעון בן יוחי ‡ומר
‡פ˘ר ‡„ם חור˘ ב˘ע˙ חרי˘ ‰וזורע
ב˘ע˙ זריע ‰ו˜וˆר ב˘ע˙ ˜ˆיר ‰ו„˘
ב˘ע˙ „י˘ ‰וזור ‰ב˘ע˙ ‰רוח˙ ,ור‰
מ ‡‰˙ ‰עלי‡ ,‰ל‡ בזמן ˘י˘ר‡ל עו˘ין
רˆונו ˘ל מ˜ום מל‡כ˙ן נע˘י˙ על י„י
‡חרים˘ ,נ‡מר 'ועמ„ו זרים ורעו ˆ‡נכם
ו‚ו'' ,ובזמן ˘‡ין י˘ר‡ל עו˘ין רˆונו
˘ל מ˜ום מל‡כ˙ן נע˘י˙ על י„י עˆמן,
˘נ‡מר 'ו‡ספ˙ „‚נך'' )ברכו˙ ל.(:‰
ו‰יינו „ר˘ב"י ל˘יט˙ו˘ ,ב‡ו˙˘ ‰ע‰
נ˘˜ו בכל לבו ,ולכן כבר ני˙ן
לנ‰ו‚ כפי ‰מˆב ˘י‰י ‰בע˙ ‡‚‰ול‰
˘‰לימ˘ ,‰ל‡ י‰יˆ ‰ורך לעסו˜ ב„רך
‡ר‡ ,ıל‡ מל‡כ˙ן נע˘י˙ על י„י ‡חרים.
‡מנם מכיון ˘‰י˙ ‰ז‡˙ ר˜ 'ב‡ו˙‰
˘ע ,'‰לכן „‰בר ‰ז‰ ‰ו‡ ער‡י ור˜
יחי„ים בעלי מ„רי‚ ‰זוכים לכך ,וכעין
ר˘ב"י וכל „ˆ‰י˜ים ˘זוכים ˘מל‡כ˙ן
נע˘י˙ על י„י ‡חרים.
ומ‡חר ˘נחל˜ו חכמים ב„בר ‰רי
‰כלל ‰ו‡ ˘'‡לו ו‡לו „ברי
‡לו˜ים חיים' .כלומר ˘ני˙ן לר‡ו˙ ‡˙
˘ני ‰מ‰לכים במˆב „‰ברים ,ולכן ‡ף
לˆ„י˜ים ‡לו ‡ין ז ‰ב˘לימו˙‰˘ ,רי י˘

קי

בן מלך על התורה

מ˜ום ‚ם למבט ˘ל ˙"˜ „ס"ל '˘ל‡ נ˘˜ו
בכל לבו' .ו‰בן.

‡˘ר לך'‰ ,רי ז‰ ‰ו„ ‰לו ‚ם על ˘‰פע
ו‰טוב‡‰ ‰רˆי˙.

ל‚ ,ט וי‡מר ע˘יו י˘ לי רב‡ ,חי י‰י לך
‡˘ר לך.

ו‡כן כך נכון ומ˙‡ים‰‰˘ ,ו„‡ ‰על
˘‰רר ‰ב‡ ‰מפי ˘רו ˘ל ע˘יו
בעליונים‡ ,ולם ‰‰ו„‡ ‰על ˘פע ‰טוב‰
ב‡ ‰מפיו ˘ל ע˘יו עˆמו.

ובר˘"י – 'י‰י לך ‡˘ר לך – כ‡ן ‰ו„‰
לו על ‰ברכו˙ )ב"ר עח ,י‡(' .וי˘
לעיין ˘‰רי לעיל בפסו˜ 'כי ‡ם ברכ˙ני'
'ויברך ‡ו˙ו ˘ם' )לב ,כז – ל( .פיר˘ ר˘"י
˘‰ו„ ‰לו על ‰ברכו˙ .וי˘ ל‰בין מ„וע
‰י ‰יע˜ב נז˜˜ לפעם נוספ˙ ˘יו„ ‰לו
ע˘יו על ‰ברכו˙.
ונר‡ ‰בז‰˘ ,‰רי יˆח˜ ברכו ליע˜ב ב˘ני
עניינים‡‰ ,ח„ ‰ו‡ ברכ˙ ˘‰פע
ו‰טוב' – ‰וי˙ן לך ‡‰לו˜ים מטל ˘‰מים
ומ˘מני ‡‰ר ıורוב „‚ן ו˙ירו˘' )כז ,כח(.
ו˘‰ני ‰ו‡ ברכ˙ ‚‰בור ‰ו‰מלכו˙ –
'יעב„וך עמים וי˘˙חוו לך ל‡ומים ‰וי
‚ביר ל‡חיך וי˘˙חוו לך בני ‡מך' )כז ,כט(.
ו‰נ ‰כנ‚„ ברכ˙ ‚‰בור ‰ו‰מלכו˙ ‰י ‰ז‰
˘רו ˘ל ע˘יו ˘נלחם עמו ,לר‡ו˙
מי ‰ו‡ ז˘‡ ‰ר ‚בר ב‡חיו ,וכ‡˘ר נˆחו
יע˜ב‰ ,ו„ ‰לו על כך ˘‰ו‡ ‡כן ‰מלך
ו‚‰ביר ‰ר‡וי למלוך ב‡חיו .ו‰ו„ ‰לו על
‰ברכו˙ בחל˜ ז˘ ‰ל ברכ˙ 'י˘˙חוו לך
ל‡ומים' ו'‰וי ‚ביר ל‡חיך' .ו‡כן ב‡ו˙‰
˘ע˜ ‰ר‡ ‡ו˙ו י˘ר‡ל על ˘ם ‚‰בור‰
ו‰נˆחון ,ועל ˘ם '˘רר‰„ '‰יינו מלכו˙.
‡ולם ‰ו„‡˙ו ˘ל ע˘יו עˆמו ‰י˙ ‰על
חל˜ ‰ברכ‰ ‰חמרי˙˘ ,ל 'מטל
˘‰מים ומ˘מני ‡‰ר .'ıוז‰ ‰י ‰כ‡˘ר
יע˜ב נ˙ן לו ‡˙ „‰ורון ˘‰ו‡ ‰רכו˘
‰חמרי ,ועל ז‡ ‰מר לו ע˘יו 'י‰י לך

ל‚ ,יח ויבו‡ יע˜ב ˘לם עיר ˘כם ‡˘ר
ב‡ר ıכנען ,בבו‡ו מפ„ן ‡רם ,ויחן ‡˙ פני
‰עיר.
בר˘"י – 'ויחן ‡˙ פני ‰עיר .ערב ˘ב˙
‰י .'‰ובמ„ר˘ – '„"‡ ויחן ‡˙ פני
‰עיר נכנס בערב ˘ב˙ עם „מ„ומי חמ‰
מבעו„ יום ,ו˜בע ˙חומין מבעו„ יום,
‡ ‡„‰מר˙ ˘˘מר יע˜ב ‡˙ ˘‰ב˙ ˜ו„ם
˘ני˙ן' )ב"ר עט ,ו(.
מ‡ורע ז˘ ‰ל יע˜ב ‰ו‡ ˘לב מכריע
במ‰לך חייו‰„ ,יינו בי‡˙ו ל‡רı
‰מובטח˙ עם מ˘פח˙ו – מ˘פח˙ עם
י˘ר‡ל ,וכמו ˘‰כ˙וב מ„‚י˘ 'ויבו‡ יע˜ב
˘לם' כלומר ˘˜˙‰יימ ‰בו ‰‰בטח‰
‡‰לו˜י˙ ˘‰ובטח ב ‰בˆ‡˙ו ל„רכו.
'ו‰נ‡ ‰נכי עמך ו˘מר˙יך בכל ‡˘ר ˙לך,
ו˘‰יבו˙יך ‡ל „‡‰מ‰ ‰ז‡˙' )כח ,טו(.
ונס˙בב מ‡˙ ˘ '‰מנוח˙ו ˘ל יע˜ב ‰י˙‰
ל˜ר‡˙ ˘ב˙˘ ,ע˙ ‰זכ ‰למנוח ‰ו˘לוו‰
מכל עמלו ועבו„˙ו כל ‡ו˙ם ˘‰נים ,מע˙
בריח˙ו מע˘יו וכל ˙‰ל‡ו˙ ˘עברו עליו
מ‡ליפז ו˙‰מו„„ו˙ו בבי˙ לבן ובבריח˙ו
ממנו ,וממ‡ב˜ו ז ‰ע˙ ‰עם ע˘יו.
כלומר ˘מ‡˘ ‰ירע ˘כניס˙ו ל‡ר ıחל‰
ל˜ר‡˙ יום ˘‰ב˙ ,מבט‡ ‡˙
כללו˙ מˆבו ˘ל יע˜ב ˘ל‡חר עבו„˙

ביאורים

•
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קיא

‰כנ˘ ‰ל ˘נים רבו˙ ˘כמו‰ם בבחינ˙
ימו˙ ‰חול ,ע˙‚‰ ‰יע ל˙˜ופ˘ ‰ל '˘ב˙'
ומנוח ‰בחייו כי ‚‰יע ל˘לימו˙ עניינו,
]ו‡מנם י˘ב ב˘לוו ‰כמ˘ ‰נים ,ע„
˘˜פ ıעליו רו‚זו ˘ל יוסף ,ול‰לן בפר˘˙
וי˘ב )חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ב 'בי˜˘ יע˜ב לי˘ב
ב˘לוו ('‰יבו‡ר טעם „‰בר[.
]ועיין מ˘ ‰כ˙בנו בפר˘˙ ויˆ‡
˘מ˘ ‰עב„ בˆ‡ן ר˜ ˘˘ ˘נים,
‰יינו מˆ„ ‚„ר '˘ב˙' ,וכענין ˘נ˘ ‰ביעי˙
˘בעב„ עברי„˘ ,י לעבו„ ˘˘ ˘נים .ולכן
ל‡חר ˘˘ ˘נו˙ עבו„ˆ‡ ‰ל לבן ‚‰יע
ל‡ר ıונכנס ‡ל ˘‰ב˙ ומנוח˙ .‰עיי"˘[.

)ל‡ ,מ‡(

*

˘‰לוח'˘ ,כ˙בו ˘ני‰ם ˘חלום ז‰ ‰י‰
ב˘ב˙ ˜ו„˘.
ו‰נ ‰כעין מ‡ורע „נן כ‡˘ר נכנס יע˜ב
ל‡ר ıי˘ר‡ל עם מ˘פח˙ו ‰נרחב˙
ו˘ב ב˘לום כ‰בטח˙ ‡ '‰ליו ,ו‡ז ‚ם
˜נ˜ ‰נין ב‡ר‰ ,ıנ ‰מ‡ורע ‚„ול ז˘ ‰ל
כניס˙ו ל‡ר ıמ˘מע בחז"ל ˘‰י ‰ביום
˘‰ב˙„˘ .ר˘ו בכ˙וב 'ויחן ‡˙ פני ‰עיר'
˘˜בע ˙חומין ,כלומר ˘בערב ˘ב˙ ˜נ‰
˘בי˙ ‰ב'פני ‰עיר' ,ו˜בע ˙חומין כ„י
˘יוכל ל‰יכנס ל˙וך ‰עיר ביום ˘‰ב˙
עˆמו .‰כמו כן מˆינו בכיבו˘ ‡ר ıי˘ר‡ל
בי„י י‰ו˘ע ˘‰י ‰ב˘ב˙‰˘ ,רי ב˘ב˙
נפלו חומו˙ יריחו ,כ„‡י˙‡ בירו˘למי
)˘ב˙ פ"‡ "‰ח ,וכן ‡י˙‡ בס„ר עולם פ"‡,

עו„ נר‡˘ ‰ב‡ו ללמ„נו ˘מ‡ורע ח˘וב
ז ‰ב˙ול„ו˙יו ˘ל יע˜ב ‡ירע ל˜ר‡˙
˘ב˙ .כי מˆינו ˘‰מ‡ורעו˙ ‰ח˘ובים
˘ל עם י˘ר‡ל ,זימנם ˜‰ב"˘ ‰י‰יו
ב˘ב˙˘‡ .ר ‰ו‡ ‰יום ‰מ˙‡ים ל˜„˘
‡˙ י˘ר‡ל ,ול‰נחילם ‡˙ „‰בי˜ו˙ ב'‰
י˙ברך.

במ„ב"ר י„ .(‡ ,ו‰רי יריחו ‰י˙‰ ‰מפ˙ח
לכיבו˘ ‡ר ıי˘ר‡ל ,כמו ˘‡מרו יריחו
מנעול˘ ‰ל ‡ר ıי˘ר‡לו )במ„ב"ר טו ,טו(.
ה .וכן כתב בספר 'משך חכמה' כאן ,עיי"ש.

ו‡בו‰ון „כול‰ו ‰ו‡ ‰מ‡ורע ‰מרכזי
˘ל ‚˙‰לו˙  '‰לי˘ר‡ל ב'מ˙ן
˙ור ,'‰ו‡מרו ב‚מר‡ לכו"ע ב˘ב˙ ני˙נ‰
˙ור˘) ‰ב˙ פו.(:

ו .ומה שיציאת מצרים לא היתה בשבת ,עיין מה
שכתבנו בזה ב'הגדה של פסח  -בן מלך'
מאמר א ענף 'שבת הגדול'( שזה משום שאין יום השבת ראוי
ליציאה ממצרים והליכה למדבר ,מצד היותו יום
מנוחה .אולם עם זאת התחלת הגאולה של יציאת
מצרים אכן היתה בשבת ,שהרי מקח הפסח והנס שהיה
בזה בעשור ,היה בשבת .עיי"ש שביארנו שלכן נקרא
השבת שלפני פסח 'שבת הגדול' ,כי היה מטרה מאת
ה' שיהיה זה בשבת.

ועיין מ‰˘ ‰ב‡נו לעיל בפר˘˙ ויˆ‡
)כח ,יב( ˘חלום ‰סולם ,בו נ‡מר –
'‡ין ז ‰כי ‡ם בי˙ ‡לו˜ים' ,כלומר ˘‡ז
‰חל ˘‰ור˘ ל˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰בי˘ר‡ל
'וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם' .ומˆינו
בז˘ ‰ני נבי‡ים מ˙נב‡ים בס‚נון ‡ח„,
'‰ח˙ם סופר' ו‰ר ˜"‰מ‡יזביˆ‡ ב'מי

וכבר מבראשית יש להבחין בדבר שיום השבת הוא
יום הנתינה הגדול שמעניק ה' בעולם טובה וברכה.
וראשונה היא שבת בראשית ,שהרי בשבת היתה
הבריאה מושלמת ,ואמרו חז"ל )סנהדרין לח (.שהאדם
נברא ביום השישי כדי שייכנס מיד לסעודה ,ונמצא
שבשבת ניתן העולם לברואים .וכן מצינו שהמבול
הסתיים בשבת ,וכמו שאומרים בזמירות שבת 'יונה
מצאה בו מנוח' )תיקוני זהר תיקון כ"א דף נד( .והיינו שאחר
חורבן העולם ,ניתן העולם בשנית לנבראים שוב ביום
השבת.

)קובץ מאמרים

קיב
ונמˆ‡ ˘˘לו˘˙ „‰ברים ‰עי˜ריים ˘נ˙ן
˜‰ב" ‰לעם י˘ר‡ל ני˙נו ב˘ב˙,
˙ור ,‰ומ˜„˘ ,ו‡ר ıי˘ר‡ל˙' ,ור'‰
במעמ„ ‰ר סיני' ,מ˜„˘' בחלום יע˜ב,
'‡ר ıי˘ר‡ל' בבי‡˙ יע˜ב ובכיבו˘
יריחו.

ל‚ ,יח ויבו‡ יע˜ב ˘לם עיר ˘כם ‡˘ר
ב‡ר ıכנען ,בבו‡ו מפ„ן ‡רם ,ויחן ‡˙ פני
‰עיר.
‡מרו חז"ל – 'רבי יוחנן ב˘ם רבי יוסי
בר חלפ˙‡ ‡מר‡ ,בר‰ם ˘‡ין
כ˙וב בו ˘מיר˙ ˘ב˙ ,יר˘ ‡˙ ‰עולם
במי„˘ ,‰נ‡מר ˜ום ‰˙‰לך ב‡ר ıל‡רכ‰
ולרחב ‰ו‚ו'‡ .בל יע˜ב ˘כ˙וב בו ˘מיר˙
˘ב˙˘ ,נ‡מר 'ויחן ‡˙ פני ‰עיר' ,נכנס
עם „מ„ומי חמ ‰ו˜בע ˙חומין מבעו„
יום ,יר˘ ‡˙ ‰עולם ˘ל‡ במי„˘ ,‰נ‡מר
'ו‰י ‰זרעך כעפר ‡‰ר ıופרˆ˙ ימ‰
ו˜„מˆ ‰פונ ‰ונ‚ב) '‰ב"ר י‡ ,ז ,ועיין מסכ˙
˘ב˙ ˜יח.(:
ו„‰בר ˆריך בי‡ור ,מ ‰טעם ‡כן נ‡מר
˘מיר˙ ˘ב˙ ר˜ ‡ˆל יע˜ב ,ול‡
‡ˆל ‡בר‰ם ויˆח˜‰˘ ,רי ‚ם ‰ם ˜יימו
‡˙ כל ˙‰ור ‰ע„ ˘ל‡ ני˙נ˜) ‰י„ו˘ין פב,(.
וכן מבו‡ר במ‡מרי חז"ל ˘‚ם ‡בר‰ם
ויˆח˜ ˘מרו ‡˙ ˘‰ב˙ )יומ‡ כח.(:
ועוד מצינו במדרשי חז"ל הרבה מאורעות נכבדים
בבנין עם ישראל שהיו בשבת ,כגון מלחמת עמלק
ונצחון משה רבינו עליו היה בשבת )ב"ר ע ,טו ברד"ל(.
חג הסוכות הראשון חל בשבת ,ואז היה גילוי השכינה
הראשון אחרי נתינת הלוחות השניות ביוה"כ )הגר"א
שה"ש א ,ד(' .שמש בגבעון דום' שהעמיד יהושע היה
בשבת )פרקי דר"א פנ"ב( .ועוד רבים ,ואכ"מ..

בן מלך על התורה
ונר‡‡˘ ,‰ף ˘‡בר‰ם ויˆח˜ ‚ם כן
˘מרו ‡˙ ˘‰ב˙‡ ,ולם ל˘‰י‚
‡˙ 'מנוח˙ ˘‰ב˙' מנוח˙ ‡‰ב ‰ונ„ב‰
˘ב‡ ‰על י„י ‰נ˘מ‰ ‰י˙ירˆ ‰ריך
ל'מ˙נ '‰מ‡˙  .'‰וכמו ˘‡מרו חז"ל
'ל„ע˙ כי ‡ני  '‰מ˜„י˘כם' )˘מו˙ ל‡ ,י‚(,
‡מר לו „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ למ˘ ,‰מ˙נ‰
טוב ‰י˘ לי בבי˙ ‚נזי ,ו˘ב˙ ˘מ ,‰ו‡ני
מב˜˘ לי˙נ ‰לי˘ר‡ל ,לך ו‰ו„יעם' )˘ב˙
י.(:
ועיין מ˘ ‰בי‡רנו בספר 'בן מלך – ˘ב˙
˜ו„˘' )˘ער ב מ‡מר ו( ˘נ˙ינ˙
מנוח ‰זו לי˘ר‡ל ,נובע˙ מן ‰סו„ ‰נ˘‚ב
˘י˘ לנו ב˜˘ר עם ‰ ,'‰מעל‰ ‰רוממ‰
˘י˘ לי˘ר‡ל „בי˜ו˙ פנימי˙ עם ˜‰ב",‰
ב‡ופן ˘˜‰ב" ‰רו‡ ˙‡ ‰י˘ר‡ל בבחינ˙
'רעי '‰ו'מטרוני˙‡' למלך .ומ˘ום כך
כנס˙ י˘ר‡ל ‚ם מ˘˙˙פ˙ בכל ענייניו
‰עˆמיים .ור˜ מ˙וך כך ‰י˘ ‰ייך לי˙ן
לי˘ר‡ל ‡˙ יום מנוח˙ו˘ ,י‰י‚ ‰ם ל‰ם
ליום מנוח .‰ו‡כן על פסו˜ ז˘ ‰ממנו
למ„ו כי ˘‰ב˙ ‰י‡ מ˙נ ‰טוב' ,‰כי
‡ו˙ ‰ו‡ ביני וביניכם ל„ורו˙יכם ,ל„ע˙
כי ‡ני  '‰מ˜„י˘כם' )˘מו˙ ל‡ ,י‚( .כ˙ב
ר˘"י – 'כי ‡ו˙ ‰ו‡ ביני וביניכם – ‡ו˙
‚„ול‰ ‰י‡ בינינו ˘בחר˙י בכם ,ב‰נחילי
לכם ‡˙ יום מנוח˙י למנוח .'‰וכן „ר˘ו
חז"ל על פר˘ ‰זו – '‡מר רבי חיי‡ בר
‡ב‡ ‡מר רבי יוחנן בנו˘ ‚‰בעולם מלך
ומטרונ ‰יו˘בין ומסיחין ז ‰עם ז ‰וכו'
כך ˘‰ב˙ ‰זו בין י˘ר‡ל ובין ˜‰ב"‰
˘נ‡מר )˘מו˙ ל‡( 'ביני ובין בני י˘ר‡ל'
)„ברים רב ,‡ ‰כ‡(.
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ולכן עי˜ר ˘מיר˙ ˘ב˙ ‰י„ ‰וו˜‡ ‡ˆל
יע˜ב ,מ˘ום ˘בו מˆינו ‰ענין ˘ל
ˆלם ו„מו˙ ‡לו˜ים כ„‡י˙‡ – '˘ופרי‰
„יע˜ב ‡בינו מעין ˘ופרי„‡„ ‰ם
‰ר‡˘ון' )ב"מ פ„ .(.ו‡י˙‡ – '˘˜ר‡ ˜‰ב"‰
ליע˜ב ‡–ל' )מ‚יל ‰יח .(.ו‰יינו ˘‰י‰ ‰ו‡
מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘ ‰ו˘כן בו ‡ור ‡לו˜י,
ע„ כ„י כך ˘˜ר‡ו ˜‰ב" ‰ב˘מו ]ועיין
מ‡‰˘ ‰רכנו בענין בחינ˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל
יע˜ב כ'ˆלם ‡לו˜ים' ,בפר˘˙ ויˆ‡ חל˜
‰מ‡מרים – מ‡מר ‚ 'יע˜ב ‡בינו – ˆלם
‡לו˜ים – מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘ .['‰ומ˘ום
כך כבר ‰י˘ ‰ייך בו ‰ענין ˘ל „בי˜ו˙
ב '‰בבחינ˙ רעי ‰ומטרוני˙‡‰˘ ,ו‡
פנימיו˙ ענין ˘ב˙ .ו‰יינו מ˙˘ ‰י˜נו
במנח˘ ‰ל ˘ב˙ – '‡בר‰ם י‚ל יˆח˜ ירנן
יע˜ב ובניו ינוחו בו'˘ .מˆי‡ו˙ 'מנוח˙
‡‰ב ‰ונ„ב‡ ‰מ˙ ו‡מונ˘ '‰ב‡ ‰על י„י
‰נ˘מ ‰י˙יר ‰יסו„ו ‰ו‡ מיע˜ב ובניו.

ל‚ ,יט וי˜ן ‡˙ חל˜˙ ˘‡ ‰„˘‰ר נט‰
˘ם ‡‰לו מי„ בני חמור ‡בי ˘כם במ‡‰
˜˘יט.‰
ומבו‡ר בנבי‡ ˘˘ם ‰י ‰מ˜ום ˜בור˙ו
˘ל יוסף ,ככ˙וב – 'ו‡˙ עˆמו˙
יוסף ‡˘ר ‰עלו בני י˘ר‡ל ממˆרים ˜ברו
ב˘כם ,בחל˜˙ ˘‡ ‰„˘‰ר ˜נ ‰יע˜ב
מ‡˙ בני חמור ‡בי ˘כם במ‡˘˜ ‰יט,‰
וי‰יו לבני יוסף לנחל) '‰י‰ו˘ע כ„ ,לב(.
ו‡י˙‡ במ„ר˘ )ב"ר עט ,ז( 'וי˜ן ‡˙
חל˜˙ ˘‡ ‰„˘‰ר נט˘ ‰ם ‡‰לו
ו‚ו' במ‡˘˜ ‰יט"‡ ,‰ר יו„ן בר סימון,
ז‡ ‰ח„ מ˘ל˘ ‰מ˜ומו˙ ˘‡ין ‡ומו˙
‰עולם יכולין ל‰ונו˙ ‡˙ י˘ר‡ל לומר

קיג
‚זולים ‰ן בי„כם ו‡לו ‰ן ,מער˙ ‰מכפל,‰
ובי˙ ‰מ˜„˘ ,ו˜בור˙ו ˘ל יוסף .מער˙
‰מכפל„ – ‰כ˙יב 'וי˘מע ‡בר‰ם ‡ל
עפרון וי˘˜ול ‡בר‰ם לעפרון' .בי˙
‰מ˜„˘ – „כ˙יב 'וי˙ן „ו„ ל‡רנן במ˜ום
˘˜לי ז‰ב מ˘˜ל ˘˘ מ‡ו˙' .ו˜בור˙ו ˘ל
יוסף – 'וי˜ן ‡˙ חל˜˙  ,'‰„˘‰יע˜ב ˜נ‰
˘כם'.
ו‰נ ‰בי‡רנו לעיל בפר˘˙ חיי ˘ר‰

)חל˜

‰מ‡מרים – מ‡מר ב '˘ל˘ ‰בחינו˙ ב‡רı

י˘ר‡ל'( כי ˘לו˘˙ ‰מ˜ומו˙ ‰ללו מייˆ‚ים
‡˙ ˘לו˘˙ ‰יסו„ו˙ ˘עלי‰ם מו˘˙˙
˘˜‰ר ‰פנימי בין י˘ר‡ל ל‡רˆם ,לפיכך
נ˙ייח„ו ‡לו ונ˜נו ב˜נין ‚מור ,בכ„י ˘ל‡
י‰י ‰ל‡ומו˙ ‰עולם פ˙חון פ ‰וערעור
עלי‰ם.
בר‡˘ ובר‡˘ונ ,‰נח˘ב˙ ‡‰ר ıכ‡רı
‡‰בו˙ ,וז ‰על י„י מ˜ום ˜בור˙ם
˘ל ‡‰בו˙ .ובז‡‰ ‰ר ıנע˘י˙ ‡רı
˜ברו˙ ‡בו˙ינו ,וזו סיב‡ ‰ח˙ ל˜ניינם
˘ל י˘ר‡ל ב‡ר‰˘ ıי‡ ‡ר‡ ıבו˙י‰ם.
˘ור˘ נוסף ל˜ניינם ˘ל י˘ר‡ל ב‡ר‰ ıו‡
ב‰יו˙‡ ‰ר ,'‰ ıוכיון ˘‰ם עמו
˘ל ‰ '‰ם יו˘בים ב‡רˆו .וז ‰מ˙בט‡ על
י„י בי˙ ‰מ˜„˘.
‡ולם מ˘ ‰נ˙ח„˘ ב˜ניינו ˘ל יע˜ב
ב˘כם‰ ,ו‡ ˘˜נ‰„˘‰ ˙‡ ‰
לנחל ‰ומ‚ורים עבור מ˘פח˙ י˘ר‡ל,
ונ˜בע ‰בז ‰ל‡ר ıנחל ‰ל'עם י˘ר‡ל',
כלומר ˘‡ינ ‰ר˜ '‡ר‡‰ ıבו˙' ‡ל‡ ‡רı
‰בנים .ומ˘ ‰מו„‚˘ במ„ר˘ '˜ברו ˘ל
יוסף'‰ ,יינו מ˘ום ˘‡חוז˙ ˜בר מבט‡˙

קיד
‡˙ ˙ו˜ף ‡‰חיז ‰ב‡ר ,ıכ‡˘ר בי‡רנו
ברי˘ פר˘˙ חיי ˘ר ,‰עיי"˘.

ל‚ ,כ ויˆב ˘ם מזבח וי˜ר‡ לו ‡-ל ‡לו˜י
י˘ר‡ל.
ובר˘"י – 'ל‡ ˘‰מזבח ˜רוי ‡לו˜י
י˘ר‡ל‡ ,ל‡ על ˘ם ˘‰י‰
„˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ עמו וˆ‰ילו˜ ,ר‡ ˘ם
‰מזבח על ˘ם ‰נס ,ל‰יו˙ ˘בחו ˘ל
מ˜ום נזכר ב˜רי‡˙ ˘‰ם ,כלומר מי
˘‰ו‡ ‡–ל ‰ו‡ ˜‰ב"‰ ,‰ו‡ ל‡לו˜ים לי,
˘˘מי י˘ר‡ל'.
ו‰נ ‰זו ‰פעם ר‡˘ונ ‰ב˙ור˘ ‰נזכר
‰ביטוי '‡לו˜י י˘ר‡ל' ,כי ע˙‰
כ‡˘ר ב‡ יע˜ב ˘לם ו˘ב ל‡ר ıכנען
ו‰י '‰ ‰עמו‡ ,כן נוכח ל„ע˙ כי  '‰עמו
ומ˘‚יח עליו ב‡ופן פרטי ,ור‡וי ל˜ר‡ו
ולעב„ו ב˙ור˙ '‡לו˜י י˘ר‡ל'.
ו‰נˆ‡ ‰ל ‡בר‰ם ‡בינו ל‡חר ˘‰י'‰ ‰
עמו ,ורˆ„ ‰רכיו ע„ ˘‚ם ‡ויביו
‰פלי˘˙ים ˘‰לימו עמו ,וכר˙ו עמו ברי˙
בב‡ר ˘בע ,נטע ˘ם ‡˘ל ונ‡מר ˘ם –
'וי˜ר‡ ˘ם ב˘ם -‡ '‰ל עולם' )לעיל כ‡,
ל‚(.
ו‰יינו כי זו ‰י˙ ‰בחינ˙ו ˘ל ‡בר‰ם
‡בינו˘ ,נ‚ל ‰לו  '‰ב˙ור˙ '‡-ל
עולם' ,וכמו ˘˙ר‚ם ˘ם ‡ונ˜לוס '‡ל‡‰
„עלמ‡'‡ .ולם ‡ˆל יע˜ב כבר בחר בו '‰
ל‰יו˙ לו ל‡לו˜ים ,ומע˙ ‰נכון ל˜ר‡ו
ב˘ם – '‡לו˜י י˘ר‡ל'.
ו‰נ ‰על י„י ˜‰מ˙ מזבח ז‰ ,‰כריז כי
‡כן כן ‰ו‡ ˘‰ '‰ו‡ לו ל‡לו˜ים
‰מיוח„ לו ,ונ˙˜יים בו מ‡˘ ‰מר יע˜ב
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בˆ‡˙ו לחרן – 'ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים'
כ(.

)כח,

]ועיין מ˘ ‰בי‡רנו בז ‰לעיל בפר˘˙
ויˆ‡˘ ,מ˘מעו˙ ˜‰מ˙ מזבח ז,‰
˙לוי ‰בבי‡ור ‰פסו˜ ˘ם 'ו‰י '‰ ‰לי
ל‡לו˜ים'˘ ,נחל˜ו בו ר˘"י ו‰רמב"ן ‡ם
‰ו‡ חל˜ מ‰ב˜˘‡ ,‰ו ˘‰ו‡ כבר חל˜
מ‰בטח˙ נ„רו ˘ל יע˜ב[.

ל‚ ,כ ויˆב ˘ם מזבח וי˜ר‡ לו ‡-ל ‡לו˜י
י˘ר‡ל.
ב‚מר‡ – '‡מר רבי ‡ח‡ ‡מר רבי ‡לעזר
מנין ˘˜ר‡ו „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡
ליע˜ב ‡–ל˘ ,נ‡מר וי˜ר‡ לו ‡–ל‡ ,לו˜י
י˘ר‡ל‡„ ,י סל˜‡ „ע˙ך למזבח ˜ר‡ לי‰
יע˜ב ‡–ל ,וי˜ר‡ לו יע˜ב מיבעי לי,‰
‡ל‡ וי˜ר‡ לו ליע˜ב ‡-ל ,ומי ˜ר‡ו ‡–ל,
‡לו˜י י˘ר‡ל' )מ‚יל ‰יח.(.
ועיין בר˘"י כ‡ן ˘בי‡ר ˘מ‡מרם ‰ו‡
ר˜ על „רך „‰ר˘ – 'וי˜ר‡ לו ‡–ל
‡לו˜י י˘ר‡ל – ל‡ ˘‰מזבח ˜רוי ‡לו˜י
י˘ר‡ל‡ ,ל‡ על ˘ם ˘‰י„˜‰ ‰ו˘ ברוך
‰ו‡ עמו וˆ‰ילו˜ ,ר‡ ˘ם ‰מזבח על ˘ם
‰נס ,ל‰יו˙ ˘בחו ˘ל מ˜ום נזכר ב˜רי‡˙
˘‰ם ,כלומר מי ˘‰ו‡ ‡–ל ‰ו‡ ˜‰ב",‰
‰ו‡ ל‡לו˜ים לי ˘˘מי י˘ר‡ל ,וכן מˆינו
במ˘˘) ‰מו˙ יז( 'וי˜ר‡ ˘מו  '‰נסי' ,ל‡
˘‰מזבח ˜רוי ‡ ,'‰ל‡ על ˘ם ‰נס ˜ר‡
˘ם ‰מזבח ,ל‰זכיר ˘בחו ˘ל ˜‰ב"'‰ ‰
‰ו‡ נסי .ורבו˙ינו „ר˘ו˜‰˘ ,ב"˜ ‰ר‡ו
ליע˜ב ‡–ל ,ו„ברי ˙ור ‰כפטי˘ יפוˆı
סלע מ˙חל˜ים לכמ ‰טעמים ,ו‡ני ליי˘ב
פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ב‡˙י'.

ביאורים

•

פרשת וישלח

ביטוי נ˘‚ב ז˜˘ ‰ר‡ו ˜‰ב" ‰ליע˜ב
'‡–ל' מ˘מעו˙ו ˘‰ו‡ „בו˜ ב,'‰
וכל כך ˜רוב ‡ליו ו˘‰כינ˘ ‰ור ‰עליו
ב˙מי„ו˙ ,ע„ ˘מ˙‡ים ל˜רו˙ו '‡–ל' ,כמו
'‡י˘ ‡לו˜ים'.
ו„ר˘ ז ‰נובע מעומ˜ ‰פ˘ט ,כי מ‰
˘˜ר‡ יע˜ב כן למזבח על ˘ם ˘'‰
‰ו‡ ‡לו˜י י˘ר‡ל‰ ,יינו מ‡חר ˘‰י‰
רו‡‚˘‰‰ ˙‡ ‰ח‰ ‰עליונ‰ ‰מוליכ‰
‡ו˙ו על כל ˆע„ ו˘על ,ור‡ ‰בעליל
כיˆ„  '‰עמו ו˜רוב ‡ליו ,ו˘‰כינ˘ ‰ור‰
עליו ו˘ומר˙ עליו בכל מ‡ורעו˙יו.
ומ˘ום כך ר‡ ‰לנכון ל‰ביע ז‡˙ ב˜‰מ˙
מזבח ˘יˆויין בו „בר ז '‰˘ ,‰מˆוי עמו
ב˙מי„ו˙.
ו‰נ ‰מ‡ו˙ו טעם עˆמו ˘˜ר‡ו יע˜ב
למזבח '‡–ל ‡לו˜י י˘ר‡ל' ,מ˘ום
˘זכ ‰יע˜ב ל˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰ב„ר‚‰
רמ ‰כזו‰ ,ו‡ ‚ם ‰טעם ל˜רו˙ לו עˆמו
ב˘ם  ,'‰על ˘ם „בי˜ו˙ו ˙‰מי„י˙
ב˜‰ב" ‰ו‡ור ˘‰כינ‰ ‰חופפ˙ עליו
˙מי„ .ומ˘ולב בז‰ ‰פ˘ט עם „‰ר˘.
ועיין ברמב"ן ˘כ˙ב ˘‰ו‡ מ‡ו˙ו ענין
˘‡מרו ˘„מו˙ו ˘ל יע˜ב ח˜ו˜‰
בכס‡ ‰כבו„' – .ועל „רך ‡‰מ˙ ‰ו‡
כמ„ר˘ רבו˙ינו ˘„ר˘ו רבו˙ינו במסכ˙
מ‚יל˘) ‰ם( – 'מנין ˘˜ר‡ו ˜‰ב" ‰ליע˜ב
‡–ל˘ ,נ‡מר וי˜ר‡ לו ‡–ל ‡לו˜י י˘ר‡ל'
וכו' ,ירמזו למ‰˘ ‰ם ‡ומרים ˙מי„
˘‡י˜ונין ˘ל יע˜ב ח˜ו˜ ‰בכס‡ ‰כבו„'.

ל„ ,ז ובני יע˜ב ב‡ו מן  ‰„˘‰כ˘מעם,
וי˙עˆבו ‡‰נ˘ים ויחר ל‰ם מ‡„ ,כי נבל‰

קטו
ע˘ ‰בי˘ר‡ל ,ל˘כב ‡˙ ב˙ יע˜ב ,וכן ל‡
יע˘.‰
ל„ ,י‚ ויענו בני יע˜ב ‡˙ ˘כם ו‡˙ חמור
‡ביו במרמ ,‰וי„ברו ‡˘ר טמ‡ ‡˙ „ינ‰
‡חו˙ם.
ל„ ,כ-‰כז וי‰י ביום ˘‰לי˘י ב‰יו˙ם
כו‡בים ,וי˜חו ˘ני בני יע˜ב ˘מעון ולוי
‡חי „ינ‡ ‰י˘ חרבו ,ויבו‡ו על ‰עיר בטח,
וי‰ר‚ו כל זכר .ו‡˙ חמור ו‡˙ ˘כם בנו
‰ר‚ו לפי חרב ,וי˜חו ‡˙ „ינ ‰מבי˙ ˘כם
ויˆ‡ו .בני יע˜ב ב‡ו על ‰חללים ,ויבוזו
‰עיר ‡˘ר טימ‡ו ‡חו˙ם.
ל„ ,ל-ל‡ וי‡מר יע˜ב ‡ל ˘מעון ו‡ל לוי,
עכר˙ם ‡ו˙י ל‰ב‡י˘ני ביו˘ב ‡‰רı
בכנעני ובפרזי ,ו‡ני מ˙י מספר ונ‡ספו עלי
ו‰כוני ,ונ˘מ„˙י ‡ני ובי˙י .וי‡מרו ‰כזונ‰
יע˘‡ ˙‡ ‰חו˙נו.
ˆריך ל‰בין מ˘˙ ‰וב˘‰ ‰יבו ˘מעון
ולוי ל‡בי‰ם ,וכי יע˜ב ל‡ י„ע
טענ ‰זו ,ובכל ז‡˙ טען לפני‰ם ˘‡ינו
חפ ıל‰עכיר ‡˙ ˘מו ב˜רב יו˘בי
‡‰ר ,ıכיון ˘„‰בר עלול לסכן ‡ו˙ו ו‡˙
מ˘פח˙ו ,ומע˙ ‰מ˙˙ ‰ן ומ˙ ‰וסיף
‰טענ‰' ‰כזונ ‰יע˘‡ ˙‡ ‰חו˙ינו' ,ומ‰
חי„˘ו ב„ברי‰ם.
ונר‡ ‰לב‡ר ˆ„„י ‰וויכוח בין יע˜ב
ובין ˘מעון ולוי˘ ,מ˙חיל‰ ‰י˙‰
˙‰ביע˘ ‰ל ˘מעון ולוי נ‚„ ‡נ˘י ˘כם
מˆ„ ‰פ‚יע ‰בכבו„ ‡בי‰ם ,וככ˙וב
ב˙חיל˙ ‰ענין – 'כי נבל ‰ע˘ ‰בי˘ר‡ל
ל˘כב ‡˙ 'ב˙ יע˜ב' וכן ל‡ יע˘.'‰
כלומר ˘מכיון ˘מ˘פח˙ י˘ר‡ל נבחר‰
ל‰יו˙ ב‰ווי ˘ל ˜„ו˘ ,‰ו‰י‡ 'ב˙ יע˜ב'

קטז
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˘‰ו‡ ‡„ם נכב„ ו˜„ו˘ ור‡˘ ‰מ˘פח,‰
על כן ‰ו‡ חמור יו˙ר מפ‚יע ‰בב˙ו ˘ל
‡„ם ‡חר.

יע˘‡ ˙‡ ‰חו˙ינו' .ועל ז‡ ‰ין בי„ו
למנוע מ‰ם.

ועל ז‡ ‰מר ל‰ם יע˜ב ˘למרו˙ ז‡˙
‰ו‡ מבלי‚ ,בכ„י ˘ל‡ ל‰עכיר ‡˙
מעמ„ו ב˜רב יו˘בי ‡‰ר ,ıומכיוון ˘כל
˙‰ביע‰ ‰י‡ מˆ„ כבו„ו‡ ,זי ‰ו‡ מוחל
על כך ,ומ‡חר ˘‰ו‡ ‰בעלים על כבו„ו
ו‰ו‡ מחל ב˘ל ˘י˜וליו ו‡חריו˙ו‡ ,זי
‡ין ‰ם ר˘‡ים לנ˜וט בפעולו˙ ˘‡ינם
לפי רוחו.

ל„ ,י‚ ויענו בני יע˜ב ‡˙ ˘כם ו‡˙ חמור
‡ביו במרמ ,‰וי„ברו ‡˘ר טמ‡ ‡˙ „ינ‰
‡חו˙ם.

‡מנם בני יע˜ב רוח ‡חר˙ ‰י˙ ‰עמם,
כי בכל מ‰לך ‰פר˘ ‰מו„‚˘ כמ‰
פעמים ˘כוונ˙ם במלחמ˙ם ל‡ ‰י˙‰
מˆ„ ‰טעמים ‡‰מורים ˘ל 'נבל ‰ע˘‰
בי˘ר‡ל' ו'ב˙ יע˜ב'‡ .ל‡ כעסם נבע
מ˙וך ענין ‡‰חוו˘ ‰פ‚עו ב‡חו˙ם,
כמו ˘נ‡מר 'וי„ברו ‡˘ר טמ‡ ‡˙ „ינ‰
‡חו˙ם' .וכן כ˙וב 'וי˜חו ˘ני בני יע˜ב
˘מעון ולוי ‡חי „ינ '‰כלומר ˘ב‡ו מˆ„
˘‰ם ‡חי „ינ .‰וכן 'בני יע˜ב ב‡ו על
‰חללים ויבוזו ‰עיר ‡˘ר טימ‡ו ‡חו˙ם'.
וכן ‡י˙‡ במ„ר˘ – '‡חי „ינ ,'‰וכי ‡חו˙
˘ני‰ם ‰י˙ ,‰ו‰ל‡ ‡חו˙ כל ˘‰בטים
‰י˙‡ ,‰ל‡ לפי ˘נ˙נו ‡לו נפ˘ם עלי‰
נ˜ר‡˙ על ˘מם' )ב"ר פ ,י(.
וז˘‡ ‰ר ˘‰יבו ˘מעון ולוי ליע˜ב
‡בי‰ם‡˘ ,מנם ‰ו‡ מוחל על כבו„ו,
מˆ„ 'י˘ר‡ל' ו'ב˙ יע˜ב'‡ ,ולם ‰ם ב‡ו
על ˘כם ‚ם מˆ„ ˘„ינ‰ ‰י‡ ‡חו˙ם,
כ‡מור ,ו‰ם ‡ינם מוכנים לוו˙ר ולמחול
על כבו„ם .ו‰יינו מ‡˘ ‰מרו '‰כזונ‰

וי˘ ל˙מו˘ ‰מ‡חר ˘כל בני יע˜ב ‰יו
˘ו˙פים במרמ˙‰˘ ,‰כוונו לבו‡
על ‰עיר ב‰יו˙ם כו‡בים ˘‰רי נ‡מר
'ויענו בני יע˜ב ‡˙ ˘כם ו‡˙ חמור ‡ביו
במרמ .'‰ו‡ם כן מ„וע בפועל ב‡ו על ‰עיר
ר˜ ˘מעון ולוי ו‰ר‚ו כל זכר .וכן ˙לונ˙ו
˘ל יע˜ב ‰י˙ ‰ר˜ על ˘מעון ולוי ול‡
על ˘‡ר ‡‰חים ,כ„כ˙יב 'וי‡מר יע˜ב ‡ל
˘מעון ו‡ל לוי ,עכר˙ם ‡ו˙י' .וכן כ‡˘ר
ב‡ יע˜ב לברך ‡˙ בניו ‡מר – '˘מעון
ולוי ‡חים כלי חמס מכרו˙י‰ם' )מט.(‰ ,
ונר‡ ‰מז˙‰˘ ‰וכני˙ ˘‰י˙ ‰במח˘ב˙ם
˘ל כלל ‡‰חים‰ ,יינו ˘˙‰ייעˆו לבו‡
על ‰עיר ב‰יו˙ם כו‡בים ול˜ח˙ ‡˙ „ינ‰
בכח‡ ,בל ל‡ ל‰רו‚ ‡˙ כל בני ‰עיר.
‡ולם ˘מעון ולוי על „ע˙ עˆמם נ˜טו
בז ‰מ‰לך יו˙ר חמור ,ו˙˘‰מ˘ו במˆב
˘נוˆר 'ב‰יו˙ם כו‡בים' ,ל‰רו‚ ‡˙ כל
‡נ˘י ‰עיר כנ˜מ˘ ‰טמ‡ו ‡חו˙ם.

ל„ ,כ ‰וי‰י ביום ˘‰לי˘י ב‰יו˙ם כו‡בים,
וי˜חו ˘ני בני יע˜ב ˘מעון ולוי ‡חי „ינ‰
‡י˘ חרבו ,ויבו‡ו על ‰עיר בטח וי‰ר‚ו כל
זכר.
‡י˙‡ במ„ר˘ – 'וי˜חו ˘ני בני יע˜ב
˘מעון ולוי' ,ממ˘מע ˘נ‡מר
'˘מעון ולוי' י„ענו ˘בני יע˜ב ‰ם‡ ,ל‡
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'בני יע˜ב' ˘ל‡ נטלו עˆ ‰מיע˜ב˘' ,מעון
ולוי'ז˘ ,ל‡ נטלו עˆ ‰ז ‰מז) '‰ב"ר פ ,י(.
ו‰נ ‰מ‡˘ ‰מרו '˘ל‡ נטלו עˆ ‰ז‰
מז ,'‰ל‡ מס˙בר‡ ˘ל‡ נוע„ו
יח„יו ל˙‡ם ˆע„י‰ם‡ ,ל‡ נר‡‰ ‰בי‡ור
בז˘ ‰ל‡ ב‡ו ˘ני‰ם מˆ„ כוונ‡ ‰ח˙.
ונר‡˘ ‰כוונ˙ ˘מעון ‰י˙˘ ‰ל‡ ˙ינ˙˜
„ינ ‰מ‰מ˘פח ‰ול‡ יי‚רע נפ˘
מעם י˘ר‡ל ומ˘פח˙ יע˜ב‡ .ולם כוונ˙
לוי ‰י˙ ‰למנוע ‡˙ חילול '˜„ו˘˙
י˘ר‡ל'˘ ,ל‡ ˙˙חלל ב˙ י˘ר‡ל.
ו‡כן ‡י˙‡ )ב"ר פ ,י‡( ˘˘מעון נ˘‡ ‡˙
„ינ ,‰ומוב‡ בר˘"י בפר˘˙ וי‚˘ –
'בן ‰כנעני˙ – בן „ינ˘ ‰נבעל ‰לכנעני,
כ˘‰ר‚ו ‡˙ ˘כם ל‡ ‰י˙„ ‰ינ ‰רוˆ‰
לˆ‡˙ ,ע„ ˘נ˘בע ל˘ ‰מעון ˘י˘‡נ'‰
)מו ,י(.
‰רי ˘מכל ‡‰חים ‰ו‡ ‰י ‰ז˘ ‰מסר
עˆמו מרוב נ‡מנו˙ו ומסירו˙ו לענין
ז ,‰ל„‡ו‚ ˘‰נפ˘ ˘נל˜ח ‰מבי˙ י˘ר‡ל
ומ˘פח˙ יע˜ב ˙חזור ‡ל חי˜ ‰מ˘פח.‰
ו„‰ברים ˙ו‡מים ל˙פ˜י„ ˘‰נחיל יע˜ב
‡בינו ל˘מעון כ‡˘ר ברך ‡˙
בניו '‡חל˜ם ביע˜ב ו‡פיˆם בי˘ר‡ל'
)מט ,ז( ,ובר˘"י ˘ם – '‡ין לך עניים
סופרים ומלמ„י ˙ינו˜ו˙ ‡ל‡ מ˘מעון,
כ„י ˘י‰יו נפוˆים' .כלומר ˘ני˙ן ל‰ם
˙‰פ˜י„ לפעול למען טיפוח עם י˘ר‡ל.
ז .עיין ב'גור אריה' על פירש"י שנדחק לבאר מנין
למדו זאת ,ונראה שדרשו זאת ממה שנאמר 'שני בני
יעקב' ,וכי אין אנו יודעים ששמעון ולוי שניים הם,
אלא על כרחך בא ללמדנו שבאו מצד שני כוונות
שונות ,ולא נטלו עצה זה מזה.

קיז
ו‡ילו לוי מˆינו ˘זכ ‰לכ‰ונ ,‰כלומר
˘עניינם ‰ו‡ לרומם ‡˙ ענין
'˜„ו˘˙ י˘ר‡ל' ולחבר ‡˙ ‰עם ל˘כינ.‰
וי˘ ל‡˙‰ים ז‡˙ למ„˘ ‰ר˘ו חז"ל על
‰כ˙וב – 'בסו„ם ‡ל ˙בו‡ נפ˘י'
)ל‰לן מט ,ו(˘ ,רמז יע˜ב למע˘ ‰זמרי בן
סלו‡ מ˘בט ˘מעון ˘ל˜ח ‡˙ ‰מ„ייני˙.
ו'ב˜‰לם ‡ל ˙ח„ כבו„י'‰ ,יינו ע„˙
˜ורח מ˘בט לוי ˘נ˜‰לו על מ˘ ‰ו‡‰רן
ובי˜˘ו כ‰ונ.‰
כלומר ˘˘בט ˘מעון ‰י ‰עניינם ורˆונם
בענין ריבוי ‰כמו˙ ˘ל עם
י˘ר‡ל ,וכ˘ם ˘במע˘„ ‰ינ ‰מסר ˘מעון
נפ˘ו ˘ל‡ ˙ ‡‰נפ˘ ממ˘פח˙ י˘ר‡ל
נטמע˙ בין ‰עמים ,כך ‰י˙ ‰טעו˙ ˘בטו
במע˘˘ ‰יטים ˘‰פריזו ברˆונם למ˘וך
‡˙ ‰מו‡ביו˙ ו‰מ„יניו˙ ל˙וכם ,ובכך
ל„‚‰יל ‡˙ עם י˘ר‡ל.
וכמו כן כי˘לונם ˘ל ˘בט לוי במע˘‰
˜ורח יסו„ו במע˘ ‰לוי ב˘כם ,כי
˜נ‡ו˙ו ˘ל לוי ‰י˙ ‰בענין ˘ל ˜„ו˘˙
י˘ר‡ל ,וכן ‰י ‰ב˜ורח ובני לוי ˘˜„ו˘˙
‰כ‰ונ‰ ‰י˙ ‰חביב ‰עלי‰ם מ‡„ ע„ כ„י
כך ˘מרוב ל‰יטו˙ם נ˘˙ב˘ו ב„עו˙י‰ם
ונמ˘כו לחלו˜ על מ˘.‰
ו‰נ˘ ‰ור˘ „‰בר ‰ו‡ ב˜„ו˘ ‰ונ‡מנו˙
ל '‰ולעם ˜„ו˘ו‡ ,ל‡ ˘יע˜ב
‡בינו ‰וכיחם ˘ב˜נ‡ו˙ם ‰י˙יר‰ ‰פריזו
על ‰מי„ .‰ועיין ל‰לן פר˘˙ ויחי )מט ,ו(.

קיח
ל ‡ ,‰וי‡מר ‡לו˜ים ‡ל יע˜ב ˜ום על‰
בי˙ ‡ל ,ו˘ב ˘ם ,וע˘˘ ‰ם מזבח ל‡-ל
‰נר‡‡ ‰ליך בברחך מפני ע˘יו ‡חיך.
ˆריך בי‡ור מ‡י מ˘מע 'ו˘ב ˘ם' .מ‰
‚„ר ˆ‰יווי ,ול‡יזˆ ‰ורך נˆטוו ‰על
כך .ועיין ברמב"ן ˘˙מ ‰בז' – ‰ל‡ י„ע˙י
מ‰ו ו˘ב ˘ם' ,ובי‡ר בכמ‡ ‰ופנים ,ועיין
עו„ בז ‰בספורנו ו˘‡ר מפר˘ים.
ו‰נר‡˘ ‰מכיוון ˘עליי˙ יע˜ב לבי˙ ‡–ל
‰י ‰לˆורך ˜‰מ˙ 'בי˙ ‡לו˜ים',
„‰יינו ˘˜‰ב" ‰יבו‡ ל˘כון במ˜ומו ˘ל
יע˜ב ,בחינ˙ בי˙ ‰מ˜„˘ .ולכן ,ב˙חיל‰
על יע˜ב ל˜בוע ‡˙ ˘ב˙ו במ˜ום ‰‰ו‡,
כי ר˜ ‡חר ˘‰ו‡ מ˜ום י˘יב˙ו ˘ל יע˜ב
‡זי ˘‰כינ˙ ‰בו‡ ל˘כון ‡ˆלו ,ומˆינו
מעין ז ‰בימי ‰ליכ˙ם במ„בר ˘נˆטוו
י˘ר‡ל 'סביב ל‡ו‰ל מוע„ יחנו' )במ„בר
ב ,ב( .ומענין ז‰ ‰ו‡ ‚ם מˆו˙ י˘יב˙ ‡רı
י˘ר‡ל ,ל„ור במ˜ום  '‰וב˜ירב˙ ˘כינ˙
עוזו.
ומטעם ז‚ ‰ם נˆטוו ב‰מ˘ך 'ו‰ט‰רו'
'ו‰חליפו ˘מלו˙יכם' )פסו˜ ב(.
˘מכיון ˘‰י ‰לכל ‰מ˜ום „ין 'מחנ‰
˘כינ‰ '‰רי ‡סור ל‰ם ל‰יו˙ ˘ם כ˘‰ם
בטומ‡˙ם ,וכן ב‚„י‰ם ‰יו ˆריכים ל‰יו˙
ט‰ורים כ„ין מחנ˘ ‰כינ.‰

בן מלך על התורה
ו‰יט‰רו ו‰חליפו ˘מלו˙יכם .ונ˜ומ‰
ונעל ‰בי˙ ‡ל ו‚ו' וי˙נו ‡ל יע˜ב ‡˙ כל
‡ל‰י ‰נכר ‡˘ר בי„ם ,ו‡˙ ‰נזמים ‡˘ר
ב‡זני‰ם ,ויטמון ‡ו˙ם יע˜ב ˙ח˙ ‡‰ל‰
‡˘ר עם ˘כם.
ˆריך בי‡ור ,וכי נכ˘לו בני יע˜ב ל‰חזי˜
בי„ם ‡לו‰י נכר ,ו‡ם כן ,מ„וע
‡יפו‡ ˆיוום יע˜ב על כך ר˜ לר‚ל עליי˙ם
לבי˙ ‡ל .ועיין בספורנו ורבנו בחיי
˘כ˙בו ˘ביטלו ‡˙ ‰ע"ז ,ומעי˜ר „‰ין
‰י ‰מו˙ר ל‰חזי˜ם ,ומ˘ ‰נˆטוו ל‰סירם
‰ו‡ לט‰ר˙ ˜‰ו„˘ ,כ„י ˘י‰יו ר‡וים
לעבו„ ‡˙  '‰י˙על ‰בט‰ר ‰ול˜‰ריב
לפניו ˜רבן.
ונר‡ ‰לב‡ר ב‡ופן נוסף˘ ,בוו„‡י ל‡
‰חזי˜ום לעב„ם ‡ו ל˘ימו˘ם
ו‰נ‡˙ם‡ ,ל‡ ˘ע„יין ‰יו בר˘ו˙ם ול‡
מי‰רו לבער ‡ו˙ם .ו‰נ‡ ‰י˙‡ ב‚מר‡
)ע"ז כ‡ .וב˙וס' ˘ם „"‡ ‰ף( ˘‡סור ל‰חזי˜
ע"ז ‡פילו ‡ם ‡ינו עוב„ם ‡ו נ‰נ ‰מ‰ם,
מ„כ˙יב 'ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‡ ‰ל בי˙ך'
)„ברים ז ,כו(‡ .מנם כ˙בו ˙‰וס' ˘ם ˘‡ין
‡יסור ז ‰ר˜ ב‡ר ıי˘ר‡ל ול‡ בחו"ל.
ונר‡˘ ‰ז ‰נובע מ˘ום ˘˘ '‰וכן ב˙וך
י˘ר‡ל ,ומחמ˙ כן ‡סור ל‰בי‡ ˙ועבו˙
‡לו במ˜ומו.

ועיין בענין ז ‰ב‡רוכ ,‰בחל˜ ‰מ‡מרים
מ‡מר „ '˜ום על ‰בי˙ ‡ל ו˘ב
˘ם' .ונ˙ב‡ר ˘ם כיˆ„ נלמ„ים מפר˘‰
זו‰ ,רב ‰מ˘ר˘י „יני ‰מ˜„˘ בי˘ר‡ל.

ולפי „ברינו לעיל י˘ לב‡ר„˘ ,ין ז ‰חל
עלי‰ם ר˜ ב˘ע˙‰˘ ‰כוננו לעלו˙
לבי˙ ‡ל ,ול˜בוע ˘ם בי˙ ‡לו˜ים ו‡ז ב‡
 '‰ל˘כון ביע˜ב ,ומ‡ז ו‡ילך חל ‰חיוב
˘ל 'ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‡ ‰ל בי˙ך'.

ל ,‰ב „-וי‡מר יע˜ב ‡ל בי˙ו ו‡ל כל ‡˘ר
עמו‰ ,סירו ‡˙ ‡לו‰י ‰נכר ‡˘ר ב˙וככם,

וכן מˆינו בי‰ו˘ע ˘כ‡˘ר כר˙ ברי˙ עם
י˘ר‡ל בסיום כיבו˘ ‡‰ר) ıי‰ו˘ע
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כ„‡ .(‡ ,מר ל‰ם – 'וע˙‰ ‰סירו ‡˙ ‡ל‰י
‰נכר ‡˘ר ב˜רבכם ו‰טו ‡˙ לבבכם ‡ל
‡ '‰לו˜י י˘ר‡ל'˘ .כן בי‡˙ עם י˘ר‡ל
ל‡ר ıי˘ר‡ל כ˘˘כינ˙  '‰ב˙וכם,
מחייב˙ ל ˘„˜˙‰במי„ ‰י˙יר ‰ול˙‰נזר
כליל מ‡לו‰י ‰נכר ,ובל˘ון „‰ומ‰
ל„ברי יע˜ב '‰סירו ‡˙ ‡לו‰י ‰נכר ‡˘ר
ב˙וככם'.
עו„ נר‡ ‰לב‡ר לפי „ע˙ ‰מפר˘ים ˘‡ין
בני נח מˆווים על ˘‰י˙וף ,וכ„‡י˙‡
ברמ"‡ ב˘ו"ע )‡ו"ח סימן ˜נ"ו( ,ומ˜ור
„בריו ‰ם מ˙וס' סנ„‰רין )ס‚‡ ‰"„ :סור(
ובכורו˙ )ב˘ ‰"„ :מ‡(.
ועיין במלבי"ם )˘ופטים ב ,יב( 'מˆ„ ˘˜‰ר
˘י˘ ל '‰עם י˘ר‡ל ועם ‡בו˙י‰ם
˘בחרם לחל˜ו ו‚˘‰יח עלי‰ם ב‚˘‰ח‰
מופל‡˙ ,מˆ„ ז‡ ‰סור ל‰ם לעבו„
ב˘י˙וף כי ‡ינם נ˙ונים ˙ח˙ ˘ום ˘ר
וכוכב ר˜ ˙ח˙ ‚˘‰ח˙  ,'‰כמו ˘כ˙וב
'‡˘ר חל˜  '‰לכל ‰עמים – ו‡˙כם ל˜ח
 ,''‰ובע˙ יעב„ו ב˘י˙וף ‚‰ם ˘‡ינם
עוזבים ‡˙  '‰מˆ„ עˆמו ,כי ע„יין
מ‡מינים ˘‰ו‡ בור‡ ‰עולם ומח„˘ו,
בכל ז‡˙ עוזבים ‡˙ ‡ '‰לו˜י י˘ר‡ל ‡ו
‡˙ ‡ '‰לו˜י ‡בו˙ם ,רˆ ‰לומר ˘עוזבים
‡ו˙ו מˆ„ ˘‰ו‡ ‡לו˜י י˘ר‡ל ו‡ל‰י
‡בו˙ם˘ ,על י„י כן ‰ם ˙ח˙ פ˜ו„˙
‚˘‰ח˙ו ו‡ין ‡˙ו ‡ל נכר'.
נמˆ‡ ˘כל עו„ ˘‡ין ˘‰כינ˘ ‰ור ‰על
עם י˘ר‡ל בייחו„ ב‰נ ‰‚‰מיוח„˙
ל‰ם‡ ,ין מ˜ום ל‡סור על ˘‰י˙וף ,ולכן
כ‡˘ר נˆטוו לעלו˙ לבי˙ ‡ל ˘˜‰ב" ‰ב‡
ל˘‰רו˙ ˘כינ˙ו על יע˜ב לבט‡ בז'‰˘ ‰
‰ו‡ לו ל‡לו˜ים‡ ,ז חל עלי‰ם ‡‰יסור

קיט
˘ל ˘י˙וף ,ולכן „וו˜‡ ע˙ ‰נˆטוו '‰סירו
‡˙ ‡לו‰י ‰נכר'.
ועיין כל ז ‰ב‡רוכ ‰בחל˜ ‰מ‡מרים
מ‡מר „ '˜ום על ‰בי˙ ‡ל ו˘ב
˘ם'.

 ,‰úו-טו ויבו‡ יﬠ˜ב úוז˘‡ ‰ר ב‡ר ıכנﬠן
‰ו‡ בי˙ ‡‰ ,úו‡ וכ‰ úﬠם ‡˘ר ﬠמו .ויבן
˘ם מזבח וי˜ר‡ úמ˜ום ‡ úŒבי˙ ‡...úŒ
ויר‡ ‡úו˜ים ‡ úיﬠ˜ב ﬠו„ ,בבו‡ו מפ„ן
‡רם ויברך ‡ו˙ו ...ויﬠ úמﬠúיו ‡úו˜ים
במ˜ום ‡˘ר „יבר ‡˙ו  ...ויˆב יﬠ˜ב
מˆב ‰במ˜ום ‡˘ר „יבר ‡˙ו מˆב˙ ‡בן,
ויסך ﬠúי ‰נסך ויˆו˜ ﬠúי˘ ‰מן .וי˜ר‡
יﬠ˜ב ‡˙ ˘ם ‰מ˜ום ‡˘ר „יבר ‡˙ו ˘ם
‡úו˜ים בי˙ ‡.úŒ
„רכו ‡‰רוכ˘ ‰ל יע˜ב – מ‡ז ˘ָׂ ם פעמיו
פ„נ‡ ‰רם ,ע„ ˘˜‰ים ‡˙ בי˙ו
ו‰עמי„ ‡ח„ ע˘ר ˘בטים – ב‡ ‰בפר˘‰
ל˜יˆ˘ .‰וב חוזר יע˜ב ל‡ר ıכנען,
זו ƒ
ומ‚יע ‡ל ‰מ˜ום ‰נור‡ ‰ז˘ ,‰בו נ‚ל‰
‡ליו ‰מחז„‚‰ ‰ול בחלום ‰ליל‡ ‰ז
בˆ‡˙ו ל„רך ,בו ר‡ ‰סולם מוˆב ‡רˆ‰
ור‡˘ו מ‚יע ˘‰מימ ‰ומל‡כי ‡לו˜ים
עולים ויור„ים בו ,ו‡˘ר ל‡ור פ˙רונו
– '‡ין ז ‰כי ‡ם בי˙ ‡לו˜ים וז˘ ‰ער
˘‰מים' – נ„ר יע˜ב נ„ר ל‡מ…ר '‡ם י‰י‰
‡לו˜ים עמ„י ו˘מרני ב„רך ‰ז˘‡ ,‰ר
‡נכי ‰ולך ונ˙ן לי לחם ל‡כול וב‚„
ללבו˘ ,ו˘ב˙י ב˘לום ‡ל בי˙ ‡בי ו‰י‰
 '‰לי ל‡לו˜ים ,ו‡‰בן ‰ז‡˙ ‡˘ר ˘מ˙י
מˆב ‰י‰י ‰בי˙ ‡לו˜ים ו‚ו'' )כח ,יז–כב(.
‡ולם לפי ‰עול ‰מ˙וך ‰כ˙ובים‡ ,ין
יע˜ב ממ‰ר ל˜‰ים ‡˙ ‰מˆב‰

קכ
כ‡˘ר נ„ר‡ ,ל‡ בע˙ ˘‚‰יע ל˘ם ‰רי‰ו
בונ ‰בר‡˘ ובר‡˘ונ ‰מזבח ל ,'‰ו˜ור‡
‡˙ ˘ם ‰מ˜ום '‡–ל בי˙ ‡–ל' .ובכך
לכ‡ור ‰נח˙ם ‰ענין .ר˜ ל‡חר מכן,
בפר˘ ‰נפר„˙‰ ,נר‡י˙ כמי ˘פו˙ח˙
ענין ח„˘ ˘‡ינו ˜˘ור ל˜ו„מו ,נ‚ל‡ ‰ליו
 '‰עו„ ומברך ‡ו˙ו ,ור˜ ‡ז מˆיב יע˜ב
‡˙ מˆב˙ ‡‰בן ‡‰מור ,‰מנסך עלי ‰נסך
ויוˆ˜ עלי˘ ‰מן.
ו„‰ברים ˆריכים בי‡ור רב ,כי לכ‡ור‰
‰י ‰ר‡וי ˘יˆיב ‡˙ ‰מˆב‰
‰ז‡˙ ˙יכף עם בו‡ו למ˜ום ‰‰ו‡‰˘ ,רי
כך נ„ר ל '‰ב˘ע˙ו ,ו‡ף ˜‰ב" ‰זירזו לכך
כ˘נ‚ל‡ ‰ליו בפ„ן ‡רם ,כ˘‡מר לו )ל‡,
י‚( '‡נכי –‡‰ל בי˙ ‡–ל ‡˘ר מ˘ח˙ ˘ם
מˆב˘‡ ‰ר נ„ר˙ לי ˘ם נ„ר ,ע˙˜ ‰ום ˆ‡
מן ‡‰ר‰ ıז‡˙ ו˘וב ‡ל ‡ר ıמול„˙ך'.
ומ„וע ‡פו‡ נ˙‡חר יע˜ב ב˜יומו ˘ל ז.‰
ענין נוסף ˘י˘ לעמו„ על פ˙רונו‰ ,ו‡
˙‰חלפו˙ ˘‰מו˙ ˘ל ‰מ˜ום ‰‰ו‡,
כי ‰נ ‰ל‡חר מחז‰ ‰חלום ˘ב˙חיל˙
פר˘˙ ויˆ‡ ,כבר ˜ר‡ יע˜ב ‡˙ ˘ם
‰מ˜ום 'בי˙ ‡ל'˘ ,כן נ‡מר ˘ם– 'וי˜ר‡
‡˙ ˘ם ‰מ˜ום ‰‰ו‡ בי˙ ‡–ל' )כח ,יט(,
ו‡ילו עכ˘יו בבו‡ו ל˘ם ב˘ני˙‰ ,רי ‰ו‡
˜ור‡ ‡˙ ˘ם ‰מ˜ום '‡–ל בי˙ ‡–ל' .ו‡חר
˘נ‚ל‡ ‰ליו ˘ ,'‰וב חוזר ו˜ור‡ ‡˙ ˘ם
‰מ˜ום 'בי˙ ‡ל'.
ו‰נר‡ ‰בז ,‰כי נ„רו ˘ל יע˜ב מורכב
‰י ‰מ˘ני חל˜ים – חל˜ו ‰ר‡˘ון
˘ל ‰נ„ר ‡ינו מ˙ייחס למ˜ום ‰מסויים
˘בו ‰ו‡ עומ„ ,כי ‡ם לחוב˙ו ‰עˆמי˙
˘ל יע˜ב – ‡ם י‰י‡ ‰לו˜ים עמ„י ו‚ו',
ונ˙ן לי לחם ל‡כול וב‚„ ללבו˘ ו˘ב˙י
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ב˘לום ‡ל בי˙ ‡בי – ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים
– ‡זי ‡„בו˜ ב ,'‰ו‡‰י ‰לו עב„ נ‡מןח.
עו„ ‰וסיף יע˜ב חל˜ ˘ני בנ„רו ,כי
לנוכח ייחו„ו „‚‰ול ו‰נור‡ ˘ל
‰מ˜ום ‰ז ,‰ב‰יו˙ו בי˙ ‡לו˜ים ,כ‡˘ר
‰סי˜ ל‡ור מחז‰ ‰חלום ,על כן – ו‡‰בן
‰ז‡˙ ‡˘ר ˘מ˙י מˆב ‰י‰י ‰בי˙ ‡לו˜ים
– ‚ם ‡ˆיב לפניו כ‡ן ,במ˜ום ‰ז˙‡ ,‰
מˆב˙ ‡‰בן ‰ז‡˙ˆ˙˘ ,יין ‡˙ מ˘כנו
˘ל  '‰ב‡ר‡ .ıמנם חל˜ ז˘ ‰ל ‰נ„ר
˙לוי ועומ„ ב˙ו‡רו ומ‰ו˙ו ˘ל ‰מ˜ום,
כי ‡למל‡ ‰י‰ ‰מ˜ום ‰ז ‰מ˙ו‡ר כבי˙
‡לו˜ים‰ ,רי ל‡ ‰י ‰כל טעם ב˜‰מ˙
מˆב˘ ‰ם כˆיון לבי˙ ‡לו˜ים.
‰נ ‰כי כן ,כ‡˘ר חזר יע˜ב וב‡ ‡ל ‰מ˜ום
˘‡ו˙ו ‰ח˘יב ב˘ע˙ו כבי˙ ‡לו˜ים,
ע„יין ל‡ נ˙ברר ‰לפניו מי„˙ ח˘יבו˙ו
˘ל מ˜ום ז ‰כ‰יום‡‰ ,ם ‰מ˜ום ‰ז‰
עו„נו רˆוי לפני ‡‰לו˜ים ל˘מ˘ כבי˙
ל˘כינ˙ו ,כפי ˘‰י‡ ‰ז בחזיון ‰סולם
˘בחלומו „‚‰ול‡ ,ו ˘מ‡ נ˘˙נ‰ ‰ענין
וכבר ‰ס˙ל˜˘ ‰כינ˙  '‰מ˘ם .ו‡ף על פי
˘ב˘ע˙ ‰ליכ˙ו נ„ר ל˜‰ים ˘ם מˆב,‰
‰י˙˜‰ ‰מ ‰זו מו˙ני˙ ו˙לוי ‰בי„יע˙
מ‰ו˙ו ˘ל ‰מ˜ום ,ו‰י ‰ז˜ו˜ ל‚ילוי
ברור מן ˘‰מים ˘‰מ˜ום ‰ז ‰עו„נו 'בי˙
‡לו˜ים' .כי בעו„ ˘˜‰מ˙ מזבח לכבו„
‰ '‰ינ ‰עבו„ ‰נכונ ‰ורˆוי ‰בכל מ˜ום
˘‰ו‡‰ ,רי ˘˜‰מ˙ מˆב‰ ‰מˆיינ˙ ‡˙
מ˜ום  '‰ובי˙ מ˘כנו ב‡ר‡ ,ıינ ‰יכול‰
ח .והיינו לפי שיטת הרמב"ן שם ש'והיה ה' לי
לאלוקים' אף הוא מהנדר .ועיין שם מה שביארנו בזה
כיצד קיים את נדרו לפי שני השיטות.
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ל˜˙‰יים ‡ל‡ במ˜ום ‰מיוח„ ו‰מו˜„˘
כבי ˙ ƒל‡לו˜ים.
ַּ
לפיכך ,כיון ˘‚‰יע יע˜ב ‡ל ‰מ˜ום
‰‰ו‡‡ ,חרי ˘‰וליכו…  '‰ו˘מרו…
מכל מ˘מר‰ ,רי‰ו מ˜יים ר‡˘י˙ „בר ‡˙
חל˜ו ‰ר‡˘ון ˘ל ‰נ„ר ,ובונ ‰מזבח ל'‰
ועוב„ ל˘מו ,ל˜יים מ‡˘ ‰מר 'ו‰י'‰ ‰
לי ל‡לו˜ים' .יען כי חל˜ ר‡˘ון ז ‰י˘
בי„ו ל˜יים ˙יכף ומי„ בל‡ עיכוב .כמו כן
˜ור‡ ‰ו‡ ‡˙ ˘ם ‰מ˜ום '‡–ל בי˙ ‡–ל',
כינוי ˘‡ינו מכוון כלפי ‰מ˜ום ‰‰ו‡
עˆמו‡ ,ל‡ כלפי ˘‰כינ ,‰כ‡ומר '–‡‰ל
˘ל בי˙ ‡–ל'‡ .ך ‡˙ ‰מˆב ‰ע„יין ל‡
˜‰ים ,ומ‡ו˙ו ‰טעם ע„יין ל‡ חזר ל˜רו‡
‡˙ ‰מ˜ום ב˘ם 'בי˙ ‡–ל'˜‰ ,ובע ˘‰ו‡
'בי˙ ‡לו˜ים' ,כל עו„ ˘ל‡ נו„ע טיבו ˘ל
‰מ˜ום בעליל.
‡ולם כ‡˘ר נ‚ל‡ ‰ליו ˘ '‰וב במ˜ום
‰‰ו‡ – ויר‡ ‡לו˜ים ‡ל יע˜ב עו„
בבו‡ו מפ„ן ‡רם – כ˘‰ ‰˘‚„‰‰י‡ על
˙יב˙ 'עו„' ,וכמו ˘פיר˘ ר˘"י – 'פעם
˘ני במ˜ום ‰ז‡ ,‰ח„ בלכ˙ו ו‡ח„
ב˘ובו' – ובעיניו ר‡˘ ‰כ‡˘ר כל ‰ל„בר
על '‰ ‰מעליו במ˜ום ‰‰ו‡ – ויעל מעליו
‡לו˜ים במ˜ום ‡˘ר „יבר ‡˙ו – ‡ו ‡ז
נ˙ברר ליע˜ב ונ˙‡מ˙ „‰בר ‡ˆלו מעל
לכל ספ˜ ,כי מ˘פט ‰מ˜ום ˜יים ועומ„
כבר‡˘ונ ,‰וכפ˙רון חלומו ‡ז '‡ין ז ‰כי
‡ם בי˙ ‡לו˜ים וז˘ ‰ער ˘‰מים' – כן
‚ם ע˙ ,‰ז‰ו מ˜ום '˘ער ˘‰מים' ‰ר‡וי
ל‰יו˙ ַּבי ˙ ƒל‡לו˜ים .וכיון ˘נו„ע טיבו
˘ל ‰מ˜ום‡ ,זי ˜‰ים ‡˙ מˆב˙ ‡‰בן,
ל˜יים ‡˙ חל˜ו ˘‰ני ˘ל נ„רו „‰יינו
לכונן ל '‰בי˙ ל˘כינ˙ו .וכיון ˘נ˜בע

קכא
‰מ˜ום ו‰ו˜„˘ לבי˙ ‡לו˜ים‰ ,רי ˘מו
נ‡ ‰ונכון לו כמ˜„ם – וי˜ר‡ יע˜ב ‡˙
˘ם ‰מ˜ום ‡˘ר „יבר ‡˙ו ˘ם ‡לו˜ים
'בי˙ ‡–ל'.
*

ועיין ר˘"י ˘˙מ ‰על ל˘ון ‰כ˙וב –
'במ˜ום ‡˘ר „יבר ‡˙ו – ‡יני יו„ע
מ ‰מלמ„נו' .כי מ ‰נ˘˙נ ‰כ‡ן מן ‡‰מור
ב‡בר‰ם˘ ,בו ס˙ם ‰כ˙וב ו‡מר )יז,
כב( – 'ויכל ל„בר ‡˙ו ויעל ‡לו˜ים מעל
‡בר‰ם' ,ול‡ פיר˘ ‡ם ‰י ‰ז ‰במ˜ום
‡˘ר „יבר ‡˙ו ‡ו ל‡ו )עיין רמב"ן ור„"˜(.
‡ולם לפי ‡‰מור ,נ˙ב‡ר ‰יטב מ˙ ‰למו„
לומר ז‰˘ ,‰רי כל יחו„ו ˘ל
‰מ˜ום ‰‰ו‡‰ ,ו‡ ב‰יו˙ו בי˙ ‡לו˜ים
‰מ‰ו˘' ‰ער ל˘מים' .ו‡ך מעמ„ ז˘ ‰ל
‰מ˜ום ‰בי‡ו… לי„י ˜‰מ˙ ‰מˆב ‰כˆיון
לבי˙ ‡לו˜ים.
וכפי ˘מ˜„ים ‰כ˙וב )פסו˜ ז( – 'ויבן ˘ם
מזבח וי˜ר‡ למ˜ום ‡–ל בי˙ ‡–ל
כי ˘ם נ‚לו ‡ליו ‡‰לו˜ים בברחו מפני
‡חיו'‰˘ .ו‡ ‰מ˜ום ‡˘ר בו ר‡ ‰יע˜ב
‡˙ ‰מחז„‚‰ ‰ול בחלומו ,בלכ˙ו מבי˙
‡ביו חרנ ,‰ו‡˘ר עליו ˜ר‡ – '‡ין ז ‰כי
‡ם בי˙ ‡לו˜ים וז˘ ‰ער ˘‰מים' .לפיכך
מ„‚י˘ ‰כ˙וב – 'ויעל מעליו ‡לו˜ים
במ˜ום ‡˘ר „יבר ‡˙ו' – ל‰ורו˙ כי ‡כן
‰מ˜ום ‰ז‰ ‰ו‡ ˘ער ˘‰מים.
ומכיון ˘כ‡ן ‰ו‡ ˘ער ˘‰מים‰ ,רי
‰מ˜ום ‰ז ‰ר‡וי ל‰יו˙ בי˙
‡לו˜ים – על כן ˜‰ים ˘ם מˆב ‰לכבו„ו,
כ„י ל˜יים ‡˙ נ„רו ל '‰לכונן בי˙
ל˘כינ˙ו' .ויˆב יע˜ב מˆב ‰במ˜ום ‡˘ר

קכב
„יבר ‡˙ו מˆב˙ ‡בן ויסך עלי ‰נסך ויˆ˜
עלי˘ ‰מן' .וכיון ˘נ˜בע ‰מ˜ום לבי˙
‡לו˜ים – 'וי˜ר‡ יע˜ב ‡˙ ˘ם ‰מ˜ום
‡˘ר „יבר ‡˙ו ˘ם ‡לו˜ים בי˙ ‡–ל'.

ל ,‰ט-י‚ ויר‡ ‡לו˜ים ‡ל יע˜ב עו„ בבו‡ו
מפ„ן ‡רם ,ויברך ‡ו˙ו .וי‡מר לו ‡לו˜ים
˘מך יע˜ב ,ל‡ י˜ר‡ ˘מך עו„ יע˜ב ,כי ‡ם
י˘ר‡ל י‰י˘ ‰מך ,וי˜ר‡ ‡˙ ˘מו י˘ר‡ל.
וי‡מר לו ‡לו˜ים ‡ני ‡-ל ˘„י פר ‰ורב,‰
‚וי ו˜‰ל ‚וים י‰י ‰ממך ,ומלכים מחלˆיך
יˆ‡ו .ו‡˙ ‡‰ר˘‡ ıר נ˙˙י ל‡בר‰ם
וליˆח˜ לך ‡˙ננ ,‰ולזרעך ‡חריך ‡˙ן ‡˙
‡‰ר .ıויעל מעליו ‡לו˜ים ,במ˜ום ‡˘ר
„יבר ‡˙ו.
כ‡ן ‰י‡ ‰פעם ‰יחי„˘ ‰מˆינו ˘‚‰ילוי
ליע˜ב ‰י ‰בל˘ון 'ויר‡' בבחינ˙
ר‡י ,‰לעומ˙ ‡בר‰ם ˘מˆינו ביטוי ז‰
כמ ‰פעמים ,ו‡ˆל יˆח˜ ˘˙י פעמים.
ועיין ל‰לן פר˘˙ מ˜ ıחל˜ ‰מ‡מרים
)מ‡מר ‡ '„ר‚ו˙ ‚‰ילוי ל‡בו˙ בנבו‡ ‰ובחלום'(.
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מ˘ ‰ככלו˙ו ל„בר ‡˙ו ב‰ר סיני'
ל‡ ,יח(' ,ובבו‡ מ˘‡ ‰ל ‡‰ל מוע„ ל„בר
‡˙ו וי˘מע ‡˙ ˜‰ול מ„בר ‡ליו מעל
‰כפור˙' )במ„בר ז ,פט(.

)˘מו˙

בחינ ‰מיוח„˙ נ˘‚ב ‰ורמ ‰זו‡ ,ף ‡ˆל
‡‰בו˙ ל‡ זכו מˆינו ‡ו˙‡ ,‰ל‡
כ‡ן ‡ˆל יע˜ב ,וב‡בר‰ם ‡בינו בע˙
ברי˙ ‰מיל ,‰כ‡מור.
ו‰נ ‰בחינ ‰רב˙ מעל ‰זו ,נ‡מר ‰כ‡ן
ביע˜ב כ‡˘ר חזר מפ„ן ‡רם ו˘ב
ע„ מ˜ום בי˙ ‡–ל ל˜‰ים ‡˙ מˆב˙
‡‰בן כ‡˘ר נ„ר ל .'‰ו˜‰ב" ‰מ˙‚ל‰
‡ליו ו˜ור‡ לו ב˘ם 'י˘ר‡ל' ,ומבטיחו
על ירו˘˙ ‡‰ר .ıכ‡˘ר ‚‰יע לפיס‚˙
מ„רי‚˙ו‰ ,י‰ ‰מˆב ‰נפל‡ ‰ז˘ ‰ל
'„יבר ‡˙ו'.
ו‡כן במעמ„ נ˘‚ב ז‚ ,‰ם נ‡מר – 'ויעל
מעליו ‡לו˜ים' .ועיין ברמב"ן כ‡ן
– 'כמו ˘‡מר ב‡בר‰ם )לעיל יז ,כב( ויעל
‡לו˜ים מעל ‡בר‰ם ,וב˘ני‰ם ל‰ו„יע
כי ל‡ ‰י ‰ז ‰מר‡ ‰וחלום נבו‡ ‰בלב„,
וכו'‡ ,בל ˘˘ר˙ ‰עליו ˘כינ ‰במ˜ום
‡˘ר ‰ו‡ עומ„'.

וכן מˆינו כ‡ן ל˘ון מיוח„ ˘ל '„יבר ‡˙ו'
˘‰י‡ „ר‚ ‰נעלי˙ ומיוח„˙ ב‚˙‰לו˙
˘‰כינ ,‰כלומר ,ל‡ '„יבר ‡ליו' כ'מ„בר
ו˘ומע' י˘ כ‡ן‡ ,ל‡ '„יבר ‡˙ו' – „יבור
כ„ ≈ּבר ‡י˘ ‡ל רע‰ו.
בינו לבינו ,כביכולּ ַ ,
מ„ר‚˙ נבו‡ ‰זו ‰ינ‰ ‰מעל‰ ‰עליונ‰
ו„‚‰ול ‰מן ‰כל ,וכ„ו‚מ˙ ‰ל‡ מˆינו
‡ל‡ ב˘ל˘ :‰ב‡בר‰ם ,ביע˜ב ,ובנבו‡˙
מ˘ ‰רבינו ע".‰

ו˘ם בפסו˜ ˘נ‡מר ב‡בר‰ם „ר˘ו חז"ל
'˘„ˆ‰י˜ים מרכב˙ו ˘ל מ˜ום' )ר˘"י
˘ם ,ב"ר מז ,ו( ,כי ˘ני עניינים ‡לו ˜˘ורים
ז ‰לז˘ .‰כ‡˘ר ˜ירב˙ ˜ '‰יימ˙ במי„‰
כ ‰מרוב˘ ‰ל י„י„ו˙ בבחינ˙ '„יבר ‡˙ו',
‡ז „ˆ‰י˜ים ‰ם ב„ר‚˙ מרכב ‰ל˘כינ.‰

ב‡בר‰ם כ˙יב – 'ויפול ‡ברם על פניו
וי„בר ‡˙ו ‡לו˜ים ל‡מר
ו‚ו' ויכל ל„בר ‡˙ו ויעל ‡לו˜ים מעל
‡בר‰ם' )יז–‚ ,כב( .ובמ˘ ‰כ˙יב – 'וי˙ן ‡ל

ו‚ם ˘ם ‡ˆל ‡בר‰ם – ‰י ‰ז ‰בע˙
˘נכר˙ ‰עמו ברי˙ ‰מיל ,‰כי ‡כן
במעמ„ כביר ו˜„ו˘ ז – ‰בו נכר˙ ‰ברי˙
‰‡‰ב ‰ו‰י„י„ו˙ בין ˜‰ב" ‰ל‡בר‰ם,
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ובו ‰ו˘למ ‰מעל˙ ‡בר‰ם ‡בינו ב˙כלי˙
˘למו˙‡ ,‰ז ני˙נ ‰לו נבו‡ ‰ב„ר‚ ‰זו,
‡˘ר „' '‰יבר ‡˙ו' ,ו‡ז נע˘ ‰מרכב‰
ל˘כינ.‰

ל ,‰י‡ וי‡מר לו ‡לו˜ים ‡ני ‡-ל ˘„-י,
פר ‰ורב‚ ,‰וי ו˜‰ל ‚וים י‰י ‰ממך ,ומלכים
מחלˆיך יˆ‡ו.
נר‡ ‰לב‡ר על פי מ˘ ‰כ˙ב ר˘"י לעיל
בפר˘˙ ויˆ‡ )כח ,כ‡( 'ו‰י '‰ ‰לי
ל‡לו˜ים – ˘יחול ˘מו עלי מ˙חל ‰וע„
סוף˘ ,ל‡ ימˆ‡ פסול בזרעי ,כמו ˘נ‡מר
‡˘ר „יבר˙י לך ,ו‰בטח ‰זו ‰בטיח
ל‡בר‰ם˘ ,נ‡מר ל‰יו˙ לך ל‡לו˜ים
ולזרעך ‡חריך' .ועיין מ˘ ‰בי‡רנו בז‰
˘ם.
נמˆ‡ ˘˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰על יע˜ב ו˜ביע˙
 '‰לו ל‡לו˜ים˘˜ ,ור ‰בכך ˘זרעו
‡חריו ימ˘יך ‡˙ „רכו וי˙פ˙ח למ˘פח˙
עם י˘ר‡ל .ולכן ב˘ע ‰זו כ‡˘ר ב‡
ל˜יים ‡˙ נ„רו ,מברך ‡ו˙ו  '‰בריבוי
‰עם ‰יוˆ‡ מזרעו ,כלומר ˘‰ו‡ ‡כן
נ˜בע ל‰יו˙ ‡‰ב ‡‰חרון˘ ,כל זרעו ‰ם
‰עם ‰נבחר ˘˙˘ר ‰עליו ˘‰כינ.‰
ו‰נ ‰במˆו˙ פרי ‰ורבי ‰מˆינו ב˘ני
‚„רים‡‰ ,ח„ ‰ו‡ מ‡˘ ‰מר '‰
ל‡„ם ולנח' ,פרו ורבו' )‡ ,כח; ט .(‡ ,ו˘‰ני
‰ו‡ ‡‰מור כ‡ן‡˘ ,מר  '‰ליע˜ב – 'פר‰
ורב ,'‰ועיין ב‚מר‡ )יבמו˙ ס˘ (:‰למ„ים
מפסו˜ ז ˙‡ ‰מˆו˙ פרי ‰ורבי.‰
ו‰נ„‚ ‰ר מˆו˙ 'פרו ורבו' ‡‰מור ל‡„ם
ולנח ,יסו„ ‰ברˆון  '‰בברי‡,‰
למל‡ ‡˙ ‰עולם במין „‡‰ם ,כ„כ˙יב

קכג
'ומל‡ו ‡˙ ‡‰ר ıוכב˘ו .'‰וכן כ˙יב –
'ל‡ ˙ו‰ו בר‡ ‰ל˘ב˙ יˆר) '‰י˘עי ‰מ,‰
יח ,ועיין יבמו˙ סב .וסנ„‰רין נט.(:
‡ולם ‚„ר ‰מˆו˘ ‰נ‡מר כ‡ן ליע˜ב
‡בינו 'פר ‰ורב‚ ‰וי ו˜‰ל ‚וים
י‰י ‰ממך'‰ ,ו‡ ‚„ר יו˙ר נעל‰„ ,‰יינו
כ„י ל‰רבו˙ ול„‚‰יל ‡˙ עם י˘ר‡ל ,וז‰
מ˙פ˜י„ו ‰מיוח„ ˘ל יע˜ב ובניו ל‰רבו˙
‡˙ זרע ‰עם „˜‰ו˘ ‰נבחר ל‰יו˙ עם
 ,'‰וז ‰נ˙ח„˘ ע˙ ‰כ‡˘ר ˜יים ‡˙ נ„רו
ונ˜ר‡ 'י˘ר‡ל'.
ונמˆ‡ ˘בן י˘ר‡ל מ˜יים במˆו˙ פרי‰
ורבי˘ ˙‡ ‰ני ‚„רי ‰מˆו‰ ,‰ן
מˆ„ ‰יו˙ו נבר‡ ככל בני „‡‰ם ˘חל
עליו מˆו˙ 'פרו ורבו' ,ו‰ן מˆ„ מעל˙ו
‰מיוח„˙ כזרע יע˜ב ˘מˆוו ‰ועומ„
'פר ‰ורב‚ ‰וי ו˜‰ל ‚ויים י‰י ‰ממך'.

ל ,‰י‡ ‚וי ו˜‰ל ‚ויים.
בר˘"י '‚וי – בנימין‚ .וים – מנ˘ ‰ו‡פרים
˘ע˙י„ים לˆ‡˙ מיוסף ו‰ם במנין
˘‰בטים' .ועיין מ‡‰˘ ‰ריך בז ‰בפר˘˙
ויחי בפסו˜ 'ונ˙˙יך ל˜‰ל עמים' )מח.(„ ,
‡מנם נר‡˘ ‰ז ‰ב„רך מ„ר˘ו‡ ,בל
בפ˘וטו ברכ ‰ז ‰מוסב˙ על כלל
˘‰בטים ˘י‰פכו ל‰יו˙ מרובים וי‰י‰
כל ‡ח„ מ‰ם עם בפני עˆמו .ולכ‡ור‰
זו כוונ˙ ‡ונ˜לוס כ‡ן ˘˙ר‚ם 'כני˘˙
˘בטין' .וכמו ˘פיר˘ ר˘"י בפר˘˙ וז‡˙
‰ברכ‡' – ‰ף חובב עמים' – 'חיב ‰י˙יר‰
חיבב ‡˙ ˘‰בטים כל ‡ח„ ו‡ח„ ˜רוי
עם' )„ברים ל‚.(‚ ,
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קכד
ו‰נ„ ‰בר ז˘ ‰כל ˘בט נ˜ר‡ '‚וי' ,י˘
לז ‰מ˘מעו˙ ‚ם ב‰לכ ‰למע˘‰
ל‚בי פר ‰עלם „בר ˘ל ˆיבור „'˘בט
‡ח„ ‡י˜רי ˜‰ל' )‰וריו˙ ב.(:
כלומר ˘‡ין ז ‰כינוי בעלמ‡ כ„י לכב„ם
על י„י ˜רי‡˙ ˘ם בלב„‡ .ל‡
וו„‡י ˘כך ‰ו‡ „‰בר ביסו„ ו˙˘˙י˙
מבנ‰ ‰עם˘ ,כל ˘בט ‰ו‡ עם בפני עˆמו,
„‰יינו ˘י˘ לכל ˘בט ˙כונו˙ ומעלו˙
ייחו„יו˙ ‰מיוח„ו˙ לו ומב„ילו˙ ‡ו˙ו
מ˘‡ר ˘‰בטים ,ע„ ˘ני˙ן ל‰ח˘יב כל
˘בט ו˘בט כעם בפני עˆמו .ו‡כן מטעם
ז ‰ני˙ן לכל ‡ח„ נחל ‰בפני עˆמו ב‡רı
י˘ר‡ל ,כ„רך כל עם ˘י˘ לו חבל ‡רı
לעˆמו.
ו‰יינו ‡‰מור בחז"ל ˘מלב„
‡‰בו˙ י˘ 'ברי˙ ˘‰בטים' )ספר‡
בחו˜ו˙י ח˘ ,מו"ר מ„ ,ט( .וב‚מר‡ ‡י˙‡ –
'‚מירי „ל‡ כל˘ ‰בט‡' )בב‡ ב˙ר‡ ˜טו ,(:כי
כל ‡ח„ מ‰ם ‰ו‡ עם בפני עˆמו .ומכיון
˘כל ˘בט י˘ לו ‚„ר 'עם' ,ממיל‡ ‰ו‡
נכלל ב‰בטח' ‰כי ל‡ יטו˘  '‰עמו' ,וכן
חל עליו ‰כ˙וב – 'ו‡ף ‚ם ז‡˙ ב‰יו˙ם
ב‡ר‡ ıויבי‰ם ל‡ מ‡ס˙ים ול‡ ‚על˙ים
לכלו˙ם ל‰פר ברי˙י ‡˙ם' )וי˜ר‡ כו ,מ„(.
וז˘‰ ‰ור˘ ל‡‰מור – '‚מירי „ל‡ כל‰
˘בט‡') .ועיין בספר 'חי„ו˘י מרן רי"ז ‰לוי על
ברי˙

˙‰ור '‰פר˘˙ ויחי ˘‡‰ריך בענין ז(.‰

‡מנם ,ע„יין ˆריך בי‡ור ל˘ון ‰כ˙וב
'‚וי ו˜‰ל ‚ויים'˘ ,לכ‡ור‰ ‰ו‡
ס˙יר ‰מיני ‰ובי‡˘ ,‰ם י‰י ‰מיע˜ב '‚וי'
‡ח„ ,כיˆ„ י‰י ‰ממנו '˜‰ל ‚ויים'‡ .מנם
‰בי‡ור ‰ו‡˘ ,במבנ‰ו ˘ל עם י˘ר‡ל י˘
בו ˘ני פנים ,כלומר˘ ,בוו„‡י ביסו„ו ˘ל

„בר ‰ם עם ‡ח„ ,כי ‡ף ˘י˘ ‰ב„לים ˘ל
˙כונו˙ ו‡ופי בין ˘‰בטים ˘‰ונים‡ ,ולם
‰מ˘ו˙ף ˘ב‰ם רב על ‰מפרי„ .ולכן
עי˜ר ˘ם ‰עם מ˙ייח„ לכללו˙ ‡‰ומ,‰
˘‰ם עם ‡ח„ בעל „בר מ˘ו˙ף‡ .ולם עם
ז‡˙ ‰ו‡ עם ˘מורכב מי"ב עמים ˘ונים,
וז ‰ח˘יבו˙ו ˘ל עם י˘ר‡ל‰˘ ,ו‡ 'עם'
במובן מורחב˘ ,י˘ בו עו˘ר ‚וונים
במספר מו˘לם‰„ ,יינו ˘‰ו‡ כולל ב˙וכו
י"ב 'עמים' ]במובן יו˙ר מˆומˆם[.
ולפי ז ‰י˘ לב‡ר במ‡˘ ‰מרו '‚מירי „ל‡
כל˘ ‰בט‡'˘ ,ז‚ ‰ם מˆ„ ˘לימו˙
‡‰ומ‡˘ ,‰ם ח"ו יחסר ˘בט ˘לם מעם
י˘ר‡ל˘ ,וב ל‡ י‰י ‰עם י˘ר‡ל במבנ‰
‰נכון ˘ל י"ב עמים ˘ונים .ולכן מוכרח
לˆורך ˘לימו˙ עם י˘ר‡ל ˘ל‡ י' ‡‰כל‰
˘בט‡' ,בכ„י ˘˙˘˙מר ˆור˙ו ‰מ‰ו˙י˙,
˘‰י‡ '‚וי ו˜‰ל ‚ויים' .ור‡ ‰עו„ ל‰לן
בפסו˜ וי‰יו בני י˘ר‡ל ˘נים ע˘ר )ל,‰
כב(.

ועיין

בכל ז ‰ב‰רחב ‰בפר˘˙ ויחי )חל˜
‰מ‡מרים מ‡מר ‡ – '‚וי ו˜‰ל ‚ויים'(.

ל ,‰י‡ וי‡מר לו ‡לו˜ים ‡ני ‡-ל ˘„י פר‰
ורב‚ ,‰וי ו˜‰ל ‚וים י‰י ‰ממך ,ומלכים
מחלˆיך יˆ‡ו.
מ˘ ‰נ‡מר 'ומלכים מחלˆיך יˆ‡ו'
לכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור˘ ,מ‡חר ˘‡מר
'‚וי ו˜‰ל ‚ויים י‰י ‰ממך'˘ ,י‰יו עמים
יוˆ‡ים ממנו‡ ,ם כן מ‰ ‰רבו˙‡ בכך
˘י‰י ‰מלך ב˙וכם ,ולכ‡ור ‰ז ‰כבר
נכלל ב‰בטח‰ ‰ר‡˘ונ‰˘ ,‰רי לכל עם
י˘ מלך.

ביאורים

•

פרשת וישלח

ונר‡‰ ‰כוונ ‰על מלך ‰מ˘יח ˘‰ו‡ מלך
על ‡ומו˙ ‰עולם ,כמו ˘כ˙וב –
'ולו י˜ ˙‰עמים' )ל‰לן מט ,י( .וכ˙יב – '„רך
כוכב מיע˜ב ו˜ם ˘בט מי˘ר‡ל ומחı
פ‡˙י מו‡ב ו˜ר˜ר כל בני ˘˙ ו‚ו' ויר„
מיע˜ב ו‡‰בי„ ˘רי„ מעיר' )במ„בר כ„,
יז–יט(.
ונ‡מר – '‚ילי מ‡„ ב˙ ˆיון‰ ,ריעי ב˙
ירו˘לים‰ ,נ ‰מלכך יבו‡ לך„ˆ ,י˜
ונו˘ע ‰ו‡ ,עני ורוכב על חמור ,ועל עיר
בן ‡˙ונו˙ ו‚ו' ,ו„ובר ˘לום ל‚וים ,ומ˘לו
מים ע„ ים ,ומנ‰ר ע„ ‡פסי ‡ר) 'ıזכרי ‰ט,
ט( .וכ˙יב – 'ויר„ מים ע„ ים ומנ‰ר ע„
‡פסי ‡ר .ıלפניו יכרעו ˆיים ו‡ויביו עפר
ילחכו .מלכי ˙ר˘י˘ ו‡יים מנח ‰י˘יבו
מלכי ˘ב‡ וסב‡ ‡˘כר י˜ריבו .וי˘˙חוו
לו כל מלכים כל ‚וים יעב„ו‰ו' )˙‰ילים
עב ח–י‡ ,עיין במ„ב"ר י‚ ,י„(.
ובז ‰מובן „˜„ו˜ ‰ל˘ון '‚וי ו˜‰ל ‚ויים
י‰י ‰ממך' ,כי מ˘פח˙ו ˘ל יע˜ב
עˆמ‰˙ ‰פוך ל'‚וי ו˜‰ל ‚ויים' ,ולכן
מ˙‡ים ‰ל˘ון 'י‰י ‰ממך'‡ ,ולם ‰בטח˙
'מלכים' זו ‰י‡ ברכ ‰מחו„˘˙ ˘יˆ‡ו
ממנו ‡י˘ים מיוח„ים מˆ„ עˆמם˘ ,י‰י‰
ב‰ם כח למלוך על ‡ומו˙ ‰עולם ,ועל ז‰
מ˙‡ים ‰ל˘ון 'מחלˆיך יˆ‡ו' .

ל ,‰י‡-יב וי‡מר לו ‡לו˜ים ‡ני ‡-ל ˘„-י
פר ‰ורב‚ ,‰וי ו˜‰ל ‚וים י‰י ‰ממך,
ומלכים מחלˆיך יˆ‡ו .ו‡˙ ‡‰ר˘‡ ıר
נ˙˙י ל‡בר‰ם וליˆח˜ לך ‡˙ננ ,‰ולזרעך
‡חריך ‡˙ן ‡˙ ‡‰ר.ı
‰נ ‰ב‰בטח ‰זו ˘ינ‰ ‰כ˙וב ממטבע
ל˘ונו ,כי בכל מ˜ום ˘‰ובטח‰

קכה
‡‰ר ıל‡בו˙ ,נ‡מר ‰ר˜ 'נ˙ינ‡ '‰ח˙ ל‰ם
ולזרעם ‡חרי‰ם ,כלומר ˘‰בנים נטפלים
‡ל ‡‰בו˙ לנחול ‡˙ ‡‰ר ıמכוח ‰יו˙ם
זרעם .כ‚ון ב‡בר‰ם– 'לך ‡˙ננ ‰ולזרעך
ע„ עולם' )י‚ ,יז(' .ונ˙˙י לך ולזרעך ‡חריך
‡˙ ‡ר ıמ‚וריך ‡˙ כל ‡ר ıכנען ל‡חוז˙
עולם' )יז ,ח( .וביˆח˜ – 'כי לך ולזרעך ‡˙ן
‡˙ כל ‡‰רˆו˙ ‡‰ל' )כו.(‚ ,
יוˆ‡˙ מן ‰כלל ‰י‡ ‰בטח ‰זו˘ ,ב‰
כפל ‰כ˙וב ו‰זכיר ˘˙י נ˙ינו˙
בזו ‡חר זו :נ˙ינ‡ ‰ח˙ ליע˜ב – 'לך
‡˙ננ ,'‰ונ˙ינ ‰נוספ˙ לזרעו – 'ולזרעך
‡חריך ‡˙ן ‡˙ ‡‰ר.'ı
ו„‰ברים ˆריכים בי‡ור ,ל˘ם מ‰ ‰וˆרכ‰
כפילו˙ זו ומ ‰ב‡ „‰בר
ללמ„נו ,ו‰ל‡ לכ‡ור ‰מ‡חר ˘ני˙נ‰
‡‰ר ıליע˜ב‰ ,רי כבר מובטח˙ ועומ„˙
‰י‡ לבניו ‡חריו .ו‰י„ ‰י בנ˙ינ˙ ‡‰רı
ליע˜ב לב„ו ,וי‰יו בניו נכללים בנחל˙ו.
ו‰נ ,‰עˆם ‰בטח˙ ‡‰ר ıל˘ל˘˙
‡‰בו˙ ,מבו‡ר ‰יטב מ„וע ‰וˆרך
כל ‡ח„ בפני עˆמו לנ˙ינ ‰מיוח„˙ לו
ולזרעו˘ ,כן ל‡ ‰י„ ‰י בנ˙ינ˙ ‡‰רı
ל‡בר‰ם ולזרעו‰˘ ,רי ע„יין ‰י„ ‰רו˘
בירור למי מזרעו „‰ברים מכוונים –
ליˆח˜ ול‡ לי˘מע‡ל ובני ˜טור ,‰על כן
ני˙נ‡‰ ‰ר ıבמיוח„ ‚ם ליˆח˜ .וכמו"כ
ל‡ ‰י„ ‰י בנ˙ינ˙ ‡‰ר ıליˆח˜ ולזרעו,
כי ‰יˆ ‰ורך לברר ˘„‰ברים מכוונים ‡ל
יע˜ב ול‡ ‡ל ע˘יו ,לכן ‰וˆרכ ‰נ˙ינ‰
מיוח„˙ ‚ם ליע˜ב ולזרעו.
‡בל ל‡חר ˘ני˙נ‡‰ ‰ר ıליע˜ב ,מ‰
נ˙ח„˘ עו„ בנ˙ינ˙ ‰במיוח„ ‚ם
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קכו
לזרעו ,ומ„וע ל‡ ‰י„ ‰י בנ˙ינ‡ ‰ח˙
ליע˜ב˘‡ ,ר מכוח ‰ינחלו ‰כל זרעו
ממיל‡ ,כ„רך ˘כל ‡ב מורי˘ ‡˙ נחל˙ו
לבניו ,וכ„רך ˘בני יע˜ב עˆמם ע˙י„ים
ל‰ורי˘ ‡˙ נחל˙ם ב‡ר ıלזרעם ‡חרי‰ם
)ועיין '‡ור–‰חיים'(.
ונר‡‰ ‰בי‡ור בז ,‰כי נ˙ינ ‰מחו„˘˙
זו לזרעו ˘ל יע˜ב‰ ,ינ‰ ‰מ˘ך
וענין ‡ח„ לר‡˘י˙ ‰ברכ‚' ‰וי ו˜‰ל
‚ויים י‰י ‰ממך' .וכפי ˘נ˙ב‡ר לעיל
˘'‚וי ו˜‰ל ‚ויים' מ˘מעו˙ו ‰י‡ 'עם
‡ח„' ‰מורכב מ'עמים' ˘ונים ,כ‡˘ר
כל ˘בט ו˘בט ייחו„ו וס‚ול˙ו עמו,
וכ„רך ˘עמים נפר„ים ז˜ו˜ים ל‡רˆו˙
נפר„ו˙ כ„י ל‰נ‰י‚ ‡˙ ‡ורח חיי‰ם,
ב˘ל ‰יו˙ם בעלי ˙רבויו˙ ˘ונו˙ ,כך ‚ם
˘בטי י˘ר‡ל‚‰ ,ם ˘כולם בני עם ‡ח„
ו‡כן חול˜ים ‡ר‡ ıח˙ ,בכל ז‡˙ ב˘ל
‰יו˙ם '˘בטים' ˘ונים ומיוח„ים ז ‰מז,‰
ז˜ו˜ים ‰ם לנחול חל˜י ‡ר ıנפר„ים ,ב‰ם
יˆלח בי„ם ל˜יים ‡˙ ‡ורח חיי‰ם ומילוי
˙עו„˙ם כי‡ו˙.
‰נ ‰כי כן ,ל‡ור ‰בטח˙  '‰ליע˜ב
ל˜‰ים ממנו '˜‰ל עמים'‰ ,רי מע˙‰
מ˙חייב˙ נ˙ינ˙ ‡ר ıמיוח„˙ לכל עם ועם
בפני עˆמו ,ו‡ם כן חלו˜˙ ‡‰ר ıל˘בטים
‡ינ„ ‰ומ ‰לחלו˜˙ יור˘ים ‰יו˘בים
בנחל‡ ‰ח˙‡ ,ל‡ כעין ‡רˆו˙ ˘ונו˙
‰ני˙נו˙ לעמים ˘ונים ,כ‡˘ר כל נחל‰
נח˘ב˙ כמ˙נ ‰מיוח„˙ מ‡˙ .'‰
וז‰ו פ˘ר˘ ‰ל כפילו˙ נ˙ינ ‰זו ,לומר
כי נ˙ינ˙ ‡‰ר ıלבני י˘ר‡ל ‡ף ‰י‡
ני˙נ ‰מ˙וך ˘ני ‡ופנים ‡לו ‰מוטבעים
במבנ‡‰ ‰ומ˘ ,‰מˆ„ ‡ח„ ‰ם זוכים

ב ‰כמ˙נ‡ ‰ח˙ מ‡וח„˙ ,מכוח נ˙ינ˙‰
ליע˜ב ‡בי‰ם – 'לך ‡˙ננ ,'‰ומˆ„ ז‰
נוחלים עם י˘ר‡ל כולו ‡˙ כללו˙ ‡רı
כנען‡ .ולם נוסף על ז‚ ,‰ם כל ˘בט
ו˘בט חל˜ו ני˙ן לו במ˙נ ‰י˘יר ‰מ‡˙
 ,'‰ו‰יינו 'ולזרעך ‡חריך ‡˙ן ‡˙ ‡‰ר,'ı
ומˆ„ ז ‰נוחל כל ˘בט ו˘בט ‡˙ ‡רˆו
‰מיוח„˙ לו.
]וכפי ˘מבו‡ר בכ˙ובים )במ„בר ל‚ ,כ„(,
כי ‚‰ורל ˘על פיו ˙‰חל˜‡‰ ‰רı
‰י‚ ‰ורל על פי  ,'‰ול‡ כחלו˜˙ מ˘פחו˙
˘‰בטים בינם לבין עˆמם˘ ,ני˙נ ‰ר˘ו˙
בי„ם ל˙‰חל˜ כר‡ו˙ עיני‰ם )ר‡‰ ‰רחב˙
„ברים בז˙' ‰ור ‰ו„ע˙' ‚ליון  – 32פר˘˙ מסעי

˙˘ס"ו([.

ל ,‰יח וי‰י בˆ‡˙ נפ˘ ‰כי מ˙ ,‰ו˙˜ר‡
˘מו בן ‡וני ,ו‡ביו ˜ר‡ לו בנימין.
מי˙˙˘ ‰ל רחל בע˙ לי„˙ בנימין מסמל˙
‡˙ ˘ייכו˙‰ ‰מיוח„˙ לבני,‰
כלומר ˘‰י‡ נ˙נ ˙‡ ‰נפ˘ ‰על ‰בנים.
וכמו ˘‡מר‰' ‰ב ‰לי בנים ו‡ם ‡ין מ˙‰
‡נכי' )לעיל ל ,ב(.

ו‡י˙‡

בחז"ל )פסי˜˙‡ רב˙י פ"‚ ,מוב‡ בר˘"י

בפר˘˙ ויחי מח ,ז( ˘נ˜בר ‰על ‡ם
„‰רך ˘˙ ‡‰לעזר ‰לבני ‰כ˘י‚ל‡ ‰ו˙ם
נבוזר‡„ן‰˘ ,יו עוברים „רך ˘ם ,יˆ‡˙
רחל על ˜בר ‰ובוכ ‰ומב˜˘˙ עלי‰ם
רחמים˘ ,נ‡מר '˜ול ברמ ‰נ˘מע רחל
מבכ ‰על בני ,'‰ו˜‰ב" ‰מ˘יב' ‰י˘
˘כר לפעול˙ך נ‡ום  '‰ו‚ו' ו˘בו בנים
ל‚בולם'.

ביאורים

•

פרשת וישלח

ויבו‡ר ל‰לן )פר˘˙ ויחי על ‰פסו˜ ˘ם(,
˘עניינ˘ ‰ל רחל ‰ו‡ ל‰יו˙
נמני˙ עם ‰בנים ,לעומ˙ ל‡˘ ‰נמני˙
עם ‡‰בו˙ ,ולכן ל‡ ‰נ˜בר ‰במער˙
‰מכפל ‰מ˜ום ‡‰בו˙ ,ו‡ילו רחל נ˜בר‰
על ‡ם „‰רך מ˜ום ‰בנים.

ל ,‰יח וי‰י בˆ‡˙ נפ˘ ‰כי מ˙ ,‰ו˙˜ר‡
˘מו בן ‡וני ,ו‡ביו ˜ר‡ לו בנימין.
‡‰חרון ‰חביב ˘בכל ˘‰בטים ‰ו‡
בנימין˘‡ ,ר בי˙ ˜ו„˘ ˘„˜‰ים
עומ„ בחל˜ו˘ .בט בנימין ‡ף ייס„ ‡˙
‰מלכו˙ בי˘ר‡ל ,על י„י ‰מלכ˙ ˘‡ול
˘‰י ‰מזרע בנימין ,וכ‡˘ר ˙‰פל‚ו
‰ממלכו˙ בין י‰ו„ ‰לי˘ר‡ל ל‡חר מו˙
˘למ˘ – ‰מר בנימין ‡מונים למלכו˙ בי˙
„ו„ ‰נ‡מנים ל˘ ,'‰ל‡ כע˘ר˙ ˘‰בטים
˘נ˙‡‚„ו ˙ח˙ מלכו˙ ‡פרים.
‡˙ ˘מו ˘ל 'בנימין' „ר˘ו חז"ל ב‰רב‰
פנים )ר‡ ‰מ„ר˘ ˘כ"ט בר‡˘י˙ ל ,‰ומ„ר˘
‡‚„ ‰במ„בר כו( 'בן ימין'' ,בן מיומן'' ,בן
‰נוט ‰לימין ול‡ ל˘מ‡ל' ועו„ כ‰נ.‰
כל ‡ל ‰מורים על ‰יו˙ו מיוח„ ומובחר
מ‡חיו ,ורומז לכמ ‰מעלו˙ ˘‰יו בו,
˘נול„ ב‡ר–ıי˘ר‡ל ,וב˘ע˘ ‰יע˜ב ‡ביו
כבר נ˜ר‡ ˘מו 'י˘ר‡ל' ,ו˜ר‡ו ˜‰ב"‰
'‡ל' ]עיין ר˘"י ע"‰פ )ל‚ ,כ( 'וי˜ר‡ לו
‡–ל ‡לו˜י י˘ר‡ל'[ ,וכן נול„ ‡חר ˘˜‰ים
יע˜ב בי˙ ‡לו˜ים ב‡ר.ı
כל ‰מעלו˙ ‰ללו מבי‡ו˙ לי„י מ˘מעו˙
‡ח˙ ,כי ב˘ונ ‰מכל ˘‰בטים ‰רי
˘בנימין מר‡˘י˙ו כבר נול„ ל˙וך
מˆי‡ו˙ נ˘‚ב ‰זו – ל‡ב ‰נו˘‡ ‡˙ ˘ם

קכז
 ,'‰ו˘וכן ב‡ר˘‡ ,'‰ ıר ב˙וכו כבר ˜יים
ועומ„ בי˙ מ˜„˘ ל ,'‰ומיט˙ו ˘ל יע˜ב
˜יימ˙ ב˘לימו˙.‰
ונר‡˘ ‰ב‡מ˙ ‰כל ענין ‡ח„ ו‰י‡
‰נו˙נ˙ ,כלומר ˘ז‚ ‰ופ‡ ‰טעם
˘נול„ בנימין ב‡ר ıי˘ר‡ל ,כי ˘לימו˙
מ„רי‚˙ו ˘ל יע˜ב ‡ין ר‡וי ˘יזכ ‰ל‰
ר˜ ב‡ר ıי˘ר‡ל ור˜ ל‡חר ˘˘‰לים
‡˙ ˜ומ˙ו ו˜יים ‡˙ נ„רו .ו‰נ ‰כל לי„˙
˘‰בטים ˘נול„ו בחו"ל ‰יוו ˘לבים
בבניינו ˘ל יע˜ב ,ו‰י ‰יע˜ב מ˘לים
ו‰ולך ‡˙ בנין ˜ומ˙ו˘ ,לב ‡חר ˘לב,
וז ‰ל‡ ‡יכפ˙ לן ‡ם נע˘ ‰בחו"ל‡ ,ולם
לי„˙ו ˘ל בנימין ˘‰י‡ בבחינ˙ '‰מכ‰
בפטי˘'˘‡ ,ר ‰בי‡ ‰ל˘לימו˙ו ˘ל
יע˜ב‡˘ ,ז נע˘˙' ‰מיט˙ו ˘לימ ,'‰כמו
˘כ˙ב ר˘"י ל‰לן )פסו˜ כב(‡ .זי „בר ז‰
ר‡וי ˘י‰י ‰במ˜ום ˘‰לימו˙˙˘ ,וכל
מי„ ל˘רו˙ ˘כינ ‰עליו.
ומטעם ז ‰זכ ‰בנימין ˘יבנ ‰בי˙ ‰מ˜„˘
בנחל˙ו ו˙˘ר˘‰ ‰כינ ‰בחל˜ו,
כיון ˘לי„˙ו ‰י‡ ˘˘‰לימ ˙‡ ‰מˆי‡ו˙ו
˘ל יע˜ב ועל י„ו ˘ר˙˘ ‰כינ ‰עליו.
‡מנם ‡מו ˜ר‡ ‰לו 'בן ‡וני' על ˘ם
ˆער˘ ,‰נול„ 'בˆ‡˙ נפ˘ ‰כי
מ˙.'‰
ו‰נ ‰בכל ˘‰בטים י˘ ˘ייכו˙ בין
ברכו˙יו ˘ל מ˘‰˘ ‰יו מעין
ברכו˙יו ˘ל יע˜ב .כמו ˘כ˙ב ר˘"י –
'‡˙ ‰מוˆ‡ בכל ˘‰בטים ברכ˙ו ˘ל
מ˘ ‰מעין ברכ˙ו ˘ל יע˜ב' )„ברים ל‚ ,י‚(.
‡ולם ‡ˆל בנימין לכ‡ור‰ ‰ברכו˙ ˘ונו˙
ביסו„ן˘ ,מ˘ ‰ברכו 'י„י„  '‰י˘כון

קכח

בן מלך על התורה

לבטח עליו' ו‡ילו יע˜ב ברכו 'בנימין ז‡ב
יטרף'.

ל ,‰כב וי‰י ב˘כון י˘ר‡ל ב‡ר‰‰ ıי‡,
וילך ר‡ובן וי˘כב ‡˙ בל ‰‰פיל‚˘ ‡ביו,
וי˘מע י˘ר‡ל ,וי‰יו בני יע˜ב ˘נים ע˘ר.

ונר‡˘ ‰ז ‰נובע מˆ„ ˘ני ˘‰מו˙ ˘‰יו
לו' ,בן ‡וני' ו'בנימין'.

ב‚מר‡ – '‡מר רבי ˘מו‡ל בר נחמני
‡מר רבי יונ˙ן ,כל ‡‰ומר ר‡ובן
חט‡ ‡ינו ‡ל‡ טוע˘ ,‰נ‡מר 'וי‰יו בני
יע˜ב ˘נים ע˘ר' ,מלמ„ ˘כולן ˘˜ולים
כ‡ח˙‡ ,ל‡ מ‡ ‰ני מ˜יים וי˘כב ‡˙
בל ‰‰פיל‚˘ ‡ביו ,מלמ„ ˘בילבל מˆעו
˘ל ‡ביו ,ומעל ‰עליו ‰כ˙וב כ‡ילו ˘כב
עמ˘) '‰ב˙ נ.(:‰

כלומר ˘יע˜ב ברכו על ˘ם 'בן ‡וני'
˘‰ו‡ ˘‰ם ˘‡מו ˜ר‡‡ ‰ו˙ו
על ˘ם ˆ‰ער ˘מ˙ ‰בלי„˙ו .ומז ‰נבע
˘ור˘ ברכ˙ יע˜ב 'בנימין ז‡ב יטרף',
כלומר ˘נול„ במזל ˘ל 'טרף' ,ו˙˘‰מ˘
ב˙כונ ‰זו לטרוף ‡˙ ‡ויבי י˘ר‡ל ,כמו
˘נ˙ב‡ר בחז"ל ,מוב‡ בר˘"י ˘ם על
‰פסו˜ 'בבו˜ר י‡כל ע„ ולערב יחל˜
˘לל' 'ועל ˘‡ול ‰ו‡ ‡ומר ˘עמ„
ב˙חיל˙ בו˜רן וזריח˙ן ˘ל י˘ר‡ל.
ולערב יחל˜ ˘לל – ‡ף מ˘˙˘˜ע ˘מ˘ן
˘ל י˘ר‡ל ע"י נבוכ„נˆר ˘י‚לם לבבל,
יחל˜ ˘לל – מר„כי ו‡ס˙ר ˘‰ם מבנימין
יחל˜ו ‡˙ ˘לל ‰מן˘ ,נ‡מר ‰נ ‰בי˙ ‰מן
נ˙˙י ל‡ס˙ר' )ר˘"י ל˜מן מט ,כז(.
ו‡ילו מ˘ ‰ברכו מˆ„ ˘מו ˘‰ני 'בנימין'
ולכן ברכו – 'י„י„  '‰י˘כון לבטח
עליו'‰˘ .רי ˘ם 'בנימין' רומז לכל
‰מעלו˙ ‰נזכרו˙˘ ,נול„ ב‡ר ıי˘ר‡ל,
ו‡חר ˘נ˙על ‰יע˜ב לכל ˘לימו˙ו ,ו˘על
י„י לי„˙ו נ˘לם מבנ‰ ‰עם ,ו‰נ ‰מעלו˙
‡לו ˘נ˙נו לו ‡˙ ˘מו בנימין ,עבורם
‚ם זכ ‰לברכ˙ מ˘˘‰˘ ‰כינ˘˙ ‰ר‰
בחל˜ו.
ועיין מ˘ ‰יבו‡ר בז ‰עו„ בעז" ‰בפר˘˙
ויחי בברכ˙ בנימין )מט ,ט(.

ו‰וב‡ בר˘"י כ‡ן – 'מ˙וך ˘בילבל
מ˘כבו מעל ‰עליו ‰כ˙וב כ‡לו
˘כב ,‰ולמ ‰בילבל וחילל יˆועיו,
˘כ˘מ˙ ‰רחל נטל יע˜ב מיט˙ו ˘‰י˙‰
נ˙ונ„˙ ‰יר ב‡‰ל רחל ,ול‡ ב˘‡ר
‡‰לים ,ונ˙נ ‰ב‡‰ל בל ,‰‰ב‡ ר‡ובן
ו˙בע עלבון ‡מו‡ ,מר ‡ם ‡חו˙ ‡מי
‰י˙ˆ ‰ר ‰ל‡מי˘ ,פח˙ ‡חו˙ ‡מי ˙‡‰
ˆר ‰ל‡מי ,לכן בילבל'.
וˆריך ל‰בין מ‰ ‰י˙ ‰מח˘ב˙ו ˘ל
ר‡ובן‰ ,ן לפי ‰פ˘ט‰ ,ן לפי
מ„ר˘ חכמים .וכן ˆריך בי‡ור ˘ייכו˙
„‰ר˘ ‡ל ‰פ˘ט בז.‰
ו‰נ ‰בכל ‰מ˜ר‡ ,מכוּ נו… ˙ בל ‰‰וזלפ‰
'˘פחו˙' ,וי˘ ˘נ˜ר‡ו 'נ˘י יע˜ב'
)ל‰לן לז ,ב( .ר˜ כ‡ן במע˘ ‰ר‡ובן˘ ,ינ‰
‰כ˙וב בל˘ונו וכינ ˙‡ ‰בל' ‰‰פיל‚˘'.
ו‰נר‡ ‰בז ,‰כי בל˘ ‰‰פח˙ רחל‰ ,י˙‰
נח˘ב˙ כ‡˘˙ יע˜ב – ר˜ בחיי‰
˘ל רחל˘ .כן רחל ‰י‡ ‡˘ר נ˙נ‡ ‰ו˙‰
ליע˜ב ,כ„י ˘˙ל„ לו בנים ב˘ביל‰
ו˙בנ‚ ‰ם ‰י‡ ממנ .‰ולכן ,כל עו„

ביאורים

•

פרשת וישלח

˘‰י˙ ‰רחל בחיים ‰י˙ ‰בל ‰‰נטפל˙
ל ‰ומיוחס˙ ‡חרי ,‰כי מ‡חר ˘ב‡‰
ב˘מ ‰וב˘ליחו˙‰ ,‰יו רו‡ים ‡ו˙‰
כ‡ילו ‰י‡ רחל ,ובני ‰בני רחל‡ .ולם
מ˘ע˘ ‰מ˙ ‰רחל – ˘וב ‡ין לר‡ו˙
בבל˘ ‰‰ליח˙˘ ‰ל רחל ,ומכ‡ן ו‡ילך
נ˙מעט מעמ„ ‰וני„ונ ‰כפיל‚˘ .ו‰טעם
˘ˆיין ז‡˙ ‰כ˙וב כ‡ן‰ ,ו‡ כ„י ללמ„ על
מע˘ ‰ר‡ובן˘ ,ל‡ ‰ר‰יב עוז לע˘ו˙ כן
‡ל‡ מחמ˙ מיעוט מעמ„ ‰כ‡˘‰ט‡ .ל‡
˘ר‡ובן מכח סבר‡ זו ‰פריז על ‰מי„,‰
ו‰סי˜ כי מכיון ˘מ˙ ‰רחל פ˜ע ‰כל
‰זי˜˘ ‰בין בל ‰‰ליע˜ב ,ומ˘ום כך
‰ו˙ר ‰לו.
ובז ‰יבו‡ר מ‡˘ ‰מרו חז"ל ˘ל‡ חט‡
ר‡ובן ‡ל‡ בילבל ‡˙ ‰מ˘כב,
וˆריך בי‡ור מ„וע נח˘ב „‰בר כמי
˘˘כב ‡˙ בל .‰‰ולפי „ברינו ‰רי מ‰
˘בילבל ‡˙ ‰מ˘כב ‰ו‡ מ˘ום ˘סבר
˘ע˙ ‰ל‡חר ˘מ˙ ‰רחל פ˜ע ‰זי˜˙
בל ‰‰ליע˜ב ,ו‡ין מ˜ום ˘י˙ן ‡˙ מ˘כבו
ב‡ו‰ל בל .‰‰ונו˙ר ‰ר˜ ל‡˙˘‡ ‰ו
‰עי˜רי˙ .ולכן ‰ח˘יבו ז‡˙ כ˘וכב עם
בל ,‰‰מ˘ום ˘‰י˙ ‰סבר˙ו ל‰פ˜יע ‡˙
ט .כיוצא בזה מצינו באברהם שבו נאמר 'ויוסף
אברהם ויקח אשה ושמה קטורה' )כה ,א( ,ודרשו חז"ל
)ב"ר סא ,ד ,הובא ברש"י שם( 'קטורה  -זו הגר' .וביארנו שם,
כי מתחילה היתה הגר אשתו של אברהם משום שבאה
מכח שרה ,שמסרה אותה לאברהם על מנת להיבנות
ממנה ,ולכן לא נחשבה כאשה לאברהם אלא בחיי
שרה גבירתה .אמנם אחר כך בלקיחת אברהם את
קטורה כשמתה שרה פקע יחוסה ,ומכאן ואילך לא
נידונה אלא כפילגש ,וכדכתיב 'ולבני הפלגשים אשר
לאברהם' )לעיל כה ,ו( .ומפורש יותר בדברי הימים ' -בני
אברהם ,יצחק וישמעאל ...ובני קטורה פילגש אברהם,
ילדה את זמרן ויקשן' )א' א ,כט-לב(.

קכט
‡י˘ו˙ ‰כלפי יע˜ב ,ו˙‰ייחס ‡לי ‰כ‡ילו
‰י‡ מו˙ר˙ ל˘ו˜.
ו‡פ˘ר ˘ל‡חר ˘נ˙ן ר‡ובן ‡˙ יˆועי
‡ביו ב‡ו‰ל ל‡˘ ,‰וב ‡ין מ˜ום
˘יחזיר יע˜ב ‡˙ יˆועיו ל‡ו‰ל בל,‰‰
מ˘ום כבו„˘ ‰ל ל‡ ,‰ולכן ˙‰רעם יע˜ב
על ר‡ובן ˘בילבל ‡˙ יˆועיו .ו‰בן.

ל ,‰כ‡-כב ויסע י˘ר‡ל ויט ‡‰ל ‰מ‰ל‡‰
למ‚„ל ע„ר .וי‰י ב˘כון י˘ר‡ל ב‡רı
‰‰י‡ ו‚ו' וי‰יו בני יע˜ב ˘נים ע˘ר.
ובר˘"י 'וי‰יו בני יע˜ב ˘נים ע˘ר –
מ˙חיל לענין ר‡˘ון מ˘נול„
בנימין נ˘למ‰ ‰מיט ,‰ומע˙ ‰ר‡וים
ל‰ימנו˙ ומנ‡ן'.
‰נ‰ ‰פעם ‰ר‡˘ונ˙‰˘ ‰ור ‰מ˙ייחס˙
ליע˜ב ב˘ם 'י˘ר‡ל' ‰ו‡ בפסו˜ים
‡לו ˘‡חר לי„˙ בנימין – 'ויסע י˘ר‡ל ויט
‡‰ל ‰מ‰ל‡ ‰למ‚„ל ע„ר'' ,וי‰י ב˘כון
י˘ר‡ל ב‡ר‰‰ ıי‡' ,ו‡ף ˘˜‰ב" ‰כבר
˜ר‡ ˘מו 'י˘ר‡ל' בבי˙ ‡ל לפני נסיע˙ו
ל‡פר˙ ולי„˙ בנימין .בכל ז‡˙ בפועל ל‡
נ˜ר‡ ב˘ם 'י˘ר‡ל' ר˜ ‡חר ˘נול„ו כל
˘נים ע˘ר ˘‰בטים.
ונר‡‰ ‰טעם בז ,‰כי יח„ עם מ˘ ‰נ‡מר
לו 'ל‡ י˜ר‡ ˘מך עו„ יע˜ב כי
‡ם י˘ר‡ל י‰י˘ ‰מך' )פסו˜ י( נ‡מר לו
‚ם 'פר ‰ורב‚ ‰וי ו˜‰ל ‚וים י‰י ‰ממך'
)פסו˜ י‡( ,כלומר „ ‡‰ב˙ ‡‰לי‡˘ ,כ‡˘ר
יו˘לם בנין ‰מ˘פח ‰בי"ב ˘בטים ‡ז
יזכ ‰ל˘ם 'י˘ר‡ל' ,ו‰יינו כמו ˘נ˙ב‡ר
לעיל ˘מעל˙ עם י˘ר‡ל ‰יינו כ˘‰ו‡ '‚וי

קל
ו˜‰ל ‚ויים' ,כלומר ˘‰ו‡ מורכב מעו˘ר
‚וונים ˘ל י"ב ˘בטים ˘‰ם כי"ב עמים.
ו„בר ז ‰מפור˘ בנבי‡ במע˘‡ ‰לי‰ו
ונבי‡י ‰בעל˘ ,נ‡מר ˘ם – 'וי˜ח
‡לי‰ו ˘˙ים ע˘ר‡ ‰בנים כמספר ˘בטי
בני יע˜ב˘‡ ,ר ‰י„ ‰בר ‡ '‰ליו ל‡מר
י˘ר‡ל י‰י˘ ‰מך .ויבנ‡‰ ˙‡ ‰בנים
מזבח ב˘ם  '‰ו‚ו' )מלכים ‡' יח ,ל‡ – לב(.
ו‰נ ‰ל˘ון ‰כ˙וב ˙מו ,‰מ„וע „וו˜‡
במ˜ום ז˘ ‰מזכיר ב„רך ‡‚ב ‡˙
˘מו ˘ל יע˜ב ,מˆיין ˘‰י„ ‰בר ‡ '‰ליו
'י˘ר‡ל י‰י˘ ‰מך' .ולפי „ברינו כ‡ן
מבו‡ר ˘פיר˘ ,כ‡˘ר ב‡ים ל‚„‰י˘ ‡˙
‰עוב„˘ ‰בני יע˜ב ‰ם ˘נים ע˘ר ,י˘
מ˜ום לˆיין ˘ '‰נ˙ן לו ‡˙ ˘‰ם י˘ר‡ל,
˘‰רי  ‡‰ב˙ ‡‰לי‡ כ‡˘ר בי‡רנו.
ומ‚„‰˘ ‰י˘ ‡לי‰ו נ˜ו„ ‰זו „וו˜‡ בע˙
‰ז‡˙ ,נר‡‰„ ‰יינו מ˘ום ˘בענין
‰ז‰ ‰י‰ ‰ני„ון ב‡ו˙˘ ‰ע ,‰כי ע˘ר˙
˘‰בטים עזבו ‡˙  '‰ועב„ו ע"ז ,ו‰יו
בסכנ˘ ‰י‡ב„ו מ˙וך עם י˘ר‡ל ויי˘‡רו
ר˜ ˘בטי י‰ו„ ‰ובנימין ˘נו˙רו נ‡מנים
ל ,'‰וכבר ‰חל ל˜˙‰יים ב‰ם 'ועˆר ‡˙
˘‰מים ול‡ י‰י ‰מטר ו‡ב„˙ם מ‰ר‰
ו‚ו' .ובי˜˘ ‡לי‰ו ל˘‰יב ‡˙ לבם ˘ל
י˘ר‡ל ל‡בי‰ם ˘ב˘מים בירי„˙ ,˘‡‰
ול‡ י‡ב„ י˘ר‡ל .ועל כן עורר ‡לי‰ו
לפני  ˙‡ '‰זכו˙ ˘‰בטים ,ו‰י ‰במע˘יו
רמז כלפי מעל‰˘ ,‰רי ‰י„ ‰בר ‡ '‰ל
יע˜ב 'י˘ר‡ל י‰י˘ ‰מך' ,כלומר ˘˘ם
י˘ר‡ל מו˙נ ‰בכך ˘י‰יו כל י"ב ˘‰בטים
˜יימים ,ובל‡ ז˙ ‰י‡ב„ ˆור˙ו ˘‰לימ‰
˘ל עם י˘ר‡ל ,ול‡ יוכל ל‰י˜ר‡ ב˘ם
'י˘ר‡ל' ,ו‡כן נענ‡ ‰ז ‡לי‰ו ב‰ר ‰כרמל,

בן מלך על התורה
ויר„ ˘‡‰ ‰על ‰מזבח ,ע„ ˘˜ר‡ו כולם
'‰ '‰ו‡ ‡‰לו˜ים'.

ל ,‰כב וי‰יו בני יע˜ב ˘נים ע˘ר.
ובר˘"י 'וי‰יו בני יע˜ב ˘נים ע˘ר
– מ˙חיל לענין ר‡˘ון וכו'.
ורבו˙ינו „ר˘ו )˘ב˙ נ (:‰ללמ„נו ב‡
˘כולן ˘וין וכולן ˆ„י˜ים˘ ,ל‡ חט‡
ר‡ובן'.
וכן כ˙ב ‰רמב"ן ו˘‡ר מפר˘ים˘ ,כוונ˙
‰כ˙וב לומר בז˘ ,‰למרו˙ ‡ו˙ו
מע˘ ‰ל‡ נ„ח ‰ר‡ובן מכלל ˘‰בטים,
ונו˙ר מניינם ˘נים ע˘ר.
ולכ‡ור ‰י˘ ל˙מו‰˘ ,‰רי ‰‰לכ‰ ‰י‡
˘'י˘ר‡ל ‡ף על פי ˘חט‡
י˘ר‡ל ‰ו‡' )סנ„‰רין מ„‰„ ,(.יינו ˘‡ם מ‡ן
„‰ו מזרע י˘ר‡ל חוט‡ י‰ ‡‰חט‡ חמור
ככל ˘י‰י‡ ,‰ין נפ˜ע ממנו ומזרעו ˘ם
י˘ר‡ל .ו‡ם כן מ‰ ‰חי„ו˘ בז˘ ‰נו˙רו
בני י˘ר‡ל ˘נים ע˘ר .ומ‰ ‰ר‡י ‰מז‰
˘ל‡ חט‡ ר‡ובן.
ונר‡ ‰לב‡ר על פי מ˘ ‰בי‡רנו לעיל
˘˘‰בטים נח˘בים '˜‰ל ‚ויים'
)ל ,‰י‡(‰„ ,יינו ˘‡ין ז ‰כינוי בעלמ‡ כ„י
לכב„ם על י„י ˜רי‡˙ ˘ם בלב„‡ ,ל‡ כך
‰ו‡ „‰בר ביסו„ ו˙˘˙י˙ מבנ‰ ‰עם,
˘נבחרו ˘‰בטים כל ‡ח„ ו‡ח„ מˆ„
עˆמו ,ולכן כל ‡ח„ לעˆמו י˘ לו ‚„ר
'עם' .וכך ‰ו‡ ˘לימו˙ו ˘ל עם י˘ר‡ל
כ‡˘ר ‰ו‡ מורכב מ˘נים ע˘ר ˘בטים.
ו‰יינו מ‡„ ‰מרו חז"ל ˘מלב„ ברי˙
‡‰בו˙ י˘ 'ברי˙ ˘‰בטים'– ,
'ומנין ˘‰ברי˙ כרו˙ ‰ל˘בטים˘ ,נ‡מר
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וזכר˙י ל‰ם ברי˙ ר‡˘ונים ‡˘ר ‰וˆ‡˙י
‡ו˙ם מ‡ר ıמˆרים ,מלמ„ ˘‰ברי˙
כרו˙ ‰ל˘בטים' )ספר‡ בחו˜ו˙י פר˜ ח ,ועיין
˘מו"ר מ„ ,ט( ,וב‚מר‡ ‡י˙‡ '‚מירי „ל‡
כל˘ ‰בט‡' )בב‡ ב˙ר‡ ˜טו˘ ,(:לכ‡ור‰
מ‰יכי ˙י˙י ומ‰ ‰טעם לכרו˙ ברי˙ עם
˘‰בטים יו˙ר מ„‰ורו˙ ‰ב‡ים‡ .ולם על
פי ‡‰מור „‰בר מבו‡ר ˘פיר˘ ,מכיון
˘‡חר ˘נבחר יע˜ב ,חזרו ונבחרו בניו
כל ‡ח„ ו‡ח„ מˆ„ עˆמו ,ל‰יו˙ כ'עם'
לעˆמו ,לכן ל‡ „י בברי˙ו ˘ל יע˜ב וˆריך
ברי˙ לכל ‡ח„ ו‡ח„ ,ו‰בן.
ו˘‰ור˘ לז‰ ‰ו‡ במ‡˘ ‰מרו ב‚מר‡ –
'˙נו רבנן ‡ין ˜ורין ‡בו˙ ‡ל‡
ל˘ל˘ ‰ו‡ין ˜ורין ‡מ‰ו˙ ‡ל‡ ל‡רבע,
‡בו˙ מ‡י טעמ‡‡ ,ילימ‡ מ˘ום „ל‡
י„עינן ‡י מר‡ובן ˜‡ ‡˙ינן ‡י מ˘מעון
˜‡ ‡˙ינן‡ ,י ‰כי ‡מ‰ו˙ נמי ל‡ י„עינן ‡י
מרחל ˜‡ ‡˙ינן ‡י מל‡˙‡ ‡˜ ‰ינן‡ ,ל‡
ע„ ‰כ‡ ח˘יבי טפי ל‡ ח˘יבי' )ברכו˙
טז.(:
כלומר ˘˘˜‰ו ב‚מר‡ מ‡י טעמ‡ ‡ין
˜ורין ‚ם ל˘בטים '‡בו˙' ,ו‡מרינן
˘‡ין ‰טעם מ˘ום ˘‡ין כל י˘ר‡ל יוˆ‡ים
מכל ‡ח„ מ‰ם‰˘ ,רי ‚ם רחל ול‡ ‰ל‡
כולם יˆ‡ו מכל ‡ח˙ מ‰ם‡ ,ל‡ כל ‡ח˙
יל„ ‰ר˜ חל˜ מ˘‰בטים ,ובכל ז‡˙ ‰ם
נ˜ר‡ים ‡מ‰ו˙ ˘ל כל עם י˘ר‡ל‡ .ל‡
‡ס˜ינן טעמ‡ מ˘ום „ל‡ ח˘יבי כל כך
ל˜רו˙ם '‡בו˙'.
ו‰נ˜ ‰ו˘יי˙ ‚‰מר‡ ˆריכ ‰בי‡ור,
„מ‰יכי ˙י˙י ל˜רו˙ ‡˙ ˘‰בטים
'‡בו˙' ,כי ˘‰ם ‡בו˙ ר‡וי ר˜ למייס„י
‡‰ומ‰˘ ,‰ם ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב ˘כל

קלא
‡ח„ מ‰ם נבחר מ‡˙  ,'‰ועם כל ‡ח„
מ‰ם נכר˙ ‰ברי˙ בזכו˙ עˆמו ,ור˜ מ˘ום
˘‡נו ˆ‡ˆ‡י ˘ל˘˙ ‡בו˙ ‡לו ‡נו עם .'‰
‡בל ˘‰בטים ‰רי ‰ם כבר ממיל‡ נח˘בים
כעם י˘ר‡ל ,ו‡ם כן ‰ם כבר מˆי‡ו˙ ˘ל
'בנים' .וכ˘ם ˘‡ין מ˜ום ל˜רו˙ '‡בו˙'
‡˙ ר‡˘י ‰מ˘פחו˙ ב„ורו˙ ‰ב‡ים ,כך
‡ין ‚ם טעם ל˜רו˙ ‡˙ ˘‰בטים '‡בו˙',
ומ˘˜‰ ‰ו ב‚מר‡.
‡מנם לפי „ברינו מבו‡רים „ברי ‚‰מר‡
˘פיר‡˘ ,כן ‰י˙ ‰בחיר ‰נוספ˙
‚ם ב˘בטים עˆמם ,ור˜ מ˘ום ˘נבחרו
‚ם ‰ם ,על כן רו‡ים ‡˙ כל ˘בט כ'עם'
בפני עˆמו וכל ˆ‡ˆ‡י‰ם מ˙ייחסים
‡לי‰ם ,ומ˘ום כך ˘˜‰ו ˘‰י ‰ר‡וי
ל˜רו˙ם '‡בו˙' .ומ˘נינן ˘למרו˙ ז‡˙
'ל‡ ח˘יבי' ל‰י˜ר‡ '‡בו˙ ‡‰ומ '‰כמו
˘לו˘˙ ‡‰בו˙.
ו‰נ ‰עיין לעיל בפר˘˙ ויˆ‡

)כח ,כ‡

ובחל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ‡ – 'כי בחר '‰

ביע˜ב'( בפסו˜ 'ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים'
˘פיר˘ ר˘"י – '˘יחול ˘מו עלי מ˙חל‰
וע„ סוף˘ ,ל‡ ימˆ‡ פסול בזרעי' ,ובי‡רנו
˘ב˜˘˙ו ˘ל יע˜ב ‰יינו ˘יזכ˘ ‰ט‰ר˙
יסו„ ‰עם ˙ו˘לם בו לחלוטין .ו‰ו‡ י‰י‰
סיב˘ ‰כל מי ˘יוˆ‡ ממנו י˘ ‡‰ייך לעם
‰נבחר ל ,'‰וממיל‡ ‰ '‰ו‡ לו ל‡לו˜ים.
ובי‡רנו ˘ז ‰מ‡˘ ‰מרו 'מיט˙ו ˘ל יע˜ב
˘לימ) '‰וי˜"ר לו ‰ ,ועו„(.
‡מנם נר‡‡˘ ‰ף ˘בחיר˙ יע˜ב ‰י˙‰
בחיר ‰סופי˙˘ ,ממיל‡ כל בניו ‰ם
‰עם ‰נבחר ל‡ ,'‰ך ב‡ו˙ו ˘לב ˘ל בנין
˘‰בטים ,ע„יין ‰י˙‡‰ ‰פ˘רו˙ ל‰י„חו˙
מל‰יו˙ ˘בט לעˆמו.

קלב
ו‡פ˘ר ˘‚ם ז ‰כלול במ‡˘ ‰מרו חז"ל
על יע˜ב ‡בינו ˘'מיט˙ו ˘לימ,'‰
כלומר ˘כולם ‰יו ר‡ויים ל‰יבחר מˆ„
י
עˆמם.
ולפי ז ‰מבו‡ר כמין חומר מ‡˘ ‰מר
‰כ˙וב כ‡ן ‡חר מע˘ ‰ר‡ובן
'וי‰יו בני יע˜ב ˘נים ע˘ר'˘ ,ב‡ ‰כ˙וב
לומר ˘‡ו˙ו מע˘ ‰ל‡ מנע ‡˙ ר‡ובן
מל‰יבחר מל‰יו˙ ˘בט לעˆמו ול‡ נ„ח‰
מכלל ˘‰בטים ,ונו˙רו בני יע˜ב ˘נים
ע˘ר ,ומ˘ום כך „ר˘ו מכ‡ן ˘ל‡ חט‡.

לו ,יב ו˙מנע ‰י˙ ‰פיל‚˘ ל‡ליפז בן ע˘יו,
ו˙ל„ ל‡ליפז ‡˙ עמל˜.
‡י˙‡ במ„ר˘ – '‡מר ע˘יו לעמל˜ כמ‰
י‚ע˙י ל‰רו‚ ‡˙ יע˜ב ול‡ ני˙ן בי„י
˙ן „ע˙ך ל‚בו˙ נ˜מ˙י‡ ,מר לו ‰י‡ך ‡ני
יכול ל‰ז„וו‚ לו‡ ,מר לו ‰מסור˙ ‰ז‰
י‰י בי„ך כ˘˙ר‡˘ ‰נ˙˜לו ב„בר ‰וי
˜ופ ıעלי‰ם ,לפיכך ‡˙ ‰מוˆ‡ ‡ו˙ו ב‡
על י˘ר‡ל וכו' .ברפי„ים כ˙יב ‰י˘ '‰
ב˜רבנו מי„ ויבו‡ עמל˜ ,וכן ב˘ע˘ ‰מ˙
י .ונמצא שמלבד שלשת שלבי הבחירה באבות ,היה
כאן שלב רביעי שנבחרו השבטים .ועיין מה שכתבנו
בספר 'בן מלך – גלות וגאולה' )שער ה מאמר ט( .שבכל
ענייני הבחירה היסודיים בדרגות הקדושה ,מצינו
ארבעה שלבים .כגון בעניין בית המקדש  -ארץ כנען,
נחלת יהודה ,ירושלים ,הר המוריה .וכן במלכות בית
דוד – שבט יהודה ,בית ישי ,דוד ,שלמה .וכן בכהונה
– לוי ,קהת ,עמרם ,אהרן .ועיין לעיל בפרשת לך לך
)יד ,יח( שהיו ארבעה שלבים גם בתפקיד הכהונה שמצד
כלל העולם.
אולם שונה בחירה זו של השבטים ,שהרי בכל שאר
הבחירות ,נבחר האחד והשאר נדחו ,אולם לגבי בחירה
זו התפלל יעקב שתהא מיטתו שלימה ,ואכן נבחרו
כולם להמשיך את דרכו של יעקב.

בן מלך על התורה
‡‰רן ˘נ‡מר וי˘מע ‰כנעני' )יל˜וט ˘מעוני

פר˘˙ חו˜˙ רמז ˙˘ס„(.
‡ולם עמל˜ על ‰בר˘עו על סבו ע˘יו ע„
˘נע˘ ‰מˆי‡ו˙ ‰רע ,ע„ כ„י כך
˘˙‰ורˆ ‰יוו˙ ‰למחו˙ ‡ו˙ו ו‡˙ זכרו.
וˆריך לב‡ר ‡יך יˆ‡ כז‡˙ „וו˜‡ מ‚זע
יˆח˜ ורב˜„˜‰ ‰ו˘ים.
ונר‡ ‰בז‰˘ ‰י‡ ‰נו˙נ˙‰˘ ,ר˘עים
˘נע˘ו 'מˆי‡ו˙ ˘ל רע' יוˆ‡ים
„וו˜‡ מ‰בירור ‡‰חרון ,ו‰יינו על פי מ‰
˘בי‡רנו ‰˘ .בירור ב„ורו˙ ˜‰ו„מים
‰י ‰בירור בין בני ‰עולם ובין בני
מ˘פחו˙ ‡בר‰ם ויˆח˜‡ ,ולם ‰בירור
בין יע˜ב וע˘יו ‰י ‰בירור בין ˙‡ומים,
˘‰ם בבחינ˙ ‡י˘ ‡ח„ ‰מחול˜ ל˘ני
‚ופים ,ו‰בירור ‰י ‰בבחינ˙ ‰פר„˙ נפ˘
‡ח˙ ל˘נים ו‰ב„ל˙ ‰חל˜ ‰טוב ˘ב‰
לחו„‡˘ ,ין לך בירור מוחלט ˘ל ‰טוב
בט‰ר˙ו ‚„ול מז.‰
ומכיון ˘יע˜ב וע˘יו ‰ם מˆי‡ו˙
מ‡וח„˙ ˘נברר ‰ונפר„‰ .‰רי
יע˜ב נטל ‡˙ כל חל˜ ‰טוב ,ו‰ו˙יר ‡˙
כל ‰רע ‡ˆל ע˘יו ,כי בכ„י למˆו˙ ‡˙
חל˜ ‰טוב בט‰ר˙ו נבר‡ו יע˜ב וע˘יו
˙‡ומים ,ויע˜ב נטל כל ‰טוב לעˆמו,
ונע˘ ‰יע˜ב 'מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘ ,'‰וע˘יו
ועמל˜ נע˘ו 'מˆי‡ו˙ ˘ל רע'.
ו‰ו‡ עומ˜ „ר˘˙ חז"ל במ„ר˘ – 'ונ˘‡
˘‰עיר עליו' )וי˜ר‡ טז ,כב( ז ‰ע˘יו,
˘נ‡מר '‰ן ע˘יו ‡חי ‡י˘ ˘עיר'˙‡' ,
כל עונו˙ם' – 'עונו˙ ˙ם'˘ ,נ‡מר ויע˜ב
‡י˘ ˙ם' )בר"ר ס ,‰טו(‰„ .יינו ˘יע˜ב
וע˘יו „ומים ל˘ני ˘‰עירים ˘ל יום
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‰כיפורים„˘ ,וו˜‡ מ˙וך ‰יו˙ם „ומים,
‰ם מ˙בררים ב‡ופן ז ,‰כ‡˘ר ‡‰ח„
עול ‰ל ,'‰ומ˘נ‰ו מ˘˙לח לעז‡זל עם
כל עוונו˙ ופ˘עי בי˙ י˘ר‡ל.
]וכעין ז‰ ‰ם „ברי ‰מ„ר˘ – 'ויˆ‡
‰ר‡˘ון ‡„מוני ,למ ‰יˆ‡ ע˘יו
˙חיל ‰כ„י ˘יˆ‡ ‰ו‡ ו˙ˆ‡ סריו˙ו עמו,
‡"ר ‡ב‰ו כ„‰ין פרביט‡ ˘‰ו‡ מ˘טף
‡˙ בי˙ ‰מרח ,ıו‡ח"כ מ˙רח ıבנו ˘ל
מלך ,כך למ ‰יˆ‡ ע˘יו ˙חיל ,‰כ„י ˘יˆ‡
‰ו‡ ו˙ˆ‡ סריו˙ו עמו' )ב"ר ס‚ ,ח([.

לו ,ל‡ ו‡ל‰ ‰מלכים ‡˘ר מלכו ב‡רı
‡„ום לפני מלך מלך לבני י˘ר‡ל.
ˆריך בי‡ור ל˘ם מ‰ ‰זכיר ‰כ˙וב 'לפני
מלך מלך לבני י˘ר‡ל' ,ומ„‰ ‰בר
נו‚ע לענין ˘לפנינו .ובפרט ˘בזמן ˙‰ור‰
ל‡ ‰י ‰כלל מלך לבני י˘ר‡ל] .ועיין
ב‡בן עזר‡ ור˘ב"ם ˘פיר˘ו ‰כוונ ‰על
מ˘.[‰

קלג
ונר‡˘ ‰מבו‡ר כ‡ן ‰נימו˜ ˘‰י˙‰
‡פ˘רו˙ ל‰יו˙ מלך ל‡„ום ,מ˘ום
˘ל‡ ‰י ‰מלך לבני י˘ר‡ל˘ ,כל עו„ ˘ל‡
‰י ‰מלך לבני י˘ר‡ל ‰י ‰יכול ל‰יו˙ מלך
ל‡„ום‡ ,בל כ˘י‰י ‰מלך לבני י˘ר‡ל‡ ,י
‡פ˘ר ˘י‰י ‰מלך ל‡„ום ,ו‰יינו מטעם
ברכ˙ '‰וי ‚ביר ל‡חיך' ,ונבו‡˙ 'ול‡ום
מל‡ום י‡מ .'ıוכמו ˘‰וב‡ בר˘"י כ‡ן
˘בימי ˘‡ול כ˙יב – '‡ין מלך ב‡„ום נˆב
מלך' )מלכים ‡' כב ,מח ועיין ר˘"י ˘ם(.
‡ולם ‡חר כך כ˘חט‡ו י˘ר‡ל בימי
י‰ורם מר„ו ‡„ום ,כמוב‡ בר˘"י
כ‡ן ,כמו ˘כ˙וב 'ויפ˘ע ‡„ום מ˙ח˙ י„
י‰ו„) '‰מלכים ב' ח ,כב( ,ו‡ז ˜˙‰יים 'ו‰י‰
כ‡˘ר ˙רי„ ופר˜˙ עולו מעל ˆוו‡רך'
)לעיל כז ,מ(.
ולע˙י„ לבו‡ ˙˘וב מלכו˙ י˘ר‡ל
ב˘לימו˙ ו‡ז י˙˜יים ‰כ˙וב –
'ול‡ י‰י˘ ‰רי„ לבי˙ ע˘יו ו‚ו' ו‰י˙‰
ל‰ '‰מלוכ) '‰עוב„י ,‡ ‰יח(.

פרשת
וישלח
מאמרים

˙וכן ‰מ‡מרים
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מאמר א
מערכת יעקב ועשיו ' -מעשה אבות סימן לבנים'
השתדלות יעקב לפייס את עשיו

'וי˘לח יע˜ב מל‡כים לפניו ‡ל ע˘יו ‡חיו ‡רˆ˘ ‰עיר ˘„„‡ ‰ום .ויˆו ‡ו˙ם
ל‡מר כ‡˙ ‰מרון ל‡„וני לע˘יו ,כ‡ ‰מר עב„ך יע˜ב ,עם לבן ‚ר˙י ו‡חר ע„ ע˙.'‰
)לב ,ד-ה(.
ובר˘"י – '‚ר˙י – ל‡ נע˘י˙י ˘ר וח˘וב ‡ל‡ ‚ר‡ ,ינך כ„‡י ל˘נו‡ ‡ו˙י על ברכו˙
‡ביך ˘ברכני '‰ו‚ ‰ביר ל‡חיך'‰˘ ,רי ל‡ נ˙˜יימ ‰בי'.
י˘ לעיין בטעם „‰בר‡˘ ,חר ˘כבר נטל יע˜ב ‡˙ ‰ברכו˙ מיˆח˜ ע„יין עברו
עליו ‰רב˙ ‰ל‡ו˙ מ‡ליפז ,וכן כל ‡ו˙ם ˘‰נים ˘‰י ‰יע˜ב ‡ˆל לבן ‰יו מנ˙ חל˜ו
סבל ועמל ,ו‚ם ‡חר ˘נמלט ממנו ˘בע י‚ון ו‡נח ,‰וע„יין ‰וˆרך ל‰י‡ב˜ ול‡˙‰מı
לפייס ‡˙ ע˘יו ‰ר˘ע .ו‡י‰ ‰ו‡ כל ˘‰פע ˘ל 'מטל ˘‰מים ומ˘מני ‡‰ר ıורוב „‚ן
ו˙ירו˘'.
ונר‡‰„ ,‰יינו מ˘ום ערעורו ˘ל ע˘יו ˘ל‡ ˘‰לים עם ל˜יח˙ם על י„י יע˜ב˘ ,כל
עו„ ˘˜יים ˜יטרו‚‡ ,ין ‰ברכ ‰יכול ‰לבו‡ ב˘לימו˙ ,וי˘ בי„ ‰מ˜טר‚ כח לעכב
‡˙ ˜יום ‰ברכ.‰
וז˙ ‰וכן עניינ˘ ‰ל פר˘ ‰זו ˘יע˜ב ‡בינו ח˙ר בכל מ‡ו„ו לפייס ‡˙ ע˘יו ול‰סיר
‡˙ חרונו וזעפו על נטיל˙ ‰ברכו˙ ממנו ,כי י„ע יע˜ב ˘ר˜ כ‡˘ר ˙סור ˙רעומ˙ו על
כך‡ ,ו ‡ז ˙וכל ‰ברכ ‰ל˜˙‰יים במלו‡ ‰וב˘לימו˙.‰
ו‡ף ˘יע˜ב ˆ„˜ בל˜יח˙ ‰ברכו˙ וזכ ‰ב‰ם ב„ין ‡חר ˘˜נ‰ ˙‡ ‰בכור ‰מע˘יו,
ומלב„ ז‡˙ נכון ל˘לול ‡˙ ‰ברכו˙ מע˘יו ב‰יו˙ו חוט‡ ופו˘ע ,בכל ז‡˙ מפ‡˙
˜יטרו‚ו ˘ל ע˘יו נ‡ל ıיע˜ב לברוח ˘„‡ ‰רם.

קלח
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]ו‡פ˘ר ˘ז‚ ‰ם ‰טעם למ˘ ‰סבל יע˜ב כל כך מרמ‡ו˙ו ˘ל לבן ,לעבו„ ˙ח˙יו
‡רבע ע˘ר˘ ‰נים ,כמו ˘‡מר 'ביום ‡כלני חורב ו˜רח בליל) '‰לא ,מ( ,ול‡ נ˙ב‡ר
ב˙ור ‰טעם „‰בר ,ולכ‡ור‰ ‰יינו מ˘ום ˘כל עו„ ˘י˘ ˜טרו‚ על ‰ברכו˙ חל עיכוב
ב˜יומם‡ ,ו‡כן ר˜ ‡חר כך כ˘נ˙פייס ע˘יו זכ ‰יע˜ב ל˜ˆ˙ ˘לו .‰וי˘ לומר ˘מ˘ום
כך נס˙בב ˘‚ם סבלו ‡ˆל לבן ˙‰עורר על י„י בריח˙ו מע˘יו בחוסר כל˘ ,ב‡ לי˜ח
‡˙ ‡˘˙ו בי„ים רי˜ניו˙ ,וכמו ˘‡מרו חז"ל ˘‡ליפז בן ע˘יו ר„ף ‡חריו ונטל ‡˙ כל
‡˘ר לו ,ו‡ף לפי פ˘וטו מ˘ ‰ל‡ ‰י ‰סיפ˜ בי„ו לˆ‡˙ ברכו˘ רב ב„ומ ‰ל‡ליעזר
˘‰לך עם ע˘ר‚ ‰מלים‰ ,יינו מ˘ום ˘ברח מפח„ ע˘יו .וז‡˙ מ˘ום ˘˙‰עוררו˙
˜‰טרו‚ ˘ל ע˘יו ‰ו‡ ‰י‚ ‰ם ‰סיב ‰בעומ˜ם ˘ל „ברים לˆרו˙יו ‡ˆל לבן[.
וישקהו  -ההודאה על הברכות

ול˘ם כך נ˜ט יע˜ב בכל ‡‰פ˘רויו˙ ˘עמ„ו בפניו ,ו‰עני˜ לע˘יו „ורון עˆום
מנח˘ ‰לוח ‰לפניו ב„רך כבו„ ו‰כנע ‰מופל‚˙ ,ומ˙וך מ‡מˆים ופעולו˙ ˘ונו˙
ל„‚‰יל ‡˙ ‰רו˘ם בעיניו ,כמו ˘נ‡מר 'ורווח ˙˘ימו בין ע„ר ובין ע„ר' ,ו‡חר כך
כ‡˘ר נפ‚˘ עמו ‰כניע ‡˙ עˆמו כליל ו˙˘‰חוו ‰לפניו ˘בע פעמים ,ו‰י ‰נכון
ל‰עני˜ לו כל ‚ינוני ‰כבו„ ˘בעולם ובלב„ ˘יע˙ר לו ע˘יו וי˙פייס עמו.
ו‡כן מ‡מˆיו ‰כבירים ˘ל יע˜ב נ˘‡ו פרי ,ככ˙וב – 'ויר ıע˘יו ל˜ר‡˙ו ויחב˜‰ו
ויפול על ˆו‡רו וי˘˜‰ו ויבכו' )לג ,ד( .כלומר ˘˘וב ‡ין ‰ו‡ נוטר לו ו˘וטם ‡ו˙ו על
‰ברכו˙‡ ,ל‡ ‰ו‡ ‡חיו ורעו ‰מחב˜ו ומנ˘˜ו.
ו‡מרו חז"ל ˘כ‡˘ר ‡מר ע˘יו ליע˜ב – 'י‰י לך ‡˘ר לך – כ‡ן ‰ו„ ‰לו על
‰ברכו˙' )רש"י לג ,ט( .ובמ„ר˘ – '‡מר רבי ‡ייבו לפי ˘‰יו ‰ברכו˙ מפו˜פ˜ו˙ בי„ו,
ו‰יכן נ˙‡ו˘˘ו לו ,כ‡ן ,מן „‡מר לי‡' ‰חי י‰י לך ‡˘ר לך'‡ ,מר רבי ‡לעזר‡ ,ין
א  .עיין מדרש ילמדנו – )בתי מדרשות חלק א( 'אמר לו יעקב מה עשיתי לך שאתה רודפני ,אמר לו עשיו את בכורתי לקחת
ואף ברכתי הוספת לך ,אמר לו יעקב מכל הברכות שברכני אבי לא הגיעני דבר ,אמר לו ומי לך כל המחנה הזה ,אמר לו
יגיע כפי שיגעתי עם לבן' ,הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני' ,ומה הגיעני מן הברכות ,אבא אמר
לי 'ויתן לך האלוקים מטל השמים וגו' )בראשית כז ,כח( איה דגן ויין ושמן שבא לידי ,כששמע עשיו דבריו אמר בלבו לפיכך
לא הגיעוהו מפני שנטלן במרמה ,ואני הברכות שברכני אבא באו לידי מפני שנטלתי אותם ברצון וכו' )פרשת וישלח אות עא(.
ובמדרש תנחומא ' -כך שנו רבותינו ההורג נפש בשגגה גולה לערי מקלט ,לשלש הערים שבעבר הירדן ושלש שבארץ
כנען ,ויעקב אבינו גלה לחרן בורח בנפשו ,ונתיירא שלא יהרוג אותו הרשע עשיו אחיו ,מכיון שראהו הקב"ה בצרה גדולה
נגלה עליו בחלום' )ויצא פרק א(.
ועיין מה שכתב על זה בספר 'שפת אמת' ' -במדרש תנחומא ההורג בשוגג גולה כו' משמע שהוצרך אבינו יעקב לברוח
על ידי שנדחה עשיו על ידי לקיחת הברכות במרמה ,ונראה שהיה זה סיבה מהשי"ת עבור בני ישראל וכו' שסבל צער
גידול בנים הוא שהיה מיצר עבורנו ,אך איך היה יכול להיות לו צרות מאחר שבאמת ה' עמו והיה אדם השלם ,לזאת
סיבב השי"ת שיהיה הברכות במרמה ושיהיה על ידי זה בסכנה באמת ,ויוכל להתפלל מתוך הצרה כדי שיהיה סימן לבניו,
כי בוודאי היה יכול השי"ת לסבב להיות הברכות ברצון אביו כנ"ל )ליקוטים  -פרשת ויצא(.
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˜יום ‚‰ט ‡ל‡ בחו˙מיו˘ ,ל‡ ˙‡מר ˘‡לולי ˘רימ ‰יע˜ב ‡בינו ‡˙ ‡ביו ל‡ נטל
‰ברכו˙˙ ,למו„ לומר '‡חי י‰י לך ‡˘ר לך' )ב"ר עח ,יא(.
ב„ברי חז"ל ‡לו מבו‡ר ל„‰י‡ ˘‰י ‰ליע˜ב ˆורך ב‰ו„‡ ‰זו ˘ל ע˘יו .וכ‡מור,
כי למרו˙ ˘‰ברכו˙ ני˙נו לו ו‚ם יˆח˜ ‰סכים על כך ב‡מרו '‚ם ברוך י‰י ,'‰בכל
ז‡˙ כל עו„ ˘ל‡ ‰ו„ ‰לו ע˘יו על ‰ברכו˙‰ ,פריע „‰בר ל˜יום ‰ברכ ‰ב˘לימו˙.
וז‡˙ ‰י˙‰ ‰מטר‡˘ ‰לי ‰ח˙ר יע˜ב בכל פעולו˙יו ל˜ר‡˙ ע˘יו˘ ,יסיר ‡˙ ˜יטרו‚ו
וכעסו ול‰וˆי‡ ממנו ‡˙ ‰סכמ˙ו ו‰ו„‡˙ו על ‰ברכו˙.
ו‰נ ‰מ‡ורע ז˘ ‰ל '‰ו„ ‰על ‰ברכו˙' ‰ו‡ ˘לב מכריע ב˙ול„ו˙ עם י˘ר‡ל,
˘בר‚ע ז˘ ‰ל 'וי˘˜‰ו' ‡ירע נס ‚„ול לע˙י„ו ˘ל יע˜ב ועם י˘ר‡ל בכל „‰ורו˙,
˘ב‡ו˙˘ ‰ע ‰נ˙פ˙ ‰ע˘יו ל„ורון ˘ל יע˜ב ,וחיב˜ו ונ˘˜ו.
ובמע˘ ‰ז‰ ‰י ‰כעין חזר ‰על מכיר˙ ‰בכור˘ ,‰ב˙˘‰ ‰מ˘ ב˙חיל˙ „רכו ˘ל
יע˜ב מול ע˘יו ‰ר˘ע˘ ,פי˙‰ו למכור ‡˙ בכור˙ו עבור נזי„ ע„˘ים ,וב‰כירו ‡˙
˘פלו˙ רוחו ו˙‡וו˙ לבו ˘ל ע˘יו ‰ר˘ע˘‰ ,ביע ‡˙ עיניו בכל ‡ו˙ו „ורון ,ע„
˘עבור ע„רי עיזים ורחלים נע˙ר לבו ל‰סיר ‡˙ כעסו ו˙לונ˙ו מעם יע˜ב על ‰ברכו˙
‰נˆחיו˙ ל„ורו˙ עולם מטל ˘‰מים ומ˘מני ‡‰ר ıו‰וי ‚ביר ל‡חיך ,וב˘וח„ ז‰
סימ‡ ‡˙ עיניו וט˘ט˘ ‡˙ „ע˙ו ע„ ˘‰סכים עמו ווי˙ר על ˙ביע˙ו ועל חל˜ו בברכ˙
יˆח˜ ,ו‰לך לו ל‰ר ˘עיר.
לא נשקו בכל לבו

‡ל‡ ˘ע„יין ˆריך בי‡ור ,כי ‡ף ˘ב‡ו˙˘ ‰ע‡ ‰כן ‰רפ ‰ע˘יו מיע˜ב ו‰ניח
לו לבנו˙ ‡˙ בי˙ו ומ˘פח˙ עם י˘ר‡ל‡ .ך מ„וע ע„יין ל‡ ב‡ ˙‰י˜ון ˘‰לם ול‡
נ˙˜יימו ‰ברכו˙ ב˘לימו˙ ,ו‡„רב ‰יע˜ב ובניו יר„ו מˆרימ ‰וסבלו מרורו˙ ב‚לו˙
זו ול‡חר מכן ב‚לויו˙ ‡חרו˙ ,ו‡ף ע˘יו עˆמו ועמל˜ ב‡ו כפעם בפעם על יע˜ב
ל‰ילחם בו ולכלו˙ו ,ובפרט ב‚לו˙ ‰חל ‰ז‚ ,‰לו˙ ‡„ום˘ ,מחמ˙‡ ‰נו כבו˘ים
ב‚ול ‰ע„ ‰יום ‰ז ‰וסובלים מ˙י‚ר˙ י„ו ˘ל ע˘יו.
ונר‡‰ ‰בי‡ור בז‰„ ,‰יינו כפי ˘‡מרו חז"ל )ב"ר עח ,ט ,וספרי בהעלותך יא( ומוב‡
בר˘"י – 'נ˜ו„ על 'וי˘˜‰ו' וכו' – לומר ˘ל‡ נ˘˜ו בכל לבו' )לג ,ד(‡˘ .ף ˘נע˙ר
ל‰פˆר˙ יע˜ב ל‰סיר ˙רעומ˙ו ול‰ו„ו˙ לו על ‰ברכו˙ ,בכל ז‡˙ ל‡ ‰י„‰ ‰בר
בכל לבו ובמלו‡ ‰סכמ˙ נפ˘ו ,ופ˜פו˜ים ‡לו ˘‰יו בלבו ˘ל ע˘יו ‰ם מעכבים ‡˙
˘לימו˙ ‰ברכו˙ מלחול ,ו‰ם ˘‡ינם מ‡פ˘רים ‡˙ ˙‰י˜ון ˘‰לם.
שיטת רשב"י שנכמרו רחמיו

ו‡מנם מˆינו בז„ ‰בר נפל‡ ,כי ‰נ ‰רבי ˘מעון בר יוח‡י חול˜ על „ע˙ ˜"˙‰
וס"ל ˘ע˘יו נ˘˜ו בכל לבו – '‡מר רבי ˘מעון בן יוח‡י ‰לכ‰ ‰י‡ בי„וע ˘ע˘יו
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˘ונ‡ ליע˜ב‡ ,ל‡ ˘נכמרו רחמיו ב‡ו˙˘ ‰ע ‰ונ˘˜ו בכל לבו') .ספרי בהעלותך שם ,רש"י

שם(.
ו‡כן במ˜ביל לז ‰מˆינו ˘„ע˙ ר˘ב"י ˘כבר בזמן ‰ז ‰נכון לפעמים לנ‰ו‚ כפי
‰‰בטחו˙ ˘‰ובטחנו על ע˙ ‡‚‰ול ‰ו˙‰י˜ון ˘‰לם.
כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ – '˙נו רבנן' ,ו‡ספ˙ „‚נך' מ˙ ‰למו„ לומר ,לפי ˘נ‡מר 'ל‡ ימו˘
ספר ˙‰ור‰ ‰ז ‰מפיך' יכול „ברים ככ˙בן˙ ,למו„ לומר 'ו‡ספ˙ „‚נך'‰ ,נ ‚‰ב‰ן
מנ„ ‚‰רך ‡ר„ ,ıברי רבי י˘מע‡ל .רבי ˘מעון בן יוחי ‡ומר ‡פ˘ר ‡„ם חור˘ ב˘ע˙
חרי˘ ‰וזורע ב˘ע˙ זריע ‰ו˜וˆר ב˘ע˙ ˜ˆיר ‰ו„˘ ב˘ע˙ „י˘ ‰וזור ‰ב˘ע˙ ‰רוח,
˙ור ‰מ ‡‰˙ ‰עלי‡ ,‰ל‡ בזמן ˘י˘ר‡ל עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום מל‡כ˙ן נע˘י˙ על
י„י ‡חרים˘ ,נ‡מר 'ועמ„ו זרים ורעו ˆ‡נכם' ,ובזמן ˘‡ין י˘ר‡ל עו˘ין רˆונו ˘ל
מ˜ום מל‡כ˙ן נע˘י˙ על י„י עˆמן˘ ,נ‡מר 'ו‡ספ˙ „‚נך' )ברכות לה.(:
ו‰יינו „ר˘ב"י ל˘יט˙ו ˘כיון ˘נ˘˜ו בכל לבו כבר ע˙‰ ‰ו‡ זמן ˙‰י˜ון ˘‰לם,
וכבר ני˙ן לנ‰ו‚ כפי ˘ר‡וי לנ‰ו‚ בע˙ ‡‚‰ול˘‰ ‰לימ‡˘ ‰ין ˆורך לעסו˜ ב„רך
‡ר‡ ıל‡ מל‡כ˙ן נע˘י˙ על י„י ‡חרים.
‡כן מ˘ ‰בפועל ע„יין ‡נו ˘רויים ב‚לו˙ ומסובלים בעמל ,ב‡ופן רחו˜ מ˘‰לימו˙
ו‰טוב˘ ‰ל ‡‚‰ול ‰ו˙‰י˜ון ˘‰לם .ז‡˙ ‰ו‡ מ˘ום ˘ר˜ ב‡ו˙˘ ‰ע ‰נכמרו רחמיו,
‡בל מי„ ‡חר כך ˘ב לכעסו .ועו„ ˘‰רי רבנן פלי‚י על ר˘ב"י וס"ל ˘ל‡ נ˘˜ו בכל
לבו ,ומ‡חר ˘נחל˜ו חכמים ב„בר ‰רי ‰כלל ‰ו‡ ˘'‡לו ו‡לו „ברי ‡לו˜ים חיים'.
כלומר ˘ני˙ן לר‡ו˙ ‡˙ ˘ני ‰מ‰לכים במˆב „‰ברים ,וכל מ"„ מ˘˜יף על „‰בר
מ˙וך ‰מבט ˘לו ,ו‡ף ˘ר˘ב"י סבר ˘מˆב ז ‰י˘ לח˘בו ˘‰י‰ ‰ני˘ו˜ בכל לבו,
‡ולם ‰רי י˘ מ˜ום ‚ם למבט ˘ל „ע˙ רבנן „ס"ל '˘ל‡ נ˘˜ו בכל לבו'.
ו‰נ˙‰ ‰י˜ון ˘‰לם י‰י ‰כ‡˘ר לע˙י„ לבו‡ יוסר כל ˜‰יטרו‚ ,ו‡ז י˙‚ל ‰כי ע˘יו
‰ו‡ כולו רע ,וכ„כ˙יב – '‡יך נחפ˘ו ע˘יו נבעו מˆפוניו' )עובדיה א ,ו( ,כלומר ˘י˙‚ל‰
‡ז ˘כל ח˘יבו˙ו ˘מר‡ ‰עˆמו בז‰ ,‰ו‡ ר˜ חיˆוניו˙ ˘פו˘ט טלפיו ומ˙עטף
בטלי˙ו ,וממיל‡ ‡ב„ ‰ממנו כל זכו˙ טענ ‰על ‰ברכו˙ ,ו‡ז יחולו על יע˜ב כל
‰ברכו˙ במלו‡ם ב˘לימו˙.
המלחמה מול עשיו לעומת המלחמה מול שאר האומות

ו‰נ‡ ‰נו מוˆ‡ים ל‡ורך כל „‰רך„‚‰˘ ,ול ‰ו‰עליונו˙ ˘ל י˘ר‡ל ‰י‡ ˘מעורר˙
‡˙ ‡יב˙ם ‰עז˘ ‰ל ‡„ום ועמל˜ .כי כל עו„ ˘יע˜ב ˜טן ו„ל ומו˘פל ב‚לו˙ו‡ ,ין
ע˘יו מ˙עס˜ בו‡ ,ולם כ‡˘ר ‰ו‡ זוכ ‰ל‡יזו ‚„ול‰ ,‰ו‡ מי„ מ˙עורר ו˜ופ ıעלי‰ם.
˘ור˘ כל ‰מערכ‡ ‰ח„ ‰ו‡ ,מ˘ ‰טור„ ‡˙ עמל˜ מˆי‡ו˙ו ˘ל עם י˘ר‡ל‰ ,יינו
מ˘ום ˘‚„ול˙ם ˘ל י˘ר‡ל מונע˙ מעם עמל˜ ,ל‰יו˙ ‰ו‡ „‚‰ול ו‰נכב„ בעולם,
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וכ„כ˙יב 'ול‡ום מל‡ום י‡מ) 'ıלעיל כה ,כג( ,ו„ר˘ו חכמים 'כ˘ז˜ ‰ם ז ‰נופל' )רש"י

שם; מגילה ו.(.
ו‰נ‡˘ ‰יפ˙ו ˘ל עמל˜ ל‚„ול‰ ,‰י‡ מחמ˙ ˘‰חˆנו˙ ו‡‚‰וו˘ ‰בו .ו‡ילו עם
י˘ר‡ל‰ ,עם ‰נבחר ל ,'‰ונו˘‡ „‚ל מלכו˙ו בעולם‰ ,עם ‰מייˆ‚ ‡˙  ˜„ˆ‰ו‰יו˘ר.
‰ם ‰מ‰ ‰ר‡ויים ל‰יו˙ ‰עליונים ו‰נכב„ים ב‡ומו˙ ,ול‡‰יר ל‚ויים בנו‚˙˜„ˆ ‰ם.
ו‡כן כך ‰ו‡ ל‡מי˙ו ˘ל „בר.
וכבר ‡‰רכנו בז ‰ברי˘ פר˘˙ ˙ול„ו˙ )חלק המאמרים מאמר ב 'ולאום מלאום יאמץ'( ˘˘ונ‰
מערכ ‰זו ˘ל ע˘יו ממלחמ˙ם ˘ל ˘‡ר ‡ומו˙ ‰עולם נ‚„ עם י˘ר‡ל .כי ˘‡ר
‡‰ומו˙ מ˙עוררים נ‚„ עם י˘ר‡ל מˆ„ ˜נ‡˙ם ,כ‡˘ר רו‡ים ˘י˘ לי˘ר‡ל מעלו˙
˘ל חכמ ‰וˆ‰לח ,‰ו‡ינם יכולים לסבול ˘‡ח„ ‰עמים י˘י‚ו יו˙ר מ‰ם .ובמיוח„
‡לו ˘יו„עים על בחיר˙  '‰בי˘ר‡ל„˘ ,בר ז ‰מעורר ב‰ם ˜נ‡ ‰ו˘נ‡ ‰רב‡˘ .‰ינם
מסכימים ˘‡ח„ ‰עמים י‰י ‰יו˙ר ח˘וב ונכב„ מ˘‡ר ‡‰ומו˙.
‡ולם עם ע˘יו ועמל˜ י˘ כ‡ן מערכ ‰נˆחי˙ ˘ל 'מי ימלוך' .מלחמ˙ם ˘ל ע˘יו
ונכ„ו עמל˜ ימ"˘ ‰ניˆב בר‡˘ מערכ ‰זו ,נובע˙ מכך ˘‰ם רו‡ים בעˆמם ח˘יבו˙,
˘כן י˘ ב‰ם כ˘רונו˙ '‡י˘ יו„ע ˆי„'' ,ר‡˘י˙ ‚ויים עמל˜' )במדבר כד ,כ( .ול„ע˙ם‰ ,ם
‡לו ˘ˆריכים ל‰יו˙ ח˘ובי ‰עולם ור‡˘ לעמים‡ .מנם ‰ם מכירים בכך ˘עליונו˙
וח˘יבו˙ יו˙ר מ‰ם ,נמˆ‡˙ ר˜ בי˘ר‡ל .ויו„עים ‰ם ˘‡ין ‡פ˘רו˙ ל˘ני ‰כוחו˙
‰ללו ל‰יו˙ מלכים בעולם‰ .מלוכ ‰נופל˙ בין ˘ני‰ם‡ ,ו י˘ר‡ל ‡ו ע˘יו.
ו‰טעם ˘לכל ‡‰ומו˙ ‡ין כלל ˘ור˘ ב‚„לו˙ זו‰ ,יינו מ˘ום ˘‡ין ‰ם בני‰ם ˘ל
‡בו˙ ‰עולם‡ ,בר‰ם ויˆח˜‰˘ ,יו נ˘י‡י ‡לו˜ים ונ„יבי עמים .כל בני ‰עמים ‡ין
ל‰ם ח˘יבו˙ מיוח„˙ ,ו‡ף ‰ם עˆמם מכירים בז‡˘ ‰ין „‰בר ב‡ בח˘בון כלל ˘‰ם
י˙ייˆבו בפיס‚˙ ‰עולם ,ו‡פילו י˘מע‡ל ובני ˜טור‰ ‰רי ‰ם בני ˘‰פח‡ .‰בל ע˘יו
ח˘יבו˙ו ועליונו˙ו נובע˙ מז‰˘ ‰ו‡ בן יˆח˜ ורב˜.‰
שני סוגי הצרות אצל יעקב אבינו
ונר‡˘ ,‰מלחמ˙ כלל ‡‰ומו˙ בעם י˘ר‡ל‡ ,ף ‰י‡ ˜˙‰יימˆ‡ ‰ל יע˜ב כסימן
לבנים ב‰יו˙ו ‡ˆל לבן ‡‰רמי ,ובי˜˘ ל‡ב„ו מחמ˙ ˜ינ‡ ‰ו˘ם לו עלילו˙ „ברים
˘נטל ממנו ‡˙ כל רכו˘ו ומ‡˘ר לו ע˘ ˙‡ ‰כל ‰חיל ‰ז .‰ו‡מר לו 'וכל ‡˘ר ‡˙‰
רו‡ ‰לי ‰ו‡' )לא ,מג(.

וז‡ ‰ופי ˙‰לונו˙ ו˘נ‡˙ ‰עמים בימי ‚‰לו˙ ‡‰רוכ˘ ,‰מ‡˘ימים ‡˙ ‰י‰ו„ים
˘מנˆלים ‡˙ ‡‰ומו˙ ˘ב˙וכם ‰ם ˘רויים וחומסים ‡˙ ממונם ,ובכללו˙ ‰ם מ˙˜˘ים
לסבול ‡˙ ˆ‰לח˙ י˘ר‡ל ,ולכן בכל ע˙ רו„פים ‡ו˙ם ומ„כ‡ים ‡˙ רוחם בי„ ˜˘.‰
‡ולם מלחמ˙ ע˘יו ועמל˜ ‰י‡ מלחמ˙ חסר˙ פ˘רו˙ ,כי ‰עליונו˙ ‡‰מי˙י˙ ˘ל
עם י˘ר‡ל ,עומ„˙ ל‰ם ב„רכם ,ו‡ינ ‰מ‡פ˘ר˙ לע˘יו ל‰יו˙ עליון על כל ‡‰ומו˙,
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בן מלך על התורה

'כ˘ז˜ ‰ם ז ‰נופל' .ובפרט כ˘נ„מ ‰ל‰ם ˘י˘ר‡ל ע˙י„ים לעלו˙ ל‚„ול ,‰ב‡ים
עלי‰ם בכל כוחם ,ל˘‰מי„ ל‰רו‚ ול‡ב„ ,כי יו„עים ‰ם ˘כל עו„ ˘י˘ר‡ל נמˆ‡ים
בעולם ‰ם י‰יו עליונים ונכב„ים יו˙ר מ‰ם.
ו‰נ˘ ‰ני מלחמו˙ ‡לו ˘‰יו ליע˜ב בטרם בו‡ו ל‡ר ıכנען‰ ,ם סימן לבניו על כלל
ˆ‰רו˙ ˘י‰יו ל‰ם בימי ‚לו˙ם‰ ,ן ˆרו˙ בבחינ˙ לבן ‡‰רמי ,ו‰ן מלחמ ‰מˆ„ בחינ˙
ע˘יו ועמל˜ .ע„ ˘˙בו‡ ‚‡ול˙ם ו‰י˙ ‰ל‰ '‰מלוכ.‰
עשיו בא להילחם כאשר יעקב עולה לגדולה

ו‡כן כ‡˘ר נ˙בונן ל‡ורך כל „‰רך‰ ,רי בכל פעם ˘ב‡ו ע˘יו ועמל˜ על י˘ר‡ל,
‰י ‰ז ‰ל˜ר‡˙ ‚ילוי מ„רי‚ ‰מחו„˘˙ בי˘ר‡ל .ובכל ע˙ ‡˘ר יע˜ב נמˆ‡ ב„רכו
לעלו˙ ל‚„ול ,‰נטפלים ‡ליו ע˘יו ועמל˜ ,ל‰פריע ‡ו˙ו ב„רכו.
ו‰נ ‰לי˘ר‡ל י˘ כמ ‰וכמ ‰ענייני מעל ‰וח˘יבו˙‰ ,מ˜יפים ‡˙ כלל רוב„י
מˆי‡ו˙ם .ובכל ˘לב ‰פריע לע˘יו ענין נוסף ˘י˘נו בי˘ר‡ל.
‰מפ‚˘ ‰ר‡˘ון ˙‰רח˘ בבו‡ יע˜ב ומ˘פח˙ו מפ„ן ‡רם‡ ,חר ˘בנ ˙‡ ‰בי˙ו
וכל ‰מחנ˘‡ ‰ר לו ,ו‰לך ל˘ב˙ ולנוח ב˘לוו ‰ב‡ר ıמ‚ורי ‡ביו ב‡ר ıכנען .מי„
ב‡ ל˜ר‡˙ו ע˘יו ו‡רבע מ‡ו˙ ‡י˘ עמו.
כ‡˘ר ע˘יו ב‡ ‡ז על יע˜ב ‰י ‰ז ‰מחמ˙ ˙לונ˙ו על ‰ברכו˙˘ ,ברכו יˆח˜ בברכ˙
ממון ונכסים ,מטל ˘‰מים ומ˘מני ‡‰ר ıורוב „‚ן ו˙ירו˘ .כ‡˘ר נוכח ע˘יו לר‡ו˙
‡˙ ˆ‰לח˙ יע˜ב במ˘פח˙ו „‚‰ול ‰וע˘רו‡ˆ' ,ן רבו˙ ו˘פחו˙ ועב„ים ו‚מלים
וחמורים' )ל ,מג( .מי‰ר לב‡ ל˜ר‡˙ו ל‰ר‚ו .ונ˙רˆ ‰על י„י ˘פייסו יע˜ב ב„ורון ,ע„
˘‡מר לו 'י‰י לך ‡˘ר לך'.
ו‰נ‰ ‰פיוס ˘‰ניח ‡˙ „ע˙ו ˘ל ע˘יו ב‡ו˙˘ ‰ע ,‰על ברכ˙ '‰וי ‚ביר ל‡חיך',
‰י ‰על י„י ˘‰כניע ‡˙ עˆמו לפניו ,ו˙˘‰חוו‡ ‰רˆ˘ ‰בע פעמים .ובז‰ ‰ר‚יעו
מ˘נ‡˙ו כ˘ר‡ ‰ע˘יו ˘‡ין יע˜ב מ˙נ˘‡ ל˙˘‰רר ול‰יו˙ ‡„ון עליו.
וב„רך זו ˆ‰ליח יע˜ב לפ˙ו˙ ‡˙ ע˘יו ל‰ניח לו‡ ,ף ˘כל ע˘רו ו‚„ול˙ו ,בוו„‡י
‰י ‰מˆ„ ˜יום ברכו˙יו ˘ל יˆח˜ .ומני ‡ז ‰חל˙‰ ‰פ˙חו˙ו „‚‰ול˘ ‰ל עם י˘ר‡ל,
פרו וי˘רˆו וירבו ויעˆמו במ‡„ מ‡„ ,ע„ ˘‰יו לעם עˆום ורב.
ו˘וב ב‡ ע˘יו על יע˜ב כ‡˘ר ‰יו י˘ר‡ל ב„רך בˆ‡˙ם ממˆרים ,ב‰יו˙ם עם
רב ‚וי ‚„ול ועˆום ,ובי„ם רכו˘ ‚„ול .ב„רכם למעל˙ם ‰נ˘‚ב – ‰מ˙ן ˙ור ‰ו‡רı
י˘ר‡ל˘ .וב – 'ויבו‡ עמל˜ וילחם עם י˘ר‡ל ברפי„ים' )שמות יז(.
עמל˜ ˙‰עורר לבו‡ על י˘ר‡ל„ ,וו˜‡ ב‡ו˙˘ ‰ע˘ ‰כל ‰עמים חלו ור‚זו מפני‰ם.
‡חר ˜ריע˙ ים סוף ,כ‡˘ר כל ‰עולם ר‡ ‰כי י˘ר‡ל מונ‚‰ים על י„י  '‰בי„ רמ.‰
'˘מעו עמים יר‚זון חיל ‡חז יו˘בי פל˘˙ ‡ז נב‰לו ‡לופי ‡„ום ‡ילי מו‡ב י‡חזמו
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רע„ נמו‚ו כל יו˘בי כנען' )שמות טו ,טו( .עמל˜ ל‡ ‰י ‰מסו‚ל ל˘‡˙ ז‡˙˘ ,י˘ר‡ל
‡כן יזכו לח˘יבו˙ ורוממו˙ כזו ,ובכך ‰ם מעמי„ים בˆל ‡˙ כל מעמ„ו ,ומ˘ום כך
ב‡ ל‚˙‰רו˙ בי˘ר‡ל ,ומי‰ר ל‰פריע ול˜ל˜ל ‚„לו˙ זו .וכמו ˘„ר˘ו חז"ל )תנחומא כי
תצא ט( בפסו˜ '‡˘ר ˜רך' ˘עמל˜ ˆינן ‡˙ ‡‰מבטי ,ו˜ירר ‡˙ ‰פח„ ˘‰י ‰ל‡ומו˙
מי˘ר‡ל .כי ז ‰כל מטר˙ו ,לפרו˜ עולו ˘ל יע˜ב ,ול‰ורי„ו מ‚„ול˙ו.
˘לב נוסף ˘ל מלחמ˙ עמל˜˙‰ ,רח˘ בימי ‰מן ,נˆר ז„ון מזרע ‡‚‚‚ .זיר˙ו ‡‰יומ‰
˘ל ‰מן 'ל˘‰מי„ ל‰רו‚ ול‡ב„ ‡˙ כל ‰י‰ו„ים' )אסתר ג ,יג(˙‰ ,רח˘ ‰בערב בנין בי˙
˘ני בימי כור˘ ועזר‡ ,כ‡˘ר ‰יו י˘ר‡ל ˜רובים לחזור ול˘‰י‚ ‡˙ מעל˙ם ,ול˘וב
ל‡ר ıי˘ר‡ל ולבי˙ ‰מ˜„˘˜ .פ ıעלי‰ם רו‚זו ˘ל ‡ו˙ו ר˘ע‰ ,מן ‰רע ‰ז .‰כי כן
‰ו‡ ˙מי„ ˘לפני ˙˜ומ˙ם ורוממו˙ם ˘ל י˘ר‡ל ,מופיע עמל˜ למנוע מ‰ם ול‰פריע
בע„ם .ו‡ף ‰י ‰ז ‰כ˘עמ„ו י˘ר‡ל לזכו˙ למעל ‰רמ ‰ב˙ור.‰
ו‡כן ‡חר ‰נס „‚‰ול˜ ,יבלו י˘ר‡ל ‡˙ ˙‰ור ‰מרˆון )שבת פח .(.וב‡ו˙ו ‰זמן ‰חל‰
˙˜ופ˙ עזר‡ ‰סופר ו‡נ˘י כנס˙ „‚‰ול˘‡ ,‰ר ב‰ם ‰חל˙‰ ‰רחבו˙ ˙ור˘ ‰בעל
פ˘‡ .‰ר מ‰ם ˙˘‰ל˘לו ‰זו‚ו˙ ‡˘ר ˜יבלו מ‰ם ,ו˙למי„י‰ם ˙‰נ‡ים ו‡‰מור‡ים
מס„רי ‰מ˘נ ‰ו˙‰למו„ים .ומי„ ‡חר ‰נס ‰חלו לחזור ˘וב ל‡ר ıי˘ר‡ל ולבנו˙ ‡˙
בי˙ ‰מ˜„˘ ולח„˘ ‡˙ מלכו˙ י˘ר‡ל.
‰מערכ‰˘ ‰כריז ב„ור ‡‰חרון‡ ,ו˙ו ר˘ע עמל˜י ‰יטלר ימ"˘ ,על ‡‰ומ‰
‰י˘ר‡לי˙ ,ל‡ ‰י˙ ‰על ‰ברכו˙ ˘י˘ לעם י˘ר‡ל ,כי ‰יינו ב˘פלו˙ ‚„ול ‰בין
‰עמים ,לל‡ ‡ר ıובל‡ מלכו˙‚ ,ם ל‡ על ˙‰ור ‰יˆ‡ ˜ˆפו‡ .ל‡ נלחם על עˆם
מˆי‡ו˙ו ו˙בני˙ טבעו ˘ל ‰י‰ו„י‰' .טיפוס ‰י‰ו„י' ‰ו‡ ˘‰פריע ל‡רורים ‰ר˘עים.
ו‚ם במערכ ‰זו‰ ,י ‰סו„ מלחמ˙ם ‡‰יומ ,‰מחמ˙ ˙חרו˙ ו˜נ‡ ‰בעם י˘ר‡ל .כי
מערכ ‰ע˙י˜ ‰זו נמ˘כ˙ 'מ„ור „ור' ע„ „ורינו ‡נו‡ ,ל‡ ˘מחליפˆ ‰ור˙ ‰בכל פעם.
וי„וע מ‚„ולי י˘ר‡ל )הגהות יעב"ץ מגילה ו .הגהות הגר"א יומא י ,(.כי ‡ומ ‰ר˘ע ‰זו‰ ,י‡
מזרע ‡„ום ועמל˜ .ו‡כן מעולם ל‡ ‰י ‰כז‡˙ ,ב˙ול„ו˙ עם י˘ר‡ל˘ .יכריזו וי‚זרו
‚זיר˙ כלי ‰מוחלט˙ על ‡‰ומ ‰כול‡ .‰ף ˘‰יו ר„יפו˙ ו˘מ„ו˙‡ ,ך ל‡ ‰י˙‚ ‰זיר‰
ל˘‰מי„ ‡˙ מˆי‡ו˙ עם י˘ר‡ל ל‰כחי„ם מ‚וי˘ ,ל‡ יזכר ˘ם י˘ר‡ל עו„ .ר˜ ‡ˆל
‰מן ,ו‡ˆל ‡ו˙ו ר˘ע ימ"˘ בימי ˘‰ו‡‡‰ ‰יומ.‰

כי כי„וע ‰מ ‰ר‡ו בעˆמם ˘‰ם '‚זע ‰עליון' ˘ר‡וי ל‰ם ל‰יו˙ ˘ליטי ‰עולם,
ועˆם מˆי‡ו˙ עם י˘ר‡ל בעולם ,מˆ„ טבעם וח˘יבו˙ם טפח ‰על פני‰ם ,ו‰יוו˙‰
ני‚ו„ ל˜˘‰פ ‰זו .וכבר נ˙פרסם ˙‰בט‡ו˙ו ˘ל ‡ח„ מ‚„ולי ˆ‰וררים ימ"˘˘ ,י˘נם
בעולם ר˜ ˘ני עמים ח˘ובים ,ו‰ם ‡ומ˙ ‚רמני‰ ‰ר˘ע ,‰ול‰ב„יל ‰עם ‰י‰ו„י.
ו‰מערכ ‰נטו˘ ‰מי מבין ˘ני ‰עמים י‰י˘‰ ‰ליט בעולם .כי ל‡ ˙‰י˜˙ ‰ומ‰
לעליונו˙ ˘ל ‡‰ומ‚‰ ‰רמני˙ ,כל זמן ˘‰עם ‰י‰ו„י ˜יים בעולם.

קמד
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•

בן מלך על התורה

וע˙‡ ‰חר ˘‰ו‡‰ ‰נור‡ ,‰מייחל ומˆפ ‰עם י˘ר‡ל ל˙˜ומ„‚‰ ‰ול˘‡ ,‰ר
בוו„‡י ˙בו‡ בע˜בו˙ מלחמ˙ עמל˜ ,כ‡˘ר ˙מי„ ב‡ על י˘ר‡ל כ˘‰ם ב„רך ל˜ר‡˙
עליי˙ם ו˙˜ומ˙ם .ו‰י‡ ‰רוממו˙ „‚‰ול˘‡ ,‰ר נזכ ‰לר‡ו˙ ב˜רוב בבי‡˙ מ˘יח
ˆ„˜נו ובבנין ‰בי˙ ˘‰לי˘י במ‰ר ‰בימינו ‡מן.
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מאמר ב

דורון תפילה ומלחמה  -מעשה אבות סימן לבנים
דרכי יעקב כסימן לדורות
ב˘ל˘„ ‰רכים נערך יע˜ב ל˜„ם ‡˙ פני ע˘יו ‡חיו ול‰כניעו ,וכפירו˘ ר˘"י –
'˜˙‰ין עˆמו ל˘ל˘„ ‰ברים ל„ורון ,ל˙פיל ‰ולמלחמ .‰ל„ורון – ל‰לן ,ו˙עבור
‰מנח ‰על פניו .ל˙פיל‡ – ‰לו˜י ‡בי ‡בר‰ם .למלחמ – ‰ו‰י‰ ‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר
לפליט) '‰לב ,ט(.

ו‰נ ‰פר˘ ‰זו ‰י‡ סימן ל„ורו˙˘ ,כך יעמ„ו בני י˘ר‡ל בפני ‚זרו˙ מלכי ‡„ום על
י„י „ורון ˙פיל ‰ומלחמ ,‰ועיין ברמב"ן – 'וי˘ ב ‰עו„ רמז ל„ורו˙ כי כל ‡˘ר ‡ירע
ל‡בינו עם ע˘יו ‡חיו י‡רע לנו ˙מי„ עם בני ע˘יו ,ור‡וי לנו ל‡חוז ב„רכו ˘ל ˆ„י˜,
˘נזמין עˆמנו ל˘ל˘˙ „‰ברים ˘‰זמין ‰ו‡ ‡˙ עˆמו ,ל˙פיל ‰ול„ורון ולˆ‰ל‰
ב„רך מלחמ ,‰לברוח ול‰ינˆל ,וכבר ר‡ו רבו˙ינו ‰רמז ‰ז ‰מן ‰פר˘‰ ‰ז‡˙ כ‡˘ר
‡זכיר' )לב ,ב(.
ול‰לן כ˙ב – 'רבי ינ‡י כ„ ‰ו ‰סלי˜ למלכו˙‡ ‰ו ‰מס˙כל ב ‡„‰פר˘˙‡ וכו'
מפני ˘‰י˙˜ ‰בל ‰בי„ם ˘זו פר˘˙ ‚לו˙ )ב"ר עח ,טו( .כ˘‰י ‰ב‡ ברומ ‰בחˆר מלכי
‡„ום על עס˜י ˆ‰יבור ‰י ‰מס˙כל בפר˘ ‰זו ללכ˙ ‡חרי עˆ˙ ‰ז˜ן ‰חכם ,כי ממנו
יר‡ו „‰ורו˙ וכן יע˘ו' )לג ,טו(.
ועיין ב'ספורנו' בפר˘˙נו – 'ויר ıע˘יו – נ‰פך לבו כמו ר‚ע ב‰כנעו˙יו ˘ל יע˜ב,
כ‡מרם ז"ל )תענית כ‡˘ (.חי‰ו ˘‰ילוני ˜ילל ‡˙ י˘ר‡ל ב˜נ‰ ‰נכנע לכל ‰רוחו˙‰ ,ן
לו ע˘ו כן בריוני בי˙ ˘ני ל‡ ‰י ‰נחרב בי˙ מ˜„˘נו ,כמו ˘‰עי„ רבי יוחנן בן זכ‡י
ב‡מרו )פרק הנזקין גיטין נו (:בריוני „‡י˙ בן ל‡ ˘ב˜ינן' )לג ,ד(.
ועיין ב˘ל"„˜‰ ‰ו˘ – 'וכמו ˘נ‰ ‚‰ו‡ ל„ורון ל˙פיל ‰ולמלחמ ,‰כן נו‚‰ין ‡נחנו
ב„ורינו לבני ע˘יו ,ו‡ין כוחינו ‡ל‡ בפינו ל˙‰פלל ל˘‰י"˙ בע˙ ˆר ,‰ומלחמ‰
ל‰ילחם עם ‡‰ומו˙ ל‡ ˘ייך לנו‡ .ך ענין ‰מלחמ ‰עמ‰ם˙ ,ו˜ף „˙˘‰לו˙ ˘מחויבין
„˙˘‰לנים מי˘ר‡ל ל‰עיז פני‰ם נ‚„ מלך ו˘‰רים ול„˙˘‰ל עבור י˘ר‡ל בכל
כוחם‡ ,ף ˘מר‡ים ל‰ם פנים זועפו˙ ו„וחים ‡ו˙ם ,יחזרו וילכו .וז‰ו ˜יום ועמו„
‚‰ול ,‰כי ‰פר˘‰ ‰זו ‰כל ‰י‡ ל„ורו˙ ע„ ˘יבו‡ מ˘יח ˆ„˜ינו' )וישלח תורה אור ו(.
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•
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מלחמ˙ ‰מי„י˙ זו‰ ,נטו˘ ‰בין יע˜ב וזרעו לבין ע˘יו וזרעו מ‡ז וע„ עˆם ‰יום
‰ז ,‰נ˙עורר ‰מספר פעמים ב˙ול„ו˙ י˘ר‡ל.
ומ ‰מ‡„ נפל‡ „‰בר ,כי במ‰לך „‰ורו˙ יˆ‡ ע˘יו ˘ל˘ פעמים למלחמ ‰ביע˜ב,
˘ב‰ם נ˙˜יימו כל ˘ל˘˙ „רכי ‰ניˆחון ‰ללו ,ועל פי ‰ס„ר ‡‰מור – „ורון ˙פיל‰
ומלחמ.‰
פגישת יעקב ועשיו  -דורון

‰פעם ‰ר‡˘ונ˘ ‰נלחם ע˘יו ביע˜ב‰ ,י‡ זו ‰מ˙ו‡ר˙ בפר˘˙נו בין יע˜ב לע˘יו
עˆמם .במלחמ ‰זו„ ,רך ‰ריˆוי ו„‰ורון ‰י‡ ˘‰בי‡ˆ‰‰ ˙‡ ‰לח' – ‰ויר ıע˘יו
ל˜ר‡˙ו ויחב˜‰ו ויפול על ˆו‡רו וי˘˜‰ו ויבכו ...וי‡מר מי לך כל ‰מחנ‰ ‰ז˘‡ ‰ר
פ‚˘˙י וי‡מר למˆו‡ חן בעיני ‡„וני .וי‡מר ע˘יו י˘ לי רב‡ ,חי י‰י לך ‡˘ר לך' )לג,
ד-ט(.
ו‡כן נ˙פייס ע˘יו ו˘˜ט ‰רוחו ב‡ו˙˘ ‰ע ,‰וכפי ˘פיר˘ ר˘"י – 'כ‡ן ‰ו„ ‰לו
על ‰ברכו˙'.
בדרך בצאתם ממצרים  -תפילה

בפעם ˘‰ני ‰יˆ‡ זרעו ˘ל ע˘יו ל‰ילחם בבני י˘ר‡ל ,ב„רך בˆ‡˙ם ממˆרים,
'ויבו‡ עמל˜ וילחם עם י˘ר‡ל ברפי„ים' )שמות יז ,ח( .נˆחונ˘ ‰ל מלחמ ‰זו ‰ו˘‚
ב„רך ˙‰פיל ,‰כמפור˘ – 'ו‰י ‰כ‡˘ר ירים מ˘ ‰י„ו ו‚בר י˘ר‡ל וכ‡˘ר יניח י„ו
ו‚בר עמל˜ ו‚ו' וי‰י י„יו ‡מונ ‰ע„ ב‡ ˘‰מ˘' )שם יא ,יב( .ופיר˘"י – 'וי‰י י„יו ‡מונ‰
– וי‰י מ˘ ‰י„יו ב‡מונ ‰פרו˘ו˙ ˘‰מים ב˙פיל ‰נ‡מנ ‰ונכונ .‰וב˙ר‚ום ‡ונ˜לוס
– 'ו‰ו ‰י„ו‰י פריסן בˆלו'.
ו‡ף ˘‡מנם נ‡מר 'ויחלו˘ י‰ו˘ע ‡˙ עמל˜ ו‡˙ עמו לפי חרב' )שם יג(‡ ,ולם כל
כוחו ˘ל ‰חרב ‰י ‰נ˙ון ב˙פיל˙ם ו‡מונ˙ם ˘ל י˘ר‡ל .וכפי ˘˘נינו – 'וכי י„יו
˘ל מ˘ ‰עו˘ו˙ מלחמ‡ ‰ו ˘וברו˙ מלחמ‡ ,‰ל‡ לומר לך ,כל זמן ˘‰יו י˘ר‡ל
מס˙כלין כלפי מעל ,‰ומ˘עב„ין ‡˙ לבם ל‡בי‰ם ˘ב˘מים ‰יו מ˙‚ברים ,ו‡ם ל‡ו
‰יו נופלים' )ר"ה כט.(.
ו‚‰ם ˘ענין ˙‰פיל ‰מˆ‡נו ‡ף ב˘‡ר ‰מלחמו˙‰ ,נ ‰בכל מ˜ום ‰י˙˙‰ ‰פיל‰
כ„˜‰מ ‰למערכ˘‡ ,‰ר בזכו˙‡ ‰כן ˆ‰ליחו י˘ר‡ל לנˆח ב˘‡ר „‰רכים ‰נבחרו˙.
‡בל במלחמ˙ עמל˜ במערכ ‰זו ‰י ‰ענין מיוח„ ונפל‡ ביו˙ר˙‰˘ ,פיל ‰עˆמ,‰
בעיˆומ˘ ‰ל ‰מלחמ‰ ,‰י‡ ‡˘ר ˘ימ˘ ‰ככלי זיינם ˘ל י˘ר‡ל בˆור‚ ‰לוי‰
וי˘יר ,‰ובכוח‚ ‰ברו על עמל˜ .ו‰יו רו‡ים בעליל כי כ‡˘ר ‰רים מ˘ ˙‡ ‰י„יו
ב˙פיל‚ ‰בר י˘ר‡ל.
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וכך כ˙ב ‰מ‰ר"ל – '˘‰יו ‚וברים בז ‰על עמל˜ ב˙פיל ‰כ„כ˙יב )בראשית כז ,כב(

'˜‰ול ˜ול יע˜ב ו‰י„ים י„י ע˘יו' ,כי ‡ם ‡ין ˜ול ˜ול יע˜ב‰ ,י„ים י„י ע˘יו‡ ,בל
‡ם ˜ול ˜ול יע˜ב‡ ,ין ˘ולטין י„י ע˘יו )ב"ר סה ,טז( .ו„ברים ‡לו י„ועים בחכמ‡ ,‰יך
˜ול יע˜ב מנˆח ‡˙ עמל˜ וכ„כ˙יב )שמות יז ,יא( וכ‡˘ר ‚ברו י„י מ˘ ‰ב˙פיל˙ו ‰יו
‚וברים י˘ר‡ל ,וכ‡˘ר יניח ול‡ ‰י˜ ‰ול ˜ול יע˜ב ו‚בר עמל˜ ,וכך ב˙ר‚ומו )שם(
כ‡˘ר ירים י„ו בˆלו ,ו‚ברו י˘ר‡ל ,וכ‡˘ר ינוח ו‚ו' ,ו‰רי לך כי ˙‰פיל‰ ‰ו‡ נˆחן
˘ל עמל˜' )ספר 'אור חדש' עמוד סח(.
בימי המן  -מלחמה
ב˘לי˘י˙ ‰י˙ ‰זו בימי מר„כי ו‡ס˙ר ,כ˘עמ„ עלינו ‰מן ‚‚‡‰י מזרעו ˘ל עמל˜,
ל˘‰מי„ ל‰רו‚ ול‡ב„ ‡˙ כל ‰י‰ו„ים .כ‡ן ‰וכרע‰ ‰מערכ ‰על י„י מלחמ ‰בפועל,
כמו ˘נ‡מר – '‡˘ר נ˙ן ‰מלך לי‰ו„ים ‡˘ר בכל עיר ועיר ל‰˜‰ל ולעמו„ על נפ˘ם
ל˘‰מי„ ול‰רו‚ ול‡ב„ ‡˙ כל חיל עם ומ„ינˆ‰ ‰רים ‡ו˙ם טף ונ˘ים ו˘ללם לבוז'
)אסתר ח ,יא(' .ונ‰פוך ‰ו‡ ‡˘ר י˘לטו ‰י‰ו„ים ‰מ ‰ב˘ונ‡י‰ם ...ויכו ‰י‰ו„ים בכל
‡ויבי‰ם מכ˙ חרב ו‰ר‚ ו‡ב„ן ויע˘ו ב˘ונ‡י‰ם כרˆונם' )ט ,א-ה(.

]עו„ מˆינו מלחמ ‰בעמל˜ בימי ˘‡ול‡ ,ולם כ‡ן ‡נו מ˙ייחסים ר˜ למערכו˙
˘ע˘יו וזרעו ב‡ו על י˘ר‡ל‡ .בל ˘ם ˘‡ול ‰ו‡ ‡˘ר ב‡ על עמל˜ ,וכעין ˘י‰י‰
לע˙י„ לבו‡ ˘יעלו מו˘יעים ב‰ר ˆיון ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘יו[.
בימי השואה  -המחנה הנשאר לפליטה
ו‰נ ,‰מלב„ ˘ל˘˙ „רכי ניˆחון ‡לו ˘‰כין יע˜ב˙‰ ,כונן יע˜ב ‚ם ל‡פ˘רו˙
רביעי˙‰„ ,יינו ‰פס„ ומפל .‰ל˜ר‡˙ מˆב ‡פ˘רי ז ,‰נערך יע˜ב ל˜„ם פני ‰רע‰
ולˆ‰יל ככל ‡‰פ˘ר – וכ„כ˙יב – 'וייר‡ יע˜ב מ‡„ ויˆר לו ,ויח‰ ˙‡ ıעם ‡˘ר ‡˙ו,
ו‡˙ ‡ˆ‰ן ו‡˙ ‰ב˜ר ו‚‰מלים ל˘ני מחנו˙ ,וי‡מר ‡ם יבו‡ ע˘יו ‡ל ‰מחנ‡‰ ‰ח˙
ו‰כ‰ו ,ו‰י‰ ‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר לפליט) '‰לב ,ח-ט( .במלחמ˙ו ˘ל יע˜ב ב˘ע˙ו ,ל‡ נז˜˜
בסופו ˘ל „בר לˆור˙ ˆ‰ל ‰זו‡ ,ך ל„‡בון כל לב‚ ,ם ענין ז ‰נ˙˜יים במלחמ˙ו
‰רביעי˙ ˘ל ע˘יו ביע˜ב – „‰יינו ב˘ו‡‡‰ ‰יומ˘ ‰פ˜„ ˙‡ ‰עמנו ב„ור ‡‰חרון
ע"י ˆ‰וררים ‚‰רמנים ימ"˘‰˘ ,ם מזרעו ˘ל עמל˜] .ועלי‰ם ‡מרו חז"ל – 'מ‡י
„כ˙יב '‡ל ˙˙ן  '‰מ‡ויי ר˘ע ,זממו ‡ל ˙פ˜' )תהילים קמ ,ט(‡ ,מר יע˜ב לפני „˜‰ו˘
ברוך ‰ו‡ ,רבונו ˘ל עולם ‡ל ˙˙ן לע˘יו ‰ר˘ע ˙‡וו˙ לבו' .זממו ‡ל ˙פ˜' – זו
‚רממי‡ ˘ל ‡„ום‡˘ ,למלי ‰ן יוˆ‡ין מחריבין כל ‰עולם כולו' )מגילה ו .(.ועיין יעב"ı
˘ם ˘כ˙ב – '‚רמני‡ ‰י‡ ‡˘כנז ˘לנו' ,וכן ‚‰י‚‰ ‰ר"‡ במסכ˙ יומ‡ )דף י‚' (.רממי‡
– ˆ"ל ‚רמני‡' ,ו‡כן כך מטו מ˘מי‚‰„ ‰ר"‡ ˘‚רמני‰ ‰י‡ מזרע עמל˜[.

במלחמ‡ ‰יומ ‰זו‡ ,כן ˆ‰ליחו ˆ‰וררים ‡‰רורים ל‰כו˙ ‡˙ ‰י‰ו„ים בני יע˜ב,
‡ך מ ‰מ‡„ יפל‡„˘ ,וו˜‡ עוב„˙ ‰יו˙נו פזורים בין ‡‰ומו˙ ,עמ„ ‰לנו ב‡ו˙˘ ‰ע‰
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לˆ‰ל ‰מן ‰כליון ‚‰מור .ו‡ילו ‰י ‰עם י˘ר‡ל כולו מרוכז במ˜ום ‡ח„ ,כי ‡ז ‰י‰
ˆ‰ורר מוˆי‡ בנ˜ל ‡˙ זממו ל‰כו˙ ‡˙ כל ‰מחנ ‰ע„ ˙ומו ח"ו .ר˜ בזכו˙ ‰יו˙נו
חˆויים למחנו˙ רבים ‡ין מספר ומפוזרים על פני כל ‰עולם ,ל‡ על ‰בי„ו לכלו˙נו,
וי‰י ‰מחנ‰ ‰נ˘‡ר לפליט.‰
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מאמר ג

ויצר לו  -שלא יהרוג הוא את אחרים
יעקב העדיף את דרך הדורון
ב˘ל˘„ ‰רכים נערך יע˜ב ל˜„ם ‡˙ פני ע˘יו ‡חיו ול‰ינˆל מי„יו ,וכמו ˘‰וב‡
בר˘"י˜˙‰' ,ין עˆמו ל˘ל˘„ ‰ברים ל„ורון ,ל˙פיל ‰ולמלחמ) ‰לב ,ט(.

עם ז‡˙ ˘‰ו‡ נערך לכל ˘לו˘˙ „‰רכים‰ ,רי ממ‰לך „‰ברים עול˘ ‰יע˜ב ‰ע„יף
‡˙ „רך „‰ורון ו‰פיוס ,מ‡˘ר ‡˙ „רך ‰מלחמ.‰
וכמו ˘מוב‡ בר˘"י – ויר‡ יע˜ב מ‡„ ויˆר לו – וייר‡ ˘מ‡ י‰ר‚ ,ויˆר לו ‡ם י‰רו‚
‰ו‡ ‡˙ ‡חרים )לב ,ח( .מבו‡ר בז˘ ‰ח˘˘ יע˜ב ˘מˆ‡ יוˆרך ל‰רו‚ ‡˙ ‡נ˘י ע˘יו.
ו‡ף ˘‰י ‰ע˘יו ˘ונ‡ו ורוˆ ‰ל‰ר‚ו ,בכל ז‡˙ ל‡ ‰י ‰רוˆ ‰יע˜ב ל‰ר‚ו.
שני גישות בחז"ל ביחס להנהגת יעקב
ו‰נ ‰בחז"ל מˆינו ˘ני ‚י˘ו˙ ˘ונו˙ כלפי פעולו˙יו ˘ל יע˜ב עם ע˘יו .מˆ„ ‡ח„
מ˘מע במ„ר˘י חז"ל ˘‰י ‰טענ ‰על יע˜ב מ˘ום מ˙‰ ‰עס˜ עם ע˘יו ו‰כניע עˆמו
לפניו ונ˙ן לו „ורון.

„‡י˙‡ במ„ר˘ – 'רב ‰ונ‡ פ˙ח 'מחזי˜ ב‡זני כלב עובר מ˙עבר על ריב ל‡ לו'
)משלי כו ,יז( ,כך ‡מר לו ˜‰ב" ,‰ל„רכו ‰י ‰מ‰לך ו‡˙ ‰מ˘לח ‡ˆלו ו‡ומר לו כ‰
‡מר עב„ך יע˜ב' )ב"ר עה ,ג(.
ובמ„ר˘ ˙נחומ‡ – 'ויˆו ‡ו˙ם ל‡מר ,רבי י‰ו„ ‰בר סימון פ˙ח' ,מעין נרפ˘ ומ˜ור
מ˘ח˙ ˆ„י˜ מט לפני ר˘ע' )משלי כה ,כו( ,כמעין נרפ˘ וכמ˜ור מ˘ח˙ כן ˆ„י˜ כ˘מט
לפני ר˘ע וכו' ,ויע˜ב ‰י ‰י˘ן ו˜‰ב" ‰ו‰מל‡כים מ˘מרין ‡ו˙ו˘ ,נ‡מר 'ו‰נ‰
מל‡כי ‡לו˜ים עולים ויור„ים בו' ,וכ˙יב 'ו‰נ '‰ ‰נˆב עליו' ,ו‰ו‡ ‰י ‰מ˘לח' ,כ‰
˙‡מרון ל‡„וני לע˘יו'‰ ,וי ‡ומר מעין נרפ˘ ו‚ו'' )וישלח ג(.
ובפר˜י „רבי ‡ליעזר – 'ל˜ח יע˜ב ‡˙ כל מע˘ר ˜ניינו ˘‰בי‡ מפ„ן ‡רם ו˘לח
בי„ עב„יו ונ˙ן לע˘יו‡ ,מר ל‰ם ‡מרו לו 'כ‡ ‰מר עב„ך יע˜ב'‡ ,מר ˜‰ב" ‰יע˜ב
ע˘י˙ ˜‰ו„˘ חול‡ ,מר לפניו רבון כל ‰עולמים ‡ני מחניף לר˘ע ב˘ביל ˘ל‡ י‰ר‚ני,
מכ‡ן ‡מרו מחניפין ‡˙ ‰ר˘עים בעולם ‰ז ‰מפני „רכי ˘לום‡ .מר לו ˜‰ב" ‰ל‡
„ייך ˘ע˘י˙ ‡˙ עˆמך ˜‰ו„˘ חול‡ ,ל‡ ˘‡מר˙י 'ורב יעבו„ ˆעיר' ,ו‡˙‡ ‰מר˙
'עב„ך יע˜ב' ,חייך כ„בריך ,י‰י ‰מו˘ל עליך לעו"‰ז וכו'' )פרק לו(.
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וברמב"ן – 'וכבר ˙פסו‰ו ‰חכמים על ז‡ ,‰מרו בבר‡˘י˙ רב ‰מחזי˜ ב‡זני כלב
ו‚ו' ‡מר לו ˜‰ב" ,‰ל„רכו ‰י ‰מ‰לך ו‰יי˙ מ˘לח ‡ˆלו ו‡ומר לו כ‡ ‰מר עב„ך
יע˜ב .ועל „ע˙י ‚ם ז ‰ירמוז כי ‡נחנו ˙‰חלנו נפיל˙נו בי„ ‡„ום ,כי מלכי בי˙ ˘ני
ב‡ו בברי˙ עם ‰רומיים וכו' ,ו‰י‡ ‰י˙ ‰סיב˙ נפיל˙ם בי„ם' )לב ,ד(.
מ‡י„ך מˆינו בזו‰ר „˜‰ו˘ ˘‰פלי‚ בעומ˜ ‰חכמ‰ ‰טמון בפעולו˙יו ˘ל יע˜ב
˘˘‰כיל ל‰בי‡ מנח ‰לע˘יו ול˘‰לים עמו ,ו‰יינו מ˘ום ˘על י„י כך ˙‰פייס עמו
ומחל לו ו‰ו„ ‰לו על ‰ברכו˙' – .ויו˙ר חכמ ‰וע˜ימו עב„ ב„‡ ,מכל מ„ ‰עב„
ל‚בי„ ‰ע˘יו‡„ ,ילו ‰ו ‰י„ע ע˘יו חכמ ,‡„ ‰י˜טיל לי ‰ל‚רמי ‰ול‡ יי˙י ל„‡‡ ,בל
כול‡ עב„ בחכמ˙‡' )ח"א קסו ע"ב(.
ו‰נר‡ ‰בז ,‰כי בפני יע˜ב עמ„ו ˘ני ‡ופנים כיˆ„ ל˙‰מו„„ עם ע˘יו ‰ר˘ע,
ו‰נ ‰מˆ„ פ˘וטם ˘ל „ברים מכיון ˘ע˘יו נלחם בו ל‰ר‚ו‰‰ ,לכ‰ ‰י‡ '‰ב‡ ל‰ר‚ך
˘‰כם ל‰ר‚ו' )סנהדרין עב ,(.ובפרט ˘‰ו‡ ר˘ע ˘ר‡וי ל‡ב„ו .וב‡ופן ז‰ ‰י ‰פו˙ר
בכך ‡˙ ˘‡ל˙ ‰ערעור על ‰ברכו˙ ,מ‡חר ˘יוו˙ר ר˜ יע˜ב‡ .ולם יע˜ב בחר ב„רך
˘‰ני˙ „‰יינו ל‰ו˙ירו בחיים ,ובכ„י לבטל ‡˙ ‰ערעור על ‰ברכו˙ ‡˙‰מ ıלפייסו
בכל „‰רכים ,כ‡מור.
יעקב חס על הכוחות החיוביים הטמונים בעשיו
ומבו‡ר בספרים ˘‰טעם ˘בחר יע˜ב ב„רך זו‰ ,ו‡ מ˘ום ˘ע„יין ‰יו חבויים
בע˘יו ‡י ‡לו ניˆוˆו˙ ˘ל ‡ור ,ו‰י ‰חפ ıיע˜ב לספחם ‡ליו ˘יעברו ‡ליו וי‰יו
נכללים ב˜„ו˘ .‰וכענין „‡י˙‡ ב‚מר‡ 'זכ„ˆ ‰י˜ נטל חל˜ו וחל˜ חבירו ב‚ן ע„ן'
)חגיגה טו .(.ו‰נ‡ ‰ם ‰י ‰נלחם בו ו‰ור‚ו ‰יו נ‡ב„ים ניˆוˆו˙ ‡לו ו‰י ‰נחסר פיס‚˙
˘‰לימו˙ מיע˜ב .ולכן ל‡ בחר יע˜ב ב„רך ‰יו˙ר ˜ל ‰ל‰ר‚ו ול‰יפטר מענ˘ו ˘ל
‡ו˙ו ר˘ע‡ ,ל‡ ע˘ ‰כל טˆ„˜י ל‚רום לו ל˘‰לים עמו ,ועל י„י כך ˘ע˘יו ˘‰לים
עמו ע„ ˘חב˜ו ונ˘˜ו ,על י„י זˆ‰ ‰ליח יע˜ב ל˜לוט ממנו ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘ ‰ול‰וˆי‡
בלעו מפיו.

וכמו כן מˆינו בנפ˘ו˙ ‚‰רים ˘יˆ‡ו מע˘יו ,כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ )גיטין נו˘ (.נירון ˜יסר
‚˙‰ייר ויˆ‡ ממנו רבי מ‡יר .ו‡מרו 'מבני בניו ˘ל ‰מן למ„ו ˙ור ‰בבני בר˜' )שם נז.(:
‡כן ‚י˘ ‰זו ‰י‡ על פי „רך ‰עומ˜ ,ולכן ˘‰בח למע˘ ‰יע˜ב מבו‡ר בזו˘ ˜"‰כל
„בריו בחכמ˙ ‰סו„‡ ,ולם במ„ר˘י חז"ל ˘‚י˘˙ם ‰י‡ ב„רך ‰פ˘טו˙ ,נ˜טו ˘‰י‰
טענ ‰על יע˜ב ב‰יכנעו˙ו לפני ע˘יו ‰ר˘ע.
התכונות החשובות הטמונות בעשיו
וכבר ‡‰רכנו בז ‰בפר˘˙ ˙ול„ו˙ ובפר˘˙ ויˆ‡ ˘ז‰ ‰עומ˜ ‰טמון בכל ˘ור˘
מ‡ב˜ו ˘ל יע˜ב מול ע˘יו˘ ,כל ‰מערכ‰ ‰י˙ ‰נטו˘ ‰ב˘ל ‰עניינים ‰חיוביים
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˘י˘נם בע˘יו .ומלכ˙חיל ‰בי˜˘ יˆח˜ לברך ‡˙ ע˘יו מטעם 'כי ˆי„ בפיו'‰„ ,יינו
˘י˘ בו ˙כונו˙ ח˘ובו˙ ˘ל ‡י˘ ˆי„ ו‡י˘ ˘„˙ ‰כונו˙ ˘ל פעול ‰וע˘י ,‰בחינ˙
'י„ים'‡ .ך רב˜‡ ‰ו‰ב˙ ‡˙ יע˜ב ,כי ‰ו‡ ‡י˘ ˙ם יו˘ב ‡‰לים ,מ˘ום ˘בסופו ˘ל
„בר ‰‰חלטˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ בי„י ‡י˘ ‡‰מ˙ ו‰יו˘ר.
ובסופו ˘ל „בר ‰ר˘יע ע˘יו ו‰רחי˜ לכ˙ ב„רכו ע„ ˘‡ב„ כל חל˜ו ,ויע˜ב נטל
לעˆמו ‚ם ‡˙ ˙‰כונו˙ ‰ללו ב‡ופן ˘ל בירור ‰חל˜ ‰טוב ,בבחינ˙ 'זכ„ˆ ‰י˜ ונטל
חל˜ו וחל˜ חבירו' .ובי‡רנו ˘ם ˘ז ‰נרמז במ‰˘ ‰לבי˘ ‰עליו ‡˙ ב‚„י ע˘יו ע„ 'כי
‰יו י„יו ˘עירו˙ כי„י ע˘יו ‡חיו' ,ו‰יינו ˘זכ‚ ‰ם ל˘‰לים ‡˙ עˆמו בבחינ˙ י„ים
˘ל ע˘יו .ו‡ף יˆח˜ ‰ו„ ‰ו‡מר '˜‰ול ˜ול יע˜ב ו‰י„ים י„י ע˘יו'.
ובמ„ר˘ ‡י˙‡ – 'כיון ˘ר‡˘ ‰מו‡ל ‡˙ „ו„ ‡„מוני„ ,כ˙יב 'וי˘לח ויבי‡‰ו ו‰ו‡
‡„מוני' )שמואל א' יז ,יב( ,נ˙ייר‡ ו‡מר ‡ף ז˘ ‰ופך „מים כע˘יו‡ ,מר לו ˜‰ב"' ‰עם
יפ ‰עיניים' ,ע˘יו מ„ע˙ עˆמו ‰ו‡ ‰ור‚‡ ,בל ז ‰מ„ע˙ סנ„‰רין ‰ו‡ ‰ור‚' )ב"ר סג ,ח(.
כלומר כי „ו„ ‰מלך ‰ו‡ ‡˘ר ‡ˆלו נ˙˜יימ ‰מעל˙ ‰מלכו˙ ‡˘ר זכ ‰ב ‰יע˜ב
מחל˜ו ˘ל ע˘יו .ולכך ‚ם ‰יו בו ˙כונו˙ ‡לו ‰נˆרכו˙ למלכו˙ ,ו‚ם ˙כונ ‰זו ˘ל
˘פיכו˙ „מים נˆרכ˙ ‰י‡ למלכו˙ ,כי מ˙פ˜י„יו ˘ל ‰מלך ללחום ול˘פוך „ם
‡‰ויבים ולנˆחם ,וכן ל‰רו‚ ‡˙ ‰חייבים מי˙ ‰ו‰מור„ים במלכו˙ .ובר‡ו˙ ˘מו‡ל
‡˙ „ו„ ‡„מוני כע˘יו ,נ˙ייר‡ מ˙כונו˙ ‰ללו ˘‡ין ˘ר˘ן ביע˜ב‡ .בל ˜‰ב"˘‰ ‰יב
לו ,כי ‰ב„ל ‚„ול י˘ בין „ו„ לע˘יו .כי ע˘יו ‰י ‰ר˘ע ובן בליעל ,ולכך ‰ר‚ נפ˘ו˙
מ„ע˙ עˆמו‡ .בל „ו„ ‰ו‡ טוב וי˘ר ,ו‡ין מ˘˙מ˘ ב˙כונו˙ ‡לו‡ ,ל‡ עפ"י חו˜י
˙‰ור ,‰לבסס ‡˙ עם י˘ר‡ל ,ולמען ‰עמ„˙ ‡‰מ˙ ו.˜„ˆ‰
ראשו של עשיו בצד הקדושה
ומענין ז‰ ‰ו‡ מ‡„ ‰י˙‡ ב˘ם ‡‰ריז"ל ˘‰טעם ˘ר‡˘ו ˘ל ע˘יו נ˜בר במער˙
‰מכפלˆ‡ ‰ל יע˜ב ,כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ – 'חו˘ים ברי„„ ‰ן ˙מן ‰ו ‰וכו' ˘˜ל ˜ולפ‡
מחיי‡ ‰רי˘י ‰נ˙רן עיני ‰ונפלו ‡כרע‡ „יע˜ב ,פ˙חינ‰ו יע˜ב לעיני ‰ו‡חיך'
)סוטה יג‰ ,(.יינו מ˘ום ˘ר‡˘ו ˘ל ע˘יו ‰י ‰ב˜„ו˘] ,‰ו˙כונו˙יו ‰רעים ‰יו בלבו
ובמע˘יו[.

כלומר ˘מכיוון ˘˜בור˙ יע˜ב במער˙ ‰מכפל‰ ‰ו‡ מˆ„ חל˜ו ˘ל ע˘יו ˘זכ‰
בו יע˜ב ,לכך נ˜בר ˘ם ‚ם ר‡˘ו ˘ל ע˘יו .ו‰טעם בז ‰מ˘ום ˘‡ף ˘ע˘יו בעˆמו
ובפנימיו˙ו ‰רי‰ו רע ונ˙עב ,ברם 'ר‡˘ו' כ˘לעˆמו – „‰יינו ˙כונו˙ ‰מלכו˙‰ ,יו
בו ניˆוˆו˙ ˘ל ˜„ו˘ .‰וי˘ בז ‰רמז ˘בסופו ˘ל „בר זכ ‰יע˜ב ל'ר‡˘ו' ˘ל ע˘יו,
ומ˙וך כך נ˜בר במער˙ ‰מכפלˆ ‰מו„ ליע˜ב .כלומר ˘יע˜ב זכ ‰ל‰רחיב ‡˙
‚בולו˙יו ולכלול בנפ˘ו ‚ם ‡˙ בחינ˙ 'ר‡˘ו ˘ל ע˘יו' ,ו‰כל נכלל ביע˜ב ב˜„ו˘.‰
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ועיין ספר 'פרי ע ıחיים' למ‰ר"ח ויט‡ל – 'ולטעם ז ,‰חו˘ם בן „ן ‰ר‚ לע˘יו,
˘ח˙ך ר‡˘ו ,ונפל ‰ר‡˘ ˙וך ‰מער ,‰ונ˜בר ˘ם עם יע˜ב ,לפי ˘„˜‰ו˘˘ ‰בו ‰י‰
בר‡˘ו לב„ ,לכן נ˜בר ˘ם .וב‰יו˙ו יונ˜ מ‚"ר‰˘ ,ם ר‡˘י י˘ר‡ל ,כ‚ון ˘מעי‰
ו‡בטליון ,ורבי מ‡יר ורבי ע˜יב‡ ,ועל ז ‰נ‡מר 'ו‡‰ב„˙י חכמים מ‡„ום' )שער ר"ח
חנוכה ופורים  -פרק ג(.
ועיין מ˘ ‰כ˙בנו בז ‰בפר˘˙ ˙ול„ו˙ )חלק המאמרים מאמר ה 'הקול קול יעקב והידים ידי
עשיו'( ו‰ב‡נו ˘ם „ברים נפל‡ים ˘כ˙ב רבי ˆ„ו˜ ‰כ‰ן מלובלין )ספר פוקד עקרים אות ו(

˘חכמ˙ ˙ו˘בע"פ‰ ,י‚ ‰נוז ב‰עלם ברי˘י„ ‰ע˘יו וע˙י„ים לˆ‡˙ בנפ˘ו˙ ‚‰רים
רבי ע˜יב‡ ורבי מ‡יר וכיוˆ‡ ב‰ם˘ ,על י„י ז˘ ‰זכ ‰יע˜ב בחל˜ו ˘ל ע˘יו ,זכ‰
לבו‡ לי„י ‡ור חכמ˙ ˙ו˘בע"פ.
שמא יהרוג הוא את אחרים
ועיין ספר '˙ול„ו˙ יע˜ב יוסף' ˘בי‡ר מ‡מר חז"ל – 'ויר‡ יע˜ב מ‡„ ויˆר לו –
וייר‡ ˘מ‡ י‰ר‚ ,ויˆר לו ‡ם י‰רו‚ ‰ו‡ ‡˙ ‡חרים' )רש"י לב ,ח( .ב„רך ‰מוסר – וייר‡
˘מ‡ י‰ר‚ – ע"י ‰יˆ"‰ר ו˙‡וו˙ ‰חומר ,וייˆר לו˘ ,ל‡ י‰רו‚ ‡˙ ‡חרים‰ ,ו‡
‰יˆ"‰ר ,כי יו˙ר טוב ˘יכניע ‚ם ‰יˆ"‰ר ב˜„ו˘) ‰פרשת וישלח  -אות א(.

ומוב‡ ב‰רב ‰ספרים )בשם הרה"ק מקאצק( על מ‡מרם ז˘' ‰ל‡ י‰רו‚ ‰ו‡ ‡˙ ‡חרים'
˘רמזו בז ‰לרבי מ‡יר ˘יˆ‡ מ‚רים מזרע ‡„ום ,ונ˜ר‡ '‡חרים' )הוריות יג.(:
ו‡כן בחיבו˜ וני˘ו˜ ז˙‰ ‰מסר ע˘יו ליע˜ב ,כי חיבו˜ וני˘ו˜ מ˘מעו˙ו נ˙ינ˙
ר‚˘ ולב ,ובז‚ ‰רם ˘כל ‰כוחו˙ ‰טובים ‰טמונים ב˜רבו יעברו לעם י˘ר‡לב‡ .ולם
יע˜ב ל‡ חיב˜ וני˘˜ ‡˙ ע˘יו.
ו‡מנם ‰ר‡ ‰לו לפנים ˘‰ו‡ נכנע ‡ליו ו˙˘‰חוו ‰לו ,ולכן ‰י ‰טענ ‰על יע˜ב
במ„ר˘‡ ,בל על י„י ז‰ ‰רוויח יע˜ב ‡˙ ‡ו˙ ‰נ˘י˜‚ ‰ורלי˙˘ ,בעומ˜ על י„י ז‰
יכול ‰י ‰יע˜ב ל‰וˆי‡ בלעו מפיו‰„ ,יינו כל ˙‰כונו˙ ‰חיוביו˙ ˘יכולו˙ ל‰יכלל
ב˜„ו˘.‰
ועיין בספר '˘פ˙ ‡מ˙' על ˙‰ור˘' – ‰יר‡ ˘מ‡ י‰רו‚ ‡˙ ‡חרים‡ ,חרים נ˜ר‡ים
סטר‡ ‡חר‡ ˘‰ם '‡חרים' – '‡ל ‡חר' ,ו‡ינו רוˆ ‰ל‰ר‚ם ר˜ לכוב˘ם ˙ח˙ י„ו כנ"ל,
ועזר לו ˘‰י"˙ כ„כ˙יב 'וי˘˜‰ו'˘ ,כמו ענין ˘ ‰˜˘‰נע˘ ‰מחובר ל‰מ˜ור ונע˘‰
ט‰ור ,כן נ˘י˜ ‰זו ˘נמ˙˜ ב˘ור˘ו וממיל‡ נ„ח‰ ‰רע ˘בו' )ליקוטים  -פרשת וישב(.
ב .ובזוהר )ח"א קעא ע"ב( איתא על מה שנאמר ביעקב' ,והוא עבר לפניהם וישתחוו ארצה שבע פעמים' )לג ,ג( ,שבוודאי
יעקב לא היה מתכוון להשתחוות לעשיו הרשע שהוא מצד הרע ,אלא שהתכוון להשתחוות לשכינה והיינו 'והוא עבר
לפניהם' ,ש'הוא' זה השכינה שעברה לפניהם ,וישתחו ארצה שבע פעמים לשכינה ההולכת לפניו .ויש לומר ,שהשכינה
ההולכת לפני עשיו היינו העניינים הטובים שהיו טמונים בו ,וכיוון יעקב להשתחוות רק לשכינה ולצד הטוב שיש כאן,
מתוך כוונה להוציאם ממנו ולגאלם מידיו.
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קנג

שנשתייר על פכים קטנים

ונר‡˘ ‰רמזו סו„ ז‚ ‰ם במ‡„ ‰י˙‡ בחז"ל )חולין צא (.ו‰וב‡ בר˘"י בפסו˜ 'ויוו˙ר
יע˜ב לב„ו – ˘כח פכים ˜טנים וחזר עלי‰ם' )לב ,כה( .כלומר ˘יע˜ב ‡בינו ‰י ‰מוכן
ל‰ס˙כן ול‡˙‰מ ıובלב„ ˘ל‡ יפסי„ ˘‰לימו˙ ‚‰מור˘ ‰ל‡ יחסר ‡פילו פכים
˜טנים.
ו‡כן ‰ס˙כנו˙ו עבור ‡ו˙ם פכים ˜טנים על˙ ‰לו במ‡ב˜ עם ˘רו ˘ל ע˘יו˘‡ ,ר
‡ף פ‚ע בכף ירכו ,כלומר ˘יע˜ב ˘ילם מחיר י˜ר ˙מור˙ רˆונו לכלול בעˆמו כל
‰ניˆוˆו˙ ו‡י ווי˙ורו על פיס‚˙ ˘‰לימו˙ ,ובכל ז‡˙ מוכן יע˜ב לכך ,ובלב„ ˘בסופו
˘ל „בר יזכ ‰ל˘לימו˙ ‚‰מור ‰מבלי ל‰פסי„ ‡פילו ניˆו‡ ıח„ .ו‡כן ‚ם ˘רו ˘ל
ע˘יו ‰ו„ ‰לו על ‰ברכו˙ ,כמו ˘כ˙ב ר˘"י על ‰פסו˜ 'ל‡ ‡˘לחך כי ‡ם ברכ˙ני'
)לב,כז(.
לא גלו ישראל אלא כדי להוסיף גרים
וי„ועים „ברי ‡‰ריז"ל על מ‡˘ ‰מרו חז"ל – '‡מר רבי ‡לעזר ל‡ ‚‰ל„˜‰ ‰ו˘
ברוך ‰ו‡ ‡˙ י˘ר‡ל לבין ‡‰ומו˙ ‡ל‡ כ„י ˘י˙וספו עלי‰ם ‚רים˘ ,נ‡מר )הושע ב,
כה( 'וזרע˙י ‰לי ב‡ר ,'ıכלום ‡„ם זורע ס‡‡ ‰ל‡ ל‰כניס כמ ‰כורין' )פסחים פז.(:
ו‡י˙‡ ב‡ריז"ל ˘עומ˜ כוונ˙ חז"ל ˘על י„י ‚‰לו˙ י˘ר‡ל ˜ולטים ניˆוˆו˙ ˜„ו˘ים
˘נ˘˙˜עו בין ‡‰ומו˙ ,ומ‚בירים על י„ם ‡˙ כח „˜‰ו˘') ‰שער הפסוקים' פרשת שמות,
ועיין בספר 'קדושת לוי' פרשת ויחי ,ובספר 'גנזי מרומים' להגרי"א חבר( ,וז ‰עומ˜ ‰כוונ‰
'˘י˙וספו עלי‰ם ‚רים'‰ ,יינו ˘יוˆי‡ו מכל ‡ומ‰ ‰ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘ו˙ ˘נ˙פזרו ב.‰

ומוב‡ בספרים ב˘ם ‡‰ריז"ל )יערות דבש חלק א  -דרוש ז( בטעם ‡‰יסור ל˘וב
למˆרים ,על פי מ‡˘ ‰מרו ב‚מר‡ )ברכות ט' (:וינˆלו ‡˙ מˆרים )שמות יב ,לו( ,ע˘‡ו‰
כמˆול‡˘ ‰ין ב‚„ ‰ים'‰„ ,יינו ˘ל˜טו ממˆרים כל ‰ניˆוˆו˙ ,ולכך ‡נו נז‰רים מבלי
ל˘וב עו„ למˆרים.
וכמו כן ‡י˙‡ בספרים על מע˘˘ ‰כם בפר˘˙נו‰˘ ,יו ב˘כם ניˆוˆו˙ ˜„ו˘ים
ו‰יו ˆריכים לבו‡ בי˘ר‡ל ,ו‡ז כ‡˘ר יˆ‡ו מ‰ם כל ‰עניינים ‰נˆרכים מ‰ם ‡ז ‰ר‚ו
ב‰ם ˘מעון ולוי כיון ˘ל‡ נ˘˙ייר ב‰ם ˘ום ניˆו„˜ ıו˘.
ו‰נ‡ ‰לו ‰זוכים לבו‡ בסו„  '‰מ˘י‚ים „ברים ‡לו בכל עומ˜ם ו˘ר˘ם‡ ,ולם
בוו„‡י ˘יסו„י רעיונו˙ ‡לו ני˙ן ל‰בינם ‚ם ב„רכי ‰פ˘ט.
ו‰בי‡ור בענין ז‰ ‰יינו כי בכל ‡ומ ‰ו‡ומ ‰י˘ ˙כונו˙ וטבעים ורעיונו˙ וחכמו˙
˘י˘ ב‰ם חל˜ים טובים ונחוˆים ,ר˜ ‰ם מעורבים ב˙וך כל ‰רע ˘ל ‡‰ומו˙ .ולˆורך
˘‰לימו˙ ‰נ„ר˘˙ מעם י˘ר‡ל למען ˙‰י˜ון ˘‰לם ,נˆרך ˘י‰יו ב‰ם כל ‡ו˙ם
כוחו˙ ועניינים ˘˙‰פזרו בעולם .ועל י„י ˘‚לו י˘ר‡ל ב˙וך ‡‰ומו˙ ,בכך נ„ב˜ים
ב‰ם חל˜י ‰טוב ˘ל ‡ו˙‡‰ ‰ומ ,‰ו‰יינו ‰על‡˙ ‰ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘ים .וכ‡˘ר חוזרים

קנד
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ומ˙˜בˆים ‚‰לויו˙ ,מ˘פיעים כל ‡ח„ ז ‰על ז ,‰ומ˙מז‚ים כל ˙‰כונו˙ ‰טובו˙
˘ביררו מן ‰עמים ,ונע˘ ‰כל ‰עם מ˘ופע ומל‡ בטוב ,וזוכים כולם לכל חל˜י
„˜‰ו˘˘‡ ,‰ר ‰יו מפוזרים בין ‰עמים.
ניצוצות הקדושה  -כוחות נעלים ותכונות טובות
ומעין בחינ ‰זו מˆינו בחז"ל 'יפיו˙ו ˘ל יפ˙ י ‡‰ב‡‰לי ˘ם' )מגילה ט‰„ ,(:יינו ˘י˘
˙כונו˙ ˘ונו˙ ˘נ˙פזרו בין ‡‰ומו˙ ,ועל י„י ˘י˘ר‡ל ‚לו לבין ‡‰ומו˙ ‰ם ˜ולטים
‡˙ ˙‰כונו˙ ‰ללו ‡˘ר מ˘מ˘ים ‡ו˙ם ל˙ור ‰ועבו„˙  ,'‰ובז ‰מ˙ע˘ר˙ עבו„˙ כנס˙
י˘ר‡ל בריבוי ‚וונים ו‡נפין ,וכבו„ ˘מים מ˙‚„ל ומ˙רב) ‰ויש להאריך בזה עוד ויבואר
במקו"א(.
ועיין מ˘ ‰כ˙בנו לעיל בפר˘˙ לך לך )יב ,ג( לב‡ר על פי ז„ ‰ר˘˙ חז"ל – 'ו‡מר רבי
‡לעזר מ‡י „כ˙יב 'ונברכו בך כל מ˘פחו˙ „‡‰מ) '‰שם(‡ ,מר לי„˜‰ ‰ו˘ ברוך ‰ו‡
ל‡בר‰ם ˘˙י בריכו˙ טובו˙ י˘ לי ל‰בריך בך ,רו˙ ‰מו‡בי ‰ונעמ‰ ‰עמוני˙' )יבמות
סג .(.כלומר ˘„ר˘ו 'ונברכו' מל˘ון ‰ברכ˙ ‡ילנו˙˘ ,י˘ ב‡ומו˙ ‰עולם נטיעו˙ ˘ל
נפ˘ו˙ בעלי מעלו˙ מסויימו˙ ומי„ו˙ ˙רומיו˙ ,ובעלי ‡ו˙ן ˙כונו˙ יבו‡ו ל˙‰חבר
בי˘ר‡ל ,וכ‡˘ר י˙‚יירו וי˘י‚ו ‡˙ מעל˙ י˘ר‡ל ,בˆירוף ˙כונו˙י‰ם ˜‰ו„מו˙ י˙נו
‡˙ פריים ב˘לימו˙.

וכבר נמˆ‡ רעיון כעין ז ‰בספר 'מ˘ך חכמ) '‰שמות יג ,יג( ˘כ˙ב כי על כן יר„ו
י˘ר‡ל למˆרים ,כי מˆרים ‰י˙ ‰מרכז ‰ממלכו˙ ו‰י˘ ‰ם מרכז ‰חכמ ,‰ועל י„י
˘יר„ו ˘ם ,נטלו ‰חכמ ‰ממˆרים.
עו„ י˘ לב‡ר בז ‰מ‡˘ ‰מרו ב‚מר‡ – '‡מר ‡ביי וח„ מיניי‰ו ע„יף כ˙רי מינן,
‡מר רב‡ וח„ מינן כי סלי˜ ל˙‰ם ע„יף כ˙רי מיניי‰ו' )כתובות עה .(.ו‰יינו ˘˙‰למי„י
חכמים ˘ב‡ר ıי˘ר‡ל י˘ ל‰ם ˘לימו˙ ומעל ‰י˙יר‡ ,‰מנם ˙למי„ חכם ‡˘ר נמˆ‡
כע˙ ב‡ר ıי˘ר‡ל ,ו‚ם י˘ לו ‡˙ מ‰˘ ‰בי‡ עמו מבבל‡ ,זי נע˘' ‰כ˙רי מיניי‰ו',
˘כלול בו ‚ם „רכי ‰חכמ˘ ‰נ˙פזרו לבבל.
בירור ניצוצות הקדושה המעורבים עם עמלק

ו‡פילו בעמל˜ ˘כולו רע ומˆו ‰למחו˙ ‡ו˙ו ו‡˙ זכרו ,בכל ז‡˙ ‰יו בו כמ‰
ניˆוˆו˙ טובים ,וכ˙ב ר˘"י )שמות יז ,יג( ˘מ˘ ‰י‰ו˘ע ‡˘‰יר חל˘ים ˘בעמל˜ ול‡
‰ר‚ם כולם‰ ,י ‰על פי „‰יבור ˘ל ˘כינ .‰ולפי ‡‰מור י˘ לב‡ר עומ˜ ‰טעם ˘‡ז
ע„יין ל‡ נ˙בררו נ˜ו„ו˙ ‰טוב ו„˜‰ו˘˘ ,‰ני˙ן ל‰וˆי‡ מעמל˜.
ועיין מ˘ ‰כ˙ב ר˘"י על ‰פסו˜ בנבי‡ – 'וˆמחו בבין חˆיר' )ישעיה מד ,ד( – .ב˙וך
עמל˜ על י„י ‚רים ˘י˙וספו עלי‰ם ,בין חˆיר ‰ו‡ עמל˜ ˘נ‡מר עליו )שם ד( 'ו‰י˙‰
נו˙ ‰נים חˆיר לבנו˙ יענ.'‰
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קנה

ובספר 'בן מלך – פורים' )שער ד מאמר ה( ‰ב‡נו מ‡„ ‰י˙‡ בספ˘ ˜"‰ז ‰סו„ ‰ענין
˘כ‡˘ר ˆיו˘ ‰מו‡ל ל˘‡ול ל‰כרי˙ ‡˙ עמל˜ ,חמל ˘‡ול על ‡‚‚ ועל מיטב ‡ˆ‰ן
ול‡ ‰ר‚ם ,ובכל ז‡˙ ‡מר ל˘מו‡ל '˜‰ימו˙י ‡˙ „בר ) ''‰שמואל א' טו ,יד( .ו‰יינו מ˘ום
˘ע„יין ‰יו ב‡‚‚ ניˆוˆו˙ „˜ים ˘ל ‡ור וח˘˘ ל‰פסי„ם ‡ם י‰רו‚ ‡ו˙ו .ולכן ‡מר
˜‰ימו˙י ‡˙ „בר  ,'‰כי ‡ף ˘‰י˙˙ ‰ביע ‰עליו‰˘ ,יˆ ‰ריך ל˘מוע ב˜ול ‰נבי‡
ולˆיי˙ ל] ,'‰ומחמ˙ כן נ„ח ‰ממלכו˙ו כמבו‡ר ˘ם[‡ .ולם בוו„‡י ל‡ ב‡ ל‰טעו˙
‡˙ ˘מו‡ל ב‡מיר˙ו '˜‰ימו˙י ‡˙ „בר ‡ ,'‰ל‡ ‰י ‰לו בז ‰כוונ ‰עמו˜˘ ‰ל עביר‰
ל˘מ ‰במטר ‰ל‰רחיב ‡˙ ‚בולו˙ „˜‰ו˘.‰
ו‡י˙‡ בספר 'מ„בר ˜„מו˙' ל‰חי„"‡ ב˘ם ‰רמ"ז˘ ,מר„כי „ˆ‰י˜ בן בנו ˘ל
˘‡ול ˙י˜ן חט‡ ז˜נו ˘ל ‡˘‰ר˙ ‡‚‚ ,כ‡˘ר ‰כרי˙ ‡˙ ‰מן וזרעו ומח ˙‡ ‰זכר
עמל˜ ,ו‰יינו מ˘ום ˘‡ז כבר נ˜לטו ניˆוˆי ‡ורו˙ ‡לו בעם י˘ר‡ל ,ויˆ‡ו מר˘ו˙ו
˘ל עמל˜ ונכללו בעם י˘ר‡ל .ו‡כן ‡י˙‡ ב‚מר‡ 'מבני בניו ˘ל ‰מן למ„ו ˙ור ‰בבני
בר˜' )גיטין נז ,(:ו‰יינו ˘ר˜ ‡חרי ˘‰וˆי‡ו מעמל˜ פרי„ ‰טוב ‰זו ,ול‡ נו˙ר בו ˘ום
„בר טוב ‡זי ‚‰יע זמנו ל‰י‡ב„ מן ‰עולם כליל.
ולע˙י„ לבו‡ כ‡˘ר י˙בררו כל ניˆוˆי „˜‰ו˘ ‰מע˘יו וי˜לטו בי˘ר‡ל‡ ,זי י˙˜יים
‰כ˙וב – 'ועלו מו˘יעים ב‰ר ˆיון ל˘פוט ‡˙ ‰ר ע˘יו ו‰י˙ ‰ל‰ '‰מלוכ) '‰עובדיה
א ,כא(.
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ד

מאמר ד

קום עלה בית אל ושב שם
הקושי בלשון 'ושב שם'

בפר˘˙ עליי˙ יע˜ב לבי˙ ‡ל ,עולים כמ˙ ‰מי‰ו˙ ו„ברים מחוסרי ‰בנ,‰
ו‰מפר˘ים נ„ח˜ו ובי‡רו ‡ו˙ם ב„רכים ‰נוטים מ„רך פ˘וטו ו˜רובים יו˙ר ל„רך
 ‰„‚‡‰ו‰מוסר.
ובעז" ‰נר‡ ‰לב‡ר כי פר˘ ‰זו מלמ„˙ ‡ו˙נו ˘ר˘י כמ ‰מˆוו˙ ו‚ופי ‰לכו˙ ,על
י„י ‰עיון בפרטי ‰מ˜ר‡ו˙.
וז ‰ל˘ון ‰כ˙וב – 'וי‡מר ‡לו˜ים ‡ל יע˜ב ˜ום על ‰בי˙ ‡ל ,ו˘ב ˘ם ,וע˘˘ ‰ם
מזבח ל‡-ל ‰נר‡‡ ‰ליך בברחך מפני ע˘יו ‡חיך .וי‡מר יע˜ב ‡ל בי˙ו ו‡ל כל ‡˘ר
עמו‰ ,סירו ‡˙ ‡לו‰י ‰נכר ‡˘ר ב˙וככם ,ו‰יט‰רו ו‰חליפו ˘מלו˙יכם .ונ˜ומ‰
ונעל ‰בי˙ ‡ל ו‡ע˘˘ ‰ם מזבח ל‡–ל ‰עונ‡ ‰ו˙י ביום ˆר˙י ,וי‰י עמ„י ב„רך ‡˘ר
‰לכ˙י .וי˙נו ‡ל יע˜ב ‡˙ כל ‡ל‰י ‰נכר ‡˘ר בי„ם ,ו‡˙ ‰נזמים ‡˘ר ב‡זני‰ם,
ויטמון ‡ו˙ם יע˜ב ˙ח˙ ‡‰ל˘‡ ‰ר עם ˘כם' )לה ,א-ד(.
˜‰ו˘י ‡‰ח„‰ ,ו‡ פירו˘ ‰מילים 'ו˘ב ˘ם' .מ ‰מ˘מעו˙ם ,מ„וע נˆטוו ‰על כך
ומˆ ‰ורך י˘ ב„בר.
וי˙ר על כך ˙מו˘ ,‰מ‡חר ˘נˆטוו ‰ל˘ב˙ ˘ם ,מ„וע נסע יע˜ב מ˘ם‡ ,חר ˘„יבר
‡˙ו ‡לו˜ים.
ועיין ברמב"ן ˘כ˙ב – 'ל‡ י„ע˙י מ‰ו ו˘ב ˘ם ,וי˙כן ˘ˆיו‰ו ל˘ב˙ ˘ם ˙חיל‰
ו‡חר כן יע˘‰ ‰מזבח ,כ„י ל‰יט‰ר מעבו„ ‰זר‡ ,‰ו מן ‰חללים ˘‰ר‚ו ,כענין ו‡˙ם
חנו מחו ıלמחנ˘ ‰בע˙ ימים וכו''.
וב‰מ˘ך „בריו כ˙ב ב‡ופן נוסף – 'ו‡ולי ˆו ‰ו˘ב ˘ם ,לפנו˙ מח˘ב˙ו ל„ב˜‰
ב‡–ל' .וכעין ז ‰כ˙ב בספורנו – 'ו˘ב ˘ם – לכוון „ע˙ך ˜ו„ם ˘˙בנ‰ ‰מזבח כענין
‡מרם ז"ל חסי„ים ‰ר‡˘ונים ‰יו ˘ו‰ים ˘ע‡ ‰ח˙ ומ˙פללים כ„י ˘יכוונו ‡˙ לבם
למ˜ום'.
ו‰נ ‰ז„ ‰בר ˙מו˘ ‰י‰יˆ ‰יווי מפור˘ ב˙ור˘ ‰כל עניינו ו˙וכנו ‰ו‡ ר˜ ‰נ˙‚‰
חסי„ו˙ וענין מוסרי.
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קנז

ביאור 'הסירו את אלהי הנכר'

עו„ י˘ ל˙מו ‰בפר˘ ‰זוˆ˘ ,יו ‰יע˜ב לבי˙ו ובני לוויי˙ו '‰סירו ‡˙ ‡ל‰י ‰נכר
‡˘ר ב˙וככם' .ובר˘"י כ˙ב – ˘י˘ בי„כם מ˘לל ˘ל ˘כם.
ו„‰בר ˙מו ,‰וכי ח˘ו„ים בני יע˜ב ˘‰חזי˜ו בי„ם ‡לו‰י נכר ,ו‡ם נ‡מר ˘כך
‰י ‰מע˘˘ ‰נכ˘לו בכך ונטלו מ˘לל ˘כם ,מ„וע ‡יפו‡ ˆיוום יע˜ב על כך ר˜ לר‚ל
עליי˙ם לבי˙ ‡ל .וכי טרם עליי˙ם לבי˙ ‡ל‰ ,ו˙ר ל‰ם ל‰חזי˜ בי„ם ‡לו‰י נכר
ופסילי עבו„ ‰זר .‰ועו„ ˘לפי „ברי ר˘"י ב‡ ˆיווי ז ‰לר‚ל מע˘˘ ‰כם ˘˜„ם לו,
ו‡ילו בל˘ון ‰כ˙וב מבו‡ר ˘ˆ‰יווי ב‡ לר‚ל עליי˙ם לבי˙ ‡ל.
ובספורנו כ˙ב – '‰סירו ‡˙ ‡ל‰י ‰נכר˘ .ל˜ח˙ם מ˘כם ‡ע"פ ˘ביטלו ‡ו˙ם
עוב„י‰ם ,מכל מ˜ום ‰סירו ‡ו˙ם מ˜רבכם ,ע˙ ‰בלכ˙נו לבי˙ ‡ל כ„י ˘˙רח˜
מלבכם כל מח˘ב˙ עבו„ ‰זר.'‰
וכן כ˙ב ברבנו בחיי – '‰סירו ‡˙ ‡ל‰י נכר‰ .ם פסילי ˘כם ˘ל כסף וז‰ב ˘ל˜חו
במלחמ‰˘ ‰זכיר .ו‡ף על פי ˘‰כל ‰י ‰מו˙ר ב‰נ‡ ,‰לפי ˘כבר ביטלו ‰וכו' וכיון
˘נ˙בטל‰ ‰ו˙ר ‰ל‰ם ,ומˆ˘ ‰יו ‰ל‰סיר ‡ו˙ ‰מביני‰ם ע˘ ‰ז ‰לט‰ר˙ ˜‰ו„˘,
כ„י ˘י‰יו ר‡וים לעבו„ ‡˙  '‰י˙על ‰בט‰ר ‰ול˜‰ריב לפניו ˜רבן ,כמו ˘‡מר
ונ˜ומ ‰ונעל ‰בי˙ ‡ל ,כענין ˘כ˙וב )קהלת ד ,יז( '˘מור ר‚לך כ‡˘ר ˙לך ‡ל בי˙
‡‰לו˜ים'.
כלומר ˘‰ו˜˘ ‰ל‰ם „בר ז‡ ‰יך נח˘„ו בני יע˜ב ל‰חזי˜ בי„ם ‡לילי עבו„‰
זר ,‰ו˙ירˆו ˘ב‰כרח י˘ ל‰עמי„ ‡ו˜ימ˙‡ ˘ביטלום עוב„י‰ם ,וממיל‡ מעי˜ר „‰ין
‰י ‰מו˙ר ל‰ם ל‰חזי˜ם .ו‡ם כן מˆ˘ ‰יוו ‰עלי‰ם יע˜ב ל‰סירם ‰י ‰מי„˙ חסי„ו˙
˘‡ינ ‰ב‚„רי ‰‰לכ ,‰ולכ‡ור ‰ל‡ מˆינו ˘ב˙ור ‰י˙פר˘ו ‰נ‚‰ו˙ חסי„ו˙ ו‰י„ורים
˘‡ין ל‰ם יסו„ ב‚„רי ‰‰לכ.‰
והטהרו והחליפו שמלותיכם

עו„ מˆינו בפסו˜ ˘ני ˆיוויים נוספים ˘ˆיו ‰יע˜ב ‡˙ בניו – 'ו‰ט‰רו'' ,ו‰חליפו
˘מלו˙יכם' .וˆריך בי‡ור מ ‰עניינם ˘ל ‰כנו˙ ‡לו ל˜ר‡˙ עליי˙ם לבי˙ ‡ל.
ובר˘"י כ˙ב 'ו‰ט‰רו – מעבו„ ‰זר .‰ו‰חליפו ˘מלו˙יכם – ˘מ‡ י˘ בי„כם כסו˙
˘ל ע"ז' .ו‡ם כן ‡ינו ‡ל‡ כ˙וספ˙ חיזו˜ למ˘ ‰כבר ‡מר '‰סירו ‡˙ ‡לו‰י ‰נכר'.
וב‡בן עזר‡ כ˙ב – 'ו‰ט‰רו – ˘ירחˆו ‚‰וף .ו‰חליפו ˘מלו˙יכם – מ‰מ˜ום ‰ז‰
נלמו„ ˘חייב כל י˘ר‡ל כ‡˘ר ילך ל˙‰פלל למ˜ום ˜בוע ל‰יו˙ ‚ופו נ˜י ומלבו˘יו
נ˜יים'.
ו‰נ‚ ‰ם „ברים ‡לו ‰ם ר˜ על „רך ‰מוסר ‰‰י„ור ו‰סלסול ,ו‡ין כן „רך פ˘וטן
˘ל מ˜ר‡ו˙.

קנח

פרשת וישלח

•

בן מלך על התורה

וב„ומ ‰לז‰ ‰ם „בריו ˘ל רבינו בחיי – 'ו‰ט‰רו – לימ„ך ‰כ˙וב כי ‰עוון ˜רוי
טומ‡ ,‰וכ˙יב )יחזקאל כ ,ז( וב‚לולי מˆרים ‡ל ˙טמ‡ו ,ומי ˘עוזב ‰עוון נ˜ר‡ ט‰ור
˘נ‡מר )ויקרא טז ,ל( מכל חט‡˙יכם לפני ˙ '‰ט‰רו'.
ועל ‰כ˙וב 'ו‰חליפו ˘מלו˙יכם' ,כ˙ב ברבינו בחיי – 'לימ„ך ‰כ˙וב ˘נטמ‡ו ‰ם
וב‚„י‰ם מטומ‡˙ עבו„ ‰זר‡ ,‰ו מטומ‡˙ ‰חללים ˘ב˘כם'.
ולפי פירו˘ ז ‰מ‰˘ ‰ז‰ירם „וו˜‡ ע˙ ‰על ‰חוב ‰ל‰יט‰ר מטומ‡˙ם‰ ,ו‡ מ˘ום
מע˘˘ ‰כם‡ ,בל פ˘טו˙ ‰פסו˜ ‰ו‡ ˘מ˘ ‰עוררם יע˜ב על כך כע˙ ‰ו‡ ל˜ר‡˙
עליי˙ם לבי˙ ‡ל.
העליה לבית א-ל לצורך הקמת בית ה'

ו‰נר‡ ‰בכל ז˘ ,‰כל פרטי ˆ‰יוויים ˘מˆינו בפר˘ ‰זו‰ ,ם ‚ופי ‰לכו˙ ‰נובעים
מ‚„ר ‰ליכ˙ם לבי˙ ‡ל ל˜‰ים ˘ם מˆב ‰ו'בי˙ ‡לו˜ים' ל˘ם  ,'‰כנ„רו ˘ל יע˜ב.
ומˆינו „ו‚מ˙ם במˆוו˙ ˙‰ור˘ ‰נˆטוו ‡חר מ˙ן ˙ור ‰ביחס למ˜ום ‰מ˜„˘
ו˘‰כינ.‰
ו‰נ ‰לˆורך בי‡ור ‰פר˘ ,‰י˘ ל„˜‰ים כי מ˘מעו˙ ‰עלי ‰לבי˙ ‡ל ,ל‡ ‰י˙‰
למען ˜‰מ˙ מזבח ‚רי„‡‡ ,ל‡ נוע„ ‰בעי˜ר ‰ל˘ם ˜ביע˙ מ˜ום לבי˙ .'‰
˘‰רי ב‡ ע˙ ‰ל˜יים ‡˙ נ„רו ‡˘ר נ„ר בע˙ יˆי‡˙ו מב‡ר ˘בע כ‡˘ר ˜‰יı
מ˘נ˙ו וחלום ‰סולם ,וככ˙וב ˘ם – 'וי„ר יע˜ב נ„ר ל‡מר ‡ם י‰י‡ ‰לו˜ים עמ„י
ו˘מרני ב„רך ‰ז˘‡ ‰ר ‡נכי ‰ולך ,ונ˙ן לי לחם ל‡כול וב‚„ ללבו˘ .ו˘ב˙י ב˘לום
‡ל בי˙ ‡בי ו‰י '‰ ‰לי ל‡לו˜ים .ו‡‰בן ‰ז‡˙ ‡˘ר ˘מ˙י מˆב ‰י‰י ‰בי˙ ‡לו˜ים
וכל ‡˘ר ˙˙ן לי ע˘ר ‡ע˘רנו לך' )כח ,כ(.
ו‰נ ‰ל‡חר כל ˙‰ל‡ו˙ ‡˘ר עברו עליו ו‰י‡ ‰לו˜ים עמו ו˘מרו ,כמו ˘‡מר
'ל‡–ל ‰עונ‡ ‰ו˙י ביום ˆר˙י ,וי‰י עמ„י ב„רך ‡˘ר ‰לכ˙י'' .וע˙‰ ‰יי˙י ל˘ני
מחנו˙' 'וכי י˘ לי כל' .וכן נ˙˜יים בו 'ו˘ב˙י ב˘לום' ככ˙וב 'ויבו‡ יע˜ב ˘לם עיר
˘כם ‡˘ר ב‡ר ıכנען' )לג ,יח( ובר˘"י – '˘לם – ˘לם ב‚ופו ˘נ˙רפ‡ מˆלע˙ו˘ ,לם
בממונו ˘ל‡ חסר כלום מכל ‡ו˙ו „ורון˘ ,לם ב˙ור˙ו ˘ל‡ ˘כח ˙למו„ו בבי˙ לבן'.
ומע˙ ‰מוטל עליו ל˜יים ‡˙ נ„רו.
ו‡מנם ˜‰ים מזבח ב˘כם מי„ כ˘ב‡ ˘לם ל‡ר ıי˘ר‡ל‡ ,בל ע„יין ל‡ ˜‰ים ‡˙
‰מˆב ‰בבי˙ ‡ל˘ .ז‰ ‰י ‰נ„רו ˘ל יע˜ב˘ ,יע˘‰ ˙‡ ‰מˆב ‰לבי˙ ‡לו˜ים כלומר
˘יע˘˘ ‰ם מ˜ום ˜בוע ל˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰ולבו‡ ˘ם לעבו„ ‡˙ .'‰
ו‰יינו מ˘ ‰נˆטוו ‰ע˙ ‰מ‡˙ ˘ ,'‰יבו‡ ל˜יים ‡˙ נ„רו '˜ום על ‰בי˙ ‡ל וע˘‰
˘ם מזבח ל‡–ל ‰נר‡‡ ‰ליך' .כלומר ˘יע˘ ‰מזבח בבי˙  ,'‰ול‡ ר˜ מזבח ב‡יז‰
מ˜ום ˘‰ו‡.
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וכבר בי‡רנו לעיל בפר˘˙ ויˆ‡ )כח ,כ( ˘מ˘מעו˙ ˜ביע˙ בי˙ ‡לו˜ים ‡ינו ˙נ‡י
‡ל‡ מˆי‡ו˙ ,כלומר ˘ל‡ ב‡ ‰נ„ר כ˙מור ‰על ‰חס„ ˘ירעיף  '‰עליו‡ .ל‡ ‰כוונ‰
˘‡ם יווכח יע˜ב לר‡ו˙ ˘‡כן חל ‰עליו ‰‰נ˘ ‰‚‰נ‚ל˙‡ ‰ליו במר‡‰ ‰סולם ˘'‰
נˆב עליו ומ˙‰לך עמ„ו ל˘מור עליו ,ו‡ם כן ‰רי ‰מˆב ‡‰מי˙י ‰ו‡ ˘˘ '‰וכן בבי˙
יע˜ב ,ו‡ז י˘ ב‡פ˘רו˙ו לע˘ו˙ ‡˙ ‡‰בן ל'בי˙ ‡לו˜ים' .כי ˜‰מ˙ 'בי˙ ‡לו˜ים'
על ‡‰ר ıי˘ ל ‰מ˘מעו˙ ר˜ כ‡˘ר  '‰מופיע ב‰נ ‰‚‰מיוח„˙ ˘‰ו‡ מ˘ר˘ ‰כינ˙ו
על יר‡יו ונ‚ל‚˘‰ ‰ח˙ו עלי‰ם ל‰יטיב עמ‰ם ולברך ‡ו˙ם ,ור˜ מ˙וך בחינ ‰זו י˘
מ˜ום לכב„ו ול˜‰ים לו „יר ‰ב˙ח˙ונים ומ˘כן ל˘כינ˙ו‚.
ועיין בבי‡ורי ‰פסו˜ים כ‡ן ,בבי‡ור ‰כ˙וב 'ויעל מעליו ‡לו˜ים במ˜ום ‡˘ר
„יבר ‡˙ו' )לה ,יג(‰„ .יינו ˘‰י ‰בכך ‚ילוי מן ˘‰מים ˘‰מ˜ום ‰ז ‰נבחר ל˘מ˘
כמ˜ום ל˘כינ˙ו י˙ברך ,ור˜ ‡ז יכול ‰י ‰ל˜‰ים ˘ם ‡˙ ‰מˆב‰ ‰מˆיינ˙ ‡˙ מ˜ום
 '‰ובי˙ מ˘כנו ב‡ר.ı
קביעת בית אלוקים בבית א-ל  -כדין מקדש והלכותיו
ונמˆ‡ ˘עי˜ר ‰מ˘מעו˙ ˘ל ˆיווי  '‰ליע˜ב לעלו˙ לבי˙ ‡ל ולע˘ו˙ ˘ם מזבח,
‰יינו ˘‚‰יע ‰זמן ‰נ˘‚ב לע˘ו˙ בי˙  ,'‰כלומר ˘˜‰ב" ‰ב‡ ל˘כון ביע˜ב ,בחינ˙
בי˙ ‰מ˜„˘.

ו‰יינו ˘‰י ‰כ‡ן 'מע˘‡ ‰בו˙ סימן לבנים' ‰ן ב˜‰מ˙ בי˙ ‰מ˜„˘ ו‰ן ב‰לכו˙יו.
˘בפר˘ ‰זו נ‡מרו לר‡˘ונ ‰כמ ‰מיסו„ו˙ מˆוו˙ ‰מ˜„˘ ומ‰לכו˙יו .וכבר ‡ז
נ˜בעו ˘ר˘י ‰לכו˙ ˘ל בי˙  '‰בי˘ר‡ל.
ו‰נ ‰ז ‰וו„‡י ˘‰מ˜„˘ לˆ '‰ריך ל‰יו˙ ‰יכן ˘י˘ר‡ל יו˘בים ו„רים‰˘ ,רי
˜‰ב" ‰ב‡ ל˘כון ב˙וך י˘ר‡ל ,ככ˙וב 'וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם' )שמות כה ,ו(.
וכל מטר˙ ‰מ˜„˘ ‰ו‡ ˘ '‰י˘ ‡‰וכן בי˘ר‡ל.
וז‰ו ‡פו‡ עניינ˘ ‰ל מˆו˙ 'ו˘ב ˘ם'˘ .כן בכ„י ˘˙בו‡ ˘‰כינ ‰ב‡ ‰ל˘כון ‡ˆל
יע˜ב ,עליו ל˜בוע ‡˙ ˘ב˙ו במ˜ום ‰‰ו‡ ,כי ר˜ ‡חר ˘‰ו‡ מ˜ום י˘יב˙ו ˘ל יע˜ב
˘‰כינ˙ ‰בו‡ ל˘כון ‡ˆלו .וˆיווי ז ‰נמ˘ך כל ע˙ ˘י˘ מ˜„˘ ,וכעין ˘מˆינו ˘‰י‰
חיוב ז ‰בימי ‰ליכ˙ם במ„בר ˘נˆטוו 'סביב ל‡ו‰ל מוע„ יחנו' )במדבר ב ,ב(.
ופ˘וט ˘‚ם כ˘ב‡ו ל‡ר ıי˘ר‡ל ל‡ בטל ‚„ר חיוב ז‡ ,‰ל‡ ˘כל ‡‰ר ıנח˘ב˙
'סביב ל‡ו‰ל מוע„'˘ ,כיון ˘„רך י˘יב˙ עם ‰ו‡ ב‡ר˘ ıלימ ‰על כן כל ‡‰רı
נח˘ב˙ כחטיב‡ ‰ח˙) ,למרות שיש הפסק ברצף הדיורים( ,וכ‡˘ר ˘‰כינ ‰נמˆ‡˙ ב‡יז‰

ג .וכמו שמצינו בשירת הים שעם ישראל שוררו 'זה א-לי ואנווהו' ,ותרגם אונקלוס 'ואבני ליה בית מקדשא' ,והיינו
שמכיון שראו את גילוי כבוד ה' הנמצא עמהם ונלחם עבורם ,וכמו שאמרו חז"ל )מכילתא בשלח פרשת השירה( מפסוק זה 'זה
א-לי' שאפילו שפחה ותינוקות ראו את השכינה על הים .על כן מן הראוי להקים לו בית המקדש.
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מ˜ום ב‡ר‡ ıזי ‰י‡ נח˘ב˙ ˘˘ור ‰במ˜ומם ˘ל כל עם י˘ר‡ל˘‡ ,ר חונים סביב‰
בכל ‡‰ר.ı
‡ולם כ‡˘ר ‰יו ר˜ יע˜ב עם מ˘פח˙ו בלב„ˆ ,ריכים ‰יו ל˘ב˙ בסמוך למ˜„˘
בבי˙ ‡ל ,כי בל‡ ז ‰ל‡ ‰י ‰נח˘ב ˘˘‰כינ˘ ‰ור ‰ב˙וכם ,ולכן חל עליו חוב˙ 'ו˘ב
˘ם'.
ו‰נ ‰כ‡˘ר ‰יו מחיˆו˙ במ˘כן ובמ˜„˘‰ ,מחיˆו˙ ˜בעו ‡˙ ‚בול מחנ˘ ‰כינ,‰
‡ולם כ‡˘ר כל בי˙ ˙‰ '‰בט‡ ר˜ על י„י '‰מˆב‡ ,'‰זי כל ‰מ˜ום ‰סמוך ‡˘ר ב‡ו
יע˜ב ובי˙ו ל˘ב˙ ˘ם ‰י ‰בחינ˙ מחנ˘ ‰כינ˘ ‰כל ‰טמ‡ים מ˘˙לחים ממנו.
ובז ‰מבו‡ר ענין ˆ‰יווי ˘נˆטוו 'ו‰ט‰רו' 'ו‰חליפו ˘מלו˙יכם'˘ .מכיון ˘‰י‰
לכל ‰מ˜ום „ין 'מחנ˘ ‰כינ‰ '‰רי ‡סור ל‰ם ל‰יו˙ ˘ם כ˘‰ם בטומ‡˙ם ,וכן
ב‚„י‰ם ‰יו ˆריכים ל‰יו˙ ט‰ורים כ„ין מחנ˘ ‰כינ.‰
כלומר ˘‡ין ז ‰ר˜ מי„˙ חסי„ו˙ ˘ל ‰י„ור‡ ,ל‡ חלו עלי‰ם „יני בי˙ ‰מ˜„˘
ועזר˘ ,‰נ‡סר עלי‰ם ל‰יכנס ˘ם בטומ‡ .‰וז‰ ‰י˘ ‰ור˘ ל‰לכו˙ בי˙ ‰מ˜„˘.
קביעת בית המקדש מחדשת גדרי הרחקה מעבודה זרה

ובז‚ ‰ם יבו‡ר מ˙˘ ‰מ‰נו במ‡˘ ‰מר ל‰ם '‰סירו ‡˙ ‡לו‰י ‰נכר'˘ .בוו„‡י ל‡
יעל ‰על „‰ע˙ ˘בי˙ יע˜ב נכ˘לו בחט‡ עבו„ ‰זר.‰
ו‰נ‡ ‰ף ˘ב‰לכו˙ עבו„ ‰זר ‰נ˙ח„˘ ˘‡סור ל‰חזי˜ם ‡ˆלו ,כ„‡י˙‡ ב‚מר‡
)ע"ז כא‡˘ (.פילו ‡ם ‡ינו עוב„ם ‡ו נ‰נ ‰מ‰ם‡ ,ל‡ מחזי˜ם ס˙ם ‡סור מ„כ˙יב 'ול‡
˙בי‡ ˙ועב‡ ‰ל בי˙ך' )דברים ז ,כו(.
‡מנם עיין ˘ם ב˙וס' )ד"ה אף( ˘כ˙בו ˘‡ין ‡יסור ז ‰ר˜ ב‡ר ıי˘ר‡ל ול‡ בחו"ל.
ו‡כן פסו˜ ז ‰נ‡מר ב˜˘ר ˘ל כיבו˘ ‡ר ıי˘ר‡ל – 'ונ˙ן מלכי‰ם בי„ך ו‡‰ב„˙
‡˙ ˘מם מ˙ח˙ ˘‰מים ל‡ י˙ייˆב ‡י˘ בפניך ע„ ˘‰מי„ך ‡ו˙ם .פסילי ‡לו‰י‰ם
˙˘רפון ב‡˘ ל‡ ˙חמו„ כסף וז‰ב עלי‰ם ול˜ח˙ לך פן ˙ו˜˘ בו כי ˙ועב˙ '‰
‡לו˜יך ‰ו‡ .ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‡ ‰ל בי˙ך ו‰יי˙ חרם כמ‰ו ˘˜ˆ˜˘˙ ıנו ו˙עב ˙˙עבנו
כי חרם ‰ו‡' )דברים ז ,כד-כו(.
‰רי מבו‡ר ˘‡יסור ז˘ ‰ל‡ ל‰חזי˜ בר˘ו˙ו חפ˘˘ ıימ˘ כעבו„ ‰זר‡ ,‰פילו
‡ם ‡ינו מ˘˙מ˘ בו כלל ,נובע מ˜„ו˘˙ ‡ר ıי˘ר‡ל ,ו‰יינו כ‡מור מ˘ום ˘˘ '‰וכן
ב˙וך עמו ,ומחמ˙ כן ‡סור ל‰בי‡ ˙ועבו˙ ‡לו במ˜ומו.
ו‚ם ל„ע˙ ‰ר‡˘ונים ˘‡יסור ז ‰נ‡מר בכל מ˜ום‡ ,בל י˘ לנו ללמו„ ממ‡˘ ‰יסור
ז ‰נ‡מר בפר˘ ‰זו ˘יסו„ ‰חיוב ‰ו‡ ר˜ מ˘יבו‡ו ל‡ר ıי˘ר‡ל˘ ,מ‡ז ו‡ילך ˜‰ב"‰
˘וכן ב˙וכנו בי˘יב˙ ˜בע.
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וכעין ˘מˆינו ‰ב„ל בין ‡ר ıי˘ר‡ל לחו"ל כלפי ‰מˆו ‰ל‡ב„ עבו„ ‰זר˘ ,‰בחו"ל
‡ין ˆריך לחפ˘ ‡חריו‡ ,בל ב‡ר ıי˘ר‡ל י˘ חיוב לחפ˘ ול˘ר˘ ‡חרי .‰כמו ˘כ˙ב
‰רמב"ם – 'מˆו ‰לר„וף ‡חרי ‰ע„ ˘נ‡ב„ ‡ו˙ ‰מכל ‡רˆנו‡ ,בל בחו ıל‡ר‡ ıין
‡נו מˆווין לר„וף ‡חרי‡ ,‰ל‡ כל מ˜ום ˘נכבו˘ ‡ו˙ו נ‡ב„ כל עבו„˙ כוכבים ˘בו,
˘נ‡מר ו‡ב„˙ם ‡˙ ˘מם מן ‰מ˜ום ‰‰ו‡ ,ב‡ר ıי˘ר‡ל ‡˙ ‰מˆוו ‰לר„וף ‡חרי‰ן,
ו‡י ‡˙ ‰מˆוו ‰לר„וף ‡חרי‰ן בחו ıל‡ר) 'ıהלכות עבודת כוכבים פ"ז ה"א(.
ולפי ז ‰מבו‡ר ˘פיר מ‡˘ ‰מר ל‰ם כע˙ '‰סירו ‡˙ ‡לו‰י ‰נכר'˘ ,בוו„‡י ל‡
‰חזי˜ום לעב„ם ‡ו ל˘ימו˘ם ו‰נ‡˙ם‡ ,ל‡ ˘ע„יין ‰יו בר˘ו˙ם ול‡ מי‰רו לבער
‡ו˙ם .ו‰נ ‰כל זמן ˘‡ין מˆי‡ו˙ ˘ל 'בי˙ ‡לו˜ים' ˘‰וכן בי˘ר‡ל‡ ,ין ‡יסור
ל‰חזי˜ם‡ .מנם מ˘ע˘ ‰עלו לבי˙ ‡ל ל˜בוע ˘ם בי˙ ‡לו˜ים‡ ,זי מ‡ז ו‡ילך חל
‰חיוב ˘ל 'ול‡ ˙בי‡ ˙ועב‡ ‰ל בי˙ך' .וז‰ ‰טעם ˘‰ור ‰ל‰ם יע˜ב בבו‡ם לבי˙
‡–ל ל‰סיר ‡˙ ‡לו‰י ‰נכר.
ו‰נ ‰נ‡מר ˘ם ˘‰סירו ‡˙ ‡לו‰י ‰נכר 'ו‡˙ ‰נזמים ‡˘ר ב‡זני‰ם' ,ו„בר ז‰
˙מו ‰מ‡„ ˘לכ‡ור ‰נמˆ‡ ˘נ‰נו ע„ ע˙ ‰מעבו„ ‰זר ,‰וז ‰ל‡ י˙כן כלל ,ועיין
בחז˜וני ˘נ„ח˜ לפר˘ ˘‰כוונ' ‰ב‡זני‰ם' ‰יינו 'ב‡זני ‰פסילים' .מפני ˘פ˘וט לו
˘ל‡ ˙˘‰מ˘ו ב‡לו‰י נכר לע˘ו˙ מ‰ם נזמים.
‡כן לפי ‡‰מור י˘ לב‡ר ‚ם ענין ‰נזמים על ז„‰ ‰רך˘ ,ב‡ו˙˘ ‰ע ‰כל עו„ ˘ל‡
‰י ‰בי˙ ‡לו˜ים בי˘ר‡ל ,ע„יין ל‡ נ‡סר ר˜ עבו„ ‰זר ‰עˆמ‡ ,‰בל מ˘מ˘י עבו„‰
זר ‰ל‡ ‰יו בכלל ‡‰יסור‰˘ .רי ב‡ו˙ ‰פר˘˘ ‰ל כיבו˘ ‡ר ıי˘ר‡ל ‰ו‡ ˘נ˙ח„˘
„ין ז˘ ‰ל ‡יסור מ˘מ˘י ע"ז .וכ„כ˙יב ˘ם – 'ל‡ ˙חמו„ כסף וז‰ב עלי‰ם ול˜ח˙ לך
פן ˙ו˜˘ בו כי ˙ועב˙ ‡ '‰לו˜יך ‰ו‡' )ז ,כה( .וב‚מר‡ )עבודה זרה נא (:למ„ו מכ˙וב ז‰
˘כל „בר ˘ל נוי ˘נ˙נו על ‰עבו„ ‰זר‡ ‰סור ל˜יימו.
‰רי ˘‚ם ‡יסור ז ‰נ‡מר ב˜˘ר לכיבו˘ ‡‰ר ,ıכלומר ˘כל ‡יסורו נובע מ„ין ‡רı
י˘ר‡ל ˘מכיון ˘ב‡ים ל‡ר˘‡ ıר ˘ם נמˆ‡ בי˙ ‡ ,'‰סור ל˜יים ‡ˆלו ‡פילו נוי ˘ל
ע"ז‡ .ך כל עו„ ˘ל‡ ב‡  '‰ל˘כון ב˙וכם ל‡ חל ‡יסור ז˘ ‰כל יסו„ו ‰ו‡ ר˜ מˆ„
‰י˘יב ‰במ˜ום .'‰
ושב שם  -כדין ישיבת ארץ ישראל

ונר‡‡‰˘ ‰יסור לˆ‡˙ מ‡ר ıי˘ר‡ל )כדאיתא בגמרא ב"ב צא (.נובע ‡ף ‰ו‡ מ‚„ר ענין
ז˘ ,‰ל מˆו˙ 'ו˘ב ˘ם'˘ .מכיון ˘˘ '‰וכן בי˘ר‡ל ˆריכים עם י˘ר‡ל ל˘ב˙ סביב
לבי˙  .'‰וכענין ˘‡מרו – 'כל „‰ר ב‡ר ıי˘ר‡ל „ומ ‰כמי ˘י˘ לו ‡לו– ‰וכל „‰ר
בחוˆ ‰ל‡ר„ ıומ ‰כמי ˘‡ין לו ‡לו–˘ ,‰נ‡מר ל˙˙ לכם ‡˙ ‡ר ıכנען ל‰יו˙ לכם
ל‡לו˜ים' )כתובות קי.(:
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ו‰נ ‰מ˙˘ ‰מ‰נו כיˆ„ נסע יע˜ב מבי˙ ‡ל מ‡חר ˘נˆטוו ‰ל˘ב˙ ˘ם .י˘ ליי˘ב
לפי ‡‰מור‰˘ ,רי מˆינו ˘מו˙ר לˆ‡˙ מ‡ר ıי˘ר‡ל לחו"ל עבור מˆו˙ כיבו„ ‡ב
ו‡ם כ„‡י˙‡ ב˜י„ו˘ין „ף ל‡] .עיי"˘ במפר˘ים .ו‡פילו ל˜˙˘‰ע בחו"ל י˘ סוברים
˘מו˙ר מפני מˆו˙ כיבו„ ‡ב ו‡ם ,עיין פ‡˙ ˘‰ולחן סימן ב ס"˜ כח˘ ,ו"˙ בי˙
˘למ ‰יו"„ חל˜ ב סימן ˆ„[ .וכל ˘כן כ‡ן‰˘ ,רי חברון ‰ו‡ ב‡ר ıי˘ר‡ל.
ובז ‰מבו‡ר מ„וע עזב יע˜ב ‡בינו ‡˙ בי˙ ‡ל ‡חרי ˘נˆטוו ‰ל˘ב˙ ˘ם ,כי כל
מטר˙ ‰ליכ˙ו מבי˙ ‡ל לחברון ‰י˙ ‰כ„י ל‰יו˙ ‡ˆל ‡ביו ,כלומר לˆורך מˆו˙
כיבו„ ‡ב .וככ˙וב ˘ם בסיום מסעו˙יו – 'ויבו‡ יע˜ב ‡ל יˆח˜ ‡ביו ממר‡ ˜רי˙
‡‰רבע ‰ו‡ חברון ‡˘ר ‚ר ˘ם ‡בר‰ם ויˆח˜' )לה ,כז(‰ .רי מו„‚˘ בכ˙וב ˘‰ליכ˙ו
‰י˙ ‰בכ„י לבו‡ ‡ל ‡ביו.
וכן ב‰מ˘ך בפר˘˙ וי˘ב כ˘‰כ˙וב מ˙ייחס ל˙‰יי˘בו˙ו ב˜ביעו˙ כ˙וב 'וי˘ב
יע˜ב ב‡ר ıמ‚ורי ‡ביו ב‡ר ıכנען' )לז ,א(˘ .וב בולט˙ כ‡ן ‰טעמ ‰מיוח„˙ ˘יע˜ב
י˘ב ב'‡ר ıמ‚ורי ‡ביו'˘ .ר˜ מפני מˆו˙ כיבו„ ‡ב „ח ˙‡ ‰מˆו˙ 'ו˘ב ˘ם' בבי˙
‡ל.
ונ˙יי˘ב ‰פר˘ ‰ס˙ומ ‰זו כמין חומר˘ ,כל ‡‰מור ב‰ ‰ם יסו„י ‰לכו˙ במˆו˙
בי˙ ‰בחיר ‰ו˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰בי˘ר‡ל ,ומע˘‡ ‰בו˙ סימן לבנים.
ברית יהושע בשכם במקביל לדברי יעקב

ועיין בסוף ספר י‰ו˘ע ˘כר˙ י‰ו˘ע ברי˙ בסיום ‰כיבו˘ בסוף ימיו ,ככ˙וב –
'וי‡סוף י‰ו˘ע ‡˙ כל ˘בטי י˘ר‡ל ˘כמ ,‰וי˜ר‡ לז˜ני י˘ר‡ל ולר‡˘יו ול˘ופטיו
ול˘וטריו ,וי˙יˆבו לפני ‡‰לו˜ים' )יהושע כד ,א( .ו˘ם ‡מר לפני‰ם ‡˙ כל מע˘'‰ ‰
„‚‰ול ‡˘ר נע˘ ‰ל‰ם מ‡ז ‡‰בו˙ ויˆי‡˙ מˆרים וכל ‰פרטים ע„ לכיבו˘ ‡‰ר ıוכל
‰ניסים ˘נע˘ו ל‰ם ,כמו ˘מ‡ריך ‰כ˙וב.
ובסופו ˘ל „בר ‰ז‰יר ‡ו˙ם על ˜יום ˙‰ור' – ‰וע˙ ‰יר‡ו ‡˙  '‰ועב„ו ‡ו˙ו
ב˙מים וב‡מ˙ ,ו‰סירו ‡˙ ‡ל‰ים ‡˘ר עב„ו ‡בו˙יכם בעבר ‰נ‰ר ובמˆרים ,ועב„ו
‡˙  .'‰ו‚ו' .ויען ‰עם וי‡מר חליל ‰לנו מעזוב ‡˙  ,'‰לעבו„ ‡לו‰ים ‡חרים .כי
‡ '‰לו˜ינו ‰ו‡ ‰מעל‡ ‰ו˙נו ו‡˙ ‡בו˙ינו מ‡ר ıמˆרים מבי˙ עב„ים ,ו‡˘ר ע˘‰
לעינינו ‡˙ ‡‰ו˙ו˙ „‚‰ולו˙ ‡‰ל ,‰וי˘מרנו בכל „‰רך ‡˘ר ‰לכנו ב ‰ובכל ‰עמים
‡˘ר עברנו ב˜רבם .וי‚ר˘  ˙‡ '‰כל ‰עמים ו‡˙ ‡‰מורי יו˘ב ‡‰ר ıמפנינו‚ ,ם
‡נחנו נעבו„ ‡˙  '‰כי ‰ו‡ ‡לו˜ינו ו‚ו' ,וי‡מר י‰ו˘ע ‡ל ‰עם ע„ים ‡˙ם בכם כי
‡˙ם בחר˙ם לכם ‡˙  '‰לעבו„ ‡ו˙ו ,וי‡מרו ע„ים' )שם(.
ו‡חר ˘‰עי„ו ו‰סכימו על רˆונם לכרו˙ ‡˙ ‰ברי˙ עם ‡ '‰מר ל‰ם – 'וע˙‰ ‰סירו
‡˙ ‡ל‰י ‰נכר ‡˘ר ב˜רבכם ו‰טו ‡˙ לבבכם ‡ל ‡ '‰לו˜י י˘ר‡ל'.
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‰רי ˘ב„ומ ‰למ‡˘ ‰מר יע˜ב לבי˙ו ב˘כם כ‡˘ר ˙‰כוננו לעלו˙ לבי˙ ‡ל,
ל˜יים ‡˙ נ„רו ‡חרי ˘˘מר  '‰עלי‰ם ו‰בי‡ם ב˘לום ‡ל ‡ר ıי˘ר‡ל ,וכמו כן ‡מר
ל‰ם י‰ו˘ע לי˘ר‡ל ‡חרי כל ˙‰ל‡ו˙ ביˆי‡˙ מˆרים וב‰ליכ˙ם במ„בר ובמלחמ˙
מלכי כנען ˘˘מר  '‰עלי‰ם וב‡ו ל˙‰יי˘ב ב‡ר ıי˘ר‡ל ב˘לום] .וי˘ לˆיין ˘‚ם
ברי˙ זו ˘ל י‰ו˘ע ‰י˙ ‰ב˘כם[˘ .כן כ‡מור בי‡˙ עם י˘ר‡ל ל‡ר ıי˘ר‡ל על י„י
‚˘‰ח˙  '‰ו˘מיר˙ו עלי‰ם מחייב˙ ל ˘„˜˙‰במי„ ‰י˙יר ‰ול˙‰נזר כליל מ‡לו‰י
‰נכר ,וכל˘ונו ˘ל יע˜ב '‰סירו ‡˙ ‡לו‰י ‰נכר ‡˘ר ב˙וככם'.
ו‰נ ‰בסיום ‰ברי˙ כ˙וב ˘ם – 'ויכ˙וב י‰ו˘ע ‡˙ „‰ברים ‡‰ל ‰בספר ˙ור˙
‡לו˜ים וי˜ח ‡בן ‚„ול ‰וי˜ימ˘ ‰ם ˙ח˙ ‡‰ל˘‡ ‰ר במ˜„˘ .''‰
ועיין ˘ם בר˘"י – '˙ח˙ ‡‰ל˙ – ‰חו˙ ‡ל˙‡‰ ,י‡ מזוז˙ ‰פ˙ח ,וכו' .וי˘ ‡ומרים
זו ‡‰ל˘‡ ‰ר עם ˘כם˘ ,כ˙וב ביע˜ב 'ויטמון ‡ו˙ם יע˜ב ˙ח˙ ‡‰ל˘‡ .'‰ר במ˜„˘
 – '‰כלפי ˘‰בי‡ו ˘ם ‡˙ ‡‰רון ,כמ˘ ‰נ‡מר למעל – ‰וי˙ייˆבו לפני ‡‰לו˜ים'.
ונר‡‚˘ ‰ם לפי ‰פירו˘ ˘‰ו‡ מזוז˙ ‰פ˙ח ,בחר ‰נבי‡ לכ˙וב ‡ו˙ו בל˘ון ז‰
˘„ומ ‰לל˘ון ˘נ‡מר ביע˜ב 'ויטמון ‡ו˙ם יע˜ב ˙ח˙ ‡‰ל .'‰כי כוונ˙ ‰כ˙וב לרמז
˘‰י ‰כ‡ן ‡ו˙ו סו‚ מעמ„ ˘ל עליי˙ יע˜ב לבי˙ ‡ל ,כלומר ˘˘ני‰ם ‰יו בע˙ בו‡ם
ל‡ר ıי˘ר‡ל על י„י ‚˘‰ח˙ ‰ '‰מיוח„˙ ,וב˘ני‰ם ˙‰חיל ע˙ ‰מˆב מחו„˘ ˘ל
˘‰ר‡˙ ˘כינ˙  '‰ב˙וך י˘ר‡ל.
הכניסה לארץ ישראל מחייבת דרגה יותר רמה של הרחקה מע"ז

‡כן נר‡˘ ,‰מכיון ˘בימי י‰ו˘ע ב‡ו לי˘יב ‰יו˙ר ˜בוע ‰ו‡י˙נ ,‰במ˜ביל לז‰
נ„ר˘ מ‰ם „ר‚ ‰יו˙ר ‚בו˘ ‰‰ל ‰סר˙ ‡לו‰י ‰נכר ,ו‰יינו ˘ל‡ י‰ר‰רו כלל בלבם
בעבו„ ‰זר .‰וכ„‡י˙‡ במפר˘ים ˘על כן כ˙וב בי‰ו˘ע – '‰סירו ‡˙ ‡לו‰י ‰נכר
‡˘ר ב˜רבכם' ו‡ילו ביע˜ב כ˙יב '‡˘ר ב˙וככם'˘ ,כ‡ן ‰כוונ ‰ל‰סיר כל מח˘ב˙
ע"ז ˘ב˜רב ‰לב .וכל˘ון ‰מ˘ך ‰פסו˜ 'ו‰טו ‡˙ לבבכם ‡ל ‡ '‰לו˜י י˘ר‡ל'‰˘ .רי
ע˙ ‰כבר ב‡ו ב˙ור˙ עם ˘לם ,ו˘‰כינ˘ ‰ור ‰ב˜רבם ב˙וך מ˘כן ˘יל .‰וב„ר‚‰
זו ˘ל ˜ירב˙ ‰ '‰ם כבר מחוייבים לט‰ר ‚ם ‡˙ לבבם מכל ˘מ ıעבו„ ‰זר ‰ו‡לו‰י
נכר.
ו‰נ ‰מˆינו ˘כ‡˘ר ב‡ו ˘ני˙ ל‡ר ıי˘ר‡ל בבי˙ ˘ני בימי עזר‡ ,ביטלו ל‚מרי
‡˙ יˆר‡ „עבו„ ‰זר) ‰יומא סט :סנהדרין סד .(.ומבו‡ר בחז"ל ˘כח ז ‰ני˙ן בי„ם על
י„י ס‚ול˙ ‡ר ıי˘ר‡ל כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ – 'ויע˘ו בני ‚‰ול˘‰ ‰בים מן ˘‰בי סוכו˙
וי˘בו בסוכו˙' ,כי ל‡ ע˘ו מימי י‰ו˘ע בן נון כן בני י˘ר‡ל ע„ ‰יום ‰‰ו‡ ,ו˙‰י
˘מח„‚ ‰ול ‰מ‡„' )נחמיה ח ,יז(„ ,בעי רחמי על יˆר „עבו„ ‰זר ‰ובטלי ,‰ו‡‚ין זכו˙‡
עליי‰ו כי סוכ ,‰ו‰יינו „˜‡ ˜פי„ ˜ר‡ עילוי„ ‰י‰ו˘ע„ ,בכל „וכ˙‡ כ˙יב י‰ו˘ע
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ו‰כ‡ כ˙יב י˘וע ,ב˘למ‡ מ˘ ‰ל‡ בע‡ רחמי „ל‡ ‰ו ‰זכו˙‡ „‡ר ıי˘ר‡ל‡ ,ל‡
י‰ו˘ע „‰ו ‰לי ‰זכו˙‡ „‡ר ıי˘ר‡ל ‡מ‡י ל‡ ליבעי רחמי' )ערכין לב.(:
‰רי מפור˘ ˘‰י˘יב ‰ב‡ר ıי˘ר‡ל ס‚ול˙ ‰ו˜„ו˘˙ ‰מחייב˙ ל‰סיר מעˆמם ‡˙
‡לו‰י ‰נכר ˘בלבם .ונמˆ‡ ˘‰יו בז˘ ‰ל˘ „ר‚ו˙.
˙חילˆ‡ ‰ל יע˜ב ובי˙ו כ‡˘ר עלו לבי˙ ‡ל ל˘ב˙ ˘ם‡˘ ,ז ‰וˆרכו ל‰סיר מ˙וכם
ולבער מר˘ו˙ם ‡˙ ‰עבו„ ‰זר ‰בעˆמ.‰
˘ני˙ ,כ‡˘ר י‰ו˘ע כר˙ עמ‰ם ‡˙ ‰ברי˙ ב‚מר כיבו˘ ‡‰ר ,ıנ„ר˘ מ‰ם ל‰סיר
‡˙ ‡לו‰י ‰נכר ‚ם מלבם ,כלומר ‡פילו ל‡ ל‰ר‰ר בעבו„ ‰זר.‰
˘לי˘י˙ ,כ‡˘ר עלו בימי עזר‡ וזכו ל˜„˘ ‡˙ ‡ר ıי˘ר‡ל ב˜„ו˘˘ ‰ני‡˘ ‰ינ‰
בטל ,‰ביטלו ל‚מרי ‡˙ יˆר‡ „עבו„ ‰זר˘ ,‰ל‡ י‰י ‰ל‰ם ‡פילו נטיי˙ לב ופי˙וי
לז.‰
ו‰נ ‰לע˙ ˜ ıכ‡˘ר עם י˘ר‡ל י˘וב ל‡רˆו ˜וממיו˙ ב˘לימו˙ בי˘יב˙ נˆח ,וכן
בי˙  '‰י‰י ‰נכון בר‡˘ ‰‰רים ונ˘‡ מ‚בעו˙ ברום ‰מעל .‰כי ‡ז במ˜ביל לכך ˙‰י‰
‚ם ˘לימו˙ ‰מ„רי‚ו˙ ˘ל '‰סר˙ ‡לו‰י ‰נכר' ,וככ˙וב – 'ונ˘‚ב  '‰לב„ו ביום ‰‰ו‡.
ו‡‰לילים כליל יחלוף' )ישעיה ב ,יז-יח( .כלומר ˘ל‡ זו בלב„ ˘נ˙בטל יˆר‡ „עבו„‰
זר‡ ,‰ל‡ כלל ל‡ י‰י ‰מˆי‡ו˙ ˘ל עבו„ ‰זר ‰בעולם ,ול‡ יעל ‰על „‰ע˙ ‰בל ז.‰
וכ„כ˙יב – 'ו‰י '‰ ‰למלך על כל ‡‰ר ıביום ‰‰ו‡ י‰י‡ '‰ ‰ח„ ו˘מו ‡ח„'.

פרשת
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ביאורים

•

פרשת וישב

קסז

פרשת וישב
ביאורים על סדר הפסוקים

לז-‡ ,ב וי˘ב יע˜ב ב‡ר ıמ‚ורי ‡ביו ב‡רı
כנען‡ .ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב ,יוסף בן ˘בע
ע˘ר˘ ‰נ.‰

ובר˘"י

– '‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב וכו' ,ועו„
נ„ר˘ בו ,וי˘ב בי˜˘ יע˜ב לי˘ב

ב˘לו˜ ,‰פ ıעליו רו‚זו ˘ל יוסף„ˆ ,י˜ים
מב˜˘ים לי˘ב ב˘לו‡ ,‰ומר ˜‰ב" ‰ל‡
„יין לˆ„י˜ים מ˘ ‰מ˙ו˜ן ל‰ם לעו"‰ב ‡ל‡
˘מב˜˘ים לי˘ב ב˘לו ‰בעו"‰ז' )עפ"י ב"ר

פ„.(‚ ,

וי˘

לב‡ר מ‡˘ ‰מרו 'ל‡ „יין לˆ„י˜ים מ‰
˘מ˙ו˜ן ל‰ם לעו"‰ב ‡ל‡ ˘מב˜˘ים

לי˘ב ב˘לו ‰בעו"‰ז'‰„ .רי ‡ '‰ו‰ב
ˆ„י˜ים ,ו‡ין מחסור לפניו מלברך ‡ו˙ם
בטוב ‰כפול ‰ומכופל˙ ו˘פע ו˘לו‰
ב˘ני עולמו˙ ‰עולם ‰ז ‰ו‰עולם ‰ב‡,
ו‡ם כן בוו„‡י ˘‡ין ‰טעם בז ‰מ˘ום
˘‡ין ‰ם כ„‡יים לזכו˙ בריבוי טוב.‰
‡ל‡ נר‡‰ ‰בי‡ור בז˙˘ ,‰פ˜י„ „‡‰ם
בעולם ‰ז‰ ‰ו‡ לפעול ולע˘ו˙
ולבנו˙ 'לעב„ ‰ול˘מר ,'‰ומעˆם טבע
‰יˆיר ‰ו‰בנין ˘‰ם טעונים מ‡מˆים
ו˜˘‰ע ,‰וכן מˆ„ עˆם ˙‰‰מו„„ו˙ י˘

לפעמים מˆבים ˘ל ע‚מ˙ נפ˘ .ו‡ין ז‰
מ˘ום ˜מו ıי„יים ˘ל‡ ל˙˙ ל‡„ם ˘לו‰
בעולם ‰ז‡ ,‰ל‡ ˘עˆם מילוי ˙‰פ˜י„
ב‡ על י„י טירח ‰ו˜‰ו˘י ,וכמי„˙ ‚ו„ל
‰מ˘ימ ‰ו‰ייעו„ ‰מוטלים על כל ‡ח„
לפי טבעו וכ˘רונו ,כן ‰י‡ מי„˙ ‰טורח
ו‰עמל.
וי˘ ל„ע˙ כי עˆם ˜‰ו˘י ו‰ע‚מ˙ נפ˘
ו˙‰‰מו„„ו˙ ,בונים ‡˙ „‡‰ם
ומרוממים ‡˙ ‡י˘יו˙ו .כי ˆ‰רו˙
ו˘˜‰יים מעמי„ים ‡˙ „‡‰ם בפני כל
מיני ˙‰יו˙ וניסיונו˙ ו˙‰מו„„ויו˙,
וכ‡˘ר ‰ו‡ מ˙‚בר עלי‰ם ונו ‚‰ב‡ופן
נכון ור‡וי בכל ‰מˆבים ‰מז„מנים לפניו,
„‰בר מפ˙ח בו ‡˙ ‰כוחו˙ ‰מיוח„ים
‰נˆרכים לבניי˙ ˜‰ומ‰ ‰מיוע„˙ לו .וי˘
˘„וו˜‡ ‰מˆבים ˘˜‰ים ‰ם '‰יכי ˙מˆי'
לח˘וף ‡˙ ‰מ„רי‚ו˙ „‚‰ולו˙ ו‰נס˙רו˙
˘ב‡י˘יו˙ו ,ולפעמים מ˙‚לים מעלו˙יו
„וו˜‡ בע˙ ˘נ˜לע למˆב סבוך ומורכב,
ו‰ו‡ נ‡ל ıל˙‰מו„„ ול˙‰ייחס ב˘י˜ול
„ע˙ נכון ול‚‰יב ˙‚וב ‰נכונ ‰ב‡˙‰ם
למˆב ,ובכך ‰ו‡ מ˙ח˘ל ומ˙ע„ן
ומ˙ברר ומרומם ‡˙ נפ˘ו.

בן מלך על התורה

קסח
ו‰נ ‰ב˙חיל˙ „רכו ‚ם יע˜ב י„ע כל
ז‡˙ ,ול‡ בי˜˘ לי˘ב ב˘לו ,‰ו‡כן
עמל ˜˘ו˙ כל ˘‰נים ,כי כן ‰ו‡ ˆור˙
בנין עולמו ˘ל „ˆ‰י˜ ,וכל ˘כן בניינו
„‚‰ול ˘ל עם י˘ר‡ל˘ ,מˆריך מ‡מˆים
כבירים‡ ,מנם מע˙‰˘ ‰יו בניו ˘נים
ע˘ר ונ˜ר‡ ˘מו י˘ר‡ל על ˘ם ‰נˆחון,
וחזר ב˘לום ‡ל ‡ר ıי˘ר‡ל ,ו‰י ‰כבר
ב„ר‚˙ 'מרכב ‰ל˘כינ '‰ו'˜ר‡ו ˜‰ב"‰
ליע˜ב ‡–ל' ,סבר ˘‚‰יע ל˙כלי˙ עבו„˙ו
בעולם ‰ז ,‰ומע˙ ‰עומ„ ‰ו‡ במˆב ˘ל
מעין ‰עולם ‰ב‡ ˘‡ין ‰ו‡ נˆרך לעמל
ועבו„ ,‰ו‰ו‡ כבר נמˆ‡ במˆב ˘ל 'מחר
ל˜בל ˘כרם' )עירובין כב.(.
‡מנם ל‡ כן ‰י˙ ‰מח˘ב˙ו ˘ל מ˜ום ,כי
ע„יין ל‡ נ˘למ ‰עבו„˙ו ˘ל יע˜ב,
˘‡ף ˘כבר ‰עמי„ י"ב ˘בטים ,וניˆח
‡˙ ע˘יו ו‡˙ ˘רו ˘ל מעל ‰ו‚‰יע לכל
‰מ„רי‚ו˙ ‰נ˘‚בו˙ ‡‰מורו˙ ,ע„יין ‰י‰
לו ˙פ˜י„ ל‰וסיף ולˆחˆח ‡˙ מ„רי‚˙ו
כ'י˘ר‡ל' ע„ לפיס‚˙ ˘לימו˙ ,‰וב˙וך
ז ‰נכלל ‰בירור בין ˘‰בטים ,ל˜בוע
מי י‰י‰ ‰מלך מביני‰ם .ועל כן ע„ ‡ז
‡ינו יכול לי˘ב ב˘לו ,‰כיון ˘‰ו‡ ע„יין
במˆב ˘ל '‰יום לע˘ו˙ם' )˘ם(.
*

עו„ נ˙ברר ב‰מ˘ך ‰זמן ˘‡ף ˘‰עמי„
י"ב ˘בטים ,ע„יין ‰וˆרך ל‰עמי„
˘בט נוסף ,וכמו ˘‰י ‰בע˙ בו‡ו למˆרים
˘˜בע יע˜ב ˘בני יוסף ‡פרים ומנ˘ ‰י‰יו
ל˘ני ˘בטים – '‡פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן
ו˘מעון י‰יו לי' )מח .(‰–„ ,וכמו ˘כ˙ב
ר˘"י ˘ם ˘לז˙‰ ‰כוון ˜‰ב" ‰כ‡˘ר
נ‚ל ‰ליע˜ב ו‰בטיחו '‚וי ו˜‰ל ‚ויים'.

ו‰נ ‰כל ז‰ ‰יˆ ‰ריך ל‰יו˙ „וו˜‡ ב‡ופן
˘‡ח„ ˘‰בטים י‰פוך ל˘ני ˘בטים,
]ועיין ˘ם ˘י˙ב‡ר ˘ז„ ‰וו˜‡ מ˘ום
˘‰יו לב„ם במˆרים[ .וכל עו„ ˘ל‡
‚‰יע ל˘לב ז ‰ע„יין ל‡ ‰י ‰יכול לי˘ב
ב˘לו˘ ,‰ע„יין ‰ו‡ ב˙פ˜י„ ˘ל ‰ע˘יי‰
בעולם ‰ז‰ ‰כרוך ב˜˘יים וחוסר ˘לו.‰
ו‰נ ‰מ˘ ‰בי˜˘ יע˜ב לי˘ב ב˘לו,‰
‰יינו מ˘ום ˘מˆינו בחינ ‰כז‡˙
‡ˆל ‡‰בו˙ ,ל‡חר ˘סיימו עבו„˙ם
בעולם ,כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ '˘ל˘‰ ‰טעימן
˜‰ב" ‰מעין ‰עולם ‰ב‡ ‡לו ‰ן ‡בר‰ם
יˆח˜ ויע˜ב' )בב‡ ב˙ר‡ יז.(.
ומ˘ום כך סבר יע˜ב ˘‚‰יע כבר ‚ם זמנו
לי˘ב ב˘לו‡ ,‰חרי ˘עבו„˙ו
נ˘למ ‰בבנין י"ב ˘‰בטים‡ .מנם נ‚ל‰
לו מ‡˙ ˜‰ב"˘ ‰ל‡ כן ‰ו‡‡ ,ל‡ ע„יין
ז˜ו˜ ‰ו‡ ל˘‰לים ‡˙ מבנ‰ ‰עם ,וליˆור
‡˙ ˘‰בטים מנ˘ ‰ו‡פרים‡ ,ולכן ˜פı
עליו רו‚זו ˘ל יוסף.
ו‰נ ‰חז"ל ‚ילו לנו במ„ר˘ ‡ימ˙י ‰י‰
בחינ˙ מעין עו"‰ב ‡ˆל יע˜ב,
ו‰יינו בסוף ימיו כ‡˘ר ב‡ למˆרים‡˘ ,ז
זכ ‰למעין ‰עולם ‰ב‡ .כ„‡י˙‡ ב'˙נ‡
„בי ‡לי‰ו רב˜‰' – '‰ב" ‰נ˙ן ליע˜ב
˘בע ע˘ר˘ ‰נ ‰סמוך לז˜נו˙ו טובים
מעין עו"‰ב' )פר˜ .(‰
א .והנה ביארנו בענין 'תורת המספרים' )כרך א'
מאמרי מבוא מאמר י( שמספר י"ב הוא מספר של שלימות
בהרחבה ,אמנם מספר י"ג הוא מספר של גוזמא
והפלגה יתירה .ואכן בהשלמת שבטי י-ה למספר י"ב
כבר נקרא שמו ישראל) ,כמו שביארנו בפרשת וישלח( ,אמנם
רצון ה' היה שיתרחב במידה יתירה מופלגת כענין
מספר י"ג.

ביאורים

•

פרשת וישב

קסט

כלומר ˘‡חר בי‡˙ יע˜ב למˆרים ,כ‡˘ר
ר‡ ˙‡ ‰יוסף ובנ ‰ממנו ˘ני
˘בטים‡ ,ז ‡כן נ˘למ ‰עבו„˙ו בעו"‰ז,
וזכ‰˘ ‰טעימו ˜‰ב" ‰מעין ‰עולם ‰ב‡.
ועיין מ˘ ‰בי‡רנו בז ‰ברי˘ פר˘˙ ויחי.

לז ,ב ‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב ,יוסף בן ˘בע
ע˘ר˘ ‰נ‰

ובר˘"י

'‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב –

‡ל‰

י˘ובי‰ם ו‚ל‚ולי‰ם'.

ב‰רב ‰מ˜ומו˙ ב˙ור ‰פו˙ח˙ ‰פר˘‰
בכו˙ר˙ '‡ל˙ ‰ול„ו˙' ,וי˘
מפר˘ים ˘פיר˘ו ˘'˙ול„ו˙' ‰ם „‰ורו˙
‰נול„ים ,וי˘ ˘פיר˘ו '˙ול„ו˙' על
˜‰ורו˙ ו‰מ‡ורעו˙ ˘‰ם יל„י ‰זמן ,כמו
)מ˘לי כז' (‡ ,מ ‰יל„ יום' .ועל כן פיר˘
ר˘"י˘ ,כ‡ן ב‰כרח לפר˘ ˘‰כוונ ‰על
˜‰ורו˙ ו‰מ‡ורעו˙ ˘‰רי ‡ינו מספר כ‡ן
‡˙ לי„˙ בני יע˜ב.
ועיין מ˘ ‰בי‡רנו בז ‰ב‡רוכ ‰ברי˘
פר˘˙ ˙ול„ו˙ )חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ‡
'מ˘מעו˙ ‡ל˙ ‰ול„ו˙ ב˙ור.('‰

לז ,ב ‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב ,יוסף בן ˘בע
ע˘ר˘ ‰נ‰ ‰י ‰רוע‡ ˙‡ ‰חיו בˆ‡ן ,ו‰ו‡
נער ‡˙ בני בל ‰‰ו‡˙ בני זלפ ‰נ˘י ‡ביו,
ויב‡ יוסף ‡˙ „יב˙ם רע‡ ‰ל ‡בי‰ם.
עי˜ר עניינו ˘ל מ˜ר‡ ז‰ ‰ו‡ בסופו
– 'ויב‡ יוסף ‡˙ „יב˙ם רע‡ ‰ל
‡בי‰ם'˘ ,כן ‡חר ענין ז ‰נמ˘כ˙ ‰פר˘‰
כול ‰ע„ למכיר˙ו .וי˘ ל‰בין ‡פו‡ ,מ‰

טיב˘ ‰ל „˜‰מ ‰זו – ˘‰י ‰רוע˙‡ ‰
‡חיו בˆ‡ן ,ו‰ו‡ נער ‡˙ בני בל ‰‰ובני
זלפ ,‰ל˘ם מ‰ ‰וסיף ‰כ˙וב פרטים ‡לו,
ומ‰ ‰ם נו‚עים לכלל סיפור „‰ברים.
ועיין במפר˘ים ˘פיר˘ו ‡˙ „‰ברים
בכמ ‰פנים.
]ובר˘"י פיר˘ ˘‡ח„ „‰ברים ˘‰בי‡
„יב‡ ‰ל ‡ביו ‰ו‡ ˘‡‰חים
מזלזלין בבני ˘‰פחו˙ ל˜רו˙ן עב„ים.
וכעין ז ‰כ˙ב בר˘ב"ם 'נערו˙ו ור‚ילו˙ו
ומ˘˙‡יו ‰יו עם בני בל ‰‰ובני זלפ‰
ומ˙וך כך ˙‰חילו ‡חיו בני ל‡ ‰ל˘נו‡
‡ו˙ו'.
ו‰נ ‰לפי ז˙ ‰מו ‰מ„וע בני ˘‰פחו˙
‰יו בעˆ‡ ‰ח˙ עם ‡‰חים ו‰סכימו
במכיר˙ו ,ועיין ב‡ור ‰חיים ˘‰˘˜˙‰
בז.[‰
ועל „רך ‰פ˘ט נר‡ ‰לב‡ר˘ ,עניינו ˘ל
‰כ˙וב ‰ו‡ לפר˘ כיˆ„ ‚˙‰ל‚ל
„‰בר ˘יוסף ‰בי‡ ‡˙ „יב˙ם רע‡ ‰ל
‡בי‰ם‰„ ,יינו מ˘ום ˘‰י ‰מ˜ורב ‡ˆל
כל ‡חיו ויו„ע ‡˙ ˘יח˙ם ומע˘י‰ם
˘ל כולם .כי ‰נ ,‰מ˘פח˙ יע˜ב ‰י˙‰
חלו˜ ‰בין ˜בוˆ˙ בני ‚‰בירו˙ ל˜בוˆ˙
בני ˘‰פחו˙ ,ומ˘מע ˘בני ‚‰בירו˙ ‰יו
רועים ‡˙ ˆ‡נם לב„ם ,בל‡ בני ˘‰פחו˙
]כמו ˘פיר˘ ‰ר˘ב"ם‡ ˙‡' :חיו – בני
ל‡ ‰לפי „רך ‡ר˜ ıור‡ ‡חיו ול‡ בני
˘‰פחו˙'[ ובני ˘‰פחו˙ ‰יו חוברים
יח„יו בל‡ בני ‚‰בירו˙ .ולכך מ˜„ים
‰כ˙וב לˆיין ,כי בעו„ ˘‰ללו ל‡ ב‡ו
בסו„ם ˘ל ‰ללו‰ ,רי ˘יוסף ‰י ‰חבר
ו˜רוב ל˘ני‰ם‰ ,ן לבני ‚‰בירו˙ – ע"י
ƒ
ברעיי˙ם ‡˙ ‡ˆ‰ן ,ו‰ן לבני
˙˙˘‰פו˙

קע
˘‰פחו˙ – ע"י ‰יו˙ו נער וחבר ל‰ם ]עיין
ר˘ב"ם' :נערו˙ו ור‚ילו˙ו ומ˘˙‡יו ‰יו
עם בני בל ‰‰ובני זלפ .['‰ומ˙וך ˘‰י‰
יוסף יו„ע ומכיר ˘יח˙ כולם ,י„ע לספר
ל‡ביו ‡˙ „‰ברים ‰מ˙רח˘ים בין כולם.

לז ,ב ו‰ו‡ נער ‡˙ בני בל ‰‰ו‡˙ בני זלפ‰
נ˘י ‡ביו.
כ‡ן זכו בל ‰‰וזלפ ‰ל˙ו‡ר ‰מכוב„ 'נ˘י
‡ביו' ,ו‰נ ‰על ‡ף ˘בל ‰‰וזלפ‰ ‰יו
ני„ונו˙ כנ˘י יע˜ב לכל „בר‰ ,רי ˘בכל
‰מ˜ר‡ ‡ין ‰ן מ˙ו‡רו˙ ‡ל‡ כ˘פחו˙,
כ‚ון – 'וי˜ח ‡˙ ˘˙י נ˘יו ו‡˙ ˘˙י
˘פחו˙יו ו‡˙ ‡ח„ ע˘ר יל„יו ויעבור ‡˙
מעבר יבו˜' )לב ,כ‚( .ופעם ‡ח˙ ‡ף מכונ‰
פיל‚˘ )במע˘ ‰ר‡ובן – לעיל ל ,‰כב .ר‡ ‰מ‰
˘בי‡רנו ˘ם(‡ ,ך כ‡ן ˘ינ‰ ‰כ˙וב מ„רכו
וכינ‡ ‰ו˙ן 'נ˘י ‡ביו'.
ו‰נ ‰על ‰כ˙וב '‡˙ „יב˙ם רע ,'‰פיר˘
ר˘"י ˘‡ח„ „‰ברים ‰רעים ˘ר‡‰
ב‡חיו ‰י˘ ‰מזלזלין בבני ˘‰פחו˙
ל˜רו˙ן עב„ים .ופ˘וט ˘למ„ו ז‡˙
מסמיכו˙ „‰ברים ,כ„‡י˙‡ במ„ר˘
˙נחומ‡ – 'ויב‡ יוסף ‡˙ „יב˙ם רע‰
‡ל ‡בי‰ם ,ומ‡ ‰מר לו ,רבנן ‡מרי‡ ,מר
ל‡ביו ˘‰ן נו‚‰ין בבני בל ‰‰וזלפ ‰מנ‚‰
עב„ים ו˜ורין ‡ו˙ן עב„ים ,ו‡ני נו ‚‰ב‰ן
מנ‡ ‚‰חו˘ ,‰נ‡מר ו‰ו‡ נער ‡˙ בני
בל ‰‰ו‡˙ בני זלפ) '‰וי˘ב ז(.
ולפי ז ‰מבו‡ר ‰יטב כי ˙‰ו‡ר ‰ז‰
‡כן ‰ולם ומ„ו˜„˜ כ‡ן ,כ‡˘ר
ז‡˙ ‚ופ‡ ב‡ ‰כ˙וב ל‰ורו˙ ,כי לעומ˙
בני ‚‰בירו˙ ˘˙‰ייחסו לבני ˘‰פחו˙

בן מלך על התורה
כבני '˘פחו˙'‰ ,רי ˘בעיני יוסף – על ‡ף
‰יו˙ו בן ‚ביר‰ – ‰יו ‡לו בני 'נ˘י ‡ביו'
לכבו„ ולח˘יבו˙ .ולפי ˘ר‡ ‰ב‰ם ‡חים
˘וים ,לכך ל‡ ר‡ ‰סיב ‰ל‰ימנע מלחבור
‡לי‰ם ולנ‰ו‚ ב‰ם „רך ‡חו ‰ורעו˙.

לז ,ב ויב‡ יוסף ‡˙ „יב˙ם רע‡ ‰ל ‡בי‰ם.
נר‡˘ ‰מ‰˘ ‰בי‡ יוסף ‡˙ „יב˙ם ˘ל
‡חיו רע‡ ‰ל ‡בי‰ם‰ ,י ‰מ˙וך
˘ר‡ ‰עˆמו כבכיר ונכב„ ב‰ם ,על כן
ר‡ ‰עˆמו כ‡חר‡י עלי‰ם כ‡ילו ˘‰י‰
„‚‰ול ˘ב‡חים ,ומינ ‰עˆמו ˘ו˙ף
ומסייע ל‡ביו בחינוכם ו˙י˜ון מע˘י‰ם,
ויע˜ב ‡כן ‰כיר בכך ,כמו ˘נ˙פר˘ ל‰לן
˘‡‰ב ‡ו˙ו וע˘ ‰לו כ˙ונ˙ פסים ,כלומר
ב‚„ ˘ל כבו„ ו˘רר .‰וז‰ ‰י˘‰ ‰ור˘
‡˘ר ‚רם ל˘נ‡˙ ‡‰חים ‡ליו˘‡ ,ר
בי˜˘ו ל˙‰נער מפטרונו˙ו עלי‰ם.

לז ‚ ,וי˘ר‡ל ‡‰ב ‡˙ יוסף מכל בניו כי בן
ז˜ונים ‰ו‡ לו ,וע˘ ‰לו כ˙ונ˙ פסים.
פיר˘ ר˘"י – 'בן ז˜ונים – ˘נול„ לו לע˙
ז˜נ˙ו .ו‡ונ˜לוס ˙ר‚ם 'בר חכים
מ˘ם ≈
ועבר מסר
‰ו‡ לי '‰כל מ˘ ‰למ„ ≈
לו„ .בר ‡חר ˘‰י ‰זיו ‡י˜ונין ˘לו „ומ‰
לו' )ב"ר פ„ ,ח(.
ונר‡ ‰כי ˘ני מ„ר˘י חז"ל ‰ללו ˜˘ורים
ז ‰לז ‰ומכוונים לענין ‡ח„,
ו‰טעם ‡‰מור – '˘‰י ‰זיו ‡י˜ונין ˘לו
„ומ ‰לו' – ‰ו‡ ‰סיב‚ ‰ם לכך˘ ,מכל
בניו בחר יע˜ב „וו˜‡ ביוסף ללמ„ו ‡˙
˙ור˙ו‰ ,מסור ‰לו מ˘ם ועבר.
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קעא

כי ‰נ ‰י„וע מ‡מר חז"ל
פ"ט ' (‡"‰כ˘ם ˘‡ין פרˆופי‰ן „ומין
ז ‰לז – ‰כך ‡ין „ע˙ן „ומ ‰ז ‰לז.'‰
˘‰וו‡ ‰זו‡ ,ינ‚ ‰ילוי מכנ ‰מ˘ו˙ף
‚רי„‡ ˘נכון במ˜ר ‰ב˘ני ‰עניינים‡ ,ל‡
˘ני‰ם מ˘ור˘ ‡ח„ נובעים˘ ,כן ˆור˙
‰פרˆוף מעי„ ‰על ‰חכמ ,‰כמו ˘נ‡מר
)˜‰ל˙ ח' (‡ ,חכמ˙ ‡„ם ˙‡יר פניו' ,ול‡
זו בלב„ ˘„ר‚˙ ‰חכמ ‰ב‡ ‰לי„י ביטוי
במ‡ור ‰פנים˘ ,ככל ˘מ‡ור פניו ˘ל
‡„ם מרוב ‰כך מי„˙ חכמ˙ו י˙יר‡ ,‰ל‡
‚ם ˆור˙ ‰פרˆוף‰„ ,יינו סו‚ מ‡ור ‰פנים,
מעי„ על סו‚ חכמ˘ ‰ונ ,‰ולפי ˘כל
פרˆוף ˘ונ ‰ומיוח„ במינו – ‰רי ˘‡ף
‰חכמ‰ ‰מ˘˙˜פ˙ בו ˘ונ ‰ומיוח„˙
במינ .‰ומכ‡ן י˘ ללמו„ ‚ם ל‡י„ך ‚יס‡,
˘ככל ˘˘ני פרˆופים „ומים ו˜רובים
יו˙ר ,כן יעי„ „‰בר כי חכמ˙ם ˘ל ˘ני‰ם
„ומ ‰ו˜רוב ‰זו לזו.
)ירו˘למי ברכו˙

וז‰ו עומ˜ מ‡מרם ז"ל '˘‰י ‰זיו ‡י˜ונין
˘לו „ומ ‰לו' ,כלומר‰‡ ,ב˙ יע˜ב
‡˙ יוסף נובע˙ מ˙וך „‰מיון ‰רב ˘בין
מי„˙ חכמ˙ם ,ו‡˘ר לכן ‰י ‰יוסף 'בר
חכים' ל‡ביו˘‡ ,ר בו בחר מכל בניו
ללמ„ו ‡˙ ˙ור˙ו .ו‡ף כי בוו„‡י לימ„
יע˜ב ˙ור ‰לכל ‡ח„ מבניו כר‡וי לו,
‰רי ˘ביוסף מˆ‡ יע˜ב ˙למי„ מוב,˜‰
˜‰רוב ל„ע˙ו ו„ומ ‰ל˙פיס˙ו ו‰בנ˙ו,
ולבו מבין ללבו ול„רכו ‰מיוח„˙ בחכמ˙
˙‰ור.‰
ונר‡ ‰עו„ ,כי ‡ף מ„ר˘ חכמים ז ‰יסו„ו
בעומ˜ פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ,כי ˘ור˘
‰טעם ˘זכ ‰יוסף ל‰יו˙ 'בר חכים' יו˙ר
מכל ˘‡ר ‡חיו ,טמון בפ˘טו˙ מ˘מעו

˘ל ‰כ˙וב 'כי בן ז˜ונים ‰ו‡ לו' ˘נול„
לו לע˙ ז˜נ˙ו .כי ‰נ‰ ‰חכמ‰ ‰י‡ ‡ח˙
מן ‰ס‚ולו˙ ˘‡‰ב מורי˘ לבנו )ר‡‰
ע„ויו˙ פ"ב מ"ט( .ו‡ם כן ,לפי ˘יוסף נול„
ליע˜ב ‡חר ˘כבר ‰ז˜ין ו˜נ ‰חכמ‰
ורוב „ע˙ ,לכן ‰י˙ ‰מי„˙ חכמ˙ו „ומ‰
למי„˙ חכמ˙ו ‰מ‡וחר˙ ˘ל יע˜ב˘ ,ל‡
כ˘‡ר ‡חיו ˘נול„ו ליע˜ב ב˘נו˙יו
‰מו˜„מו˙ יו˙ר ,ול‡ ‰י˙ ‰מי„˙ חכמ˙ם
„ומ ‰בעניינ ‰לחכמ˙ ‡בי‰ם בימי ז˜וניו.
ולפי ז ‰נמˆ‡ ˘כל ˘לו˘˙ ‰מ‰לכים
˘פיר˘ ר˘"י על 'בן ז˜ונים' ˜˘ורים
‡„„‰י ונובעים ז ‰מז.‰

לז ‚ ,וי˘ר‡ל ‡‰ב ‡˙ יוסף מכל בניו כי בן
ז˜ונים ‰ו‡ לו ,וע˘ ‰לו כ˙ונ˙ פסים.
‡‰ב˙ יע˜ב ‡˙ יוסף מנומ˜˙ בכ˙וב –
'כי בן ז˜ונים ‰ו‡ לו' .בן ז˜ונים
– פיר˘ ר˘"י – '˘נול„ לו לע˙ ז˜נ˙ו,
ו‡ונ˜לוס ˙יר‚ם 'בר חכים ‰ו‡ לי'‰
וכו'„ ,בר ‡חר ˘‰י ‰זיו ‡י˜ונין ˘לו
„ומ ‰ל˘לו'‰ .רי מבו‡ר כי בעומ˜ם ˘ל
„ברים‰ ,י˙‰‡ ‰ב˙ יע˜ב ‡˙ יוסף נעוˆ‰
בח˘יבו˙ו ומעל˙ו „‚‰ול ,‰וב˘ל כך
‰ו˜ירו ו‰ועי„ו ל‚„ולו˙.
ובמ„ר˘ )˙נחומ‡ וי˘ב ‡' – (‰ל˙ ‰ול„ו˙
יע˜ב יוסף'‰˘ ,יו פני יוסף „ומין
ליע˜ב ,מנין˘ ,כך ‰ו‡ ‡ומר וי˘ר‡ל ‡‰ב
‡˙ יוסף מכל בניו 'כי בן ז˜ונים ‰ו‡ לו',
ו‰רי בנימין ˜טן ממנו ו‰ו‡ ‡ומר בן
ז˜ונים‡ ,ל‡ ˘‰י‡ ‰י˜ונין „ומ ‰לו...
מ ‰יע˜ב ‰עמי„ ˘בטים‡ ,ף יוסף ‰עמי„

בן מלך על התורה

קעב
˘בטים˘ ,נ‡מר '‡פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן
ו˘מעון י‰יו לי' )ל‰לן מח.(‰ ,
ועיין בחל˜ ‰מ‡מרים

)מ‡מר ‡ – '‡ל‰

˙ול„ו˙ יע˜ב יוסף'(

˘בי‡רנו ˘יוסף

‰ו‡ בחינ˘ ‰ל '‡ב' רביעי ,כי מעלו˙יו
‰רמו˙ ˘ל יוסף ‰עלו‰ו ל„ר‚ ‰י˙יר‰
ומרוב ‰מ˘‡ר ‡חיו .ו‰י˙ ‰זו '‰ב„ל‰
בין ˜ו„˘ ל˜ו„˘' ,ומח˘ב˙ו ˘ל יע˜ב,
‰י˙ ‰ל‰עלו˙ ‡˙ יוסף למ„ר‚˙ '‡ב' בפני
עˆמו ,וי‰י ‰בז ‰כעין יע˜ב ‡ביו.
ו‰יינו מ‡˘ ‰מרו ˘‰י„ ‰ומ ‰ליע˜ב,
בכך ˘‰עמי„ ‡ף ‰ו‡ ˘בטים ‡˙
מנ˘ ‰ו‡פרים .כלומר ˘‰י ‰יוסף במי„‰
מסויימ˙ בחינ˙ '‡ב' .וי˙יר ‰מזו מˆינו
בחז"ל )סוט ‰לו‰˘ (:י ‰ר‡וי יוסף לˆ‡˙
ממנו ˘נים ע˘ר ˘בטים ,כ„רך ˘יˆ‡ו
מיע˜ב ‡ביו˘ ,נ‡מר '‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב
יוסף' וכו' ‡ל‡ מ˘ום מע˘ ‰פוטיפר ל‡
זכ ‰לכך עיי"˘‰ .רי ˘‡ילו זכ ‰יוסף‰ ,י‰
ממ˘ ב„ר‚˙ ‡ב ‰מעמי„ עם ˘לם ˘ל
י"ב ˘בטים .ונמˆ‡ ˘מנ˘ ‰ו‡פרים בני
יוסף‰ ,ם נˆר ו˘‡רי˙ לעם ˘‰י ‰מיוע„
יוסף ל‰עמי„ כ„ו‚מ˙ יע˜ב ‡ביו.

וכמו כן‚ ,ילויי ‰נבו‡ ‰ל‰ם זכ ‰יוסף
בחלומו˙‰ ,י˙ ‰ב‰ם ‰סכמ ‰מן
˘‰מים ל˙‰ייחסו˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל יע˜ב
‡ל יוסף בנו.
ו‡ף זכ ‰יוסף למעל˙ נבו‡ ,‰כ‰מ˘ך
לנבו‡˙ ˘ל˘˙ ‡‰בו˙‰˘ ,רי
חלומו˙ ‡לו ‰יו חלומו˙ נבו‡יים .כ‡˘ר
יבו‡ר ל‰לן )פסו˜ .(‰
ו‡כן מˆינו ˘יוסף נמנ ‰בין ˘בע˙
‰רועים) ,זו‰ר ח"‚ ˜‚ ע"ב( ‡˘ר ‰מ‰

˘לו˘˙ ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים ‡בר‰ם יˆח˜
ויע˜ב ‡˘ר יס„ו ובנו ‡˙ מ˘פח˙ י˘ר‡ל,
ומ˘ ‰ו‡‰רן ו„ו„˘‡ ,ר כוננו ‡˙ עם
י˘ר‡ל ,ונמנ ‰יוסף עמ‰ם מ˘ום ˘‰ו‡
ל˜ח חל˜ ‚ם בבנין ‰מ˘פח ‰ב‰וסיפו
˘ני ˘בטים ,ו‚ם בבנין ‰עם ב‡ר ıמˆרים
‡˘ר ˘ם פרו ורבו ,ונע˘ו לעם.
ו‰נ ‰יוסף ‰י ‰בבחינ˙ 'ממוˆע' בין
‡'‰בו˙' ו'‰בנים'‡˘ ,ף ˘‰י ‰מן
‰בנים‰ ,י ‰בו ‚ם ממי„˙ ‡‰בו˙ .ו‡כן
בברכ˙ יע˜ב ליוסף ‡מר – 'מ˘ם רוע‰
‡בן י˘ר‡ל' )מט ,כ„( ,וב˙ר‚ום ˘ם ˙ר‚ם
'‡ב‰ן ובנין' ,ובר˘"י '‡בן י˘ר‡ל – ל˘ון
נוטרי˜ון ‡ב ובן‡ ,ב‰ן ובנין יע˜ב'.
ונר‡ ‰עו„ בז‰˘ ,‰נ ‰כל ˘‰בטים ‚„לו
בבי˙ יע˜ב כבנים בבי˙ ‡בי‰ם,
מ‡˘ ‰ין כן יוסף ‡חרי ˘נמכר למˆרים
‚י„ל ‡˙ עˆמו ו˜‰ים מ˘פח ‰בעˆמו,
ו‚ם בז‰ ‰ו‡ „ומ ‰ל‡בו˙ .ובמיוח„ „ומ‰
ליע˜ב ˘עברו עליו ˙ל‡ו˙ רבו˙ ,וכ‡˘ר
ברח מפני ע˘יו ‡חיו בנ ‰במו י„יו ‡˙
בי˙ו ומ˘פח˙ו ,ובעמלו ‰עˆמי נ˘‡ ‡˙
נ˘יו ויל„ ‡˙ יל„יו .ב„ומ ‰לז‰ ‰י ‰מˆבו
˘ל יוסף ‡˘ר ‡חיו ˙‰נכלו לו ל‰מי˙ו,
וב‰יו˙ו מנו˙˜ מ‰ם ˜‰ים ‡˙ מ˘פח˙ו
ו‰ולי„ ˘בטים .וˆיין יע˜ב כל ז‡˙
בברכ˙ו 'וימררו‰ו ורובו וי˘טמו‰ו בעלי
חˆים' )מט ,כ‚( .ו‰י '‰ ‰עמו ב‚˘‰ח‰
מיוח„˙ לˆ‰ילו ולסייעו ול‰בי‡ו למלכו˙
ול˜‰מ˙ מ˘פח˙ו .ובז‰ ‰יו חייו „ומים
למ‰לך חיי ‡‰בו˙.
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לז ‚ ,וע˘ ‰לו כ˙ונ˙ פסים.
'כ˙ונ˙ פסים' מˆינו ב˙מר ב˙ „ו„ ‡חו˙
‡מנון )˘מו‡ל ב' י‚ ,יח( 'ועלי‰
כ˙ונ˙ פסים כי כן ˙לב˘נ ‰בנו˙ ‰מלך
‰ב˙ולו˙ מעילים' .ומבו‡ר בז‰˘ ‰ו‡
ב‚„ מלכו˙ ,כלומר ˘˘ור˘ ‰מלכו˙ ‡ˆל
יוסף כבר נ˜בע על י„י יע˜ב˘ ,כיב„ו
בב‚„ ˘ל בני מלכים .וכן פיר˘ ‰ספורנו –
'וע˘ ‰לו כ˙ונ˙ פסים – ל‡ו˙ ˘י‰י‰ ‰ו‡
‰מנ‰י‚ בבי˙ וב˘„.'‰
ויבו‡ר ל‰לן )פסו˜ י‡( ˘‡ף ˘בסופו
˘ל „בר נ˙ן יע˜ב ‡˙ ‰מלכו˙
לי‰ו„‡ ,‰ך ‚ם ליוסף נ˙ן חל˜ במלכו˙,
וכפי ˘‡כן ‰י ‰ב‰מ˘ך „‰ורו˙ ˘‰י˙‰
‰מלכו˙ בעם י˘ר‡ל‰ ,ן מ˘בט י‰ו„,‰
ו‰ן מ˘בט יוסף.
ועו„ ‡י˙‡ במ„ר˘י חז"ל ˘נוסף לכ˙ונ˙
פסים נ˙ן יע˜ב ליוסף ‡˙ ב‚„י
‰חמו„ו˙ ,עיין במ„ר˘ על ‰פסו˜ 'ו‡ני
נ˙˙י לך ˘כם ‡ח„' )ל‰לן מח ,כב( 'זו
‰בכור ‰ולבו˘ו ˘ל ‡„ם ‰ר‡˘ון˘‡ ,ר
ל˜ח˙י מי„ ‡‰מורי ,ז ‰ע˘יו ,וכי ע˘יו
‡מורי ‰י‡ ,‰ל‡ ˘ע˘ ‰מע˘‡ ‰מורי'.
)ב"ר ˆז ,ו( ]וכן ‡י˙‡ ב˙ר‚ום ירו˘למי
˘ם – 'ו‡נ‡  ‡‰י‰בי˙ לך חול˜ ח„
י˙יר על ‡חוך ,לבו˘י„‡„ ‰ם ˜„מ‡,‰
נסיב י˙י‡ ‰בר‰ם ‡בוי „‡ב‡ מן י„וי
„נמרו„ ר˘יע‡ ,וי‰ב י˙י ‰ליˆח˜ ‡ב‡,
ויˆח˜ ‡ב‡ י‰ב י˙י ‰לע˘יו ,ו‡מ‡ נסבי˙
י˙י ‰מן י„וי „ע˘יו ‡חי'[ .ו‰נ ‰מבו‡ר
במ„ר˘ים ‡לו ˘ב‚„י ‰חמו„ו˙ ר‡ויים
לבכור .וז‰ ‰טעם ˘זכ ‰יע˜ב ל'ב‚„י
‰חמו„ו˙'˘‡ ,ר נטל מע˘יו ,כי ‰יו

קעג
ר‡ויים לו בזכו˙ ,מכיון ˘˜נ ‰ממנו ‡˙
‰בכור.‰
ו‰נ ‰ב˙חיל ‰כ‡˘ר „‚‰יל יוסף וניכרו
בו מעלו˙יו ,נ˙ן לו יע˜ב ב‚„י 'בני
‰מלך' – כ˙ונ˙ פסים ,כלומר ˘‰ו‡ מייע„
‡ו˙ו ל‰יו˙ ‰מלך בין ‡‰חים‡ .מנם ל‡חר
מכן בסוף ימיו ˘‰ו‡ זמן ˜ביע˙ ‰ירו˘‰
ו‰בכור ,‰מסר לו ‡˙ ב‚„י ‰חמו„ו˙,
„‰יינו מ˘ום ˘‰ם ˘ייכים לבכור ,וכיון
˘נ˙ן ‡˙ ‰בכור ‰ליוסף נ˙ן לו ‡˙ ב‚„י
‰חמו„ו˙.
כלומר˘ ,יע˜ב ‡בינו ר‡ ‰לנכון ל˙˙
ביטוי וחו˙מ˙ לנ˙ינ˙ ו˜ביע˙
‰מעמ„ על י„י ב‚„ים ‰מסמלים ‡˙
‰מעמ„ ‰מסויים ,ולכן כ‡˘ר ב‡ לבט‡
‡˙ ‰מלכו˙ ‡˘ר מייע„ ליוסף 'ע˘ ‰לו
כ˙ונ˙ פסים' ,ובכ„י לבט‡ ‡˙ ‰בכור‰
˘נו˙ן לו ,נ˙ן לו ‡˙ 'ב‚„י ‰חמו„ו˙'
˘‰ם לבו˘ו ˘ל ‡„ם ‰ר‡˘ון.

לז ‚ ,וי˘ר‡ל ‡‰ב ‡˙ יוסף מכל בניו כי בן
ז˜ונים ‰ו‡ לו ,וע˘ ‰לו כ˙ונ˙ פסים.
ב‚מר‡ – '‡מר רב‡ בר מחסי‡ ‡מר רב
חמ‡ בר ‚ורי‡ ‡מר רב ,לעולם
‡ל י˘נ„‡ ‰ם בנו בין ‰בנים˘ ,ב˘ביל
מ˘˜ל ˘ני סלעים מיל˙ ˘נ˙ן יע˜ב ליוסף
יו˙ר מ˘‡ר בניו ,נ˙˜נ‡ו בו ‡חיו ונ˙‚ל‚ל
„‰בר ויר„ו ‡בו˙ינו למˆרים' )˘ב˙ י.(:
‰נ‚„‰ ‰י˘ו במ‡מרם 'לעולם' ,כי ‡פילו
כ‡˘ר י˘ סיב„‚ ‰ול ‰ל„בר כ‚ון
˘‰בן ‰ז‰ ‰ו‡ מיוח„ במעל˙ו ביו˙ר,
לעומ˙ ˘‡ר ‡חיו ,ו‡פילו כ˘‰ם פחו˙י
‰מעל ‰ובעלי ‰נ˘ ‰‚‰לילי˙ .בכל ז‡˙

קעד
‡ין ל˘נו˙ לבן בין ‰בנים ,ועל ‡‰ב
ל‰עני˜ יחס ˘וו ‰לכולם .ו‰ו‡ יסו„ ‚„ול
בחינוך ‰נו‚ע לכל ‰ור ‰בי˘ר‡ל ,ו‡לו
˘ל‡ „˜„˜ו בז ‰רבים חללים ‰פיל.‰
ו‡ף ˘נכון ל‰עני˜ יחס מיוח„ ˘ל חביבו˙
עבור ‰נ ‰‚‰טוב ‰לכל ‡ח„ כפי
„ר‚˙ו‡ ,מנם י˘ על ‡‰ב ל˜‰פי„ לע˘ו˙
כן בפרטיו˙ כ˘‡ינו נמˆ‡ עם ˘‡ר
‰בנים ,כי ‡‰יסור '‡ל י˘נ‰ '‰ו‡ „וו˜‡
'בין ‰בנים' כל˘ון חז"ל ,ו‰יינו כ˘‡‰חים
נוכחים ‡ו ˘„‰בר י‚יע לי„יע˙ם.

לז „ ,ויר‡ו ‡חיו כי ‡ו˙ו ‡‰ב ‡בי‰ם מכל
‡חיו וי˘נ‡ו ‡ו˙ו ,ול‡ יכלו „ברו ל˘לום.
ובר˘"י – 'ול‡ יכלו „ברו ל˘לום – מ˙וך
‚נו˙ם למ„נו ˘בחם ˘ל‡ „יברו
‡ח˙ בפ ‰ו‡ח˙ בלב'.

בן מלך על התורה
˘בלבם ‰ם מל‡ים ˘נ‡ ,‰בכל ז‡˙ כלפי
חו‰ ıם מפ‚ינים י„י„ו˙ וחביבו˙ ,וז‰ו
פעול ‰חיובי˙ ˘ל ˘˜ר ,וי˘ בז ‰ב‚י„‰
ו˘חי˙ו˙˘ ,מר‡ ‰לרע‰ו ‡˙ ‰‰יפך
מ‰מˆי‡ו˙.
‰נ ‰כי כן מ‡˘ ‰מר כ‡ן ‰כ˙וב 'ול‡
יכלו „ברו ל˘לום' ‡ין פירו˘ו
˘נמנעו מברכ˙ ˘לום ר‚יל ‰כ„רכו ˘ל
עולם‡ ,ל‡ '„יבור ˘ל ˘לום' ,כלומר
„ברי י„י„ו˙ ו˘יח˙ רעים .וכמו ˘‡מר
„ו„ '‡ל ˙מ˘כני עם ר˘עים ועם פועלי
‡ון „וברי ˘לום עם רעי‰ם ורע ‰בלבבם'
)˙‰ילים כח .(‚ ,ו‰נבי‡ מ˜ונן – 'ח˘ ıחוט
ל˘ונם מרמ„ ‰יבר ,בפיו ˘לום ‡˙ רע‰ו
י„בר ,וב˜רבו י˘ים ‡רבו' )ירמי ‰ט ,ז(.

לז ‰ ,ויחלום יוסף חלום וי‚„ ל‡חיו ,ויוסיפו
עו„ ˘נו‡ ‡ו˙ו.

פ˘וט ˘‡ין ‰כוונ ‰על '˘‡יל˙ ˘לום'
ר‚יל ‰כ„רכו ˘ל עולם מˆ„ כבו„
‰בריו˙‰˘ ,רי וו„‡י ˘‡ין „‡‰ם חייב
ל‰וˆי‡ לפועל כל ˘נ‡˘ ‰י˘ לו בלבו.
ו‡„רב ‰מחוייב „‡‰ם ל˙˙ יחס ˘ל כבו„
כלפי כל ‡„ם ול˜בלו בסבר פנים יפו˙
ולברכו ב˘לום ,וכ„כ˙יב 'ב˜˘ ˘לום
ור„פ‰ו' )˙‰ילים ל„ ,טו( ,ו‡מרו במ˘נ– ‰
'‰וי מ˜„ים ב˘לום כל ‡„ם' )‡בו˙ פ"„
מט"ו( .ו‰נמנע מלברך ‡˙ רע‰ו ב˘לום,
‰רי עˆם ‰‰ימנעו˙ ‰י‡ פעול˘ ‰ל
מריב ‰ומחלו˜˙.

ו‰נ ‰על כלל ‰חלומו˙ ‡מרו חז"ל –
'‡מר רבי יונ‡ ‰מר רבי זיר‡ ,כל
‰לן ˘בע˙ ימים בל‡ חלום ,נ˜ר‡ רע,
˘נ‡מר )מ˘לי יט ,כ‚( 'ו˘בע ילין בל יפ˜„
רע'‡ ,ל ˙˜רי ˘בע ‡ל‡ ˘בע' )ברכו˙ י„.(.

‡ולם מ˘ ‰כ˙ב ר˘"י ב˘בח ˘‰בטים
‰יינו ˘ל‡ נ‚‰ו ב‰נ˘ ‰‚‰ל
חנופ˘ ,‰י˘ ‡נ˘ים ‡˘ר למען ‰מטרו˙
˘ל‰ם ‰ם מרמים ‡˙ רעי‰ם ,ו‡ף ב˘ע‰

כלומר ˘‰חלום ‰ו‡ ‚ילוי ˘מיימי במי„‰
זעיר ,‰ו‰ו‡ ח˘יבו˙ ל‡„ם
˘מ„ברים ‡ליו מן ˘‰מים ,ומו„יעים לו
עניינים .ומי ˘‡ינו זוכ ‰לז ‰כלל‡ ,ו˙

בחלומו˙יו ˘ל יוסף ל‡ ‰י˙‚˙‰ ‰לו˙
‡לו˜י˙ ,ו‡ף ל‡ „יבור
‰מפר˘ ‡˙ „בר ‰חלום‡ ,ך רמז ‰י‰
ב‰ם ,בחינ˙ נבו‡‰˘ ,‰יˆ ‰ורך לפו˙רו
בכ„י לעמו„ על מ˘מעו˙ו.
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‰ו‡ ˘‡ין רוˆים ל‰ז„˜˜ לו מן ˘‰מים,
מ˘ום ˘‡ינו ר‡וי.
וכן ‡י˙‡ 'חלום ‡ח„ מ˘˘ים לנבו‡'‰
)ברכו˙ נז .(:ו‡מרו 'נובלו˙ נבו‡‰
חלום' )ב"ר מ„ ,יז(.
ו‰נ ‰חלומו˙ יוסף ‰יו מענין „ר‚ו˙
‰נבו‡ ,‰ו‰יו ˘ונים מ˘‡ר חלומו˙
˘ל כל ‡„ם ,ו‡כן ‰יו בˆור ‰מפור˘˙
ונ‰יר ,‰ול‡ ‰יו ˆריכים ל˙‰בוננו˙ כ„י
לעמו„ על פ˙רונן ,כי ‰יו ברורים ופ˘וטים
לכל ,וי˘ לח˘בם כ‡מיר˘ ‰מיימי˙.
מ‡˘ ‰ין כן חלומו˙ ˘ל ˘‡ר בני ‡„ם
˘ˆריכים לפר˘ן על י„י פו˙ר חלומו˙.
ועיין בפירו˘ ‰ר‡"˘ על ˙‰ור ‰כ‡ן,
˘כ˙ב ˘‰י ‰רו‡ ‰חלומו˙יו ב‡ספ˜לריי‡
‰מ‡יר ,‰וחלו עלי‰ם ‚„רי „יני ‰נבו‡,‰
כ‚ון ˘‡סור לו לכבו˘ נבו‡˙ו.
סו‚ נוסף ˘ל ‚ילוי מעין נבו‡י מˆינו ‡ˆל
יוסף ,בחלומו˙ ˘ל ˘ר ‰מ˘˜ים ו˘ר
‡‰ופים וחלומו˙ פרע˘ ,‰ב‰ם ‰י ‰נˆרך
לרוח ˜‰ו„˘ כ„י לפ˙ור ‡ו˙ם ,וכמו
˘‡מר יוסף – '‰לו‡ ל‡לו˜ים פ˙רונים
ספרו נ‡ לי' )מ ,ח( .וכן ‡מר פרע– ‰
'וי‡מר פרע‡ ‰ל עב„יו ‰נמˆ‡ כז‡ ‰י˘
‡˘ר רוח ‡לו˜ים בו' )מ‡ ,לח(.
ועיין מ˘ ‰בי‡רנו ברי˘ פר˘˙ ויˆ‡
˘ב„רכי ‚ילוי ˘‰כינ‰˘ ‰ופיעו
ב„ורו˙ ‡י˙נים ‡ל – ‰מ˙חיל˙ ‚˙‰לו˙ '‰
ל‡בר‰ם ,ליˆח˜ וליע˜ב ,וע„ לחלומו˙יו
˘ל יוסף – ‰ננו נוכחים לר‡ו˙ כי מ„ר‚˙
‚ילוי ˘‰כינ‰ ‰ולכ˙ ומ˙מעט˙ ,וכי ‡ין
מי„˙ ‚˙‰‰לו˙ ˘בנבו‡˙ ‡‰חרונים,
„ומ ‰לזו ˘בנבו‡˙ ‰ר‡˘ונים.

קעה
˘‰רי ‚˙‰לו˙ ‡ '‰ל ‡‰בו˙ ‰י˙‰
במ„רי‚ ‰עליונ˘ ‰בנבו‡˘‡ ,‰ר
„בר  '‰נמסר ‡ל ‰נבי‡ ב˜‰י‡ .ıמנם ‡ם
ב‡בר‰ם מˆינו כמ ‰פעמים ‚ילוי נבו‡י
בל˘ון 'ויר‡'ˆ‡ ,ל יˆח˜ נזכר ‡ופן ‚ילוי
ז ‰ר˜ ˘ני פעמים .ו‡ילו ביע˜ב כבר
מˆ‡נו ˙‰מעטו˙ נוספ˙ ב‡ופי ‚‰ילוי
˘כמ ‰פעמים ‰י˙ ‰נבו‡˙ו בחלום‰˘ ,י‡
מ„ר‚˘ ‰ני ‰בנבו‡ ,‰ו˜טנ ‰במעל˙‰
מנבו‡ ‰ב˜‰י‡ ,ıולם‚ ,ם ‚˙‰לו˙ זו
ב˘ם נבו‡˙ ‰י˜ר‡ ,כ˘י˘ ב„ ‰יבור מ‡˙
 ,'‰ו‡כן בחלומו˙ ˘ל יע˜ב ‰י„ ‰בר '‰
‡ליו .ו‡ילו בחלומו˙יו ˘ל יוסף ל‡ ‰י‰
ב‰ם „יבור מ‡˙ .'‰
ו‡ף ˘נ˙ב‡ר ˘יוסף ‰י ‰נח˘ב מבחינ‰
מסויימ˙ כ‡ח„ ‡'‰בו˙'‡ ,ולם
כ„רך ˘‰לכו ונ˙מעטו מ„רי‚ו˙ ‰נבו‡‰
ב˘ל˘˙ ‡‰בו˙ עˆמם‰ ,רי ˘‚ילויי
‰נבו‡˘ ‰ל יוסף נ˙מעטו „ר‚ ‰נוספ˙.

לז-‰ ,ו ויחלום יוסף חלום וי‚„ ל‡חיו ,ויוסיפו
עו„ ˘נו‡ ‡ו˙ו .וי‡מר ‡לי‰ם ˘מעו נ‡
‰חלום ‰ז˘‡ ‰ר חלמ˙י.
לכ‡ור ‰י˘ כ‡ן כפילו˙ בסיפור „‰ברים,
˘‰רי כבר נ‡מר 'וי‚„ ל‡חיו
ויוסיפו עו„ ˘נו‡ ‡ו˙ו' ,ומ ‰טעם חוזר
‰כ˙וב ו‡ומר 'וי‡מר ‡לי‰ם ˘מעו נ‡
‰חלום ‰ז˘‡ ‰ר חלמ˙י'.
ונר‡ ‰לב‡ר על פי מ‡˘ ‰מרו חז"ל
בענין ‰חלומו˙ )ב"ר פט ,ח( '‰כל
‰ולך ‡חר ‰פ˙רון' .כלומר ˘כל ‰חלומו˙
יכולים ל‰יפ˙ר לכמ ‰פנים ,וכפי פ˙רונם
כך ˙‰יינ˙ ‰וˆ‡ו˙ם ,ונר‡˘ ‰ל‡ סיפר

קעו
יוסף ל‡חיו ב˙חיל ˙‡ ‰מע˘‰ ‰חלום
עˆמו ,מ˙וך ˘ח˘˘ ˘מ‡ יפ˙רו‰ו ‡חיו
לרע˙ו‡ .ולם בכ„י ˘ל‡ י‰י ‰ר‚ע ‡ח„
˘בו יעמו„ ‰חלום לל‡ פ˙רון לטוב,‰
‚יל ‰ל‰ם בר‡˘ונ˘ ‰חלם חלום ‰מור‰
על מלוכ‰ ‰ע˙י„ ‰לו ,ו‡‰חים˘ ,ע„יין
ל‡ י„עו ‡˙ „בר ‰חלום ,ל‡ ‰יו יכולים
לפ˙רו ב„רך ‡חר˙ ,ו‰וסיפו ל˘נו‡ ‡ו˙ו
על ‡ו„ו˙ מ˘מעו˙ו ˘ל ‰חלום‡ .מנם
ל‡חר ˘פ˙ר ‡ו˙ו‡ ,ז סיפר ל‰ם ‡˙
מע˘‰ ‰חלום עˆמו .ולכן ל‡ נ‡מר 'ויספר
‡ל ‡חיו'ˆ˘ ,ור˙ו ˘ל סיפור „ברים ‰ו‡
ˆ‰ע˙ ‰ענין ב˘למו˙ו בלב„ ,וכ‡ן ‰רי
נפר„ו חל˜י ‰ענין' ,וי‚„ ל‡חיו' – ‡˙
פ˙רון ‰חלום; 'וי‡מר ‡לי‰ם' – מע˘‰
‰חלום עˆמו.
לעומ˙ ז‡˙ בחלום ˘‰ני ,ל‡ נ‡מר‰
כפילו˙ זו‡ ,ל‡ – 'ויחלום עו„
חלום ‡חר ויספר ‡ו˙ו ל‡חיו וי‡מר ‰נ‰
חלמ˙י חלום עו„ ,ו‰נ˘‰ ‰מ˘ ו‰ירח
ו‡ח„ ע˘ר כוכבים מ˘˙חוים לי' )לז ,ט(.
˘כיון ˘מ‚מ˙ו ˘ל יוסף בפ˙רון חלומו˙יו
כבר ‰י˙ ‰י„וע ‰מחלומו ‰ר‡˘ון ,לכן
ל‡ ‰וˆרך יוסף ל„˜‰ים ע˙‰ ˙‡ ‰פ˙רון
בטרם יספר ‡˙ חלומו‡ ,ל‡ סיפר ל‰ם
בב˙ ‡ח˙ ‡˙ מע˘‰ ‰חלום ,ו‰פ˙רון
‰י ‰מובן מ‡ליו .ו‡כן כ‡ן נ˜ט ‰כ˙וב
ל˘ון 'ויספר' ,סיפור ‰כולל ‰ן ‡˙ ‰חלום
ו‰ן ‡˙ פ˙רונו.

לז ,ו-ח וי‡מר ‡לי‰ם˘ ,מעו נ‡ ‰חלום ‰ז‰
‡˘ר חלמ˙י .ו‰נ‡ ‰נחנו מ‡למים ‡לומים
ב˙וך  ,‰„˘‰ו‰נ˜ ‰מ‡ ‰לומ˙י ו‚ם ניˆב,‰
ו‰נ˙ ‰סובינ‡ ‰לומו˙יכם ו˙˘˙חוין

בן מלך על התורה
ל‡לומ˙י .וי‡מרו לו ‡חיו‰ ,מלוך ˙מלוך
עלינו ‡ם מ˘ול ˙מ˘ול בנו ,ויוסיפו עו„
˘נו‡ ‡ו˙ו על חלומו˙יו ועל „בריו.
מ˘ ‰נ‡מר 'ויוסיפו עו„ ˘נו‡ ‡ו˙ו' נר‡‰
˘‡ין ‰כוונ ‰בז‡˘ ‰ו˙˘‰ ‰נ‡‰
˜‰ו„מ˙ ‰י˙ ‰מ˙עˆמ˙ ומ˙‚בר˙‡ ,ל‡
˘נ˙וסף ע˙ ‰סו‚ ר‚˘ ˘נ‡ ‰נוסף ,כלומר
˘ר‚˘ ˘‰נ‡‰ ‰ר‡˘ון ‰י ‰מˆ„ כי '‡ו˙ו
‡‰ב ‡בי‰ם' כ„כ˙יב לעיל .ועכ˘יו נוסף
עו„ סיב ‰מחו„˘˙ ל˘נ‡˙ם ,ו‰יינו
מ˘ום ˘˘ו‡ף למלוך עלי‰ם˘‡ ,ר ז‰
‰י˙ ‰וכן ‰חלום.
ו‰נ‡ ‰מר˙ ‰ור' – ‰ל‡ ˙˘נ‡ ‡˙ ‡חיך
בלבבך‰ ,וכח ˙וכיח ‡˙ עמי˙ך
ול‡ ˙˘‡ עליו חט‡' )וי˜ר‡ יט ,יז( .ופיר˘
‰ר˘ב"ם – 'ל‡ ˙˘נ‡ ‡˙ ‡חיך בלבבך –
‡ם ‚מלך רע ‰ל‡ ˙˙ר‡ ‰לפניו כ‡ו‰ב.
וב˜רבו י˘ים ‡ורבו ,ל‡ טוב ‡ל ˙˘נ‡‰ו
בלבך‡ ,ל‡ ‰וכח ˙וכיח‰ו על מ˘ ‰ע˘‰
ומ˙וך כך י‰י˘ ‰לום' )וי˜ר‡ ˘ם(.
וכן כ˙ב ‰רמב"ם – 'כל ˘‰ונ‡ ‡ח„
מי˘ר‡ל בלבו עובר בל‡ ˙ע˘,‰
˘נ‡מר 'ל‡ ˙˘נ‡ ‡˙ ‡חיך בלבבך וכו''
ול‡ ‰ז‰יר˙ ‰ור‡ ‰ל‡ על ˘נ‡˘ ‰בלב
וכו' ,כ˘יחט‡ ‡י˘ ל‡י˘ ל‡ י˘טמנו
וי˘˙ו˜ כמו ˘נ‡מר בר˘עים' ,ול‡ „יבר
‡ב˘לום ‡˙ ‡מנון מ‡ומ ‰למרע וע„
טוב ,כי ˘נ‡ ‡ב˘לום ‡˙ ‡מנון' )˘מו‡ל
ב' י‚ כב(‡ ,ל‡ מˆו ‰עליו ל‰ו„יעו ,ולומר
לו למ ‰ע˘י˙ לי כך וכך ,ולמ ‰חט‡˙
לי ב„בר פלוני˘ ,נ‡מר '‰וכח ˙וכיח ‡˙
עמי˙ך' )‰לכו˙ „עו˙ פ"ו .(‰"‰
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‡ולם נר‡ ‰פ˘וט ˘ז„ ‰וו˜‡ כ˘˘‰נ‡‰
נובע˙ מ˘ום ‡יז ‰פ‚יע˘ ‰פ‚ע בו
חבירו ,ולכן על י„י ˘יוכיחנו ‡ולי י˘וב
רע‰ו ויחזור בו ויב˜˘ מחיל˙ו‡ ,בל
כ˘סיב˙ ˘‰נ‡‰ ‰י‡ מחמ˙ ˜נ‡‚ ‰רי„‡,
בוו„‡י ˘בכ‡‰י ‚וונ‡ ‡ין כל ˙ועל˙
ל‚לו˙ ˘‰נ‡ ‰בפניו.
ולכן ,ב˙חיל˘˘ ‰נ‡ו ‡ו˙ו מחמ˙ ˜נ‡‰
ל‡ ‡מרו לו כלום‡ .ולם ע˙‰
כ˘‰י˙˘‰ ‰נ‡ ‰נובע˙ מ˘ום חלומו˙יו,
‡˘ר על י„ם מב˜˘ למלוך עלי‰ם‡ .זי ‰י‰
מוטל עלי‰ם לומר לו ז‡˙ ,ולכן ל‡ נטרו
‡˙ ˘נ‡˙ם בלבם‡ ,ל‡ ‰ביעו ˙רעומו˙ם
בפניו – 'וי‡מרו לו ‡חיו ‰מלוך ˙מלוך
עלינו ‡ם מ˘ול ˙מ˘ול בנו'.

לז ,ט ויחלום עו„ חלום ‡חר ,ויספר ‡ו˙ו
ל‡חיו וי‡מר ‰נ ‰חלמ˙י חלום עו„ ,ו‰נ‰
˘‰מ˘ ו‰ירח ו‡ח„ ע˘ר כוכבים מ˘˙חוים
לי.
˘ני חלומו˙יו ˘ל יוסף‰ ,יו ˘ונים
בˆור˙ם ו‚ם במ˘מעו˙ם ,וכל ‡ח„
‰י ‰מכוון למטר ‰נפר„˙‰ ,חלום ‰ר‡˘ון
– 'ו‰נ‡ ‰נחנו מ‡למים ‡לומים ו‚ו' ו‰נ‰
˙סובינ‡ ‰לומו˙יכם ו˙˘˙חוין ל‡לומ˙י',
מסמל ‡˙ יחוסו ˘ל יוסף ומעמ„ו כ‚„ול
‡‰חים ,בחינ˙ בכור˘‡ ,ר כל ‡חיו ‚ם
ב˘ע‰˘ ‰ם עמלים ומ˙פרנסים מ˘ל‰ם,
כפופים ‰ם לו ולמזונו˙יו .ולכן ˙‰בט‡
„‰בר ב‡לומו˙‡‰˘ ,לומו˙ ‰ן ‡לו
˘נר‡ו מ˘˙חווים .וכמו כן ‡ין ‡‰לומו˙
מ˘˙חוו˙ ליוסף עˆמו‡ ,ל‡ ל‡לומ˙ו.
כלומר ˘בחלום ז ‰כל ˙˘‰חוו‡˙ם ‡ליו
‰י‡ ר˜ מˆ„ ‰פרנס˘ .‰בענין ‰פרנס‰

קעז
וסיפו˜ ˆרכי‰ם י‰יו ‡‰חים מ˘ועב„ים
‡ליו וז˜ו˜ים ל˙˘‰חוו˙ ‡ליו.
ו‡כן ‡˙ ‰חלום ‰ז ‰סיפר יוסף ל‡חיו
בלב„ ,כיון ˘ר˜ כלפי‰ם ‰ו‡
מ˙ייחס ,ול‡ כלפי ‡ביו ו‡מו ˘כבו„ם
במ˜ומו מונח ומעמ„ם ‚„ול מן ‰בכור,
וכפי ˘‡כן ˘‰יבו‰ו ‡‰חים '‰מלוך
˙מלוך עלינו ‡ם מ˘ול ˙מ˘ל בנו' ,כלומר
מלוכ ‰וממ˘ל ‰על ‡חיו בלב„.
חלום ז ‰נ˙˜יים ב˘ע˘ ‰יר„ו ‡חיו
ל˘בור ‡וכל במˆרים ,ו‰ו‡ ‡˘ר
סיפ˜ ל‰ם „י מחסורםב .ו‡כן ˙˘‰חוו‡˙ם
‡ליו ב‡ו˙˘ ‰ע‰ ,‰י˙ ‰מˆ„ עליונו˙ו
‡˘ר ‰ו‡ מ˘ביר ומספ˜ ‰מזון בלב„,
ול‡ מˆ„ מעל˙ ‡י˘יו˙ו ˘‰רי ל‡ י„עו
‡ז כלל ˘‰ו‡ יוסף.
ו‡ילו ‰חלום ˘‰ני – 'ו‰נ˘‰ ‰מ˘ ו‰ירח
ו‡ח„ ע˘ר כוכבים מ˘˙חוים לי',
‰ו‡ חלום ‰מסמל מלכו˙˘ ,כן ˘‰מ˘
ו‰ירח ו‰כוכבים מ˘˙חווים לו בעˆמו,
ומעמ„ו ז ‰כמלך מחייב ‡ף ‡˙ ‡ביו ו‡מו
ל˙˘‰חוו˙ לפניו ‡רˆ ,‰וכמו ˘‡מרו
חז"ל '˙על‡ בעי„ני ‰ס‚י„ לי) '‰מ‚יל‰
טז .(:ומ˘ום כך ‡˙ ‰חלום ‰ז ‰סיפר ‚ם
ל‡ביו‚˘ ,ם ‰ו‡ נכלל בו.
ועיין בפירו˘ ‰ר‡"˘ על ˙‰ור˘ ‰כ˙ב
– 'ו‡ם ˙‡מר ‡י˘ כמו‰ו כיוסף נבון
וחכם‡ ,יך ‰י ‰מספר חלומו˙יו לעיני
‡חיו‡ ,חר ˘‰י ‰יו„ע ˘‰יו ˘ונ‡ין
ב .והנה מעמדו כגדול האחים ,בחינת בכור ,נתקיימה
אף בכך ששני בניו מנשה ואפרים נחשבים לשני
שבטים ,ואף נחלו שתי נחלות בארץ ,בתורת מתנת
פי שניים הניתנת לבכור כדאיתא בחז"ל )בבא בתרא קכג.(.
]ויבואר להלן בארוכה בפרשת ויחי[.

בן מלך על התורה

קעח
‡ו˙ו על חלומו˙יו ועל „בריו ,ובכל יום
‰י ‰מוסיף ˜נ‡ ‰בינו וביני‰ם .וי˘ לומר
„יוסף ‰י ‰בר חכים ורו‡ ‰ב‡ספ˜לריי‡
‰מ‡יר ,‰ו‡מרינן '‰כוב˘ נבו‡˙ו במי˙'‰
)סנ„‰רין פט ,(.פירו˘ ‰מעלים ומכס˙‡ ‰
‰נבו‡‰˘ ‰ר‡ו לו מן ˘‰מים חייב מי˙‰
בי„י ˘מים'.
ונר‡˘ ‰חוב˙ ‰נבי‡ לספר ול‡ לכבו˘
‡˙ נבו‡˙ו‰ ,יינו „וו˜‡ ל‡ל‰
˘‰נבו‡ ‰מ˙ייחס˙ ‡לי‰ם‡ ,בל ‡ינו
חייב ל‰ו„יע ז‡˙ לכולם .ועל כן ‡˙
‰חלום ‰ר‡˘ון ‰ו„יע יוסף ר˜ ל‡חיו,
˘‰חלום ˙‰ייחס ‡לי‰ם ,ול‡ ל‡ביו.
‡ולם ‰חלום ˘‰ני ‡˘ר ר‡ ‰בו ‡˙
˘‰מ˘ ו‡˙ ‰ירח ,כבר ‰י ‰מחוייב לספר
‚ם ל‡ביו.

*
מלכו˙ זו נ˙˜יימ ‰בו ביוסף‰ ,ן ב‰יו˙ו
˘ליט ומו˘ל בכל ‡ר ıמˆרים,
ו‰ן במלכים ˘‰עמי„ מבניו‰˘ ,ם 'מלכי
י˘ר‡ל'˜‰ ,רויים ‚ם 'מלכו˙ ‡פרים' ˘‰יו
מבני יוסף.
ו‰נ ‰ל‚בי חלומו˙יו ˘ל פרע‡ ‰מר
יוסף 'ועל ˘‰נו˙ ‰חלום ‡ל פרע‰
פעמיים ,כי נכון „‰בר מעם ‡‰לו˜ים
וממ‰ר ‡‰לו˜ים לע˘ו˙ו' )מ‡ ,לב( ,ו‡ם
כן י˘ ל˙מו‰˘ ‰רי ‚ם חלומו ˘ל יוסף
נ˘נ ‰פעמיים ,ומ„וע ‰ם ל‡ נ˙˜יימו ‡ל‡
ל‡חר ע˘רים ו˘˙ים ˘נ.‰
ועיין ר˘ב"ם ˘ם ˘עמ„ על כך ופיר˘
˘˘‰נו˙ חלומו ˘ל יוסף ל‡ ‰י‰
ב‡ו˙ו ליל ,‰ולכן ‡ין ב‰ם ‰וכח ‰כי

ממ‰ר ‡‰לו˜ים לע˘ו˙ו – 'ועל ˘‰נו˙
‰חלום – ‡בל חלומו˙ ˘ל יוסף ‡ף על
פי ˘נ˘נו ב‡לומו˙ ובכוכבים ‡ילו ‰יו
בליל‡ ‰ח„ כ‡ל‰ ,‰יו נמ‰רים'.
ולפי „ברינו ‰‰ב„ל נעו ıבמ‰ו˙ „‰בר,
˘˘ונ ‰מעי˜רו ‰י˘נו˙ חלום פרע‰
ל‰י˘נו˙ חלומו˙ יוסף ,כי ˘ני חלומו˙יו
˘ל פרע ‰על ‡ף ˘˘ונים ‰ם ב˙וכנם
וˆור˙ם‰ ,רי מ˘מעו˙ם ‡ח˙ ‰י‡ – ˘בע
˘נו˙ רעב ˘ב‰ן ל‡ י‰י ‰מזון במˆרים.
ו‡ף ˘‰ופע˙ ‰חלומו˙ ‰י˙ ‰בˆורו˙
˘ונו˙‡ ,ולם פ˙רון ˘ני‰ם ‡ח„ ‰ו‡,
ולכן ‰ƒי˘נו˙ ‰חלום פעמיים פירו˘ו חלום
כפול ,וב˘ל כך י˘ בו מ˘נ˙ ‰ו˜ף ‰מלמ„
כי נכון ומזומן „‰בר ,ונמ‰ר ל˜˙‰יים.
‡ך חלומו˙יו ˘ל יוסף ,ל‡ ‰יו ˘ונים ר˜
בˆור˙ ‰ופע˙ם בלב„‡ ,ל‡ כ‡מור,
‚ם במ˘מעו˙ם ‰יו ˘ונים ,וכל ‡ח„ ‰י‰
מכוון למטר ‰נפר„˙ ,ולכן ‡ינם נח˘בים
כחלום ˘נ˘נ ‰פעמיים‡ ,ל‡ כ˘ני חלומו˙
נב„לים.

לז ,ט-י ויחלום עו„ חלום ‡חר ,ויספר ‡ו˙ו
ל‡חיו ,וי‡מר ‰נ ‰חלמ˙י חלום עו„ ,ו‰נ‰
˘‰מ˘ ו‰ירח ו‡ח„ ע˘ר כוכבים מ˘˙חוים
לי .ויספר ‡ל ‡ביו ו‡ל ‡חיו ,וי‚ער בו ‡ביו,
וי‡מר לו מ‰ ‰חלום ‰ז˘‡ ‰ר חלמ˙,
‰בו‡ נבו‡ ‡ני ו‡מך ו‡חיך ל˙˘‰חו˙ לך
‡רˆ.‰
‡חר ˘כבר נ‡מר בפסו˜ ‰ר‡˘ון ויספר
‡ו˙ו ל‡חיו ,חזר ˘וב ו‡מר 'ויספר
‡ל ‡ביו ו‡ל ‡חיו' .ובר˘"י פיר˘ –
'ל‡חר ˘סיפר ‡ו˙ו ל‡חיו חזר וסיפרו
ל‡ביו בפני‰ם' .ו„‰ברים ˆריכים בי‡ור,

ביאורים

•

פרשת וישב

קעט

ל˘ם מ ‰סיפרו ˘ני פעמים ,ומ„וע ל‡
סיפרו בב˙ ‡ח˙ ל‡חיו ול‡ביו.

‡רוכו˙ ב˙ול„ו˙ י˘ר‡ל נ˙˜יימ ‰מלכו˙
יוסף לˆ„ מלכו˙ י‰ו„.‰

ו‰נר‡ ,‰כי ‰נ ‰בסיפור ‡ל ‡חיו ‡מר
'‰נ ‰חלמ˙י חלום עו„' ,כלומר
˘עבורם ‰י ‰ז ‰כבר חלום ˘ני ,ו‰נ‰
חלום ˘נכפל ונ˘נ ‰י˘ לו יו˙ר מ˘מעו˙
ו˙ו˜ף מחלום ˘‰ופיע פעם ‡ח˙ ,וז‰
‰כוונ' ‰חלום עו„'‡] .ל‡ ˘מלב„ ז‡˙
‰י ‰בחלום ז˙ ‰וספ˙ על ‰חלום ‰ר‡˘ון,
כמו ˘בי‡רנו לעיל[.

כלומר ˘בפלו‚˙‡ עמו˜ ‰זו ˘בין יע˜ב
ובניו˘ ,יע˜ב סבר ˘יוסף ‰ו‡
‰ר‡וי למלכו˙ ,ו‡‰חים ˜יבלו ‡˙ י‰ו„‰
כמלך˘ ,ני‰ם ˆ„˜ו ,ו‰י‚ ‰ם ליוסף מלכו˙
בי˘ר‡ל‰ ,ן בחייו כ‡˘ר ‰י ‰מנ‰י‚
ורוע ‰ומכלכל ‡˙ כל מ˘פח˙ יע˜ב
במˆרים ,ו‚ם ‡חר כך ‰י ‰י‰ו˘ע מנ‰י‚ם
רועם ונבי‡ם ˘ל י˘ר‡ל] ,וכן ‰מ˜„˘
‰י„ ‰ורו˙ רבים ב˘יל ‰בחל˜ו ˘ל יוסף[.

‡ולם ליע˜ב ‰י ‰ז ‰חלום ר‡˘ון
˘מ˙ייחס ‡ליו˘‰˘ ,מ˘ ו‰ירח
י˘˙חוו לו.
כלומר חלום ז ‰עˆמו ‰י ‰כלפי ‡חיו
˘ונ ‰מל‚בי ‡ביו˘ ,עבורם ‰י‰
ז' ‰חלום עו„' „‰יינו עם ‰וספ ‰על
‰ר‡˘ון ,ועבור ‡ביו חלום ז‰ ‰ו‡ ˙חיל˙
‰ענין ,ולכן סיפרו ˘ני פעמים.
ו‡כן ˘ונ‰ ‰י˙˜˙‰ ‰יימו˙ו ˘ל ‰חלום
כלפי ‡‰חים˘‡ ,ר נכנעו ו˙˘‰חוו
לפניו כמ ‰וכמ ‰פעמים .ו‡ילו ‡ביו ל‡
מˆינו ˘˙˘‰חוו ‰לו ‡ל‡ פעם ‡ח˙
בלב„.

לז ,י‡ וי˜נ‡ו בו ‡חיו ,ו‡ביו ˘מר ‡˙ „‰בר.
ובר˘"י – '˘מר ‡˙ „‰בר – ‰י ‰ממ˙ין
ומˆפ ‰מ˙י יבו‡ וכן )י˘עי ‰כו(
˘ומר ‡מונים וכן )‡יוב י„( ל‡ ˙˘מור על
חט‡˙י ל‡ ˙מ˙ין'.
כלומר ˘‰י ‰מ‡מין בחלומו˙יו ˘ל
יוסף ˘‰ם נבו‡יים ,ומˆפ‰
ל˘‚˙‰מו˙ם .ו‡כן מי„ ‰מסוימ˙ ˘ל
מלכו˙ יוסף ˜מ‚ ‰ם ניˆב ,‰ו˙˜ופו˙

וכן כ‡˘ר נ˙פל‚‰ ‰ממלכ ‰בי˘ר‡ל‰ ,יו
בני יוסף מלכים על רוב ˘בטי י˘ר‡ל,
ו‰יו מלכי י˘ר‡ל מיוסף ,בˆ„ מלכי י‰ו„‰
˘מלכו על ˘בטי י‰ו„ ‰ובנימין] .ו‡ף
˘חט‡ ירבעם בע˘יי˙ ‰ע‚לים‡ ,ולם
עˆם חלו˜˙ ‰ממלכ‰ ‰י ‰ב„בר ‰נבי‡
‡חי˘‰ ‰ילוני )מלכים ‡' י‡ ,ל‡([.
*

ו‰נ ‰לפי „ע˙ כמ ‰מן ‰ר‡˘ונים‚ ,זיר˙
˘עבו„ם ˘ל בני י˘ר‡ל במˆרים,
ב‡ ‰כנ‚„ מכיר˙ יוסף לעב„ו˙ .וביו˙ר
מוטעמים „‰ברים ב‡ברבנ‡ל )פר˘˙ וי˘ב(
˘כ˙ב – 'ולפי ˘במˆרים חט‡ו˘ ,מכרו‰ו
ל‰יו˙ עב„ ˘ם‰ ,י ‰ר‡וי ˘יל˜ו במˆרים
וי‰יו עב„ים ˘מ‰ ‰ם ובני‰ם וזרעם ˘נים
רבו˙' .וכן ‡י˙‡ בזו‰ר )ח"ב „ף רעו ,‡ ,זו‰ר
ח„˘ פר˘˙ וי˘ב „ף כט .(‡ ,וי˘ לז˙ˆ˜ ‰
סמך במ„ר˘ – '‡מר ˜‰ב" ‰ל˘בטים,
‡˙ם מכר˙ם ‡˙ יוסף לעב„ ,חייכם˙‡ ,ם
˜ורין עˆמכם בכל ˘נ ‰ו˘נ ‰עב„ים
‰יינו' )מ„ר˘ ˙‰ילים מזמור י ,יל˜ו"˘ ˙‰ילים
˙רמח(.

קפ
]עו„ מˆינו 'מי„ ‰כנ‚„ מי„ '‰בענין ז,‰
‰ל‡ ‰י‡ ‚זיר˙ ע˘ר‰ ‰רו‚י מלכו˙,
˘ב‡ ‰בעטי˘ ‰ל מכיר˙ יוסף ,כמוב‡
ב˜ינ˙ '‡ל‡ ‰זכר ‰ונפ˘י עלי ‡˘פכ'‰
)‰מיוס„˙ על פי מ„ר˘י חז"ל(‚ .זיר ‰זו ב‡‰
כנ‚„ מכיר˙ו ˘ל יוסף ,כ˘˙בע מ‰ם
‰ר˘ע ל˜יים מ˘ ‰נ‡מר – 'ו‚ונב '‡י˘
ומכרו מו˙ יומ˙' )˘מו˙ כ‡ ,טז( ,כמבו‡ר
˘ם[.
ו‰נ ‰לעיל נ˙ב‡ר כי ‡ילו ‰י ‰יוסף זוכ‰
ל˘לימו˙ מ„רי‚˙ו ‰י‡ ‰ף ‰ו‡
‡ב לי"ב ˘בטים ,נמˆ‡ ˘‚רמ ‰מכיר˙ו
ל‰פסי„ו ע˘ר˘ ‰בטים ˘‰יו ע˙י„ים
לˆ‡˙ מזרעו ,ונר‡‚˘ ‰ם ב„בר ז ‰מˆינו
מי„ ‰כנ‚„ מי„ ‰ב‚לו˙ם ˘ל י˘ר‡ל,
˘לפיכך נ‚רעו ‡ף מבני י˘ר‡ל ע˘ר‰
˘בטים‡ ,ו˙ם ‚‰ל ‰מלך ‡˘ור – 'ויבי‡ם
לחלח וחבור ו‰ר‡ ונ‰ר ‚וזן ע„ ‰יום
‰ז„) '‰ברי ‰ימים ‡'  ,‰כו( ,וע˜בו˙ם ל‡
נו„עו.
ו‡ולם ב‡חרי˙ ‰ימים ,כ‡˘ר יחזרו
ˆ‡ˆ‡י ע˘ר˙ ˘‰בטים מ‚לו˙ם
)עפ"י סנ„‰רין ˜י :ועיין ר˘"י ˘ם „" ‰כיום ‰ז(‰

– י‰י ‰ז„ ‰וו˜‡ על י„י ˜‰מ˙ מלכו˙
יוסף .כן כ˙ב ‰מלבי"ם ביחז˜‡ל )לז ,יט(
– 'מ˜בל˙ חז"ל ˘˙חיל ‰יעמו„ מ˘יח
בן יוסף וכו' ,וב‡חרי˙ ‰ימים י˙˜בˆו
ע˘ר˙ ˘‰בטים ‡‰וב„ים ו‰נ„חים ˙ח˙
„‚ל יוסף ˘‰ו‡ מ˘יח בן יוסף ‡˘ר י‡סוף
‰ני„חים'‡ .כן מ ‰נפל‡ו ‚ל‚ולי ‚˘‰‰ח‰
‰עליונ ,‰כ‡˘ר כנ‚„ מכיר˙ יוסף לעב„ו˙
– ‚לו ,ועל י„י ˜˙‰בˆו˙ם ˙ח˙ מלכו˙ו
– י‚‡לו.
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לז ,יב וילכו ‡חיו לרעו˙ ‡˙ ˆ‡ן ‡בי‰ם
ב˘כם.
פיר˘ ר˘"י – 'לרעו˙ ‡˙ ˆ‡ן – נ˜ו„
על ‡˙˘ ,ל‡ ‰לכו ‡ל‡ לרעו˙
‡˙ עˆמן' .וˆריך בי‡ור מ‰ ‰כוונ ‰בז‰
'לרעו˙ ‡˙ עˆמן'.
ונר‡ ‰בז ‰ב„˜‰ם מ˘ ‰י˘ ל˙מו‰
בפסו˜ ז' ‰וילכו ‡חיו לרעו˙ ‡˙
ˆ‡ן ‡בי‰ם ב˘כם'‰˘ ,ו‡ לכ‡ור ‰ענין
ח„˘ ו‡ם כן מ„וע ‡ין ‰ו‡ פו˙ח פר˘‰
ח„˘‡ ,‰ל‡ נכ˙ב כ‰מ˘ך לפסו˜ ˜‰ו„ם
לו 'וי˜נ‡ו בו ‡חיו ו‡ביו ˘מר ‡˙ „‰בר'.
ומוכח מז˘ ,‰כל מטר˙ ‰ליכ˙ם ‰י˙‰
מ˙וך ענין ‰פסו˜ים ˜‰ו„מים,
כלומר ˘‰מטר˘ ‰ל ‰יˆי‡ ‰לרעו˙ ‡˙
‡ˆ‰ן‰ ,י ‰עי˜ר כוונ˙ם בז ‰ל‰וˆי‡ ‡˙
יוסף ‡חרי‰ם מ˙ח˙ י„י ‡ביו ,כ„י ˘יוכלו
ל˘ופטו ולפסו˜ ‡˙ „ינו .וז‰ו ‰כוונ‰
'לרעו˙ ‡˙ עˆמן' כלומר ˘‰יˆי‡ ‰לרעו˙
‰י˙ ‰לˆורך עˆמם ,ל˘ם פסי˜˙ „ינו
˘ל יוסף .וכמ„ר˘ חז"ל ‰מוב‡ בר˘"י
ל‰לן – 'וימˆ‡‰ו ‡י˘ – ז‚ ‰ברי‡ל ,נלכ‰
„ו˙ינ – ‰לב˜˘ לך נכלי „˙ו˙ ˘ימי˙וך
ב‰ם' .וכ‡˘ר יבו‡ר בפסו˜ים ‰ב‡ים.
‰נ ‰כי כן ,כל פר˘ ‰זו ,מ˙חיל˙ חלומו˙יו
˘ל יוסף וע„ בו‡ו למˆרים ,ענין
‡ח„ ‰ו‡.

לז ,יב וילכו ‡חיו לרעו˙ ‡˙ ˆ‡ן ‡בי‰ם
ב˘כם.
ובר˘"י – 'לרעו˙ ‡˙ ˆ‡ן – נ˜ו„ על
‡˙˘ ,ל‡ ‰לכו ‡ל‡ לרעו˙ ‡˙
עˆמן'.
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כל ˙‰יבו˙ ‰מנו˜„ו˙ ˘מˆ‡נו ב˙ור,‰
נ„ר˘ו˙ ב‡בו˙ „רבי נ˙ן )ל„.(„ ,
ובכולן כוונ˙ ‰ני˜ו„ ב‡ ללמ„נו ˘‡ין
פירו˘ ˙יב ‰זו כמ˘מעו˙‰ ‰פ˘וט.‰
וכ‚ון 'וי˘˜‰ו' – ˘ל‡ נ˘˜ ע˘יו ליע˜ב
בכל לבו ,וכן '‡י˘ ‰ר˙˘‡ ‰ך' – נ˜ו„
על '‡י ,'‰ללמ„ ˘יו„עין ‰יו ‰יכן ‰י‡,
כלומר ˘˘‡ל˙ '‡י '‰ל‡ ‰י˙‡˘ ‰ל‰
כפ˘וט‰ ‰ב‡ ‰מ˙וך חוסר י„יע ,‰וכן
בכולן כמבו‡ר ˘ם‡ .ולם בפסו˜ „נן י˘
ל‰בין כיˆ„ נ„ר˘˙ ˙יב˙ '‡˙' במ˘מעו˙
– '˘ל‡ ‰לכו ‡ל‡ לרעו˙ ‡˙ עˆמן'.
וי˘ ל„˜‰ים ,כי ˙יב˙ '‡˙' י˘ ל‰
˘˙י מ˘מעויו˙ – ברוב ‰מ˜ר‡ו˙
מ˘מ˘˙ ˙‰יב '˙‡' ‰ב˙ור מיל˙ יחס
)˜‰ו˘ר˙ בין ‰פועל ובין ‰מו˘‡( – כ‚ון
'בר‡˘י˙ בר‡ ‡ל˜ים ‡˙ ˘‰מים ו‡˙
‡‰ר' ,'ıויר‡ ‡ל˜ים ‡˙ ‡‰ור כי טוב'
וכיו"ב .זו‰י מ˘מעו˙‰ ‰פ˘וט˘ ‰ל
˙יב ‰זו‰ .מ˘מעו˙ ‰נוספ˙ ˘ל ˙יב˙
'‡˙' ‰י‡ – ƒ
'עם' – כ„ו‚מ˙ 'כי ל‡ יוכלון
‰מˆרים ל‡כול ‡˙ ‰עברים לחם' ,כלומר
ƒעם ‰עברים' ,וי˙‰לך חנוך ‡˙ ‡‰לו˜ים',
'‡˙ ‡‰לו˜ים ‰˙‰לך נח' ,כלומר ƒעם
‡‰לו˜ים ,וכן ‰רב.‰
ונר‡˘ ‰ז‰ו טעם ‰ני˜ו„ על '‡˙' ,כי ‰נ‰
מˆ„ פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ,בפסו˜ ז– ‰
'לרעו˙ ‡˙ ˆ‡ן ‡בי‰ם ב˘כם' – מ˘מ˘˙
˙‰יב '˙‡' ‰כמיל˙ יחס˘ ,מע˘‰ ‰רעי‰
‰י‡ רעיי˙ ‡ˆ‰ן‡ .ולם ,נ˜ו„ על ˙יב˙
'‡˙' ל‰ורו˙ לפר˘‚ ‰ם כמ˘מעו˙‰
‡‰חר˙ ,וכ‡ילו ‰י ‰נ‡מר 'וילכו ‡חיו
לרעו˙ ƒעם ˆ‡ן ‡בי‰ם'˘ ,בˆור ‰זו
מ˘˙מע˙ מע˘‰ ‰רעי ‰כרעי ‰עˆמי˙

קפא
– יח„ עם ‡ˆ‰ן˘' ,ל‡ ‰לכו ‡ל‡ לרעו˙
‡˙ עˆמם'.

לז ,י‚-יז וי‡מר י˘ר‡ל ‡ל יוסף‰ ,לו‡ ‡חיך
רועים ב˘כם ,לכ ‰ו‡˘לחך ‡לי‰ם...
וימˆ‡‰ו ‡י˘ ו‰נ˙ ‰וע ‰ב˘„ ,‰וי˘‡ל‰ו
‡‰י˘ ל‡מר מ˙ ‰ב˜˘ ...וי‡מר ‡‰י˘
נסעו מז ,‰כי ˘מע˙י ‡ומרים נלכ„ ‰ו˙ינ,‰
וילך יוסף ‡חר ‡חיו וימˆ‡ם ב„ו˙ן.
מבו‡ר בכ˙וב כי יע˜ב ˘לח ‡˙ יוסף
ל„רו˘ ב˘לום ‡חיו ‰רועים
ב˘כם‡ ,ולם כ‡˘ר יוסף ‚‰יע ל˘כם ר‡‰
˘‡ין ‡‰חים נמˆ‡ים ˘ם ,ו‰ו‡ ˙וע‰
ב„רכו ל˙ור ‡חרי‰ם .ו‰נ‡ ‰י˘ מוˆ‡ו
˙וע ‰ב˘„ ‰ונחל ıלעזר˙ו ,ומכוון ‡˙
„רכו ל„ו˙ן˘ ,ם ‰ו‡ ‡כן מוˆ‡ ‡˙ ‡חיו,
ו‰ם מ˙נכלים ל‰מי˙ו.
ו‰נ ‰י˘ ל„ע˙ ,מ„וע ˘ינו ‡‰חים ‡˙
„רכם ועזבו ‡˙ ˘כם – ˘˘ם ‰יו
‡מורים לרעו˙ ‡˙ ‡ˆ‰ן – ונסעו ל„ו˙ן.
ועיין ר˘"י ˘פיר˘ – '‰סיעו עˆמן מן
‡‰חו ‰ו‚ו' לב˜˘ לך נכלי „˙ו˙ ˘ימי˙וך
ב‰ם ,ולפי פ˘וטו ˘ם מ˜ום ‰ו‡ ,ו‡ין
מ˜ר‡ יוˆ‡ מי„י פ˘וטו' .וˆריך עיון
כיˆ„ מ˙˜˘ר פ˘ט „‰ברים עם מ„ר˘ם –
˘‰לכו 'לב˜˘ לך נכלי „˙ו˙'.
עו„ י˘ ל˙‰בונן ,מ ‰טיבו ˘ל ‡‰י˘
˘מˆ‡ו ב˘„ ‰ומ ‰מע˘יו .ור˘"י
פיר˘ ˘‰י ‰ז ‰מל‡ך ‚ברי‡ל )ומ˜ורו
ב˙נחומ‡ וי˘ב ב(‡ ,מנם לפי פ˘וטו ‰י ‰ז‰
עובר ‡ורח ˘נז„מן ל˘ם )עיין ‡בן עזר‡(.
ו‰נ‚ ‰ם כ‡ן נ„ח˜ו ‰מפר˘ים לב‡ר מ‰
ב‡ ‰כ˙וב ללמ„נו ,וכיˆ„ מ˜ו˘ר ‰פ˘ט
עם מ„ר˘ו .ועיין ר˘ב"ם ורמב"ן.

קפב
כמו כן י˘ ל‰עיר ,כי מ˙וך ר‰יטו˙
„‰ברים ,מ˘מע ˘מכיר˙ יוסף
נ˙‚ל‚ל ‰כמעט ב„רך ‡˜ר‡י ,וכי בטרם
‚‰יע יוסף ‡לי‰ם ל„ו˙ן ,ע„יין ל‡ ‰י‰
ב„ע˙ם ל‰ר‚ו ,ור˜ כ‡˘ר ‰לך ‡חרי‰ם
במˆו˙ ‡ביו ,ו‰מ ‰ר‡ו‰ו מ˙˜רב וב‡,
‡ו ‡ז ‡מרו – '‰נ ‰בעל ‰חלומו˙ ‰לז‰
ב‡' ו‰חלו ל˙‰נכל ל‰מי˙ו‡ .ולם מ„ברי
‰מ„ר˘ מ˘מע ˘כל מטר˙ יˆי‡˙ם
לרעי ,‰ונסיע˙ם ל„ו˙ן‰ ,י˙ ‰בכוונ‰
˙חיל ‰על מנ˙ ל‰מי˙ו.
וביו˙ר ˙מו„‰ ‰בר˘ ,מ‡חר ˘מל‡ך ‰י,‰
וכבר נו„ע לו ˘‰ם מב˜˘ים לו
נכלי „˙ו˙ ל‰מי˙ו ,כיˆ„ י˙כן ˘י˘לחנו
למ˜ום ˘בו מב˜˘ים ל‰מי˙ו .ו„‰ברים
ˆריכים ˙למו„.
ונר‡ ‰לב‡ר ,כי ‡כן כל ˙˘‰ל˘לו˙
„‰ברים ‰י˙ ‰מכוונ˙ על י„י
‡‰חים˘ ,בי˜˘ו ל‰סיר מעלי‰ם ‡˙ עולו
˘ל יוסף ˘‰ועי„ עˆמו למלכו˙ .ו‡ף
˘„נו‰ו למי˙‡ ‰ולם לכ˙חיל ‰ל‡ ‰י‰
עם לבבם ל‰ר‚ו נפ˘‡ ,ל‡ בי˜˘ו לסבב
‡˙ „‰ברים ˘ימו˙ בעˆמו ,ב‡ופן ˘ל‡
יˆטרכו ל‰מי˙ו בי„ים.
ו‡˘ר לכן יˆ‡ו ‡‰חים לרעו˙ ‡˙ ‡ˆ‰ן,
מ˙וך כוונ ‰ל˙‰מ‰מ ‰זמן רב ,על
מנ˙ ˘יע˜ב י„‡‚ ל˘לומם וי˘לח ‡˙
יוסף לחפ˘ ‡חרי‰ם ב˘כם ,בעו„ ˘‰ם
נסעו למ˜ום ‡חר .וזו ‰י˙‡ ‰כן מטר˙ם,
˘י˙ע ‰יוסף ב„רכים ול‡ ימˆ‡ם ,ויס˙כן
בז ,‰כי כל „‰רכים בחז˜˙ סכנ ,‰ומוע„ים
לפ‚יע˙ לסטים וחיו˙ רעו˙ וכל מיני
פורעניו˙ .וכפי ˘‡נו מוˆ‡ים ב‰מ˘ך

בן מלך על התורה
„‰ברים˘ ,טענ˙ 'חי ‰רע‡ ‰כל˙‰ו'
‰י˙ ‰סביר ‰ומ˙˜בל˙ על „‰ע˙.
ברם˘ ,מיר ‰מיוח„˙ מעני˜  '‰לˆ„י˜ים
– '˘ומר  ˙‡ '‰כל ‡ו‰ביו' )˙‰ילים
˜מ ,‰כ( – ולנוכח ‰סכנ„‚‰ ‰ול ‰ב‰ ‰י‰
נ˙ון יוסף ,זימן לו ˜‰ב"‡ ‰י˘ ˘יכוון
‡˙ „רכו למˆו‡ ‡˙ ‡חיו ,כ„י לחלˆו
מסכנ˙ ˙‰עי ‰ב„רכים .ועל פי מ„ר˘ו
‰י ‰ז ‰מל‡ך ‚ברי‡ל ,וכ„בר ˘נ‡מר –
'כי מל‡כיו יˆו ‰לך ל˘מרך בכל „רכיך'
)˘ם ˆ‡ ,י‡(.
ומע˙ ‰יבו‡ר מ„ר˘ חז"ל בעומ˜ פ˘וטו
˘ל מ˜ר‡ – '‰סיעו עˆמן מן
‡‰חו ‰וכו' לב˜˘ לך נכלי „˙ו˙ ˘ימי˙וך
ב‰ם' .כי ‡כן זו ‰י˙ ‰מטר˙ יˆי‡˙ם
ל„ו˙ן ,כעˆ ‰ו˙חבול ‰ל‚רום למו˙ו ˘ל
יוסף מבלי ל˘לוח י„ בנפ˘ו‡ ,ל‡ ˘˘לח
˜‰ב" ˙‡ ‰מל‡כו לפניו ל˘מרו ב„רך
ול‰וˆי‡ו מכלל ‡ו˙‰ ‰סכנ .‰ו‡מנם בכך
˘‰ו„יעו ‰מל‡ך ˘נסעו ל„ו˙ן ,ל‡ ‰י˙‰
כוונ˙ו כי בבו‡ו ל„ו˙ן ימי˙ו‰ו‡ ,ל‡ רמז
לו כי עˆם נסיע˙ם ‰י˙˙ ‰חבול ‰ל‰בי‡ו
לכלל סכנ ,‰ו‰ו‡ ל‡ נ˘לח ‡ל‡ לחלˆו
מסכנ ‰זו.
וכיון ˘ר‡ו‰ו מרחו˜ ,ונוכחו ל„ע˙
˘יˆ‡ מכלל סכנ˙ מי˙ ‰עˆמי˙,
לכן ˙‰נכלו ל‰מי˙ו ב‡מˆעים ‡חרים,
‡ולם ע„יין ע˘ו כל טˆ„˜י ל‰ימנע
מלפ‚וע בו בי„ים .וכך כ˙ב ‰רמב"ן –
'ויר‡ו ‡ו˙ו מרחו˜ וי˙נכלו ‡ו˙ו ל‰מי˙ו
– ‰יו חו˘בים ל‰מי˙ ‡ו˙ו בנכלי‰ם ‡˘ר
י˙נכלו בטרם י˜רב ‡לי‰ם ,ול‡ יˆטרכו
ל˘פוך „מו בי„י‰ם .וכך ‡מרו בבר‡˘י˙
רב) ‰פ„ ,י„( – נ˘ס ‰בו ‡˙ ‰כלבים .ו‡ולי
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ע˘ו כן ול‡ על˙ ‰בי„ם .וכ‡˘ר ר‡ו כי
˜רב ‡לי‰ם ול‡ יכלו ל‰מי˙ו בנכלי‰ם,
‡מרו ‡י˘ ‡ל ‡חיו ‰נ ‰ב‡ ‡לינו וע˙‰
נ‰ר‚‰ו ‡נחנו'.
‡ך ‚ם כ‡˘ר ‡‰חים „נו‰ו למי˙ ‰ו‚מרו
‡ומר ל‰ר‚ו בי„ים˘ ,מיר˙  '‰על יוסף
ל‡ נט˘˙ו ,ונ˙ן ˜‰ב" ‰בלב ר‡ובן עˆ‰
‚‰ונ ‰לˆ‰ילו מי„ם )פסו˜ כב( – 'וי‡מר
‡לי‰ם ר‡ובן ‡ל ˙˘פכו „ם ˘‰ליכו ‡ו˙ו
‡ל ‰בור ‰ז˘‡ ‰ר במ„בר וי„ ‡ל ˙˘לחו
בו' .ו‡מנם ˙‰ור ‰מעי„ ‰כי כוונ˙ ר‡ובן
‰י˙' – ‰למען ˆ‰יל ‡ו˙ו מי„ם ל˘‰יבו
‡ל ‡ביו'‡ ,ך ‚ם מכ‡ן מוכח בבירור ,כי
‡ף ‡‰חים ביכרו ל‰ימנע מל‰ר‚ו בי„ים,
ו‡˘ר לכן ˘מעו ל˜רי‡˙ ר‡ובן ל˘‰ליכו
˙ח˙ ז‡˙ ‡ל ‰בור ,כ„י ˘ימו˙ מי˙˙
עˆמו – 'וי„ ‡ל ˙˘לחו בו'‚.
ברם‚ ,ם ממי˙˙ עˆמו ˆ‰ילו  ,'‰וכ‡˘ר
‰ו˘לך ‡ל ‰בור ‰רי˜ ‡˘ר ‡ין בו
מים ,וכפי ˘„ר˘ו חז"ל – '‡בל נח˘ים
וע˜רבים י˘ בו' )ר˘"י; ˘ב˙ כב ,(.ו˘וב ‰י‰
יוסף נ˙ון בסכנ˙ חיים ,במ˜ום נח˘ ˘רף
וע˜רב ,נ˙ן ˜‰ב" ‰בלב י‰ו„ ‰ל‰ני‡ם
מע˘ו˙ כ„בר ‰ז) ‰פסו˜ כו–כז( – 'מ ‰בˆע
כי נ‰רו‚ ‡˙ ‡חינו וכסינו ‡˙ „מו .לכו
ונמכרנו לי˘מע‡לים וי„ינו ‡ל ˙‰י בו כי
‡חינו ב˘רנו ‰ו‡'‡ .מנם ל‡ ‰י˙ ‰כוונ˙
י‰ו„ ‰לבטל ‡˙ יסו„ מטר˙ם ל‰סיר
ג .ועיין ברשב"ם על הפסוק להלן 'והבור ריק אין בו
מים' ' -שאם היה בו מים לא היו משליכין אותו שם,
שאם כן היו מטבעין אותו וממיתין אותו בידים והם
אמרו 'ויד אל תשלחו בו'' ,וידינו אל תהי בו' ,לגרום
לו מיתה' )פסוק כד( .ואף שדרשו חז"ל 'אבל נחשים
ועקרבים יש בו' )רש"י שם( ,אולם אם היה מת על ידי
נחשים ועקרבים אין זה נחשב שהם המיתוהו בידים.

קפג
מעלי‰ם ‡˙ עולו ˘ל יוסף‡ ,ל‡ טען
בפני‰ם ,כי על מנ˙ לסכל מח˘ב˙ו‰ ,רי
˘‡ין ˆורך ל‰ר‚ו נפ˘‡ ,ל‡ „י ˘ימכרו‰ו
לעב„ ,מ˙וך ‰נח ‰פ˘וט ,‰כי מ˙וך ˘פל
‰עב„ו˙ – לעולם ל‡ י‚יע למלכו˙.
‰נ ‰כי כן‡ ,רבע סכנו˙ חיים ˙‰ר‚˘ו
על יוסף ,ומכולם ˆ‰ילו  ,'‰ב˘ע‰
˘ב„רך ‰טבע ‰י ‰נר‡ ‰כי כל˙‡ ‰ליו
‰רע .‰בר‡˘ונ – ‰כ‡˘ר ˙ע ‰ב„רך ו‰י‰
נ˙ון בסכנ˙ חיו˙ רעו˙ ,וימˆ‡‰ו ‡י˘
וכיוון ‡˙ „רכו .ב˘ני˙ – כ‡˘ר ˙‰נכלו
ל‰מי˙ו מרחו˜ ע"י ˘יסוי ‰כלבים
בו ,כמוב‡ במ„ר˘ ,ול‡ על˙ ‰בי„ם.
ב˘לי˘י˙ – כ‡˘ר ‚מרו ‡ומר ל‰ר‚ו
בי„ים ,ור‡ובן ˆ‰ילו .וברביעי˙ – כ‡˘ר
‰ו˘לך ‡ל בור ‰נח˘ים ו‰ע˜רבים ,ע„
˘ˆ‰ילו י‰ו„.‰

לז ,יט-כ וי‡מרו ‡י˘ ‡ל ‡חיו‰ ,נ ‰בעל
‰חלומו˙ ‰לז ‰ב‡ .וע˙ ‰לכו ונ‰ר‚‰ו
ונ˘ליכ‰ו ב‡ח„ ‰בורו˙ ,ו‡מרנו חי ‰רע‰
‡כל˙‰ו ,ונר‡ ‰מ ‰י‰יו חלומו˙יו.
מבו‡ר במפר˘ים ˘בוו„‡י ˜‰ביע‰
ל‰ר‚ו ‰י˙ ‰מ˙וך ˘י˜ול „ע˙
ו„ין ˙ור ‰כר‡וי ל˘בטי י– ‰בבו‡ם
לעסו˜ ב„יני נפ˘ו˙ ,וכמו ˘כ˙ב ‰ספורנו
ל‰לן על ‰פסו˜ 'וי˘בו ל‡כל לחם' )לז,
כ˘' – .(‰ל‡ ‰י ‰כל ז ‰בעיני‰ם ˙˜ל‰
‡ו מכ˘ול ˘ימנעם מל˜בוע סעו„˙ם ,כמו
˘‰י ‰ר‡וי לˆ„י˜ים כמו˙ם כ˘‡ירע‰
˙˜ל ‰על י„ם וכו' וז˜ ‰ר ‰ל‰ם מפני
˘ח˘בו ‡˙ יוסף לרו„ף' .ועיין ב‡ור
‰חיים כ‡ן ˘פיר˘ ˘„נו ‡ו˙ו כ„ין 'ע„
זומם'.

קפד
וי˘ ˘פיר˘ו ˘„נו ‡˙ יוסף כמור„
במלכו˙ ,כיון ˘י‰ו„‰ ‰י‰ ‰מלך
˘˜יבלו ‡‰חים עלי‰ם .וב˘ל"„˜‰ ‰ו˘
כ˙ב – 'ו˘‰בטים ‰יו סבורים ˘‰ו‡
מב˜˘ ‰מלוכ ‰בעˆם לו ולזרעו .על כן
‰לכו „ו˙ינ ‰לב˜˘ נכלי „˙ו˙ ,כלומר
ל„ון ‡ו˙ו ב„˙ ˙ור .‰ו‰סכימו כולם
˘‰ו‡ בן מו˙‡ ,פילו בני בל ‰‰וזלפ‰
‡ו‰ביו ‰סכימו כן מˆ„ „ין ו„˙ ,מ‡חר
˘חול˜ על מלכו˙ בי˙ „ו„ ,וכל ‰חול˜
על מלכו˙ בי˙ „ו„ כחול˜ על ˘‰כינ‰
)עיין סנ„‰רין ˜י.(.וז‰ו ענין מ‡˘ ‰מרו
רז"ל˘' ,י˙פו ˘‰כינ ‰עמ‰ם' )˙נחומ‡ וי˘ב
ב( ,כלומר כי חול˜ ‰ו‡ על ˘‰כינ ‰מ‡חר
˘חול˜ על מלכו˙ בי˙ „ו„' )פר˘˙ וי˘ב
˙ור‡ ‰ור ‡ו˙ ט(.
‡מנם ˘‚ו ˘‰בטים ב„ין ז‰˘ ,‰רי נענ˘ו,
ו‡ף ‰ם עˆמם ˙‰חרטו וחזרו ב‰ם,
כמו ˘כ˙וב – 'וי‡מרו ‡י˘ ‡ל ‡חיו ‡בל
‡˘מים ‡נחנו על ‡חינו ‡˘ר ר‡ינו ˆר˙
נפ˘ו ב˙‰חננו ‡לינו ול‡ ˘מענו על כן
ב‡‡ ‰לינו ˆ‰ר‰ ‰ז‡˙' )מב ,כ‡(.

לז ,כ‡-כב וי˘מע ר‡ובן ויˆל‰ו מי„ם,
וי‡מר ל‡ נכנו נפ˘ .וי‡מר ‡לי‰ם ר‡ובן
‡ל ˙˘פכו „ם˘‰ ,ליכו ‡ו˙ו ‡ל ‰בור ‰ז‰
‡˘ר במ„בר ,וי„ ‡ל ˙˘לחו בו.
כ˙ב ‡'‰ור ‰חיים' – 'ויˆיל‰ו מי„ם
פירו˘ לפי ˘„‡‰ם בעל בחיר‰
ורˆון ויכול ל‰רו‚ מי ˘ל‡ נ˙חייב מי˙,‰
מ‡˘ ‰ין כן חיו˙ רעו˙ ל‡ יפ‚עו ב‡„ם
‡ם ל‡ י˙חייב מי˙ ‰ל˘מים ,ו‰ו‡ ‡ומרו
ויˆיל‰ו מי„ם פירו˘ מי„ ‰בחירי'.

בן מלך על התורה
וכעין ז ‰כ˙ב ‰רמב"ם ב˘מונ ‰פר˜ים
)„˜‰מ˙ מסכ˙ ‡בו˙ פ"ח(‚˘ ,ם ז‰
כלול בכח בעל בחיר˘ ‰י˘ בי„ו ל‰פסי„
‡˙ זול˙ו ,ו‡פילו ‡ם ל‡ נ‚זר עליו „בר
ז ,‰כ‚ון ˘בבחיר˙ו יכול ליטול ממון מן
‰זול˙ ‡ו לˆערו‡ ,ף ˘ל‡ נ‚זר על ‰זול˙
„בר ז ,‰וכ˘ם ˘י˘ כח ל‡„ם בבחיר˙ו
לעבור על ‡‰יסור.
ו‰נ ‰רבים טועים ב‰בנ˙ „ברי ‡‰ור
‰חיים ו‰רמב"ם ,כ‡ילו ˘ל„ע˙ם
י˘ כח ב‡„ם ,ל˘נו˙ מ˘ ‰נ‚זר על „‡‰ם
ל‰טיב עמו ‡ו ל‰רע עמו .וז ‰וו„‡י
ל‡ י˙כן ,ו‰ו‡ מיסו„ו˙ ‡‰מונ ‰ומי„˙
‰בטחון˜‰˘ ,ב" ‰ל‡ ‰פ˜יר ‡˙ ‰עולם,
ו‰כל מו˘‚ח מ‡˙ו י˙ברך .ויסו„ ז‰
נ˘נ ‰ב˙‰ילים ע˘רו˙ פעמים˘ ,למרו˙
˘ני˙נ‰ ‰בחיר ‰לר˘עים לע˘ו˙ רע
ול‰רע‡ ,ך ‡ין בכח בחיר˙ם ל‚רום רע
ל˘ום ‡„ם‡ ,ם ל‡ נ‚זר עליו – ' '‰לי ל‡
‡יר‡ מ ‰יע˘ ‰לי ‡„ם' )˙‰ילים ˜יח ,ו(.
וכ˙יב – 'ב‡לו˜ים בטח˙י ל‡ ‡יר‡ ,מ‰
יע˘ ‰ב˘ר לי .ב‡לו˜ים בטח˙י ל‡ ‡יר‡
מ ‰יע˘„‡ ‰ם לי' )נו ,יב( .וכ˙יב – 'כי ל‡
ינוח ˘בט ‰ר˘ע על ‚ורל „ˆ‰י˜ים' )˜כ,‰
‚( .וכ˙יב – 'ˆופ ‰ר˘ע לˆ„י˜ ומב˜˘
ל‰מי˙ו '‰ .ל‡ יעזבנו בי„ו' )לז ,לב(.
וכ˙יב – '˘ומר נפ˘ו˙ חסי„יו מי„ ר˘עים
יˆילם' )ˆז ,י(.
ו‡מרו חז"ל – '‡מר בן עז‡י ב˘מך
י˜ר‡וך ,ובמ˜ומך יו˘יבוך ,ומ˘לך
י˙נו לך‡ ,ין ‡„ם נו‚ע במוכן לחבירו,
ו‡ין מלכו˙ נו‚ע˙ בחבר˙‡ ,‰פילו כמל‡
נימ‡' )יומ‡ לח.(.

ביאורים
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פרשת וישב

ו‰נ„ ‰בר ז ‰מבורר בפסו˜ים ו‰ו‡
פ˘וט ‚ם מן ‰סבר‡‰˘ ,רי ל‡ י˙כן
˘מחמ˙ ‰בחיר˘ ‰ל ‰זול˙ יבו‡ רע על
„ˆ‰י˜ ‡ף כי ‡ין בי„ו עוון ,ול‡ נ‚זר עליו
רע ‰זו מן ˘‰מים ,חס ו˘לום לומר „בר
ז.‰
‡מנם עם ז‡˙‡ ,ין ‰ר˘ע ‰פו‚ע בו
נפטר מענ˘ו ,כי ‡ף ˘‰ו‡ ‚זיר‰
מן ˘‰מים˘ ,נ‚זר על „‡‰ם ‡יז˜ ‰ו˘י
ומכ‡וב ,עם ז‡˙ ‰רי מח˘ב˙ ‰ר˘ע
‰ו‡ לע˘ו˙ רע לחבירו מחמ˙ ר˘עו˙ו,
ומחמ˙ כן יבו‡ על ענ˘ו.
]ו‰יינו מ˘ ‰מˆינו ב„ו„ ‰מלך כ˘˜ללו
˘מעי בן ‚ר‡ ועפרו בעפר ,ובי˜˘
‡בי˘י בן ˆרוי ‰ל‰סיר ‡˙ ר‡˘ו ,מנע
ז‡˙ ממנו „ו„ ‰מלך ,ב‡מרו – 'כי ‡ '‰מר
לו ˜לל ‡˙ „ו„ ,ומי י‡מר מ„וע ע˘י˙‰
כן' )˘מו‡ל ב' טז ,י( .כלומר ˘‡בי˘י בן
ˆרוי ‰סבר ל˙‰נ˜ם בו כיון ˘‰ו‡ ‰י‰
סיב ‰ל˘‰פל˙ כבו„ ‰מלך ,וכ˘ינ˜ום
בו י˙ו˜ן כבו„ ‰מלכו˙‡ .ך „ו„ ‡מר
לו ˘‡ין „‰בר ˙לוי בו ‡ל‡ '‡ '‰מר לו
˜לל' ,כלומר ‰ '‰ו‡ ‰סיב ‰למˆב ז,‰
כי ‚ם ‰סבל ˘ב‡ על י„י ‡„ם ‰כל ‰ו‡
ב‚זיר˙ עליון.
ולמרו˙ ˘בוו„‡י ל‚בי ˘מעי בן ‚ר‡
נח˘ב לחט‡ ,מ˜˘ ‰לל ‡˙ „ו„
וביז ˙‡ ‰כבו„ ‰מלכו˙ ,וכמו ˘‡כן
מˆינו ˘בסוף ימיו ˆיו„ ‰ו„ ‰מלך על
˘למ ‰בנו ל‰עני˘ ‡˙ ˘מעי בן ‚ר‡
ול‰מי˙ו )מלכים ‡' ב ,ו(‰ .רי ז ‰ר˜ מ‰
˘נו‚ע לחל˜ ‰חט‡˘ ,ז ‰נ˙ון בכוחו ˘ל
‰חוט‡ לבחור ברע‡ .בל ‰בזיון ו‰סבל
˘ל „ו„ ‡ין ז ‰נ˙ון ל˘ליט˙ו ובחיר˙ו,

קפה
ול‡ ‰ו‡ ז˘ ‰בי„ו ל˜בוע ול‚רום ˘כבו„ו
˘ל „ו„ יו˘פל[.
וממיל‡ ברור „‰בר ˘‡ין כוונ˙ ‡‰ור
‰חיים לומר ˘‰בחיר‚˙ ‰רום
רע ‰למי ˘ל‡ נ‚זר עליו כלל ,כי „בר ז‰
ל‡ י˙כן ,וכנ"ל‡ .ל‡ כוונ˙ו ˘לזˆ ‰ריכים
יו˙ר זכויו˙ ,ל‰ינˆל ממע˘י בעל בחיר.‰
כלומר˘ ,י˘ ˘‡ין חוב˙ו ˘ל „‡‰ם
חמור ‰כל כך˙˘ ,בו‡ ‡ליו ‰רע ‰מ‡לי‰
ב‡ופן י˘יר‡ ,ל‡ נ‚זר עליו ˘˙בו‡ עליו
רע˙ו ב‡ופן ע˜יף‰„ ,יינו‡˘ ,ם יבחר
‡„ם ל‰רע לו˙ ,ינ˙ן לו ‡‰פ˘רו˙ לבˆע
מזימ˙ו .ו‰נ ‰לול‡ ˘נ‚זר עליו „‰בר ,ל‡
‰י ‰מˆליח ‡ו˙ו ‡„ם לע˘ו˙ עמו רע.‰
וכעין ˘מˆינו במ‰לך במ˜ום סכנ‰
˘מעיינים במע˘יו ובזכויו˙יו
)כ„‡י˙‡ ˘ב˙ לב .(.וכמו כן על י„י מזימ˙ו
נכנס ‡ו˙ו „‡‰ם למˆב כמו במ˜ום סכנ,‰
ו‡לול‡ ‰י‡ ‰ו˙ו ‡„ם רוˆ ‰ל‰רע עמו,
ל‡ ‰יו מ„˜„˜ין עמו כל כך ,ומי יבו‡
בח˜ר ‡לו˜– ,‰מ‡„ עמ˜ו מח˘בו˙יו.
‡בל בעˆם „‰בר ‰רי ז ‰וו„‡י ,כי ‡ין בי„
ב˘ר ל˘נו˙ ‚זיר˙ עליון ,ו‡ין בכוחו
ל‰וסיף ול‚רוע ממ˘ ‰נ‚זר מלמעל.‰
ועיין בכל ז ‰בספר 'בן מלך – בטחון'
מ‡מר ‡.

לז ,כב וי‡מר ‡לי‰ם ר‡ובן ‡ל ˙˘פכו „ם,
˘‰ליכו ‡ו˙ו ‡ל ‰בור ‰ז˘‡ ‰ר במ„בר,
וי„ ‡ל ˙˘לחו בו.
לז ,כו-כז וי‡מר י‰ו„‡ ‰ל ‡חיו ,מ ‰בˆע
כי נ‰רו‚ ‡˙ ‡חינו ,וכסינו ‡˙ „מו .לכו

קפו
ונמכרנו לי˘מע‡לים ,וי„ינו ‡ל ˙‰י בו ,כי
‡חינו ב˘רנו ‰ו‡.
˘˙י טענו˙ „ומו˙ ‰ו˘מעו למען ˆ‰ל˙
יוסף ממי˙ :‰טענ˙ ר‡ובן – '‡ל
˙˘פכו „ם' ,וטענ˙ י‰ו„' – ‰מ ‰בˆע כי
נ‰רו‚ ‡˙ ‡חינו' .ו‡ולם ,ר‡ובן ל‡ נימ˜
‡˙ טענ˙ו כלפי‰ם‡ ,ל‡ ס˙ם ו‡מר '‡ל
˙˘פכו „ם'' ...וי„ ‡ל ˙˘לחו בו'‡ ,בל
י‰ו„ ‰נימ˜ ‡˙ טענ˙ו ב˜רב˙ ‡‰חו‰
˘ביני‰ם – 'מ ‰בˆע כי נ‰רו‚ ‡˙ ‡חינו'...
'וי„נו ‡ל ˙‰י בו כי ‡חינו ב˘רנו ‰ו‡'.
ונר‡ ‰כי ˘˙י ‰טענו˙ ˘ונו˙ זו מזו
בעניינן .ר‡ובן ב‡ ל‰וכיחם על
‰עוון ‰מוסרי ˘ב‰רי‚˙ נפ˘ ,ו‡מר כי
‚‰ם ˘„נו‰ו למי˙ ,‰על כל פנים ל‡
י˘פכו „ם בי„י‰ם‡ ,ל‡ י˘ליכו‰ו ‡ל
‰בור ויניחו‰ו למו˙ מ‡ליו ]‡ם כי כוונ˙ו
‰י˙ ‰ל‰ערים עלי‰ם ולˆ‰ילו[ .ו‰נ‰
טענ ‰זו – ˘ל‡ ל‰מי˙ו בי„ים – ‡ינ‰
ז˜ו˜ ‰ל˘ום נימו˜ נוסף ˘ל ˜ורב ,‰כי
חומר ˘פיכו˙ „מים ˘וו ‰בכל ‡„ם‡ ,ח„
‰רחו˜ ו‡ח„ ˜‰רוב.
‡ולם טענ˙ י‰ו„ ‰ב‡ ‰ל‡חר ˘כבר
נמלכו ב„ע˙ם ˘ל‡ ל‰ר‚ו בי„ים,
‡ל‡ בי˜˘ו ל‰מי˙ו ב„רך '‚רמ‡' ,כלומר
ל‰ניחו למו˙ בבור מ‡ליו ,לכן ˜ר‡
‡לי‰ם י‰ו„ ‰ופנ‡ ‰ל ר‚˘י ‡‰חו ‰כלפי
‡חי‰ם ,ו‡מר ,כי ‚‰ם ˘רˆונם ל‰סיר
‡˙ עולו מעלי‰ם ,מכל מ˜ום למ ‰ז‰
יניחו‰ו למו˙ ,ו‰ל‡ '‡חינו ב˘רנו' ‰ו‡,
ו‡יככ ‰נוכל ל˙‰עלם מב˘רנו ,לעמו„
מנ‚„ ולר‡ו˙ ב‡ב„ן ‡חינו‡ .ל‡ מוטב

בן מלך על התורה
˘יעלו‰ו מן ‰בור וימכרו‰ו לעב„ ,ובלב„
˘יו˙ירו‰ו בחיים.
*

‡מנם י˘ לעיין ˘‰רי '‚„ול ‰מחטי‡ו
יו˙ר מן ‰‰ור‚ו' )במ„ב"ר כ‡,‰ ,
ספרי כי ˙ˆ‡ פיס˜‡ רנב( ,ו‡ם כן מ˘ ‰מכרו
‡ו˙ו למˆרים ˘‰י˙ ‰מל‡ ‰ע"ז ועריו˙
ו˙ועבו˙ ,כ„כ˙יב 'כמע˘‡ ‰ר ıמˆרים
ו‚ו' ל‡ ˙ע˘ו' )וי˜ר‡ יח ,(‚ ,ו‰פ˜ירו ‡ו˙ו
לחט‡ים חמורים ,לכ‡ור ‰ז‚ ‰רוע יו˙ר
מ‡ם ‰יו ‰ור‚ים ‡ו˙ו.

‡כן מוכח מז‡‰˘ ‰חים ‰כירו ‡˙ יוסף
וי„עו ‡˙ ˙ו˜ף ˆ„˜ו˙ו ,ו‰י ‰ברור
ל‰ם ˘יעמו„ בכל ‰ניסיונו˙ .וכפי ˘‡כן
‰י˘‡ ,‰ר ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ נכ˘ל‡ ,ל‡
על י„י ז˘ ‰עמ„ בניסיון נ˙רומם ו‚‰יע
לפיס‚˙ מעלו˙יו .כמו ˘‡מרו ב‚מר‡
'יוסף ˘˜י„˘ ˘ם ˘מים בס˙ר ,זכ‰
ו‰וסיפו לו ‡ו˙ ‡ח˙ מ˘מו ˘ל „˜‰ו˘
ברוך ‰ו‡„ ,כ˙יב ,ע„ו˙ בי‰וסף ˘מו'
)סוט ‰י .(:ול‡ עו„ ‡ל‡ ‡י˙‡ במ„ר˘ –
'יוסף יר„ למˆרים ו‚„ר עˆמו מן ‰ערו,‰
ונ‚„רו י˘ר‡ל בזכו˙ו' )וי˜"ר לב.(‰ ,

לז ,כב-כז וי‡מר ‡לי‰ם ר‡ובן ‡ל ˙˘פכו
„ם˘‰ ,ליכו ‡ו˙ו ‡ל ‰בור ‰ז˘‡ ‰ר
במ„בר ,וי„ ‡ל ˙˘לחו בו ...וי‡מר י‰ו„‰
‡ל ‡חיו ,מ ‰בˆע כי נ‰רו‚ ‡˙ ‡חינו
וכסינו ‡˙ „מו .לכו ונמכרנו לי˘מע‡לים,
וי„ינו ‡ל ˙‰י בו כי ‡חינו ב˘רנו ‰ו‡.
למרו˙ ˘˘ני ‰חלומו˙ ˘ל יוסף ,ב‡ו
לערער בעי˜ר ‡˙ מעמ„ם ˘ל
ר‡ובן ‰בכור וי‰ו„‰ ‰מלך‰ ,רי „וו˜‡

ביאורים
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˘ני ‡‰חים ‰ללו‰ ,ם ‡˘ר נחלˆו לעזר˙ו
לˆ‰ילו ממי˙ .‰ונר‡ ‰לב‡ר „‰בר,
כי ‰נ ‰בכ„י ל‰עני˘ ‡˙ יוסף על „בר
‰חלום ‰ר‡˘ון ˘‰ו‡ נטיל˙ ‰בכור,‰
„נו ‡ו˙ו למי˙ ,‰כלומר ‰ו‡יל ויוסף
חפ ıבבכור‰„ ,‰יינו זכו˙ כפול ‰מ‡חיו,
„נו‰ו ‰ם מי„ ‰כנ‚„ מי„ ,‰ונ˙כוונו
ל˘לול ממנו ‡ף ‡˙ זכו˙ ˜יומו ‰עˆמי.
‡ולם 'וי˘מע ר‡ובן ויˆיל‰ו מי„ם וי‡מר
ל‡ נכנו נפ˘' וכוונ˙ו כפי ˘‰עי„˙ ‰ור‰
‰י˙' ‰ל˘‰יבו ‡ל ‡ביו'‰ .רי ˘„וו˜‡
ר‡ובן˘ ,למען בכור˙ו נלחמו כל ‡‰חים,
‰ו‡ ‡˘ר ‚ונן עליו ˘ל‡ י‰ר‚ו‰ו,
ומ˘מעו˙ „‰בר ˘בכך ווי˙ר על ‰בכור‰
˘‡כן ני˙נ ‰בסופו ˘ל „בר ליוסף.
וכפי ˘„ר˘ו חז"ל – 'ר‡ובן – ר‡ו מ ‰בין
בני לבן חמי ˘מכר ‰בכור ‰ליע˜ב,
]ובכל ז‡˙ בי˜˘ ע˘יו ל‰ר‚ו[ ,וז ‰ל‡
מכר ‰ליוסף ול‡ ערער עליו ,ול‡ עו„
˘ל‡ ערער עליו‡ ,ל‡ ˘בי˜˘ ל‰וˆי‡ו מן
‰בור' )ר˘"י כח ,לב .ומ˜ורו בברכו˙ ז.(:
וכמו כן י‰ו„˘‡ ‰ר כל חלומו˙יו ˘ל
יוסף ‰יו כנ‚„ מלכו˙ו ,וכמו ˘‰ב‡נו
לעיל מ„ברי ‰מפר˘ים ˘„נו ‡˙ יוסף
כמור„ במלכו˙ .ו‰נ„ ‰וו˜‡ י‰ו„‰ ‰ו‡
‡˘ר ˆ‰יל ‡˙ יוסף ממוו˙ ,ו‡מר 'מ‰
בˆע כי נ‰רו‚ ‡˙ ‡חינו וכיסינו ‡˙ „מו'„.
ד .הנהגה רוממה וקדושה מעין זו מצינו במידה יתירה
ונשגבה אצל דוד המלך ,שכאשר רדף שאול אחריו
וביקש להרגו ,והנה מצד הצדק והיושר ,הרי המלכות
היתה נתונה זה מכבר לדוד ,כמבואר בכתוב שמשח
אותו שמואל )שמואל א' טז ,יג( ,ורדף אותו שאול בלי כל
עוול בכפו .והנה בעת שרדף שאול אחריו להרגו ,נכנס
שאול למערה שישבו שם דוד ואנשיו והיה בידו להרגו,
וכתיב ' -ויאמרו אנשי דוד אליו הנה היום אשר אמר ה'

קפז
‡מנם י‰ו„ ‰ל‡ וי˙ר על מלכו˙ו‡ ,ל‡
טען בפני‰ם 'מ ‰בˆע כי נ‰רו‚
‡˙ ‡חינו וכסינו ‡˙ „מו ,לכו ונמכרנו
לי˘מע‡לים'˘ .כן בכ„י ל‰עני˘ ‡˙ יוסף
על „בר חלום ‰מלכו˙ ‡ין נכון ל„ונו
למי˙ ‰ול˘לול ממנו ‡˙ חייו˘ ,ב„רך
מי„ ‰כנ‚„ מי„„ ,‰י לו ˘ימכר לעב„
˘‰ו‡ ‰‰יפך ‚‰מור מן ‰מלוכ.‰
ו‡כן כך ‰י ,‰כי ‰בכור‰„ ‰יינו ליטול פי
˘ניים ני˙נ ‰ליוסף וכ„כ˙יב – 'ו‡ני
נ˙˙י לך ˘כם ‡ח„ על ‡חיך' )ל‰לן מח ,כב,
עיין מ˘ ‰בי‡רנו ˘ם( ,וכ˙יב – 'בני ר‡ובן
בכור י˘ר‡ל כי ‰ו‡ ‰בכור ובחללו יˆועי
‡ביו נ˙נ ‰בכור˙ו לבני יוסף בן י˘ר‡ל'
)„ברי ‰ימים ‡' .(‡ ,‰
‡ולם י‰ו„ ‰ל‡ ‰פסי„ ‡˙ ‰מלכו˙,
ועל ‡ף ˘ני˙נ‚ ‰ם מלכו˙ ליוסף,
ו˙˜ופו˙ ‡רוכו˙ ב˙ול„ו˙ י˘ר‡ל
נ˙˜יימ ‰מלכו˙ יוסף לˆ„ מלכו˙ י‰ו„.‰
‡מנם עי˜ר ‰מלכו˙ בי˘ר‡ל ‰י˙ˆ‡ ‰ל
˘בט י‰ו„ ,‰ולע˙י„ לבו‡ ˙˙בטל ל‚מרי
מלכו˙ יוסף ,כ„כ˙יב – 'ועב„י „ו„ מלך
עלי‰ם ,ורוע‡ ‰ח„ י‰י ‰לכולם' )יחז˜‡ל
לז ,כ„(.
‰נ ‰כי כן ,י˘ במע˘˘‰ ‰בטים ב‡ו˙‰
˘ע ,‰סימן על ‰ע˙י„˘ ,ר‡ובן ‡˘ר
נע˙ר למחול על בכור˙ו כ„י לˆ‰יל ‡˙
יוסף‡ ,כן ‡יב„ ‡˙ בכור˙ו לטוב˙ יוסף.
אליך הנה אנכי נותן את אויביך בידך ועשית לו כאשר
יטב בעיניך' )שם כד ,ד( ,והיה רשאי לעשות כן מדין 'הבא
להרגך השכם להרגו' .ובכל זאת לא שמע אליהם דוד,
ולא הרגו אלא כרת כנף מעילו של שאול ,ואף על זה
נאמר שם ' -ויך לב דוד אותו על אשר כרת את כנף
אשר לשאול' )שם כד ,ה( .ואכן הנהגה עילאית זו הוכיחה
כי הוא הראוי למלכות.

קפח
ו‡ילו י‰ו„˘ ‰ל‡ מחל על מעמ„ו כמלך,
‡זי ‡ע"פ ˘מכיר˙ יוסף לעב„ ‚רמ‰
לבסוף לעליי˙ו ל‚„ול ,‰מכל מ˜ום ל‡
ניטל‰ ‰מלכו˙ מי‰ו„.‰

לז ,כח וימכרו ‡˙ יוסף לי˘מע‡לים
בע˘רים כסף.
ע˘רים כסף ‰ו‡ סכום מועט ביו˙ר ביחס
למחירו ˘ל עב„ ,ועיין במפר˘ים
)חז˜וני ובעלי ˙‰וספו˙( ˘˙מ‰ו בז‰˘ ,‰רי
‰י ‰נער ב˙ו˜ף כוחו ויפ˙ ‰ו‡ר ,ובוו„‡י
‰י˘ ‰וויו כעב„ ‰רב ‰יו˙ר.
ו‰נ ‰מˆינו ב˙ור ‰ב„יני ערכין ˘זכר מבן
חמ˘ ˘נים ע„ בן ע˘רים ˘נ ‰נערך
בע˘רים ˘˜לים ,כ„כ˙יב בפר˘˙ ערכין –
'ו‡ם מבן חמ˘ ˘נים וע„ בן ע˘רים ˘נ,‰
ו‰י ‰ערכך ‰זכר ע˘רים ˘˜לים ולנ˜ב‰
ע˘ר˙ ˘˜ל' )וי˜ר‡ כז ,(‰ ,ו‰רי יוסף ‰י‰
בן ˘בע ע˘ר˘ ‰נ ,‰ולכן בי˜˘ו סך ז‰
]וכן כ˙ב בחז˜וני[.
ונר‡ ‰כוונ˙ם בז˘ ,‰ל‡ ב‡ו ˘‰בטים
ל‰רוויח ממון ולע˘ו˙ סחור‰
ממכיר˙ ‡חי‰ם‡ ,ל‡ ‰י ‰רˆונם ˘י‰י‰
בז„‚ ‰ר מכיר ,‰ולכן בי˜˘ו ר˜ מחיר
סמלי˘ ,י‰י ‰נח˘ב כמכיר ,‰ו‡ין „י לז‰
בפרוט‰˘ ‰ו‡ כחוכ‡ ו‡יטלול‡‡ ,ל‡
רˆו ˘י‰י ‰סכום ‰נח˘ב כ˘וו ‰ערך,
˘י„ ‡‰י בו ל‰ח˘יב ז‡˙ כמכיר ‰ר‡וי.‰
]‡ולם במ„ר˘ )ב"ר פ„ ,יח( „ר˘ו ˘ע˘רים
כסף ‰יינו ע˘רים „ינרי כסף,
˘ע˘רים מ‰ם ‰ם חמ˘ ‰סלעים ,ולכן
נˆטוו לפ„ו˙ ‰בכורו˙ בחמ˘ ‰סלעים
לכפר על מכיר˙ יוסף ,ולפי ז ‰י˘
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לב‡ר ˘מˆ„ זלזולם בו מכרו‰ו כפחו˙
˘בערכין ,במחיר בן חו„˘ ע„ חמ˘
˘נים‰„ ,יינו חמ˘˙ ˘˜לים[.

לח ‡ ,וי‰י בע˙ ‰‰ו‡ ויר„ י‰ו„ ‰מ‡˙
‡חיו ,ויט ע„ ‡י˘ ע„ולמי ו˘מו חיר.‰
במ„ר˘ – 'וי‰י בע˙ ‰‰י‡' – רבי ˘מו‡ל
בר נחמן פ˙ח 'כי ‡נכי י„ע˙י
‡˙ ‰מח˘בו˙' )ירמי ‰כט ,י‡(˘ ,בטים ‰יו
עסו˜ין במכיר˙ו ˘ל יוסף ,ויוסף ‰י‰
עסו˜ ב˘˜ו וב˙עני˙ו ,ר‡ובן ‰י ‰עסו˜
ב˘˜ו וב˙עני˙ו ,ויע˜ב ‰י ‰עסו˜ ב˘˜ו
וב˙עני˙ו ,וי‰ו„‰ ‰י ‰עסו˜ לי˜ח לו
‡˘ ,‰ו˜‰ב"‰ ‰י ‰עוס˜ בור‡ ‡ורו ˘ל
מלך ‰מ˘יח )בר‡˘י˙ רב ‰פ.(‡ ,‰
וכן ‡מרו ˘‡מר ˜‰ב" ‰על יע˜ב – '‡ני
עוס˜ ל‰מליך ‡˙ בנו במˆרים ,ו‰ו‡
מ˙רעם ו‡ומר )י˘עי ‰מ ,כז( נס˙ר„ ‰רכי
מ) ''‰ב"ר ˆ‡ ,י‡ .יכ"ר ‚ ,י‚(.
‰נ ‰כי כן ,בעו„ ˘„‡‰ם רו‡ ‰לעינים
„ברים טבעיים כ„רכו ˘ל עולם,
ו‰כל עטופים ב˘˜ם ו˙עני˙ם על ˜˘יי
‰חיים ו˙ל‡ו˙י‰ם˜‰ ,ב" ‰יו˘ב וחו˘ב
מח˘בו˙ לטוב ‰ול‡ לרע ,‰ובור‡ ‡ורו
˘ל מ˘יח ,ו‡י˘ ‡ינו ˆופ ‰ויו„ע ס˙רי
„רכיו.
וענין ז˜˙‰ ‰יים ב‡ופן מיוח„ בבנין עם
י˘ר‡ל ,ובפרטו˙ ביˆיר˙ מלכו˙
י˘ר‡ל .כל ˘לבי ‰˙‰וו˙ ‰עם ו˘לבי
יˆיר˙˘ ‰ל מלכו˙ זו ,ל‡ ‰יו מכוונים
בי„י ‡„ם ,ו‡י˘ ל‡ ‰י ‰יכול לˆפו˙ כלל
‡˙ ˙‰רח˘ו˙ם .וי˘ מ‰ם ˘בעיני „‡‰ם
‰יו ני„ונים ב˘ע˙ם כטעו˙ וכ˙˜ל ,‰ע„

ביאורים

•

פרשת וישב

‡˘ר נ˙ברר כי י„  '‰סיבב„‰ ˙‡ ‰ברים
„וו˜‡ בˆור ‰זו ,כ„י ל‰בי‡ ל˙וˆ‡‰
‰נרˆי˙.
מע˘ ‰ז˘ ‰ל י‰ו„ ‰ו˙מר ‰ו‡ ˘לב
ר‡˘ון וחולי ‰עי˜רי˙ ביˆיר˙‰
˘ל מלכו˙ י‰ו„ ,‰וכ‡ן בולט ב‡ופן
מיוח„ כיˆ„ נ˙‚ל‚לו „‰ברים ב‡ורח
פל‡י ובל˙י ˆפוי ,כ‡˘ר י‰ו„ ‰מייבם
˘ל‡ בי„יע˙ו ‡˙ ˙מר כל˙ו ב˙ו ˘ל ˘ם,
ו‡ינו מ˘ער ב„ע˙ו כי י„ ‚˘‰‰ח ‰סולל˙
כ‡ן „רך מופל‡ ‰ל‰ולי„ ממנ ˙‡ ‰פרı
‡˘ר מיוˆ‡י חלˆיו ˙˜ום מלכו˙ בי˙ „ו„.
ועיין מ‰˘ ‰רחבנו בז ‰בחל˜ ‰מ‡מרים
מ‡מר ‚ – '‡ני בור‡ עוס˜ ‡ורו ˘ל
מלך ‰מ˘יח'.
ו‰נ ‰למ„ין מ„ברי חז"ל ‡לו˘ ,י˘
˙ביע ‰מן „‡‰ם ל˙‰בונן ב‰נ˙‚‰
 '‰ול‡‰מין כי ‰כל לטוב‰˘ ,‰רי ˜‰ב"‰
‰ו‡ טוב ומיטיב ,ו‡ף ˘לכ‡ור ‰נר‡‰
לעיניים ל‰יפך‡ ,ל לו ל„‡‰ם ל‡˙‰ונן
ול˙‰רעם .כי בוו„‡י  '‰מוליכו ומובילו
‡ל ˙כלי˙ ‰טוב ,וחו˘ב מח˘בו˙ לטוב.‰
ועיין ˘ם במ„ר˘ ˘‡‰ריכו בז' – ‰מ‰
י˙‡ונן ‡„ם חי ‚בר על חט‡יו וכו'
)‡יכ ,‚ ‰לט( ,רבי ‡ומר בני ˙ורעמנין„‡ ,ם
‰ר‡˘ון ‡חר כל ˘‰בח ˘ע˘י˙י עמו ‰ו‡
מ˙רעם לפני ו‡ומר '˘‡ ‰˘‡‰ר נ˙˙‰
עמ„י' )בר‡˘י˙ ‚ ,יב(‡ ,ף יע˜ב כן‡ ,ני עוס˜
ל‰מליך ‡˙ בנו במˆרים ,ו‰ו‡ מ˙רעם
ו‡ומר )י˘עי ‰מ ,כז( 'נס˙ר„ ‰רכי מ .'‰ו‡ף
בניו כן‡ ,ני עוס˜ לבור ל‰ם לחם ˜ל,
כ„י ˘ל‡ י‡ ‡‰ח„ מ‰ן ‚וס‡ ו„ולריי‡
‡וחז˙ו ,ו‰ן מ˙רעמין לפני ו‡ומרים

קפט
'ונפ˘נו ˜ˆ ‰בלחם ˜‰לו˜ל'
‡ ,(‰ף ˆיון כך ‰י‡ עו˘ ‰לי‡ ,ני עסו˜
עמ ‰ל‰עביר ‡˙ ‰מלכיו˙ מן ‰עולם,
ל‡ כבר ‰עבר˙י בבל ומ„י ויון ,וע˙י„
‡ני ל‰עביר מלכו˙ ‰ר˘ע‰ ‰ז‡˙ ,ו‰י‡
מ˙רעמ˙ לפני ו‡ומר˙ 'עזבני' '˘כחני'
)י˘עי ‰מט ,י„( 'ו˙‡מר ˆיון עזבני  '‰ו'‰
˘כחני' )‡יכ ‰רב ,‚ ‰י‚ ,פסי˜˙‡ „רב כ‰נ‡
יז .(‚ ,ו‰טעם ˘˜‰ב" ‰מסבב „וו˜‡ ‡˙
„‰ברים ‰נ˘‚בים ‰ללו בנ˙יבו˙ עלומו˙,
‰ם מפל‡י „רכי „ ,'‰ברים ˘כב˘ן ע˙י˜
יומין.
)במ„בר כ‡,

לח ‡ ,וי‰י בע˙ ‰‰ו‡ ויר„ י‰ו„ ‰מ‡˙
‡חיו.
ובר˘"י – 'למ ‰נסמכ ‰פר˘ ‰זו לכ‡ן,
ו‰פסי˜ בפר˘˙ו ˘ל יוסף ,ללמ„
˘‰ורי„ו‰ו ‡חיו מ‚„ול˙ו כ˘ר‡ו בˆר˙
‡בי‰ם‡ ,מרו ‡˙‡ ‰מר˙ למכרו‡ ,ילו
‡מר˙ ל˘‰יבו ‰יינו ˘ומעים לך'.
ס„ר „‰ברים בפר˘יו˙ ‡לו מ‰וו„ ‰ו‚מ‡
ל‰נ˘‡ '‰ ˙‚‰ר מפיר מח˘בו˙
‡‰נ˘ים ,ומוביל ‡˙ מ‰לך „‰ברים כפי
˘ייע„ ל‰ם.
וכמו ˘פיר˘ו „ור˘י ר˘ומו˙ על ‰פסו˜
'רבו˙ מח˘בו˙ בלב ‡י˘ ועˆ˙ '‰
‰י‡ ˙˜ום' )מ˘לי יט ,כ‡(‡˘ .ין זו רבו˙‡
˘חכמ˙ ‰בור‡ ‚ובר˙ על חכמ˙ ‰נבר‡,
‡ל‡ כוונ˙ ‰פסו˜ לומר ˘עˆ˙  '‰ורˆונו
י˙ברך יוˆ‡ בסופו ˘ל „בר לפועל
„וו˜‡ על י„י ‡ו˙ן רבו˙ מח˘בו˙ בלב
‡י˘˘ ,לפעמים „‡‰ם פועל כל מיני
פעולו˙ ל‰וˆי‡ ‡˙ מח˘ב˙ו ,ולבסוף

קצ
מ˙ברר ˘‡„רב‰ ‰ן ‰ן ‡˘ר על י„ם יˆ‡
לפועל רˆון ‰˘ '‰י ‰מנו‚„ לרˆון „‡‰ם
ו˙וכני˙ו.
ו„‰ו‚מ‡ ‰בולט˙ לכך ‰מפור˘˙ ב˙ור‰
‰י‡ כללו˙ פר˘˙ מכיר˙ יוסף,
˘‰רי ‡‰חים זממו ל˜ל˜ל ‡˙ מ‰˘ ‰ר‡ו
חלומו˙יו ˘י‰י ‰מלך עלי‰ם וי˘˙חוו
לו ,ולכן מכרו‰ו לעב„ו˙ .ובסופו ˘ל „בר
„וו˜‡ ירי„˙ו למˆרים ‰י‡ ‰בי‡‡ ‰ו˙ו
למלכו˙ ולכך ˘י‰יו נ‡לˆים ל˙˘‰חוו˙
לו .נמˆ‡ ˘„וו˜‡ ‰מח˘בו˙ ‰רבו˙
˘ל‰ם ו‰מע˘ים ˘ע˘ו בכ„י ל‰וˆי‡ם
לפועל ‰ם ‚רמו ל˜‰מ˙ עˆ˙  .'‰וכפי
˘‡מר יוסף ל‡חיו )ל‰לן נ ,כ( 'ו‡˙ם
ח˘ב˙ם עלי רע‡ ,‰לו˜ים ח˘ב ‰לטוב.'‰
]ועיין ב'מ„ר˘ מ˘לי' )פר˘ ‰יט( ˘„ר˘ו
כ˙וב ז' ‰רבו˙ מח˘בו˙ בלב
‡י˘' כנ‚„ ‰מן ,כ‡˘ר ‰מן ‰ר˘ע ‡˘ר
‰כין ‡˙ ‰ע‚ ıבו ‰חמי˘ים ‡מ ‰ל˙לו˙
‡˙ מר„כי עליו ,ולבסוף ˙‰ברר ˘‰ו‡
‰כין ‡˙ ‰ע ıלעˆמו .וכן „ר˘ו‰ו ˘ם
כנ‚„ פרע‚˘ ,‰זר כל ‰בן ‰ילו„ ‰י‡ור‰
˙˘ליכו‰ו כ„י ל‰יפטר ממו˘יען ˘ל
י˘ר‡ל ,ולבסוף „וו˜‡ ‚זיר ‰זו ‰בי‡‰
˘מ˘„‚ ‰ל ב˙וך בי˙ו ˘ל פרע ‰ורכ˘
˘ם ‚ינוני ‰נ ‰‚‰ומלכו˙[.
וכמו כן ‡נו נוכחים בכך כ‡ן ביחס
לי‰ו„ ‰בעˆמו˘‡ ,ר בי˜˘ למכור
‡˙ יוסף לעב„ ,מ˘ום ˘יוסף ערער על
מלכו˙ו ו‚„ול˙ו בין ‡חיו‡ .ולם ˙‰וˆ‡‰
‰י˙ ‰ל‰יפך˘ ,ב‚ין כך ‰ורי„ו‰ו ‡חיו
מ‚„ול˙ו .נמˆ‡ ˘על י„י מע˘‰ ‰מכיר‰
„וו˜‡˘ ,נוע„ ל˘‰פיל ‡˙ יוסף ולרומם
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‡˙ י‰ו„ ,‰ובפועל מע˘ ‰ז‚ ‰רם ˘נע˘‰
יוסף למלך ,וי‰ו„‰ ‰פסי„ ‡˙ ‚„ול˙ו.
ו‡„רב ,‰מ˘ ‰זכ ‰י‰ו„ ‰למלכו˙‰ ,ו‡
„וו˜‡ מˆ„ מˆ‰˘ ‰יל ‡˙ יוסף,
כמו ˘„ר˘ו חז"ל )ב"ר ˆט ,יח( בפסו˜
'מטרף בני עלי˙' )מט ,ט(˘ ,כיון ˘‚˙‰בר
מול ‡חיו ומנע ‡˙ ‰רי‚˙ו‰ ,וכיח בז˙‡ ‰
‰יו˙ו ר‡וי ל‚„ול ‰ומלכו˙.
*

עו„ נר‡ ‰בז‡˘ ,‰ף ˘ב˘ני ˘‰בטים
י‰ו„ ‰ויוסף‰ ,יו נטועים בטבעם
˙כונו˙ נכב„ו˙ וכוחו˙ נפ˘ ‰מ˙‡ימו˙
למלכו˙‡ ,ולם כ‡˘ר י‰ו„ ‰מ‚יע
ל˘לימו˙ו ו˙פ‡ר˙ו‡ ,ז י‰ו„ ‰יו˙ר ר‡וי,
ועל יוסף ל‰יו˙ כפוף ומ˘נ‡ ‰ליו‡ .מנם
כל עו„ ˘ל‡ ‚‰יע י‰ו„ ‰ל„ר‚ ‰זו‡ ,זי
י˘ מ˜ום למלכו˙ו ˘ל יוסף.
ו‰נ ‰יסו„ ‰נ‰ ˙‚‰מלכו˙ ‰ו‡ ˜„ˆ‰
ו‰מ˘פט ,וכפי ˘ברך יע˜ב ‡˙
י‰ו„' ‰ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„ ‰ומחו˜˜
מבין ר‚ליו' )ל‰לן מט ,י( .וכ˙יב – 'ל˘למ,‰
‡לו˜ים מ˘פטיך למלך ˙ן ,וˆ„˜˙ך לבן
מלך .י„ין עמך בˆ„˜ ,וענייך במ˘פט'
)˙‰ילים עב .(‡ ,וכן כ˙יב 'מלך במ˘פט
יעמי„ ‡ר) 'ıמ˘לי כט.(„ ,
ולכן בע˙ ˘נכ˘ל י‰ו„ ‰ב‰נ ˙‚‰מ˘פטו
‰וכיח בז˘ ‰ע„יין ‡ינו ר‡וי
למלכו˙ ,ועל כן ˙‰עכב ‰מלכו˙ו ˘ל
י‰ו„ .‰ו‡ילו כ‡˘ר י‰ו„‰ ‰וכיח ‡˙
יו˘ר מ˘פטו ,ז‚ ‰רם לו בסופו ˘ל „בר
ל‰יבחר למלכו˙ ,וכפי ˘‰י ‰במע˘‰
˙מר כ˘‡מר 'ˆ„˜ ‰ממני' )ל‰לן פסו˜ כו,
עיין מ˘ ‰י˙ב‡ר ˘ם(.

ביאורים

•

פרשת וישב

ולע˙י„ לבו‡ כ‡˘ר י‰י˘ ‰בט י‰ו„‰
˘לם במעל˙ו‡ ,זי ˙‰י ‰כל
‰מלכו˙ בי„ו ב˘לימו˙ ,וכמו ˘כ˙וב
'ועב„י „ו„ מלך עלי‰ם ורוע‡ ‰ח„
י‰י ‰לכולם' )יחז˜‡ל לז ,כ„(˘‡ ,ר מלכו˙ו
˙‰י ‰מˆויינ˙ ומ˙ייח„˙ ביו˘ר ‰מ˘פט
ורוממו˙  ,˜„ˆ‰ככ˙וב – 'ויˆ‡ חוטר מ‚זע
י˘י ונˆר מ˘ר˘יו יפר .‰ונח ‰עליו רוח
 ,'‰רוח חכמ ‰ובינ ,‰רוח עˆ ‰ו‚בור,‰
רוח „ע˙ ויר‡˙  '‰ו‚ו' ו˘פט בˆ„˜ „לים
ו‰וכיח במי˘ור לענוי ‡ר ,ıו‰כ‡ ‰רı
ב˘בט פיו ,וברוח ˘פ˙יו ימי˙ ר˘ע .ו‰י‰
ˆ„˜ ‡זור מ˙ניו ,ו‡‰מונ‡ ‰זור חלˆיו'
)י˘עי ‰י‡.(‰–‡ ,

לח ,ב ויר‡ ˘ם י‰ו„ ‰ב˙ ‡י˘ כנעני ו˘מו
˘וע ,וי˜ח ‰ויבו‡ ‡לי.‰
‰כ˙וב מ„‚י˘ ˘‰י˙ ‰ב˙ ‡י˘ כנעני,
ונר‡˘ ‰ב‡ לומר ‰טעם ˘‰יו ער
ו‡ונן מ˘חי˙ים ‡˙ „רכם ול‡ ‰מ˘יכו
ב„רכו ‰נעלי˙ ˘ל י‰ו„‡ ‰בי‰ם .‰וכמו
˘כ˙ב ב‡בן עזר‡ – 'כי בעבור ‰יו˙ ‰˘‡‰
‰ז‡˙ כנעני˙ ועבר על „ע˙ ‡בו˙יו ‰יו
בני ‰רעים ומ˙ו' )ל‰לן מו ,י(‡ .ולם עיין
ברמב"ן ˘‰בי‡ מחלו˜˙ חכמים בז‡ ,‰ם
‰ו˙ר ל˘בטים ל˘‡˙ מבני ‰כנענים.
ונר‡‡˘ ,‰ף ‡ם ‰י ‰מו˙ר ל˘בטים
ל˘‡˙ כנענים] ,ור˜ ל‡בו˙
˘מ‰ם יסו„ ובנין ‡‰ומ ‰נ‡סר „‰בר ,כמו
˘מˆינו ביˆח˜ וביע˜ב[‡ .מנם י‰ו„‰
ה .ונרמז הדבר בשמותם ,כלומר שמעצם טבעם לא
היו ראויים שתצלח דרכם' ,ער' הוא לשון ערירי ,ו'אונן'
הוא לשון צער ואבל .אולם 'שלה' רומז על שלום
ושלוה.

קצא
‡˘ר נבחר למלכו˙ ו‰י ‰מיוע„ ל˜‰ים
מ˘בטו ‡˙ זרע ‰מלוכ ‰ורועי י˘ר‡ל,
מלכו˙ בי˙ „ו„ ומ˘יח ˆ„˜נו ,על כן ל‡
‰י ‰רˆון ˘ '‰יˆ‡ו מ‡י˘ כנעני מזרע
חם ‡‰רור ,ולכן בנים ‡לו ל‡ ‰יו ר‡ויים
למעלו˙ נ˘‚בו˙ ‡˘ר נˆרכו˙ לבני ˘בט
ז ,‰ור˜ מ˙מר ˘‰י‡ ב˙ו ˘ל ˘ם ˘‰י‰
כ‰ן ל ,'‰יˆ‡ו „ו„ ו˘למ ‰ומ˘יח.
וכן כ˙ב ‰רמב"ן – 'וכן ˙מר ‰י˙ ‰ב˙
‡ח˙ מן ‚‰רים ב‡ר ,ıל‡ ב˙ ‡י˘
כנעני ביחוסו ,כי חליל˘ ‰י‰י„‡ ‰וננו
„ו„ ומ˘יח ˆ„˜נו ˘י‚ל ‰לנו במ‰ר‰
מזרע כנען ‰עב„ ‰מ˜ולל ,ורבו˙ינו ‡מרו
)ב"ר פ ‰י( ב˙מר ˘‰י˙ ‰ב˙ו ˘ל ˘ם ,ו‰ו‡
כ‰ן ל‡–ל עליון'.
*

ו‰נ ‰מˆינו ˘ני ˘בטים ˘נ˘‡ו נ˘ים מבני
חם‰„ ,יינו י‰ו„˘ ‰נ˘‡ ב˙ ‡י˘
כנעני ,וכן יוסף ˘נ˘‡ ‡˙ ב˙ פוטיפרע,
ו„‰בר מפלי‡ ˘„וו˜‡ ˘בטי ‰מלוכ,‰
מלכו˙ י‰ו„ ‰ומלכו˙ יוסף נ˘‡ו נ˘ים
כנעניו˙ .ו‡פ˘ר ˘‰י‡ ‰נו˙נ˙ ,כי מכיון
˘פיס‚˙ ‰מלכו˙ בי˘ר‡ל‰ ,יינו ˘י˘לטו
על כל ‰עולם ,וכמו ˘נ‡מר בברכ˙ יע˜ב
לי‰ו„' ‰ולו י˜ ˙‰עמים' )ל‰לן מט ,י( ,וכן
מפור˘ בנבי‡ים ˘מלך ‰מ˘יח י‰י ‰מלך
על כל ‰עמים – 'ו‰לכו ‚וים רבים ו‡מרו
לכו ונעל‡ ‰ל ‰ר  '‰ו‡ל בי˙ ‡לו˜י יע˜ב
ויורנו מ„רכיו ונלכ ‰ב‡ורחו˙יו כי מˆיון
˙ˆ‡ ˙ור ‰ו„בר  '‰מירו˘לם ,ו˘פט בין
עמים רבים ו‰וכיח ל‚וים עˆומים' )מיכ,„ ‰
ב–„( .ולפיכך ‰חל כבר ב˘ר˘י ˘‰בטים
ענין ז ‰בבחינ˙ 'סימן לבנים'‰˘ ,יו
נ˙ונים ˙ח˙ם נˆי‚י עמים‰˘ ,רי ‰˘‡‰

קצב
‰י‡ ˙ח˙ ˘לטון בעל ,‰ו‰י ‰ז˘ ‰ור˘
ו˙‰חל ‰למˆב ˘כל ‚‰ויים י‰יו ˙ח˙
˘לטונו ומלכו˙ו ˘ל ‰מלך ‰מ˘יח.

לח ,י„ ו˙סר ב‚„י ‡למנו˙ ‰מעלי ,‰ו˙כס
בˆעיף ו˙˙עלף ,ו˙˘ב בפ˙ח עינים ‡˘ר
על „רך ˙מנ˙ ,‰כי ר‡˙ ‰כי ‚„ל ˘ל‰
ו‰ו‡ ל‡ ני˙נ ‰לו ל‡˘.‰
י˘ ל‰בחין „בר פל‡ ˘בכל ˘לבי
בבחיר˙
ו‰‰כרעו˙
˙‰פ˙חו˙
‰מלכו˙ בי˘ר‡ל נס˙בבו „‰ברים ע"י
‡˘ ,‰ו‰ן ‰נ˘ ‰נטלו לעˆמן ‡˙ ‰יוזמ‰
ל‰מ˘יך ‡˙ ˙˘‰ל˘לו˙ ‚זע ‰מלוכ.‰
וכבר מי„ ב˙חיל ‰כ‡˘ר ‰י‰ ‰ני„ון מי
י‰י‰ ‰נבחר למלוכ ‰בין בני יˆח˜‰ ,י˙‰
רב˜ ‰זו ˘‚רמ˘ ‰יע˜ב י˜ח ‡˙ ‰ברכו˙
ו‰מלכו˙ ,וב„ור ˘‡חריו ל‡„ ‰ח˜‰
עˆמˆ‡ ‰ל יע˜ב ל‰יו˙ ר‡˘ונ ‰וזכ˙‰
ל‰יו˙ ‡מ˘ ‰ל מלכו˙ י‰ו„.‰
ב‡ופן מיוח„ ב‡ „‰בר לי„י ביטוי כ‡ן
‡ˆל ˙מר ˘‰י‡ „ח˜ ‰עˆמ‰
ל‰יכנס בחל˜ו ˘ל י‰ו„ ,‰נ‚„ רˆונו
ול‚מרי ˘ל‡ בי„יע˙ו ,ויˆ‡ ממנ ‰פר.ı
וכן רו˙ ‰י‡ ˘‰בי‡ ˙‡ ‰עˆמˆ‡ ‰ל
בועז ,ובמ„ר˘ים )יל˜וט ‰מכירי( ‡י˙‡
עו„ עוב„‡ כעין ז ‰ב‡˘˙ י˘י .וכן
˙˘‰ל˘לו˙ מו‡ב ˘מ‰ם יˆ‡ ‰רו˙ ‡מ‰
˘ל מלכו˙ ‰י ‰במע˘ ‰בנו˙יו ˘ל לוט.
ובוו„‡י ˘י˘ לכך מ˘מעו˙ בסו„ בנין
‰מלכו˙ ,ו‰ן מ„‰ברים ‰עמו˜ים
˘כב˘ן ע˙י˜ יומין.

בן מלך על התורה
לח ,טז ויט ‡לי‡ ‰ל „‰רך ,וי‡מר ‰ב ‰נ‡
‡בו‡ ‡ליך ,כי ל‡ י„ע כי כל˙ו ‰י‡.
‡מרו חז"ל – 'ויט ‡לי‡ ‰ל „‰רך‡ .מר
רבי יוחנן ,בי˜˘ לעבור ,וזימן לו
˜‰ב" ‰מל‡ך ˘‰ו‡ ממונ ‰על ‡˙‰ו,‰
‡מר לו י‰ו„‰ ‰יכן ‡˙‰ ‰ולך ,מ‰יכן
מלכים עומ„ים ,מ‰יכן ‚„ולים עומ„ים.
ויט ‡לי‡ ‰ל „‰רך ,בעל כרחו ˘ל‡
בטוב˙ו' )בר‡˘י˙ רב ‰פ ,‰ח(.
וכן ‡מרו ב‚מר‡ – 'כיון ˘‰ו„ ‰ו‡מר
ˆ„˜ ‰ממני וכו' יˆ˙ ‰ב˙ ˜ול ו‡מר:‰
ממני יˆ‡ו כבו˘ים' )סוט ‰י] (:ר˘"י:
כבו˘ים – „ברים עלומים˘ .נ‚זרו מלפני
˘יˆ‡ו מזו מלכים ,ו‡י ‡פ˘ר לˆ‡˙ ‡ל‡
מי‰ו„.[‰
מי„ ‰עליונ ‰זו ‰י‡ מן „‰ר‚ו˙ ‰יו˙ר
‚בו‰ו˙ ˜‰יימו˙ ‡ˆל „ˆ‰י˜ים
„‚‰ולים ‰עומ„ים לפני ‡‰לו˜ים˘ ,י˘
‡˘ר ˜‰ב" ‰מכניס בלבם נטי ‰לע˘ו˙
מע˘ ‰בל˙י מובן‰ ,נו‚„ לכ‡ור˙‡ ‰
„ע˙ם ורˆונם ‰פ˘וט ,ולפעמים ‡ף עומ„
בס˙יר ‰ל˜˘‰פ˙ם ו‡רחו˙ חיי‰ם ,מבלי
˘י‰י ‰ל‰ם עˆמם ‰בנ ‰ו‰סבר מניח ‡˙
„‰ע˙ ,על מ ‰ולמ ‰ע˘ו כן ,ור˜ ברבו˙
‰ימים מ˙ברר ל‰ם כי רוח ˜‰ו„˘ ‰י‡
‡˘ר ‰ניע˙ם ,ו‰פעימ ‰ב‰ם מעין רˆון
בל˙י נ˘לט לע˘ו˙ ‡˙ ‰מע˘˘‡ ‰ר ע˘ו.
כך מ˘י‚ים „ˆ‰י˜ים לפעמים ‡˙ מע˘‰
עˆמם למפרע ,מ˘˙‡ים לר‡ו˙ כי ˜‰ב"‰
כיוון ‡ו˙ם לעבר ‰מ˜ומו˙ ‰נכונים‡ ,ף
על פי ˘ל‡ ‰יו יכולים לˆפו˙ ב˘ע˙ם ‡˙
מ˘מעו˙ „‰ברים ו˙וˆ‡ו˙י‰ם.

ביאורים

•

פרשת וישב

ויסו„ „‰ברים מˆינו ל‰לן ,כ‡˘ר יוסף
„יבר על לב ‡חיו – 'וע˙‡ ‰ל
˙עˆבו ו‡ל יחר בעיניכם כי מכר˙ם ‡ו˙י
‰נ ‰כי למחי˘ ‰לחני ‡ל˜ים לפניכם...
וע˙ ‰ל‡ ‡˙ם ˘לח˙ם ‡ו˙י ‰נ ‰כי
‡‰ל˜ים וי˘ימני ל‡ב לפרע ‰ול‡„ון לכל
בי˙ו ומו˘ל בכל ‡ר ıמˆרים' )מ–‰ ,‰ח(
כ‡ומר ל‰ם ,מ ‰לכם כי ˙ˆטערו על
מח˘ב˙כם ל‰רע לי ,ו‰ל‡ ‡„רב,‰
פעולו˙יכם ‡לו‰ ,ן ‡˘ר סללו ‡˙ „רכי
ל˘‰י‚ ‡˙ ‚„ול˙ ‰מלכו˙ .וכיון ˘כך ‡ין
ז‡ ‰ל‡ מע˘‡ ‰לו˜ים ˘ל‡ נמסר כלל
ל˘י˜ול „ע˙כם ,כי ל‡ ‡˙ם ˘לח˙ם ‡ו˙י
‰נ‡ ,‰ל‡ י„ ‡‰לו˜ים כיוונ„‰ ˙‡ ‰רכים
ופעל ˙‡ ‰פעול˙ ‰על י„יכם ,מבלי
˘˙„עו ע„ כמ ‰מכוונים „‰ברים ל˙כלי˙
‰פוכ ‰לחלוטין ממטר˙כם.
כי רוח ˜‰ו„˘ ‰י‡ ‡˘ר ‰פעימ ‰ב‰ם
‡˙ רוח ‰‰סכמ ‰למכרו ,וב‡ו˙˘ ‰ע‰
‰י˙„ ‰ע˙ם טפל ‰ל„ע˙ ‰מ˜ום ,ולול‡
‰נטי‰ ‰חז˜˘ ‰פעמ ‰בלבם ,בוו„‡י ל‡
‰י˙ ‰מח˘ב˙ם ‰פ˘וט˘ ‰ו˜ל˙ ומכרע˙
כך .ונמˆ‡ כי במע˘י‰ם ‡לו מל‡ו ,כˆ‡ן
‡חר ‰רוע ˙‡ ,‰רˆון ˜„˘ו ˘ל ˜‰ב",‰
ל‰בי‡ על י„ם ‡˙ ˙‰וˆ‡‰ ‰נרˆי˙
בעיניו.
מכ‡ן ‡נו למ„ים ע„ ‰יכן מ‚ע˙ „ר‚˙
רוממו˙ם ˘ל ˘בטי י– ,‰כי מי„‰
עליונ ‰זו ‡ינ˜ ‰יימ˙ כי ‡ם בˆ„י˜ים
‚„ולים יחי„י ‰ס‚ול˘‡ ,‰ר ‚ם „‰ברים
‰נס˙רים מעיני‰ם ,ו‡˘ר נח˘בים לכ‡ור‰
כבל˙י נכונים ובל˙י רˆויים‰ ,רי ˘רˆון
 '‰מ˙‚ל ‰לפני‰ם ב„מו˙ רˆון בל˙י י„וע
‰ממל‡ ‡˙ לבם ,כעין מ‡˘ ‰מרו '‡ף על

קצג
‚ב „‡י‰ו ל‡ חזי – מזלי ‰חזי' )מ‚יל.(.‚ ‰
ו‰רי ‰ם ˜מים ועו˘ים מע˘ ‰יוˆ‡ „ופן,
‡˘ר ‡ף בעיני‰ם ˙מו‰ ‰ו‡ ,ועל י„י
˙‰וˆ‡‰ ‰נס˙ר˙ ‰נובע˙ מן ‰מע˘ים –
ממל‡ים ‰ם ˘ל‡ ביו„עין ‡˙ רˆון ˜ונם.
ועיין מ˘ ‰בי‡רנו ˘ם בפר˘˙ וי‚˘ )מ,‰
 ,‰וחל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר „' 'ל‡ ‡˙ם ˘לח˙ם

‡ו˙י כי ‡‰לו˜ים'(.

לח ,כ‰ ‰י‡ מוˆ‡˙ ,ו‰י‡ ˘לח‡ ‰ל חמי‰
ל‡מר ,ל‡י˘ ‡˘ר ‡ל ‰לו ‡נכי ‰ר,‰
ו˙‡מר ‰כר נ‡ ,למי ‰חו˙מ˙ ו‰פ˙ילים
ו‰מט‡‰ ‰ל.‰
נר‡˘ ‰בחר ‰ב˘ל˘„ ‰ברים ‡לו ˘‰ם
סממני מלכו˙ ,ורמז ‰לו ˘יˆ‡
ממנו ‚זע ‰מלוכ˘ ‰ל בי˙ „ו„ .ו‰יינו
חו˙מך – טבע˙ ‰מלך ,ופ˙ילך ‰ו‡ רמז
ללבו˘ מלכו˙ ,ומטך ‰ו‡ ˘רביט ‰מלך.
ובז ‰רמז ‰לו '‰כר נ‡ למי ‰חו˙מ˙
ו‰פ˙ילים ו‰מט‡‰ ‰ל ,'‰כלומר ˘‰בן
‡˘ר יˆ‡ מ‰ריון ז‰ ,‰ו‡ ‰יור˘ ˘ל מי
‡˘ר ‡ל ‰לו ,וחפˆים ‡לו ˘ל מלכו˙ י‰יו
˘ייכים ‡ליו ,כיון ˘˙ˆ‡ ‰מלכו˙ ממנו.
ו‰נ‰ ‰ו‡ בי˜˘ ל˘לוח ל„‚ ‰י עיזים
מן ‡ˆ‰ן ,כלומר ˘חוב˙ו בˆרכי
‰בן ‰נול„ ‰ו‡ ר˜ בˆרכי פרנס˙ו‡˘ ,ין
‰בן מיוחס ‡ליו ‡ל‡ ‰ו‡ כבן ‰פל‚˘ים,
ועבור ˆרכי פרנס˙ו ‰ו‡ ˘ולח ל„‚ ‰י
עיזים מן ‡ˆ‰ן‡ .ולם ‰י‡ ‰וכיח‡ ‰ו˙ו,
˘ל‡ כ„בריו‰˘ ,רי ‰י‡ יבמ˙ו ו‡ם כן
‡ין ז ‰וול„ ˘ל בני פיל‚˘ים ‡ל‡ ‰י‡
כ‡˘˙ו ,ו‰בן ‰ו‡ בן ˘ל ייבום ,ו‡ם כן
‰ו‡ ˆריך ל˙‰ייחס ‡ליו ול‰מ˘יך ‡˙
סממני מלכו˙ו ,בחו˙מו ופ˙ילו ומט‰ו.

קצד
לח ,כו  -ויכר י‰ו„ ‰וי‡מר ˆ„˜ ‰ממני.
במ„ר˘ – 'ולמ ‰נ˙ן ˜‰ב" ‰כ˙ר לי‰ו„‰
ו‰ל‡ ל‡ לב„ו ‰ו‡ ‚בור מכל
‡חיו ,ו‰ל‡ ˘מעון ולוי ‚בורים ו‡‰חרים,
‡ל‡ ˘„ן „ין ‡מ˙ ל˙מר לכן נע˘„ ‰יין
‰עולם ,מ˘ל ל„יין ˘ב‡ „ין ˘ל י˙ומ‰
לפניו וזיכ‡ ‰ו˙ ,‰כך י‰ו„ ‰ב‡ „ין ˙מר
לפניו ˘˙˘רף ו‰ו‡ זיכ‡ ‰ו˙ ‰מפני
˘מˆ‡ ל ‰זכו˙ ,כיˆ„ ‰יו יˆח˜ ויע˜ב
יו˘בים ˘ם ,וכל ‡חיו ,ו‰יו מחפין ‡ו˙ו,
‰כיר י‰ו„ ‰למ˜ום ו‡מר ‡מי˙˙ „‰בר,
ו‡מר 'ˆ„˜ ‰ממני' ,וע˘‡ו ˜‰ב" ‰נ˘י‡,
וכן ‰י ‰בן זומ‡ ‡ומר ו„ור˘ ,נ˙ביי˘˙
בעולם ‰ז‡ ‰ין ‡˙ ‰מ˙ביי˘ מן ˜‰ב"‰
לעולם ‰ב‡‰˘ ,ו‡ ‡˘ ‡וכל ,‰למ,‰
˘‡ין בו˘˙ו ˘ל ‰עולם ‰ז ‰כלום ‡ל‡
בו˘˙ עמי„˙ו ˘ל ‰עולם ‰ב‡˘ ,נ‡מר
)˙‰לים לב( על ז‡˙ י˙פלל כל חסי„ ‡ליך
לע˙ מˆו‡ ר˜ ל˘טף מים רבים ‡ליו ל‡
י‚יעו' )˘מו"ר ל ,יט(.
מבו‡ר בז ‰ע„ כמ‰ ‰י˙ ‰ו˜ף מי„˙
 ˜„ˆ‰ו‰יו˘ר ˘ל י‰ו„‡˘ ,‰ף
‡חר ˘„ן ‡ו˙ ‰למי˙‡ ,‰ולם כ˘‰וברר
‡ˆלו ‡‰מ˙‡ ,זי למרו˙ ‚ו„ל ‰בו˘‰
˘בכך ‰ו„ ‰י‰ו„ ‰ו‡מר – 'ˆ„˜ ‰ממני'.
ו‡כן מי„ ‰זו ˘ייכ˙ במיוח„ ל‰נ˙‚‰
‰מלכו˙ ,כי ˙פ˜י„ ‰מלך ‰ו‡
ל˘פוט ‡˙ ‰עם ביו˘ר .כמו ˘כ˙וב
– 'ל˘למ‡ ‰לו˜ים מ˘פטיך למלך ˙ן
וˆ„˜˙ך לבן מלך .י„ין עמך בˆ„˜ וענייך
במ˘פט' )˙‰ילים עב–‡ ,ב( .וכן ברך יע˜ב
‡˙ י‰ו„' ‰ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„ ‰ומחו˜˜
מבין ר‚ליו' )ל‰לן מט ,י( .וכ‡˘ר ‰וכיח ‡˙
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יו˘ר ‰מ˘פט ˘נ ‚‰בו למרו˙ ˘בז ‰סיכן
‡˙ כבו„ו ומעמ„ו‰ ,י ‰ז ‰ע„ו˙ נ‡מנ‰
˘‰ו‡ ר‡וי למלכו˙.
ומ˙וך מע˘ ‰ז ‰יˆ‡ פר ıועמ„ ‰ממנו
˘‰מלכו˙
כלומר
‰מלכו˙,
נ˙‰וו˙ ‰ממע˘ ‰מסירו˙ נפ˘ על ˆ„˜
ומ˘פט.
ו‰נ‰ ‰וכיח ז‡˙ י‰ו„˘ ‰ני פעמים,
‰ר‡˘ונ ,‰כ‡˘ר מנע ‡˙ ‰רי‚˙
יוסף ,למרו˙ ˘ערער על מעמ„ו ˘לו
כמלך ‡‰חים.
‡מנם ˘ם סבר ˘‚ם ב‡ופן כז ‰ימנע
‡˙ עליי˙ו ל‚„ול˘ ‰ל יוסף ,על
י„י ˘יימכר לעב„ו˙‡ .ולם כ‡ן במע˘‰
˙מר‰ ,רי ‰י ‰פ˘וט וברור ˘בכך יפסי„
כל מעמ„ו בוו„‡ו˙ ,ולמרו˙ ז‡˙ ל‡ נמנע
מלומר ‡˙ ‡‰מ˙.
ובנ‡מנו˙ו זו לˆ„˜ ,ב˘ני ‰פעמים ‰וכיח
˘‰ו‡ ר‡וי למלכו˙ ,ו„וו˜‡
מ˘ום ז‡˙ זכ ‰למלכו˙ ,וכ„‡י˙‡ בחז"ל
על ‰פסו˜ '‚ור ‡רי ‰י‰ו„ ‰מטרף בני
עלי˙' )מט ,ח( – 'מטרף בני עלי˙ – מטרפו
˘ל יוסף עלי˙ ונ˙עלי˙ ,מטרפו ˘ל ˙מר
עלי˙ ונ˙עלי˙' )ב"ר ˆח ,ז(.
וז ‰כלל ‚„ול˘ ,מוטל על „‡‰ם לוו˙ר,
ו‡פילו ל‰פסי„ ‰כל למען ˜„ˆ‰
ו‡‰מ˙‡ ,ולם עם ז‡˙ י˘ ל„ע˙ ˘לפי
‡‰מ˙ ‡ין מפסי„ים מ‰ליכ‡ ‰חר ,˜„ˆ‰
ככ˙וב – 'כי ‡ין מחסור ליר‡יו ו‚ו' ו„ור˘י
 '‰ל‡ יחסרו כל טוב' )˙‰ילים ל„ ,י( .וכ˙יב
– '˘ומר מˆו ‰ל‡ י„ע „בר רע' )˜‰ל˙ ח,
 .(‰ו'‰ולך ב˙ום ילך בטח' )מ˘לי י ,ט(.
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קצה

]ועיין בז ‰ב‡רוכ ‰חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר
ב – 'בי˜˘ יע˜ב לי˘ב ב˘לו.['‰
לח ,כז ו‰נ‡˙ ‰ומים בבטנ.‰

ובר˘"י – 'ו‰נ‡˙ ‰ומים – מל‡ ,ול‰לן
)ברב˜˙ (‰ומים חסר ,לפי ˘‡‰ח„
ר˘ע‡ ,בל ‡לו ˘ני‰ם ˆ„י˜ים'.
וכבר נ˙ב‡ר בכרך ‡'
ט( ענין ‰חסרו˙ ו‰י˙רו˙ ˘מˆ‡נו
ב˙ור˘ ,‰כ‡˘ר כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ למובן
‰מל‡ ˘ל „‰בר ,נכ˙ב˙‰ ‰יב ‰בכ˙יב
מל‡ – ‰מעני˜ מ˘מעו˙ מורחב˙ ל˙יב,‰
וכ‡˘ר כוונ˙ו למעט ,כלומר לˆ‰י‚ ‡˙
‰ענין במ˘מעו˙ מסויי‚˙ ‡ו ל‚‰בילו
למי„ ‰מסויימ˙ בלב„ ,נכ˙ב˙‰ ‰יב‰
בכ˙יב חסר.
)מ‡מרי מבו‡ מ‡מר

ונר‡ ‰בז‰„ ,‰נ‡ ‰י˙‡ בחז"ל ל‚בי לי„˙
יע˜ב וע˘יו )ר˘"י כ ,‰כו ו‰ו‡ מב"ר ס‚,
ח( 'יע˜ב נוˆר מטיפ ‰ר‡˘ונ ‰וע˘יו מן
˘‰ני ‡ˆ ,‰ולמ„ מ˘פופר˙ ˘פיˆ˜ ‰ר,‰
˙ן ב˙˘ ‰י ‡בנים זו ˙ח˙ זו ‰נכנס˙
ר‡˘ונ‡ ‡ˆ˙ ‰חרונ ,‰ו‰נכנס˙ ‡חרונ‰
˙ˆ‡ ר‡˘ונ ,‰נמˆ‡ ע˘יו ‰נוˆר ב‡חרונ‰
יˆ‡ ר‡˘ון ויע˜ב ˘נוˆר ר‡˘ונ ‰יˆ‡
‡חרון ,ויע˜ב ב‡ לעכבו ˘י ‡‰ר‡˘ון
ללי„ ‰כר‡˘ון ליˆיר ,‰ויפטור ‡˙ רחמ‰
ויטול ‡˙ ‰בכור ‰מן „‰ין'.
‡לו,
חז"ל
מ„ברי
למ„ים ‡נו
˘כ‡˘ר ‰נול„ים ‰ם מ˙ו˜נים
ב‰ליכו˙י‰ם‡ ,זי ז˘ ‰נוˆר ב‡חרונ‡ ,‰ף
˘‰ו‡ ˜רוב יו˙ר ‡ל ‰פ˙ח‰ ,ו‡ מפנ˙‡ ‰
„‰רך ל‡חיו ‡˘ר נוˆר בר‡˘ונ ‰ומכב„ו
לˆ‡˙ ר‡˘ונ.‰

ו‰נ‡˙‰ ‰ומים ˘נול„ו ל˙מר ,לפי
˘‰יו ˘ני‰ם ˆ„י˜ים – נכ˙ב ב‰ם
'˙‡ומים' מל‡ ,כלומר ּ¿˙‡ו… מוּ ˙ם ‰י˙‰
מל‡‡ .‰בל יע˜ב וע˘יו ,כיון ˘‡ח„ ˆ„י˜
ו‡ח„ ר˘ע‰ ,רי ‡ין ˘ני‰ם ˙ו‡מים ז‰
לז ,‰לכן ב‡˙ ‰יב˙ '˙‡ומים' חסיר,‰
כלומר ּ¿˙‡ו… מוּ ˙ מו‚בל˙.

ו‰נ ‰בכל לי„˙ ˙‡ומים ‡י ‡פ˘ר ל„ע˙
‡‰ם ז˘ ‰יˆ‡ ר‡˘ונ‰ ‰ו‡ ‡כן
ז˘ ‰נוˆר ר‡˘ון ,וכפי ‡‰ופן ‰מ˙ו˜ן
˘˘‰ני פנ ‰לו ‡˙ „‰רך לˆ‡˙ ר‡˘ונ,‰
‡ו ˘מ‡ ˘‰ני ‚˙‰בר בחוז˜ י„ו כמו
˘‡ירע בע˘יו ,ומנˆל ‡˙ ‰מˆי‡ו˙ ˘‰ו‡
˜רוב ‡ל ‰פ˙ח ויוˆ‡ ר‡˘ונ ,‰ו‡ם כן
‰ו‡ ר˜ בכור ללי„ ‰ו‡ינו בכור ליˆיר.‰

לח ,כח-ל וי‰י בל„˙ ‰וי˙ן י„ ,ו˙˜ח ‰מיל„˙
ו˙˜˘ור על י„ו ˘ני ל‡מר ,ז ‰יˆ‡ ר‡˘ונ.‰
וי‰י כמ˘יב י„ו ו‰נ ‰יˆ‡ ‡חיו ,ו˙‡מר מ‰
פרˆ˙ עליך פר ,ıוי˜ר‡ ˘מו פר .ıו‡חר
יˆ‡ ‡חיו ‡˘ר על י„ו ˘‰ני ,וי˜ר‡ ˘מו
זרח.

‡מנם בלי„˙ פר˘ ıממנו ע˙י„ ‰לˆ‡˙
מלכו˙ י˘ר‡ל ,סיבב‚˘‰‰ ‰ח‰
‰עליונ˘ ‰י‰י ‰ניכר לכל ˘‰ו‡ ‰בכור
‰מו˘לם ‰ן ר‡˘ון ליˆיר ‰ו‰ן ר‡˘ון
ללי„ .‰ועל כן זרח ‰נול„ ˘ני ‰וˆי‡ ‡˙
י„ו ,ונ˙נ ‰עליו ‰מייל„˙ חוט ˘ני ˘י‡‰
„‰בר ניכר ,כלומר ˘בז ‰נו„ע לכל ˘זרח
‰י ‰סמוך לפ˙ח ,ו‰רי ז ‰מוכח ˘‰ו‡
˘‰ני ליˆיר ,‰ול‡חר מכן ˘‰יב ‡˙ י„ו,

ˆריך ל„ע˙ מ ‰מלמ„נו „בר ז˘‰˘ ‰ני
˘לח ‡˙ י„ו ,ולבסוף ‡חיו פרı
ר‡˘ונ.‰

קצו
ו‰ר‡˘ון ליˆיר‰„ ‰יינו פר ıיˆ‡ ר‡˘ונ‰
בˆ„˜ מ˘פטו ˘‰ו‡ ‰ר‡˘ון ‰ר‡וי ל‰יו˙
בכור ,ובז ‰נו„ע לכל ˘‰ו‡ בכור מו˘לם,
ר‡˘ון ליˆיר ‰ור‡˘ון ללי„ ,‰וממנו יˆ‡
'בן פרˆי' ,מ˘יח ו‚ו‡לן ˘ל י˘ר‡ל.

לט ,ב ‚-וי‰י  ˙‡ '‰יוסף וי‰י ‡י˘ מˆליח,
וי‰י בבי˙ ‡„וניו ‰מˆרי .ויר‡ ‡„ניו כי '‰
‡˙ו ,וכל ‡˘ר ‰ו‡ עו˘ '‰ ‰מˆליח בי„ו.
בר˘"י – 'כי ˙‡ '‰ו – ˘ם ˘מים ˘‚ור
בפיו' )ב"ר פו.(‰ ,
וברמב"ן – 'כי ˙‡ '‰ו ˘ם ˘מים ˘‚ור
בפיו ,ל˘ון ר˘"י ,ו‡ינו נר‡,‰
‡בל ויר‡ ‡„וניו כי ˙‡ '‰ו ,כי יˆליחו
מע˘יו בכל ע˙ יו˙ר מכל ‡„ם ,וי„ע כי
מ‡˙ ‡לו˜ים ‰ו‡ לו ...וימˆ‡ חן בעיניו,
ו˘מו מ˘ר˙ לעˆמו ופ˜י„ על בי˙ו וכל
י˘ לו נ˙ן בי„ו ,ל‰יו˙ פ˜י„ ונ‚י„ על כל
‡˘ר לו בבי˙ וב˘„.'‰
ובמ„ר˘ – 'ויר‡ ‡„וניו כי ˙‡ '‰ו‡ ,מר
רבי ‡בין ‰לוי ברבי יוסף ,מברך
ל˜‰ב" ‰על כל „בר ו„בר ˘‰י ‰עו˘,‰
ו‰י„‡ ‰וניו רו‡‡ ‰ו˙ו מלח˘ בפיו ,ו‰ו‡
‡ומר לו מ‡ ‰˙‡ ‰ומר ,ו‰ו‡ מ˘יבו
ו‡ומר ‡ני מברך ל˜‰ב") '‰במ„ב"ר י„.(‚ ,
ו‰נ‰ ‰רמב"ן מב‡ר ב„רך פ˘וטו ˘ל
מ˜ר‡˙‡ '‰'˘ ,ו' ‰ו‡ ˆ‰‰לח‰
˘רו‡ ‰בכל מע˘יו .ור˘"י בי‡ר ב„רך
‰מ„ר˘ ˘˘ם ˘מים ˘‚ור בפיו ,ו„ר˘ ז‰
נובע מכפילו˙ ל˘ון ‰כ˙וב‰˘ ,רי „‰בר
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נ‡מר ל„‰י‡ ב‰מ˘ך' ,וכל ‡˘ר ‰ו‡
עו˘ '‰ ‰מˆליח בי„ו'.
ו‰נ‰ ‰פ˘ט ו„‰ר˘ ˜˘ורים ז ‰בז ,‰כי
מי ˘˘ם ˘מים ˘‚ור על פיו ,ז‰
עˆמו סיב ‰לסייע˙‡ „˘מי‡˘ ,כ‡˘ר
„‡‰ם חי מ˙וך ‰כר ‰זו ,ובכל „בר עיניו
‡ל ‡ ,'‰זי זוכ ‰לˆ‰לח ‰מרוב.‰
וז‡ ‰ח„ ‰עניינים ‰עי˜ריים ˘י˘ לנו
ללמו„ מפר˘יו˙ ‡לו ˘ל מע˘י
‡בו˙‰„ ,יינו ‰ליכ˙ם ועמי„˙ם ˙‰מי„י˙
לנוכח פני  ,'‰לב˜˘˙ ˆרכי‰ם ול‰ו„ו˙
לו ˙מי„ ,ו„‰בר מפורט במיוח„ בפר˘˙
ל˜יח˙ ‰זיוו‚ ליˆח˜ על י„י עב„ ‡בר‰ם.
וז ‰כוונ˙ „ברי חז"ל – '‡מר רבי ‡ח‡,
יפ˘ ‰יח˙ן ˘ל עב„י ‡בו˙ לפני ‰מ˜ום
מ˙ור˙ן ˘ל בנים‰˘ ,רי פר˘˘ ‰ל ‡ליעזר
כפול ‰ב˙ור ,‰ו‰רב‚ ‰ופי ˙ור ‰ל‡ ני˙נו
‡ל‡ ברמיז) '‰ר˘"י בר‡˘י˙ כ„ ,מב ,ב"ר ס ,ח(.
כלומר ˘˘יח˙ן ˘ל עב„י ‡בו˙ מלמ„˙
על ‰ס‚נון ו‰לך ‰חיים בחיי ‡‰בו˙ ˘‰יו
˙מי„ „בו˜ים ב '‰ו‰רבו ˘יח˙ם עמו בכל
פרט ופרט ,ע„ ˘‡פילו עב„י ‡בו˙ „ב˜
ב‰ם ˜„ו˘ ‰רוממ ‰זו.
ו„בר ז ‰מלמ„נו ‡˙ נ˙יבו˙ ‰‰נ‰‚‰
‰ר‡וי ‰ל‡„ם בכל פרטי חייו,
˘י‰יו ˙מי„ עיניו ‡ל  '‰לב˜˘ ממנו
‡˙ כל ‰נ„ר˘ לו ,ומו„ ‰ומ˘בח בע˙
˘נ˙מל‡ו ˆרכיו ,וכמו ˘‡מרו במ˘נ– ‰
'נו˙ן ‰ו„‡ ‰על ˘עבר ,וˆוע˜ על ‰ע˙י„'
)ברכו˙ נ„.(.

ביאורים

•

פרשת וישב

לט ,ח-ט וימ‡ן ,וי‡מר ‡ל ‡˘˙ ‡„וניו‰ ,ן
‡„וני ל‡ י„ע ‡˙י מ ‰בבי˙ ,וכל ‡˘ר י˘
לו נ˙ן בי„י‡ .יננו ‚„ול בבי˙ ‰ז ‰ממני ,ול‡
ח˘ך ממני מ‡ומ ,‰כי ‡ם ‡ו˙ך ב‡˘ר ‡˙
‡˘˙ו ,ו‡יך ‡ע˘‰ ‰רע„‚‰ ‰ול‰ ‰ז‡˙
וחט‡˙י ל‡לו˜ים.
‰נ˙ ‰חיל‰ ‰סביר יוסף ‡˙ ‚נו˙ „‰בר
ו˘פלו˙ו מˆ„ ‰סבר‡ ו‰בנ˙ ˘‰כל,
‡ולם בסיכום „בריו ‚מר ‡ומר 'ו‡יך
‡ע˘‰ ‰רע„‚‰ ‰ול‰ ‰ז‡˙ ,וחט‡˙י
ל‡לו˜ים'.
כי ‡ף ˘י˘ ˘כל ובינ ‰ל‡„ם ל‰בין מעל˙
„‰רך ‰י˘ר ‰ו‚נו˙ ‰מע˘ים ‰רעים,
למרו˙ ז‡˙ חייב „‡‰ם לנ‰ו‚ כך מ˘ום
ˆיווי ‡‰לו˜ים .ו„‰ע˙ ו˘‰כל ˘ני˙ן
ל‡„ם נוע„ ל˘מ˘ ‡ו˙ו ל˜בוע מ‰ ‰ו‡
„ע˙ ‡‰לו˜ים ,ומחמ˙ כן ל˙‰נ ‚‰ב„רך
‰י˘ר ,‰ול‡ ˘‰בנ˙ו ‰עˆמי˙ ‰י‡ עˆמ‰
סיב ‰ל˜ביע˙ ‰נ˙‚‰ו .כי ז ‰כל ˙פ˜י„
„‡‰ם בעולמו ל‰יו˙ יר‡ מ‡‰לו˜ים,
ל˘מוע ב˜ולו ולע˘ו˙ רˆונוו.
ו‡פילו בני נח ˘חייבים ב˘בע מˆוו˙
ˆריכים לע˘ו˙ ‡ו˙ם מ˘ום ˆיווי
‡‰לו˜ים ,וכמו ˘כ˙ב ‰רמב"ם – 'כל
‰מ˜בל ˘בע מˆו˙ ונז‰ר לע˘ו˙ן ‰רי ז‰
מחסי„י ‡ומו˙ ‰עולם וי˘ לו חל˜ לעולם
‰ב‡ ,ו‰ו‡ ˘י˜בל ‡ו˙ן ויע˘‡ ‰ו˙ן
מפני ˘ˆו ‰ב‰ן ˜‰ב" ‰ב˙ור ,‰ו‰ו„יענו
ו .ואף שעצם ההליכה אחר צו המצפון הוא דבר
חיובי מצד עצמו ,אולם לאחר שקיים הצו האלוקי על
האדם ,אין נכון לתת מקום וערך למחשבה העצמית,
אשר בטלה היא לגבי הציווי האלוקי העליון.

קצז
על י„י מ˘ ‰רבינו˘ ,בני נח מ˜ו„ם נˆטוו
ב‰ן‡ ,בל ‡ם ע˘‡ן מפני ‰כרע „‰ע˙,
‡ין ז‚ ‰ר ˙ו˘ב ,ו‡ינו מחסי„י ‡ומו˙
‰עולם ,ול‡ מחכמי‰ם' )‰לכו˙ מלכים פ"ח
‰י"‡(.
וכל ˘כן עם י˘ר‡ל ˘‰ם עם ס‚ול˙ו
י˙ברך ,וכל ˙פ˜י„ם ל‰יו˙ 'ממלכ˙
כ‰נים' לעמו„ לפני  '‰ול˜יים מˆוו˙יו.
ו‰נ ‰ז‰ ‰י ‰חט‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון ˘פי˙‰ו
‰נח˘ ל‡כול מע„‰ ıע˙ במטר˘ ‰ל
'ו‰יי˙ם כ‡לו˜ים יו„עי טוב ורע' )בר‡˘י˙
‚ .(‰ ,כלומר ˘„‡‰ם י˜בע ‰נ˙‚‰ו כפי
‰בנ˙ו ו˜ביע˙ לבו ,ו‰ו‡ ב‚י„ ‰במלכו˙
˘‡ '‰ר מחייב˙ ל˙‰נ‡ ‚‰ך ור˜ על פי
ˆיווי ‡‰לו˜ים.
ועיין מ˘ ‰כ˙בנו בז ‰בפר˘˙ בר‡˘י˙
)חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר טו 'ע„‰ ıע˙'(.

לט ,י‡ וי‰י כ‰יום ‰ז ‰ויבו‡ ‰בי˙ ‰לע˘ו˙
מל‡כ˙ו ,ו‡ין ‡י˘ מ‡נ˘י ‰בי˙ ˘ם בבי˙.
ובר˘"י – 'לע˘ו˙ מל‡כ˙ו – רב ו˘מו‡ל
ח„ ‡מר מל‡כ˙ו ממ˘ ,וח„ ‡מר
לע˘ו˙ ˆרכיו עמ‡ ,‰ל‡ ˘נר‡י˙ לו „מו˙
„יו˜נו ˘ל ‡ביו וכו' כ„‡י˙‡ במסכ˙
סוט„) '‰ף לו.(:
לפי ‰מ"„ ˘ב‡ לע˘ו˙ ˆרכיו עמˆ ,‰ריך
בי‡ור מ„וע נכ˙ב ב˙ור ‰ב‡ופן ז‰
˘ל 'לע˘ו˙ מל‡כ˙ו'.
ונר‡‰„ ‰יינו מ˘ום ˘כן ‰יˆ ‰ור˙
„‰ברים ,כלומר ˘‡ף ‰‰ו‰

קצח
‡מינ‡ ˘ל יוסף לע˘ו˙ ˆרכיו עמ ‰נבע‰
מ˘ום ˘סבר ˘˙פ˜י„ו כעב„ מחייב
‡ו˙ו ל‰י˘מע ל ‰כחל˜ מעבו„˙ו ,ולכן
כינ˙˙ ‰ור ‰מע˘ ‰ז' ‰לע˘ו˙ מל‡כ˙ו'.
כי נ˙כוון לע˘ו˙ „בר ז ‰מˆ„ ע˘יי˙
מל‡כ˙ו ב˘עבו„ו כעב„ ,וסבור ‰י‰
˘מכיון ˘עו˘ ‰ז‡˙ במס‚ר˙ מל‡כ˙ו,
‡ין ז ‰ב‚„ר חט‡ ערוו ‰עבורו.
ויסו„ לז ‰מˆינו ב„ין עב„ עברי ˘רבו
מוסר לו ˘פח ‰כנעני˙ ,כמו
˘מפור˘ ב˙ור‡' ‰ם ‡„וניו י˙ן לו
‡˘˘) '‰מו˙ כ‡ .(„ ,ולכ‡ור„‰ ‰בר ˆריך
בי‡ור‰˘ ,רי י˘ר‡ל ‰ב‡ על ˘‰פח‰
עובר ב‡יסור ˙ור) ‰עיין רמב"ם ‰לכו˙
‡יסורי בי‡ ‰פי"ב ‰י"‚( ,ועב„ עברי ‰ו‡
‰רי י˘ר‡ל ‰חייב בכל ‰מˆוו˙ ,ו‡ף
˘מכר עˆמו לעב„ ל‡ ‰ופ˜ע„˜ ‰ו˘˙ו,
ו‡סור ‰ו‡ ב˘פח ‰כנעני˙ ,ו‡ם כן כיˆ„
˙‰יר ‰לו ˙ור ‰ל˘‡˙ ˘פח ‰כנעני˙ ˘ל
‡„ונו ,ומ‡י ˘נ‡ מ˘פח ‰כנעני˙ בעלמ‡
˘‡סור ‰לו ככל בן י˘ר‡ל.
ופ˘וט ˘‰טעם בז ‰מ˘ום ˘מסיר˙
˘‰פח ‰לעב„ עברי ‰ו‡ מ‚„ר
עבו„˙ ‰עב„ ˘עוב„ ‡˙ ‡„ונו ,וז‰ ‰ו‡
יסו„ ‰‰י˙ר ב„בר‡˘ ,ין ‰עב„ עוס˜
בז ‰מˆ„ ‚„ר ‡י˘ו˙‡ ,ל‡ ב‚„ר מל‡כ‰
ועבו„ ,‰ומכיון ˘‰ו‡ עב„ ˘נמכר ל‡„ונו
לכל מל‡כ ,‰נכלל בז‚ ‰ם מל‡כ ‰זו.
]ויבו‡ר במ˜ומו בעז".[‰
ומפור˘ טעם ז ‰ב‚מר‡„˘ ,ר˘ו ‡˙
‰כ˙וב 'כי מ˘נ˘ ‰כר ˘כיר
עב„ך' )„ברים טו ,יח( – '˘כיר ‡ינו עוב„
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‡ל‡ ביום ,עב„ עברי עוב„ בין ביום
ובין בליל ,‰וכי ˙על ‰על „ע˙ך ˘עב„
עברי עוב„ בין ביום ובין בליל ,‰ו‰ל‡
כבר נ‡מר כי טוב לו עמך עמך במ‡כל
עמך במ˘˙ ,‰ו‡מר רבי יˆח˜ מכ‡ן ˘רבו
מוסר לו ˘פח ‰כנעני˙' )˜י„ו˘ין טו.(.
וכעין ז‰ ‰י˙˙‚‚˘ ‰ו ˘ל יוסף ˘סבר
˘‰ו˙ר לו „‰בר לע˘ו˙ו ב˙ור˙
מל‡כ˙ו ל‡„וניו .ונ‚ל ‰לו '„מו˙ „יו˜נו
˘ל ‡ביו' ,ו‰עמי„ו על ‡‰מ˙.

מ ,כ‚ ול‡ זכר ˘ר ‰מ˘˜ים ‡˙ יוסף
וי˘כח‰ו.
ובר˘"י – 'וי˘כח‰ו .ל‡חר מכ‡ן ,מפני
˘˙ל ‰בו יוסף לזכרו‰ ,וז˜˜
ל‰יו˙ ‡סור עו„ ˘˙י ˘נים˘ ,נ‡מר '‡˘רי
‚‰בר ‡˘ר ˘ם  '‰מבטחו ול‡ פנ‡ ‰ל
ר‰בים' )˙‰לים מ ,(‰ ,ול‡ בטח על מˆרים
˜‰רוים ר‰ב'.
וכן ‡י˙‡ במ„ר˘ – '‡˘רי ‚‰בר ‡˘ר
˘ם  '‰מבטחו' ,ז ‰יוסף' ,ול‡ פנ‰
‡ל ר‰בים' על י„י ˘‡מר ל˘ר ‰מ˘˜ים,
'זכר˙ני ו‰זכר˙ני' ,ני˙וסף לו ˘˙י ˘נים'
)בר"ר פט.(‚ ,
ונ˙˜˘ו ‰מפר˘ים בז ,‰מ„וע ל‡ ‰י‰
לו ל„˙˘‰ל ‡ˆל ˘ר ‰מ˘˜ים
ולפעול ליˆי‡˙ו לחירו˙.
ועיין מ‡‰˘ ‰רכנו בבירור ‚„ר „‰ברים
בספר 'בן מלך – בטחון' )מ‡מר ,(‰
˘ביסו„ו ˘ל „בר „˙˘‰‰לו˙ ‰י‡ „בר
נכון ורˆוי לפני ‰˘ ,'‰רי ˜‰ב"‰ ‰ו‡

ביאורים

•

פרשת וישב

˜בע ‡˙ ס„רי ‰ברי‡ ‰ו„רכו ˘ל עולם,
ו‰ו‡ ˘˜בע כיˆ„ ‰י‡ „‰רך ˘„‡‰ם י˘י‚
ˆרכיו בעולם .וכ˘ם ˘˜בע ˘ס„ר ˆ‰מיח‰
‰ו‡ ר˜ על י„י זריע ‰ו˜˘‰י ‰ועי„ור
וכו' ו‰מ‡כל נע˘ ‰ר‡וי ל‡כיל ‰ר˜ על
י„י ‡פי ‰ובי˘ול וכ„ומ ,‰כך ˜בע בס„ר
‰עולם כי כל ˆרכי „‡‰ם יבו‡ו לו על י„י
„˙˘‰לו˙ כ„רכו ˘ל עולם .ומכיוון ˘כך
˜בע ˜‰ב"‰ ,‰רי מי ˘סומך ובוטח על
˜‰ב" ‰ומניח עˆמו ל‰נ˙‚‰ו י˙ברך‰ ,רי
על „‡‰ם לנ‰ו‚ ב‡˙‰ם ולע˘ו˙ פעולו˙
„˙˘‰לו˙ כ˘נˆרך ל˘‰י‚ ענייניו ,מ˘ום
˘כך ‰ו‡ רˆון  ,'‰וכך ˜בע מנ‰י‚ ‰עולם
˘„‡‰ם יז„˜˜ לפעולו˙ ‡לו כ„י ל‚‰יע
לˆרכיו.
ו‡ין לו ל‡„ם לˆפו˙ ˘יבו‡ו לו ˆרכיו
בלי טורח ,בטענ˘ ,‰מ‡חר ו˜‰ב"‰
רוˆ ‰ל‡‰כילני ,יספ˜ לי ‡פו‡ ‡˙ מזוני
ב‡יז„ ‰רך ˘‰ו‡ בלי פעולו˙ מˆי„י .ו‡ף
˘מ„מ˘ ‰בכך ‰ו‡ מ„‰ר ביו˙ר במ„רי‚˙
‰בטחון‰ ,רי ‡„רב ‰ל‡מי˙ו ˘ל „בר
‰רי‰ו נו ‚‰בז ‰ב‰יפך מי„˙ ‰בטחון,
˘‰רי ‡ינו סומך ובוטח על  '‰ל‰ניח
עˆמו על ‰נ˙‚‰ו י˙ברך˘ ,י‰י ‰מ˘י‚
ˆרכיו ב„רך ˘˜בע ‡ ,'‰ל‡ רוˆ˘ ‰י˙נו
לו ב‡ופן ‡חר ,כפי ˘נר‡ ‰לו ,ול‡ כפי
˘˜‰ב"˜ ‰בע ,וז‰ ‰יפך ‰בטחון.
‡מנם ˘יעור מי„˙ „˙˘‰‰לו˙ ‡ין ‰ו‡
˜בוע ו˘וו ‰לכולם ,כי י˘ ‡„ם
˘ˆ‰‰לח ‰מ‡יר ‰לו פנים ,וב„רך כלל
במיעוט „˙˘‰לו˙ מ˘י‚ כבר ‡˙ ˆרכיו
במילו‡ם ,וי˘ ‡„ם ˘לכל „בר ‰ו‡ נˆרך
ל‰רבו˙ במ‡מˆים ו„˙˘‰לויו˙ .ובז‰

קצט
י˘ ˘ינויים בין ‡„ם לחבירו ,ו‡ינו „ומ‰
מי„˙ „˙˘‰‰לו˙ ‰נˆרכ˙ ל‡ח„ ,למי„˙
„˙˘‰‰לו˙ ‰נˆרכ˙ לחבירו .ומ˘מעו˙
‰מˆו ‰לבטוח ולסמוך על ‰ '‰יינו ˘כל
‡ח„ י ‡‰נו˜ט במי„˙ „˙˘‰‰לו˙ במי„‰
‰ר‡וי ‰לו ,לפי ס„ר ‰‰נ˘ ‰‚‰נ˜בע עמו
מן ˘‰מים.
ועל כל ‡„ם מוטל לעמו„ על ‰מי„‰
˘נ˜בע ‰עבורו מן ˘‰מים ,על י„י
˙‰בוננו˙ במˆבו ל‡ורך ˙˜ופ ‰מסויימ˙,
וכ‡˘ר רו‡„‡‰ ‰ם ˘˜‰ב" ‰מ˙נ‚‰
עמו ב‡ופן ˘ל ˆ‰לח ‰מיוח„˙ ,וזו ‰י‡
„רך ‰‰נ˘ ‰‚‰נו‚‰ים עמו מלמעל‡ ,‰זי
מי„˙ „˙˘‰לו˙ו ‰נכונ‰ ‰י‡ במיעוט
פעולו˙‡ .מנם רוב ‡‰נ˘ים מ˙נ‚‰
עמ‰ם  '‰במי„ ‰בינוני˙‡ ,ולם י˘נם
˘‰כל ב‡ ל‰ם ב˜ו˘י ובמ‡מˆים ,וכ‡˘ר
‡„ם מבחין ˘כך ‰ו‡ ‰ס„ר ˘נ˜בע לו,
עליו ל‡˙‰ים ˘יעור פעולו˙יו ומי„˙
„˙˘‰לו˙ו לפי ס„ר ז˘ ‰מנ‰י‚ים ‡ו˙ו
מלמעל‰ז .וכל ‡„ם ˆריך לסמוך על '‰
ולבטוח בו ˘יבו‡ו לו ˆרכיו ‡˘ר נ‚זרו
עבורו ,ב‰יו˙ו עוס˜ ב„˙˘‰לו˙ במי„‰
˘נ˜בע ‰לו מן ˘‰מים .ול‡ ימעט במי„˙
„˙˘‰לו˙ זו ,ול‡ ירב ‰ויוסיף עלי .‰כי
‚ם ‰ממעיט ו‚ם ‰מוסיף פו‚ם במי„˙
ז .וראה שם עוד שיש שאצל אותו אדם עצמו,
בתקופה מסויימת נקבע מן השמים הסדר עמו באופן
מסויים ,ולאחר זמן משנה הקב"ה הנהגתו עמו ,ואז
צריך האדם גם לשנות את מידת השתדלותו בהתאם
לכך .וכמובן שאי אפשר לעמוד על כך ממאורעות
בודדים או מתקופה קצרה ,אלא כאשר האדם נותן
דעתו לזה לאורך תקופה מסויימת ,יכול להבחין אם
נשתנה ההנהגה עמו מן השמים ,ומעתה עליו לשנות
ולהתאים מדת השתדלותו להנהגה זו.
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ר
‰בטחון‡˘ ,ינו מניח עˆמו ל‰נ'‰ ˙‚‰
ו‡ינו מ˙‡ים ומכוון מע˘יו ומ‰לך חייו
לפי ‰‰נ˜˘ ‰‚‰בעו עמו מלמעל.‰
ובז ‰יבו‡ר מ‡˘ ‰מרו חז"ל ˘‰י˙‰
˙ביע ‰על יוסף˘ ,כיון ˘ר‡'‰˘ ‰
‡˙ו ו‡פילו בבי˙ ‰סו‰ר כל ‡˘ר ‰ו‡
עו˘ '‰ ‰מˆליח בי„ו‡ ,ם כן ‰רי ר‡‰
בעליל ˘מנ‰י‚ים ‡ו˙ו ב‚˘‰ח ‰מיוח„˙
לל‡ ˆורך בע˘יי˙ פעולו˙ מ‡˙ו ,ועל
כן ‰י ‰נח˘ב לפ‚ם בבטחונו ב '‰מ‰
˘„˙˘‰ל בב˜˘˙ו מ˘ר ‰מ˘˜ים.
ועיין בספר ‰מספי˜ לעוב„י ' – '‰ובכן
‡ל‰˘ ‰י˙ ‰עלי‰ם ˙מי„ ‚˘‰ח˙
 ,'‰וב˙וכם עב„יו ונבי‡יו ו‰ו‡ עו˘‰
ל‰ם ניסים ,חייבים ˘י‰י ‰בטחונם ב'‰
י˙על˘ ‰לם ומו‚מר ,ו˘‚‚˙ם עול ‰ז„ון.
ומ‡י„ך ‚יס‡ ,מי ˘מעיז פנים וסומך על
בטחון כז ‰למרו˙ חוסר ‰כ˘ר˙ו ופחי˙ו˙
ס‚ולו˙יו‰ ,רי‰ו מב˜˘ מ‡˘ ‰יננו ר‡וי
לו ,ובמ˜ום ל˘‰י‚ ‡˙ ˜ירב˙  '‰י˙על‰
יס˙יר  '‰פניו ממנו ,וז‰ו ˘‡מרו חז"ל
)ברכו˙ ח' (.ל‡ כל ‰רוˆ ‰ליטול ‡˙ ˘‰ם
יבו‡ ויטול' )˘ער ‰בטחון עמו„ עט(.

*
ועיין בספר '‡מונ ‰ובטחון' למרן ‰חזון
‡י˘ זיע"‡ )‡ו˙ ב˘ (‚ ,יי˘ב „‰ברים
על פי „רכו – 'נ˙חייבנו ל„ון במח˘ב˙נו
כל פעול ‰טרם ע˘יי˙‡ ‰ם ‰י‡ מוסכמ˙
ממי„˙ ‰בטחון .וחז"ל ‡מרו במ„"ר
)פר˘˙ מ˜ (ıכי „˙˘‰לו˙ו ˘ל יוסף „ˆ‰י˜
לב˜˘ מ˘ר ‰מ˘˜ים 'ו‰זכר˙ני'‰ ,י˙‰

כזלזול במי„˙ ‰בטחון .ו‡מרו '‡˘רי
‚‰בר ‡˘ר ˘ם „' מבטחו' ז ‰יוסף ,ול‡
פנ‡ ‰ל ר‰בים ו‚ו'˘ ,ב˘ביל ˘פנ‡ ‰ל ˘ר
‰מ˘˜ים נ˙וסף לו ˘˙י ˘נים ,רˆ ‰לומר
יוסף י„ע ˘‡ין ˆ‰ל˙ו ˙לוי ‰ב„˙˘‰לו˙
ו‰כל מי„ „'‡ ,בל ב‰יו˙ ˘נ˙חייב „‡‰ם
בפעולו˙ ול‡ לסמוך ‡ניס‡ ,חייב יוסף
‡˙ עˆמו ל˘מ˘ ב‰ז„מנו˙ זו ולב˜˘
מ˘ר ‰מ˘˜ים ,ו‡מנם ב‰יו˙ ˘לפי ˙כונ˙
‰ר‰בים ‡ין בטבעו לזכור ול‰יטיב,
‡ין ר‡וי ‰מע˘‰ ‰ז ‰ר˜ מ˙וך י‡ו˘,
ו‰מיו‡˘ עו˘ ‰כל מ˘ ‰יכול ‡ף „ברים
‰רחו˜ים מכל ˙ועל˙‡ .בל ‡ין לבוטח
לע˘ו˙ כמו ‡ל ,‰ו‡ין פעול ‰זו מפעולו˙
‰חוב ,‰וי˘ במע˘ ‰ז ‰כעין זריי˙ ‡ב˜
על זו‰ר ‡‰מונ ‰ו‰בטחון ,ו‡חרי ˘‡ינ‰
חוב‰ ‰י‡ ‡סור .‰וכוונ˙ חז"ל על
‰פעול ‰ול‡ על מי„˙ ‰בטחון ˘ל יוסף
חליל ,‰וי„ע יוסף ˘‡ין עזר מבן ‡„ם
בל˙י מי„ „' לב„‡ ,בל מ˘ ‰חייב עˆמו
ל˘‡ול מ˘ר ‰מ˘˜ים ל‡ ‰י ‰לפי ˜בל˙
חז"ל „ין ‡מ˙‡ ,ל‡ ל‡ ‰י ‰לו לפנו˙ ‡ל
ר‰בים'.
ו‰נ ‰ל˜מן בפסו˜ 'וע˙ ‰יר‡ פרע‡ ‰י˘
נבון וחכם') ,מ‡ ,ל‚( פיר˘ ‰רמב"ן –
'ו‡מר יוסף כל ז ‰בעבור ˘יבחרו ‡ו˙ו,
כי ‰חכם עיניו בר‡˘ו' .ו‡כן כפי ˘נ˙‚ל‰
ב‰מ˘ך ‰ענין„‰ ,ברים ‡כן פעלו ‡˙
פעול˙ם ,ו˙יכף נ˙מנ ‰ל˙פ˜י„ ז ‰ועל‰
ל‚„ול.‰
ולכ‡ור ‰נסיון ז ‰ל˘‡˙ חן בעיני פרע,‰
מ˙וך ˙˜ו„‰˘ ‰בר יסייע
בי„ו לעלו˙ מביר‡ עמי˜˙‡ ל‡י‚ר‡

ביאורים

•

פרשת וישב

רמ„ ,‰ומ ‰לנסיונו כ‡ן ,ב˘‰ו˙ו ע„יין
בבי˙ ‡‰סורים ,ל‰יזכר לטוב ‰על י„י
˘ר ‰מ˘˜ים .וˆריך ל„ע˙ במ˘ ‰ונ‰
‡פו‡ „˙˘‰לו˙ זו מ„˙˘‰לו˙ו כ‡ן ‡ˆל
˘ר ‰מ˘˜ים˘ ,ר‡ו חכמים ˘י˘ בז‰
פ‚ם.
ולפי „ברי ‰חזו"‡ ‡‰מורים מ˙יי˘בים
„‰ברים ˘פיר ,כי י˘ ‰ב„ל בין
„˙˘‰לו˙ו ˘ל יוסף לפני ˘ר ‰מ˘˜ים
לבין „˙˘‰לו˙ו לפני פרע .‰כי מ‡חר

רא
˘‡ין ‰ר‰בים נוטים ל‰כיר טוב‰ ,‰רי
˘˘כח˙ ˘ר ‰מ˘˜ים ‡˙ יוסף ‰י˙‰
כמעט ו„‡י˙ וˆפוי ‰מר‡˘ ,ונ˙ינ˙
מ˘˜ל ל‡פ˘רו˙ ˜לו˘ ‰כ‚ון זו˘ ,מ‡
בכל ז‡˙ יזכר‰ו ,בכך ר‡ו חכמים 'כעין
זריי˙ ‡ב˜ על זו‰ר ‡‰מונ ‰ו‰בטחון',
‡בל כ‡ן בעמ„ו לפני פרע ,‰כ˘נ˜ר‡
‡חר כבו„ לפ˙ור ‡˙ חלום ‰מלך,
ו‰יˆי‡ ‰מן ‰מיˆר ‡ל ‰מרחב ‰י˙ ‰כ‰
˜רוב ‰ל‰י˘‚ י„ו ,בוו„‡י ‰י ‰ר‡וי ליוסף
לע˘ו˙ ז‡˙.

פרשת
וישב
מאמרים

˙וכן ‰מ‡מרים
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מאמר א

אלה תולדות יעקב יוסף
ענף א  -יעקב ורחל ישראל ולאה
תפקידו של יעקב בבואו לארץ  -יצירת מבנה יוסף והאחים

'וי˘ב יע˜ב ב‡ר ıמ‚ורי ‡ביו ב‡ר ıכנען‡ .ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב ,יוסף בן ˘בע ע˘ר‰
˘נ‰ ‰י ‰רוע‡ ˙‡ ‰חיו בˆ‡ן' )לז ,ב(.
ונ˙˜˘ו ‰מפר˘ים ˘לכ‡ור ‰מ‡ורעו˙ יוסף ‰ם ר˜ חל˜ ‡ח„ ממ‡ורעו˙ חייו ˘ל
יע˜ב ,וכיˆ„ מ˙יי˘ב „‰בר בל˘ון ‰כ˙וב ˘מ˘מע ˘מ‡ורעו˙ ‡לו ˘ל יוסף ‰ן ‰ן
'‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב' .וכן ˆריך ל‰בין ˘ייכו˙ „‰ברים לפסו˜ ‰ר‡˘ון 'וי˘ב יע˜ב
ב‡ר ıמ‚ורי ‡ביו' ˘כ‰מ˘ך לז ‰נ‡מר '‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב'.
ובר˘"י – '‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב – ו‡ל˘ ‰ל ˙ול„ו˙ יע˜ב ‡ל ‰י˘ובי‰ם ו‚ל‚ולי‰ם
ע„ ˘ב‡ו לכלל יי˘וב .סיב ‰ר‡˘ונ ‰יוסף בן ˘בע ע˘ר ‰ו‚ו' ע"י ז ‰נ˙‚ל‚לו ויר„ו
למˆרים .ז‰ו ‡חר י˘וב פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ל‰יו˙ „בר „בור על ‡ופניו .ומ„ר˘ ‡‚„‰
„ור˘ ˙ל‰ ‰כ˙וב ˙ול„ו˙ יע˜ב ביוסף ,מפני כמ„ ‰ברים‡ ,ח˙ ˘כל עˆמו ˘ל יע˜ב
ל‡ עב„ ‡ˆל לבן ‡ל‡ ברחל ,ו˘‰י ‰זיו ‡י˜ונין ˘ל יוסף „ומ ‰לו ,וכו' .ועו„ נ„ר˘
בו וי˘ב בי˜˘ יע˜ב לי˘ב ב˘לו˜ ‰פ ıעליו רו‚זו ˘ל יוסף'.
ונר‡ ‰בז ‰ביסו„ פ˘ט ‰כ˙וב ,כי ע˙ ‰כ‡˘ר ˘‰לים יע˜ב ‡˙ לי„˙ ˘נים ע˘ר
˘‰בטים ,וכבר נ˜ר‡ 'י˘ר‡ל' כ‡˘ר ניˆח ‡˙ ˘רו ˘ל ע˘יו ופייס ‡˙ ע˘יו‡ ,זי
‰ו˘לם בניינו ‰עˆמי ˘ל יע˜ב ‡בינו ועל כן ב‡ יע˜ב לי˘ב ב‡ר ıמ‚ורי ‡ביו ,ו‰י‰
נר‡‚‰˘ ‰יע זמנו ˘ל יע˜ב לי˘ב ב˘לוו‡ .‰ולם ‰כ˙וב מˆיין כי ע„יין ‰יו לפניו
‰רב˙ ‰ול„ו˙ ו‚ל‚ולי מ‡ורעו˙ ,ו‰נ ‰ע„ ‰נ‰ ‰יו כל מ‡ורעו˙יו נמ˘כים מˆיווי

רו

פרשת וישב

•

בן מלך על התורה

יˆח˜ ורב˜ ‰ומ˙ייחסים ל˙ול„ו˙ יˆח˜ ,ור˜ מע˙ ‰ו‡ילך מ˙חילים מ‡ורעו˙ חייו
‰מ˙ייחסים ‡ליו – '‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב' )עיין מה שכתבנו בזה בביאורי הפסוקים(.
ו˙מˆי˙ ˙‰פ˜י„ ˘‰וטל עליו מכ‡ן ו‡ילך ‰ו‡ ˜‰ביעו˙ על ‰מ˘ך „‰רך בין
˘‰בטים ,מי י‰י‰ ‰נב„ל ו‰מיוח„ ‰ר‡וי למלכו˙ מ˙וכם ,וכן מעמ„ו ˘ל כל ˘בט
ו˘בט˘ ,ע„יין ל‡ ‰ו˘לם בנין עם י˘ר‡ל כל עו„ ˘ל‡ ‰וברר מי ‰ו‡ ‰מלך מביני‰ם,
וע„ ˘נ˙ברר ˙פ˜י„ו ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‰ם.
ו‰נ ‰ב˘ונ ‰ממˆי‡ו˙ו ˘ל יע˜ב ‡˘ר בעˆם ˜ביע˙ מעמ„ו ‰חל ˘לב ח„˘˘‡ ,ר
ב‡ ל‡חר ˙˜ופ˙ו ˘ל יˆח˜ ,ו‰י‰ ‰ו‡ ‡ב ˘לי˘י ו˘לב נוסף על ‡ביו‡ .ולם ˘‰בטים
‰יו ‰מ˘ך ‡ח„ עם מˆי‡ו˙ו ˘ל יע˜ב ,ול‡ ‰יו כ˘לב נוסף ונפר„ ,על כן ‰עמ„˙ ס„ר
˘‰בטים ו˜ביע˙ מעמ„ו ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„‰ ,ו‡ חל˜ בל˙י נפר„ מ˙ול„ו˙ יע˜ב.
ו‰יינו '‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב' – 'יוסף בן ˘בע ע˘ר˘ ‰נ .'‰כלומר ˘יוסף ‰חל ל˙‰בלט
כנכב„ ונעל ‰על ‡חיו ,ויע˜ב בי˜˘ לכב„ו כממ˘יך „רכו ‰עי˜רי ,וב„בר ז ‰נ˙‚לע
ויכוח יסו„י בין יע˜ב ו‰בנים ,וכ‡˘ר מ˙ב‡ר ל‡ורך ‰פר˘יו˙ ‰ללו.
יוסף מיוחד ונעלה על שאר האחים

ו‡כן מר‡˘י˙ ˙ול„ו˙יו ע„ ‡חרי˙ „ורו˙יו – מיוח„ ‰י ‰יוסף ומרומם במעמ„ו על
פני ‡חיו‰ .חל מ˘נו˙ נעוריו בבי˙ ‡ביו ,כ‡˘ר ‡ו˙ו ‡ו‰ב יע˜ב מכל בניו‰ .מ˘ך
„‰בר בחלומו˙ נבו‡יים ‰מ˙‚לים לו מן ˘‰מים ,בעו„ ˘‡חיו ‡ינם זוכים לכך .כן
ב‡ „‰בר לי„י ביטוי כ˘נ˙˜יימו ‰חלומו˙ ,ויוסף עול ‰למלכו˙ ב‡ר ıמˆרים ,וכל
‡חיו מ˘˙חוים לו ‡רˆ .‰וכל ‰ב‡חרי˙ו ,כ‡˘ר ר˜ יוסף מעמי„ ˘ני ˘בטים ‰נמנים
כ‡ח„ עם ˘בטי בני יע˜ב ,בעו„ ˘˘‡ר בני ˘‰בטים נ˜ר‡ים על ˘ם ‡בי‰ם בנחל˙ם.
‡‰ב˙ יע˜ב ‡˙ יוסף מנומ˜˙ בכ˙וב – 'כי בן ז˜ונים ‰ו‡ לו' .ופיר˘ ר˘"י – '˘נול„
לו לע˙ ז˜נ˙ו ,ו‡ונ˜לוס ˙ר‚ם 'בר חכים ‰ו‡ לי '‰וכו'„ ,בר ‡חר ˘‰י ‰זיו ‡י˜ונין
˘לו „ומ ‰ל˘לו'‰ .רי מבו‡ר כי בעומ˜ם ˘ל „ברים‰ ,י˙‰‡ ‰ב˙ יע˜ב ‡˙ יוסף
נעוˆ ‰בח˘יבו˙ו ומעל˙ו „‚‰ול ,‰וב˘ל כך ‰ו˜ירו ו‰ועי„ו ל‚„ולו˙.
ראוי היה יוסף להעמיד י"ב שבטים

ו‰נ‡ ‰מרו חז"ל )סוטה לו‰' (:י ‰ר‡וי יוסף לˆ‡˙ ממנו ˘נים ע˘ר ˘בטים ,כ„רך
˘יˆ‡ו מיע˜ב ‡ביו˘ ,נ‡מר '‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב יוסף' וכו''‡ ,ל‡ מ˘ום מע˘ ‰פוטיפר
ל‡ זכ ‰לכך עיי"˘.
ונר‡‰ ‰כוונ‡˘ ,‰ילו ‰י ‰יוסף זוכ ‰לכך‰ ,י ‰עם י˘ר‡ל מורכב מ˘ני חל˜ים.
ועל „רך ˘בי‡רנו בפר˘˙ וי˘לח )לה ,יא( בענין '‚וי ו˜‰ל ‚ויים' ,כי ‰מ˘מעו˙ ˘ל י"ב
˘בטים ‰יינו ˘‰ו‡ עם ח˘וב ‰מורכב מי"ב עמים.

מאמרים • א • אלה תולדות יעקב יוסף

רז

וכמו כן ‰יו בני יע˜ב ובני יוסף ,כ˘ני עמים ב˙וך כללו˙ ‰עם ,כלומר ‰עם ‰נבחר
‰י ‰כלול מ˘ני עמים – 'יע˜ב' ו'יוסף' ,וב˙וך כל ‡ח„ מ‰ם ‰י˙ ‰חלו˜ ‰פנימי˙ ˘ל
י"ב ˘בטים ˘‰ם י"ב ‚ויים .ו‡ז ‰יו ליע˜ב י"ב ˘בטים '‚וי ו˜‰ל ‚ויים' ,וליוסף י"ב
˘בטים '‚וי ו˜‰ל ‚ויים' מ˘לו.
יוסף העמיד שבטים כיעקב אביו

ו‰נ‡ ‰י˙‡ במ„ר˘ )תנחומא וישב ה( '‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב יוסף'‰˘ ,יו פני יוסף „ומין
ליע˜ב ,מנין˘ ,כך ‰ו‡ ‡ומר 'וי˘ר‡ל ‡‰ב ‡˙ יוסף מכל בניו כי בן ז˜ונים ‰ו‡ לו'
)לז ,ג( .ו‰רי בנימין ˜טן ממנו ו‰ו‡ ‡ומר בן ז˜ונים‡ ,ל‡ ˘‰י‡ ‰י˜ונין „ומ ‰לו וכו'
מ ‰יע˜ב ‰עמי„ ˘בטים‡ ,ף יוסף ‰עמי„ ˘בטים˘ ,נ‡מר '‡פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן
ו˘מעון י‰יו לי' )מח ,ה(.
‰רי מבו‡ר בז ,‰כי מנ˘ ‰ו‡פרים בני יוסף ,יסו„ם בכוחו ˘ל יוסף בעˆמו ל‰עמי„
˘בטים ,ובז˘‰ ‰וו„ ‰ר‚˙ו ליע˜ב ‡ביו‡˘ ,ף ‰ו‡ כ‡ח„ מן ‡‰בו˙ ‰עמי„ ˘בטי
י–.‰
ועל כן ‰ו˘וו במעמ„ם לבני יע˜ב ל‰יו˙ נמנים ב˘ור‡ ‰ח˙ עם כל ˘בטי י˘ר‡ל
– 'כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי' – לפי ˘‰ם נח˘בים כבני יע˜ב – בני ‡ו˙ו „‰ור„ ,ור ˘ני
ל‡בו˙ .ו‡כן מט ‰יוסף ‰וכפל לעולם ל˘נים – במעל˙ם ,במספרם ,ובנחל˙ם ב‡רı
]ר‡ ‰ל‰לן פר˘˙ ויחי בפסו˜ 'כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי' )מח ,ה([.
ובז˜˙‰ ‰יים ב‡ופן מˆומˆם מ‰˘ ‰י ‰מעו˙„ מ˙חיל – ‰כ„ברי חז"ל ‡‰מורים
– ˘‰י ‰ר‡וי יוסף לˆ‡˙ ממנו ˘נים ע˘ר ˘בטים ,כ„רך ˘יˆ‡ו מיע˜ב ‡ביו .כלומר
˘מנ˘ ‰ו‡פרים ‰ם נˆר ו˘‡רי˙ לעם ˘‰י ‰ע˙י„ יוסף ל‰עמי„ כ„ו‚מ˙ יע˜ב ‡ביו,
ו‡כן ‰עמי„ יוסף ˘ני ˘בטים ˘כל ‡ח„ עומ„ כ˘בט בפני עˆמו.
‡ולם מלב„ ˘נ˙מעט מספר ˘‰בטים ˘‰י ‰ר‡וי ל‰עמי„ י"ב ועמ„ו על ˘ניים,
‰רי לפי ‡‰מור ,נ˘˙נˆ ‰ביון מבנ‰ ‰עם בכללו˙ו .כי ‡ם ‰יו לו י"ב ˘בטים ‰י‰
מ˘מעו˙ „‰בר כ‡מור ˘עם י˘ר‡ל בכללו˙ מ˙חל˜ ל˘ני ‚ויים ר‡˘יים‚ ,וי 'יע˜ב',
ו‚וי 'יוסף' ,וכל ‡ח„ מ‰ם ‰ו‡ מורכב מי"ב ˘בטים‡ .בל ע˙ ‰נכללו מנ˘ ‰ו‡פרים
בכללו˙ ‰עם ,ו‡ינם ‡ל‡ עו„ ˘ני ˘בטים נוספים.
יוסף בבחינת 'אב'

ו‡˘ר י˘ לב‡ר בז ,‰כי בנוסף ל˘ל˘˙ ‡‰בו˙ – יוסף ‰ו‡ בחינ˘ ‰ל '‡ב' רביעי.
וכ„רך ˘‡בר‰ם נבחר מבין מ˘פחו˙ „‡‰מ ,‰ומבי˙ ‡בר‰ם נברר יˆח˜˘‡ ,ר מזרעו
נב„ל יע˜ב ל˜‰ים ‡˙ מ˘פח˙ ‰יסו„ ˘ל עם י˘ר‡ל – ‡ף מכלל בני יע˜ב נמˆ‡ יוסף
ח˘וב ומובחר מן ‰כל ,ומעלו˙יו ‰רמו˙ ‰עלו‰ו ל„ר‚ ‰י˙יר ‰ומרוב ‰מ˘‡ר ‡חיו.
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וז ‰עומ˜ ˙וכן מ‡מר חז"ל ‡‰מור – '˘‰י‡ ‰י˜ונין „ומ ‰לו וכו' מ ‰יע˜ב ‰עמי„
˘בטים‡ ,ף יוסף ‰עמי„ ˘בטים' ,כלומר ˘‰י ‰יוסף נח˘ב '‡ב' במי„˙ מ.‰
ו‡ילו ‰י ‰מ˙˜יים „‰בר כפי ˘‰י ‰מיוע„‰ ,י ‰יוסף '‡ב' ב‡ופן מל‡ ,בכך ˘‰י‰
מעמי„ י"ב ˘בטים ,כלומר ‡ב ל‡ומ˘ ‰לימ ‰ב˙וך עם י˘ר‡ל' ,עם יוסף'˘‡ ,ר ˜יים
במ˜ביל ל'עם יע˜ב' ˘‰י ‰כולל ‡˙ ˘‡ר בני יע˜ב‡ .ולם ‚ם ל‡חר ˘נˆטמˆם חל˜ו
ב‰ב‡˙ ˘בטים ל˘בטי מנ˘ ‰ו‡פרים בלב„ ,נו˙ר ‰בו בחינ ‰ממוˆע˙ בין '‡ב'
ל'בנים'.
ועיין מ˘ ‰כ˙ב ב'‡ור ‰חיים' בפר˘˙ ויחי – 'י˘ ל„ע˙ מ‡מרם ז"ל )זוהר וישב קפב(:

כי יוסף ‰ו‡ בחינ˙ נפ˘ יע˜ב ,ו‰ו‡ ˘רמז ‰כ˙וב ב‡ומרו '‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב יוסף',
ו‰ו‡ ‡ומרו )תהלים עז ,טז( 'בני יע˜ב ויוסף' וכו' כי יוסף ‰ו‡ בחינ˙ יע˜ב ,ובמ„ר‚˙ ‡ב
ל˘בטים י˜ר‡ וכו' ,ומע˙‰ ‰רי יוסף במ„ר‚˙ ‡ב כיע˜ב וכו'' )להלן מח ,ו(.
וכמו כן‚ ,ילויי ‰נבו‡ ‰ל‰ם זכ ‰יוסף בחלומו˙‰ ,י˙ ‰ב‰ם ‰סכמ ‰מן ˘‰מים כי
‡כן ר‡וי יוסף למעל˙ נבו‡ ,‰כ‰מ˘ך לנבו‡˙ ˘ל˘˙ ‡‰בו˙.
]‡ל‡ ˘כ„רך ˘‰לכו ונ˙מעטו מ„ר‚ו˙ ‰נבו‡ ‰ב˘ל˘˙ ‡‰בו˙ עˆמם ,כמו
˘בי‡רנו בבי‡ורי ‰פסו˜ים )לז ,ה(‰ ,רי ‚ם נבו‡˙ יוסף נ˙מעט ‰ב„ר‚ ‰נוספ˙[.
בחירת יוסף  -בין קודש לקודש

‡מנם ,בעו„ ˘בחיר˙ ‡בר‰ם ויˆח˜ ויע˜ב ל‰י˜ר‡ '‡בו˙' ‰י˙ ‰מ˘מעו˙‰
'‰ב„ל ‰בין ˜ו„˘ לחול' ,ב‰יו˙ ‰כרוכ ‰ב„חיי˙ י˘מע‡ל וע˘יו מל‰ימנו˙ בכלל
‡‰ומ‰ ,‰רי ˘‰ב„ל˙ יוסף מכלל ‡חיו ‰י˙‰' ‰ב„ל ‰בין ˜ו„˘ ל˜ו„˘' ,כ‡˘ר כל
„ר‚˙ '˜ו„˘' כבו„ ‰במ˜ומ ‰נכון ל .‰כי ‡ף ב‡‰ב˙ו ‡˙ יוסף ,בוו„‡י ל‡ ‰י˙ ‰כוונ˙
יע˜ב ל„חו˙ ,חליל‡ ,‰ו ל‰מעיט בח˘יבו˙ם ˘ל ˘‡ר ˘בטי י–‡ ,‰חר ˘מובטח
‰י ‰כי 'מיט˙ו ˘למ ,'‰וכל בניו זרע ˜ו„˘ ‰ם‡ ,ל‡ ˘‰י ‰ב„ע˙ו ל‰עלו˙ ‡˙ יוסף
למ„ר‚˙ '‡ב' בפני עˆמו˘‡ ,ר י‰י˘ ‰וו ‰במעל˙ו ליע˜ב ‡ביו ,ולˆ„ ‰עם ‡˘ר
יעמו„ מבני יע˜ב – יעמו„ עם ‚„ול ורב‡ ,ף מזרע יוסף .כלומר ˘‰עם ‰נבחר י‰י‰
מורכב מ'˘בטי מ˘פח˙ י˘ר‡ל' לˆ„ '˘בטי מ˘פח˙ יוסף'.
ו‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡ על פי ‡‰מור כי יוסף י˘ בו בחינ ‰ממוˆע˙ ˘ל '‡ב' ו‰ו‡
כ‡מˆעי בין ‡'‰בו˙' ל'בנים'.
'יעקב' חלקו הטבעי' ,ישראל'  -החלק שזכה במאבקו

ועיין מ˘ ‰בי‡רנו בפר˘˙ ˙ול„ו˙ )בפסו˜ 'וי˙ן לך ‡˙ ברכ˙ ‡בר‰ם' )כח ,ד(,
ובחל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ‚ 'ז„ון לבך ˘‰י‡ך'( כי מˆ„ ˘ור˘ לי„˙ו ל‡ ‰י ‰לו לע˘יו
ל‰יו˙ נ„ח ‰ממס‚ר˙ עם י˘ר‡ל ,ולכן נ˜ר‡ 'י˘ר‡ל מומר' )קידושין יח ,(.כלומר ˘ר˜
מחמ˙ חט‡יו נ„ח ,‰ועל כן נ˘‡ר יע˜ב לב„ו.
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ו‰נ ‰מ‡חר ˘חט‡ ע˘יו זכ ‰יע˜ב בחל˜ו ,כלומר ˘‡‰ומ‰ ‰נבחר˙ עלי ‰ל‰יו˙
מורכב˙ מריבוי ‚וונים ו„רכי ˘לימו˙ בעבו„˙  '‰ובנין ‰עם .ו‰חל˜ים ˘‰יו מיוע„ים
ליפול בחל˜ ‰עם מˆ„ו ˘ל ע˘יו ,בסופו ˘ל „בר נטל ‡ו˙ם יע˜ב ,וכל ‰מ˘ימו˙
וחל˜י ‰עבו„˘ ‰נˆרכים ל˘לימו˙ ‡‰ומ˙‰ ‰חל˜ו בסופו ˘ל „בר בין ˘בטי י‰-
בניו ˘ל יע˜ב.
ועיין מ‡‰˘ ‰רכנו בכל ז ‰בפר˘˙ ˙ול„ו˙ )חלק המאמרים  -מאמר ה ענף ב 'זכה צדיק נטל

חלקו וחלק חבירו'(.
ו‰נ ‰מˆ„ ˘ני חל˜ים ‡לו ˘זכ ‰ב‰ם יע˜ב ,חל˜ו ‰עˆמי וחל˜ו ˘ל ע˘יו ,זכ‰
ל˘ני ˘מו˙יו˘ ,מˆ„ עˆמו ‰י˘ ‰מו 'יע˜ב' ו‰ו‡ מבט‡ ‡˙ ˙כונ˙ו ‰יסו„י˙ ˘‰י˙‰
‡ˆלו מ˙חיל‡ .‰מנם ל˘מו 'י˘ר‡ל' זכ ‰ל‡חר ˘נ‡ב˜ ב˘רו ˘ל ע˘יו ובע˘יו ,ו‡ז
כ‡˘ר נˆחו וזכ ‰בחל˜ו ˘ל ע˘יו נ˜ר‡ ˘מו 'י˘ר‡ל'.
כלומר ˘מלב„ ˘˘ם 'י˘ר‡ל' מור ‰על עˆם ‰נˆחון במערכ˘ ,‰ם ז‚ ‰ם מבט‡ ‡˙
ענין ˘'‰רר '‰ו‰מלכו˙ ‚‰לום בחל˜ו ˘ל ע˘יו ‰בכור˘ ,על י„י ‰נˆחון זכ ‰יע˜ב
ליטול ‚ם חל˜ ז ‰לעˆמו .נמˆ‡ מע˙˘‰˘ ‰ם 'יע˜ב' מור ‰על חל˜ '‰עם' ,ו˘‰ם
'י˘ר‡ל' מור ‰על חל˜ '‰מלכו˙'‡.
]וכן עם י˘ר‡ל בכללו˙ו נ˜ר‡ ב˘ני ˘מו˙ ‡לו 'יע˜ב' ו'י˘ר‡ל' ,מˆ„ ˘ני כוחו˙
‡לו ˜‰יימים בו ,חל˜ ‰פ˘וט '‰עם' ,וחל˜ ‰ח˘וב '‰מלכו˙'[.
בחינת 'ישראל' ' -אב' ,בחינת 'יעקב' חלק 'הבנים'
ונר‡ ‰עו„ בז˘ ,‰יע˜ב עˆמו ‰י ‰בו ˘ני ‰בחינו˙ '‡ב' ו'בן'˘ ,מלב„ ˘‰י‡ ‰ח„
מ‡‰בו˙‰ ,ו‡ כבר נח˘ב ‚ם כ‡ח„ מבני ‰עם‰˘ ,רי יר„ למˆרים עם ‰בנים ,ו‚ם נמנ‰
בין ˘בעים נפ˘ יח„ עם זרעו )ל„ע˙ ‰רב ‰מ‰מפר˘ים עיין בפר˘˙ וי‚˘ )מו ,כז; ב"ר
צט ,ד( ורי˘ פר˘˙ ˘מו˙(.

ו„‰בר נרמז במ„˘ ‰ר˘ו על ‰פסו˜ 'מ˘ם רוע‡ ‰בן י˘ר‡ל' )מט ,כד( – '‡בן י˘ר‡ל
– ל˘ון נוטרי˜ון ‡ב ובן‡ ,ב‰ן ובנין ,יע˜ב ובניו' )רש"י(.
ו‡י˙‡ ב‡ל˘יך ˘‰י ‰ליע˜ב ˘ני בחינו˙ נ˘מו˙ רמו˙ ונ˘‚בו˙ – 'י˘ר‡ל' ,ו'יע˜ב',
ובז ‰בי‡ר סו„ מ‡מר חז"ל 'יע˜ב ‡בינו ל‡ מ˙' )תענית ה ,(:כלומר ˘‡ף ˘בחינ˙
'י˘ר‡ל' מ˙‡ ,בל בחינ˙ 'יע˜ב' ל‡ מ˙] .ועיין מ˘ ‰בי‡רנו בז ‰ב‡רוכ ‰בפר˘˙
ויˆ‡ חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ‡ 'כי יע˜ב בחר לו י–.['‰

א  .ואפשר שמה שהיה מיועד להיות שיעקב עצמו יתחלק לשני עמים' ,בני יעקב' ו'בני יוסף' ,זה נובע משני החלקים
שזכה בהם ,חלקו העצמי ,וחלקו של עשיו .אלא שכאמור ,בסופו של דבר אף בני יוסף לא נפרדו להיות עם בפני עצמם,
אלא נכללו בתוך בני יעקב.
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ו‰יינו כ‡מור ˘בחינ˙ 'יע˜ב' ‰יינו מˆי‡ו˙ עם י˘ר‡ל ˙‰מי„י˙ ˘˙‰חיל כבר
ביע˜ב עˆמו ,ומבחינ ‰זו נמנ ‰יע˜ב במנין ‰בנים ,ומ˘ום כך 'יע˜ב' ל‡ מ˙ ,כלומר
˘מˆי‡ו˙ 'יע˜ב' נמ˘ך בזרעו.
ולפי „ברינו י˘ ל‰וסיף˘ ,בחינ˙ '‰בן' ˘בו ‰ו‡ מˆ„ חל˜ו ‰עˆמי טרם ˘ל˜ח
‡˙ בכור˙ו וברכ˙ו ˘ל ע˘יו‰˘ ,רי כ‡מור ‡למל‡ חט‡ ע˘יו‰ ,י‰ ‰ו‡ ‡'‰ב' ,ו‰י‰
יע˜ב נח˘ב כ‡ח„ ‰בנים .ולכן ‡ף ל‡חר ˘נטל ‡˙ חל˜ו ˘ל ע˘יו ,ונע˘‰ ‰ו‡ ‡'‰ב',
‡ולם מ˘ום ˙וספ˙ מעל ‰זו ,ל‡ ‰פסי„ ‡˙ חל˜ו ‰עˆמי ˘‰ור˘י‰„ ,יינו ˘‰ו‡ ‚ם
נח˘ב כ‡ח„ ‰בנים .ומע˙ ‰י˘ ביע˜ב מעל ‰כפול‰˘ ‰ו‡ ‰ן ‡ח„ ‡'‰בו˙' ,ו‰ן
נמנ ‰בין '‰בנים' ,ו‰ו‡ ‰ר‡˘ון ˘בו ‰חל˙‰ ‰חל˙ מˆי‡ו˙ '‰עם'.
ו‰נ‰ ‰ירי„ ‰למˆרים ו‚‰לו˙ ˘ייך ל˙˜ופ˙ ‰בנים ,ויע˜ב יר„ למˆרים מˆ„
˘ייכו˙ו לבחינ˙ '‰בנים'‡ ,ולם עם ז‡˙ ע„יין בחיי יע˜ב י˘בו ˘ם ב„רך כבו„ ˘ל‡
‰י‚ ‰לו˙ ו˘עבו„ )כדאיתא במדרש ב"ר צו ,א( ,מכיון ˘‰י‡' ‰ב' ל‡ ‰י ‰ר‡וי ל˙˘‰עב„
ב‚לו˙ .ור˜ ‡חר כך ˙‰חיל ˘‰עבו„ .ו‰בן.
יעקב ורחל  -ישראל ולאה

ומבו‡ר בספרי ‰מ˜ובלים ˘˘ני ‡‰מ‰ו˙ 'רחל ול‡‰ ,'‰ם מ˜בילים ל˘ני ˘מו˙יו
˘ל יע˜ב' ,י˘ר‡ל – ול‡' ,'‰רחל – ויע˜ב'˘ ,ל‡‰ ‰י‡ כנ‚„ בחינ˙ 'י˘ר‡ל' ,ורחל ‰י‡
כנ‚„ בחינ˙ 'יע˜ב' .ו‰נ„ ‰ברי‰ם רומזים בסו„ו˙ ˙‰ור˘ ‰ל ˙‰חברו˙ ˘‰כינ ‰בעם
י˘ר‡ל‡ ,ולם „‰ברים מ˙ב‡רים ‚ם ב„רך פ˘וטו ,ו‰ם ˙ו‡מים ל„ברינו ‡‰מורים
כמין חומר.
כי ‰נ ‰בי‡רנו בפר˘˙ ויˆ‡ )חלק המאמרים מאמר ו 'רחל ולאה אשר בנו שתיהן את בית ישראל'(

˘מ˙חיל‰ ‰י˙ ‰ר˜ רחל ˆ‰עיר ‰מיוע„˙ ליע˜ב ˜‰טן ,ו‡ילו ל‡‰ ‰בכיר‰ ‰י˙‰
מיוע„˙ לע˘יו „‚‰ול ,ומ˘ ‰בסופו ˘ל „בר נכנס ‰ל‡ ‰לר˘ו˙ו ˘ל יע˜ב ‰ו‡ מ˘ום
˘זכ ‰יע˜ב בחל˜ו ˘ל ע˘יו על י„י ˜ניי˙ ‰בכור‰ .‰רי ˘ל‡‰ ‰י‡ ‡˘˙ו ˘ל יע˜ב
מˆ„ חל˜ו ˘ל ע˘יו‰˘ ,ו‡ חל˜ ‰בכור.‰
‰נ ‰כי כן ,מע˙ ‰י‰יו „‰ברים ˙מים יח„יו'˘ ,ל‡‰ '‰נ˙ונ ‰ליע˜ב מˆ„ חל˜ו ˘ל
ע˘יו‰ ,י‡ כנ‚„ ˘מו 'י˘ר‡ל' ‰מבט‡ ‡˙ זכיי˙ו בחל˜ ‰בכור ‰ו˘‰רר ,‰חל˜ו ˘ל
ע˘יו .ו‡ילו 'רחל' ˘‰י‡ בחל˜ו ˘ל יע˜ב מˆ„ חל˜ו ‰עˆמי‰ ,י‡ כנ‚„ ˘מו 'יע˜ב'
‰מבט‡ ‡˙ מˆי‡ו˙ו ‰יסו„י˙ מעˆם לי„˙ו.
]ועיין מ˘ ‰יבו‡ר בז ‰ל‰לן בפר˘˙ ויחי )מח ,ז(˘ ,ז‰ ‰טעם ˘ל‡ נ˜בר ‰רחל
במער˙ ‰מכפל‡ ‰ל‡ ל‡ ,‰כי מער˙ ‰מכפל‰ ‰ו‡ מ˜ום ˜בור˙ ‡‰בו˙ ,ולכן ‰י‰
˘ם מ˜ום ˜‰בור˘ ‰ל בחינ˙ 'י˘ר‡ל ול‡‰˘ '‰ו‡ בחינ˙ ‡'‰בו˙'‡ ,בל רחל מ˜ומ‰
עם יע˜ב בבחינ˙ '‰בנים' ,ולכן ‰י‡ ˜בור ‰ב'„רך' ,כלומר ˘‡ינ ‰נפר„˙ מ‰בנים[.
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ענף ב  -יעקב וישראל  -שורש מלכויות יהודה ויוסף
מלכות יוסף מצד צרכי העם ,מלכות יהודה מצד רוממות מעלתו

בפר˘יו˙ ‡לו ‰חלו ל˙‰נוˆ˘ ıר˘י ˘ני ‰מלכויו˙ ˘‰יו בי˘ר‡ל' ,מלכו˙ יוסף'
ו'מלכו˙ י‰ו„ .'‰וי˘ לב‡ר „‰ברים על פי ‰יסו„ו˙ ˘נ˙ב‡רו כ‡ן.
כי ‰נ ‰ענין '‰מלכו˙' י˘ ב˘ ‰ני ˙פ˜י„ים עי˜ריים‡‰ ,ח„ ‰ו‡ ל˘‡˙ במ˘‡ ‰עם,
לפעול ולעסו˜ במילוי ˆ‰רכים ˙‰מי„יים וכן בטיפוח ובבנין‡ .ולם י˘ עו„ ˙פ˜י„
מרכזי למלכו˙ ל‰יו˙ מייˆ‚ ‡˙ כבו„ ו‚„ול˙ ‰עם ,ככ˙ר ו‡לוף לר‡˘ם ,ללמ„ם
˙ור ‰ול‡לפם חכמ.‰
ו‰מלך ‰ממונ ‰על ‰חל˜ ‰ר‡˘ון עליו ל‰יו˙ עס˜ן ונמר ıמוˆלח בפעילו˙ו
ועמי„˙ו בר‡˘ ‰י‡ ב˘ור‡ ‰ח˙ עם ‰עם‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ ‰חולי‰ ‰מ‡ח„˙ ו‰מ˜˘ר˙
‡˙ כולם ,בבחינ˙ 'ר‡˘ון בין ˘ווים'‡ .בל מˆ„ ‰ענין ˘‰ני ˘ל כבו„ ‰עם וביטוי
ח˘יבו˙ו נˆרך מלך בעל חכמ ‰ו˘‡ר רוח ,בעל ‡י˘יו˙ רב˙ ‡נפין ‰מ˘˜פ˙ ‡˙ כל
‚ווני ‰ח˘יבו˙ ˘ל ‰עם ,ועי˜ר מעל˙ו ‰ו‡ מˆ„ ‡ופיו ‰נכב„ מ‡„ בחכמ ‰וב˙בונ,‰
ובר‚˘י מ˘פט וˆ„˜ ,ומלך ז‡ ‰ינו ניˆב ב˘ור‡ ‰ח˙ עם ‡נ˘י ‰עם ‡ל‡ ‡„רב‰ ‰ו‡
‚בו ‰מ˘כמו ומעל ,‰נעל ‰ונכב„ מעל כולם.
ו˘ני בחינו˙ מלכו˙ ‡לו‰ ,ם ˘ור˘י ˘ני סו‚י ‰מלכו˙ ˘‰יו בי˘ר‡ל ,מלכו˙ יוסף,
ומלכו˙ י‰ו„.‰
כי מלכו˙ יוסף ‰י˙ ‰מלכו˙ מˆ„ ‰עם˙˘ ,פ˜י„ ‰לרעו˙ ולספ˜ ˆרכי ‰עם
ולכלכלם.
‡ולם מלכו˙ י‰ו„‰ ‰י˙ ‰מלכו˙ מˆ„  ,'‰וכפי ˘‰י„ ‰ו„ ו‰מלך ובי˙ו ‡חריו
נבחרים מ‡˙  '‰ונמ˘חו ב˘מן ‰מ˘ח .‰ו‡מרו חז"ל – '‡ין י˘יב ‰בעזר‡ ‰ל‡ למלכי
בי˙ „ו„' )יומא כה.(.
ו‰נ ‰בע˙ ˘נ˙פל‚‰ ‰ממלכ˘ ,‰בט בנימין ˙‰חבר עם י‰ו„‡ ‰ף ˘‰ו‡ מבני רחל,
וכמו כן ‰יו ˘בט לוי עם י‰ו„ .‰ו‡ילו רוב ˘‰בטים נ‰ו ‡חר מלכו˙ יוסף ‡ף ˘‰ם
מבני ל‡ .‰ו‰טעם בז ‰לפי ‡‰מור כי ˘בט בנימין ו˘בט לוי ‰ם ˘בטי ‰˘ ,'‰רי
בנימין בי˙ ‰מ˜„˘ בנוי בחל˜ו ,ונ˜ר‡ 'י„י„  .''‰ולכן „ב˜ו במלכו˙ בי˙ „ו„ ˘‰י‡
מלכו˙ מ‡˙  .'‰לעומ˙ ז‡˙ ˘‡ר בני ל‡ ‰ו˘‡ר ˘‰בטים ‰לכו ‡חר מלכו˙ יוסף,
˘‰י‡ מלכו˙ ‰ב‡ ‰מ˙וך ‰עם ו„ו‡‚˙ לˆרכי ‰עם ‡‰רˆיים.
מלכות יוסף בחינת 'יעקב ורחל' ,מלכות יהודה בחינת 'ישראל ולאה'

ו˙ו‡מים „‰ברים לחלו˜˙ ‰בחינו˙ ‡‰מור ‰לעיל )ענף א( ˘בין ‡‰מ‰ו˙ 'רחל'
ו'ל‡˘ ,'‰בי‡רנו ˘בחינ˙ 'רחל' ˘ייכ˙ לחל˜ 'יע˜ב' ˘‰ו‡ בחינ˙ '‰בנים'.

ריב
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ומ˘ום כך ‰י ‰עי˜ר ˙פ˜י„ מלכו˙ו ˘ל יוסף לבנו˙ ול˜יים ,לפעול ולטפח ,לכלכל
ולרעו˙ ‡˙ ‰עם˘ .ז˙ ‰פ˜י„ו ˘ל ‰ר‡˘ון ו‰ח˘וב מבין '‰בנים'.
כלומר ˘מ‰˘ ‰י ‰יוסף ‰מ˘ך לבחינ˙ 'יע˜ב' עˆמו ,כמו ˘נרמז בפסו˜ '‡ל‰
˙ול„ו˙ יע˜ב יוסף' ˘‰י' ‰זיו ‡י˜ונין ˘לו „ומ ‰ליע˜ב'‰ ,יינו ˘‰ו‡ כנ‚„ ‰בחינ‰
˘‰ר˘י˙ ˘‰י˙ ‰ביע˜ב מעי˜רו ,ו‰ו‡ כנ‚„ בחינ˙ '‰בנים' ˘בו .ויוסף ‰ו‡ ‰נכב„
ו‰ר‡˘ון בין ‰בנים ,וב‡י˘יו˙ו ˜˙˘‰פ ‰כללו˙ מˆי‡ו˙ '‰בנים' ,ולכן ב‡ ‰לו
מלכו˙ו מˆ„ בחינ˙ '‰עם'.
ו‰נ˙ ‰חיל˙ מלכו˙ו ˘ל יוסף ‰י˙ ‰במˆרים ,כי ‡ז ‰י ‰כבר מלך על ‡חיו ומ˘פח˙
בי˙ ‡ביו ,ו„‡‚ לכל ˆרכי‰ם ,וכ„כ˙יב בפר˘˙ וי‚˘ – 'ויכלכל יוסף ‡˙ ‡ביו ו‡˙
‡חיו ו‡˙ כל בי˙ ‡ביו לחם לפי ‰טף' )מז ,יב( .וכן ‡חר פטיר˙ יע˜ב כ˙יב – '‡נכי
‡כלכל ‡˙כם ו‡˙ טפכם' )נ ,כא(.
‡ולם עי˜ר מלכו˙ יוסף ˜˙‰יים ‡ˆל י‰ו˘ע מ˘בט יוסף‰˘ ,בי‡ ‡˙ ‰עם ל‡רı
י˘ר‡ל ,ו‰י ‰י‰ו˘ע ‰לוחם ו‰כוב˘ ו‰עוס˜ ב‰נחל˙ ‡‰ר ıלעם.
לעומ˙ ז‡˙ בחינ˙ 'ל‡ '‰בי‡רנו ˘ם ˘‰י‡ כנ‚„ בחינ˙ 'י˘ר‡ל'‰„ ,יינו מי„˙
˘‰רר ‰ו‰ח˘יבו˙ ו‰נכב„ו˙ .וז ‰בחינ˙ מלכו˙ י‰ו„ ,‰מבני˘ ‰ל ל‡‰˘ ,‰ו‡ מ˘˜ף
רוממו˙ ו‡ˆילו˙ וחכמ.‰
ו‡כן מלכו˙ „ו„ ו˘למ ‰כבר ‰י˙ ‰ב˙˜ופ‰˘ ‰ניח ל‰ם  '‰מכל ‡ויבי‰ם ,וזכו
בכל ‰טוב ובכל ˘פע ‰ברכ ‰ובנו ‡˙ בי˙ עולמים ,וב‡˘‰ ‰כינ ‰ל˘רו˙ בי˘ר‡ל
ל˘ם ול˙פ‡ר˙.
הסדר הראוי  -יוסף המכין ויהודה מגיע אל השלימות
ו‰נ ‰ס„ר „‰ברים בבחינו˙ 'יע˜ב' ו'י˘ר‡ל' ‰י˘ ,‰ב˙חיל˙ „רכו ‰י˘ ‰מו
'יע˜ב' ,ו‰יינו ˙כונ˙ ‰‰כנ ‰ו‰מ‡ב˜ ב„רך ל‚‰יע ‡ל ˘‰לימו˙ ,ול‡חר מכן כ‡˘ר
זכ ‰וניˆח ‡˙ ע˘יו ,ו‚‰יע למ„רי‚˙ ˘‰לימו˙ ו‰בכור ,‰נ˜ר‡ ˘מו 'י˘ר‡ל' על ˘ם
‰נˆחון ו˘‰רר.‰

וכמו כן ,כך ‰ו‡ ‰ס„ר במלכו˙ בניו ‰מ˜בילו˙ לבחינו˙ ‡לו˙˘ ,חיל‰ ‰י ‰ר‡וי
˘˙˘לוט בי˘ר‡ל מלכו˙ יוסף ˘כנ‚„ בחינ˙ 'יע˜ב'‰˘ ,רי בחינ˙ מלכו˙ו ‰י‡ ˙כונ˙
‰ע˘יי ‰ו‰בנין ,ול‡חר מכן מ‚יע זמנו ˘ל ‰מלך ˘עי˜ר ˙כונ˙ו ‰ו‡ ˘לימו˙ ˆ‰ור‰
ורוממו˙ ‰מעלו˙ ,ו‰יינו מלכו˙ י‰ו„.‰
ו‡כן כך ‰י„‰ ‰בר בפועל˙˘ ,חיל‰ ‰י ‰יוסף ‰מ˘ביר ו‰מכלכל ‡˙ בני י˘ר‡ל
במˆרים ,וכן י‰ו˘ע ‰ו‡ ‰י‰ ‰מכניס ל‡ר] ,ıומ˘ום כך ‰י‡ ‰ז ‰מ˜„˘ בחל˜ו
˘ל יוסף ב˘יל .[‰ול‡חר מכן כ‡˘ר ‰ניח  '‰לי˘ר‡ל מכל ‡ויבי‰ם ו˘˜טו ב‡רˆם
ב˘לוו ‰וב˘לום‡ ,ז ‰חל ‰מלכו˙ י‰ו„ ,‰מלכו˙ „ו„ ו˘למ˘‡ ‰ר ב‡ו ‡ל מˆב
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ריג

˘‰לימו˙ ,ו‰יו ˙פ‡ר˙ לבי˙ י˘ר‡ל ברוממו˙ מלכו˙ם] .ונבנ‡ ‰ז בי˙ ‰מ˜„˘
בחל˜ם[.
וכן י‰י ‰לע˙י„ לבו‡˘ ,ב˙חיל ‰מ˘יח בן יוסף יילחם ב‚ויים )סוכה נב .(.עו„ מבו‡ר
˘חזר˙ ˆ‡ˆ‡י ע˘ר˙ ˘‰בטים מ‚לו˙ם )כדאיתא סנהדרין קי :ועיין רש"י שם ד"ה כיום הזה( –
י‰י ‰ז„ ‰וו˜‡ על י„י ˜‰מ˙ מלכו˙ יוסף .כן כ˙ב ‰מלבי"ם ביחז˜‡ל )לז ,יט( – 'מ˜בל˙
חז"ל ˘˙חיל ‰יעמו„ מ˘יח בן יוסף וכו' ,וב‡חרי˙ ‰ימים י˙˜בˆו ע˘ר˙ ˘‰בטים
‡‰וב„ים ו‰נ„חים ˙ח˙ „‚ל יוסף ˘‰ו‡ מ˘יח בן יוסף ‡˘ר י‡סוף ‰ני„חים'.
ול‡חר מכן יבו‡ מ˘יח בן „ו„ וימלוך בי˘ר‡ל כעטר˙ לר‡˘ם בˆ„˜˙ו וביו˘ר
מ˘פטו .וכ„כ˙יב – 'ונח ‰עליו רוח  ,'‰רוח חכמ ‰ובינ ,‰רוח עˆ ‰ו‚בור ,‰רוח „ע˙
ויר‡˙ ) ''‰ישעיה יא ,ב(.
מלכות בית דוד  -תיקון בחינת חלקו של עשיו
ו‰נ‰ ‰ב‡נו בפר˘˙ ˙ול„ו˙ )חלק המאמרים מאמר ה 'הקול קול יעקב והידים ידי עשיו'( ˘מי„˙
‰מלכו˙ ˘ל ע˘יו נ˙˜יימˆ‡ ‰ל יע˜ב ב˘בט י‰ו„ ‰ומלכו˙ בי˙ „ו„.

ו‰יינו כמבו‡ר˘ ,מעל˙ ‰מלכו˙ ‡˘ר זכ ‰ב ‰יע˜ב מ'חל˜ו ˘ל ע˘יו' ,נ˙˜יימ‰
‡ˆל „ו„ ‰מלך ,ועבור ז‡˙ ‰יו בו ˙כונו˙ ‡לו ‰נˆרכו˙ למלכו˙ ,וכ‚ון ענין ˆ‰י„
„‰יינו ‰כיבו˘ ו‰מלחמ ,‰וכן בע˙ ‰מלחמ ‰מ˙פ˜י„יו ˘ל ‰מלך ל˘פוך „ם ‡‰ויבים
ולנˆחם ,וכן ל‰רו‚ ‡˙ ‰חייבים מי˙ ‰ו‰מור„ים במלכו˙.
וכ„מˆינו במ„ר˘ – 'כיון ˘ר‡˘ ‰מו‡ל ‡˙ „ו„ ‡„מוני„ ,כ˙יב 'וי˘לח ויבי‡‰ו
ו‰ו‡ ‡„מוני' )שמואל א' טז ,יב( ,נ˙ייר‡ ו‡מר ‡ף ז˘ ‰ופך „מים כע˘יו‡ ,מר לו ˜‰ב"‰
'עם יפ ‰עיניים' ,ע˘יו מ„ע˙ עˆמו ‰ו‡ ‰ור‚‡ ,בל ז ‰מ„ע˙ סנ„‰רין ‰ו‡ ‰ור‚' )ב"ר
סג ,ח(.
וענין ז˘ ‰ל מלכויו˙ יוסף וי‰ו„ ,‰מבו‡ר ב‰רחב ‰ל‰לן בפר˘˙ וי‚˘ חל˜
‰מ‡מרים מ‡מר ‡–‚ ,עיי"˘.
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ב

מאמר ב

ביקש יעקב לישב בשלווה
לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא
הקשיים לצדיקים  -מצד שלימות עבודתם ותפקידם
בר˘"י רי˘ פר˘˙נו – 'בי˜˘ יע˜ב לי˘ב ב˘לו˜ ,‰פ ıעליו רו‚זו ˘ל יוסף„ˆ ,י˜ים
מב˜˘ים לי˘ב ב˘לו‡ ,‰ומר ˜‰ב" ‰ל‡ „יין לˆ„י˜ים מ˘ ‰מ˙ו˜ן ל‰ם לעו"‰ב‡ ,ל‡
˘מב˜˘ים לי˘ב ב˘לו ‰בעו"‰ז') .עפ"י ב"ר פד ,ג(,

ו„‰בר ˆריך בי‡ור‰˘ ,רי בוו„‡י ‡ '‰ו‰ב ˆ„י˜ים ,וכלום חסר „בר ב‡וˆרו ˘ל
מלך ,ובוו„‡י ˘י„  '‰ל‡ ˙˜ˆר מל˘‰פיע רוב ˘פע ברכ˘ ,‰י˙ברכו „ˆ‰י˜ים בטוב‰
ו˘פע ו˘לוו ‰בעולם ‰ז ‰ובעולם ‰ב‡ ‚ם יח„.
וי˘ ˘מב‡רים ז‡˙ על פי „ברי חז"ל ˘„ˆ‰י˜ים נפרעין על חט‡י‰ם בעו"‰ז‡ ,ולם
בל˘ון מ‡מר ז ‰מ˘מע ˘‡ין ‰כוונ ‰כ‡ן מˆ„ עונ˘ על חט‡ים.
ונר‡‰ ‰בי‡ור בז˙˘ ,‰פ˜י„ „‡‰ם בעולם ‰ז‰ ‰ו‡ לפעול ולע˘ו˙ ולבנו˙ ,וכמו
˘‡מרו – '‰יום לע˘ו˙ם ומחר ל˜בל ˘כרם' )עירובין כב .(.ומעˆם טבע ‰יˆיר ‰ו‰בנין
˘‰ו‡ טעון מ‡מˆים ו˜˘‰ע ,‰ומˆ„ ˙‰‰מו„„ו˙ י˘ מˆבים ˘ל ˜ו˘י וע‚מ˙ נפ˘,
ו‰יפך ˘‰לוו.‰
ו‡ין ז ‰מˆ„ עונ˘ ח"ו‡ ,ו ˜ימו ıי„יים ˘ל‡ ל˙˙ ל‰ם בעולם ‰ז‡ ,‰ל‡ ˘„‰בר
נובע מעˆם טבעו ˘ל ˙‰פ˜י„ ו‰מ˘ימ˘ ,‰מ‡ז חט‡ו ˘ל ‡„ם ‰ר‡˘ון כל מילוי
˙פ˜י„ בעולם כרוך ב˜ו˘י וע‚מ˙ נפ˘ ,ב‡˙‰ם למ˘ימ ‰ו‰ייעו„ ‰מוטלים על כל
‡ח„ לפי טבעו וייעו„ו .ובמיוח„ כ˘מ„ובר ביע˜ב ו˘‰בטים˘‡ ,ר ‰ם בנו ‡˙ בי˙
י˘ר‡ל ,וכוננו ‡˙ ˜‰ומ‰ ‰נ˘‚ב˘‡ ‰ר ‡לי ‰יוע„ו מר‡˘י˙ יסו„ עניינם.
שלימות האדם דווקא מהמצבים השונים

ולפעמים ˜‰ו˘י ו‰ע‚מ˙ נפ˘ וˆור˙ ˙‰‰מו„„ו˙ ˘ל „‡‰ם עם מˆב ז‰ ,‰י‡ זו
˘בונ‡ ˙‡ ‰י˘יו˙ ˜ומ˙ „‡‰ם ,ומעˆב˙ ‡˙ ‡ופיו ו˘לימו˙ו ,ו‡ף ‡˙ ‡ופי זרעו
ומ˘פח˙ו ‡חריו.

מאמרים • ב • ביקש יעקב לישב בשלווה

רטו

וי˘ ב„בר ז ‰לימו„ יסו„י בעבו„˙ ‰ '‰נו‚ע לכל ‡„ם ,כי ‰מˆבים ‰ב‡ים על
„‡‰ם במ˘ך ימי חייו ,מ˘˙נים בכל ע˙ ומעמי„ים לפניו ‡˙‚רים ח„˘ים לב˜רים
ו˙‰מו„„ויו˙ בל˙י מוכרו˙ ,ו‡פילו „‡‰ם עˆמו ‡ין מˆבו „ומ ‰ביום ‡ח„ למ˘נ‰ו,
ו˙„יר חלים בו ˘ינויים בר‚˘ו˙יו ,בכיוון מח˘ב˙ו ,במˆב רוחו ,וב‡ומ ıלבו ,ע„
˘נ„מ‡˘ ‰ין ‰ו‡ ‰יום ‡ו˙ו ‡„ם ˘ל ‡˙מול.
ו‰נ„ ‰בר ז‰ ‰ו‡ ממעל˙ „‡‰ם ˘‡ינו ניˆב ˙מי„ על מ˜ום ‡ח„‡ ,ל‡ נפ˘ו כלול‰
ממ‚וון ועו˘ר מˆבים ו˙‰ייחסויו˙ ‡˘ר ˘‰י"˙ מסבב ומזמין לפניו עבור ˙כלי˙
עבו„˙ו בעולם ,וז˘‰ ‰ור˘ לעליו˙ וירי„ו˙ ˘ב‡ו˙ על „‡‰ם.
ומˆוי בחיי „‡‰ם ˘‡חר ˙˜ופ˘ ‰עס˜ ˙‰ור ‰ועבו„˙ ˙‰פיל ‰ו˜יום ‰מˆוו˙
ב‡ו לו בנ˜ל ,ומ˙וך ר‚˘ו˙ ˜ו„˘ ורוממו˙ ,ו‰נ ‰לפ˙ע כל לימו„ ‡ו ˜יום מˆו‰
ב‡ים עליו ב˜ו˘י וכב„ו˙ ומ˙וך נסיונו˙ ,ו‡ין לו ‡‰ר˙ עיניים ב˙ור ,‰ו‰כוונ‰
ב˙פיל ‰עול ‰לו במ‡מˆים כבירים ,וכ„ומ .‰ו„‡‰ם עלול ליפול ב„ע˙ו ,ול„מו˙ כי
כל ˙‰עלו˙ו ו„ר‚˙ו ב˙˜ופ‰ ‰נעלי˙ ‰י‡ ‡ך פרי „מיון‰˘ ,רי ע˙ ‰רו‡˘ ‰לבו רחו˜
מ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙.
‡ך ‡‰מ˙ ‰י‡ ˘כך ‰ו‡ „‡‰ם וז ‰טבעו‰˘ ,ו‡ ˙מי„ עול ‰ויור„ ,בחינ˙ 'יעלו
˘מים יר„ו ˙‰ומו˙' .ו‡ל י„‡‚ „‡‰ם ול‡ ˙ ‡‰נפ˘ו ע‚ומ ‰על ז‰˘ ‰ו‡ נמˆ‡
לפעמים במˆבים ירו„ים .וי˘ על „‡‰ם ל„ע˙ מר‡˘ ˘ז ‰מ‰לך ס„ר ‰חיים ול‰יו˙
מוכן לכל ‰מˆבים.
ו‡„רב˘ ,‰לימו˙ מכלול ‡י˘יו˙ו ˘ל „‡‰ם נבני˙ מכל ‰מˆבים ,כ‡˘ר יו„ע
ל˙‰ייחס ‡לי‰ם ב‡ופן נכון ול˙‰מו„„ עמ‰ם כר‡וי .ועל „‡‰ם ל˙‰חז˜ ול˙‰נחם
בימי ‰ירי„ ,‰כי ‚ם זמני חול˘ ‰ו˜טנו˙ ‰מוחין ‰ם חל˜ מ‡בני ‰בנין ˘ל ˘לימו˙
‡י˘יו˙ו .ו‡ל לו לזלזל בעבו„˙ו ב˙˜ופו˙ ‰ללו .י˙יר ‰על כך י˘נם ‚וונים מסויימים
˘ל ח˘יבו˙ ומעל‡˘ ,‰ין „‡‰ם מסו‚ל ל˘‰י‚ם ר˜ בעמ„ו במˆבים ירו„ים ‡לו,
ו‚ם כי בעˆם ז˘ ‰עוב„ ‡˙  '‰למרו˙ כל ˘˜‰יים ,ויו„ע לנווט ולכוון עˆמו ‰יטב
‚ם במˆב כז ,‰על י„י כך מ˘י‚ „ר‚˙ ˘לימו˙ ו‚„לו˙ בנפ˘ ˘‡ין ביכל˙ו ל˘‰י‚‰
ב‡ופן ‡חרב.

ב .ומצינו בזה מימרא מופלאה מהגר"א על מאמר הגמרא 'במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים
לעמוד' ' -ויש לומר דבאמת הצדיק עדיף מבעלי תשובה ,ומה שאמרו במקום שבעלי תשובה וכו' זה מיירי בצדיק גמור,
שבכיוון עשו מן השמים שנכשל בעבירה קטנה בשוגג ,כדי שיעשה תשובה ,ויקיים מצות תשובה ,על זה אמרו במקום
שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים ,אין יכולים לעמוד שם'') .אמרי נועם' על מסכת ברכות דף לד.(.
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הניסיון שלא להתרעם על הנהגת ה' עמו
ובענין ‰ניסיונו˙ מˆינו ˘ני חל˜ים˘‡ ,ר ˘ני‰ם מרוממים ‡˙ „‡‰ם ומעלים ‡ו˙ו
לפיס‚˙ ‰מ„רי‚ו˙‡‰ .ח„ ‰ו‡ מ‰˘ ‰ו‡ מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ ועוס˜ ב˙ור ‰למרו˙
˜‰ו˘י ומ˙‡מ ıבמסירו˙ נפ˘ לע˘ו˙ רˆון .'‰

ויח„ עם ז ,‰מ‰˘ ‰ו‡ מ˜בל ‡˙ ‰כל ב‡‰ב ‰ומבלי ל˙‰מרמר ,מ˘ום ˘יו„ע
נ‡מנ˘ ‰כל מע˘י ‰ '‰ם ‡מ˙ וטוב .כי בכח י„יע˙ ‡‰מ˙ ו˜˘‰‰פ‰ ‰נכונ ‰י˘ בי„
„‡‰ם ל‚˙‰בר על ‰מ‡ורעו˙ ו‰נסיונו˙ ˘˜‰ים ביו˙ר ,ול‰בלי‚ על ˆערו ,ול‰י˘‡ר
‡י˙ן ב„ע˙ו ו˘לם ברוחו ,ול‡ ר˜ מ˙וך ˘‰למ ‰כפוי‡ ‰ל‡ מ˙וך ‰סכמ ‰מ„ע˙
ו˜בל ‰מרˆון.
ו‰נ ‰בע˙ ‰ניסיון ‰רי ‰כל ח˘וך ומר בפני „‡‰ם ,ו‡ולם „ˆ‰י˜ מ˙מל‡ עוז
ועˆמ ‰מי„יע˙ו ˘‰ו‡ עו˘‰ ˙‡ ‰נ„ר˘ מעמו ב˘ע ‰זו ,ומסל˜ מעˆמו כל מיני
‰ר‰ורי טרוני‡ ו˙‰מרמרו˙ ,ומס˙מך ב˙ום וביו˘ר על ‰נ .'‰ ˙‚‰ובסופו ˘ל „בר
מ˙ברר כי „וו˜‡ ‰ם ‰יו „‰רך ל˙‰רומם ול˙‰עלו˙.
ובוו„‡י ˘‡יפ˙ „ˆ‰י˜ ‰י‡ לעבו„ ‡˙ ˙ '‰מי„ מ˙וך ב‰ירו˙ „‰ע˙ ו‰כר‰
ו‡מונ ‰ברור ,‰ו‰יינו ˘מב˜˘ים ל˘ב˙ ב˘לו ‰בעולם ‰ז‡ .‰ולם רˆון  '‰ל‰עמי„
‡˙ „ˆ‰י˜ים במבחן כ„י לנסו˙ם ולרוממם ,ולכן נוטל  '‰מ‰ם ‡˙ ˘לוו˙ם ,מ˘ום
˘בעולם ‰ז‰ ‰ו‡ זמן ‰מבחן ו‰ניסיון ,ועל י„י ז ‰יזכו לי‰נו˙ מזיו ˘‰כינ ‰בעו"‰ב.
ניסיונות אלו היו בחינת עבודתו של יעקב
ובענין ז ‰מˆינו ב‡בו˙ „˜‰ו˘ים ˘˙˘‰בח ב‰ם ‰כ˙וב ˘‰לכו ב˙מימו˙ ‡חרי '‰
בלי כל ‰ר‰ור‚ ,ם כ˘למר‡י˙ עין ‰יו „‰ברים ˙מו‰ים ובל˙י מובנים .וכ„כ˙יב '‡˙‰
‰ו‡ ‡‰ '‰לו˜ים ‡˘ר בחר˙ ב‡ברם כו' ומˆ‡˙ ‡˙ לבבו נ‡מן לפניך' )נחמיה ט ,ח(.

וכ„‡י˙‡ בחז"ל – 'כמ ‰פעמים נ‚לי˙י על ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב וכו' ול‡ ‰ר‰רו
על מי„ו˙י וכו' ‡מר˙י ל‡בר‰ם '˜ום ‰˙‰לך ב‡ר ıל‡רכ ‰ולרחב ‰כי לך ‡˙ננ,'‰
בי˜˘ מ˜ום ל˜בור ‡˙ ˘ר ‰ול‡ מˆ‡ ע„ ˘˜נ ‰ב‡רבע מ‡ו˙ ˘˜ל כסף ול‡ ‰ר‰ר
על מי„ו˙י‡ ,מר˙י ליˆח˜ '‚ור ב‡ר‰ ıז‡˙ ו‡‰י ‰עמך ו‡ברכך' ,בי˜˘ו עב„יו מים
ל˘˙ו˙ ול‡ מˆ‡ו ע„ ˘ע˘ו מריב ‰וכו' ול‡ ‰ר‰ר ‡חר מי„ו˙י‡ ,מר˙י ליע˜ב '‡‰רı
‡˘ר ‡˙˘ ‰וכב עלי ‰לך ‡˙ננ ,'‰בי˜˘ מ˜ום לנטוע ‡‰לו ול‡ מˆ‡ ע„ ˘˜נ ‰במ‡‰
˜˘יט ‰ול‡ ‰ר‰ר ‡חר מי„ו˙י' )סנהדרין קיא.(.
ובע˙ ברי˙ ‰מיל ‰נˆטוו‡ ‰בר‰ם '‰˙‰לך לפני ו‰י˙ ‰מים' )בראשית יז ,א(‰„ .יינו
˜בל˙ מלכו˙ו ב‰סכמ ‰ובנח˙ ,מבלי ל˙‰לונן ול‰ר‰ר
ו‰נ ‰י˘ ˘„‡‰ם ‡ינו מ˙ע˜˘ ומ˙נ‚„ ל‰נ‡ ,'‰ ˙‚‰ולם ‰כנע˙ו נובע˙ מ˙וך
חוסר בריר ,‰כי 'מ‡ ‰פ˘ר לע˘ו˙'‡ .בל ‰‰ליכ ‰ב„רך ˘ '‰לימ„ונו ‡‰בו˙ ‰י‡
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˘ל‡ ל‰ר‰ר כלל ‡חר מי„ו˙יו‡˘ ,פילו במח˘ב˙ו ל‡ יˆ ‡‰ל ˘ל ‰ר‰ור‡ ,ל‡ מ˙וך
˘מח ‰ורˆון .מˆ„ עˆם „‰בר ˘‡ם ז‰ו רˆון ‡ ,'‰ני מרוˆ ‰ו„‰בר מ˜ובל עלי ,ו‚ם
˘בוו„‡י ז‰ ‰טוב ו‰נכון ביו˙ר .וכ„‡י˙‡ בחז"ל – 'בכל לבבך – ˘ל‡ י ‡‰לבך חלו˜
על ‰מ˜ום' )רש"י ,ספרי ואתחנן פיסקא לב(.
וכבר ‡‰רכנו בפר˘˙ ויˆ‡ )חלק המאמרים מאמר ג 'יעקב אבינו  -מציאות של קדושה'( ˘בחינ˙
עבו„˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל יע˜ב ב‡ ‰לי„י ביטוי ב˙ול„ו˙ חייו ‰סוערים ומל‡י ‰מ‡ב˜ים
וˆ‰רו˙ ˘˙‰ר‚˘ו עליו כל ימיו .כי בעו„ ˘‡ˆל ‡בר‰ם ויˆח˜ ‡ף ˘נ˙נסו בנסיונו˙
ב˙חיל˙ „רכם במ‡ורעו˙ ˘ונים‡ ,ולם ע„ מ‰ר ‰זכו ל˘פע טוב ‰כ‡˘ר ‰רעיף '‰
עלי‰ם ˘פע ˘ל ברכ ‰ו‰יו מבורכים ונכב„י עמים ,לעומ˙ ז‡˙ ‡ˆל יע˜ב כל חייו
‰יו רˆופי ˜˘יים.
וכמו ˘יע˜ב עˆמו ˙ינ˙ ˙‡ ‰ול„ו˙ חייו בפני פרע' – ‰וי‡מר יע˜ב ‡ל פרע ‰ו‚ו'
מעט ורעים ‰יו ימי ˘ני חיי ול‡ ˘‰י‚ו ‡˙ ימי ˘ני חיי ‡בו˙י בימי מ‚ורי' )בראשית
מז ,ט( .ו‡ך ר˜ בסוף ימי חייו זכ ‰למעט ˘לוו ,‰ו‡ף ז‡˙ כבר ‰י ‰ב‚לו˙ מˆרים ול‡
ב‡ר ıמ‚ורי ‡ביו.
ועיין בר˘"י – 'ומ„ר˘ו מי ˘‡מר לעולם „י ,י‡מר „י לˆרו˙י˘ ,ל‡ ˘˜ט˙י מנעורי,
ˆר˙ לבןˆ ,ר˙ ע˘יוˆ ,ר˙ רחלˆ ,ר˙ „ינˆ ,‰ר˙ יוסףˆ ,ר˙ ˘מעוןˆ ,ר˙ בנימין' ]ועיין
בפר˘˙ ויˆ‡ חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ‚ – ˘‰ב‡נו ל˘ון ‰מ„ר˘ )תנחומא ישן מקץ יב(
˘‡‰ריך לפרט ‡˙ ˆרו˙יו ˘ל יע˜ב[.
ו‰נ„ ‰וו˜‡ יע˜ב נ˜ר‡ 'בחיר ˘ב‡בו˙' ,ו'„מו˙ו ח˜ו˜ ‰במרכב ,'‰ו'˜ר‡ו ˜‰ב"‰
ליע˜ב ‡–ל'.
ועיין מ˘ ‰נ˙ב‡ר בז ‰בפר˘˙ ויˆ‡ )חלק המאמרים  -מאמר ג 'יעקב אבינו  -צלם אלוקים'(

הבקשה לישב בשלווה מנוגדת לרצון העליון

וי˘ ב„בר לימו„ מוסרי לכל ‡„ם בכל מˆב˘ ,י˘ ˘מחמ˙ סיבו˙ ו˙נ‡ים חיˆוניים
מסביב ל‡„ם‰ ,ו‡ נע˘ ‰טרו„ ורˆו ,ıו‡ינו מסו‚ל לנ‰ו‚ כ˘‡יפ˙ו וכ„רכו ב‰ליכו˙
רמו˙ ו‚˘‰ו˙ נעלו˙.
‡מנם על „‡‰ם ל˙‰בונן ולמˆו‡ ‡˙ „רכי ‰‰נ ‰‚‰ו‰ס„רים ‰מ˙‡ימים למˆבי
˜‰טנו˙ ‰ללו ,כי בכל מˆב ובכל מ„רי‚ ‰י˘נ‰ ‰נ ‰‚‰מ˙‡ימ ‰ל‰˘ ,‰ו‡ ˘‰לימו˙
ו‰בחיר‰ ‰טוב ‰במˆב ז .‰על „‡‰ם ל„ע˙ ל˙‰מו„„ ‚ם במˆבים ירו„ים כ‡˘ר לבו
‡טום וח˙ום ו‡ינו מר‚י˘ מ‡ומ ,‰לע˘ו˙ כל מ˘ ‰בכוחו בע˙ ‰ז‡˙.
ו‡ל לו ל‡„ם לרכז ‡˙ כל ˘‡יפ˙ו ר˜ בח˙יר ‰כיˆ„ לˆ‡˙ ממˆב ז‡ ,‰ל‡ עי˜ר
מח˘ב˙ו ולבו י‰יו נ˙ונים ל˙‰בוננו˙ על ‰מˆב ‰עכ˘ווי ,כיˆ„ ל˙‰נ ‚‰כפי ‰מ˙‡ים
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לע˙ ‰ז‡˙ .ויז‰ר מ‡„ מל‰זניח ‡˙ עˆמו ול‡ ל˜יים ‚ם ‡˙ מ‰˘ ‰ו‡ מסו‚ל ‡ליו
ע˙ ,‰כי ‡ם י˘כיל ל˜יים ‡˙ ‰מירב ‡‰פ˘רי במˆבו ע˙.‰
ו‡ף ˘ˆריך ל„חוף ‡˙ עˆמו לכיוון ˘ל י˙ר רוממו˙ בר‚˘ו˙יו ו‚˘‰ו˙יו ,ול‡
ל‰יו˙ ‡„י˘ ול˘‰לים עם ‰מˆב ‰ירו„ ,וחליל ‰ל˜˙˘‰ע בו‡ .ולם כל זמן ˘‰ו‡
במˆב ז ‰עליו ל˙‰מו„„ ב‡ופן ‰מ˙‡ים לזמנים ‡לו.
ההתייחסות הנכונה למצבי הקטנות
כלומר ˘‡ל י‡מר „‡‰ם ˘מ‡חר ˘בל‡ו ‰כי ‡ין לימו„ו בˆלילו˙ „‰ע˙ ,ו˙פילו˙יו
בלי נ˘מ ,‰ו˜יום ‰מˆוו˙ ˘לו מ˙נ‰ל בכבי„ו˙ ,וממיל‡ יזניח ‡˙ עˆמו ול‡ י˙‡מı
לע˘ו˙ ‡ף מ˘ ‰ביכל˙ו .ו‡˙ כל מעייניו ‰ו‡ י˙ן לכך ל‰בי‡ ‡˙ עˆמו למˆב נעל‰
ומרומם ,כי ‡ז י ‡‰בי„ו ל˙‰נ ‚‰ב‰י„ור ובלבב ˘לם כ„רכו וכלבבו‡ ,בל ‡˙ ‰מˆב
‰עכ˘ווי ‡ין ‰ו‡ מייחס לו ערך ,ע„ ˘‡ין כ„‡י לו ל‡˙‰מ ıעבורו.

‡מנם ‡ין ‡‰מ˙ כך ,כי בכל מˆב חל ‰חוב ‰על „‡‰ם לעבו„ ‡˙ ˘‰י"˙ ול˜יים
‡˙ ‰מˆוו˙ ב˘לימו˙ „‚‰ול ‰ביו˙ר ˘י˘ ביכל˙ו במˆב ז .‰ו‰רי י˘ ‡נ˘ים ˘כל
חיי‰ם ‰ם ב„ר‚ ‰נמוכ ,‰בעלי ‚˘‰ו˙ מˆומˆמו˙ ור‚˘ו˙ „לים ,וכי ‰ם ל‡ נ˙חייבו
בכל ‰מˆוו˙ לפום „ר‚˙ם ,ובוו„‡י י˘ נח˙ רוח לפני ˜‰ב" ‰מעבו„˙ם כפי כוחו˙ם.
ו‡ף „‡‰ם ˘ב„רך כלל זוכ ‰ל„ר‚ו˙ יו˙ר רמו˙ ,כ‡˘ר נופל מ‚˘‰ו˙יו ,מוטל עליו
ל˙‰נ ‚‰כפי ˘‰ו‡ מסו‚ל ‡ז.
מצבי הקושי הזדמנות פז
וזו טעו˙ ˘רבים נכ˘לים ב ,‰ו‚ורם ל‰ם ‰פס„ מרוב ,‰כי ‰מ˙ייחס בזלזול למˆב
בו ‰ו‡ ˘רוי ,וכולו נ˙ון בˆיפי ‰לחזור ל„ר‚˙ו ˜‰ו„מ˙‰ ,רי מכל ‰לחינם ‡˙ כוחו
וזמנו ,במ˜ום ˘י˘˜יע ‡˙ כל מ‡מˆיו ל˙‰נ ‚‰נכונ ‰ב‡˙‰ם למˆבו ‰עכ˘ווי .ועו„
˘‰ו‡ ˘רוי בע‚מ˙ נפ˘ ,וכל ר‚ע מן ‰זמנים ‡‰לו מ‰וו ‰עבורו זמן ˘ל סבל וכ‡ב,
ונמˆ‡ מ˘ליך בי„ים חל˜ים רבים מחייו ומ˙ייסר לחינם בלי ˘ום ˙ועל˙.

ובכלל ,על „‡‰ם ל‰יו˙ נוח ו‚מי˘ ורך כ˜נ ‰לכל מ˘ ‰עובר עליו ,ולנענע ר‡˘ו
על כל ‚ל ו‚ל ,ול‚‰יב ב‡˙‰ם בפני כל מ˘ ‰מעמי„ים ‡ו˙ו מן ˘‰מים] .ובמי„‰
מסויימ˙ עליו ל‰ביט על עˆמו כעומ„ מן ‰חו˘ ,[ıלפי ‡‰מ˙ מ‡ ‰יכפ˙ לו ממ‰
י‰י ‰נח˙ רוח ל‡ביו ˘ב˘מים ,ובכל מ˜ום ˘יעמי„ו ‡ו˙ו יע˘˙ ˙‡ ‰פ˜י„ו נ‡מנ.‰
ו‰רי י˘ למנ‰י‚ ‰עולם ˙וכניו˙ ומח˘בו˙ ‰נ˘‚בים מבינ˙ינו ,ו‡ין ‡נו יו„עים ע„
מ ,‰ו„‡‰ם ‡ין ‰ו‡ ‡ל‡ ממל‡ ˙פ˜י„ ,ומ ‰ממנו י‰לוך ,וב„‰י כב˘י „רחמנ‡ למ‰
לן.
ו‡„רב ,‰ז ‰עו˘ר ‚‰וונים ˘ל ‰חיים˘ ,עוברים על „‡‰ם כל מיני ˙˜ופו˙ ˘ונו˙
ומ˘ונו˙ ,ועל י„י ז‰ ‰ו‡ מ˙על ‰ועול ‰מעל ‰מעל.‰
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נסיונות  -הזדמנות לאדם לבטא את דרגת עבודתו
ובעˆם ,מ‰ווים ‰נסיונו˙ ‰ז„מנו˙ פז ל‡„ם לבט‡ על י„ם ‡˙ נ‡מנו˙ו ל˘‰י"˙,
ובכך ל˜בוע ‡˙ מˆי‡ו˙ו במעל ‰יו˙ר רמ‡ ,‰חר ˘כבר עמ„ בנסיון בפועל.

כל מˆי‡ו˙ו ˘ל עם י˘ר‡ל נרכ˘ ‰ב„ם ‰נסיונו˙˜‰ .ב" ‰בחר ב‡בר‰ם ‡בינו
ע" ‰ר˜ ל‡חר ˘בחנו וˆרפו בע˘ר ‰נסיונו˙ ,ור˜ ל‡חר ˘עמ„ ב‰ם ב˙ו˜ף ‡י˙נו˙ו
'ומˆ‡˙ ‡˙ לבבו נ‡מן לפניך' כר˙ עמו ˜‰ב" ‰ברי˙ ‡‰ב ‰וי„י„ו˙.
בכל פעם ˘מ‚יע „‡‰ם לי„י נסיון ועומ„ ‡י˙ן ומחזי˜ ב„רכו ,מ˙‚„ל ונע˘‰
מˆי‡ו˙ יו˙ר רוממ ,‰ורוכ˘ ˜נייני ˜„ו˘ ‰בנפ˘ו .כל עמי„ ‰בנסיון ווי˙ור מעˆמו
למען ˘‰י"˙ ,י˘ כ‡ן נ˙ינ˘ ‰ל עˆמו ל '‰ועל כן נכנס לחל˜ו ונע˘˘ ‰לו ומ˙˜„˘
ב˜„ו˘˙ו י˙ברך ,וכמי„˙ ˜‰ו˘י ו‰ווי˙ור כן ‰י‡ מי„˙ ˙‰עˆמו˙ „˜‰ו˘ ‰בנפ˘ו
ובעˆם מˆי‡ו˙ו.
וˆריך „‡‰ם ל„ע˙ ˘כל מיני מˆבים ˘ל נסיונו˙ ‰ב‡ים על „‡‰ם‡ ,ין ‰ם ‰וכח‰
על ‰יו˙ו ˘פל וירו„ ,ו‡ין ב‰ם כלל ביטוי ˘ל פחי˙ו˙ ו˜טנו˙ .ול‡ יב‰ל ו‡ל
יפול ברוחו ,ו‡ל ירפ„‰ ‰בר ‡˙ י„יו ,כי ז‰ו טבעו ˘ל „‡‰ם ˘‰ו‡ 'יעלו ˘מים
יר„ו ˙‰ומו˙' .ו‡„רב‡ ‰י˙‡ בחז"ל 'כל „‚‰ול מחבירו יˆרו ‚„ול ממנו' )סוכה נב.(.
ולפעמים „‰בר נובע ‡חר ˘כבר ‰וכיח ‡˙ עˆמו ב„ר‚‰ ‰ר‡˘ונ ,‰מזמינים לו ע˙‰
מן ˘‰מים ˙‰מו„„ויו˙ יו˙ר ˜˘ו˙ .וכענין ‰כ˙וב – 'למען ענו˙ך לנסו˙ך ל„ע˙ ‡˙
‡˘ר בלבבך ˘˙‰מור מˆוו˙יו ‡ם ל‡' )דברים ח ,טז(.
וי˘ ˘„‡‰ם מ˙‡ונן ומˆטער על ˜ו˘י ‰נסיונו˙˘ ,למרו˙ ˘מ˙‚בר על יˆרו וכוב˘
‡˙ רˆונו ,כו‡ב לו „‰בר ˘נ‡ל ıלוו˙ר כל כך ול˜‰ריב מעˆמו‡ .ולם „ˆ‰י˜ים רו‡ים
בכך ‡˙ ‡ו˘ר חיי‰ם ˘ני˙ן ל‰ם ‰ז„מנו˙ כ ‰מופל‡ ‰ל˜‰ריב ול˙˙ מעˆמם למען
 ,'‰ו˘˘ים ב„יˆ ‰לע˘ו˙ רˆון ˜ונם וחפˆ ıורם .ועˆם ˙‰‰מו„„ו˙ נו˙נ˙ לˆ„י˜
סיפו˜ עˆום ˘‰ו‡ מˆליח לעמו„ ב ,‰ו‰ו‡ מ˙ענ‚ בז ‰ע„ ˘כ„‡י לו כל מˆי‡ו˙
חייו עבור ‡ו˘ר ז .‰וכל ‡לו ‰נסיונו˙ מספ˜ים לו ‡ו˘ר ‡ין ˜ .ıכי למרו˙ ˘ˆריך
ל˙‰רח˜ מן ‰ניסיון‡ ,בל כ‡˘ר כבר ב‡ „‰בר לי„ו ‡ין „ˆ‰י˜ מˆטער על כך‡ ,ל‡
˘˘ ומ‡ו˘ר על ‰‰ז„מנו˙ ˘ני˙נ ‰לו ל‰וכיח ‡˙ ‡‰ב˙ו ומסירו˙ו ל˘‰י"˙ .בבחינ˙
מ‡˘ ‰מר רבי ע˜יב‡ בע˙ ˘ב‡ לי„י ניסיון – 'כל ימי ‰יי˙י מˆטער על פסו˜ ז ,‰בכל
נפ˘ך ‡פילו נוטל ‡˙ נ˘מ˙ך‡ ,מר˙י מ˙י יבו‡ לי„י ו‡˜יימנ) '‰ברכות סא.(:

עמידה בנסיון מרוממת את האדם
וכ‡˘ר „‡‰ם זוכ ‰לעמו„ בנסיון ‰רי ‰ו‡ מ˙על ‰ומ˙עטר ברוממו˙ ,ו‡י˙‡
במ„ר˘ )ב"ר נה ,א( ˘נסיון ‰ו‡ מל˘ון 'נ˙˙ ליר‡יך נס ל˙‰נוסס' )תהילים ס ,ו( ,כלומר
נס מל˘ון ‰רמ ‰ו‚‰ב .‰‰כי על י„י ˘עומ„ בנסיון ‰רי‰ו מ˙‚„ל ע˙ ‰במ„רי‚‰
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יו˙ר ‚בו ‰‰ונעלי˙ .ו‡לו ‰מעלו˙ ˘‰יו ‡ˆלו ר˜ ב‡ופן ˘ל בכח מ˙עˆמים במ‰ו˙ו
ונע˘ ‰מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘ .‰כי ככל ˘„‡‰ם מ˙‡מ ıיו˙ר ומ˙מסר ל„בר ‰ ,'‰רי‰ו
˜ונ ‰ורוכ˘ ‡˙ ‰מעלו˙ בעˆמו˙ו.

כ‡˘ר „‡‰ם מˆטער ומ˙‡מ ıעבור עבו„˙ ˘‰י"˙ ו˘מיר˙ ˙ור˙ו ,זוכ ‰לבסוף
ל ‰‚˘‰ו‡‰ר ,‰בחינ˙ '‰עם ‰‰ולכים בחו˘ך ר‡ו ‡ור ‚„ול' )ישעיה ט ,א( .כי על י„י
‰‰ליכ ‰ב„רך ˙‰ור ‰ועמל י‚יע˙ ˙‰ור‚ ‰ם כ‡˘ר ‰ו‡ במˆב ˘ל חו˘ך ו‡פיל,‰
כנ‚„ ז ‰זוכ ‰ל‡ור ‚„ול ˘ל ˜„ו˘ ‰ו˜ירב˙  '‰ול‡ור˘ ‰ל ˙ור ‰במי„ ‰רב ‰יו˙ר
מ‡˘ר לפני כן„ ,מכיון ˘‰וכיח בפועל מסירו˙ו ל '‰וביט‡ בז˙‰˘ ‰ור ‰ו‰מˆוו˙
‰י‡ רˆונו וכל עניינו ,לכן זוכ˘ ‰ב‡מ˙ מ˙‡ח„ עם ˙‰ור ‰ונע˘י˙ ˘לו.
נסיונות הגלות גילו את מדריגתם הפנימית של ישראל
וז ‰כלל ‚„ול ˘‰ייך ‚ם במ‰לך חייו ˘ל כל ‡„ם פרטי כ‡מור‡ ,ך במיוח„ ˜יים
„בר ז ‰במ‰לך ‰נ˘‚ב ˘ל ייעו„ עם י˘ר‡ל.

בימי ‚‰לו˙ מ˙‰ווים מˆבים ˘‰ם '‰יכי ˙מˆי' לח˘וף ול‚לו˙ ‰מ„ר‚ו˙ „‚‰ולו˙
ו‰נס˙רו˙ ‰חבויים בכנס˙ י˘ר‡ל ,ועל ז ‰רמז ˘למ‰ ‰מלך ב˘יר ˘‰ירים 'נ˘‡ו
‡˙ ר„י„י מעלי' )שיר השירים ה ,ז( ,כלומר ˘על י„י ˘‰וכו י˘ר‡ל ב‚לו˙ בי„י ˘ונ‡י‰ם
ונפלו ממ„רי‚˙ם ‰רמ ‰ו‚‰לוי ,‰וכביכול נ˙ערטלו מב‚„י‰ם ‰מכוב„ים‡ ,ך „וו˜‡
על י„י ז ‰נ‚ל ‰פנימיו˙ם ‰נעלי˙˘ ,ר‡ו ‰כל ˘‰ם נכב„ים ו˜„ו˘ים בעˆם מ‰ו˙ם.
ובמיוח„ עלו ונ˙עלו בניסיונו˙ ˘˜‰ים ˘עמ„ו ב‰ם י˘ר‡ל בימי ‚‰לויו˙ ˘‰ונו˙,
כ‡˘ר ‰וˆרכו לעמו„ במסירו˙ נפ˘ מול ‰פי˙ויים ו‡‰יומים מˆ„ ‡ומו˙ ‰עולם,
וכמו ˘כ˙וב – 'כי עליך ‰ור‚נו כל ‰יום' )תהילים מד ,כג(.
וכ„בר ‰ז‰ ‰י ‰כמ ‰פעמים ב˙ול„ו˙ עם י˘ר‡ל ˘‚‰לויו˙ ו˘˜‰יים חי˘לו ‡˙
‰עם ורוממו‰ו במעלו˙ „˜‰ו˘.‰
ויסו„ „‰בר מˆינו ביˆי‡˙ מˆרים „כ˙יב – 'כ‡ ‰מר  '‰זכר˙י לך חס„ נעוריך ‡‰ב˙
כלולו˙ייך לכ˙ך ‡חרי במ„בר ב‡ר ıל‡ זרוע .'‰ועל כן – '˜ו„˘ י˘ר‡ל ל '‰ר‡˘י˙
˙בו‡˙) '‰ירמיה ב ,ב( .עלי י„י '‰לכ˙ך ‡חרי במ„בר' נע˘ו '˜ו„˘ י˘ר‡ל ל .''‰וכן
כ˙וב – 'מ˘כני ‡חריך נרוˆ‰ ‰בי‡ני ‰מלך ח„ריו' )שיר השירים א ,ד( ,כלומר ˘על י„י
˘רˆים ‡חר  '‰נע˘ים ˜רובים ‡ליו ו‰ו‡ מכניס ‡˙ י˘ר‡ל לח„ריו .ו‡י˙‡ במ„ר˘
– '‰בי‡ני ‰מלך ח„ריו – ‡לו ח„רי ˙ור) '‰ילקו"ש שיר השירים תתקפב(' .וכי מנין יבו‡
יחז˜‡ל וי‚ל ‰ל‰ם ח„רי מרכב‰ ,‰וי ‰בי‡ני ‰מלך ח„ריו נ‚יל ‰ונ˘מח ‰בך' )שהש"ר
א ,ב(.
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כן ‰י ‰במ‡ורע נס חנוכ ,‰כ˘עם י˘ר‡ל עמ„ו בנסיון ˜˘‰˘ ‰עמי„ ‰עלי‰ם
˙רבו˙ יוון ,ומ˙י מעט „ˆ‰י˜ים ‰ט‰ורים ועוס˜י ˙‰ור ‰מסרו ‡˙ נפ˘ם למען כבו„
 '‰ולמען ˙‰ור„˜‰ ‰ו˘ ,‰ועל י„י כך זכו ל‚ילוי ˘כינ ‰ול‰רחב ‰ב‡ור ˙ו˘בע"פ.
וכך ‚ם ל‡ורך כל ‚‰לו˙ ,במ˘ך ‡לפיים ˘נ‡ ‰ומו˙ ‰עולם מב˜˘ים ל˘‰כיח
מ‡י˙נו ‡˙ ˙‰ור„˜‰ ‰ו˘ ,‰ו˘ל‡ י‰י ‰לנו חל˜ ב‡לו˜י י˘ר‡ל ,בכל „‰רכים בכפי‰
ובפי˙ויים ב‰רי‚ו˙ וב‚זירו˙ ˜˘ו˙ ו‡כזריו˙‡ .ך עם י˘ר‡ל ‰מעטים ו‰חל˘ים
‡וחזים בכל עוז ב '‰וב˙ור ,‰ור‡ ‰ז ‰פל‡ כי במ˘ך ‚‰לו˙ ‰מר ‰ז˙‰ ,‰ור ‰עו„
נ˙רחב ,‰וכנס˙ י˘ר‡ל חבו˜ ‰ו„בו˜ ‰ב˜‰ב".‰
אחותי  -שנתאחו לי בגלות

ו‰נ ‰בזמן ‚‰לו˙ מ˙‰ווים מˆבים ˘‡י ‡פ˘ר ל˜יים ‡˙ ˙‰ור ‰ר˜ על י„י מסירו˙
נפ˘ ,וכ‡˘ר י˘ר‡ל בכל ז‡˙ מ˜יימים ‡ו˙ם ,על י„י ז ‰ב‡ לי„י ביטוי נור‡ו˙ ‡‰ב˙ם
ו„בי˜ו˙ם ב ,'‰ונע˘ים „ב˜ים ב '‰ונע˘ים מ‡וח„ים ו„בו˜ים ב˙ור ‰ובמˆוו˙ .מ‡ז
מי˘‡ל חנני ‰ועזרי ‰עברו על עם י˘ר‡ל ˘מ„ו˙ ו‰רי‚ו˙„ ,ורו ˘ל ˘מ„ ,מסעי
ˆ‰לב‡ ,ינ˜וויזיˆי ,‰עלילו˙ „ם‚ ,ירו˘ים˘ ,חיטו˙˘ ,ו‡ .‰כ„כ˙יב – 'כי עליך
‰ור‚נו כל ‰יום נח˘בנו כˆ‡ן טבח) '‰תהילים מד ,כג(‡ .ך – 'כל ז‡˙ ב‡˙נו ול‡ ˘כחנוך
ול‡ ˘י˜רנו בברי˙ך' )שם ,יח(.
מסירו˙ נפ˘ם ˘ל י˘ר‡ל על ‡‰ב˙  '‰ועל ˜יום ‰מˆוו˙ ,פועל˙ בעˆמם חיבור
ו˜˘ר עם ˜‰ב"˘˜ .‰ר ˘נע˘ ‰במ‰ו˙ם ובעˆם נפ˘ם.

כ„‡י˙‡ במ„ר˘ – 'מ ‰לך יוˆ‡ ליס˜ל ,על ˘מל˙י ‡˙ בני ,מ ‰לך יוˆ‡ לי˘רף
על ˘˘מר˙י ‡˙ ˘‰ב˙ ,מ ‰לך יוˆ‡ לי‰ר‚ על ˘‡כל˙י מˆ ,‰מ ‰לך לו˜ ‰בפר‚ול
על ˘ע˘י˙י סוכ ,‰על ˘נטל˙י לולב ,על ˘‰נח˙י ˙פילין ,על ˘‰טל˙י ˙כל˙ ,על
˘ע˘י˙י רˆון ‡ב‡ ˘ב˘מים) „"‰‰ ,זכריה יג( 'ו‡מר ‡ליו מ‰ ‰מכו˙ ‡‰ל˘‡ ‰ר ‰וכי˙
בי˙ מ‡‰ביך' ,מכו˙ ‡‰ל‚ ‰רמו לי ל‰‡‰ב ל‡בי ˘ב˘מים' )ויק"ר לב ,א(.
ועל ז‡ ‰מרו חז"ל במ„ר˘ – 'ב‡˙י ל‚ני ‡חו˙י כל) '‰שיר השירים ה ,א( – '‡חו˙י
˘נ˙‡חו לי ב‚לו˙' 'כל˘ ‰נ˙כלו ב‚לו˙' כמ˙„ ‰ימ‡ כי עליך ‰ור‚נו כל ‰יום ו‚ו'
לפיכך ע˙י„ ל˜רו˙ם ‡חו˙י ˘י‰יו ‡חוים ‡ˆלו ,כל ‰כמ˙„ ‰ימ‡ כליל˙ יופי ,ו‡ומר
וככל˙ ‰ע„ ‰כלי ‰ו‡ומר ו˙˜˘רים ככל) '‰במדב"ר יג ,ב(.
כלומר ˘ב„רך עומ˜ „‰ר˘ ,מˆב ‰כיליון עˆמו ‰מור ‰על עוˆם ‰ריחו˜ ‰נור‡
ב˙˜ופו˙ ˘˜‰ו˙ ˘ב‚לו˙‰ ,ו‡ ˘מ˜נ ‰ל‰ם ‡˙ ˘‰ם 'כל ,'‰ו‚ורם ל‰ם ל‰יו˙ ככל‰
ל˜‰ב" .‰ו‚‰לו˙ ‰י‡ ˘מ‡ח‡ ‰ו˙ם ל‰י˜ר‡ '‡חו˙י' .ועיין מ‡‰˘ ‰רכנו בז ‰בספר
'בן מלך – ˘יר ˘‰ירים' )מאמר ז(.
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בשכר הצער עתיד הקב"ה לשלם שכרם

ו‡מנם ביסו„ „‰בר‚‰ ,לו˙ וכל ˆ‰רו˙ ˘ב ,‰ב‡ו מחמ˙ ‰חט‡ים ו‰ריחו˜ מ‡˙
פני ‡ .'‰בל בסופו ˘ל „בר ‚רם מˆב ז ‰ו‰בי‡ ל‰ז„מנו˙ ל‰וכיח ‡˙ ‡‰ב˙ינו ‡ל .'‰
כ‡˘ר ‚ם ב˜˘יים ובריחו˜ מ‡ור פניו‡ ,נו מ˙ע˜˘ים ומ˙‡מˆים בˆער וב˜ו˘י ל˜יים
˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ .ועו„ מ„‰רים ומוסיפים סיי‚ים ו‰י„ורים וסלסולים .ונמˆ‡ כי בסופו
˘ל „בר ‚‰לו˙ ‰בי‡ ‰לנו י˙רון‰˘ ,רי בלי ‚‰לו˙ ל‡ ‰יינו לעולם ב‡ים לי„י מˆב
˜˘ ‰ז ,‰ול‡ ‰י ‰ב‡ לי„י ‚ילוי ‡‰ב˙ינו ל '‰ו„בי˜ו˙ינו בו בכל מˆב.
ו‰יינו מ‡„ ‰י˙‡ במ„ר˘ על ˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙ – 'ב‡ו˙˘ ‰ע ‰נ‚זר‰
‚זיר ‰על י˘ר‡ל ˘ילמ„ו ˙ור ‰מ˙וך ˆ‰ער ,ומ˙וך ˘‰עבו„ ומ˙וך ‰טלטול ומ˙וך
‰טירוף ומ˙וך „‰וח˜ ,ומ˙וך ˘‡ין ל‰ם מזונו˙ ,וב˘כר ‡ו˙ו ˆ‰ער ע˙י„ ˜‰ב"‰
ל˘לם ˘כרם לימו˙ בן „ו„ כפול ומכופל˘ ,נ‡מר )ישעיה מ( '‰נ‡ '‰ ‰לו˜ים בחז˜ יבו‡
ו‚ו' ‰נ˘ ‰כרו ‡˙ו ו‚ו' ,ו‡ומר )איוב מא( 'מי „˜‰ימני ו‡˘לם ˙ח˙ כל ˘‰מים לי ‰ו‡',
וכענין ˘‡מרו חכמים' ,לטוב˙ו נ˘בר ‰ר‚ל פר˙ו ,כ„י ˘˙ ‡‰מ˘כור˙ו ˘לימ) .'‰תנא
דבי אליהו רבה פרק כא(.
התחזקות אור תושבע"פ בימי הגלות

ו‡ח„ ‰עניינים ˘„בר ז ‰ב‡ לי„י ביטוי‰ ,ו‡ ˙‰רחבו˙„‚‰ ‰ול˘ ‰ל ˙‰ור˘ ‰בעל
פ‰˘ ,‰חל„ ‰וו˜‡ בימי ‚‰לו˙ ,ועי˜ר ˙‰פ˘טו˙ ‰ו‡‰ר˙‰ ‰י˙ ‰ב„ורו ˘ל רבי
ע˜יב‡ ל‡חר ‰חורבן.
ועיין במ˘ ‰כ˙ב ‰נˆי"ב על ‰פסו˜ 'וי‰י ˜ול ˘‰ופר ‰ולך וחז˜ מ‡„' ' -מ˘ונ‰
מ„רך ˜ול ˘ופר˘ ,ב˙חיל˙ו ‰ו‡ חז˜ ומ˘פיל ו‰ולך וכ„˙ני‡ במכיל˙‡ .כ„י ל‚‰י„
לעם ‰ '‰פל‡ ˘ב˙ור˘ ‰בע"פ˘ ,כל מ˘ ‰י˙‡חר ‰זמן י˙חז˜ יו˙ר ויו˙ר‡ .מנם ב‡
ז˜‰ ‰ול מן ‰ע˘ן ‰נור‡ ,ל‰ו„יע כי כמו ע˘ן ‰ו‡ מ˘ל על ח˘כ˙ ˆ‰רו˙ ,ו˘‡ין
‡י˘ רו‡ ‰מ ‰נע˘ ‰בו וכו' ,כך ˙ו˜ף ‚‰לו˙ י‚ ‡‰ורם לחז˜ ז˜‰ ‰ול‡„ ,ילו ‰יו
י˘ר‡ל ב˘לו ‰ב‡ר ıי˘ר‡ל ל‡ ‰י ‰מ˙חז˜ כח ˙ור˘ ‰בע"פ כל כך ,וכמו ˘‰י‰
בבי˙ ר‡˘ון .וכן בכל מ˘ך ‚‰לו˙ ˆ‰רו˙ ‚ורמו˙ ל„‚‰יל ˙ור ‰וכו'‡ ,מנם ‡ין ˘כל
„‡‰ם מבין ‡‰יך ˜ו˘י ‚‰לו˙ נו˙ן ל„‚‰יל ˙ור˘ ‰בע"פ‡ ,בל ‡נו רו‡ין ˘כן ‰ו‡.
על כן ‰ר‡‰ ‰מ˜ום ב" ‰ל„ע˙ ˘מע˘ן ‰נור‡ יוˆ‡ ˜ול ˘‰ולך ומ˙חז˜ ב„רך פל‡'
)העמק דבר שמות יט ,יט(.
וטעם „‰בר ˘נ˙‚ל‡ ‰ור˘ ‰ל ˙ו˘בע"פ „וו˜‡ ב‡ו˙ם „ורו˙ ˘ל ˙‰נ‡ים .מבו‡ר
ב„ברי חז"ל ˘ז ‰מחמ˙ ˘‡ז נז„ככו י˘ר‡ל בעמל וי‚יע˘ ,‰ר˜ על י„י י‚יע ‰וˆער
זוכין ל‡ור ז˘ ‰ל ˙ור˘ ‰בע"פ.
וכי„וע מ„ברי ‰מ„ר˘ ˙נחומ‡ – 'וזו ‰י‡ ˙ור˘ ‰בע"פ ˘‰י‡ ˜˘ ‰ללמו„ ,וי˘
בˆ ‰ער ‚„ול ˘‰ו‡ מ˘ול ‰לחו˘ך˘ ,נ‡מר '‰עם ‰‰ולכים בחו˘ך ר‡ו ‡ור ‚„ול'
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)ישעיה ט ,א(‡ ,לו בעלי ˙‰למו„ ˘ר‡ו ‡ור ‚„ול˜‰˘ ,ב" ‰מ‡יר עיני‰ם ב‡יסור ו‰י˙ר,
בטמ‡ ובט‰ור וכו'˙‰ ,ור˘ ‰בע"פ ˘י˘ ב„˜„ ‰ו˜י מˆו˙ ˜לו˙ וחמורו˙' )פרשת נח ג(.
וכן ‡י˙‡ ל„‰י‡ במ„ר˘ – 'מ˜ר‡ ומ˘נ˘ ‰ני‰ם מפי ‚‰בור ‰נ‡מרו וכו'‡ ,ל‡
כ˘נ˙ן ˜‰ב"˙‰ ˙‡ ‰ור ‰לי˘ר‡ל ל‡ נ˙נ ‰ל‰ם ‡ל‡ כחטין ל‰וˆי‡ מ‰ן סול˙,
וכפ˘˙ן ל‡רו‚ מ‰ן ב‚„ ,בכלל ופרט ,ופרט וכלל ,וכלל ופרט וכלל וכו' ,לפי ˘ל‡
מˆ‡ ˜‰ב" ‰בבני ‡„ם ˘עו˘ים ‡˙ ˙‰ור ‰ו‰מˆו˙ בˆער ,ובנין בי˙ ‡חרון בˆער,
ומˆערים עˆמן על ˙‰ור ‰ועל ‰מˆו˙ ,לפיכך נ˙ן ל‰ם ˜‰ב"' ‰מ˘נ '‰ל‰ם ולבני‰ם
ולבני בני‰ם ע„ סוף כל „‰ורו˙' )תנא דבי אליהו זוטא פרק ב(.
תורתו של משיח  -על ידי הצער והמסירות נפש בגלות
וכמו כן על י„י ‰עמי„ ‰בנסיון ו‰מסירו˙ נפ˘ ˘ל כנס˙ י˘ר‡ל ב‡לפיים ˘נו˙
‚‰לו˙‰‰ ,ולכים ‡חר  '‰ב‡˘ ובמים' ,כי עליך ‰ור‚נו כל ‰יום' ,נזכ ‰למˆב ˘ב‰
י˙‚ל‡ ‰ור ˙ור ‰נעל ‰ונ˘‚ב ,כ„‡י˙‡ – '˙ור„‡˘ ‰ם למ„ בעו"‰ז ‰בל ‰י‡ לפני
˙ור˙ו ˘ל מ˘יח' )קהלת רבה יא ,יב( .ובר˘"י – 'ומובטחים מ‡˙ו ל‰ופיע עו„ עלי‰ם
לב‡ר ל‰ם סו„ טעמי ‰ומס˙ר ˆפונו˙י) '‰רש"י שה"ש א ,ב( .וכן יזכו ל‚˙‰לו˙ ˘‰כינ‰
ב‡ספ˜לרי‡ ‰מ‡יר ‰כ„כ˙יב – 'ונ‚ל ‰כבו„  '‰ור‡ו כל ב˘ר יח„יו כי פי „ '‰יבר'
)ישעיה מ ,ה( .וכן כ˙יב – 'ול‡ יכנף עו„ מוריך ,ו‰יו עיניך רו‡ו˙ ‡˙ מוריך' – ובר˘"י
'ול‡ יכנף – ל‡ י˙כס ‰ממך בכנף ב‚„יו כלומר ל‡ יס˙יר ממך פניו .מוריך – ˜‰ב"‰
‰מלמ„ך ל‰ועיל' )שם ל ,כ( .כי עין בעין יר‡ו ב˘וב ˆ '‰יון .ב‚‡ול˘‰ ‰לימ ‰במ‰ר‰
בימינו ‡מן.
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מאמר ג

אני עוסק בורא אורו של מלך המשיח
ממני מאתי יצאו הדברים
הקב"ה היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח

‰פר˘יו˙ ‰עוס˜ים במ‡ורעו˙ חיי ˘‰בטים ל‡חר חזר˙ יע˜ב מפ„ן ‡רם ,ע„ לסיום
ספר בר‡˘י˙ מעוררים ˜ו˘י רב ,כ‡˘ר ל‡ורך ˜˙‰ופ ‰כול ‰מ˙נ‰לים מ‡ורעו˙
˙מו‰ים ביו˙ר .ו‰נ ‰במ„ר˘י חז"ל נ˙ב‡ר כי ‡כן ‚ל‚ול מ‡ורעו˙ ‡לו ‰מ ‰מס˙רי
‰‰נ‰ ‰‚‰עליונ ,‰וב‰כרח ‰יו ˆריכים ל‰ס˙בב „‰ברים ב‡ופנים ‡לו ל˙כלי˙ נ˘‚ב‰
וייעו„ים עליונים מעˆ˙ו ‰עמו˜˘ ‰ל מסבב ‰סיבו˙.
ו‡מרו במ„ר˘ – 'וי‰י בע˙ ‰‰י‡' – רבי ˘מו‡ל בר נחמן פ˙ח 'כי ‡נכי י„ע˙י
‡˙ ‰מח˘בו˙' )ירמיה כט ,יא(˘ ,בטים ‰יו עסו˜ין במכיר˙ו ˘ל יוסף ,ויוסף ‰י ‰עסו˜
ב˘˜ו וב˙עני˙ו ,ר‡ובן ‰י ‰עסו˜ ב˘˜ו וב˙עני˙ו ,ויע˜ב ‰י ‰עסו˜ ב˘˜ו וב˙עני˙ו,
וי‰ו„‰ ‰י ‰עסו˜ לי˜ח לו ‡˘ ,‰ו˜‰ב"‰ ‰י ‰עוס˜ בור‡ ‡ורו ˘ל מלך ‰מ˘יח' )ב"ר
פה ,א(.
‰נ ‰כי כן ,בעו„ ˘„‡‰ם יר‡ ‰לעינים „ברים טבעיים כ„רכו ˘ל עולם ,ו‰כל
עטופים ב˘˜ם ו˙עני˙ם על ˆרו˙ ‰חיים ו˙ל‡ו˙י‰ם˜‰ ,ב" ‰יו˘ב ובור‡ ‡ורו ˘ל
מ˘יח ,ו‡י˘ ‡ינו ˆופ ‰ויו„ע ס˙רי „רכיו.
ובמ„ר˘ ˙נחומ‡ – 'כי ל‡ מח˘בו˙י מח˘בו˙יכם וכו' ,יוסף מכרו ‡ו˙ו ‡חיו
למ„נים ו‰מ„נים מכרו ‡ו˙ו ‡ל מˆרים ,ע„ ˘ל‡ יר„ יוסף ,יר„ י‰ו„ ‰ל˜˙‰ין ‚ו‡ל
‡חרון ז ‰מלך ‰מ˘יח .וילך י‰ו„‡ ‰ין כ˙יב כ‡ן‡ ,ל‡ ויר„ י‰ו„‡ ,‰מר רבי יוחנן,
נסמך ירי„ ‰לירי„ ,‰ירי„˙ יוסף לירי„˙ י‰ו„ ,‰ויוסף ‰ור„ מˆרימ ,‰ויר„ י‰ו„'‰
)וישב יא(.
כל בנין עם ישראל בדרכים מופלאות

ו‰נ ‰כבר ‡‰רכנו בכמ ‰מ˜ומו˙ ˘לכל ‡ורך „‰רך פעל ˜‰ב" ‰ב‡ופן ˘י‰י‰
מו„‚˘ ובולט ‰פל‡ ˘ביסו„ יˆיר˙ו ˘ל עם י˘ר‡ל ,וסיבב סיבו˙ ב‡ופן ˘ב„רך
‰טבע ל‡ ‰י˙‡ ‰פ˘רו˙ כלל ל˙‰פ˙חו˙ו ול˜יומו.
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ובי‡רנו ˘בכך מ˙‚ל ‰לעין כל יחו„יו˙ו ˘ל עם י˘ר‡ל ,ובכך נמˆ‡ ˘עם ז ‰נבר‡
ב‡ופן י˘יר ומיוח„ מ‡˙  .'‰וכמו ˘כ˙וב 'עם זו יˆר˙י לי ˙‰ל˙י יספרו' )ישעיה מג ,כא(.
ובפר˘˙ ‡‰זינו '‰ל‡ ‰ו‡ ‡ביך ˜נך ‰ו‡ ע˘ך ויכוננך' )דברים לב ,ו(.
מר‡˘י˙ ˆמיח˙ו ,מ‰ו ‰עם י˘ר‡ל יˆיר ‰מיוח„˙‡˘ ,ינ ‰נמני˙ ב˘ור‡ ‰ח˙
עם כל יˆורי עולם ,ו„רכי ‰ '‰נס˙רו˙ עולו˙ ומ˙‚לו˙ בכל ˘לבי יˆיר˙ו – למעל‰
ממח˘בו˙ בני ‡„ם ,למעל ‰מ‚„רי ‰טבע ,למעל ‰ממי„˙ ˘‡ר ‡ומו˙ ‰עולם.
ולפיכך נטע  ˙‡ '‰כל יסו„ו˙ עם י˘ר‡ל על מע˘י פל‡ וניסים מ˘ור˘ ‰וויי˙ו,
וכבר ב˙ול„ו˙ חיי ‡‰בו˙ ניכר ‰י„  '‰ו‰נ˙‚‰ו ‰מיוח„˙‰ ,חל בפ˜י„˙ ‡‰מ‰ו˙
˘‰יו ע˜רו˙ ,ו‚‰נ˙ ‡‰בו˙ מכל ‰ב‡ים עלי‰ם ,וכ„כ˙יב – 'וי˙‰לכו מ‚וי ‡ל ‚וי
ומממלכ‡ ‰ל עם ‡חר .ל‡ ‰ניח ל‡י˘ לע˘˜ם ויוכח עלי‰ם מלכים‡ .ל ˙‚עו במ˘יחי
ובנבי‡י ‡ל ˙רעו' )דברי הימים א' טז ,כ-כב( .וע„ ‰יו˙ עם י˘ר‡ל ל‚וי ‚„ול עˆום ורב,
„רך ˘עבו„ מˆרים ,ולכל לר‡˘ ˙‰בט‡ „בר ז ‰במיוח„ כמובן ב'יˆי‡˙ מˆרים' ,בי„
חז˜ ‰בזרוע נטוי ‰ב‡ו˙ו˙ ובמופ˙ים ,בע˘ר˙ ‰מכו˙ וב˜ריע˙ ים סוף ,ו‚ם ‡חר כך
‰ליכ˙ם במ„בר ב‰ע„ר כל ˙נ‡י ˜יום ‡נו˘יים ,וע„ לכניס˙ם ל‡רˆם ו˙‰בססו˙ם
במ˜ום מו˘בם ,כעם בן חורין ˘‰וכן ˘לום ובטח ב‡רˆו.
‡מנם ‰יˆיר‰ ‰מיוח„˙ ˘ל עם י˘ר‡ל‡ ,ינ ‰מ˙בט‡˙ ר˜ ב‚ילוי נסים ונפל‡ו˙
למעל ‰מ„רך ‰טבע בלב„‡ ,ל‡ ‚ם כ‡˘ר נ˙בונן בˆיוני „‰רך ˘‰יו ˙לויים לכ‡ור‰
בי„י ‡„ם ,ו‡˘ר ל‡ ‰יו חור‚ים מ‚„רי ‰טבע‡ ,ף ב‰ם נווכח לר‡ו˙ כי ˆירוף ‰מ˜רים
‰ינו מפלי‡ ביו˙ר‡ .כן‚ ,ם זו ‰י‡ בחינ ‰מיוח„˙ ˘ל יˆיר ‰בפני עˆמ ,‰כ‡˘ר י„
‚˘‰‰ח ‰מסובב˙ ‡˙ מח˘בו˙ „‡‰ם ,כ„י ל‰בי‡ ‡˙ „‰ברים בˆור ‰בל˙י ˆפוי‰
בעליל ,כנ‚„ כל ‰נסיבו˙ וכנ‚„ כל מ˘ ‰נר‡ ‰לעיני ב˘ר ו„ם.
בנין המלכות בדרכי הנהגה מופלאים ובלתי צפויים

ס‚נון ז˘ ‰ל יˆיר ,‰בולט בייחו„ ב˙‰פ˙חו˙ מלכו˙ י˘ר‡ל‰˘ ,י‡ מ‡בני ‰יסו„
˘ל עם י˘ר‡ל ,ב‰יו˙ ‰מסמל˙ ‡˙ ˙ו˜פו ומעמ„ו ‰עליון על כל ‚ויי ‡‰ר .ıמלכו˙
זו‰ ,נ‡ˆל˙ מכח מלכו˙ ‚‰ ,'‰יע ‰ל˘י‡ פריח˙ ‰בימי „ו„ ו˘למ ,‰ו˙ו˘לם במלו‡‰
במלכו˙ו ˘ל מלך ‰מ˘יח˘‡ ,ר י˘פוט ב˘ם  ˙‡ '‰כל יו˘בי ˙בל.
כל ˘לבי ‰˙‰וו˙˘ ‰ל מלכו˙ זו ,ל‡ ‰יו מכוונים בי„י ‡„ם ,וי˙יר ‰מזו ˘‡י˘
ל‡ ‰י ‰יכול לˆפו˙ כלל ‡˙ ˙‰רח˘ו˙ם .י˘ מ‰ם ˘‡ף ‰יו ני„ונים ב˘ע˙ם כטעו˙
וכ˙˜ל ,‰ע„ ‡˘ר נ˙ברר כי י„  '‰סיבב„‰ ˙‡ ‰ברים „וו˜‡ בˆור ‰זו ,כ„י ל‰בי‡
ל˙וˆ‡‡ ‰חר˙ לחלוטין.
˙חיל˙˘ ‰ל מלכו˙ י˘ר‡ל ‰י‡ בברכו˙ יˆח˜ ‡˙ יע˜ב ,כ‡˘ר יˆח˜ נ˙כוון לברך
ב‰ם ‡˙ ע˘יו ,ומבלי י„יע˙ו ב‡ יע˜ב ב˙חבול ‰ונטלם ,ז‡˙ ועו„˘ ,ב˙חיל‡ ‰ף
יע˜ב עˆמו ל‡ ‡ב ‰ל˜בלם ,ור˜ ל‡חר ‰פˆרו˙י˘ ‰ל רב˜‰ ‰סכים יע˜ב ל‰עמי„
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עˆמו במ˜ום ע˘יו .וכך ב„רך בל˙י סלול ‰ובל˙י טבעי˙ בעליל ,זכ ‰יע˜ב בברכ˙
'יעב„וך עמים וי˘˙חוו לך ל‡ומים' – ‰בטח˙ עליי˙ י˘ר‡ל ל‚„ול ‰וממ˘ל˙ו על
כל ‚ויי ‡‰ר.ı
„בר ז‰ ‰י ‰ב‡ופן ˘ל‡ מכוון על י„י יˆח˜ ‡ל‡ ‰ '‰זמין לי„ו ‡˙ „‰בר ˘ל‡
ברˆונו ו˘ל‡ בי„יע˙ו ,ור˜ ל‡חר מכן ביט‡ ‡˙ ‰סכמ˙ו למל‡ רˆון ‚˘‰‰ח‰
‰עליונ.‰
‰מ˘ך ˘ו˘ל˙ ‰מלכו˙ ‰ו‡ בלי„˙ י‰ו„ ,‰בן ל‡˘‡ ,‰ר ‡ף ‰י‡ נז„וו‚ ‰ליע˜ב
˘ל‡ מ„ע˙ו ,כ‡˘ר עˆם ‰יו˙ ל‡ ˙˘‡ ‰יע˜ב ל‡ ‰י„ ‰בר ˆפוי ומ˙וכנן ,כי ‡ם
נ˙‚ל‚ל „‰בר ˘ל‡ ברˆונו ,ובז ‰כבר ˙‰בט‡ ˘‰כל מ˙נ‰ל ב‡ופן ˘מיימי.
כך נמˆ‡ בסופו ˘ל „בר ,כי „וו˜‡ ל‡‰ ‰י‡ ‡˘ר מיוˆ‡י חלˆי ‰נבחר ‰בן ‰ר‡וי
למלכו˙ על י˘ר‡ל.
מלכות בית דוד מתפתחת בנתיבים עלומים

˘‰לבים ‰ב‡ים ב˙‰פ˙חו˙ ‰מלכו˙ כרוכים במע˘ים ˙מו‰ים˘‡ ,ר ˘‰ „ˆ‰וו‰
˘ב‰ם ˘מ‰לכי‰ם ˙‰נ‰לו ˘ל‡ ברˆונם ˘ל כל ‰מעורבים ,ומ‡˙ ˙‰ '‰פ˙חו
מ‡ורעו˙ בניינו ˘ל מלכו˙ י˘ר‡ל.
מע˘ ‰י‰ו„ ‰ו˙מר – מ‰ו ‰חולי ‰עי˜רי˙ ביˆיר˙˘ ‰ל מלכו˙ י‰ו„ ,‰כ‡˘ר
י‰ו„ ‰מייבם ˘ל‡ בי„יע˙ו ‡˙ ˙מר כל˙ו ,ו‡ינו מ˘ער ב„ע˙ו כי י„ ‚˘‰‰ח ‰סולל˙
כ‡ן „רך מופל‡ ‰ל‰ולי„ ממנ ˙‡ ‰פר˘‡ ıר מיוˆ‡י חלˆיו ˙˜ום מלכו˙ בי˙ „ו„.
על פר˘ ‰זו „ר˘ו חז"ל ‡˙ ‰מימר‡ ‰נ"ל – 'ו˜‰ב"‰ ‰י ‰עוס˜ בור‡ ‡ורו ˘ל מלך
‰מ˘יח' )ב"ר פה ,א(˘‡ ,ר בעו„ כולם ‰יו עסו˜ים בענייני‰ם וסבורים כי ‰ם מובילים
ובוחרים ‡˙ „רכם ב‡˙‰ם לרˆונם ו„ע˙ם ,וב‡מ˙ ‰י ‰ז ‰מס˙רי ‚ל‚ולי ‰‰נ‰‚‰
‰עליונ.‰
וכ„‡י˙‡ במ„ר˘ 'ויט ‡לי‡ ‰ל „‰רך‡ .מר רבי יוחנן ,בי˜˘ לעבור ,וזימן לו
˜‰ב" ‰מל‡ך ˘‰ו‡ ממונ ‰על ‡˙‰ו‡ ,‰מר לו י‰ו„‰ ‰יכן ‡˙‰ ‰ולך ,מ‰יכן מלכים
עומ„ים ,מ‰יכן ‚„ולים עומ„ים .ויט ‡לי‡ ‰ל „‰רך ,בעל כרחו ˘ל‡ בטוב˙ו' )ב"ר
פה ,ח(.
וב‚מר‡ – '‡מר ‰לי ‰בב˜˘ ‰ממך ‰כר פני בור‡ך ו‡ל ˙עלים עיניך ממני' ,ויכר
י‰ו„ ‰וי‡מר ˆ„˜ ‰ממני וכו' ,ממני ,מנ‡ י„ע ,יˆ˙ ‰ב˙ ˜ול ו‡מר ,‰ממני יˆ‡ו
כבו˘ים' )סוטה י.(:
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ובר˘"י – 'כבו˘ים – „ברים עלומים ˘נ‚זרו מלפני˘ ,יˆ‡ו מזו מלכים ,ו‡י ‡פ˘ר
לˆ‡˙ ‡ל‡ מי‰ו„„ ,‰כ˙יב ‚ור ‡רי ‰י‰ו„ ,‰כבו˘ים„ ,ברי ס˙ר ‚זיר˙ ‰מלך ,כמו
ב„‰י כב˘י „˜וב" ‰למ ‰לך'‚.
וכמו כן ˙‰נ‰לו „‰ברים ב˘ור˘ים ‰נוספים ˘מ‰ם ˙‰פ˙ח ‰מלכו˙ בי˙ „ו„,
רו˙ ‰מו‡בי‡' ‰מ˘ ‰ל מלכו˙' ˘ור˘ ‰ממע˘י בנו˙ לוט˘‡ ,ר יל„ו מ‡בי‰ן ב‡ופן
מוזר ומ˘ונ ,‰ו„וו˜‡ בˆור ‰זו ‰˙‰וו‰ ‰ענף ‡˘ר ˆ‰מיח ‡˙ ‡מ˘ ‰ל מלכו˙ .וכמו
˘‡מרו חז"ל )ב"ק לט˜‰˘ (:ב"‰ ‰וˆי‡ מלוט ˘˙י פרי„ו˙ טובו˙.
‡˙ „רך ‰‰נ‰ ‰‚‰ז‡˙‡ ,נו מוˆ‡ים ב˙ול„ו˙ מלכו˙ י‰ו„‚ ‰ם ב„ורו˙ ‰מ‡וחרים,
במע˘ ‰רו˙ ‰מו‡בי˘ ,‰מו˙ו ˘ל בעל‰ ‰בי‡˙ ‰לי„י כך ˘נ˙‚ייר ‰וני˘‡ ‰לבועז,
מˆ‡ˆ‡י פר ıבן י‰ו„ ,‰ו‡ף ז‡˙ נע˘ ‰במע˘˙ ‰חבול ‰על פי עˆ˙ נעמי כמפור˘
˘ם )רות פרק ג( ,ומחלˆי‰ם יˆ‡ י˘ַ ׁ ƒי ‡בי „ו„‡˘ ,ף ‰ו‡ ל‡ ˙‰כוון ל‰ולי„ ‡˙ „ו„,
ומ‡˙  '‰יˆ‡ „‰בר ,כ„‡י˙‡ בחז"ל )ילקוט המכירי תהילים קיח ,כח(.
מעשים בלתי צפויים  -עדות כי יד ה' עשתה כל זאת
כלומר‰ ,מ‡ורעו˙ ‡˘ר מ‰ם ˙˘‰ל˘לו „‰ברים ‰נ˘‚בים‡ .ין ‰ם מ˙נ‰לים
כ˘‡ר מ‡ורעו˙ ‰עולם לפי מח˘בו˙ מע˘י ‡נו˘ ומזימו˙י‰ם‡ ,ל‡ עˆ˙ ‰ '‰י‡
‰מוביל ‰ו‰מסבב˙ ‡˙ „‰ברים ל˙כלי˙ם.

ו‰נ ‰מלכו˙ בי˙ „ו„ ו˘למ‰ ,‰רי ‰ם כס‡  ,'‰ובי‡רנו במ˜ו"‡ עניינ‰ ‰מיוח„ ˘ל
מלכו˙ בי˙ „ו„˘ ,י˘ ל‰ם י˘יב ‰בעזר ,‰מ˘ום ˘‰מלך מבי˙ „ו„ ‰ו‡ מלך ב˘ם '‰
ויו˘ב על כס‡  '‰למלך .ועל כן ˆריך ל‰יו˙ יˆיר ‰מיוח„˙ ˘ל .'‰
ובמיוח„ מלכו˙ מלך ‰מ˘יח˘‡ ,ר ימלוך על כל ‰עולם ב˘ם  ,'‰וכ‡˘ר ניב‡
יע˜ב – 'ולו י˜ ˙‰עמים' )להלן מט ,י( ,וכן מבו‡ר בנבי‡ים ב‰רב ‰מ˜ומו˙˘ ,ז ‰עניינו
˘ל מלך ‰מ˘יח ˘ימלוך וי˘פוט ‡˙ כל ‡ומו˙ ‰עולם – 'ו‰לכו ‚וים רבים ו‡מרו לכו
ונעל‡ ‰ל ‰ר  '‰ו‡ל בי˙ ‡לו˜י יע˜ב ויורנו מ„רכיו ונלכ ‰ב‡ורחו˙יו כי מˆיון ˙ˆ‡
˙ור ‰ו„בר  '‰מירו˘לם ,ו˘פט בין עמים רבים ו‰וכיח ל‚וים עˆומים' )מיכה ד ,ב-ד(.
כלומר ˘ימלוך על כל ‰עולם ב˘ם .'‰
ועל כן נס˙בבו „‰ברים ‰ללו ב‡ופן על טבעי‡ ,ל‡ על י„י י„ מכוונ˙ מן ˘‰מים,
ב‡ופן ˘בעלי‰ם ועו˘י‰ם כלל ל‡ ˙‰כוונו ל‡ למע˘ים עˆמם ובוו„‡י ˘ל‡
ל˙וˆ‡ו˙ ,וב‡˘ר כן נר‡ ‰בעליל כי ‰רי ‰ם כולם מע˘י  '‰בלב„.

ג  .ויתירה מזו מצינו שאפילו מעשה מכירת יוסף גופא ,שנענשו עליה ,ובכל זאת העמיקו חז"ל לראות במעשה זה
דבר נשגב לדורות ,כדאיתא במדרש ' -וישבו לאכל לחם' – 'אמר רבי אחוה בר זעירא עבירתן של שבטים זכורה היא
לעולם ,תקוה היא לעולם ,וישבו לאכול לחם ,מאכיל לחם לכל באי העולם' )ב"ר פד ,יז(.

פרשת
מקץ
ביאורים על
סדר הפסוקים

ביאורים

•

פרשת מקץ

רלא

פרשת מקץ
ביאורים על סדר הפסוקים

מ‡ ‡ ,וי‰י מ˜˘ ıנ˙ים ימים.
במ„ר˘ – 'וי‰י מ˜˘ ıנ˙ים ימים – '˜ı
˘ם לחו˘ך' )‡יוב כח – (‚ ,זמן
נ˙ן ליוסף כמ˘ ‰נים יע˘ ‰ב‡פיל‰
בבי˙ ‡‰סורים ,כיון ˘‚‰יע  ,ı˜‰חלם
פרע ‰חלום' )ב"ר פט.(‡ ,
כלומר ˘„ר˘ו חכמים בז‡˘ ‰ין ‰חלום
מ‡ורע בחיי פרע˘ ,‰פ‚ע ב‡ו˙ו
‰זמן ,ו‚רם לו ל˙˘‰חרר‡ ,ל‡ „ר˘ו
חכמים עומ˜ מ˘מעו˙ ‰כ˙וב ˘סיב˙
‰ופע˙ ‰חלום ע˙‰ ‰י' ‰מ˜˘ ıנ˙יים
ימים' ,כי ‰י˙ ‰מטר ‰עי˜רי˙ בחלום
ל˘חרר ‡˙ יוסף ,ומכיון ˘‚‰יע ı˜‰
לסבלו וב‡ זמנו ל˙˘‰חרר ,לכן חלם
פרע‰ ˙‡ ‰חלום.
וע˙ ‰בסופו ˘ל מסע ˙‰ל‡ו˙ ˘עבר
יוסף ,מ‡ז נמכר לעב„ ב‡רı
מ‚ורי ‡ביו וע„ ‰לום ,מ˙‚˘מים
חלומו˙יו ‰ר‡˘ונים ,וב‡ח˙ עול‰
ל‚„ולו˙ ,ממעמ˜י ‰עב„ו˙ ו˘‰פלו˙
לכס ‰מלכו˙ ב‡ר ıמˆרים.

מוסר ˘‰‰כל ‰עובר כחוט ˘‰ני בכל
˘לב ו˘לב ב„ברי ימי יוסף – על
כל ˙‰פוכו˙ מעמ„ו ו˜ורו˙ חייו – ‡ח„
‰ו‡ ,כי – 'רבו˙ מח˘בו˙ בלב ‡י˘
ועˆ˙ ‰ '‰י‡ ˙˜ום' )מ˘לי יט ,כ‡( .על כל
ˆע„ ו˘על במ‰לך „‰ברים‰ ,ננו נוכחים
לר‡ו˙ כי ל‡ ‰י„ ‰בר ˘˙‰נ‰ל כˆפוי,
וכי כל מח˘ב˘ ‰בלב „‡‰ם – ‰בי‡‰
בפועל למטר‰ ‰פוכ‡ ,‰ו˙ ‰סיבב ‰י„
‚˘‰‰ח.‰
ר‡˘י˙ „רכו ˘ל יוסף ˙‰חיל ‰בכך
˘יע˜ב ‡ביו ‡‰ב ‡ו˙ו ,וע˘‰
לו כ˙ונ˙ פסים„ ,בר ‰מבט‡ ‡˙ מעמ„ו
ורוממו˙ו מ˘‡ר ‡חיו .כן מבי‡ יוסף ‡˙
„יב˙ם רע‡ ‰ל ‡בי‰ם ,מע˘˘ ‰לטון
ו˘רר ,‰ו‡ביו מ˜בל ‡˙ „בריו .ול‡חר
מכן בחלומו ˘‡חיו מ˘˙חווים לו ,ו‰ו‡
מספר ‡ו˙ם ל‡חיו ,כלומר ˘מייע„
עˆמו ל‚„ולו˙ .ועו„ מוסיף לחלום,
˘‰ו‡ רו‡ ˙‡ ‰עˆמו מולך על ‡חיו,
ו‡ף ‡ביו ו‡מו מ˘˙חווים לו.
ברם˙ ,ח˙ ‡˘ר יעלו‰ו ‰מע˘ים ‰ללו
למ„רי‚˙ מלכו˙ כמח˘ב˙ יע˜ב

רלב
ויוסף‰ ,רי ˘עˆ˙  '‰סיבב„‰ ˙‡ ‰ברים,
כי בפועל ‰בי‡ו‰ו כל ‡לו לעב„ו˙,
‰יפוכ‚‰ ‰מור ˘ל מלכו˙ .כ‡˘ר
„וו˜‡ חלומו˙יו ו‰ב‡˙ו ‡˙ „יב˙ם
רע ‰ל‡בי‰ם‰ ,ם ‡˘ר ‚רמו ל˜נ‡˙
‡חיו ˘„נו‰ו למי˙‰˘ ,‰ומר ‰בסופו
˘ל „בר לעב„ו˙ .ו‡ו˙ ‰כ˙ונ˙ ‰פסים,
‰מסמל˙ יו˙ר מכל ‡˙ יחוסו ומעמ„ו
‰מרוב ‰מ‡חיו ,זו ‰י‡ ‡˘ר ‰ופ˘ט‰
מעליו ו‰וטבל ‰ב„ם – כ„י לסייע בע„
מכיר˙ו לעב„ .ועל כך ‡מרו חז"ל –
'לעולם ‡ל י˘נ„‡ ‰ם בנו בין ‰בנים,
˘ב˘ביל מ˘˜ל ˘ני סלעים מיל˙ ˘נ˙ן
יע˜ב ליוסף יו˙ר מ˘‡ר בניו ,נ˙˜נ‡ו
בו ‡חיו ,ונ˙‚ל‚ל „‰בר ויר„ו ‡בו˙ינו
למˆרים' )˘ב˙ י.(:
מכיר˙ יוסף לעב„ ‰י˙‡ ‰פו‡ בני‚ו„
‰מלכו˙,
לחלומו˙
‚מור
ונע˘˙ ‰מ˙וך מח˘ב˙ ‡חי יוסף כי
מ˘פל ‰עב„ו˙ לעולם ל‡ י‚יע למלכו˙.
ברם ‚ם בז‡˙ ˜מ ‰עˆ˙  ,'‰כי ˙ח˙
‡˘ר י˘‡ר יוסף עב„ עולם ב‡ר ıנכרי,‰
‰רי ˘„וו˜‡ עב„ו˙ זו‰ ,י‡ ‡˘ר סלל‰
‡˙ „רכו לכ˙ר ‰מלכו˙ .כענין ˘נ‡מר
– 'מ˜ימי מעפר „ל מ‡˘פו˙ ירים
‡ביון .ל‰ו˘יבי עם נ„יבים עם נ„יבי
עמו' )˙‰לים ˜י‚ ,ז–ח( .וכ„‡י˙‡ במ„ר˘
– 'מ˜ימי מעפר „ל – ז ‰יוסף .מ‡˘פו˙
ירים ‡ביון – וי˘לח פרע ‰וי˜ר‡ ‡ל
יוסף .ל‰ו˘יב עם נ„יבים – ויוסף ‰ו‡
˘‰ליט') .מ„ר˘ ˘מו‡ל  ,‰י„( ועל כך ‡מר
יוסף ל‡חיו ב˙‰וו„עו ‡לי‰ם )נ ,כ( –
'ו‡˙ם ח˘ב˙ם עלי רע‡ ‰לו˜ים ח˘ב‰
לטוב.'‰

בן מלך על התורה
וכמו כן ‚ם „רכו לחירו˙ ולמלכו˙,
˙‰נ‰ל ‰כול˘ ‰ל‡ כמח˘ב˙ ‡„ם,
˘כן יוסף בי˜˘ מ˘ר ‰מ˘˜ים ˘יזכיר‰ו
לטוב ‰לפני פרע‡ ,‰ך ‰ל ‰ל‡ זכר ‡˙
יוסף ו‡˙ ב˜˘˙ו ,וכמו ˘כ˙ב ר˘"י
)לט ,כ‚( – 'וי˘כח‰ו וכו' מפני ˘˙ל ‰בו
יוסף בטחונו לזכרו‰ ,וז˜˜ ל‰יו˙ ‡סור
עו„ ˘˙י ˘נים˘ ,נ‡מר )˙‰לים מ˘‡ (‰רי
‚‰בר ‡˘ר ˘ם  '‰מבטחו ול‡ פנ‡ ‰ל
ר‰בים'.
ו‡כן ר˜ מ˜˘ ıנ˙יים ימים ,כ‡˘ר פרע‰
נז˜˜ לפו˙ר חלומו˙‡ ,ו ‡ז על‰
יוסף מבור ˙ח˙יו˙ ,ול‡חר ˘פ˙ר ‡˙
חלומו˙יו כי‡ו˙ ,נ˘‡ חן בעיני פרע,‰
‡˘ר ‰מליכו ב‡ח˙ על כל ‡ר ıמˆרים.

מ‡ ,ב ‰-ו‰נ ‰מן ‰י‡ור עולו˙ ˘בע פרו˙,
יפו˙ מר‡ ‰וברי‡ו˙ ב˘ר ,ו˙רעינ ‰ב‡חו
ו‚ו' .ויי˘ן ויחלום ˘ני˙ ,ו‰נ˘ ‰בע ˘בלים,
עולו˙ ב˜נ‡ ‰ח„ ברי‡ו˙ וטובו˙ ו‚ו'.
ˆריך בי‡ור מ ‰עניינם ˘ל ˘ני ‰חלומו˙,
ו‡ף ˘‰חלום ‡ח„ ‰ו‡ ,כמו ˘‡מר
ל‰לן בפ˙רונו ,י˘ לב‡ר מ ‰ב‡ו לבט‡
‰פרו˙ ועל מ ‰רמזו ˘‰בלים.
ונר‡‰ ‰בי‡ור בז ,‰מ˘ום ˘˘ני „ברים
‡לו ‰ם עי˜ר מ‡כלי „‡‰ם,
‰לחם ,ו‰ב˘ר .וכפי ˘מˆינו ב˜רבנו˙
˘„‡‰ם מבי‡ ל '‰מ˙נובו˙ כפיו‰ ,ם
˘ני מינים ‡לו ,ב˘ר ולחם˜ ,רבנו˙
ב‰מ ,‰ומנחו˙ מן ‚„‰ן] .וכן חוב˙
מע˘רו˙ מן ˙‰ור‰ ‰י‡ ב„‚ן ˙ירו˘
ויˆ‰ר ובב‰מו˙[.

ביאורים

•

פרשת מקץ

כלומר ˘ני חלומו˙ ‡לו ב‡ו יח„יו
ל‰ו„יעו עוˆם ‰רעב ,ו˙חיל‰
‰ר‡ו לו ˘ייבלעו ‰פרו˙ ‰ברי‡ו˙,
כלומר ˘ייע„ר ‰ב˘ר ל‡כיל ‰מן ‡‰רı
מרוב רזון ומחסור ,ול‡חר מכן ‰ר‡ו
לו בחלום ˘‰ני ‡˙ בליע˙ ˘‰בלים
‰מל‡ו˙ ,ב„רך 'ל‡ זו ‡ף זו' ,כי ‰רעב
י‰י ‰כב„ מ‡„ ,ו‡פילו מעט „‚ן ל‰חיו˙
נפ˘ בפ˙ לחם ל‡ ימˆ‡ ב‡ר.ı
ועם ז‡˙ פ˙ר יוסף מ‰י˘נו˙ ‰חלום
פעמיים כי ממ‰ר ‡‰לו˜ים לע˘ו˙ו,
כי בעˆם ‰י„ ‰י בחלום ˘‰בלים לב„ו,
ל‰ו„יע כי י‰י ‰רעב ב„‚ן וייע„ר ‡פילו
פ˙ לחם מן ‡‰ר‡ .ıולם מכיון ˘„‰בר
נכון מעם ‡‰לו˜ים וממ‰ר לע˘ו˙ו ,על
כן נכפל ‰חלום ב˘ני מחזו˙‰˘ ,ם ˘ני
˘לבים ,ב„רך ל‡ זו ‡ף זו ,כ‡מור.

מ‡ ‰-„ ,ו˙‡כלנ‰ ‰פרו˙ רעו˙ ‰מר‡‰
ו„˜ו˙ ‰ב˘ר˘ ˙‡ ,בע ‰פרו˙ יפו˙
‰מר‡ ‰ו‰ברי‡ו˙ ,ויי˜ ıפרע .‰ויי˘ן
ויחלום ˘ני˙ ,ו‰נ˘ ‰בע ˘בלים עולו˙
ב˜נ‡ ‰ח„ ,ברי‡ו˙ וטובו˙.
ˆריך בי‡ור ל˘ם מ‰ ‰זכיר בסוף ‰חלום
‰ר‡˘ון 'וי˜ ıפרע ,'‰וכן מˆיין
ז‡˙ פרע ‰בספרו ‡˙ חלומו ליוסף –
'ול‡ נו„ע כי ב‡ו ‡ל ˜רבנ ‰ומר‡י‰ן
רע כ‡˘ר ב˙חיל ,‰ו‡י˜) 'ıפסו˜ כ‡(,
ולכ‡ור ,‰מ ‰מוסיף לנו „‰בר לענין
‰חלום ופ˙רונו ,ומ ‰מ˘מעו˙ „‰בר
˘˜‰י ıבין ˘ני ‰חלומו˙] .ועיין בחז˜וני
ועו„ מפר˘ים מ˘ ‰בי‡רו בז.[‰
ונר‡ ‰בז‰˘ ,‰רי בפ˙רון ‰חלום ‡מר
לו יוסף – 'ועל ˘‰נו˙ ‰חלום

רלג
‡ל פרע ‰פעמיים ,כי נכון „‰בר מעם
‡‰לו˜ים וממ‰ר ‡‰לו˜ים לע˘ו˙ו'
)פסו˜ לב(‰ .רי ˘י˘ מ˘מעו˙ רב ‰לכך
˘‰יו כ‡ן ˘ני חלומו˙ ,ו‰נ‡ ‰ם ל‡ ‰י‰
מ˜י ıב‡מˆע‰ ,י ‰ז ‰נח˘ב חלום ‡ח„
בלב„ ,ול‡ ‰י ‰בז˘‰' ‰נו˙ ‰חלום'.
ועיין ל‰לן ˘י˙ב‡ר ˘מכיון ˘עניינם
˘ל ˘ני ‰חלומו˙ „ומ ‰ו˜רוב,
על כן ‡מר לו 'חלום פרע‡ ‰ח„ ‰ו‡',
כלומר ˘מכיוון ˘˙וכנם ‡ח„‡ ,זי
ממיל‡ ב‰כרח ˘מ˘ ‰נ˘נ‰ ‰חלום,
ב‡ לרמז ‡˙ ‰פ˙רון ˘'ממ‰ר ‡‰לו˜ים
לע˘ו˙ו' .ו‰נ ‰מ‡ו˙ו ‰טעם ˘מˆ„
˙‰וכן ˘ני‰ם ‰ם ענין ‡ח„‰ ,רי ‡ם ל‡
‰י ‰מ˜י ıפרע ‰בין ˘ני ‰חלומו˙‰ ,י‰
ז ‰נח˘ב לחלום ‡ח„ ,ול‡ ‰י ‰נח˘ב
ל'˘‰נו˙ ‰חלום' ,וממיל‡ ל‡ ‰י ‰בז‰
‰וכח'˘ ‰ממ‰ר ‡‰לו˜ים לע˘ו˙ו'.

מ‡ ,טז בלע„י‡ ,לו˜ים יענ˘ ˙‡ ‰לום
פרע.‰
ופיר˘ ר˘"י – 'בלע„י – ‡ין ‰חכמ‰
מ˘לי ‡ל‡ ‡לו˜ים יענ ,‰י˙ן
עני ‰בפי ל˘לום פרע.'‰
וכן כ˙ב ‰ר˘ב"ם – 'בלע„י – ‡ינו ˙לוי
בי ‡ל‡ ˜‰ב" ‰יו„יענו לפ˙ור
חלומך'.
וכן מˆ‡נו ל‡חר ˘פ˙רונו ‰וטב בעיני
פרע' – ‰וי‡מר פרע‡ ‰ל עב„יו
‰נמˆ‡ כז‡ ‰י˘ ‡˘ר רוח ‡לו˜ים
בו ,וי‡מר פרע‡ ‰ל יוסף ‡חרי ‰ו„יע
‡לו˜ים ‡ו˙ך ‡˙ כל ז‡˙‡ ,ין נבון וחכם
כמוך' )מ‡ ,לח–לט(.

בן מלך על התורה

רלד
ו‰יינו כי בחינ˙ ‰נבו‡˘ ‰י˘ בחלום,
‡ינ ‰ר˜ במחז‰ ‰חלום עˆמו ‡ל‡
בעי˜ר בכוח ‰ני˙ן בי„ „‡‰ם ל˘‰י‚ ‡˙
פ˙רונו .ופ˘וט ˘בחינ˙ נבו‡ ‰זו‡ ,ינ‰
„וו˜‡ כ˘מ„ובר בחלומו˙יו עˆמו‡ ,ל‡
‚ם ל‚בי פ˙רון חלומם ˘ל ‡חריםˆ ,ריך
כוח נבו‡י ‡˘ר בכוחו יוכל לפ˙ור ‡˙
‰חלום נכונ.‰

וכן מˆ‡נו בכל ‰חלומו˙ ‡˘ר פ˙ר יוסף
– ˘'˙ל„‚‰ ˙‡ ‰ול ‰בבעלי) '‰כל˘ון

חז"ל ,ב"ר פח ,(„ ,כלומר ˘‰י ‰מ„‚י˘
˙„יר ˘מ˜ור ‰פ˙רון ‰ו‡ ‡‰לו˜ים.
ובבו‡ו לפ˙ור ‡˙ חלומו˙ ˘‰רים‡ ,מר
ל‰ם – '‰לו‡ ל‡לו˜ים פ˙רונים ,ספרו
נ‡ לי' )מ ,ח(
וז ‰ל˘ון ‰רמב"ן – 'ו‰נכון בעיני כי
‡מר ‰לו‡ ל‡לו˜ים פ˙רונים בכל
‰חלומו˙ ‰נעלמים ו‰ס˙ומים ,ו‰ו‡
יכול ל‰ו„יע פ˙רון חלומכם ,ו‡ם ‰ו‡
נעלם בעיניכם ,ספרו נ‡ לי‡ ,ולי יי˘ר
בעיניו ל‚לו˙ סו„ו ‡לי' .לפי ˘‡ין
‰פ˙רון נ˙ון לכל ‡„ם ,ר˜ ‡י˘ ‡˘ר
רוח ‡לו˜ים בו‰ ,ו‡ ‰יו„ע נכונ ‰ל‰בין
ולפ˙ור ‡˙ „בר .'‰

מ‡ ,לב ועל ˘‰נו˙ ‰חלום ‡ל פרע‰
פעמיים ,כי נכון „‰בר מעם ‡‰לו˜ים
וממ‰ר ‡‰לו˜ים לע˘ו˙ו.
לכ‡ור ‰י˘ ל˘˜‰ו˙‰ ,רי ‚ם חלומו ˘ל
יוסף נ˘נ ‰פעמיים ,ומ„וע ל‡
נ˙˜יימו מי„ כי ‡ם ל‡חר ע˘רים ו˘˙ים
˘נ.‰

ועיין ר˘ב"ם ˘עמ„ על כך ופיר˘ –
'ועל ˘‰נו˙ ‰חלום – ‡בל חלומו˙
˘ל יוסף ‡ף על פי ˘נ˘נו ב‡לומו˙
ובכוכבים ‡ילו ‰יו בליל‡ ‰ח„ כ‡ל,‰
‰יו נמ‰רים'.
כלומר ˘מ‰˘ ‰וכיח ‡ˆל פרע‰
˘„‰בר י˙˜יים מ‰ר‰ ‰ו‡ מ˘ום
˘‰י˘נו˙ ‰חלום ‰י ‰בליל‡ ‰ח„˘ ,ז‰
מוכיח ˘‰ו‡ חלום ‡ח„ ,וכפי ˘‚„‰י˘
לפניו – 'חלום פרע‡ ‰ח„ ‰ו‡' )פסו˜ כ,(‰
וחלום ‡ח„ ‰נ˘נ ‰פעמיים ‰ו‡ ‡ו˙
על ‰מ‰ירו˙ ˘‡‰לו˜ים חפ ıלע˘ו˙ו.
‡ולם ˘ני חלומו˙ יוסף מכיון ˘ל‡ ‰יו
בליל‡ ‰ח˙ ‡ינם חלום ‡ח„‡ ,ל‡ ‰ם
˘ני חלומו˙ נפר„ים ,ו‡ין כ‡ן ‰וכח‰
על ‰מ‰ירו˙.
ונר‡ ‰עו„ לחל˜ ביסו„ „‰בר ,בין
‰י˘נו˙ חלום פרע ‰ל‰י˘נו˙
חלומו˙ יוסף ,כי ‰נ˘ ‰ני חלומו˙יו
˘ל פרע ‰על ‡ף ˘˘ונים ‰ם ב˙וכנם
וˆור˙ם‰ ,רי ˘מ˘מעו˙ם ‡ח˙ ‰י‡
– ˘בע ˘נו˙ רעב ˘ב‰ן ל‡ י‰י ‰מזון
במˆרים.
ועיין מ˘ ‰כ˙ב ‰רמב"ן – 'ו‰נ ‰פרע‰
עˆמו ‰כיר כי ענין ‡ח„ ‰ו‡ ,ולכך
‰זכיר 'ו‰נ ‰חלום' ,וכך ‡מר 'חלום
חלמ˙י ופו˙ר ‡ין ‡ו˙ו' ,ול‡ ‰זכיר
'חלומו˙' ,וז ‰טעם 'ו‡ר‡ בחלומי',
‡בל ‰כ˙וב ‰זכיר 'ו‡ין פו˙ר ‡ו˙ם
לפרע ,'‰לומר ˘‡ין פו˙ר ‡פילו ‡‰ח„
מ‰ם' )פסו˜ ז(.
ולכן מ‡חר ˘מ˘מעו˙ ‰חלומו˙ מכוונ˙
ל˙כלי˙ ‡ח˙ ,ופ˙רון ˘ני‰ם ‡ח„
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˘‰י˘נו˙ ‰חלום פעמיים
ƒ
‰ו‡‰ ,רי
פירו˘ו חלום כפול˘ ,י˘ בו מ˘נ˙ ‰ו˜ף
‰מלמ„ כי נכון ומזומן „‰בר ,ונמ‰ר
ל˜˙‰יים.
‡ך חלומו˙יו ˘ל יוסף ,ל‡ ‰יו ˘ונים
ר˜ בˆור˙ ‰ופע˙ם בלב„‡ ,ל‡ ‚ם
במ˘מעו˙ם ‰יו ˘ונים ,וכמו ˘בי‡רנו
˘ם ˘כל ‡ח„ ‰י ‰מכוון למטר ‰נפר„˙
ופ˙רון ˘ונ ‰ביחס ל˘לבים ˘ונים
במלכו˙ו ,ולכן ‡ינם נח˘בים כחלום
˘נ˘נ ‰פעמיים‡ ,ל‡ כ˘ני חלומו˙
נב„לים .ועיין ˘ם מ˘ ‰בי‡רנו בז.‰

מ‡ ,ל‚ וע˙ ‰יר‡ פרע‡ ‰י˘ נבון וחכם,
וי˘י˙‰ו על ‡ר ıמˆרים.
ל‡חר ˘פ˙ר יוסף ‡˙ חלומו˙יו ˘ל
פרע ,‰לפי‰ן ע˙י„ו˙ לבו‡ ˘בע
˘נו˙ ˘ובע ו‡חרי‰ן ˘בע ˘נו˙ רעב,
‰רי‰ו מוסיף ומייע ıלו ‡יזו‰י „‰רך
‰י˘ר ‰ל˜„ם ‡˙ פני ‰ב‡ו˙ ,ל˙‰חיל
בˆביר˙ בר ב˘נו˙ ˘‰ובע ,ולמנו˙
‡„ם בעל ˙‰כונו˙ ‰מ˙‡ימו˙ לנˆח על
‰מל‡כ„‚‰ ‰ול.‰
ו‰נ‡˘‰ ‰ל ‰עול ‰מ‡לי ,‰מי בי˜˘
ז‡˙ מי„ו ,לייע ıלמלכו˙ כ„˙
מ ‰לע˘ו˙ ,ו‰רי ל‡ ‰בי‡ו‰ו לפני
פרע ‰כיוע‡ ıו כחכם ‰ר‡וי ל‰ימנו˙
בין חכמי ‰מלך‡ ,ל‡ ‰ריˆו‰ו מן ‰בור
כ‡סיר ‰נמ˜ בבי˙ ‡‰סורים' ,נער עברי
עב„ ל˘ר ‰טבחים'˘ ,נ˙‚ל ‰על י„י
˘ר ‰מ˘˜ים כמי ˘כוחו יפ ‰בפ˙רון
חלומו˙ ,ולכ‡ור ,‰מעבר לפ˙רון

רלה
‰חלום עˆמו ,ל‡ ‰י ‰ר‡וי לו ל‰וסיף
„בר מ„ע˙ו.
ו‰רמב"ן פיר˘ – 'ו‡מר יוסף כל ז‰
בעבור ˘יבחרו ‡ו˙ו ,כי
‰חכם עיניו בר‡˘ו'] .ועיין מ˘ ‰בי‡רנו
בז ‰בסוף פר˘˙ וי˘ב )מ ,כ‚( ‡יך ‰י‰
„‰בר ר‡וי מˆ„ מי„˙ ‰בטחון[.
‡ולם ע„יין ‡ין ז ‰מספי˜ ליי˘ב ‡˙
˙‰מי ,‰‰כיון ˘מˆ„ פרע ‰ו‚ינוני
‰מלכו˙ ‡ין ר‡וי לו לומר „בר ˘ל‡
נ˙ב˜˘ ‡ליו .ו‰רי לכ‡ור ‰נח˘ב „‰בר
כעזו˙ וחוˆפ ‰כלפי ‰מלכו˙ ,וכיˆ„
‰ר‰יב יוסף עוז ל‰עמי„ עˆמו בסכנ ‰זו,
‡˘ר בעטי‰ ‰י ‰עלול ל‰יענ˘ בחומר‰
ול‰וˆי‡ כל ˘כרו ב‰פס„ו .וכיˆ„ ב‡מ˙
‰וטב „‰בר בעיני פרע„‡˘ ,‰ם ˘ל‡
נ˙ב˜˘ כלל ל˘‰מיע ‡˙ „ע˙ו י˙יימר
לייע ıלמלך מ ‰יע˘ ‰ומ ‰יפעל] .ועיין
ב'‡ור ‰חיים' מ˘ ‰פיר˘ בז.[‰
ונר‡ ‰כי עˆ ‰זו ˘נ˙ן יוסף לפני פרע,‰
ל‡ ‰י˙ ‰כ‰מלˆ ‰מע˘י˙ ‚רי„‡,
‡ל‡ ‰י‡ מ‰ו ‰חל˜ בל˙י נפר„ מפ˙רון
‰חלום‰˘ .רי כל יסו„ו ˘ל ‰פ˙רון נעוı
בכך˜‰˘ ,ב" ‰מ‚ל ‰לפרע˘‡ ˙‡ ‰ר
‰ו‡ חו˘ב לע˘ו˙ ,וכפי ˘יוסף פו˙ח
„בריו˘‡' :ר ‡‰לו˜ים עו˘‰ ‰ר‡˙‡ ‰
פרע .'‰וע˙ ‰מוסיף יוסף ומפר˘ מ„וע
‰ו‡ מר‡ ‰ז‡˙ לפרע – ‰ל‡ ל˘ם י„יע‰
בלב„‡ ,ל‡ מ˘ום ˘פרע‰ ‰ו‡ ‰מלך
˘‰ולט על ‰עם ועל ‡‰ר ,ıו‰ו‡ בעל
‰סמכו˙ ו‡‰חריו˙ לפעול ול‰כריז
על חימו˘ ‡‰ר ,ıובכלל ז ‰למנו˙ ‡˙
‡‰נ˘ים ‰מ˙‡ימים ˘יעס˜ו ב‰כנ˙
‡‰ר ıל˜ר‡˙ ‰ב‡ו˙ .זו ‰י‡ ‡פו‡

רלו
˘‰למ˙ כוונ˙ ‰חלום ,כי ל‡ לחינם
‚˙‰ל‰ ‰חלום לפרע‡ ,‰ל‡ כ„י ל‰ורו˙
לו ˘עליו חל‰ ‰חוב ‰ל˜ום ולע˘ו˙
מע˘ ,‰מ˙ו˜ף ˙פ˜י„ו כמלך.
וי˘ ל‰וכיח כן ממ˘ ‰נ‡מר בסיום „ברי
יוסף )פסו˜ים לז–לח( 'וייטב „‰בר
בעיני פרע ‰ובעיני כל עב„יו .וי‡מר
פרע‡ ‰ל עב„יו ‰נמˆ‡ כז‡ ‰י˘ ‡˘ר
רוח ‡לו˜ים בו'.
ולפי ז‚ ‰ם ˙בו‡ על בי‡ור˘˙ ‰וב˙ו
˘ל פרע ‰ליוסף – 'וי‡מר פרע‡ ‰ל
יוסף ‡חרי ‰ו„יע ‡לו˜ים ‡ו˙ך ‡˙ כל
ז‡˙ ‡ין נבון וחכם כמוך' .ופיר˘ ר˘"י
– '‡ין נבון וחכם כמוך – לב˜˘ ‡י˘ נבון
וחכם ˘‡מר˙ ,ל‡ נמˆ‡ כמוך' .כלומר,
ל‡ נ˙כוון פרע ‰ל„ברי ˘בח בעלמ‡,
‡ל‡ לומר לו ,כי ‰ו‡ ‰ו‡ ‡‰י˘ ‰חכם
ו‰נבון ‡˘ר ‰פ˙רון כיוון ‡ליו .ולכן –
'‡˙‰˙ ‰י ‰על בי˙י ועל פיך י˘˜ כל
עמי'.
ורבים מן ‰מפר˘ים נ˙˜˘ו בפ˘ר „‰בר,
כי לכ‡ור ‰מ ‰ענין זˆ‡ ‰ל ז,‰
כלום ˆ‰לח˙ו ˘ל יוסף בפ˙רון ‰חלום
מעי„ ‰ב‰כרח על ‡˙‰מ˙ו ל˙פ˜י„
ז ,‰ו‰ל‡ ˘˙י חכמו˙ נפר„ו˙ לחלוטין
‰ן ,ול‡ מן ‰נמנע ‰ו‡ ˘חכמ˙ ‰פ˙רון
ני˙נ ‰ליוסף ,בעו„ ˘‰יכול˙ ל‰וˆי‡ו
‡ל ‰פועל ל‡ ני˙נ„ ‰וו˜‡ לו.
‡ל‡ לפי ‡‰מור יבו‡ר ,כי ‡ף מינויו
˘ל יוסף נובע מ‡ו˙ו ‰טעם,
˘כן ,כ„רך ˘פ˙ר יוסף ˘עˆם ‚˙‰לו˙
‰חלום ‡ל פרע ,‰מור ‰על כך ˘„‰רך
ל‚˙‰בר עליו ˙לוי ‰בו „וו˜‡‰ .רי

בן מלך על התורה
על ‡ו˙ו ‰מ˘˜ל ˜‰י˘ פרע ,‰כי ‚ם
ליוסף ל‡ נז„מן ‰פ˙רון לחינם ,ו‡ם
סיבב ‡‰לו˜ים ˘יוסף י˘כיל לפ˙ור ‡˙
‰חלום‡ ,ו˙ ‰ו‡ ˘‡ף יטיב לפ˙ור ‡˙
‰מˆי‡ו˙ ˘עלי ‰מעי„ ‰חלום ,ו‡ם כן –
‡ין נבון וחכם כמוך – ל˜יים בעˆמך ‡˙
‰מ˙חייב מפ˙רונך.

מ‡ ,מב-מ‚ ויסר פרע ˙‡ ‰טבע˙ו מעל
י„ו ,וי˙ן ‡ו˙ ‰על י„ יוסף ,וילב˘ ‡ו˙ו
ב‚„י ˘˘ ,וי˘ם רבי„ ‰ז‰ב על ˆו‡רו.
וירכב ‡ו˙ו במרכב˙ ‰מ˘נ˘‡ ‰ר לו,
וי˜ר‡ו לפניו ‡ברך ,ונ˙ון ‡ו˙ו על כל ‡רı
מˆרים.
במ„ר˘ – '‡מר רבי ˘מעון בן ‚מלי‡ל,
יוסף מ˘לו נ˙נו לו ,פיו ˘ל‡
נ˘˜ בעביר' ‰ועל פיך י˘˜ כל עמי',
‚ופו ˘ל‡ נ‚ע בעביר' ‰וילב˘ ‡ו˙ו
ב‚„י ˘˘'ˆ ,ו‡רו ˘ל‡ ‰רכין לעביר,‰
'וי˘ם רבי„ ‰ז‰ב על ˆו‡רו' ,י„יו ˘ל‡
מ˘מ˘ו בעביר' ,‰ויסר ‰מלך ‡˙ טבע˙ו
מעל י„ו'' ,וי˙ן ‡ו˙ ‰על י„ יוסף' ,ר‚ליו
˘ל‡ פסעו בעביר ,‰יי˙ון וירכבו על
˜רוכין' ,וירכב ‡ו˙ו במרכב˙ ‰מ˘נ‰
‡˘ר לו' ,מח˘ב˘ ‰ל‡ ח˘ב ‰בעביר,‰
˙בו‡ ו˙˜ר‡ חכמ' ,‰וי˜ר‡ו לפניו
‡ברך' ‡ב בחכמ ‰ורך ב˘נים' )ב"ר ˆ.(‚ ,
פר˘יו˙ ‡לו מלמ„ים ‡ו˙נו ‡˙ „רכי
‰‰נ‡‰ ‰‚‰לו˜י˙ בברי‡,‰
וכפי ˘כ˙בנו )חל˜ ‰מ‡מרים בפר˘˙נו מ‡מר
ב 'מע˘‡ ‰בו˙ סימן לבנים' ,ובפר˘˙ ויˆ‡ חל˜
‰מ‡מרים מ‡מר ‚ 'יע˜ב ‡בינו – ˆלם ‡לו˜ים

– מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘ ('‰כי בעו„ ˘˜˙‰ופ‰
‰ר‡˘ונ˘ ‰ל ‡‰בו˙ ,ימי ‡בר‰ם ויˆח˜
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ב‡ו ללמ„נו ‡˙ ‡ופי ‰‰נ‚‰ ‰‚‰לוי‰
ו‰על–טבעי˙ ,ב‰ם פועל  '‰לעי˙ים
בעולם ,בכ„י ל‚לו˙ ‡˙ זרועו ול‰וכיח
לפני ‰נבר‡ים ‡˙ מˆי‡ו˙ ‡לו˜ו˙ו‰ .רי
ב˙˜ופו˙ ˘ל יע˜ב ובמיוח„ בחיי ‰בנים
– ˘‰בטים‰ ,י˙‰‰ ‰נ ‰‚‰ו‚˘‰‰ח‰
‰עליונ ‰מוס˙ר˙ ומלוב˘˙ ב„רכו
˘ל עולם ‰טבעי‡ ,מנם על י„ם סיבב
˜‰ב" ‰מ‰לכים עˆומים ‡˘ר ‰כינו ‡˙
‰מˆי‡ו˙ לייעו„ים ‰נ˘‚בים ‰מיוע„ים
ל .‰ו˙˜ופ ‰זו מלמ„˙ כי ‚ם ‰מ‡ורעו˙
˘‡ין ב‰ם ניסים על טבעיים ,ונר‡ים
בע˙ ˙‰רח˘ו˙ם כ„רכו ˘ל עולם‡ ,ולם
‰מ˙בונן ב‰ם כעבור זמן במבט כולל,
נוכח לר‡ו˙ כי ‰כל ‰ו‡ ‰נ‡ ‰‚‰לו˜י˙
מו˘‚ח˙ ומ„ו˜„˜˙ .וכ„כ˙יב – 'מי חכם
וי˘מר ‡ל ‰וי˙בוננו חס„י ‰˙) '‰ילים ˜ז,
מ‚(.
ו‰נ‡ ‰ח„ ‰יסו„ו˙ ˘ל ‰נ‰ '‰ ˙‚‰ו‡
‰‰נ˘ ‰‚‰ל 'מי„ ‰כנ‚„ מי„,'‰
ומˆינו ז‡˙ כמ ‰פעמים בפר˘יו˙ ‡לו,
˘י˘ ˘„‡‰ם פועל כרˆון  ,'‰ועבור ז‡˙
לכ‡ור ‰מ˜ריב ומוו˙ר על „בר ˘‰י‰
בי„ו ל˘‰י‚ עבור עˆמו ,ול‡חר זמן
מ˙ברר ˘‡„רב„ ‰וו˜‡ על י„י מע˘‰
‰ווי˙ור ˘לו זכ ‰ל˘‰י‚ ‡˙ ‡ו˙ו „‰בר.
וכן ל‰יפך כ‡˘ר „‡‰ם חוט‡ ופועל נ‚„
רˆון  ,'‰בכ„י ל˘‰י‚ „בר מ ,‰בסופו
˘ל „בר ‰ו‡ מפסי„ ז‡˙ ‚ם ‡ם „‰בר
‰י ‰מיוע„ לו.
וז‡˙ ר‡ינו בעליל ,ב‰יו˙ יוסף עב„
בבי˙ פוטיפר ,כ‡˘ר עמ„ לפניו
נסיון ‡˘ר ‰י‡ ‰מור לחרו„ ıינו ל˘בט
‡ו לחס„ ,כי ‰י˙ ‰זו ‡˘˙ ‡„וניו

רלז
‡˘ר בוו„‡י י˘ ל‡ל י„ ‰לע˘ו˙ לו
טוב ‡ו רע .ועם ז‡˙ עמ„ בנסיון ,ו‡כן
כ˙וˆ‡ ‰מכך ˘‰ליכו פוטיפר לבור בי˙
‡‰סורים ,מ˙וך מח˘ב‰˘ ‰ו‡ מ˘פיל
בכך ‡˙ מעמ„ו ע„ ‡פס ˙˜ו‡ ,‰ך עˆ˙
‰ '‰י‡ ˙˜ום ,כי „וו˜‡ ˘‰פל ‰י˙יר‰
זו – ‰י‡ ‡˘ר זימנ ‰לו ‡˙ ˘רי פרע‰
ופ˙רון חלומו˙י‰ם ,וזו ‡˘ר ‰על˙‰
‡ו˙ו בסופו ˘ל „בר מביר‡ עמי˜˙‡
ל‡י‚ר‡ רמ‡.

מב ,ז-ט ויר‡ יוסף ‡˙ ‡חיו ויכירם ,וי˙נכר
‡לי‰ם וי„בר ‡˙ם ˜˘ו˙ ,וי‡מר ‡ל‰ם
מ‡ין ב‡˙ם ,וי‡מרו מ‡ר ıכנען ל˘בר
‡וכל .ויכר יוסף ‡˙ ‡חיו ,ו‰ם ל‡ ‰כירו‰ו.
ויזכור יוסף ‡˙ ‰חלומו˙ ‡˘ר חלם ל‰ם,
וי‡מר ‡לי‰ם מר‚לים ‡˙ם ,לר‡ו˙ ‡˙
ערו˙ ‡‰ר ıב‡˙ם.
‰רב„ ‰נו ‰מפר˘ים בפר˘ ‰זו ,מ„וע
ל‡ ˙‰וו„ע יוסף ‡ל ‡חיו ˙יכף
ב˘ע˙ בו‡ם למˆרים‡ ,ל‡ ˙‰נכר ל‰ם
וˆיערם בעלילו˙ רבו˙ ,ב‡מרו ‡לי‰ם
כי מר‚לים ‰ם .כן י˘ ל˙מו ,‰כי ‰ל‡
בכל ‰ע˙ ‰‰י‡ ‰י ‰סבור יע˜ב ˘יוסף
מ˙ ,ומ„וע ‡פו‡ ל‡ ˘לח יוסף ל‰ו„יע
ל‡ביו כי עו„נו חי ,ו‰עלו בז‰ ‰מפר˘ים
‰רב„ ‰רכים על פי „‰ר˘.
ועיין ברמב"ן כ‡ן ˘‰על ‰ב‡רוכ‰
‡˙ ˙‰מי ‰‰בז' – ‰ולולי כן ‰י‰
יוסף חוט‡ חט‡ ‚„ול לˆער ‡˙ ‡ביו
ול‰עמי„ו ימים רבים ב˘כול ו‡בל על
˘מעון ועליו ,ו‡ף ‡ם ‰י ‰רˆונו לˆער
‡˙ ‡חיו ˜ˆ˙‡ ,יך ל‡ יחמול על ˘יב˙

רלח
‡ביו‡ ,בל ‡˙ ‰כל ע˘ ‰יפ ‰בע˙ו ל˜יים
‰חלומו˙ כי י„ע ˘י˙˜יימו ב‡מ˙'.
ועו„ כ˙ב – 'כי י˘ ל˙מו‡ ‰חר ˘עמ„
יוסף במˆרים ימים רבים ו‰י‰
פ˜י„ ונ‚י„ בבי˙ ˘ר ‚„ול במˆרים,
‡יך ל‡ ˘לח כ˙ב ‡ח„ ל‡ביו ל‰ו„יעו
ולנחמו ,כי מˆרים ˜רוב לחברון כ˘˘‰
ימים ,ו‡ילו ‰י ‰מ‰לך ˘נ‰ ‰י ‰ר‡וי
ל‰ו„יעו לכבו„ ‡ביו ,וי˜ר פ„יון נפ˘ו
ויפ„נו ברוב ממון'.
ו‰נ‰ ‰רמב"ן יי˘ב כל ז‡˙ על פי
„רכו˘ ,כיון ˘ע„יין ל‡ נ˙˜יימו
‰חלומו˙ ˘י˘˙חוו ‡ליו כולם ,על
כן ‰מ˙ין כל ‡ו˙ם ˘‰נים לר‡ו˙
‡יך יפול „‰בר ,וכ‡˘ר ב‡ו ‡‰חים
למˆרים ור‡‡ ‰ו˙ם ,ח˘ב ˙חבולו˙
‡לו ל‰עליל עלי‰ם ,כ„י ˘יבי‡ו ‚ם
בנימין ‡חיו ,וכ˙ב ˘כל ‰עניינים ‡‰ל‰
‰יו ביוסף מחכמ˙ו בפ˙רון ‰חלומו˙,
˘ע˘ ‰ו„˙˘‰ל בחכמ˙ו כ„י ˘י˙˜יימו
‰חלומו˙ כ‡˘ר חז‡ ‰ו˙ם מ˙חיל.‰

ועל פי ז ‰פיר˘ ‡˙ ‰כ˙וב 'ויזכור יוסף
‡˙ ‰חלומו˙ ‡˘ר חלם ל‰ם',
כלומר ˘כיון ˘זכר ‡˙ מ‰˘ ‰ובטח לו
מן ˘‰מים ב‡ו˙ם חלומו˙ ,על כן פעל
ל‰בי‡ם לי„י מימו˘.
‡ולם „בריו ˆ"ע ,כי חלום ‡ינו ‰ור‡‰
‡ל‡ ‚ילוי ‰ע˙י„ו˙ ,ו‡פילו נבו‡‰
לכ‡ור‡ ‰ינו מוטל על „‡‰ם ל‰וˆי‡ו
לפועל ,ו‡ין בז ‰מˆו ‰ל˜יימו‡‡ ,ל‡
א .ובדומה לזה מצינו בפרשת תולדות שתמהו
המפרשים כיצד אהב יצחק את עשיו ,לאחר שה' הודיע
לרבקה 'ורב יעבוד צעיר' ,ונדחקו ביישובים שונים.
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ל„ע˙ ˘בוו„‡י „‰בר י‰י ‰וי˜ום מ‡ליו
כ‡˘ר „יבר  ,'‰ו„ברו ל‡ י˘וב רי˜ם,
ולו נ˙כנו עלילו˙ ,ו‡ינו ˆריך סיוע על
י„י מע˘י ‰נבר‡ים] .וכן ˙מ ‰ב'כלי
י˜ר' כ‡ן‡ ,ם ירˆ '‰ ‰ב˜יומם ‰מ‰
י˙˜יימו מעˆמם ויוסף מ ‰פעל[.
וי˘ ˘כ˙בו ˘‰י ‰רˆונו ל‰עני˘ ‡˙
‡חיו ,ול˙˙ ל‰ם ‚מול מע˘י י„י‰ם
‡˘ר ע˘ו עמו ,וכן ‰זכיר ‰רמב"ן פירו˘
ז ‰ב„בריו 'ו‡ף ‡ם ‰י ‰רˆונו לˆער ‡˙
‡חיו ˜ˆ˙' .וב‡ור ‰חיים כ˙ב ˘נ˙כוון
לכפר עוונם] ,וכן כ˙ב ב'כלי י˜ר' – 'ומ‰
˘ˆיער ‡˙ ‡חיו ,ע˘ ‰כל ז ‰למר˜
עוונם במ˘ ‰מכרו ‡חי‰ם ו‚„ול עוונם
מנ˘ו‡ ,וˆריכין מירו˜ יסורין מי„ ‰כנ‚„
מי„.['‰
ו‚ם ז˙ ‰מו ,‰כי ‰מ˘פט ל‡לו˜ים ‰ו‡
‡˘ר לו נ˜ם ו˘ילם ,ו‡ין לו ל‡„ם
ל˜ח˙ לעˆמו מ‡זני ‰מ˘פט ו‰כפר‰
לˆער ‡˙ ˘ונ‡יו בכ„י לכפר עלי‰ם,
ו‡„רב ,‰זו ‰נ˜מ‡˘ ‰סר˙ ‰ור ‰בין בני
י˘ר‡ל .וכמו ˘‡מר יוסף בעˆמו ל‡חיו
‡חר מי˙˙ ‡ביו ,ככ˙וב בפר˘˙ ויחי )נ,
יט( – 'וי‡מר ‡לי‰ם יוסף ‡ל ˙יר‡ו ,כי
˙‰ח˙ ‡לו˜ים ‡ני'.
ו‰נר‡ ‰בז‰„ ,‰יינו מ˘ום ˘נוכח
יוסף לר‡ו˙ ˘בעיני ‡‰חים
ועיין שם מה שכתבנו )כז ,א( כעין המבואר כאן שלענין
קביעת ההנהגה אין לדיין אלא מה שעיניו רואות ,ואין
הנבואה הוראה כיצד לפעול ,אלא ה' יתברך יסבב את
המאורעות כטוב בעיניו .ורק לאחר שנוכח יצחק כיצד
התגלגלו הדברים מן השמים ויעקב הוא אשר זכה
לברכות ,או אז הסכים ואמר 'גם ברוך יהיה' ,כי הבין
שאין זה טעות ,אלא מאת ה' היתה זאת ,אשר בדרך זו
נתקיימה נבואתה של רבקה כבר משעת הברכה.
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נ‚זר „˙ו ל‰רחי˜ו מ‰ם ,ול‡ נר˙עו
‡פילו מל‰מי˙ו ל˘ם כך ,ומנעו עˆמם
מ‰רי‚˙ו ר˜ מ˘ום ˘מˆ‡ו „רך ל‰רחי˜ו
מ‰מ˘פח ‰על י„י מכיר˙ו לעב„ו˙.
ועל כן ‰י ‰יוסף חו˘˘ מ‡חיו˘ ,מ‡
מחזי˜ים ‰ם ע„יין ב„ע ‰כי מוכרחים
‰ם ל‰יפטר ממנו ,לפיכך ל‡ ˘לח
לבי˙ ‡ביו כל ‡ו˙ חיים ,כי ‰י ‰יר‡ כי
כ‡˘ר יוו„ע ל‰ם ˘‡ביו מב˜˘ ל˘‰יבו
‡ליו ,יב˜˘ו „רכים נוספו˙ ל‰יפטר
ממנו ,ול˘ם כך ‡פילו י˙נכלו ל‰מי˙ו.
ולמרו˙ כל מעמ„ו ‰נכב„ ,ע„יין ח˘˘
כי ימˆ‡ו ‡˙ „‰רך לפ‚וע בו .ומ˘ום כך
‰י ‰מוכרח מטעם פי˜וח נפ˘ ,ל‰ימנע
מל‰ו„יע ל‡ביו ‡ף ˘‰י ‰בˆער ‚„ול
וב˘כול.

רלט
ול„לו˙ מ˙וך „ברי‰ם רמזים ‡ו„ו˙יו
ועל „בר מכיר˙ו.
ור˘"י פיר˘ ˘כ‡˘ר ר‡‡ ‰ו˙ם נוכח
לר‡ו˙ ˘‰חלומו˙ ˜˙‰יימו
˘‰רי ˙˘‰חוו .וז ‰˘˜ ˙ˆ˜ ‰במ‰לך
ל˘ון ‰כ˙וב‰˘ ,רי „בר ז ‰נ‡מר ר˜
ב‰מ˘ך „‰ברים ב˜˘ר למ˘‡‰˘ ‰ים
‡ו˙ם ו‡מר ל‰ם – 'מר‚לים ‡˙ם' .ולפי
„בריו ‰י‰ ‰כ˙וב ˆריך לˆיין ‡˙ זכיר˙
‰חלומו˙ מי„ כ‡˘ר ‰כירם ור‡‡ ‰ו˙ם
מ˘˙חווים ‡ליו.
*

ו‡כן ל‡חר ˘‡מר ל‰ם 'מר‚לים ‡˙ם',
ו‡סר ‡ו˙ם במ˘מר ˘לו˘˙ ימים,
ול‡חר ˘‰וˆי‡ם לחפ˘י ע„יין עיכב
בי„ו ‡˙ ˘מעון ו˙‰נ˘ ˙‡ ‰חרורו
ב‰ב‡˙ בנימין‡ ,ו ‡ז ‚‰יע ל‡זניו ‡˙
‡˘ר ‡יוו ‰ל˘מוע – 'וי‡מרו ‡י˘ ‡ל
‡חיו ‡בל ‡˘מים ‡נחנו על ‡חינו ‡˘ר
ר‡ינו ˆר˙ נפ˘ו ב˙‰חננו ‡לינו ול‡
˘מענו על כן ב‡‡ ‰לינו ˆ‰ר‰ ‰ז‡˙,
ויען ר‡ובן ‡ו˙ם ל‡מר ‰לו‡ ‡מר˙י
‡ליכם ל‡מר ‡ל ˙חט‡ו ביל„ ול‡
˘מע˙ם ו‚ם „מו ‰נ ‰נ„ר˘' )כ‡–כב(.

ומ‡ו˙ו ‰טעם‚ ,ם כ‡˘ר ב‡ו ‡חיו
ל˘בר ‡וכל במˆרים ע„יין ‰י‰
חו˘˘ ממ˘ ‰יע˘ו עמו .ומ˘ ‰כ˙וב
– 'ויזכור יוסף ‡˙ ‰חלומו˙ ‡˘ר
חלם ל‰ם' – ‰יינו ‡˙ כל ‡˘ר ˜ר‰ו
בעטיים ˘ל ‡ו˙ם חלומו˙ – ול‡ ‡מר
'‡˙ ‰חלומו˙' לב„‡ ,ל‡ '‡˘ר חלם
ל‰ם' ,כלומר ˘זכר כיˆ„ סיפר ל‰ם ‡˙
‰חלומו˙ ,וי„ע ˘‰חלומו˙ ‰ם ˘‚רמו
ל‰ם ל˘נ‡„‚‰ ‰ול ,‰וכמו ˘‡מרו
כ‡˘ר נמנו ו‚מרו ל‰ר‚ו '‰נ ‰בעל
‰חלומו˙ ‰ז ‰ב‡' )לז ,יט(.

מ˙וך „‰ברים ‰ללו נמˆ‡ יוסף למ„,
כי ‡חיו מ˙חרטים על ‰מע˘,‰
ורו‡ים בכך ‡˘מ.‰

ומ˘ום כך ע„יין ח˘˘ יוסף מפני‰ם
ונמנע מלח˘וף ‡˙ עˆמו ,בטרם
י˙ברר לו נכונ ‰כי חלפ‰ ‰סכנ ‰וכבר
‡ינם עומ„ים עו„ ב„ע˙ם ‰ר‡˘ונ ,‰על
כן ‚מר בלבו לעכב ‡ו˙ם ‡ˆלו בעלילו˙
˘ונו˙ ,כ„י ˘יוכל ל˙‰ו˙ על ˜נ˜נם,

ונר‡ ‰עו„˘ ,סבר לבחון ‡˙ מסירו˙ם
לבנימין ˘‰ו‡ מבני רחל ,כי
˘יער ב„ע˙ו ˘כ‡˘ר נע„ר ‰ו‡ מבי˙
‡ביו‰ ,עביר יע˜ב ‡˙ ‡‰ב˙ו ‰מיוח„˙
י˙ר על ˘‡ר ‰בנים לבנימין ˘‡ף ‰ו‡
מבני רחל .וב‡ם ע„יין עומ„ים ‰ם על

רמ
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„ע˙ם ב˜נ‡˙ם ו˘נ‡˙ם ‰י˘נ ,‰י˘
ל‰ניח ˘˘נ‡ ‰זו ˙‰י ‰מופני˙ ע˙‰
כלפי בנימין ,ו‡ם כן כ‡˘ר יב˜˘ מ‰ם
ל‰בי‡ ‡˙ בנימין ,יבי‡ו ‡ו˙ו ‡ליו
בנ˜ל ,ו‡„רב ‰י‰יו ˘מחים ל‰בי‡ו כ„י
˘י‚ ‡‰ורלו כ‚ורל יוסף ‡חיו.

ימˆ‡ ‡˙ ‡בי' )מ„ ,כח–ל„( – ‡ו ‡ז ‰וסר
‰ספ˜ כליל מלב יוסף ,ולנוכח „ברים
‡לו י„ע כי ˘למים ‡‰חים ב„ע˙ם,
ולעולם ל‡ י˘ובו לע˘ו˙ ‡˘ר ח˘בו
עליו ב˙חיל ,‰ו‡˘ר לכן ˘‰ע ‰כ˘יר‰
ל˙‰וו„ע ‡לי‰ם.

‡ך מˆ„ ˘ני ‰י˙˜˙ ‰וו˙ו ,כי ל‡חר
מכיר˙ו כ‡˘ר יווכחו ‡חיו לר‡ו˙
‡˙ ‚ו„ל ˘‰בר וˆ‰ער ˘ל ‡ביו,
˙‰חרטו על מע˘י‰ם ,ולו מפני ˆער
‡בי‰ם ,וב‡ופן כז ‰בוו„‡י ל‡ י˘נ‡ו
‡˙ בנימין ,ו‡„רב ‰יח˘˘ו מ‡„ מל˜ח˙
‡ו˙ו ,ויכירו ב‡‰ב‰ ‰מיוח„˙ ˘רוח˘
לו ‡ביו .ו‡כן כך ‰י˘ ‰נמנעו ‡‰חים
מל‰סכים לעˆ˙ו ˘ל יוסף ˘‡ח„ ילך
ל‰בי‡ ‡˙ בנימין ,מ˙וך י„יע˙ם ‡˙
‚ו„ל ˆער ‡בי‰ם על כך .וכן ‡חר כך
˙‰מ‰מ‰ו מלר„˙ מחמ˙ ˜ו˘י ז˘ ‰ל‡
‰סכים יע˜ב ˘בנימין יעזוב ‡ו˙ו .ובז‰
י„ע יוסף כי ל‡ יב˜˘ו ‡חיו ל‰ר‚ו,
וי‰י ‰ל‰ם לרˆון ל‰בי‡ו לפני ‡ביו
ל‰חיו˙ ‡˙ נפ˘ו.

וכן מˆינו במ„ר˘ – 'וכיון ˘ר‡ ‰יוסף

‡ך ע„יין ל‡ ‰ס˙פ˜ יוסף בכך ,ול‡ עמ„
על „ע˙ ‡חיו בבירור מוחלט‡ ,ל‡
ל‡חר פר˘˙ מˆי‡˙ ‚‰ביע ב‡מ˙ח˙
בנימין ,כ‡˘ר ני‚˘ ‡ליו י‰ו„ ‰ו˙ינ‰
בפניו ‡˙ ˜ורו˙ בי˙ ‡ביו וˆערו „‚‰ול
– 'ויˆ‡ ‡‰ח„ מ‡˙י ו‡ומר ‡ך טרוף
טורף ול‡ ר‡י˙יו ע„ ‰נ ,‰ול˜ח˙ם ‚ם
‡˙ ז ‰מעם פני ו˜ר‰ו ‡סון ו‰ור„˙ם
‡˙ ˘יב˙י ברע‡˘ ‰ול .‰וע˙ ‰כבו‡י
‡ל עב„ך ‡בי ו‰נער ‡יננו ‡˙נו ,ונפ˘ו
˜˘ור ‰בנפ˘ו ו‚ו' כי ‡יך ‡על‡ ‰ל ‡בי
ו‰נער ‡יננו ‡˙י ,פן ‡ר‡ ‰ברע ‡˘ר

˘מסר י‰ו„ ‰נפ˘ו על בנימין‰ ,כיר
ˆ„˜ו˙ ‡חיו ו˙‰וו„ע ל‰ם' )במ„ב"ר י„,
ז(.

מב ,טו-כ בז‡˙ ˙בחנו חי פרע‡ ‰ם ˙ˆ‡ו
מז ,‰כי ‡ם בבו‡ ‡חיכם ˜‰טן ‰נ˘ .‰לחו
מכם ‡ח„ ,וי˜ח ‡˙ ‡חיכם ו‡˙ם ‡‰סרו
ויבחנו „בריכם‡‰ ,מ˙ ‡˙כם ,ו‡ם ל‡,
חי פרע ‰כי מר‚לים ‡˙ם .וי‡סוף ‡ו˙ם
‡ל מ˘מר ˘ל˘˙ ימים .וי‡מר ‡ל‰ם יוסף
ביום ˘‰לי˘י ,ז‡˙ ע˘ו וחיו‡‰ ˙‡ ,לו˜ים
‡ני יר‡‡ .ם כנים ‡˙ם‡ ,חיכם ‡ח„ י‡סר
בבי˙ מ˘מרכם ,ו‡˙ם לכו ‰בי‡ו ˘בר
רעבון ב˙יכם .ו‡˙ ‡חיכם ˜‰טן ˙בי‡ו
‡לי ,וי‡מנו „בריכם ול‡ ˙מו˙ו ,ויע˘ו כן.
˙ורף „‰ברים ‰ו‡ לכ‡ור˘ ,‰ב˙חיל‰
˙בע מ‰ם ˘יי‡סרו כולם כערבון,
וי˘לחו ‡ח„ מ‰ם ל‰בי‡ ‡˙ ‡חי‰ם
˜‰טן ,ובז‡˙ יי‡מנו „ברי‰ם .ו‡חר
˘‡סר ‡ו˙ם במ˘מר ˘ל˘˙ ימים
˘ינ„ ‰ע˙ו ,וב‡ לפני‰ם בעˆ‡ ‰חר˙
˘י˘חרר ‡˙ כולם ,ו‰ם יבי‡ו עמ‰ם
‡˙ ‡חי‰ם ˜‰טן ,ור˜ ‡ח„ מ‰ם יי‡סר
במ˘מר לערבון.
‡מנם ˆריך בי‡ור˘ ,מ‡חר ˘‰סכים
˘י˘לחו מ‰ם ‡ח„ ל˜ח˙ ‡˙
‡חי‰ם ˜‰טן ,מ„וע ‡סר ‡˙ כולם ,ול‡
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‰ו˙יר ‡ח„ מ‰ם חפ˘י ˘י‰י˘ ‰ליח
ל‰בי‡ ‡ו˙ו .ועו„ ˆריך בי‡ור מ„וע
ווי˙ר ל‰ם ו˘ינ ‰טעמו ,ומ„וע ל‡ עמ„
על „ע˙ו ˘כולם י‡סרו וי˘לחו ר˜ ‡ח„
ל‰בי‡ ‡˙ ˜‰טן.
ונר‡„ ‰ח„‡ ˜ו˘י‡ מי˙רˆ‡ בחבר˙,‰
כי ‡מנם יוסף ˙בע ˘כולם
יי‡סרו ור˜ ‡ח„ י˘˙לח ל‰בי‡ ‡˙
‡חיו ˜‰טן‡ ,מנם ‰ם ל‡ ‰סכימו לז.‰
ו‡פ˘ר ˘ח˘˘ו ˘‡ם יע˜ב יר‡˘ ‰כל
בניו נ‡סרו ב‡ר ıל‡ ל‰ם ,ומלב„ ז‡˙
מב˜˘ים ל‰בי‡ ‡˙ בנימין ,ל‡ יעמו„
ב‚ו„ל ˆ‰ער ויבו‡ לי„י סכנ.‰
ומכיון ˘ל‡ ‰סכימו לעˆ˙ו ,לכן ‡סר
‡˙ כולם ,וסבר ˘כ‡˘ר י‰יו
במ˘מר ייכנע לבבם ויסכימו ל„בריו.
‡ולם ל‡חר ˘‰יו במ˘מר ˘לו˘˙ ימים,
ונוכח לר‡ו˙ ˘‰ם ע„יין עומ„ים
על „ע˙ם ,ו‡ינם מוכנים ˘‡ח„ מ‰ם
י˘˙לח ל‰בי‡ ‡˙ ‡חי‰ם ,וכל ‡˘‰ר
יי˘‡רו בבי˙ ‡‰סורים .לכן ˘ינ˙‡ ‰
„ע˙ו ווי˙ר ל‰ם במ˜ˆ˙ ,וב‡ לפני‰ם
בעˆ‰ ‰יו˙ר ˜ל‰„ ‰יינו ˘י˘˙לחו
כולם לחפ˘י ,ור˜ ‡ח„ מ‰ם יי˘‡ר
בבי˙ ‰סו‰ר לערבון .וב‡ופן ז‰ ‰סכימו
ל„בר.
ו‰נ˙ ‰מ‰ו ‰מפר˘ים מ‰ו 'ויע˘ו
כן' ,ומ‰ ‰י ‰בי„ם לע˘ו˙ .ולפי
‡‰מור י˘ לב‡ר „‰כוונ‰˘ ‰סכימו
ל„ברו ˘יי˘‡ר ‡ח„ במ˘מר ,ו‰כינו
עˆמם לˆ‡˙ ל„רך.

רמא
מב ,יט-כ„ ‡ם כנים ‡˙ם‡ ,חיכם ‡ח„
י‡סר בבי˙ מ˘מרכם ,ו‡˙ם לכו ‰בי‡ו
˘בר רעבון ב˙יכם ו‚ו' ויען ר‡ובן ‡ו˙ם
ל‡מר‰ ,לו‡ ‡מר˙י ‡ליכם ל‡מר ‡ל
˙חט‡ו ביל„ ול‡ ˘מע˙ם ו‚ם „מו ‰נ‰
נ„ר˘ ,ו‰ם ל‡ י„עו כי ˘ומע יוסף ,כי
‰מלי ıבינו˙ם ו‚ו' וי˜ח מ‡˙ם ‡˙ ˘מעון
וי‡סור ‡ו˙ו לעיני‰ם.
‰נ ‰נ„ר˘ו ‰מפר˘ים לב‡ר ,מ ‰ר‡‰
יוסף ל‡סור „וו˜‡ ‡˙ ˘מעון מבין
כל ‡חיו .ועיין ר˘"י ˘כ˙ב מ˘ום ˘‰ו‡
˘‰ליכו לבור‡ ,ו על מנ˙ ל‰פרי„ו מלוי
˘מ‡ י˙ייעˆו ˘ני‰ם ל‰ר‚ו .וכן כ˙ב
‰ר˘ב"ם.
‡מנם י˘ מ˜ום ל„˜„˜ בס„ר ‰כ˙ובים,
כי ל‡חר ˘כבר ‡מר ל‰ם יוסף
'‡חיכם ‡ח„ י‡סר בבי˙ מ˘מרכם'‡ ,ין
‰כ˙וב מספר ˙יכף ˘ל˜ח מ‡˙ם ‡˙
˘מעון‡ ,ל‡ ˙חיל ‰מ˙‡ר ‰כ˙וב „ין
ו„ברים בין ‡‰חים על ‡ו„ו˙ מכיר˙
יוסף ,וטענ˙ ר‡ובן ˘ל‡ ˘מעו ‡לי‰ם,
ועו„ מוסיף ‰כ˙וב ל‚„‰י˘ כי יוסף
˘מע ‡˙ „ברי‰ם מבלי י„יע˙ם ,ור˜
ל‡חר מ˘‡ ומ˙ן ז – ‰מ˘לים ‰כ˙וב
‡˙ עניינו ‰ר‡˘ון – 'וי˜ח מ‡˙ם ‡˙
˘מעון וי‡סור ‡ו˙ו לעיני‰ם' .ו„‰ברים
טעונים בי‡ור.
ו‰נר‡ ‰בז ,‰כי ל‡ ‰י ‰ליוסף טעם
כל˘‰ו לבחור במי מבין
‡‰חים כ„י ל‡סרו‡ ,ל‡ י‰י‰ ‰נ‡סר מי
˘י‰י ,‰וכמו ˘‡מר ב˙חיל‡' – ‰חיכם
‡ח„ י‡סר בבי˙ מ˘מרכם' – ול‡ פיר˘
מי מ˙וכם י‡סר‡ .כן ,כ‡˘ר ‡ין סיב‰
מיוח„˙‰ ,רי ˘‰בחיר‰ ‰טבעי˙ ‰י‡

רמב
ב‚„ול ˘ביני‰ם ,ולכן ‰י˙„ ‰ע˙ו
ל‡סור ‡˙ ר‡ובן‡ .ולם מכיון ˘˘מע
‡˙ ר‡ובן מעי„ על עˆמו ˘ל‡ ˙˙˘‰ף
במע˘‰ ‰מכיר‡ ,‰ל‡ ניס ‰ככל יכול˙ו
ל‚‰ן עליו ,לפיכך נמלך יוסף ו‡סר ‡˙
˘מעון˘‰ ,ני במספר .ומיו˘ב ס„ר
‰כ˙ובים כמין חומר.

מ‚ ,ח-ט וי‡מר י‰ו„ ‰ו‚ו' ‡נכי ‡ערבנו מי„י
˙ב˜˘נו ‡ם ל‡ ‰בי‡ו˙יו ‡ליך ו˙‚ˆ‰יו
לפניך ,וחט‡˙י לך כל ‰ימים.
בר˘"י 'וחט‡˙י לך כל ‰ימים – לעולם
‰ב‡' .ו‰יינו כי 'כל ‰ימים'‰ ,ו‡
לזמן בל˙י מו‚בל .ובפ˘וטו 'וחט‡˙י
לך כל ‰ימים'‰ ,יינו ˘י‰י ‰כל ימיו
מוכרז כלפיו כבל˙י ‡חר‡י‰˘ ,ו‡
מטע‡ ˙‡ ‰ביו ומ˙חייב על „בר ˘‡ינו
יכול למל‡ו˙ו.
ועיין במ„ר˘ וי‚˘ ‡ליו י‰ו„ ‰וכו'
– 'לי˘ ‡וב„ מבלי טרף )‡יוב „,
י‡( ז ‰י‰ו„˘ ‰מסר עˆמו על בנימין,
‡מר ˘מ‡ ימחול ˜‰ב" ‰על ‡ו˙ו עוון
˘‰טעי˙י ‡˙ ‡ב‡ ו‡מר˙י לו ‡ני מבי‡ו
לך' )ב"ר ˆ‚ ,ז(.
ונר‡˘ ‰כל מ˜˘ ‰יבל על עˆמו ‡˙
‰‰כרז' ‰וחט‡˙י ל‡בי כל
‰ימים' ,י˘ ל ‰מ˘מעו˙ ר˜ כלפי י‰ו„,‰
מ˘ום ˘‰ו‡ ‰י‰ ‰ר‡וי למלכו˙ ,וכ‡˘ר
יוכרז כבל˙י ‡חר‡י – י‰וו„‰ ‰בר פ‚ם
ומ‚רע˙ במעמ„ו כמי ˘ר‡וי למלכו˙,
ומ‡חר ˘י‰י ‰נו˘‡ ‡˘מ ‰זו כל ימיו,
ל‡ יעל ‰למלכו˙ לעולם .וז‰ ‰כוונ‰
'כל ‰ימים'„˘ ,בר ז ‰י‰י ‰לו מ˘מעו˙

בן מלך על התורה
ו˙וˆ‡ ‰כל ‰ימים ,ו‡ף ל„ורו˙ ‰ב‡ים,
מכיוון ˘י‡ב„ ‡˙ מלכו˙ו .ו‡כן ˜יבל
יע˜ב ‡˙ „בריו ,ור‡ ‰ב‰ם ˙‰חייבו˙
מל‡˙˘ ‰בטיח ‡˙ ˘ובו ˘ל בנימין.
ו‰נ ‰בפר˘ ‰זו ,בולטים ˘ני ‡‰חים
‰מנ‰י‚ים – ר‡ובן וי‰ו„– ‰
ב‰נ˙‚‰ם ,ובנטיל˙ ‡‰חריו˙ על
בנימין .ר‡ובן ב˘ל ‰יו˙ו ‰בן ‰בכור,
ר‡ ‰עˆמו מחוייב ליטול על עˆמו ‡˙
‰מ˘ימ ‰ל‰חזיר ‡˙ בנימין ל‡ביו,
וי‰ו„ ‰מˆ„ ‰יו˙ו מלך ‡‰חים‡ ,ף ‰ו‡
נוטל ‡˙ ‡‰חריו˙ על בנימין ,ו‡ומר
'‡ם ל‡ ‰בי‡ו˙יו ‡ליך ו˙‚ˆ‰יו לפניך
וחט‡˙י לך כל ‰ימים' .וב„ומ ‰למ‰
˘מˆינו בע˙ מכיר˙ו ˘˘ני ‡חים ‡לו
פעלו לˆ‰יל ‡˙ יוסף מי„ ˘‡ר ‡‰חים.
]ועיין מ˘ ‰נ˙ב‡ר בז ‰לעיל בפר˘˙
וי˘ב )לז ,כב–כז( ב‡ופנים ˘בי˜˘ו ר‡ובן
וי‰ו„ ‰לˆ‰יל ‡˙ יוסף[.

מ‚ ,טז ויר‡ יוסף ‡˙ם ‡˙ בנימין ,וי‡מר
ל‡˘ר על בי˙ו‰ ,ב‡ ‡˙ ‡‰נ˘ים ‰בי˙‰
וטבוח טבח ו‰כן ,כי ‡˙י י‡כלו ‡‰נ˘ים
בˆ‰רים.
ˆריך בי‡ור טעם „‰בר ˘˙‰נ‰ל עמ‰ם
ביחס ‰פכפך מן ‡ ‰ˆ˜‰ל ,‰ˆ˜‰
˙חיל ‰כ˘ב‡ו מ˙נכר ‡לי‰ם ומ„בר
עמ‰ם ˜˘ו˙ ונ˙נם לבי˙ ‰סו‰ר ,וכ‡˘ר
‰ם ˘בים‰ ,ו‡ מ˜בלם בסבר פנים יפו˙
ומיי˘ב ‡˙ לבם ,ומזמינם לסעו„ ‰ו‡וכל
עמ‰ם בח„וו ‰ובטוב לבב ,ונו˘‡ מ˘‡˙
מ‡˙ פני „‡‰ון .בעו„ ˘בסיום ‰סעו„‰
‰ו‡ ˘וב מ˙נכל ‡לי‰ם בעלילו˙ ˘וו‡
ו‰כנס˙ ‚‰ביע ל‡מ˙ח˙ם.

ביאורים

•

פרשת מקץ

ול‡ מס˙בר לומר ˘‚ם מ‰˘ ‰ר‡ ‰ל‰ם
פיוס וסבר פנים יפו˙ ‰י ‰בכ„י
ל˙‰עלל ול˘ח˜ עמ‰ם ,וכבר בי‡רנו
לעיל )מב ,ט( ˘ל‡ על ‰על „ע˙ו כלל
ל˙‰נ˜ם ב‰ם.
ונר‡ ‰לפר˘ ‰ענין על פי ‰מבו‡ר ˘ם,
בכללו˙ מ‰לך פעולו˙יו ˘ל יוסף,
˘כל מע˘יו ‰יו מיוע„ים ל‰כ˘יר ‡˙
˜‰ר˜ע בכ„י לר‡ו˙ ‡‰ם יוכל ל˙‰וו„ע
‡ל ‡חיו ,ול‡חו˙ ‡˙ ˜‰רעים במ˘פח.‰
וכפי ˘בי‡רנו ˘˙חיל˙‰ ‰נכר ‡לי‰ם
ו„יבר ‡˙ם ˜˘ו˙ ונ˙נם בבי˙ ‰סו‰ר,
ו˙בע מ‰ם ל‰בי‡ ‡˙ בנימין ,כ„י ˘יוכל
ל‰יווכח ‡‰ם ‡ין סכנ ‰עבורו ל‚˙‰לו˙
‡לי‰ם .וכל ‰מע˘ים ‰ללו נוע„ו לבחון
‡‰ם י˘ ב‰ם רחמים ו„‡‚ ‰לבנימין
‡חי‰ם בן רחל ,ו‡‰ם חו˘˘ים ‰ם על
ˆער יע˜ב ‡בי‰ם.

רמג
'‡בל ‡˘מים ‡נחנו' .ו‡ף ˘ע„יין בי˜˘
לברר ‡˙ „‰ברים ‰יטב ,כמו ˘ע˘‰
ב‰מ˘ך בנ˙ינ˙ ‚‰ביע בכליו ˘ל
בנימין‡ .ולם כבר ‰חל לע˘ו˙ פעולו˙
˘ל ˘לום ופיוס .ומלב„ ˘„יבר ‡לי‰ם
ל˘לום ‚ם י˘ב עמ‰ם לסעו„ ,‰ע„ כ„י
'וי˘˙ו וי˘כרו עמו' ,בבחינ˙ '‚„ול‰
ל‚ימ ‰וכו' ˘מ˜רב˙ ‡˙ ‰רחו˜ים'
)סנ„‰רין ˜‚.(:

מ‚ ,טז ויר‡ יוסף ‡˙ם ‡˙ בנימין ,וי‡מר
ל‡˘ר על בי˙ו ‰ב‡ ‡˙ ‡‰נ˘ים ‰בי˙‰
וטבוח טבח ו‰כן ,כי ‡˙י י‡כלו ‡‰נ˘ים
בˆ‰רים.
‡י˙‡ ב˘לטי ‚‰בורים במר„כי סוף
פר˜ במ ‰מ„לי˜ין

)מסכ˙ ˘ב˙ רמז

˙נו מוב‡ ב‡לי ‰רב ‰ומט ‰מ˘ ‰סימן ˙רע‡(

'טבוח טבח ו‰כן' רמז לחנוכ˘ ,‰מיל˙
ו‰כן עם ‰ח' ˘ל וטבח ‡ו˙יו˙ חנוכ.‰
]וכ˙בו ˘‰ו‡ רמז לסעו„ו˙ ˘עו˘ין
בחנוכ.[‰

ועל „רך ז ‰י˘ לומר ˘בי˜˘ ל‰יו˙
‡י˙ם ‚ם במˆב ˘ל סעו„ ‰ו˜ירוב
„ע˙˘ ,על י„י ז ‰י ‡‰בי„ו עו„ „רך
ל˙‰ו˙ על ˜נ˜נם ,ובפרט ‡ם יבי‡ם לי„י
˘כרו˙ ,כי 'נכנס יין יˆ‡ סו„' ,ו‡כן כך
‰י' ‰וי˘˙ו וי˘כרו עמו' )פסו˜ ל„(.

ובח˙ם סופר )˙ור˙ מ˘ ‰וי‚˘( ‡י˙‡
˘‰פסו˜ 'וי˘˙ו וי˘כרו עמו'
רמז לפורים.

ונר‡˘ ‰בנוסף לז ‰נ˙עורר בו ר‚˘
‡‰חוו ,‰ו‰י ‰חפ‚ ıם ל˙‰נ‚‰
עמ‰ם כ‡חים ל‰ר‡ו˙ ל‰ם פנים
˘וח˜ו˙ ול‰וכיח כלפי‰ם ביטויי ור‚˘י
י„י„ו˙.

וˆריך בי‡ור מ‰ו ˘‰ייכו˙ בין ˘ני
פסו˜ים ‡לו ,ומ„וע נרמזו
מ‡ורעו˙ חנוכ ‰ופורים בפר˘ ‰זו ˘ל
פ‚י˘˙ יוסף ו‡חיו ב˘ע‰˘ ‰ם ע„יין ל‡
‰כירו‰ו.

ובפרט ב˘לב ז˘ ,‰כבר ‰י ‰במע˘י‰ם
˜ˆ˙ ‰וכח ‰ל„‡‚˙ם לבנימין
ול‡בי‰ם ,ובמיוח„ כ˘˘מע ‡ו˙ם
מפור˘ מˆטערים על מע˘י‰ם במכיר˙ו

ונר‡ ‰בז‡„ ,‰י˙‡ 'מע˘‡ ‰בו˙
לבנים' )˙נחומ‡ לך לך ט(,
כ‡˘ר ‡‰חים מכרו ‡˙ יוסף
פרו„ים ומרוח˜ים ממנו‰ ,י ‰ז‰

סימן
ו‰נ‰
ו‰יו
מˆב

רמד
˘ל מ˘בר במ˘פח˙ יע˜ב ,ויע˜ב בכ‰
ו‡˙‰בל על יוסף ,ו‰מ˘פח ‰כול‰
מפור˜˙ ומפור„˙ ,וז ‰מ˜ביל ל˙˜ופ˙
‚‰לו˙ בעם י˘ר‡ל.
ו‰נ ‰במˆב מ˘בר ז˘ ‰יוסף מרוח˜
מ‡חיו ומבי˙ ‡ביו מ˙עוררים ˘ני
ח˘˘ו˙ ,ר‡˘י˙ ‡‰ם נו˙ר יוסף נ‡מן
ל '‰י˙ברך וממ˘יך ללכ˙ ב„רכי ‡‰בו˙,
‡ו ˘מ‡ ‚לו˙ו ו‰ניסיונו˙ ‰מ˙לווים
‡לי‚ ‰רמו לו ל˙‰רח˜ מן „‰רך ‰י˘ר‰
חליל .‰בנוסף לז ‰מ˙עורר ספ˜ וח˘˘
‚„ול על עˆם ˜יומו וחייו ב˙ל‡ו˙
„‰רכים וסבלו˙ ‰עב„ו˙.
ו‰נ ‰כ‡˘ר נפ‚˘ו ‡‰חים עם יוסף,
נ‡מרו ˘ני כ˙ובים ‡לו ˘מוכיחים
על מˆב ˘ל ˘מח ‰וח‚י‚יו˙‡‰ ,ח„
‰ו‡ 'טבוח טבח ו‰כן' ,כלומר ˘עורכים
סעו„ ,‰ו‡חר כך ‰כ˙וב 'וי˘˙ו וי˘כרו
עמו'.
ו‰נ ‰בפסו˜ ז˘ ‰ל 'וטבוח טבח ו‰כן'
„ר˘ו במ„ר˘ – 'ו‰כן מלמ„
˘˘מר יוסף ‡˙ ˘‰ב˙„ ,כ˙יב ו‰כינו
‡˙ ‡˘ר יבי‡ו' )ב"ר ˆב ,„ ,במ„ב"ר י„ ,ב,
מכיל˙‡ פר˘˙ ב˘לח מוב‡ בר˘"י סוט ‰י‚.(:
וכן ‡י˙‡ ב‚מר‡ ˘נ‡מר כ‡ן ˘˘מר „יני
˘חיט‡' – ‰מר רבי יוסי ברבי חנינ‡ ,מ‡י
„כ˙יב וטבוח טבח ו‰כן ,פרע ל‰ן בי˙
˘‰חיט ,‰ו‰כן טול ‚י„ ‰נ˘ ‰בפני‰ם'
)חולין ˆ‡ .(.כלומר ˘בפסו˜ ז ‰מרומז
˘˘מר ‡˙ ˙‰ור .‰ו‰נ ‰ז ‰בחינ˘ ‰ל
נס חנוכ˘ ‰למרו˙ ˘‰י ‰במˆרים עם כל
ˆ‰רו˙ ו‰נסיונו˙ ˘מר ‡˙ ˙‰ור.‰

בן מלך על התורה
וכלפי ‰ח˘˘ ˘מ‡ נ‰ר‚ נ‡מר 'וי˘˙ו
וי˘כרו עמו' ,ו‰נ‡ ‰מרו חז"ל
'מיום ˘פיר˘ יוסף מ‡חיו ל‡ טעם טעם
יין „כ˙יב 'ול˜„˜ו„ נזיר ‡חיו' ,רבי יוסי
ברבי חנינ‡ ‡מר ‡ף ‰ן ל‡ טעמו טעם
יין„ ,כ˙יב וי˘˙ו וי˘כרו עמו ,מכלל
„ע„ ‡‰י„נ‡ ל‡ ‰ו˘ ‰יכרו˙' )˘ב˙
˜לט .(.ומוב‡ בר˘"י כ‡ן.
ו‰נ‡ ‰ף ˘ע„יין ל‡ י„עו ˘‰ו‡ יוסף,
בכל ז‡˙ ‰ר‚י˘ו ˘‰ם כבר יכולים
ל˘˙ו˙ ,בבחינ˙ '‡י‰ו ל‡ חזי מזלי‰
חזי' )מ‚יל ,(.‚ ‰כיון ˘כל ‡‰חים כבר
נמˆ‡ים יח„יו .ו‰יינו ˘נˆנˆ ‰ב‰ם
רוח ˜‰ו„˘ ו‰ר‚י˘ו ˘‰ם כבר יכולים
ל˘˙ו˙ ,ו‰נ ‰כ‡˘ר כולם חיים ו˜יימים
למרו˙ ‚‰לו˙ ‰רי ז ‰בחינ˙ נס פורים.
כלומר ˘‚ם ב‚לו˙ו ‰י˙ ‰עליו ˘מיר‰
עליונ ‰ב˘ני ‰בחינו˙ כעין נס
חנוכ ‰וכעין נס פורים ,ומע˘י ‡בו˙
סימן לבנים˘ ,בימי ‚לו˙ם ˘ל י˘ר‡ל
‡ירעו ל‰ם מ‡ורעו˙ וניסים ‡לו ˘ל
חנוכ ‰ופורים ,ונ˜בעו לימי מ˘˙‰
ו˘מח‰ ‰לל ו‰ו„‡ ,‰ולכן מ˜ומו
˘ל ‰רמז ב˙ור ‰לחנוכ ‰ופורים ‰ו‡
בפר˘ ‰זו.

מ„ ,י‚ וי˜רעו ˘מלו˙ם ,ויעמוס ‡י˘ על
חמורו וי˘ובו ‰עיר.‰
˜ריע ‰זו ב‡ ‰לבט‡ ‡˙ ˆ‰ער על
‰ב˘ור‰ ‰רע‚‰˘ ‰יע ‰ל‰ם,
˘נ˙פס בנימין בכף ‡ויב ,וכענין ˘מˆינו
ב„ין ‡בלו˙˜˘ ,ורע ב‚„יו.

ביאורים

•

פרשת מקץ

‡מנם ‡ין ז ‰כ'˜ורע בחמ˙ו' ˘‰ו‡
חט‡ חמור ו‚ינו‰ו חכמים ביו˙ר,
כ„‡מרו ב‚מר‡ – '˙ני‡ רבי ˘מעון בן
‡לעזר ‡ומר מ˘ום חילפ‡ בר ‡‚ר‡
˘‡מר מ˘ום רבי יוחנן בן נורי‰ ,מ˜רע
ב‚„יו בחמ˙ו ו‰מ˘בר כליו בחמ˙ו,
ו‰מפזר מעו˙יו בחמ˙ו י ‡‰בעיניך
כעוב„ עבו„ ‰זר˘ ,‰כך ‡ומנ˙ו ˘ל יˆר
‰רע ‰יום ‡ומר לו ע˘ ‰כך ולמחר ‡ומר
לו ע˘ ‰כך ע„ ˘‡ומר לו עבו„ עבו„‰
זר ‰ו‰ולך ועוב„‡ ,מר רבי ‡בין מ‡י
˜ר‡ ‰ל‡ י‰י ‰בך ‡ל זר ול‡ ˙˘˙חו‰
ל‡ל נכר‡ ,יז‰ו ‡ל זר ˘י˘ ב‚ופו ˘ל
‡„ם‰ ,וי ‡ומר ז ‰יˆר ‰רע' )˘ב˙ ˜.(:‰
ו‡ף ˘‰פעולו˙ „ומו˙‡ ,מנם ˙וכן
˜‰ריע ‰ומ˘מעו˙ ‰מ˘˙נ ‰לפי
‡ופי ‚‰י˘ ‰למע˘ים .ו‰‰ב„ל ‰ו‡
˘˜‰ורע מחמ˙ ˆער ו‡בלו˙ פועל מ˙וך
˘ום לב וי˘וב „‰ע˙ ,ו˜‰ריע ‰מבט‡˙
˘מרוב ˆער ‡ין ‰ו‡ נז˜˜ לב‚„ים

רמה
מכוב„ים .ומרוב ˘‰ו‡ ‡פוף בכ‡בו,
‡ין ‡יכפ˙ לו כלל כיˆ„ נר‡י˙ ‰ופע˙ו.
וכמו כן מˆינו מ˜ור ב˙ור ‰לז ‰בענין
‰מˆורע ˘נ‡מר בו בין ˘‡ר ביטויי
ˆ‰ער – 'ב‚„יו י‰יו פרומים' )וי˜ר‡ י‚,
מ.(‰
וי˘ ˜ריע‰˘ ‰י‡ מˆו ‰וח˘יבו˙
ל‡„ם ,כ‚ון ˜‰ורע על ‰מ˜„˘ ועל
ירו˘לים .וכן מ˘ ‰נ‚‰ו ל˘בור כלי
ב˘מח˙ ח˙ן וכל ‰לזכר ירו˘לים‰ ,ו‡
‚ם כן ‡ופן ביטוי ˘ל ˆער ˘‡ין ‰כלים
ח˘ובים לר‚ל ˆ‰ער „‚‰ול.
‡ולם ˜‰ורע בחמ˙ו ‰יינו ˘‰כעס
‰וˆי‡ ‡ו˙ו מ„ע˙ו ,ופועל בחוסר
˘ליט ‰לל‡ יי˘וב „‰ע˙ ,ומ‡פ˘ר
ליˆריו ל‡ב„ רסן ולפעול ככל ‰עול‰
על רוחו .ולכן ‰ו‡ כעוב„ ע"ז‰˘ ,ו‡
נו˙ן ליˆרו ור‚˘ו˙יו ‰פרועים ל˘לוט
במע˘יו.

פרשת
מקץ
מאמרים

˙וכן ‰מ‡מרים
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מאמר א

דרכי ההתגלות האלוקית בנבואה ובחלום
דרגות הגילוי האלוקי בנבואה ובחלום

פר˘יו˙ ‡לו ˘ל ˙ול„ו˙ יע˜ב ויוסף רˆופים חלומו˙ ופ˙רונו˙‰ .חל בחלומו˙יו
˘ל יוסף עˆמו˘ ,ב‰ם נ˙‚לו לו ‚„ול˙ו ומלכו˙ו ‰ע˙י„ ‰לבו‡‡ .חרי‰ם פ˙ר ‡˙
חלומו˙י‰ם ˘ל ˘ר ‰מ˘˜ים ו˘ר ‡‰ופים˘‡ ,ר ‰יוו ‡˙ ˙חיל˙ „רכו ל‚„ול .‰וכל‰
בפ˙רון חלומו˙ פרע‰ ,‰מכ˙ירו ב˘ל כך למ˘נ ‰למלך ו˘ליט על ‡ר ıמˆרים.
‰חלומו˙ ˘ל יע˜ב ו˘ל יוסף ‡ינם כחלומו˙ ˘ל ˘‡ר בני ‡„ם‡˘ ,ין ב‰ם ‡ל‡
לפעמים מעט מזעיר ˘ל ‚ילוי ‡מי˙י‡ ,ל‡ ‰ם חלומו˙ נבו‡יים.
˘כן במעלו˙ ‰נבו‡‡ ,‰נו מוˆ‡ים כמ ‰חלו˜ו˙ ˘ונו˙ ז ‰למעל ‰מז ,‰ו‰ם „ר‚ו˙
מיוח„ו˙ ב‚ילוי ˘‰כינ ‰ו‡‰ ‰‚˘‰‰לו˜י˙ ,ל ‰זוכ‰ ‰נבי‡ בנבו‡˙ו.
‰מ„ר‚‰ ‰עליונ ‰ב˜בל˙ ‰נבו‡‰ ‰י‡ ,כ‡˘ר „בר  '‰נמסר ‡ל ‰נבי‡ ב˜‰י,ı
בˆור ‰מפור˘˙ ונ‰יר‚˙‰ .‰לו˙ ‡ '‰ל ‰נבי‡ בחלום‰ ,ינ ‰מ„ר‚˘ ‰ני ‰בנבו‡,‰
ו˜טנ ‰במעל˙ ‰מן ‰נבו‡ ‰ב˜‰י‰ .ıב„ל ז ‰מפור˘ ב˙ור' – ‰וי‡מר ˘מעו נ‡ „ברי
‡ם י‰י ‰נבי‡כם  '‰במר‡‡ ‰ליו ‡˙וו„ע בחלום ‡„בר בו ,ל‡ כן עב„י מ˘ ‰בכל
בי˙י נ‡מן ‰ו‡ ,פ‡ ‰ל פ„‡ ‰בר בו ומר‡ ‰ול‡ בחי„ו˙ ו˙מונ˙  '‰יביט' )במדבר יב,
ו-ח(‡ .מנם‚ ,ם ‚˙‰לו˙ זו ב˘ם נבו‡˜˙ ‰ר‡ ,לפי ˘י˘ ב„ ‰יבור מפור˘ מ‡˙ ,'‰
וזו‰י „ר‚˙ ‰נבו‡ ‰ל ‰זכו כל ‰נבי‡ים ˘˜מו לי˘ר‡ל ל„ורו˙י‰ם.
]עיין מ‡‰˘ ‰רכנו בז ‰בפר˘˙ לך לך חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ' ‰מ„רי‚ו˙ ‚ילוי
‰נבו‡ ‰ל‡בו˙' ,במ˘ ‰י˘ ל‰בחין ,בחילו˜י מ„רי‚ו˙ נוספים ,בין נבו‡˘ ‰נמסר
„בר ‰נבו‡‡ ‰ל ‰נבי‡ על–י„י '‡מיר '‰לב„ ,למ„רי‚˙ ‰נבו‡˘ ‰למעל‰ ‰ימנ‰˘ ‰י‡
בבחינ˙ 'ר‡י ,'‰וכן ב˘מו˙ ˜‰ו„˘ ‰נזכרים במחז ,‰ובין ל˘ון „יבור ל‡מיר.[‰
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דרגת הגילוי לאבות  -הופעה גלויה

ו‰נ ‰מ˙וך ˙‰בוננו˙ ב„רכי ‚ילוי ˘‰כינ‰˘ ‰ופיעו ב„ורו˙ ‡י˙נים ‡ל– ‰
מ˙חיל˙ ‚˙‰לו˙  '‰ל‡בר‰ם ,ליˆח˜ וליע˜ב ,וע„ לחלומו˙יו ˘ל יוסף – ‰ננו נוכחים
לר‡ו˙ כי מ„רי‚˙ ‚ילוי ˘‰כינ‰ ‰ולכ˙ ומ˙מעט˙ ,וכי ‡ין מי„˙ ‚˙‰‰לו˙ ˘בנבו‡˙
‡‰חרונים„ ,ומ ‰לזו ˘בנבו‡˙ ‰ר‡˘ונים.
כי ‚˙‰לו˙ ‡ '‰ל ‡‰בו˙ ‰י˙ ‰ב‰ופע‚ ‰לוי ‰וברור‰˘ ,‰י‡ כ‡מור ‰מ„רי‚‰
‰עליונ ‰בנבו‡˘‡ ,‡‰ר „בר  '‰נמסר ‡ל ‰נבי‡ ב˜‰י ,ıבˆור ‰מפור˘˙ ונ‰יר.‰
וי˙יר ‰מזו מˆינו ‡ˆל כמ ‰מנבו‡ו˙ ‡‰בו˙ ˘נ‡מר ב‰ם „ר‚˙ 'ר‡י '‰כמו ˘מˆינו
ב‡בר‰ם – 'ויר‡ ‡ '‰ל ‡ברם וי‡מר לזרעך ‡˙ן ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙ ויבן ˘ם מזבח ל'‰
‰נר‡‡ ‰ליו' )יב ,ז( .וכן במˆו˙ ‰מיל) ‰יז ,א( ול‡חר ‰מיל ‰ב˘ב˙ו בפ˙ח ‡‰ו‰ל )יח,
א( .וכן ‚˙‰לו˙  '‰ליˆח˜ ‰י˙ ‰ב˜‰י ıול‡ בחלום ,וכן מˆינו ‡ˆלו נבו‡ו˙ ב„ר‚˙
'ר‡י' – '‰ויר‡ ‡ליו  '‰וי‡מר ‡ל ˙ר„ מˆרימ) '‰כו ,ב(' ,ויר‡ ‡ליו  '‰בליל‰‰ ‰ו‡
וי‡מר ‡נכי ‡לו˜י ‡בר‰ם ‡ביך ‡ל ˙יר‡ כי ‡˙ך ‡נכי' )כו ,כד(.
דרגות גילוי הנבואה אצל יעקב אבינו

ביע˜ב‡ ,נו ‚ם מוˆ‡ים פעם ‡ח˙ נבו‡ ‰ב„ר‚˙ 'ר‡י '‰כ˘˘ב לבי˙ ‡ל ל˜יים ‡˙
נ„רו ל˜‰ים בי˙ ‡לו˜ים – 'ויר‡ ‡ל˜ים ‡ל יע˜ב עו„ בבו‡ו מפ„ן ‡רם' )לה ,ט(.
‡ולם ביע˜ב מˆינו לר‡˘ונ‡ ‰ופן נבו‡ ‰בחלום ,ו‰ו‡ סו‚ ˘ל נבו‡ ‰ו‡ח„ מ‡ופני
‚˙‰לו˙  '‰לנבי‡ים ,כ‡מור ˘ם – '‡ם י‰י ‰נבי‡כם  '‰במר‡‡ ‰ליו ‡˙וו„ע בחלום
‡„בר בו'‡ ,ל‡ ˘„ר‚˙ ‚‰ילוי בחלום ‰ו‡ „ר‚ ‰פחו˙ ‰לעומ˙ ‚‰ילוי ב˜‰י.ı
ו‰נ ‰בחלומו˙יו ˘ל יע˜ב ‰י„ ‰בר ‚ '‰לוי ומפור˘ – 'ויחלום ו‰נ ‰סולם מוˆב
‡רˆ ‰ו‚ו' ו‰נ '‰ ‰ניˆב עליו וי‡מר ו‚ו' ‡‰ר˘‡ ıר ‡˙˘ ‰וכב עלי ‰לך ‡˙ננ‰
ולזרעך' )כח ,יב-יג( .עו„ מˆ‡נו בו נבו‡ ‰מפור˘˙ בחלום ‡חר ˘‰חליף לבן ‡˙
מ˘כור˙ו – 'ו‡˘‡ עיני ו‡ר‡ בחלום ו‚ו' וי‡מר ‡לי מל‡ך ‡‰לו˜ים בחלום ,יע˜ב
ו‡ומר ‰נני ,וי‡מר ˘‡ נ‡ עיניך ור‡ ‰כל ‰ע˙ו„ים ‰עולים על ‡ˆ‰ן ע˜ו„ים נ˜ו„ים
וברו„ים ,כי ר‡י˙י ‡˙ כל ‡˘ר לבן עו˘ ‰לך' )לא ,י-יב(.
ב„ומ ‰לז ‰מˆינו בע˙ ירי„˙ו למˆרים – 'וי‡מר ‡לו˜ים לי˘ר‡ל במר‡ו˙ ‰ליל‰
וי‡מר יע˜ב יע˜ב וי‡מר ‰נני ,וי‡מר ‡נכי –‡‰ל ‡לו˜י ‡ביך ‡ל ˙יר‡ מר„ ‰מˆרימ‰
כי ל‚וי ‚„ול ‡˘ימך ˘ם' )מו ,ב(‡] .ולם י˙כן ˘‚‰ילוי ˘ל 'מר‡ו˙ ‰ליל‡ ,'‰ף ˘‡ינו
א .ולפי זה נמצא שדרגת נבואת האבות הוא למעלה ממדריגת שאר הנביאים בענין זה ,שהרי היתה בהם נבואה
בהקיץ ,לעומת שאר הנביאים שחזיונם היה במראה ובחלום .ועיין רמב"ן )בראשית טו ,א( 'היה דבר ה' אל אברם במחזה,
זכה עתה אברהם להיות לו דבר ה' במחזה ביום ,כי מתחילה היתה נבואתו במראות הלילה' .אולם עיין אבן עזרא על
הפסוק ' -אם יהיה נביאכם ה' במראה אליו אתוודע בחלום אדבר בו' )במדבר יב ,ו( ,שכתב שנבואת האבות וכל הנביאים
היתה ב'מראות הלילה' )וכן כתב בשמות ו ,ג(.
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כמר‡ ‰ב˜‰י‡ ,ıולם ‰ו‡ מ„רי‚ ‰יו˙ר נעל ‰מ‚‰ילוי ˘ל 'חלום' )עיין זוהר ח"א קמט

ע"ב([.
אופני הגילוי האלוקי אצל יוסף

ב„ורו˙ ˘ל‡חר ‡‰בו˙ ,ל‡ מˆינו עו„ נבו‡ – ‰ל‡ ב˜‰י ıול‡ בחלום – ע„ „ורו
˘ל מ˘ ‰רבינו ,פרט לחלומו˙ יוסף ‰מ˙ו‡רים בפר˘ ‰זו.
ו‰נ ,‰בחלומו˙יו ˘ל יוסף ל‡ ‰י˙‚˙‰ ‰לו˙ ‡לו˜י˙ כפי ˘‰י˙ ‰בחלומו˙ יע˜ב
וכל ‰נבי‡ים ,ו‡ף ל‡ „יבור ‰מפר˘ ‡˙ פ˘רו ˘ל ‰חלום‡ ,ך רמז ‰י ‰ב‰ם‰˘ ,י‰
ˆורך לפ˙רו בכ„י לעמו„ על מ˘מעו˙ו.
ו‰נ„ ‰ר‚˙ו ˘ל יוסף ‰י˙ ‰בבחינ ‰ממוˆע˙ בין ‡‰בו˙ ל˘בטים ,כמו ˘כ˙בנו
בפר˘˙ וי˘ב )חלק המאמרים מאמר א 'אלה תולדות יקב יוסף'( ,וכמו כן ‰יו ‡ופני ‚‰ילוי
‡‰לו˜י ב„ר‚ ‰ממוˆע˙˘ ,ל‡ מˆינו בו ‚ילוי נבו‡י מפור˘‡ ,ולם זכ ‰לחלומו˙
נבו‡יים ,ורוח ˜‰ו„˘ ‰י˙ ‰מסייע˙ בע„ו ל‰בין ולפענח ‡˙ ˙וכנם.
בחינת הגילוי הנבואי בחלום  -ידיעת פתרונו

ו‰נ‡ ‰מרו חז"ל על חלומו˙ בני ‡„ם )ברכות נז' (:חלום ‡ח„ מ˘˘ים לנבו‡,'‰
ו‡מרו )ב"ר מד ,יז( 'נובלו˙ נבו‡ ‰חלום'.
‡מנם פ˘יט‡ ˘חלומו˙יו ˘ל יוסף‰ ,יו ב„ר‚ ‰יו˙ר עליונ ‰מ˘‡ר חלומו˙ בני ‡„ם,
כי ל‡ כל חולם חלום מ˘מעו˙ „‰בר ‰י‡ ˘ני˙נ ‰לו נבו‡ ,‰וכך מˆ‡נו במ„ר˘ )משנת
רבי אליעזר פרשה ו( '‰פר˘ בין חלום ˘‰ו‡ נבו‡ ‰לחלום ˘‡ינו נבו‡ ,‰חלום ˘‡ינו
נבו‡ ,‰בעליו ˆריך ל˘‡ול פ˙רונו ,כ‚ון חלומו ˘ל פרע ,‰חלומו ˘ל נבוכ„נ‡ˆר וכו'
‡בל חלום ˘‰ו‡ נבו‡‡ ,‰ע"פ ˘„בריו ס˙ומין‡ ,ין ‰נבי‡ ˆריך ל˘‡ול פ˙רונו וכו''.
כלומר ,על ‡ף ˘‰ר‡ '‰ ‰לפרע ,‰ול˘רי ‰מ˘˜ים ו‡‰ופים˘‡ ˙‡ ,ר ע˙י„ לבו‡
עלי‰ם ,מכל מ˜ום כיון ˘‰ם עˆמם ל‡ ‰יו יכולים ל˘‰י‚ ‡˙ מ˘מעו˙ ‰מר‡‡ ,‰ין
בז ‰בחינ˘ ‰ל נבו‡.‰
‰רי ˘בחינ˙ ‰נבו‡˘ ‰י˘ בחלום‡ ,ינ ‰במחז‰ ‰חלום עˆמו ‡ל‡ בˆירוף ‰כוח
‰ני˙ן בי„ „‡‰ם ל˘‰י‚ ‡˙ פ˙רונו.
ו‰מבו‡ר בפר˘יו˙ ‡לו ,כי בחינ˙ נבו‡ ‰זו‡ ,ינ ‰ר˜ כ˘מ„ובר בחלומו˙יו עˆמו,
‡ל‡ ‡ף בפ˙רון חלומם ˘ל ‡חרים ,טמון כוח נבו‡י ˘ר˜ בכוחו יוכל ‰פו˙ר לפ˙ור.
˘כן מˆ‡נו ˘בכל ‰חלומו˙ ‡˘ר פ˙ר יוסף – '˙ל„‚‰ ˙‡ ‰ול ‰בבעלי) '‰כלשון חז"ל,
ב"ר פח ,ד( ,כלומר ˘‰י ‰מ„‚י˘ ˙„יר ˘מ˜ור ‰פ˙רון ‰ו‡ ‡‰לו˜ים.
וכפי ˘‡מר בבו‡ו לפ˙ור ‡˙ חלומו˙ ˘‰רים – '‰לו‡ ל‡לו˜ים פ˙רונים ,ספרו נ‡
לי' )מ ,ח( .וכ˙ב ‰רמב"ן – 'ו‰נכון בעיני כי ‡מר ‰לו‡ ל‡ל˜ים פ˙רונים בכל ‰חלומו˙
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‰נעלמים ו‰ס˙ומים ,ו‰ו‡ יכול ל‰ו„יע פ˙רון חלומכם ו‡ם ‰ו‡ נעלם בעיניכם ,ספרו
נ‡ לי‡ ,ולי יי˘ר בעיניו ל‚לו˙ סו„ו ‡לי'.
כמו כן כ˘‡מר לו פרע' ‰ו‡ני ˘מע˙י עליך ל‡מר ˙˘מע חלום לפ˙ור ‡ו˙ו' ,ענ‰
לו יוסף – 'בלע„י ‡לו˜ים יענ˘ ˙‡ ‰לום פרע) '‰מא ,טו-טז( .ופיר˘ ר˘"י – 'בלע„י –
‡ין ‰חכמ ‰מ˘לי ‡ל‡ ‡לו˜ים יענ ,‰י˙ן עני ‰בפי ל˘לום פרע .'‰וכן כ˙ב ‰ר˘ב"ם
– 'בלע„י – ‡ינו ˙לוי בי ‡ל‡ ˜‰ב" ‰יו„יענו לפ˙ור חלומך'.
ו‡כן  ‰˘‚„‰זו ‰ובנ‰ ‰יטב על י„י פרע ,‰ול‡חר ˘פ˙רונו ‰וטב בעיניו ‡מר –
'וי‡מר פרע‡ ‰ל עב„יו ‰נמˆ‡ כז‡ ‰י˘ ‡˘ר רוח ‡לו˜ים בו ,וי‡מר פרע‡ ‰ל יוסף
‡חרי ‰ו„יע ‡לו˜ים ‡ו˙ך ‡˙ כל ז‡˙ ‡ין נבון וחכם כמוך' )מא ,לח-לט( .כי ‡ף פרע‰
‰ר‚י˘ ˘פ˙רון חלום מ„ויי˜ כז‡ ‰ינו נ˙ון לכל ‡„ם ,ור˜ ‡י˘ ‡˘ר רוח ‡לו˜ים בו,
‰ו‡ ‰יו„ע נכונ ‰ל‰בין ולפ˙ור ‡˙ „בר .'‰
מעלת הנבואה בדרגת חלום  -בחינת תורה שבע"פ

בחינ˙ נבו‡ ‰זו ,על ‡ף ‰יו˙ ‰מ„רי‚˜ ‰טנ˘ ‰ל נבו‡ ‰לעומ˙ ‚˙‰‰לו˙ ˘מˆ‡נו
ב‡בו˙ ובנבי‡י  – '‰י˘ ב „ˆ ‰י˙רון ומעל˘‡ ,‰ר מˆ„ מי„ ‰זו עול‰ ‰י‡ ‡ף על
‰נבו‡ ,‰כי ‰חלום ‰רי ‰ו‡ „בר טבעי ˘‡ינו חור‚ מ„רכו ˘ל עולם ,ונמˆ‡ ˘„בר '‰
נמסר ‡ל „‡‰ם ב‡ופן ˘עול ‰ב˜נ‡ ‰ח„ עם טבעו וס„ר חייו.
מעל ‰נוספ˙ י˘ בחלום ,כי בעו„ ˘‰נבו‡ ‰ב‡ ‰בˆור‚ ‰לוי ‰ופ˘וט ,‰ו‡ין ‰נבי‡
ˆריך לפר˘ ‰מ„ע˙ו‰ ,נ„ ‰בר ‰ '‰מרומז בחלום „ור˘ מן „‡‰ם „ע˙ ו˙בונ ‰ל˘‰י‚
‡˙ ‰נבו‡ ‰בכוחו˙ עˆמו ,ומ‡ˆיל  ˙‡ '‰רוחו על „‡‰ם ˘יוכל ‰ו‡ בעˆמו לפר˘
ול‰בין ‡˙ „בר .'‰
וענין ז‰ ‰ו‡ בחינ˙ '˙ור˘ ‰בעל פ‡˘ ,'‰ף ‰י‡‚‰ ,ם ˘ביסו„ ‰מ„ר‚˙˜ ‰טנ‰
מ'˙ור˘ ‰בכ˙ב'‡ ,ולם י˘ ב ‰מעל„‚ ‰ול ‰ועליונ‰˘ ,‰י‡ „‰ע˙ ˘ני˙נ ‰לחכמים
ל‰בין בכוחו˙ עˆמם ,ול˘‰י‚ בחכמ‡‰ ‰לו˜י˙ ‡˘ר ב˜רבם ‡˙ עומ˜ ˙‰ור ‰ורום
סו„ו˙י ,‰כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ )בבא בתרא יב ע"א( – 'חכם ע„יף מנבי‡ וכו' ˙„ע‡„ ,מר ‚בר‡
רב ‰מיל˙‡ ומ˙‡מר‡ ‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני כוו˙י .'‰וכ˙ב ‰רמב"ן – '‡ע"פ ˘ניטל‰
נבו‡˙ ‰נבי‡ים ˘‰ו‡ ‰מר‡ ‰ו‰חזון ,נבו‡˙ ‰חכמים ˘‰י‡ ב„רך ‰חכמ ‰ל‡ ניטל,‰
‡ל‡ יו„עים ‡‰מ˙ ברוח ˘ ˘„˜‰ב˜רבם' .וכך פיר˘ ר˘"י )שם ע"ב( 'סבר˙ ‰לב ‰י‡
‰ב‡ ‰לו בנבו‡ ‰וזכ ‰ל‰סכים ל‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני'‰ .רי ˘‰חכם˘ ,נבו‡˙ו ב‡ ‰לו
מ˙וך 'סבר˙ ‰לב' – י˘ בו ˆ„ ע„יפו˙ מן ‰נבי‡ ˘„בר  '‰מ˙‚ל‡ ‰ליו בˆור ‰י˘יר,‰
כי מעל˙ ‰‰בנ ‰ו ‰‚˘‰‰מו˘ר˘˙ בלבו ובטבעו ˘ל ‰חכם.
כלומר ˘‡ף ˘י˘ בז ‰ירי„ ‰מבחינ˙ עוˆם ‚‰ילוי ‡‰לו˜י‡ ,ולם מˆ„ ˘ני י˘ בכך
˙‰פ˘טו˙ וח„יר˙ ‚‰ילוי ‡‰לו˜י ל˙וך ‰מˆי‡ו˙ ‡‰רˆי˙ .כי ‰‰יר‡ו˙ ‡‰לו˜י˙
ל‡„ם ב‡ר‰ ıו‡ מ‡ורע בל˙י טבעי ˘‡ין לו ‡חיז ‰במˆי‡ו˙ וטבע ‡‰ר‡ .ıולם
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רנג

מˆי‡ו˙ ‰חלום ‰ו‡ כבר מˆי‡ו˙ יו˙ר טבעי˙ ,ולכן „וו˜‡ ב‡ופי ‚‰ילוי ˘בחלום י˘
בו יו˙ר ˙‰חברו˙ ˘ל טבע ‰מˆי‡ו˙ ל‡ור ‡‰לו˜י.
ועיין מ‡‰˘ ‰רכנו בענין ז ‰במ‡מר „ל‰לן 'מע˘‡ ‰בו˙ סימן לבנים' ,ור‡ ‰בז‰
עו„ בספר 'בן מלך – פורים' )שער ה מאמר ד(.
ו˙מˆי˙ „‰ברים מבו‡ר בספר '˜„ו˘˙ לוי' ˘כ˙ב – '‰נ ‰י˘ ˘˜‰ב" ‰עו˘ ‰נסים
‡˘ר ‰ם למעל ‰מ‰טבע כמו יˆי‡˙ מˆרים וב˜יע˙ ים סוף ,וי˘ ˘˜‰ב" ‰עו˘‰ ‰נס
ב‰טבע כמו בנס מר„כי ו‡ס˙ר‰˘ ,נס ‰י ‰בטבע˘ ,ב˙חיל‰‡ ‰ב ‡˙ ‰מן ,ובסוף
‡‰ב ‡˙ ‡ס˙ר ומר„כי ,ונמˆ‡ ‰נס ‰י ‰בטבע .ו‰נ‰ ‰נס ‡˘ר למעל ‰מ‰טבע נ˜ר‡
‰וי" ‰ו‰נס ‡˘ר ב‰טבע נ˜ר‡ ‡„נ"י ,וכן ‡י˙‡ ברמב"ן „˜‰ו˘ בפירו˘ו על ˙‰ור,‰
וכו' .ו‰נ˙ ‰ור˘ ‰בכ˙ב מרמז על למעל ‰מ‰טבע ,ו˙ור˘ ‰בע"פ מרומז על ‰טבע,
ו˙ור˘ ‰בע"פ מ˜בל˙ מ˙‰ור˘ ‰בכ˙ב ,ו‰נ ‰בע˙ ˘נ˙˜ן ‰טבע ב‰נס „מר„כי
ו‡ס˙ר‡ ,ז ˙‰חיל לˆמוח כ˙יב˙ ˙ור˘ ‰בעל פ ,‰כיון ˘נ˙˜ן ‰טבע') .פרשת בשלח(.

פרשת מקץ

רנד

•

בן מלך על התורה

ב

מאמר ב

'מעשה אבות סימן לבנים'
מעשי אבות מקבילים למכלול מאורעות עם ישראל
מדריגות הגילוי האלוקי אצל האבות  -שני חלקי ספר בראשית
ב˙‰בוננו˙ על מ‡ורעו˙ ‡בו˙ינו „˜‰ו˘ים ,י˘ ל‰בחין כי ˆור˙ ‰ופע˙  '‰עלי‰ם
ב‚ילויי ‰נבו‡ ‰וכן ‡ופי ‰‰נ‡‰ ‰‚‰לו˜י˙ עמ‰ם ,י˘ ב‰ם ‰ב„לים בין ˘לו˘˙
‡‰בו˙ ,וביני‰ם לבין ˘‰בטים.

כי ‡ˆל ‡בר‰ם ‡בינו ע" ‰נ˜‰ ‚‰ב" ‰עמו ב‚ילוי ˘כינ ,‰ונר‡‡ ‰ליו ‰ '‰רב‰
פעמים ו„יבר עמו ,וכר˙ עמו ברי˙ו˙ ,וכן זכ ‰לניסים מופל‚ים ˘כ‡˘ר פרע‰
ו‡בימלך ל˜חו ‡˙ ˘ר ‰נענ˘ו מי„ בנ‚עים ‚„ולים ,ובמלחמ˙ ‰מלכים ‰נחילו '‰
ניˆחון ˘ל‡ כ„רך ‰טבע ,וכן נול„ לו בן למ‡˘ ‰נ ,‰ו '‰ברכו בעו˘ר רב ככ˙וב 'ו'‰
ברך ‡˙ ‡בר‰ם בכל' .ו‡חר כך ‡ˆל יˆח˜ ‡בינו ע"‡ ‰ף ˘ל‡ ‰י ‰ב‡ו˙„‰ ‰ר‚‰
˘‰י˙ˆ‡ ‰ל ‡בר‰ם ‡בינו ,בכל ז‡˙ ‰יו לו ‚ילויי נבו‡ ‰פעמיים ב‡ופן ˘ל 'ויר‡
‡ליו ) ''‰לעיל כו ,ב ,כד( .וזכ ‰לברכ˙ ˘מים מופל‚˙ – 'וימˆ‡ ב˘נ‰‰ ‰י‡ מ‡˘ ‰ערים
ויברכ‰ו  .'‰וי‚„ל ‡‰י˘ וילך ‰לוך ו‚„ול ע„ כי ‚„ל מ‡„' )כו ,יב-יג( .וˆ‰ליחו '‰
בחפיר˙ ‰ב‡רו˙ ע„ – 'כי ‰רחיב  '‰לנו ופרינו ב‡ר) 'ıכו ,כב(.
ו‡ילו ‡ˆל יע˜ב ‡בינו ע"‡ ‰ף ˘„יבר  '‰עמו ונר‡‡ ‰ליו בבי˙ ‡ל‡ ,בל לפני
כן ‰י ‰ז ‰ר˜ בחלום ‰ליל‰ ,‰ן בחזיון ‰סולם )כח ,יב( ,ו‰ן בע˙ ˘ˆיוו‰ו לחזור
מבי˙ לבן )לא ,י( .וכן בענין ‰טובו˙ ו‰ברכ‡˘ ,‰מנם זכ ‰לברכ˙  '‰וˆ‰לח ‰מופל‚˙
ע„ ˘‰י ‰ל˘ני מחנו˙ ,ו‰ע˘יר ב„רך נס בˆ‡ן לבן‡ ,ך ‡˙ „‰ברים ˘˘‰י‚ ‰וˆרך
לעמול ול‰י‡ב˜ עלי‰ם ,וכן ‰יˆ ‰ריך ל˜נו˙ ‡˙ ‰בכור ‰ו‡חר כך ל˜ח˙ ‡˙ ‰ברכו˙
בערמ ,‰ועל ל˜יח˙ ל‡ ‰ורחל ‰י ‰עליו לעבו„ ‡ˆל לבן ‰רב˘ ‰נים ,וכן ‰י ‰עליו
ל˙‰מו„„ נ‚„ רמ‡ו˙ו ˘ל לבן ,וכל˘ון ‰פסו˜ – '‰יי˙י ביום ‡כלני חורב ו˜רח
בליל ,‰ו˙„„ ˘נ˙י מעיני .ז ‰לי ע˘רים ˘נ ‰בבי˙ך ,עב„˙יך ‡רבע ע˘ר˘ ‰נ ‰ב˘˙י
בנו˙יך ,ו˘˘ ˘נים בˆ‡נך ,ו˙חלף ‡˙ מ˘כור˙י ע˘ר˙ מונים .לולי ‡לו˜י ‡בי ‡לו˜י
‡בר‰ם ופח„ יˆח˜ ‰י ‰לי ,כי ע˙ ‰רי˜ם ˘לח˙ני ˙‡ ,עניי ו‡˙ י‚יע כפי ר‡‡ ‰לו˜ים
ויוכח ‡מ˘' )לא ,מ-מב( ,וכמו"כ ‰וˆרך לעמו„ כנ‚„ מזימ˙ו ˘ל ע˘יו ולפייסו ב„ורון
ול˙‰כונן למלחמ ‰כ„רכו ˘ל עולם.
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רנה

אופי הגילוי אצל השבטים בדרגה יותר טבעית

ו‰נ ‰ל‚בי ˘‰בטים ל‡ מˆינו כלל ˘„ '‰יבר עמ‰ם ,ו‡פילו יוסף ר‡ ˙‡ ‰חזיונו˙
‰ע˙י„ ב„רך ˘ל חלום .וכל ‰מ‡ורעו˙ ˘‰נ‰י‚ עמ‰ם ˜‰ב"‰ ‰יו ב„רך ‰טבע ו‰י‰
מכוס ‰ומלוב˘ במנ‚‰ו ˘ל עולם.
‡ל‡ ˘ר‡ו במ‡ורעו˙י‰ם בעליל ,כיˆ„ ‰‰נ‰ ‰‚‰עליונ ‰מ˘‚יח ‰עלי‰ם ומסבב˙
‡˙ „רכי ‰טבע למענם.
ומ ‰מופל‡ים ‰ם „רכי ‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ˘ ‰נח˘פו ב‰נ˘‰ ˙‚‰בטים ,כ‡˘ר ר‡ו
בעליל ˘כל מע˘י בני ‡„ם ו„˙˘‰לו˙ם ‡ינו מועיל כלום ,ועˆ˙ ‰ '‰י‡ ˙˜ום ,ו‡„רב‰
לפעמים ‚זיר˙ עליון מוליכ‰ ˙‡ ‰מ‡ורעו˙ ב‡ופן ˘‰מע˘ים יובילו ל˙כלי˙ ‰פוכ‰
מכוונ˙ עו˘י‰ם .כי ‰נ ‰יוסף ע˘ ‰פעולו˙ ˘ונו˙ בכ„י ˘‡חיו י˜בלו ‡˙ מלכו˙ו,
על י„י ˘סיפר ל‰ם ‡˙ חלומו˙יו ו‰בי‡ ‡˙ „ב˙ם רע‡ ‰ל ‡בי‰ם .ו‚ם יע˜ב ע˘‰
לו כ˙ונ˙ פסים ל‰ח˘יבו מעל כל ‡‰חים .ו‡ילו ‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ ‰סיבב„˘ ‰וו˜‡
מע˘ים ‡לו ‰בי‡ו לי„י כך ˘י ‡‰נמכר לעב„ ב˘פלו˙ „‚‰ול ‰ביו˙ר ב‡ר ıזר‰
˘‰ו‡ ‰‰יפך ‚‰מור ממלך.
ומ‡י„ך˘‰ ,בטים מכרו ‡ו˙ו לעב„ במטר ‰למנוע ממנו ‡˙ ‡‰פ˘רו˙ ל‰יו˙ מלך,
ו‰נ ‰על י„י מע˘ ‰ז ‰עˆמו ‰וביל‡ ‰ו˙ו ‚˘‰‰ח ‰ל‰יו˙ מ˘נ ‰למלך ומו˘ל על
כל מˆרים.
ההופעה האלוקית בדרכי ההשגחה המופלאים

ו‡י˙‡ בחז"ל על ‰פסו˜ – 'למ‡˙ ‰מר יע˜ב ו˙„בר י˘ר‡ל נס˙ר„ ‰רכי מ'‰
ומ‡לו˜י מ˘פטי יעבור' )ישעיה מ ,כז( – ‡מר „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡‡ ,ני עוס˜ ל‰מליך ‡˙
בנו במˆרים ,ו‰ו‡ ‡ומר 'למ‰ ‰רעו˙ם לי') ,ב"ר צא ,י( .ומבו‡ר ב„ברי חז"ל ‰ללו
כיˆ„ ˆריך „‡‰ם ל˙‰בונן על מ‡ורעו˙ ,ול‡ ל˙‰רעם על ‰נ‰ '‰ ˙‚‰מוביל עניינים
נס˙רים מעיני „‡‰ם.
ועו„ ‡י˙‡ במ„ר˘ ˘ם על ‰פסו˜ – 'כי ‡נכי י„ע˙י ‡˙ ‰מח˘בו˙ ‡˘ר ‡נכי חו˘ב
עליכם נ‡ום  ,'‰מח˘בו˙ ˘לום ול‡ לרע ,‰ל˙˙ לכם ‡חרי˙ ו˙˜ו) '‰ירמיה כט ,יא(– .
˘בטים ‰יו עסו˜ין במכיר˙ו ˘ל יוסף ,ויוסף ‰י ‰עסו˜ ב˘˜ו וב˙עני˙ו ,ר‡ובן ‰י‰
עסו˜ ב˘˜ו וב˙עני˙ו ,ויע˜ב ‰י ‰עסו˜ ב˘˜ו וב˙עני˙ו ,וי‰ו„‰ ‰י ‰עסו˜ לי˜ח לו
‡˘ ,‰ו˜‰ב"‰ ‰י ‰עוס˜ בור‡ ‡ורו ˘ל מלך ‰מ˘יח' )ב"ר פה ,א(.
וז‡ ‰ח„ ‰עניינים ‰עי˜ריים ˘פר˘יו˙ ‡לו ב‡ים ללמ„נו‡˘ ,ף ˘בכל ‰מ‡ורעו˙
‰ללו ל‡ ‰י ‰ב‰ם ‚ילוי ˘כינ ‰וניסים ‚לויים‡ ,בל נר‡ ‰ב‰ם בעליל כיˆ„  '‰מנ‰י‚
‡˙ ‰עולם ,ו‰ו‡ י˙ברך מכוון ומוליך ‡˙ ‰מ‡ורעו˙ ‰יפך מכל מח˘בו˙ ‡‰נ˘ים,
וכמו ˘‡מר ל‰ם יוסף – 'ו‡˙ם ח˘ב˙ם עלי רע‡ ,‰לו˜ים ח˘ב ‰לטוב ,‰למען ע˘‰
כיום ‰ז ‰ל‰חיו˙ עם רב' )להלן נ ,כ( ,וˆ‰יל ‡˙ כל ‡‰ר ıמן ‰רעב.
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ו‰נ ‰על י„י ירי„˙ יוסף ‰וכן מ˜ום לי˘יב˙ י˘ר‡ל במˆרים ,וכ„כ˙יב – 'וי˘לחני
‡לו˜ים לפניכם ,ל˘ום לכם ˘‡רי˙ ב‡ר ,ıול‰חיו˙ לכם לפליט„‚ ‰ל .‰וע˙ ‰ל‡
‡˙ם ˘לח˙ם ‡ו˙י ‰נ ,‰כי ‡‰לו˜ים ו‚ו'' )מה ,ז( .וכן מ˙ו‡ר „‰בר ‡ˆל ‰מ˘ורר
ב˙‰ילים – ˘לח לפני‰ם ‡י˘ ,לעב„ נמכר יוסף )קה ,יז( .ו‡מרו חז"ל – 'יוסף יר„
למˆרים ו‚„ר עˆמו מן ‰ערו ‰ונ‚„רו י˘ר‡ל בזכו˙ו‡ ,מר רבי חיי‡ בר ‡ב‡ כ„‡י
‰י‚ ‰י„ור ערו ‰בעˆמו ˘נ‚‡לו י˘ר‡ל על י„ו' )ויק"ר לב ,ה(.
ו‡מנם ‡ף ˘בעי˜רו ˘ל „בר י˘ ל‚בי ˘‰בטים ירי„ ‰ב„ר‚˙ ‚ילוי ˘‰כינ ‰ו‰ניסים
˘‰י ‰בימי ‡‰בו˙‡ ,ולם לעומ˙ ז ‰י˘ כ‡ן מ‰לך ˘ל יו˙ר ˘לימו˙‰„ ,יינו ˘‚ם
ב˙וככי ‰‰נ ‰‚‰ב„רכו ˘ל עולם מ˙בט‡ מלכו˙  '‰ו‰נ˙‚‰ו ,כי רו‡ים בעליל כיˆ„
מערכו˙ ‰טבע עˆמן מונ‚‰ים על י„ו י˙ברך.
שלבי הגילוי וההופעה בתוך הטבע בכללות תקופות עם ישראל

ו‰נ‡ ‰מרו חז"ל – 'מע˘‡ ‰בו˙ סימן לבנים' )תנחומא לך לך ט( ,ו‡כן כללו˙ ‰‰נ‰‚‰
˘ל עם י˘ר‡ל במבט מ˜יף מ‡ז יˆי‡˙ מˆרים ע„ ימי ‚‰לו˙‚ ,ם כן ˜˙‰יים בו כל
‰מ‰לך ‰ז.‰
כי ˙חיל‰ ‰וˆי‡  ˙‡ '‰י˘ר‡ל ממˆרים בניסים ונפל‡ו˙ ו‚ילוי ˘כינ ,‰ו '‰נלחם
ל‰ם ו˜רע ל‰ם ‡˙ ‰ים ,ונ‚ל ‰עלי‰ם מן ˘‰מים ב˜ולו˙ ובר˜ים ובל‰בו˙ ‡˘ ל„בר
עמם ,ו‡רבעים ˘נ‰ ‰לכו במ„בר מו˜פים בענני כבו„ ,ו‰ורי„ ל‰ם לחם מן ˘‰מים,
ומים מן ‰סלע ,וזכו ל‚˘‰ח‡ ‰לו˜י˙ ‚לוי ‰וכמו ˘כ˙וב – 'כי ‡˙ '‰ ‰ב˜רב ‰עם
‰ז˘‡ ,‰ר עין בעין נר‡ ,'‰ ‰˙‡ ‰ועננך עומ„ עלי‰ם ,ובעמו„ ענן ‡˙‰ ‰ולך לפני‰ם
יומם ובעמו„ ‡˘ ליל) '‰במדבר יד ,יד(.
‡ולם ‡חר כך נע˘˙‰‰ ‰נ ‰‚‰עמ‰ם יו˙ר ויו˙ר ‡רˆי˙ וטבעי˙ ,כי בע˙ כיבו˘
‡ר ıי˘ר‡ל ‡ף ˘נע˘ו ל‰ם ניסים כ˘'עברו ‡˙ ‰יר„ן' וב'כיבו˘ יריחו' ו'˘מ˘
ב‚בעון „ום'‡ ,בל ‰יו ˆריכים ל‰ילחם כ„רכו ˘ל עולם ,וכן פס˜ ‰מן ו‰יו ˆריכים
לחרו˘ ולזרוע‡ ,ך ע„יין ‰י ‰ניכר בˆ‰לח˙ם ברכ˘ ‰מיימי˙ ,וכן כל ימי בי˙ ר‡˘ון
‚˙‰ל ‰ל‰ם „בר  '‰בנבו‡ ,‰ובימי ˘למ‰ ‰יו בˆ‰לח ‰מופל‚˙ בכבו„ו ˘ל עולם
˘ל‡ כ„רך ‰טבע ,ו‡ירעו ל‰ם ניסי ˆ‰ל ‰מן ‡‰ויבים כמו בימי סיסר‡ וסנחריב.
ו‡חר כך כ˘‚‰יע˜˙ ‰ופ˙ ‚‰לו˙ ‚˘‰‰ח‰ ‰ס˙יר ‰פני ‰מי˘ר‡ל ופס˜‰ ‰נבו‡‰
ונע„ר כל חזון ,ו‰חל˜˙ ‰ופ˘ ‰ל ‰ס˙ר פנים וכ„כ˙יב – 'ו‡נכי ‰ס˙ר ‡ס˙יר פני
ביום ‰‰ו‡' )דברים לא ,יח(.
ו‰נ‡ ‰ף ˘‰י‡ ירי„ ‰וריחו˜ מ‡˙ פני  '‰י˙ברך מפני חט‡ינו‡ ,ך לעומ˙ ז„ ‰וו˜‡
ב˙˜ופ ‰זו ‚˙‰ל ‰כיˆ„  '‰מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם ב˙וך „רכי ‰טבע.
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נס פורים  -הנהגת ה' בתוך סדרי הטבע

‡ח„ ‰מ‡ורעו˙ ‰מרכזיים ˘‰י ‰ב˙˜ופ˙ ‚‰לו˙‰ ,ו‡ 'נס פורים' ˘בו ר‡ו ‰כל
בבירור כיˆ„  '‰י˙ברך ‰ו‡ ‡˘ר מוביל ‡˙ כל ‰מ‡ורעו˙ למטר˙ ˆ‰ל˙ עמו י˘ר‡ל,
ו„˜‰ים ˜‰ב" ‰רפו‡ ‰למכ ‰ב'‰רי‚˙ ו˘˙י' וב'בחיר˙ ‡ס˙ר' ,וכן כל ‰מ‰לכים
‰טבעיים ˘‰יו ‡ז כ‚ון '˘מיע˙ מר„כי ‡˙ מזימ˙ ב‚˙ן ו˙ר˘' ,ו'בליל‰‰ ‰ו‡ נ„„‰
˘נ˙ ‰מלך'‰ ,יו מ‡ורעו˙ מו˘‚חים ˘‰בי‡ו ‡˙ נס ˆ‰‰ל.‰
ו‰נ ‰נס פורים מ‰וו˙‰ ‰חל ‰ו‡ו˙ ל‰נ˜‰ ˙‚‰ב" ‰בימי ‚‰לו˙‡˘ ,ף כ‡˘ר במבט
˘טחי נר‡‰ ‰כל כ‰נ ‰‚‰טבעי˙ כ„רכו ˘ל עולם‡ ,ך לפי ‡‰מ˙ כל ‰מ‡ורעו˙
מכוונים ומו˘‚חים מן ˘‰מים לˆ‰ל˙ם ול˙ועל˙ם ˘ל עם י˘ר‡ל ,ו '‰מנ‰י‚ ‡˙
‰עולם ב„רכים נס˙רו˙ ‡ל ‰מטרו˙ ‰נ˘‚בו˙ ל‰בי‡ ‡˙ עם י˘ר‡ל ל˙כלי˙ו
ול˘לימו˙ו.
תקופת יציאת מצרים והנבואה בישראל מקבילה לתקופת האבות

ו„‰ברים נפל‡ים ,כי נמˆ‡ ˘˜˙‰ופ‰ ‰ר‡˘ונ˘ ‰ל עם י˘ר‡ל „‰יינו מ‡ז יˆי‡˙
מˆרים וכל ימי ‰בי˙ ‰ר‡˘ון ,מ˜בילים ל˙˜ופ˙ ‡בר‰ם ויˆח˜ ויע˜ב‰˘ ,נ‰י‚ ‡ו˙ם
 '‰ב‚ילוי ˘כינ ‰כ‡מור ,וכמו כן ‰י‡ ‰ופי ‰‰נ ‰‚‰ב˙˜ופ ‰זו ˘ל יˆי‡˙ מˆרים
ובי˙ ר‡˘ון ,ב‡ור ‰נבו‡ ‰ובניסים ‚לויים ב‡ו˙ו˙ ובמופ˙ים .כ‡מור.
ומˆינו ˘י˘ „מיון רב ‚ם בפרטי ‰מ‡ורעו˙ כי ב„ומ ‰לירי„˙ י˘ר‡ל למˆרים,
‚ם ‡בר‰ם ב˙חיל˙ „רכו יר„ למˆרים ,וכבר עמ„ו על כך במ„ר˘י חז"ל – 'סימן נ˙ן
לו ˜‰ב" ‰ל‡בר‰ם ˘כל מ‡˘ ‰ירע לו ‡ירע לבניו וכו'‡ ,בר‰ם על י„י ‰רעב יר„
למˆרים ,ו‡ף בניו על י„י ‰רעב יר„ו למˆרים˘ ,נ‡מר 'ויר„ו ‡חי יוסף ע˘ר ‰ל˘בור
בר ממˆרים'‡ ,בר‰ם כ˘יר„ נז„וו‚ו לו ‰מˆרים 'ויר‡ו ‰מˆרים ‡˙  ‰˘‡‰כי יפ‰
‰י‡ מ‡„ ו‚ו' ו˙ו˜ח  ‰˘‡‰בי˙ פרע‡ ,'‰ף לבניו '‰ב ‰נ˙חכמ ‰לו פן ירב ‰ו‰י ‰כי
˙˜ר‡נ ‰מלחמ ‰ונוסף ‚ם ‰ו‡ על ˘ונ‡ינו ונלחם בנו ועל ‰מן ‡‰ר) 'ıתנחומא לך לך ט(.
ועיין ברמב"ן בפר˘˙ לך לך – '‡ומר לך כלל˙ ,בין ‡ו˙ו בכל ‰פר˘יו˙ ‰ב‡ו˙
בענין ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב ,ו‰ו‡ ענין ‚„ול‰ ,זכירו‰ו רבו˙ינו ב„רך ˜ˆר ,‰ו‡מרו
כל מ‡˘ ‰ירע ל‡בו˙ סימן לבנים ,ולכן י‡ריכו ‰כ˙ובים בסיפור ‰מסעו˙ וחפיר˙
‰ב‡רו˙ ו˘‡ר ‰מ˜רים ,ויח˘וב ‰חו˘ב ב‰ם כ‡ילו ‰ם „ברים מיו˙רים ‡ין ב‰ם
˙ועל˙ ,וכולם ב‡ים ללמ„ על ‰ע˙י„ ,כי כ‡˘ר יבו‡ ‰מ˜ר ‰לנבי‡ מ˘ל˘˙ ‡‰בו˙
י˙בונן ממנו „‰בר ‰נ‚זר לבו‡ לזרעו' )יב ,ו(.
וב‰מ˘ך ˘ם כ˙ב – '‰נ‡ ‰בר‰ם יר„ למˆרים מפני ‰רעב ל‚ור ˘ם ל‰חיו˙ נפ˘ו
בימי ‰בˆור˙ ,ו‰מˆרים ע˘˜ו ‡ו˙ו חינם ל˜ח˙ ‡˙ ‡˘˙ו ,ו˜‰ב" ‰נ˜ם נ˜מ˙ם
בנ‚עים ‚„ולים ,ו‰וˆי‡ו מ˘ם במ˜נ ‰בכסף ובז‰ב ,ו‚ם ˆו ‰עליו פרע‡ ‰נ˘ים
ל˘לחם .ורמז ‡ליו כי בניו יר„ו מˆרים מפני ‰רעב ל‚ור ˘ם ב‡ר ,ıו‰מˆרים ירעו
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ל‰ם וי˜חו מ‰ם ‰נ˘ים כ‡˘ר ‡מר וכל ‰ב˙ ˙חיון ,ו˜‰ב" ‰ינ˜ום נ˜מ˙ם בנ‚עים
‚„ולים ע„ ˘יוˆי‡ם בכסף וז‰ב וˆ‡ן וב˜ר מ˜נ ‰כב„ מ‡„ ,ו‰חזי˜ו ב‰ם ל˘לחם מן
‡‰ר ,ıל‡ נפל „בר מכל מ‡ורע ‡‰ב ˘ל‡ י‰י ‰בבנים וכו' )יב ,י(.
וי˘ ל‰וסיף על „רך ז˘ ,‰מלחמ˙ ‰מלכים ˘ניˆחם ‡בר‰ם ‡בינו במ˙י מעט,
‰ו‡ מ˜ביל למלחמו˙ סיחון ועו‚ ˘נ˙נם  '‰בי„ י˘ר‡ל ב„רך פל‡ .ונמˆ‡ ˘ס‚נון
‰‰נ ‰‚‰עם ‡בר‰ם ‡בינו ‰ו‡ מ˜ביל ל˙˜ופ˙ יˆי‡˙ מˆרים ו‰‰ליכ ‰במ„בר.
ו‡ילו ס‚נון ‰‰נ‡‰ ‰‚‰לו˜י˙ עם יˆח˜˘ ,ר‡ ‰ברכ ‰ב˙בו‡˙ ' ‰„˘‰מ‡˘ ‰ערים'
)כו ,יב( .וכן במˆי‡˙ מים בע˙ חפיר˙ ‰ב‡רו˙ וכ„כ˙יב – 'כי ע˙‰ ‰רחיב  '‰לנו ופרינו
ב‡ר) 'ıכו ,לב(‰ ,ו‡ מ˜ביל ל˙˜ופ˙ י˘יב˙ עם י˘ר‡ל ב‡ר ıי˘ר‡ל‡' ,י˘ ˙ח˙ ‚פנו
ו‡י˘ ˙ח˙ ˙‡נ˙ו' ,ו‡כן מˆינו ביˆח˜ ˘‰י ‰לו ˜˘ר מיוח„ ל‡ר ıי˘ר‡ל ע„ ˘נ‡סר
עליו לˆ‡˙ ממנ.‰
‰‰נ‡‰ ‰‚‰לו˜י˙ עם יע˜ב מ˜ביל ‰לחל˜ ‡‰חרון ˘ל ימי בי˙ ר‡˘ון‰˘ ,חל‰
‰ירי„ ‰ב‚ילויי ‰ניסים ,ו‡ף ‰נס בסנחריב ‰י ‰ז ‰ר˜ נס ˘ל ˆ‰ל ‰מסכנ ,‰ול‡ נס
˘ל כיבו˘ ‡ומו˙ ו‡רˆו˙ כמו בימי מ˘ ‰וי‰ו˘ע ו„ו„ .וז ‰מ˜ביל ל‚˘‰ח‰ ‰עליונ‰
˘ליוו˙ ˙‡ ‰יע˜ב ‡בינו ˘ניˆול מסכנ˙ לבן וע˘יו.
כמו כן ב˙˜ופ ‰זו חל˙‰‰ ‰פל‚ו˙ בין מלכו˙ י‰ו„ ‰וע˘ר˙ ˘‰בטים ,במ˜ביל
לימיו ˘ל יע˜ב ˘‰חלו ‰מ„נים בין ˘‰בטים.
תקופת הגלות מקבילה לתקופת השבטים

ו‡ילו ˙˜ופ˙ ‚‰לו˙ מ‡ז חורבן בי˙ ר‡˘ון ,מ˜ביל ‰ל˙˜ופ˙ יוסף ו˘‰בטים.
ו‰נ ‰בסיפור נס פורים במ‚יל˙ ‡ס˙ר י˘ „ימיון רב למע˘י ˘‰בטים בענין ‚˘‰ח˙
 '‰עלינו ,כי במבט ˘‰טחי ‚‰לוי לעיניים ב˙˜ופו˙ ‰‰ס˙ר ‰ללו נר‡‰˘ ‰מנ‰י‚
‰ו‡ ‰מלך ‰נכרי ˜‰ובע ב˘רירו˙ לבו ‡˙ ‡˘ר יע˘ו ‰בריו˙‡ ,ולם ל‡מי˙ו ˘ל
„בר‚˘‰‰ ,ח‰ ‰עליונ‰ ‰י‡ ‰י‡ ‡˘ר מט ˙‡ ‰לבו לכל ‡˘ר יחפו .'‰ ıוכ„כ˙יב
– 'לב מלך בי„  '‰על כל ‡˘ר יחפו ıיטנו' )משלי כא ,א( .ובסופם ˘ל ‰מ‡ורעו˙ ני˙ן
לר‡ו˙ בעליל כיˆ„ ˜‰ב"‰ ‰ו‡ ‡˘ר סיבב ‡˙ כל ‰עניינים ,כי ‡ז רו‡ים ‡יך כל מ‰
˘ע˘ו ‰בי‡ ‡˙ ‰‰יפך ממ˘ ‰סברו ,ו„וו˜‡ ‰מע˘ים ˘‰יו נר‡ים ˘‚ורמים סכנ‰
לי˘ר‡ל ‰ם ‰מ‰ ‰בי‡ו ‡˙ ˆ‰‰ל ,‰וכ„כ˙יב – 'ו‡˙ם ח˘ב˙ם עלי רע‡ ‰לו˜ים
ח˘ב ‰לטוב) '‰נ ,כ(.
פלאי ההשגחה האלוקית בימי נס פורים

וכך ‰י ‰בימי מר„כי ו‡ס˙ר ל‡ורך כל „‰רך˘ ,בז˘ ‰מר„כי ‰י‰ו„י נמנע מלכרוע
ול˙˘‰חוו˙ ל‰מן ‰י ‰נר‡˘ ‰ז‚ ‰רם ל‚זיר ‰לכלו˙ ‡˙ י˘ר‡ל ,ובסופו ˘ל „בר
„וו˜‡ מר„כי ‰י ‰ז‰˘ ‰בי‡ ‡˙ ˆ‰‰ל ,‰וכן על˜ ‰רנם ˘ל י˘ר‡ל ב‚ין מר„כי
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כ„כ˙יב – 'וכל ˘רי ‰מ„ינו˙ ו‡‰ח˘„רפנים ו‰פחו˙ ועו˘י ‰מל‡כ˘‡ ‰ר למלך,
מנ˘‡ים ‡˙ ‰י‰ו„ים ,כי נפל פח„ מר„כי עלי‰ם' )אסתר ט ,ג(' .ורבים מעמי ‡‰רı
מ˙י„‰ים' )שם ח ,יז(.
ו‡י˙‡ בחז"ל )מגילה יב‚‰˘ (.ורם ל‚זיר‰ ‰י„ ‰וו˜‡ מ˘ ‰נ‰נו מסעו„˙ו ˘ל ‡ו˙ו
ר˘ע˘ ,ב„רך ‰טבע ‰י ‰נר‡˘ ‰ז ‰יבי‡ ‡˙ חיב˙ו ˘ל ‰מלך ‡לי‰ם .ומ‡י„ך ל˜יח˙
‡ס˙ר ˘‰י ‰נר‡ ‰כ‚זיר˙‰ ,‰˘˜ ‰ברר בסוף ˘‰י ‰ז„˜‰ ‰מ˙ רפו‡ ‰למכ ,‰כ‡˘ר
על י„י ז ‰ב‡ˆ‰ ‰ל˙ י˘ר‡ל .וכן יום ‚‰זיר ‰נ‰פך לטוב ,‰וכ„כ˙יב – 'ביום ‡˘ר
˘ברו ‡ויבי ‰י‰ו„ים ל˘לוט ב‰ם – ונ‰פוך ‰ו‡ ‡˘ר י˘לטו ‰י‰ו„ים ‰מ ‰ב˘ונ‡י‰ם'
)שם ט ,א(.
ו‰נ„ ‰וו˜‡ מחמ˙ ˙ו˜ף ‚‰זיר˘‡ ‰ר נח˙מ ‰בטבע˙ ‰מלך˘‡ ,ר מ˘ום כך ‡י
‡פ˘ר ‰י ‰לבטל ול‰חזיר ‡˙ ‚‰זיר ,‰כמו ˘כ˙וב – 'כי כ˙ב ‡˘ר נכ˙ב ב˘ם ‰מלך
ונח˙ום בטבע˙ ‰מלך ‡ין ל˘‰יב' )שם ח ,ח(„ ,וו˜‡ ז‚ ‰רם ˘‰עˆ‰ ‰יחי„‰ ‰י˙‰
ל˘לוח ‡˙ ‡‰י‚רו˙ ˘‰ניו˙ – '‡˘ר נ˙ן ‰מלך לי‰ו„ים ‡˘ר בכל עיר ועיר ל‰˜‰ל
ולעמו„ על נפ˘ם ,ל˘‰מי„ ול‰רו‚ ול‡ב„ ‡˙ כל חיל עם ומ„ינˆ‰ ‰רים ‡ו˙ם' )שם
ח ,יא( .ומ‡˙ ‰ '‰י˙ ‰ז‡˙ ˘‚ם ב˙וך ימי ‡ופל ‚‰לו˙ י‰יו ‰י‰ו„ים ר˘‡ים ל‰יפרע
מ‡ויבי‰ם ול‰ינ˜ם מזרע עמל˜.
וכל ז‰ ‰ו‡ לימו„ על „רכי ‰נ '‰ ˙‚‰בע˙ ˘‡ין ‚˘‰‰ח‚ ‰לוי ‰ב‡ו˙ו˙ ומופ˙ים,
כי ‡ז ‚˘‰ח˙  '‰על י˘ר‡ל ‚לומ ‰וטמונ ‰ב˙וככי „רכי ‰טבע .וכ‡מור‡˘ ,ף ˘י˘
בז ‰ירי„ ‰ו‰ס˙ר לעומ˙ זמני ‰‰ופע‡‰ ‰לו˜י˙ ‚‰לוי‡ ,‰בל מ‡י„ך י˘ במˆב ז‰
בחינ˘ ‰ל עלי˘ ,‰רו‡ים ‡˙ ‰נ '‰ ˙‚‰ב„רכי ‰טבע עˆמו ,ומ˘מעו˙ „‰בר‚˘ ,ם
במ˘ ‰נר‡ ‰כ„רכו ˘ל עולם וטבע ‡רˆי ,מ‡יר בו ‡‰ור ‡‰לו˜י ,ו‰ברי‡ ‰מ˙חיל‰
ל‰כיר ˘‰מˆי‡ו˙ ‡‰רˆי˙ עˆמ‡ ,‰ינ‡ ‰ל‡ ‰נ‡ ‰‚‰לו˜י˙ ˙מי„י˙.

‰נ ‰כי כן ,מ˜בילים „‰ברים למ˘ ‰נ˙ב‡ר ב‡ופי ‰‰נ‡‰ ‰‚‰לו˜י˙ עם יוסף
ו˘‰בטים‰˘ ,י ‰בו ‰נ ‰‚‰נס˙ר˙ ˘ל '‡לו˜ים ח˘ב ‰לטוב ,'‰ו'מע˘‡ ‰בו˙ סימן
לבנים'.
מאורעות מקבילים במאורעות השבטים ובמגילת אסתר

ור‡ ‰ז ‰פל‡ ˘מלב„ ˙‰וכן ‰מ˜ביל במ˘מעו˙ ‰פנימי˙ ˘ל ‡ופי ‰‰נ‰‚‰
‡‰לו˜י˙ ,כ‡מור ,מˆינו „ימיון רב ‚ם בפרטי ‰עוב„ו˙ ו‰מ‡ורעו˙ .וכ„ל‰לן:
במ‚יל˙ ‡ס˙ר‰ ,נס ‡ירע על י„י 'נ„„˘ ‰נ˙ ‰מלך'‡˘ ,ז ‰חל כל מ‰לך ‰נס,
וכן יוסף יˆ‡ מבי˙ ‡‰סורים על י„י 'חלום פרע ,'‰ומז‚˙‰ ‰ל‚ל כל ‰טובו˙ ליוסף
וליע˜ב ובניו.
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וכ˘ם ˘יוסף בי˜˘ו ל‰ר‚ו ולבסוף נע˘' ‰מ˘נ ‰למלך' ,כך ‚ם ‡ירע במר„כי
˘בי˜˘ו ל‰ר‚ו ול˙לו˙ו על ‰ע ,ıולבסוף נע˘' ‰מ˘נ ‰למלך'.
ביוסף כ˙יב – 'וירכב ‡ו˙ו במרכב˙ ‰מ˘נ˘‡ ‰ר לו' )בראשית מא ,מג( .ובמר„כי כ˙יב
– 'יבי‡ו ו‚ו' וסוס ‡˘ר רכב עליו ‰מלך ו‡˘ר ני˙ן כ˙ר מלכו˙ בר‡˘ו' )אסתר ו ,ח(
ביוסף כ˙יב – 'וי˜ר‡ו לפניו ‡ברך' )מא ,מג( ,ובמר„כי כ˙יב – 'וירכיב‰ו ברחוב ‰עיר
וי˜ר‡ לפניו ככ ‰יע˘ ‰ל‡י˘ ‡˘ר ‰מלך חפ ıבי˜רו' )אסתר ו ,יא(
ביוסף כ˙יב – 'ויסר פרע ˙‡ ‰טבע˙ו מעל י„ו וי˙ן ‡ו˙ ‰על י„ יוסף' )מא ,מב(.
ובמר„כי כ˙יב – 'ויסר ‰מלך ‡˙ טבע˙ו ‡˘ר ‰עביר מ‰מן וי˙נ ‰למר„כי' )אסתר ח ,ב(.
ביוסף כ˙יב – '‡˙‰˙ ‰י ‰על בי˙י' )מא ,מ( 'ונ˙ון ‡ו˙ו על כל ‡ר ıמˆרים' )מא ,מג(.
ובמר„כי כ˙יב – 'ו˙˘ם ‡ס˙ר ‡˙ מר„כי על בי˙ ‰מן' )אסתר שם(.
ביוסף כ˙יב – 'וילב˘ ‡ו˙ו ב‚„י ˘˘ וי˘ם רבי„ ‰ז‰ב על ˆו‡רו' )מא ,מב( ,ובמר„כי
כ˙יב – ומר„כי יˆ‡ מלפני ‰מלך בלבו˘ מלכו˙ ˙כל˙ וחור ועטר˙ ז‰ב ‚„ול ‰ו˙כריך
בו ıו‡ר‚מן' )אסתר ח ,טו(.
ור‡ ‰בבי‡ורי ‰פסו˜ים בפר˘˙נו )מג ,טז( ˘בפר˘יו˙ ‡לו ˘ל מע˘י ˘‰בטים
מוב‡ים בספרים רמזים על מ‡ורעו˙ חנוכ ‰ופורים‡„ .י˙‡ ב'˘לטי ‚‰בורים על
‰מר„כי' סוף פר˜ במ ‰מ„לי˜ין )רמז תנו מובא באליה רבה ומטה משה סימן תרעא( 'טבוח טבח
ו‰כן' רמז לחנוכ˘ ,‰מיל˙ ו‰כן עם ‰ח' ˘ל וטבח ‡ו˙יו˙ חנוכ .‰ובח˙ם סופר )תורת
משה ויגש( ‡י˙‡ ˘‰פסו˜ 'וי˘˙ו וי˘כרו עמו' )מג ,לד( רמז לפורים.
ובי‡רנו ˘ם ˘מˆב מ˘פח˙ יע˜ב בע˙ ‰‰י‡ ‰י ‰מ˜ביל ל˙˜ופ˙ ‚‰לו˙ בעם
י˘ר‡ל .ולכן נרמז כ‡ן ˘‚ם בימי ‚‰לו˙ מ˙נוˆˆים ‡ורו˙ ‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ ,‰כ˘ם
˘‰י‡ ‰ז ˘ב˙וך ‰ריחו˜ וחוסר ‰י„יע ‰נ‡מר 'וי˘˙ו וי˘כרו עמו' ,כלומר ˘נˆנˆ‰
ב‰ם רוח ˜‰ו„˘ ו‰ר‚י˘ו ˘‰ם כבר יכולים ל˘˙ו˙ ,ללמ„נו ˘‚ם ב‚לו˙ י˘ עלינו
˘מיר ‰עליונ ,‰ומע˘י ‡בו˙ סימן לבנים˘ ,בימי ‚לו˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‡ירעו ל‰ם
מ‡ורעו˙ וניסים ‡לו ˘ל חנוכ ‰ופורים ,ונ˜בעו לימי מ˘˙ ‰ו˘מח‰ ‰לל ו‰ו„‡,‰
ולכן י˘ רמז ב˙ור ‰לחנוכ ‰ופורים בפר˘ ‰זו.
מלב„ ז‡˙ ‚ם ל˘ונו˙ ‰כ˙ובים במע˘ ‰יוסף ו‡‰חים˙ ,ו‡מים כמ ‰פעמים עם
‰ל˘ונו˙ ˘ל מ‚יל˙ ‡ס˙ר ,וני˙ן ל‰בחין ˘מופיעים כ‡ן ל˘ונו˙ בל˙י ˘כיחים
‰חוזרים על עˆמם במ‚יל˙ ‡ס˙ר.
'יע˘ ‰פרע ‰ויפ˜„ פ˜י„ים על ‡‰ר) 'ıבראשית מא ,לד( – 'ויפ˜„ ‰מלך פ˜י„ים' )אסתר

ב ,ג(.
'וכ‡˘ר ˘כל˙י ˘כל˙י' )בראשית מג ,יד( – 'וכ‡˘ר ‡ב„˙י ‡ב„˙י' )אסתר ד ,טז(.
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תכלית הבריאה  -הגילוי האלוקי בתוך הטבע הארצי

נ˙ב‡ר כי בכל ˙˜ופ ‰י˘ ‡ופי מיוח„ ˘ל ‰‰ופע‡‰ ‰לו˜י˙ ,ו‚ם ב˙וך ˙ו˜ף ‚‰לו˙
ו‡‰פיל ‰י˘ לר‡ו˙ ‡˙ ‚˘‰ח˙  '‰על עם י˘ר‡ל ,וכ„‡י˙‡ בחז"ל – '‡נ„רי‡נוס
˜יסר ‡מר לו לרבי י‰ו˘ע ‚„ול‰ ‰י‡ ‰כב˘˘ ‰עומ„˙ בין ˘בעים ז‡בים‡ ,מר לו
‚„ול ‰ו‡ ‰רוע˘ ‰מˆיל ‰ו˘וברן לפני‰ם' )אסתר רבה י ,יא(.
ונפל‡ים „ברי ‰יעב" ıבסי„ורו )סולם בית-אל ב( – 'מי ˘יעיין ביחו„ עניננו ומעמ„נו
בעולם‡ ,נחנו ‡ומ ‰˘ ‰פזור ‰וכו' ,מ ‰רבים ‰יו ˆרינו ,מ ‰עˆמו נ˘‡ו ר‡˘ ˜‰מים
עלינו מנעורינו ,ל˘‰מי„נו לע˜רנו ל˘ר˘נו וכו'‚ ,ם ל‡ יכלו לנו ל‡ב„נו ולכלו˙נו
וכו' ,חי נפ˘י ,כי ב˙‰בונני בנפל‡ו˙ ‡לו ‚„לו ‡ˆלי יו˙ר מכל נסים ונפל‡ו˙ ˘ע˘‰
 '‰י˙ברך ל‡בו˙ינו במˆרים ובמ„בר וב‡ר ıי˘ר‡ל ,וכל מ‡˘ ‰רך ‚‰לו˙ יו˙ר
נ˙‡מ˙ ‰נס יו˙ר ונו„ע מע˘˜˙ ‰פו ו‚בור˙ו'.
ו‰נ ‰ב˙˜ופ˙ ‡‰ו˙ו˙ ו‰מופ˙ים י˘ מעל‚‰˘ ‰ילוי ‡‰לו˜י ‰ו‡ ‚לוי וברור עם
מלו‡ ‰עˆמ ‰ו˙ו˜ף ‡‰ור‡ ,ולם ב˙˜ופ˙ ‰‰ס˙ר י˘ מעל‰‰˘ ‰ופע‡‰ ‰לו˜י˙
נמˆ‡˙ ב˙וך ‰מˆי‡ו˙ ‡‰רˆי˙ .וי˘ בז ‰מ‡˘ ‰ין בז ,‰ועיין מ˘ ‰בי‡רנו בז‰
ב‡רוכ ‰במ˜ו"‡ )תורה ודעת גיליון  174מאמר 'שלבי השראת השכינה בארץ'(.
ו‰נ ‰ב‡מ˙ ז˙ ‰כלי˙ ‰ברי‡ ,‰כל˘ון חז"ל – נ˙‡ו˜‰ ‰ב"˘ ‰י ‡‰לו „יר‰
ב˙ח˙ונים )תנחומא בחוקותי ג(' .מן ‰יום ‰ר‡˘ון ˘בר‡ ˜‰ב"‰ ˙‡ ‰עולם ,נ˙‡ו ‰ל„ור
עם בריו˙יו ב˙ח˙ונים' )במדב"ר יג ,ו( .כלומר ˘י‰י ‰ניכר וברור מ˙וך ‰טבע ‡‰רˆי
עˆמו מˆי‡ו˙ו ו‰נ˙‚‰ו י˙ברך .ובמ‰לך כל ימי ‰עולם‰ ,ברי‡‰ ‰ולכ˙ ומז„ככ˙ ע„
˘י‚יע זמן ˙‰י˜ון ˘‰לם ,וז ‰י‰י ‰בימו˙ ‰מ˘יח ו‡ז בעˆם מˆי‡ו˙ ‰ברי‡ ‰יחזו
עין בעין כיˆ„ ‚לום ב‡ ‰ור ˘‰כינ ,‰וי˙‚ל ‰ב‰ ‰נ '‰ ˙‚‰בבירור ובעליל.
למרות ירידת הדורות יש זיכוך והתעלות בדורות המאוחרים

ו‡ף ˘י˘ ירי„˙ „‰ורו˙ ובפרט ב‚לו˙ ˘‰ו‡ בוו„‡י ירי„ ‰וריחו˜ מ‡ור  '‰ל‡חר
˙˜ופ˙ ‚‰ילוי ,ומפני חט‡ינו ‚לינו מ‡רˆנו וי„ נ˘˙לח ‰במ˜„˘ .'‰
‡ך למרו˙ ז‡˙ ,י˘ מבחינ ‰מסויימ˙ ‚ם ‰ז„ככו˙ ו˙‰עלו˙ פנימי˙ בעם י˘ר‡ל
ובמˆי‡ו˙ ‰עולם כולו ,כי ˙‰ור ‰ועבו„˙ ‰מˆוו˙ ˘י˘ר‡ל מס‚לים לעˆמם במ˘ך
כל „‰ורו˙ ,בוו„‡י מ˜„˘ ומט‰ר ‡ו˙ם.
וכן ‚‰לו˙ עˆמ‰ ‰י‡ סיב ‰ל˙וספ˙ זיכוך כי ‰ייסורים ממר˜ים ומכפרים ,וכענין
‰כ˙וב 'כי מל‡ˆ ‰ב‡ ‰כי נרˆ ‰עונ ‰כי ל˜ח ‰מי„  '‰כפלים בכל חט‡˙י) '‰ישעיה מ,
ב( .ו‚ם י˘ ב‚לו˙ נסיונו˙ רבים ‡˘ר עם י˘ר‡ל עומ„ ב‰ם ומוסר ‡˙ נפ˘ו ב„ורו˙
˘‰מ„ ,וכ„כ˙יב – 'כל ז‡˙ ב‡˙נו ול‡ ˘כחנוך ול‡ ˘י˜רנו בברי˙ך ו‚ו' כי עליך
‰ור‚נו כל ‰יום נח˘בנו כˆ‡ן טבח) '‰תהילים מד ,יח( .וכל ‡לו מזככים ‡˙ נפ˘ו˙
י˘ר‡ל ומ‡ח„ים ‡ו˙ם עם ˜‰ב"˘ ‰נע˘ים לחל˜ו ויו˙ר „ב˜ים בו.

רסב

פרשת מקץ

•

בן מלך על התורה

ו‰נ ‰מ‰לך ז ‰מ˙חייב מעˆם „‰ברים‰˘ ,רי ‡‚‰ול ‰על כל ‚‰ילויים ‡‰לו˜יים
‰כבירים ˘ב‰ ‰רי ˙בו‡ „וו˜‡ בסוף ‚‰לו˙ במ‰ר ‰בימינו ,ו‡ם כן ‰רי ב‰כרח ˘י˘
‡יז‰ ‰כנ ‰במ‰לך „‰ורו˙ וזיכוך ‰‰ולך ו‚„ל ,ובוו„‡י ˘י˘ בחינ ‰מסויימ˙ ˘ל
עליי˙ ‰מי„י˙ וזיכוך˘ ,כ˘י‚יע ל˘לימו˙ו ‡ז ˙‰י‡‚‰ ‰ול˘‰ ‰לימ.‰
וכמו ˘כ˙ב רבי ˆ„ו˜ ‰כ‰ן מלובלין – '˘מע˙י מרבינו „˜‰ו˘ )מאיזביצ'א( זˆ"ל
˘‡מר ב˘ם ‰רבי ר' בינם זˆל‡˘ ‰"‰מר‡˘ ,ף ˘„‰ורו˙ ‰מוחו˙ מ˙מעטין בכל
פעם‡ ,בל נ˜ו„˙ ‰חיים ˘בלב מ˙רחב ˙מי„ ונע˘ ‰מזוכך בכל פעם ב‚לו˙ יו˙ר.
ו‡מר רבינו „˜‰ו˘ ˘‰י ‰לו ז ‰ל„בר ח„˘ כ˘˘מעו בפ˘יסח‡ ו‡חר כך מˆ‡ „‰בר
מפור˘ בכמ„ ‰וכ˙י ,ול‡ פיר˘ לן ‡י ‰מ˜ומן') .פרי צדיק פרשת ואתחנן  -אות כא(.
'וכן ˜יבל˙י‡„ ,ע"פ ˘„‰ורו˙ ‰ולכים ומ˙˜טנים‰ ,נ˜ו„˘ ‰בלב ‰ולכ˙ ומז„ככ˙
ומ‡יר ‰יו˙ר בכל „ור ע„ ע˙ ˜˘ ıיזוככו ל‚מרי ,כי „˜‰ו˘ ‰עו˘ ‰פירו˙ ופירי
פירו˙ ו‰ולך ומוסיף ˙מי„' )פוקד עקרים אות ה(.
ובמ˜ום ‡חר כ˙ב כן ל‚בי ריבוי ˙‰ור' – ‰וכן ˜יבל˙י בפירו˘ ,כי ‚‰ם ˘„‰ורו˙
‰ולכים ומ˙מעטים‰ ,נ˜ו„˘ ‰בלב ‰ולכ˙ ומז„ככ˙ בכל „ור וכו'‡˘ ,ין לך „ור ˘‡ין
בו ˙‰ח„˘ו˙ חכמ˙ ˙‰ור˘ ‰בעל פ˘ ‰ל חכמי י˘ר‡ל ˘ב‡ו˙ו „ור ,ועל י„י ז‰
נוסף ˜„ו˘ ‰בכלל '‰כנס˙ י˘ר‡ל'„ ,לולי כן ,מ˙‰ ‰ועל˙ ב‡ריכו˙ ‚‰לו˙ ,ו„‰ורו˙
‰ולכים ומ˙˜טנים ,ו‡י˜˙‰ ‰ו ‰לזכו˙ לבי‡˙ ‰מ˘יח במ‰ר ‰בימינו מ˘ ‰ל‡ זכו
ב„ ‰ורו˙ ‰ר‡˘ונים ˘‰יו ‚„ולים וטובים מ‡ל‡ .‰בל ‡ף כי מˆ„ „‰ורו˙ עˆמם ‰ם
מ˙˜טנים ,ונ˜ר‡ים ע˜ב˙‡ „מ˘יח ˘‰נפ˘ו˙ ‰ם מ‰ע˜ביים ,מכל מ˜ום מˆ„ מ‰
˘כל ‰זכיו˙ ˘ל כל „ורו˙ ˜‰ו„מים כולם ,וכל ˙ור ‰ומˆוו˙ ˘סי‚לו בעו"‰ז‰ ,כל
נ˘‡ר ˜בוע ו˙˜וע במעמ˜י ‰לבבו˙ ˘ב„ור ‡‰חרון .ומˆ„ ז ‰כל „ור מ‡וחר י˘ לו
י˙רון ‰כ˘ר מעל ,‰ועל „רך ˘‰מ˘ילום בענין ‰חכמ ‰כ'ננס על ‚בי ‰ענ˜' כי„וע ,כן
‰ו‡ ‚ם כן בענין ‰עבו„˙ ‰ור ‰ומˆוו˙ ,ומˆ„ ז„‰ ‰ורו˙ ‰ולכים ומ˙עלים ממעל‰
למעל ,‰מˆ„ י˙רון ‰זכויו˙ ו‰מעלו˙ ‰מ˙ח„˘ו˙ בכל „ור ו„ור‰˘ ,ם ‰נ˘‡רים
לעולמי ע„ ,מ‡˘ ‰ין כן ‰חט‡ים ו‰חסרונו˙ ,מי˙ ‰ממר˜˙ן ו‰ם כלים ו‰ולכים ול‡
נ˘‡ר מ‰ם כלום ,ור˜ ‰טוב ‰ו‡ ‰נ˘‡ר ו‰נ˜בע בכל ‰לבבו˙' )פוקד עקרים אות ו' ד"ה
הנה(.
'כל ˘„‰ורו˙ ‰ולכים ומ˙˜טנים ,רזי ˙‰ור‰ ‰ולכים ומ˙‚ברים ומ˙פ˘טים
ומ˙רחבים ,בלבו˙ בני ‡„ם' )רסיסי לילה  -אות ד(.
ו‰נ ‰יסו„ ו˘ור˘ ל„ברים ‡לו כבר מˆינו בחז"ל כ„‡י˙‡ במ„ר˘ – '‰עם ‰‰ולכים
בחו˘ך ר‡ו ‡ור ‚„ול' )ישעיה ט ,א( ‡לו בעלי ˙‰למו„ ˘ר‡ו ‡ור ‚„ול˜‰˘ ,ב" ‰מ‡יר
עיני‰ם ב‡יסור ו‰י˙ר בטמ‡ ובט‰ור ,ולע˙י„ לבו‡ 'ו‡ו‰ביו כˆ‡˙ ˘‰מ˘ ב‚בור˙ו'
)תנחומא נח ג( .ו‡מרו – 'במח˘כים ‰ו˘יבני כמ˙י עולם'‡ ,מר רבי ירמי ‰ז˙ ‰למו„‰
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˘ל בבל' )סנהדרין כד ,(.כלומר ˘„וו˜‡ ב˙˜ופ˙ ‚‰לו˙ ו‰חו˘ך זכו ל‡ור ‚„ול ˘ל
˙ור˘ ‰בע"פ.
ובמ„ר˘ רב‡ ‰מרו על פסו˜י ˘יר ˘‰ירים – 'ב‡˙י ל‚ני ‡חו˙י כל '‰ו‚ו' – '‡חו˙י'
– ˘נ˙‡חו לי ב‚לו˙' ,כל˘ – '‰נ˙כלו ב‚לו˙ ,כמ˙„ ‰ימ‡ 'כי עליך ‰ור‚נו כל ‰יום'
)תהלים מד( ,לפיכך ע˙י„ ל˜רו˙ם ‡חו˙י ˘י‰יו ‡חוים ‡ˆלו ,כל ‰כמ˙„ ‰ימ‡ 'כליל˙
יופי' )איכה ב( ,ו‡ומר 'וככל˙ ‰ע„ ‰כלי) '‰ישעיה סא( ,ו‡ומר 'ו˙˜˘רים ככל) '‰שם מט(.
'‡רי˙י מורי עם ב˘מי' ˘נ˙מררו ב‚לו˙ ,ו‰יו מב˘מים עˆמם ב˜י„ו˘ ˘ם ˘מים,
לכך ע˙י„ ˜‰ב" ‰לענ‚ם ב‚ן ע„ן ול˜טר לפני‰ם מכל ‰ב˘מים‡' .כל˙י יערי עם
„ב˘י' לפי ˘‰ערו י˘ר‡ל נפ˘ם למי˙ ‰ב‚לו˙ ,כמ˙„ ‰ימ‡ '˙ח˙ ‡˘ר ‰ער ‰למו˙
נפ˘ו' )שם נג( ,ו‰יו עוס˜ים ב˙ור‰ ‰מ˙ו˜ ‰מ„ב˘ ,לפיכך ע˙י„ ˜‰ב" ‰ל˜˘‰ו˙ם
יין ‰מ˘ומר בענביו מ˘˘˙ ימי בר‡˘י˙ ,ול‰רחיˆם בנחלי חלב‡ ‡„‰ ,מר˙ על ˘ם
'ו‰י ‰ביום ‰‰ו‡ יטפו ‰‰רים עסיס ו‚‰בעו˙ ˙לכנ ‰חלב' )יואל ד(‡' .כלו רעים' ‡לו
י˘ר‡ל ˘ע˘ו רˆונו ˘ל ˜‰ב" ‰ב‚לו˙ ,ול‡ רˆו ל˙‰ערב ב‡ומו˙ ‡ל‡ ˘מרו ברי˙ו
˘ל ˜‰ב") '‰במדב"ר יג ,ב(.
ו‰נ ‰בימו˙ ‰מ˘יח י‰יו מ˘ולבים ˘ני ‰מעלו˙ ‚ם יח„˘ ,י‰י‚ ‰ם ‚ילוי ˘מיימי
˘ל ‡ור  '‰ב˘לימו˙ ,ו‚ם עˆם ‰מˆי‡ו˙ ‡‰רˆי˙ ‰י‡ עˆמ‰˙ ‰וו‚ ‰ילוי ו˜˙˘‰פו˙
˘ל ‡‰ור ‡‰לו˜י .וכ„כ˙יב 'ונ‚ל ‰כבו„  '‰ור‡ו כל ב˘ר יח„יו כי פי „ '‰יבר' )ישעיה
מ ,ה(.
וי‰י רˆון ˘נזכ ‰לז ‰במ‰ר ‰בימינו ‡מן.

פרשת
ויגש
ביאורים על
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ביאורים

•

פרשת ויגש
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פרשת ויגש
ביאורים על סדר הפסוקים

מ„ ,יח וי‚˘ ‡ליו י‰ו„ ‰וי‡מר בי ‡„וני
י„בר נ‡ עב„ך „בר ב‡זני ‡„וני ו‡ל יחר
‡פך בעב„ך כי כמוך כפרע.‰
ˆריך בי‡ור מ‰לך „‰ברים ,מ ‰ב‡
י‰ו„ ‰לטעון ,ומ ‰נימו˜ חי„˘
לו בטענו˙יו .וכן ˆריך בי‡ור מ„וע
ני‚˘ „וו˜‡ ב˘לב ז‰˘ ,‰רי י‰ו„‰
עˆמו ‰ו„ ‰לו – 'מ ‰נ„בר ומ ‰נˆט„˜
‡‰לו˜ים מˆ‡ ‡˙ עון עב„יך‰ ,ננו
עב„ים ל‡„וני‚ ,ם ‡נחנו ‚ם ‡˘ר נמˆ‡
‚‰ביע בי„ו' )פסו˜ טז( .ו‰נ„‡ ‰וני ‡‰רı
נ ‚‰עמ‰ם במי„˙ ‰רחמים ‚„ול ,‰ווי˙ר
ל‰ם ו‡מר ˘ר˜ ב‡י˘ ‡˘ר נמˆ‡ ‚‰ביע
בי„ו י‰י ‰לו עב„ ,ו‡ם כן מ ‰עו„ טענ‰
י˘ בי„ו ומ ‰י˘ לו לˆעו˜ עו„ ‡ל ‰מלך.
‡כן ‰בי‡ור ‰ו‡ כי בוו„‡י ל‡ ב‡ לטעון
מˆ„ מי„˙ ‰מ˘פט‡ ,ל‡ ב‡ לב˜˘
רחמים ,מˆ„ ˘בנימין ˜˘ור בנפ˘ו ˘ל
‡ביו .ו‰נ ‰כל עו„ ˘סבר ˘‰ו‡ ב‡
ל‚˙‰ולל בעליל ‰על כולם ,בז‡ ‰ין
לו מ ‰לטעון טענ ‰מיוח„˙ ,ו‰ו„‰
לו כי ‡ין לו מ ‰לˆ‰ט„˜‡ .בל עכ˘יו
˘ב‡ ליטול ר˜ ‡˙ בנימין ,על ז ‰י˘

לו ב˜˘˙ רחמים מיוח„˙ ˘„וו˜‡ ‡ו˙ו
יו˙ר נחו ıל‰חזיר ל‡ביו יו˙ר מ‡˘ר
‡˙ כל ‡‰חים˘ ,כיון ˘נפ˘ו ˜˘ור‰
בנפ˘ו מוכרח ל‰חזירו ל‡ביו ,כי ‡יך
‡ר‡ ‰ברע˘‡ ‰ר ימˆ‡ ‡ו˙ו ,ו‡י ‡פ˘ר
ל‰עני˘ ‡˙ ‡‰ב ולˆערו כל כך.
ו‡פ˘ר ˘‡חר ˘נוכחו לר‡ו˙ ˘‰ו‡
מוו˙ר ל‰ם ומרחם עלי‰ם,
‡מר לו ˘‡ם ‰ו‡ כבר מוו˙ר ומרחם,
עליו ל„ע˙ ˘עי˜ר ‰רחמנו˙ נˆרך עבור
בנימין ,וע„יף ל‰ם ˘י˜ח ‡ו˙ו˙‡ ,
י‰ו„ ,‰לעב„ו˙ ,ו‰נער יעל עם ‡חיו.
וז ‰כל ˙וכן ‰פסו˜ים ˘מ‡ריך י‰ו„‰
לחזור ולספר ‡˙ כל ‰מע˘ים,
˘‰רי ‰יו י„ועים ליוסף ז ‰מכבר‡ ,ל‡
ב‡ לחז˜ ול‰עˆים טענ˙ ‰רחמנו˙ על
‡‰ב ‰ז˜ן ועל ‰יל„ ,ול˘ם כך מזכיר
לפניו בכמ‰ ‰וכחו˙ ע„ כמ˘˜ ‰ור נפ˘
בנימין ב‡ביו˘ ,על כן ר‡וי לרחם עליו
יו˙ר מכל.
ו‰ו‡ מ˘ ‰טען לפניו ל‡מ˙ „בריו,
˘‰רי כבר מ˙חיל‡ ‰מרו לו
‡‰חים ˘י˘ ל‰ם יל„ ז˜ונים ˜טן ˘ל‡

רסח
עזב ‡˙ ‡ביו – 'י˘ לנו ‡ב ז˜ן ויל„
ז˜ונים ˜טן ו‡חיו מ˙ ,ויו˙ר ‰ו‡ לב„ו
ל‡מו ו‡ביו ‡‰בו' .ו‚ם ‡חר כך כ˘יוסף
‡מר ל‰ם ל‰ורי„ו ,מי„ ‡מרו לו ˘‡י
‡פ˘ר ל‰ורי„ו – 'ונ‡מר ‡ל ‡„וני ל‡
יוכל ‰נער לעזוב ‡˙ ‡ביו ועזב ‡˙ ‡ביו
ומ˙' .וכל מ‰˘ ‰סכימו לב˜˘˙ו ‰ו‡
ר˜ מ˘ום ˘יוסף ˙בע ו˙‰ע˜˘ ו‰בטיח
˘י˘ים עינו עליו .ו˘וב כ‡˘ר ‡כן
בי˜˘ו מיע˜ב ל‰ורי„ו ל‡ ‰סכים לז‡˙.
ומכל ז ‰י˘ לו ל„ע˙ כי ‡מ˙ „ברי‰ם כי
נפ˘ו ˘ל ‡‰ב ˜˘ור ‰בנפ˘ו .ועל כן י˘
לו לרחם עלי‰ם ול˘לחו עמ‰ם.

מ„ ,ל‚ וע˙ ‰י˘ב נ‡ עב„ך ˙ח˙ ‰נער עב„
ל‡„וני ,ו‰נער יעל עם ‡חיו.
מבו‡ר במפר˘ים ומ„ר˘י חז"ל ˘כל
‰מ‡ורעו˙ ˘ל מע˘י ‡בו˙
‰מ ‰סימן לבנים ,וי˘ לעיין בכל ‡ח„
מ‰פרטים ו‰מ‡ורעו˙ ,מ ‰מלמ„נו „בר
ז ‰ל„ורו˙.
ו‰נ‰ ‰כנע˙ו ˘ל י‰ו„ ‰ו‰סכמ˙ו
ל‰יו˙ עב„ במ˜ומו ˘ל בנימין,
נר‡ ‰כי ז‰ ‰י˘ ‰ור˘ למלכו˙ ˘‡ול .כי
ˆ‰ע˙ עˆמו ל‰יו˙ עב„ במ˜ום בנימין,
י˘ ל ‰מ˘מעו˙ ˘נ˙ן ומסר לו ‡˙
עˆמו ומלכו˙ו .ו‡ילו ‰י˘ ‰לם י‰ו„‰
במ„רי‚˙ו ‰י ‰עליו לעמו„ ב˙ו˜ף על
„‰רי˘˘ ‰ל‡ י˜ח כלל ‡ף ‡ח„ מ‰ם
לעב„˘ ,מכיון ˘י„ע בבירור ˘בנימין
ל‡ ‚נב ‡˙ ‚‰ביע ,ו‡ין זו ‡ל‡ עליל,‰
‰רי מˆ„ ˙כונ˙ ‰מלכו˙ ‰יˆ ‰ריך
ל˙בוע מ˘פט בכל עוז ,ול‡ למסור עˆמו
לעב„ו˙ במ˜ום בנימין .ובווי˙ור ז‰ ‰י‰

בן מלך על התורה
פ‚ם כל˘‰ו ב˙ו˜ף מי„˙ מלכו˙ו ,ולכן
˙‰עכב ‰מלכו˙ו כמ ‰וכמ„ ‰ורו˙.

ומ‡י„ך י˘ לומר‡˘ ,ילו ‰י ‰יוסף
מ˜בל „בריו ,ו‰י ‰י‰ו„ ‰נע˘‰
בפועל עב„ ˙ח˙ בנימין‡ ,כן ‰י ‰נע˘‰
בנימין מלך במ˜ום י‰ו„ ,‰ו‰י˙ ‰מלכו˙
˘‡ול נמ˘כ˙ ל„ורו˙‡ ,ך מכיון ˘‰י‰
ר˜ ˆ‰ע ‰ול‡ יˆ‡ לפועל ,ני˙ן לבנימין
מלכו˙ לזמן ,ול‡חריו ‚‰יע ˙ור מלכו˙
י‰ו„ ,‰ונבחר בי˙ „ו„ למלכו˙ עולמי˙.
עו„ נר‡‰˘ ,‰י ‰מ˘מעו˙ ל˘˜˙‰רו˙ו
‡‰י˙נ˘ ‰ל י‰ו„ ‰ובנימין ,כ‡˘ר
נפל‚‰ ‰ממלכ ‰וע˘ר˙ ˘‰בטים נפר„ו
מ‡˙ י‰ו„ ‰ומלכו˙ בי˙ „ו„ ,ו‰עמי„ו
ל‰ם ‡˙ ממלכ˙ י˘ר‡ל בר‡˘ו˙ ירבעם
בן נבט מ˘בט יוסף ,ו˘‡ר מלכי י˘ר‡ל.
‰נ˘ ‰בט בנימין נו˙ר נ‡מן לממלכ˙
י‰ו„ .‰כמו ˘כ˙וב – 'ויבו‡ רחבעם
ירו˘לם וי˜‰ל ‡˙ כל בי˙ י‰ו„ ‰ו‡˙
˘בט בנימין' )מלכים ‡' יב ,כ‡( .וכ˙יב –
'וי‰י לו י‰ו„ ‰ובנימין' )„ברי ‰ימים ב' י‡,
יב(.
ו‰ו‡ „בר נפל‡ ˘„וו˜‡ ˘בט בנימין
מבני רחל ,ל‡ ‰לך ‡חר מלכי בני
יוסף‡ ,ל‡ „ב˜ בממלכ˙ י‰ו„ ‰ובי˙ „ו„
]ועיין בחל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ‚ 'מלכו˙
י‰ו„ ‰ומלכו˙ יוסף – בחינו˙ ˘מים
ו‡ר 'ıמ˘ ‰בי‡רנו עו„ בטעם „‰בר[.
וי˙כן ˘˘ור˘ „‰בר ‰ו‡ במ‡ורע ז,‰
˘י‰ו„ ‰מסר ‡˙ נפ˘ו עליו.
ו‰נ ‰בכך נמלט בנימין מ‚ורלם ˘ל
ע˘ר˙ ˘‰בטים ‡˘ר ‰ו‚לו על
י„י מלך ‡˘ור ,ונ˘˙כח זכרם ו‡ב„ו ‡˙
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˘ייכו˙ם למˆי‡ו˙ ‰עם ‰נבחר ,ע„ ע˙
˜ .ıועל י„י ˘ני ˘בטים ‡לו נו˙רו בעם
י˘ר‡ל ‚זע ˘ני ‡‰מ‰ו˙ רחל ול‡.‰

יוסף ל‡˙‰פ˜ לכל ‰נˆבים עליו ,וי˜ר‡
‰וˆי‡ו כל ‡י˘ מעלי ,ול‡ עמ„ ‡י˘ ‡˙ו,
ב˙‰ו„ע יוסף ‡ל ‡חיו.

וי˘ לומר˘ ,כל ‰מערכ ‰ב‡ו˙˘ ‰ע‰
‰יי˙ ‰נטו˘ ‰על ענין ז ‰מי יזכ‰
בבנימין˘ ,יוסף בי˜˘ לפרו˘ ‡˙ חסו˙ו
עליו ,וכנ‚„ו ני‚˘ י‰ו„ ‰למלחמ,‰
ו‚„‰י˘ ‡˙ חל˜ו ו‡˙ ˙‰מסרו˙ו
וערבו˙ו ל‡ביו על בנימין.

ˆריך ל„ע˙ מ„וע נ‚ל‡ ‰לי‰ם יוסף

ו‡כן ˆ‰ילו מ‰יו˙ עב„ ליוסף ,וז‰ ‰י‰
סימן לבנים ˘ל‡ ˙‰חבר ˘בט
בנימין עם מלכו˙ יוסף‡ ,ל‡ נמ˘ך ‡חרי
מלכו˙ י‰ו„ ,‰ובכך ניˆל מ‚לו˙ ע˘ר˙
˘‰בטים ,כ‡מור.
ו‡י˙‡ במ„ר˘ – '‡י˘ י‰ו„י'
 ,(‰וכי ‰י ‰מ˘בט י‰ו„ ,‰ול‡
מ˘בט בנימין ‰י˘ ,‰נ‡מר '‡י˘ ימיני',
מ ‰ר‡‰ ‰כ˙וב ˘˜ר‡ו י‰ו„י‡ ,ל‡
˘יר„ו ˘‰בטים למˆרים ‡ˆל יוסף,
ור‡ ‰בנימין עמ‰ם ונ˙ן ‚‰ביע ב‡מ˙ח˙
בנימין ,ונמˆ‡ ב‡מ˙ח˙ו ,ו‡מר ‡‰י˘
‡˘ר ימˆ‡ ‚‰ביע בי„ו ‰ו‡ י‰י ‰לי עב„
וכו' ‡מר לו ˜‰ב" ‰˙‡ ‰מסר˙ נפ˘ך
לעב„ ˙ח˙ בנימין ,חייך ‚‰ו‡ל ˘ע˙י„
לעמו„ לי˘ר‡ל ,ל˘מך ‡ני כו˙בו ,לכך
נ‡מר ‡י˘ י‰ו„י' )מ„ר˘ פנים ‡חרים על
מ‚יל˙ ‡ס˙ר נוסח ב פר˜ ו(.
)‡ס˙ר ב,

מ„ ,לב  -מ ‡ ,‰כי עב„ך ערב ‡˙ ‰נער מעם
‡בי ל‡מר‡ ,ם ל‡ ‡בי‡נו ‡ליך ,וחט‡˙י
ל‡בי כל ‰ימים .וע˙ ‰י˘ב נ‡ עב„ך ˙ח˙
‰נער ,עב„ ל‡„וני ,ו‰נער יעל עם ‡חיו .כי
‡יך ‡על‡ ‰ל ‡בי ,ו‰נער ‡יננו ‡˙י ,פן
‡ר‡ ‰ברע ‡˘ר ימˆ‡ ‡˙ ‡בי .ול‡ יכול

„וו˜‡ ב˘לב ז‡ .‰כן „‰ברים
מבו‡רים על פי „ברינו לעיל בפר˘˙
מ˜) ıלעיל מב ,ט עיי"˘ ב‡רוכ˘ ,(‰כל
˙‰נכרו˙ו ל‡חיו וכל פר˘˙ ˙‰ל‡ו˙
˘ע˘ ‰עמ‰ם‰ ,י ‰מ˘ום ˘ח˘˘ ˘‡ם
יוו„ע ל‡חיו ˘‰ו‡ חי וחפ˘י˘ ,וב
י˙נכלו ל‰מי˙ו.
ומ˘ום כך ע˘ ‰עמ‰ם ‡˙ כל ‰עלילו˙
‰ללו בכ„י לבחון ‡‰ם כבר ‡ינו
נ˙ון בסכנ ‰מˆי„ם ,ובעי˜ר רˆ ‰לבחון
‡ו˙ם ‡‰ם ‰ם נ‡מנים ו„ו‡‚ים ל‡חיו
בנימין ˘‰ו‡ מבני רחל ,ולו מן ‰טעם
˘‰ם „ו‡‚ים לˆערו ˘ל ‡בי‰ם .ולפיכך
כ‡˘ר נוכח לר‡ו˙ ‡˙ ˙‰מסרו˙ו
‚‰מור˘ ‰ל י‰ו„ ‰עבור ˆ‰ל˙ בנימין,
ע„ ˘‰י ‰מוכן ל‰יו˙ עב„ ˙ח˙יו ,י„ע
נכוח ‰כי ˘וב ל‡ יפ‚עו בו ו‡ין לו לחו˘
לסכנ ,‰וכיון ˘כן ‚‰יע ‰זמן ˘יכול ‰ו‡
ל‚˙‰לו˙ ‡לי‰ם.

וכן מˆינו במ„ר˘ – 'וכיון ˘ר‡ ‰יוסף
˘מסר י‰ו„ ‰נפ˘ו על בנימין‰ ,כיר
ˆ„˜ו˙ ‡חיו ו˙‰ו„ע ל‰ם' )במ„ב"ר י„ ,ז(.
*

עו„ נר‡ ‰על פי „ברי ‰מ„ר˘ – 'כי ‰נ‰
‰מלכים נוע„ו עברו יח„יו' )˙‰לים
מח – (‰ ,ז ‰י‰ו„ ‰ויוסף‰' ,מ ‰ר‡ו כן
˙מ‰ו נב‰לו נחפזו וכו' רע„‡ ‰חז˙ם'
– ‡לו ˘‰בטים‡ ,מרו ,מלכים מ„יינים

רע
ער
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‡לו עם ‡לו‡ ,נו מ‡ ‰יכפ˙ לנו ,י‡י
למלך מ„יין עם מלך' )בר‡˘י˙ רב ,‚ˆ ‰ב(.

‡‰לו˜ים לו נ˙כנו עלילו˙ ,ו‰ו‡ ‡˘ר
‰ובילו למˆרים ,וסיבב ‡˙ כל ˙‰וˆ‡ו˙.

כלומר ˘יסו„ ‰מערכ ‰כ‡ן ‰י˙ ‰על
‰מלכו˙ ,ומלכ˙חיל ‰מ˘ ‰מכרו
‡˙ יוסף‰ ,י ‰מ˘ום ˘ל‡ ˜יבלו ‡‰חים
‡˙ מלכו˙ו ˘ל יוסף‡ ,ל‡ י‰ו„‰ ‰י‰
מנ‰י‚ם] .וי˘ ˘כ˙בו˘ ,על כן „נו ‡ו˙ו
למי˙ ‰כמור„ במלכו˙ )עיין מ˘ ‰כ˙בנו
לעיל לז ,יט([ .ובי˜˘ לנסו˙ם ‡‰ם ע„יין
עומ„ים על „ע˙ם ˘י‰ו„ ‰י‰י‰ ‰מלך,
ו‡‰ם י‰ו„ ‰י‰י ‰מוכן לוו˙ר ולמחול
על כבו„ו ,ול‡פ˘ר ליוסף ‡˙ ‰מלוכ.‰
˘ר˜ ב‡ופן כז ‰יוכל ל‚˙‰לו˙ ‡לי‰ם,
˘‡ם ל‡ כן ˘וב י˙‚לע ‰ריב ,ויבו‡ו
ל‰ילחם ביוסף למען מלכו˙ו ˘ל י‰ו„.‰
וכ‡˘ר נוכח לר‡ו˙ ˘וי˙ר י‰ו„ ‰על
מלכו˙ו ,ו‰י ‰מוכן ל‰יו˙ עב„ ובלב„
˘י˘לח ‡˙ בנימין למען למנוע ˆער
מ‡ביו‰ ,רי מוכח ˘‚ם ל‡ יפ‚עו ביוסף
על מלכו˙ו.

ו‰נ ‰בספר '˙‰ילים' מורחב ענין ז,‰
ובכל פר˜יו מלמ„ ‡˙ „‡‰ם
ל˙‰בונן על כל ‰מ˙רח˘ במבט ˘ל
‚˘‰ח ‰עליונ .‰ובכמ ‰מ˜ומו˙ ‡נו
מוˆ‡ים „ו‚מ‡ו˙ ˘‚ם ב˙י‡ור מ‡ורעו˙
מעני˜ „ו„ ‰מלך מבט רווי ‡מונ‰
ועומ˜ ‡‰מ˙ .ו‡ף מ‡ורעו˙ ˘ב˙ור‰
‰ם מ˙ו‡רים כיˆ„ ‰יו נר‡ים „‰ברים
בחיˆוניו˙ם‡ .ך ב˙‰ילים מוב‡ ‡ו˙ו
מ‡ורע מ˙וך מבט יו˙ר מעמי˜‰ ,רו‡‰
בו ‡˙ ‚˘‰ח˙  '‰ורˆונו ‰מכוון.

מ-‰ ,‰ח וע˙‡ ‰ל ˙עˆבו ,ו‡ל יחר
בעיניכם כי מכר˙ם ‡ו˙י ‰נ ,‰כי למחי‰
˘לחני ‡לו˜ים לפניכם ...וע˙ ,‰ל‡ ‡˙ם
˘לח˙ם ‡ו˙י ‰נ ,‰כי ‡‰לו˜ים ,וי˘ימני
ל‡ב לפרע ‰ול‡„ון לכל בי˙ו ,ומו˘ל
בכל ‡ר ıמˆרים.
וכך ‚ם ‡מר ל‰ם ל‡חר מי˙˙ יע˜ב –
'ו‡˙ם ח˘ב˙ם עלי רע‡ ,‰לו˜ים
ח˘ב ‰לטוב) '‰נ ,כ(
פסו˜ים ‡לו מ˘רי˘ים בנו ‡˙ נ˜ו„˙
‡‰מונ ‰ו‰מבט ‰נכון על
˙˘‰ל˘לו˙ ‰מ‡ורעו˙ בעולם .ו‰כ˙וב
מלמ„נו בז˜˘‰‰ ˙‡ ‰פ‰ ‰נכונ ,‰כי

כי ב˙ור ‰מסופר כל ˙˘‰ל˘לו˙
„‰ברים כיˆ„ נס˙בבו „‰ברים ע„
˘‡‰חים מכרו ‡˙ יוסף למˆרים .ור˜
בסוף ‰מערכ ‰מ‚ל ‰יוסף כיˆ„ י˘
לר‡ו˙ ‡˙ ‚˘‰‰ח‡‰ ‰לו˜י˙ ו‡˙
‰כוונ‰ ‰עמו˜' ‰ל‡ ‡˙ם ˘לח˙ם ‡ו˙י
‰נ ‰כי ‡‰לו˜ים'.
ו‡ם ב˙ור˘ ‰בכ˙ב מ˙ו‡רים „‰ברים
כפי ˘נר‡ו בעיני ‰בריו˙ ב‡ו˙ו
‰זמן‰ ,רי ב˙‰ילים מ˙ו‡ר ‰מבט
‰יו˙ר עמו˜ – '˘לח לפני‰ם ‡י˘ לעב„
נמכר יוסף' )˜ ,‰יז(„ .ו„ ‰מלך מ˙ייחס
מי„ לסיב˘‰ ‰ור˘י˙ ‰פועל˙ ‰כל,
מלכ˙חיל˜‰ ‰ב"‰ ‰ו‡ ‡˘ר ˘לח ‡ו˙ו.
וכך ‰ו‡ מרחיב ‡˙ ‰מבט יו˙ר ,ל‡ ר˜
כפי ˘ר‡ ‰יוסף ‡˙ ‰נע˘ ‰בזמנו,
למען ל‰חיו˙ ‡˙ „ורו ו‡˙ מ˘פח˙ו,
‡ל‡ כל ‰מע˘ים ‰ללו נוע„ו ל‰ורי„
‡˙ עם י˘ר‡ל למˆרים‰ ,מטר ‰במכיר˙
יוסף ובירי„˙ו למˆרים ‰י˙˘' ‰לח
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רעא

לפני‰ם ‡י˘' ,ו˜‰ב"˘ ‰לח לפני‰ם ‡˙
יוסף ל‰כין ‡˙ ˘‰ו˙ם במˆרים.

ל‡ב לפרע ,‰ול‡„ון לכל בי˙ו ,ומו˘ל
בכל ‡ר ıמˆרים.

וכמו ˘‡מרו חז"ל – '‡מר רבי חיי‡
בר ‡ב‡ ‡מר רבי יוחנן ,ר‡וי ‰י‰
יע˜ב ‡בינו ליר„ למˆרים ב˘ל˘ל‡ו˙
˘ל ברזל‡ ,ל‡ ˘זכו˙ו ‚רמ ‰לו,
„כ˙יב )‰ו˘ע י‡' („ ,בחבלי ‡„ם ‡מ˘כם
בעבו˙ו˙ ‡‰ב ‰ו‡‰י ‰ל‰ם כמרימי עול
על לחי‰ם ו‡ט ‡ליו ‡וכיל' )˘ב˙ פט.(:
]עיין מ‰ר˘"‡ ˘בי‡ר – 'בחבלי ‡„ם
ו‚ו' .ר"ל בזכו˙ו ˘ל יע˜ב מ˘כו ‡ו˙ו
בחבלי ‡„ם „‰יינו על י„י יוסף ,ול‡
ב˘ל˘ל‡ו˙ ,ובעבו˙ו˙ ‡‰ב˘ ‰ל יוסף,
כמו ˘כ˙וב וי˘ר‡ל ‡‰ב ‡˙ יוסף מכל
בניו'[.

˘˙י ˙˘ובו˙ ˘‰יב יוסף ל‡חיו,
‰עומ„ים נב‰לים מפניו בˆער
ובחרט ‰על מע˘י‰ם‡‰ .ח˙ – 'וע˙‰
‡ל ˙עˆבו ו‚ו' כי מכר˙ם ‡ו˙י ‰נ ‰כי
למחי˘ ‰לחני ‡לו˜ים לפניכם' .ועו„
– 'וע˙ ‰ל‡ ‡˙ם ˘לח˙ם ‡ו˙י ‰נ ‰כי
‡‰לו˜ים' .ו‡ם כי כלל „‰ברים נר‡ים
„ומים ז ‰לז ‰בעי˜ר עניינם‰ ,רי ˘ל˘ון
‰פ˙יח' ‰וע˙˘ '‰חוזר ונ˘נ ‰ב˘ני
‰כ˙ובים ,מור˙˘˘ ‰י ˙˘ובו˙ לעˆמן
‰ן ,וכל ‡ח˙ מ‰ן ב‡ ‰לˆיין ענין ˘ונ.‰

וכן ב˙י‡ור ‰מע˘ים בסיפור ˘ר
‰מ˘˜ים ופ˙רון חלום פרע˘‡ ‰ר
‚רם ל˘חרורו .ב‡ו˙ו פר˜ ˙‰ילים
מ˙ו‡ר „‰בר – '˘לח מלך וי˙יר‰ו
מו˘ל עמים ויפ˙ח‰ו' )˜ ,‰כ(„‰ .ברים
מ˙ו‡רים כ‰וויי˙ם‰ '‰ ,ו‡ ˘˘לח
‡˙ פרע ‰ל˘חררו‰ ,כל ‰ו‡ מע˘י '‰
‰י˘יר.
כלומר ˘רוח ˜‰ו„˘ מ˙ייחס˙ ל„ברים
ל‡מי˙ם כפי ˘‰ם ב˘ר˘ם
ובמ‰לכם ‰פנימי ,ל˙כלי˙ם ˘ל „‰ברים
כפי רˆון ‰נ.'‰ ˙‚‰

מ-‰ ,‰ח וע˙‡ ‰ל ˙עˆבו ,ו‡ל יחר
בעיניכם כי מכר˙ם ‡ו˙י ‰נ ,‰כי למחי‰
˘לחני ‡לו˜ים לפניכם ...וע˙ ‰ל‡ ‡˙ם
˘לח˙ם ‡ו˙י ‰נ ,‰כי ‡‰לו˜ים ,וי˘ימני

ונר‡ ,‰כי ˘˙י ˘˙‰ובו˙ ‰ללו ‰ן
˘˙י ˆורו˙ ˙‰ייחסו˙ למע˘‰
מכיר˙ו ו˙וˆ‡ו˙י ,‰ו˘‰ני ‰עמו˜ ‰מן
‰ר‡˘ונ:‰
ר‡˘י˙ „בר ,מ˘יב יוסף ל‡חיו
בפ˘טו˙‡ ,ל לכם לˆ‰טער על
מע˘יכם ,כי ‰רי בסופו ˘ל „בר נ˙ברר
˘ע˘י˙ם ˘ל‡ ביו„עין מע˘ ‰טוב,
ולכן ,מ ‰לכם ל˙‰עˆב על מח˘ב˙כם,
‡חר ˘‡‰לו˜ים ח˘ב ‰לטוב.‰
‡ולם על כך מוסיף יוסף ו‡ומר ,כי
בעומ˜ם ˘ל „ברים‰ ,טעם ˘‡ין
לכם לˆ‰טער על מע˘יכם ‰ו‡ ,ל‡ ר˜
מ˘ום ˘˙‰וˆ‡‰ ‰י˙ ‰לטוב‡ ,‰ל‡
מ˘ום ˘‡ין ‡לו 'מע˘יכם' כלל˘ ,כן
מ‡חר ˘ל‡ ‰י ‰ב„ע˙כם – ולעולם
ל‡ ‰יי˙ם מעלים על „ע˙כם – ל‰בי‡
לי„י ˙וˆ‡ ‰זו‰ ,רי כל ‰מ‡ורע מע˘‰
‡‰לו˜ים ‰ו‡ ,כי 'ל‡ ‡˙ם ˘לח˙ם
‡ו˙י ‰נ ,‰כי ‡‰לו˜ים' ˘ע˘ ‰ז‡˙

רעב
ערב

בן מלך על התורה

ב‡מˆעו˙כם ,ו‡˙ם ל‡ ‰יי˙ם ‡ל‡
˘לוחי ‰מ˜ום ל‰בי‡ני מˆרימ‰
ול‰עלו˙ ‡ו˙י למלכו˙.

˘˘‰עבו„ במˆרים לעב„ים ‰י ‰על עוון
ז ,‰מי„ ‰כנ‚„ מי„˘ ‰מכרו ‡˙ ‡חי‰ם
לעב„ במˆרים.

כי ‰נ ‰י˘ ל‰בחין ˘ב˘˙י ˘˙‰ובו˙
‰ללו ,מˆיין יוסף ‚ם ˘˙י טובו˙
˘ונו˙ ˘ˆמחו ממכיר˙ו :ב˙˘וב˙ו
‰ר‡˘ונ‰ ,‰רי‰ו מˆיין ‡˙ ˙‰ועל˙
˘ˆמח ‰בעבורם ולˆרכם' :כי למחי‰
˘לחני ‡לו˜ים לפניכם'˘ .כן ˘˙‰וב‰
‰ר‡˘ונ ‰מˆיינ˙ ‡˙ ˆ‰לח˙ מע˘‰
‡‰חים ‡˘ר מכרו‰ו מˆרימ ,‰וכ‡ילו
‡ומר ל‰ם‡ ,ילו י„ע˙ם כי כך י‰יו פני
„‰ברים‰ ,רי ‡ף לכ˙חיל‰ ‰י ‰ר‡וי
˘˙ע˘ו כן ,ו‡ם כן ,למרו˙ ˘בלבכם
נ˙כוונ˙ם ל˘‰י‚ מטר‡ ‰חר˙ ˘ל‡
ˆלח‰ ,‰רי ב„יעב„ ‰בי‡ו לכם מע˘יכם
˙ועל˙ מ‡ין כמו ,‰ולכן ‡ין לכם
לˆ‰טער ,כי ‡ם ל˘מוח על ˆ‰לח˙
מע˘יכם ועל ‰טוב˘ ‰יˆ‡ ‰מ‰ם.

˘‰רי ז‰ ‰כלל בענין ‚˘‰‰ח ‰ובחיר,‰
‚‰ם ˘‰מ˘כיל מבין כי ‚זיר‰
‰י‡ מלפני ˜‰ב" ‰ו‡ין ‡„ם נו˜ף
‡ˆבעו מלמט‡ ‰ל‡ ‡ם כן מכריזין עליו
מלמעל ,‰מכל מ˜ום ‰מע˘ים ע„יין
מ˙ייחסים ‡ל „‡‰ם‡ ,ם ל˜בל ˘כרם
ו‡ם ל‰יענ˘ עלי‰ם ,כפי ˘‡מרו חז"ל
'מ‚ל‚לים זכו˙ על י„י זכ‡י וחוב ‰על
י„י חייב' )˘ב˙ לב .(.ו‡ין ‰כר˙ ‚˘‰‰ח‰
פוטר˙ ‡˙ ‰עו˘ ‰ממע˘יו ‰רעים.

‡ך ב˙˘וב˙ו ˘‰ני‰ ,‰רי‰ו מˆיין ‡˙
˙‰ועל˙ ˘ˆמח ‰בעבורו' – ,וי˘ימני
ל‡ב לפרע ‰ול‡„ון לכל בי˙ו ומו˘ל
בכל ‡ר ıמˆרים' .כ‡ן‡ ,ין ‰מ„ובר
ר˜ ב˙ועל˙ ע˜יפ˘ ‰נבע ‰ממכיר˙ו,
‡ל‡ ב˙וˆ‡‰ ‰פוכ ‰לחלוטין מכוונ˙
‰מכיר‰˘ ,‰רי ‰ם מכרו‰ו לעב„ ,מ˙וך
כוונ ‰ל‰ורי„ו ל˘פל ‰מ„ר‚ ,‰ו˜‰ב"‰
‰פך ‡˙ מע˘ ‰מכיר˙ו ל˘ור˘ עליי˙ו
ל‚„ול.‰
ו‰נ ‰ב‡מ˙ ‡ף ˘‡‰לו˜ים ˘לחו
למˆרים ,מכל מ˜ום ל‚בי‰ם נח˘ב
לחט‡ ,כיון ˘מח˘ב˙ם ‰י˙ ‰לרע,‰
ו‡י˙‡ בחז"ל ˘על חט‡ ז ‰נ‰ר‚ו ע˘ר‰
‰רו‚י מלכו˙ .וי˘ „עו˙ בר‡˘ונים

‡מנם י˘ לפעמים ‡˘ר בעל ‰מע˘‰
ו‡ינו מ˘מ˘ ‡ל‡ ככלי בי„
‰יוˆר לע˘ו˙ רˆונו ˘ל מ˜ום ,ע„
˘‡ין ‰מע˘ ‰נח˘ב כמע˘„‡‰ ‰ם,
‡ל‡ כמע˘‰ '‰ ‰עו˘ ‰נפל‡ו˙ לב„ו.
ו‰ו‡ מסו„ „רכי ‰נ .'‰ ˙‚‰ועיין כל ז‰
ב‰רחב ‰בחל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר „ 'ל‡
‡˙ם ˘לח˙ם ‡ו˙י ‰נ ‰כי ‡‰לו˜ים'.

מ ,‰י„-טו ויפול על ˆו‡רי בנימין ‡חיו ויבך,
ובנימין בכ ‰על ˆו‡ריו .וינ˘˜ לכל ‡חיו
ויבך עלי‰ם ,ו‡חרי כן „יברו ‡חיו ‡˙ו.
בפסו˜ים ‡לו מ˙ו‡ר בכיו ˘ל יוסף על
‡חיו בע˙ ˘נ˙וו„ע ‡לי‰ם,
˙וך  ‰˘‚„‰י˙יר ‰על בנימין .כי בעו„
˘ב˘‡ר ‡‰חים ל‡ נ‡מר ‡ל‡ 'ויבך
עלי‰ם' ס˙מ‡‰ ,רי ˘בבנימין נ‡מר
– 'ויפול על ˆו‡רי בנימין ‡חיו ויבך'.
כמו"כ נ˙ייח„ בנימין ˘‡ף ‰ו‡ בכ ‰על
יוסף – 'ובנימין בכ ‰על ˆו‡ריו' ,לעומ˙

ביאורים

•

פרשת ויגש

˘‡ר ‡‰חים ˘ל‡ ‰וזכר ˘‡ף ‰ם בכו
על יוסף‡ ,ל‡ יוסף בלב„ בכ ‰עלי‰ם.
וי˘ ל‰בין ‡פו‡ ,מ‰ו ‰מיוח„ בבנימין
‡ˆל יוסף˘ ,כ‰ ‰פלי‚ו לבכו˙ ז‰
על ז ,‰ו‡˘ר מלב„ עˆם ‰בכי‡ ,ף נפלו
ז ‰על ˆו‡רו ˘ל ז .‰ועיין ר˘"י ˘פיר˘
על פי מ„ר˘ו˘ ,בכיי˙ם ‰י˙ ‰על ב˙י
‰מ˜„˘ ‰ע˙י„ים ל‰יו˙ בנחל˙ם וסופם
ל‰יחרב ,ויבו‡ר עו„ ל‰לן.
ו‰נ ‰לפי פ˘וטו ‰יינו מ˘ום ˘בנימין
‰ו‡ ‡חיו ‚ם מ‡מו ,ו‡כן ‚„‰י˘
ז‡˙ ‰כ˙וב 'ויפול על ˆוו‡רי בנימין
‡חיו'‡ .מנם נר‡ ‰ל‰וסיף בז ,‰כי ‰רי
סיב˙ ‰בכי ‰י˙ ‰ל‚ו„ל ‚‰ע‚ועים ור‚˘י
‡‰חו˘ ‰פעמו בלב יוסף כלפי ‡חיו,
לנוכח ˘‰נים ‰רבו˙ ˘ל‡ ר‡ם .ולכן
‡‰חים ˘מכרו‰ו לעב„ ל‡ ‰י˙ ‰ל‰ם
עיל ‰לבכי ב‚ין ז ,‰מ‡חר ˘מ˙חיל‰
כבר נ˙נו „ע˙ם על כך ˘עם מכיר˙ו ל‡
י˘ובו לר‡ו˙ו עו„ ,ועל מנ˙ כן מכרו‰ו.
‡בל בנימין˘ ,ל‡ ‰י ‰עמ‰ם בעˆ‰
‡ח˙ ול‡ נטל חל˜ במכיר˙ו ,בכ‰
על ˆוו‡ריו .וכמו כן מ‡ו˙ו ‰טעם‚ ,ם
מי„˙ ‰חביבו˙ ˘רח˘ יוסף כלפי בנימין
‰י˙„‚ ‰ול ‰ממי„˙ חביבו˙ו ‡˙ ‡חיו,
ומ˙וך כך נפל על ˆו‡ריו בבכיו עליו,
ענין ‰מור ‰על מי„˙ חביבו˙ י˙יר.‰
]ו‡כן בע˙ ˘פ‚˘ יוסף ‡˙ יע˜ב ‡ביו,
נכפל ענין ז ‰פעמיים ל‚ו„ל
‰חביבו˙ ‰מופל‚˙ )מו ,כט( – 'וי‡סור
יוסף מרכב˙ו ויעל ל˜ר‡˙ י˘ר‡ל ‡ביו
‚ו˘נ ‰ויר‡ ‡ליו ,ויפול על ˆו‡ריו ,ויבך

רעג
על ˆו‡ריו עו„' .ובטעם ˘יע˜ב ל‡ נפל
על ˆו‡רו ול‡ נ˘˜ו ,ר‡ ‰ל‰לן ˘ם[.
ור˘"י פיר˘ מ˜ר‡ ז ‰על פי מ„ר˘ו
)ומ˜ורו ב‚מר‡ מ‚יל ‰טז' – (:ויפול
על ˆו‡רי בנימין ‡חיו ויבך – על ˘ני
מ˜„˘ו˙ ˘ע˙י„ין ל‰יו˙ בחל˜ו ˘ל
בנימין וסופן ליחרב ,ובנימין בכ ‰על
ˆו‡ריו – על מ˘כן ˘יל˘ ‰ע˙י„ ל‰יו˙
בחל˜ו ˘ל יוסף וסופו ליחרב' .ועיין
ב'˘פ˙י חכמים' כי ענין ˆ‰וו‡ר נ„ר˘
על בי˙ ‰מ˜„˘ ,כמו ˘נ‡מר )˘יר–˘‰ירים
זˆ' (‰ ,ו‡רך כמ‚„ל ˘‰ן' .וי˘ לעמו„ על
עומ˜ם ˘ל „ברים ,מ ‰ר‡ו יוסף ובנימין
לבכו˙ במעמ„ ז„ ‰וו˜‡ – על „בר ב˙י
‰מ˜„˘ ‰ע˙י„ים ל‰יחרב.
ו‰נר‡ ‰לב‡ר בז ,‰כי ‰נ ‰מ˜ומו ‰ר‡וי
˘ל בי˙ ‰מ˜„˘ ‰ו‡ בנחל˙
‰מלכו˙ ,ו‰ו‡יל ו‰ועי„ו יע˜ב ויוסף
‡˙ מעמ„ ‰מלכו˙ ליוסף‰ ,רי ˘בחל˜ו
˘ל יוסף ‰י ‰ר‡וי ל˜בוע ‡˙ מ˜ום
‰מ˜„˘ .ברם ,מכיון ˘‡ין מלך בל‡
עם ,ו˙ו˜ף מעמ„ו ˙לוי ב‰סכמ˙ ‰עם
ל‰מליכו עלי‰ם‰ ,רי ˘מלכו˙ יוסף –
לפי ˘ל‡ זכ˙ ‰ל‰כר˙ ‡חיו ˘מכרו‰ו
ו„חו‰ו ממעמ„ו – ‡כן נ‚רע ‰מ˙˜פ,‰
ול‡ זכ ‰ל‰עמי„ בי˙ עולמים בחל˜ו.
ועל כן ,במעמ„ ז˘ ‰בו נ˙וו„ע יוסף ‡ל
‡חיו לר‡˘ונ ‰מ‡ז מכיר˙ו ,וכבר
‰י˙ ‰י„יע˙ם ברור ‰כי ‰מלכו˙ ל‡
˙ופ˜„ בי„י יוסף ב‡ופן מוחלט .וז‰ו
‡˘ר „ר˘ו חז"ל ˘בנימין בכ ‰על מ˘כן
˘יל‰ ‰ע˙י„ ל‰יחרב ,כי חורבן מ˘כן
˘יל ‰ו‰ע˙˜˙ מ˜ומו מחל˜ו ˘ל יוסף
לחל˜ם ˘ל י‰ו„ ‰ובנימין‰ ,ינו ˙וˆ‡˙

רעד
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‰פ˜ע˙ ‰מלכו˙ מי„י יוסף ומסיר˙‰
לי‰ו„˘‡ ,‰ר בחל˜ו ובחל˜ בנימין
נ˜בע מ˜ום ‰מ˜„˘ .וכמו ˘‡מר „ו„
– 'וימ‡ס ב‡‰ל יוסף וב˘בט ‡פרים ל‡
בחר ,ויבחר ‡˙ ˘בט י‰ו„‰ ˙‡ ,‰ר ˆיון
‡˘ר ‡‰ב' )˙‰ילים עח ,סז–סח(.
ולנוכח בכיו ˘ל בנימין על חורבנו ˘ל
מ˘כן ˘יל ,‰חז‡ ‰ף יוסף ברוח
˜„˘ו ‚ם ‡˙ סופם ˘ל ב˙י ‰מ˜„˘
˘יעמ„ו בחל˜ו ˘ל בנימין ‡חיו.
]ו‡פ˘ר ˘עניינו לכ‡ן ‰ו‡ ,מ˘ום
˘חורבן ‰בי˙ נ‚רם בעטי˘ ‰ל
˘נ‡˙ חינם˘‡ ,ר י˘ לומר ,כי ר‡˘י˙
ניˆני ‰נר‡ו במע˘ ‰מכיר˙ יוסף ,על כן
ב‡ו˙ו מעמ„ ˘בו ˙‰וו„ע יוסף ‡ל ‡חיו
ל‡חר ˘נים רבו˙ ˘ל ריחו˜ ופירו„
לבבו˙ ,בכ ‰יוסף על ‰ע˙י„ לבו‡ על
בני י˘ר‡ל ,כ‡˘ר נ˜ו„˙ חסרון ˘לימו˙
‡‰חו˙˙ ‰פ˘ט לי„י ˘נ‡˙ חינם ממ˘,
ו˙בי‡ לחורבן ‰מ˜„˘ ˘בחל˜ בנימין.
ו‰נ‰ ‰טעם ˘זכ ‰בנימין ˘˙˘‰ ‡‰כינ‰
בחל˜ו ,בי‡רנו )לעיל בפר˘˙ וי˘לח –
ל ,‰יח ,ור‡ ‰עו„ ל‰לן בפר˘˙ ויחי – מט ,כז(

˘‰ו‡ מ˘ום ˘‰ו‡ בלי„˙ו ˘‰לים ‡˙
˜ומ˙ י"ב ˘‰בטים ,נמˆ‡ ˘כל מˆי‡ו˙
˜ביעו˙ מ˜ום ‰מ˜„˘ בחל˜ו יסו„ו
ב‡˙‰ח„ו˙ י"ב ˘‰בטים ,וב‰יו˙ ˘נוכח
לר‡ו˙ יוסף בחסרון ‡‰ח„ו˙ ,חז ‰בכך
‡˙ ‰חורבן ‰ע˙י„ ל‰˙‰וו˙ ,ו˙‰עורר
לבכו˙ על בי˙ ‰מ˜„˘ ˘בחל˜ו ˘ל
בנימין[.

בן מלך על התורה
מ ,‰כז וי„ברו ‡ליו ‡˙ כל „ברי יוסף ‡˘ר
„יבר ‡לי‰ם ,ויר‡ ‡˙ ‰ע‚לו˙ ‡˘ר ˘לח
יוסף ל˘‡˙ ‡ו˙ו ,ו˙חי רוח יע˜ב ‡בי‰ם.
בר˘"י – '‡˙ כל „ברי יוסף – סימן מסר
ל‰ם במ‰ ‰י ‰עוס˜ כ˘פיר˘
ממנו בפר˘˙ ע‚ל ‰ערופ ,‰ז‰ו ˘נ‡מר
ויר‡ ‡˙ ‰ע‚לו˙ ‡˘ר ˘לח יוסף ,ול‡
נ‡מר ‡˘ר ˘לח פרע.'‰
ˆריך בי‡ור מ‡י טעמ‡ עס˜ עמו
כ˘פיר˘ ממנו ,בפר˘˙ 'ע‚ל‰
ערופ„ '‰יי˜‡ .ונר‡˘ ‰רמזו בז‰
ל„ר˘˙ חז"ל בפר˘˙ ע‚ל ‰ערופ‰
– 'ו‡מרו י„ינו ל‡ ˘פכו ‡˙ „‰ם ‰ז‰
ועינינו ל‡ ר‡ו' )„ברים כ‡ ,ז( – וכי על לבנו
על˙˘ ‰בי˙ „ין ˘ופכין „מים‡ ,ל‡ ל‡
ב‡ לי„ינו ופטרנו‰ו בל‡ מזונו˙ ,ול‡
ר‡ינו‰ו ו‰נחנו‰ו בל‡ לוויי) '‰סוט‰
מו.(:
כלומר ˘בפר˘˙ 'ע‚ל ‰ערופ '‰למ„ין
כיˆ„ י˘ לפרו˘ כ‰לכ ‰מ‡„ם
‰יוˆ‡ ל„רך ,ומי„˙ ‡‰חריו˙ ‰נ„ר˘˙
למי ˘˘לחו מ‡˙ו .ו‰ו‡ מ˘ ‰עס˜
יע˜ב עם יוסף ב˘ע˘ ‰פיר˘ ממנו
ו˘לחו ל„רך ,ועס˜ עמו ב‰לכו˙ ‡לו
˘‰יו נו‚עו˙ ל‰ם למע˘ ,‰ומס˙בר
˘‡כן ‚ם ליוו‡ ‰ו˙ו בפועל כ˘˘לחו,
ולמ„ עמו ‡˙ ‰‰לכו˙ ‰ללו‰ ,נ„ר˘ים
ב˙ור ‰מפר˘˙ 'ע‚ל ‰ערופ.'‰

מו ,ב וי‡מר ‡לו˜ים לי˘ר‡ל במר‡ו˙
‰ליל ,‰וי‡מר ,יע˜ב יע˜ב וי‡מר ‰נני.
„ר‚˙ ‚‰ילוי בחלום ‰ו‡ „ר‚ ‰פחו˙‰
לעומ˙ ‚‰ילוי ב˜‰י˘ ıמˆינו
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‡ˆל ‡‰בו˙‡ ,בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב בל˘ון
'ויר‡'.
ו‰נˆ‡ ‰ל יע˜ב מˆינו כמ ‰פעמים
‚ילוי ‡לו˜י בחלום‡ .ולם נר‡‰
˘כ‡ן ‰ל˘ון מור ‰על „ר‚˙ ביניים ˘ז‰
למעל ‰מ'חלום' ‡ל‡ 'מר‡) '‰עיין זו‰ר
ח"‡ ˜מט ע"ב(‡ ,ולם ‡ין ז ‰מר‡ ‰ב˜‰י,ı
‡ל‡ 'מר‡ו˙ ‰ליל ,'‰ו‡כן י˘ כ‡ן ‚ילוי
חביבו˙ מיוח„ ˘נ‡מר לו 'יע˜ב יע˜ב'.
ו‰טעם ˘‰י˙ ‰נבו‡ ‰זו במר‡ו˙
‰ליל ,‰נר‡‰„ ‰יינו מ˘ום
˘˙וכן ‰נבו‡‰ ‰י ‰בענין ‚לו˙ מˆרים
˘‰ו‡ בחינ˙ ליל ‰וח˘יכ ,‰וכעין
˘מˆינו ‡ˆל ‡בר‰ם בברי˙ בין ‰ב˙רים
˘‰נבו‡ ‰בענין ‚לו˙ מˆרים ‰י˙‰
בליל ,‰כ„כ˙יב 'וי‰י ˘‰מ˘ ב‡‰
ועלט‰ ‰י) '‰לעיל טו ,יז(.
ור‡ ‰מ˘ ‰כ˙בנו לעיל ב‡ופני ‚˙‰לו˙
בנבו‡ ‰ובחלום ‡ˆל ‡‰בו˙ ורועי
י˘ר‡ל ,בפר˘˙ לך לך חל˜ ‰מ‡מרים
מ‡מר ' ‰מ„רי‚ו˙ ‚ילוי ‰נבו‡ ‰ל‡בו˙',
ובפר˘˙ מ˜ ıמ‡מר ‡ '„רכי ‚˙‰‰לו˙
‡‰לו˜י˙ בנבו‡ ‰ובחלום'.
מו ,יט בני רחל ‡˘˙ יע˜ב ,יוסף ובנימין.

פיר˘ ר˘"י – 'בני רחל ‡˘˙ יע˜ב –
ובכולן ל‡ נ‡מר ב‰ן ‡˘˙‡ ,ל‡
˘‰י˙ ‰עי˜רו ˘ל בי˙'.
‰ב„ל נוסף בל˘ון ‰כ˙וב מˆינו בין
רחל לבין ל‡ ,‰כי ל‚בי ל‡‰
נ‡מר )פסו˜ טו( '‡ל ‰בני ל‡˘‡ ‰ר יָ ¿ל ָ„‰
ליע˜ב' ,ו‡ילו כ‡ן ל‚בי בני רחל ל‡
‰זכיר ‰כ˙וב ˘יל„‡ ‰ו˙ם ליע˜ב ,ו‡ף

רעה
ערה
ל‰לן )פסו˜ כב( כ˘מזכיר ז‡˙ ‰כ˙וב,
‰רי‰ו נו˜ט ˘ינוי ל˘ון – '‡ל ‰בני רחל
‡˘ר יֻ ַּל„ ליע˜ב'.
ונר‡ ‰כי ‚ם ‰ב„ל ז ‰יסו„ו בכך ˘רחל
‰י˙˙˘‡ ‰ו ‰עי˜רי˙ ˘ל יע˜ב,
כי מ˘ום כך ,כיון ˘כבר ˜ר‡ ‰כ˙וב
עלי ˙˘‡' ‰יע˜ב'˘ ,וב ‡ין ˆורך לˆיין
˘בני‰ ‰יו נול„ים ליע˜ב ,כי מכלל
‰יו˙ ˙˘‡ ‰יע˜ב ‡נו למ„ים ז‡˙‡.
ול‡ ר‡‰ ‰כ˙וב לˆיין ‡˙ „‰ברים ‡ל‡
כ˘‰ו‡ מ„בר בבנים עˆמם ,לומר ˘‰ם
'נול„ו' ליע˜ב‡ .בל בבני ל‡˘ ,‰ל‡
˜ר‡‰ ‰כ˙וב כ‡ן '‡˘˙ יע˜ב'‡ ,כן י˘
ˆורך לˆיין כי ‡˙ ‰בנים ‰ללו ‰ולי„‰
ל‡ ‰ליע˜ב ,כ„רך ˘ˆיין ‡ˆל בני
˘‰פחו˙ – '‡ל ‰בני זלפ ‰ו‚ו' ו˙ל„ ‡˙
‡ל ‰ליע˜ב' )פסו˜ יח(‡' ,ל ‰בני בל‰‰
ו‚ו' ו˙ל„ ‡˙ ‡ל ‰ליע˜ב' )פסו˜ כ.(‰
מו ,כז

כל ‰נפ˘ לבי˙ יע˜ב ‰ב‡‰
מˆרימ˘ ,‰בעים.

במנין ˘בעים נפ˘ ,נ˙חבטו ‰מפר˘ים
כי בפרטם ‡ינך מוˆ‡ ‡ל‡ ˘˘ים
ו˙˘ע .ולפי פ˘וטו מבו‡ר בחז"ל )ב"ר
ˆט („ ,כי ‚ם יע˜ב עˆמו נמנ ‰ב˙וך
˘‰בעים .ויוˆ‡י ירך יע˜ב ‰יינו יח„
עמו ,כי ‚ם ‰ו‡ ב˙וך ‰מ˘פח.‰
א .ונראה עוד כי התאמצותה של רחל להוליד היתה
מצד עצמה לבד ולא עבור יעקב ,כי ליעקב הרי כבר
היו בנים .וכמו שאמרה 'הבה לי בנים ואם אין מתה
אנכי' )ל ,א( והשיב לה ' -התחת אלוקים אנכי אשר מנע
ממך פרי בטן' .וברש"י ' -את אמרת שאעשה כאבא,
אני איני כאבא ,אבא לא היו לו בנים ,אני יש לי בנים,
ממך מנע ולא ממני' .ולכן כאשר ילדה אין ההדגשה
שילדה ליעקב ,אלא ממילא 'יולדו ליעקב'.
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רעו
ועל

פי מ„ר˘ו )ב"ר ˘ם ,פ„ר"‡ פל"ח ובר˘"י

פסו˜ כו( „ר˘ו חז"ל˘ ,מספר ˘בעים
נ˙מל‡ על י„י יוכב„ ב˙ לוי ˘נול„ ‰בין
‰חומו˙ .ו‰יינו „מ‡חר ˘כ˙יב 'יוˆ‡י
ירך יע˜ב' במספר ˘בעים ,ב‰כרח ˘י˘
כ‡ן רמז ל˘בעים מלב„ יע˜ב.
ו‰ר‡"˘ כ˙ב ‚בי ספיר˙ ‰עומר –
'י˘ מ˜˘ין כיון „˜ר‡ ˜‡מר
'˙ספרו חמי˘ים יום' )וי˜ר‡ כ‚ ,טז( ,למ‰
‡ין ‡נו מונין ‡ל‡ ˙˘ע ו‡רבעים יום,
ו„וח˜ין לפר˘ ‰פסו˜ וכו' ולי נר‡‰
˘‡ין ‡נו ˆריכין ל„חו˜ו˙ ‰ללו וכו',
˘כן „רך ‰מ˜ר‡ כ˘מ‚יע ‰מנין לסכום
ע˘ירי˙ פחו˙ ‡ח˙ ,מונ‡ ‰ו˙ו בח˘בון
ע˘ירי˙ ,ו‡ינו מ˘‚יח על חסרון ‡‰ח„.
כיוˆ‡ בו 'כל ‰נפ˘ לבי˙ יע˜ב ‰ב‡‰
מˆרימ˘ ‰בעים' ,וכן )„ברים כ(‚ ,‰
'‡רבעים יכנו' )ר‡"˘ סוף ערבי פסחים(.
„ברי ‰ר‡"˘ ברור מללו כי ז‰ו כלל
‚„ול ב˙ור˘‡ ,‰ר כל מספר
ע˘רוני )מספר ע‚ול( ,מספח ‡ליו ‡˙
‰מספרים ˜‰רובים לו ,ל‰יו˙ם נטפלים
לו ונכללים ‡ף ‰ם ]ב„וח˜[ ב‚„רו
ועניינו ,ו‡ין מ˘‚יחים על חסרון ‡‰ח„
‰בו„„ .ו‡˘ר לכן – ‡רבעים ו˙˘ע
נח˘ב לחמי˘ים˘ ,י˘ים ו˙˘ע נפ˘
נח˘ב ל˘בעים ,ו˘ל˘ים ו˙˘ע מל˜ו˙
נח˘ב ל‡רבעים‡ .ם כי מפ‡˙ חסרון
‡‰ח„ ‚„רו ‰ו‡ '‡רבעים „חו˜'.
ו‰ו‡ מ˘˘ ‰נינו )מ˙ני' מכו˙ כב – (.כמ‰
מל˜ין ‡ו˙ו‡ ,רבעים חסר ‡ח˙.
˘נ‡מר 'במספר ‡רבעים'ƒ ,מנ¿ יָ ן ˘‰ו‡
סמוך ל‡רבעים .וב‚מר‡ )˘ם – (:מ‡י
טעמ‡‡ ,י כ˙יב '‡רבעים במספר' – ‰ו‰

‡מינ‡ ‡רבעים במניינ‡„ ‡˙˘‰ ,כ˙יב
'במספר ‡רבעים' – ƒמנ¿ יָ ן ˘‰ו‡ סוכם ‡˙
‡‰רבעים‡ .מר רב‡ ,כמ ‰טפ˘‡י ˘‡ר
‡ינ˘י „˜יימי מ˜מי ספר ˙ור ‰ול‡ ˜יימי
מ˜מי ‚בר‡ רב‡„ ,‰ילו בספר ˙ור‰
כ˙יב ‡רבעים ו‡˙ו רבנן בˆרו ח„‡.
ולכ‡ור„ ‰בר ז ‰על פניו ‰ו‡ בל˙י
מ˙˜בל על „‰ע˙‡˘ ,ם ‡כן
'בספר ˙ור ‰כ˙יב ‡רבעים' ,כיˆ„ ‡פו‡
'‡˙ו רבנן ובˆרו ח„‡'‡‰ ,ומנם ע˜רו
חכמים מ˜ר‡ מן ˙‰ור ,‰ולמרו˙ ˘מ˜ר‡
מל‡ ‰ו‡ '‡רבעים יכנו' – ‰עמי„ו‰ו על
˘ל˘ים ו˙˘ע˘ ,ל‡ כמˆוו˙ ˙‰ור.‰
‡ל‡ ‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡ ,כפי „‚‰ר
˘‰ו„‚˘ ב„ברי ‰מ˘נ ‰ו‚‰מר‡
'מנ¿ יָ ן ˘‰ו‡ סמוך ל‡רבעים'
עˆמם ƒ
'מנ¿ יָ ן ˘‰ו‡ סוכם ‡˙ ‡‰רבעים'.
– ƒ
כלומר ,מספר ‰סמוך ל‡רבעים‰ ,רי
‰ו‡ נח˘ב בסכומו ל‡רבעים .ו‡ף ˘‡ין
בו סך ‡רבעים ˘לם‡ ,ין ‚„רו מ˘˙נ‰
ל‰יח˘ב כמספר ‡חר‡ ,ל‡ ‚„רו ‰ו‡
'‡רבעים חסר ‡ח˙' – ˜רי 'סכום ‡רבעים
מˆומˆם' ,ו‡˘ר לכן ˘פיר ˜רינן בי‰
'במספר ‡רבעים'.
ורמז˙ ‰ור ‰ונ˜ט ‰ל˘ון 'במספר
‡רבעים' ‰מור ‰על ˜ביע˙ ‚בול
‡‰רבעים ב˜ירוב למספר ‰מ„וי˜˘ ,כ‡ן
י˘ לˆמˆם ככל ‡‰פ˘ר ‡˙ ˘יעור
‡‰רבעים ,ו„יינו ‡ם נל˜‰ ˙‡ ‰חייב
‡רבעים חסר ‡ח˙ ,ו‡ף ז ‰כ‡רבעים
ייח˘ב לו.
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ועיין מ‡‰˘ ‰רכנו בז ‰במ‡מר על
'‰מספרים ב˙ור) '‰כרך ‡ מ‡מרי
מבו‡ מ‡מר י(.
מו ,כז

כל ‰נפ˘ לבי˙ יע˜ב ‰ב‡‰
מˆרימ˘ ,‰בעים.

‰ב‡נו לעיל מחז"ל˘ ,מספר ˘בעים
נ˙מל‡ על י„י יוכב„ ב˙ לוי
˘נול„ ‰בין ‰חומו˙ .וˆריך לב‡ר טעם
„‰בר מ„וע נס˙בב כן „‰בר מ‡˙ '‰
˘„וו˜‡ בר‚ע כניס˙ם למˆרים בין
‰חומו˙ ˙‰מל‡ ‰מספר ל˘בעים נפ˘.
כלומר מ ‰מ˘מעו˙ „‰בר ,ומ ‰ז ‰ב‡
ללמ„נו.
ונר‡ ,‰כי ענין לי„˙˘ ‰ל יוכב„ בין
‰חומו˙ „וו˜‡‰ ,ו‡ ל‚„‰י˘
‡˙ ‰‰נ‰ ‰‚‰מיוח„˙ ˘ב ‰מנ‰י‚ '‰
‡˙ י˘ר‡ל ,על פי מ‡מר חז"ל – '‡ין
„˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ מכ ˙‡ ‰י˘ר‡ל ‡ל‡
‡ם כן בור‡ ל‰ם רפו‡˙ ‰חיל) '‰מ‚יל‰
י‚ ,(:כלומר ‡ף כ‡˘ר ˜‰ב" ‰מבי‡ על
י˘ר‡ל מכ ‰ופורענו˙ ,לעולם ˙‰י‰
‰רפו‡ ‰מוכנ ‰ו‡‚‰ול ‰מזומנ˙ בˆ„.‰
ו‰נ ‰לי„˙ יוכב„ נח˘ב˙ לברי‡˙ ˘ור˘
‡‚‰ול ,‰כי ‰רי ‰י‡ ‰י˙‡ ‰מם ˘ל
מ˘‰‡ ‰רן ומרים‰˘ ,ם ˘ל˘˙ ‚‰ו‡לים
˘על י„ם נ‚‡לו י˘ר‡ל ממˆרים ,וכמו
˘כ˙וב – 'כי ‰על˙יך מ‡ר ıמˆרים
ומבי˙ עב„ים פ„י˙יך ו‡˘לח לפניך
‡˙ מ˘‰‡ ‰רן ומרים' )מיכ ‰ו‡] .(„ ,מנם
לי„˙ לוי ‡ינ ‰נח˘ב˙ כ˙‰חל˙ ‡‚‰ול,‰
כי ‰יו לו עו„ ˆ‡ˆ‡ים‡ ,בל יוכב„ כל
בני‰ ‰יו מיוע„ים ל‚‡ול.[‰

רעז
‰נ ‰כי כן„ ,וו˜‡ כ˘עמ„ו בני יע˜ב על
סף ‡ר ıמˆרים ,בכניס˙ן לעיר –
זו ‰י˙˘‰ ‰ע‰ ‰ר‡וי ‰ללי„˙ .‰לי„˙
יוכב„ 'בין ‰חומו˙' מ˘מעו˙‰ ‰י‡,
˘‚זיר˙ ˘עבו„ מˆרים ל‡ נו˙ר ‰לל‡
רפו‡‡ ‰פילו ˘ע‡ ‰ח˙‡ ,ל‡ ב„ בב„
עם ‰ירי„ ‰למˆרים מ˜ום ˘‰עבו„ –
כבר נזרעו ניˆני ‡‚‰ול.‰
*

וב‡ופן נוסף נר‡ ‰לב‡ר ,כי ‰נ ‰ייעו„ו
˘ל עם י˘ר‡ל ‰ו‡ ל‰יו˙ עם ,'‰
ובכ„י ˘י‰יו עם  '‰ב˘לימו˙ˆ ,ריך ˘'‰
יע˘ ‰וייˆור ‡ו˙ם מר‡˘י˙ ‰˙‰וו˙ם.
וכ„כ˙יב – '‰ל‡ ‰ו‡ ‡ביך ˜נך ‰ו‡
ע˘ך ויכוננך' )„ברים לב ,ו(.
יˆיר ‰מיוח„˙ זו˜ ,ובע˙ ˜˘ר חיב‰
ו˜ירב ‰מיוח„ים בין ˜‰ב"‰
לכנס˙ י˘ר‡ל ל‡ורך כל „‰ורו˙,
ובמ˜ביל ˜ובע˙ חוב˙ עב„ו˙ ב„ר‚‰
‚בו ,‰‰וכ„כ˙יב – 'עב„ו ‡˙  '‰ב˘מח‰
בו‡ו לפניו ברננ„ .‰עו כי ‰ '‰ו‡
‡לו˜ים ‰ו‡ ע˘נו ולו ‡נחנו' )˙‰ילים ˜,
ב( .מבו‡ר בפסו˜ ז‰˘ ‰חוב ‰לעבו„
‡˙  '‰ב˘מח ‰ולבו‡ לפניו ברננ‰ ,‰יינו
מ˘ום ˘'‰ו‡ ע˘נו' וממיל‡' ,לו ‡נחנו'.
ו‰נ‰ ‰רי ˜‰ב"‰ ‰ו‡ בור‡ ויוˆר כל
‰עולם ו‡˙ כל ‰עמים‡ ,ולם עם
י˘ר‡ל ‰ו‡ יˆיר ‰מיוח„˙ ˘˜‰ב"‰
ע˘‡ ‰ו˙ם ב‡ופן מיוח„ ,בניסים
ובנפל‡ו˙ ‡˘ר י„ ‚‰ '‰לוי ‰ע˘˙‰
‡ו˙ם למטר ‰ז‡˙ וכ„כ˙יב – 'עם זו
יˆר˙י לי ˙‰ל˙י יספרו' )י˘עי ‰מ‚ ,כ‡(.

רעח
ולכן סיבב ˜‰ב"˘ ‰עם י˘ר‡ל ב˙חיל˙
‰ווי˙ו ויˆיר˙ו י‰י ‰מ˘ועב„
במˆרים ,ומ˘ם י‚‡ל ‡ו˙ם בי„ו ‰חז˜‰
ונמˆ‡ ˘‰ו‡ יˆר ‡ו˙ם‡ .מנם ‡ילו
‰י ‰ל‰ם ˜יום ב‡רˆם ב˙ור 'עם' בטרם
˘י˜חם ‡ליו‰ ,רי ‡ינם יˆיר ‰מיוח„˙
˘ל  .'‰ולכן נ‚זר‚‰ ‰זיר˘ ‰בטרם
‰˙‰וו˙ם על י„י  '‰לעם ,עלי‰ם ל‰יו˙
‚רים ועב„ים במˆרים.
‡מנם כל עו„ ˘‰יו ‡‰בו˙ וזרעם
בו„„ים ויחי„ים ,ל‡ נ˙חייבו
ל‰יו˙ ב‡ר ıל‡ ל‰ם ,כיון ˘ע„יין ל‡
חל עלי‰ם ˘ם 'עם' לר‚ל מיעוטם .כי
ע„ מספר ˘בעים נח˘בים ל'מ˘פח,'‰
‡ולם ממספר ˘בעים נפ˘ ‰ו‡ כבר
סכום ˘מ‰וו˙‰ ‰חל˘ ‰ל 'עם'.
ולכן ‰נ‰י‚ ˜‰ב"‡ ‰ו˙ם במי„˙
‰רחמים˘ ,כל עו„ ˘‡ין ‚‰זיר‰
מכריח˘ ‰י‰יו במˆרים‰ ,ור˘ו ל‰יו˙
ב‡ר ıי˘ר‡ל‡ .ולם מ‡ו˙ו ‰ר‚ע ˘‰יו
ל˘בעים נפ˘ ˘‰ו‡ כבר סכום ˘ל
'עם' ,כבר מוכרחים ‰ם ל‰יו˙ במˆרים.
ומסובב כל ‰סיבו˙ סיבב ‡˙ „‰ברים,
˘ע„ ‰ר‚ע ‡‰חרון לפני ˘עמ„ו ל‰יו˙
ל˘בעים נפ˘ ,ל‡ נ‡לˆו ל‰יו˙ במˆרים.
ולכן נול„ ‰יוכב„ „וו˜‡ בין ‰חומו˙,
כלומר ˘˜‰ב"‰ ‰זמין ‡˙ בי‡˙ם
למˆרים בר‚ע ז˘ ‰ל לי„˙˘ ,‰ב‡ו˙ו
‰ר‚ע ˘נע˘ו ˘בעים נפ˘ ב‡ו ב˘ערי
מˆרים ,ו‰י‰˙‰ ‰וו˙ם למספר 'עם'
ובי‡˙ם למˆרים 'ב‡ים כ‡ח˙'.

בן מלך על התורה
מו ,כח ו‡˙ י‰ו„˘ ‰לח ל‰ורו˙ לפניו
‚ו˘נ.‰
ובר˘"י – 'ל‰ורו˙ לפניו – כ˙ר‚ומו,
לפנו˙ לו מ˜ום ול‰ורו˙ ‡‰יך
י˙יי˘ב ב ‰וכו' ומ„ר˘ ‡‚„˙) ‰נחומ‡ וי‚˘
י‡( ,ל‰ורו˙ לפניו – ל˙˜ן לו בי˙ ˙למו„
˘מ˘ם ˙ˆ‡ ‰ור‡ .'‰וי˘ ל˙‰בונן בענין
˘ליחו˙ מיוח„˙ זו ˘ל י‰ו„ ‰ל‡רı
‚ו˘ן ,וכיˆ„ מ˙יי˘ב מ„ר˘ו ˘ל מ˜ר‡
עם עומ˜ פ˘וטו.
ונר‡ ‰בז ‰כי ‰נ ‰בפר˘ ‰זו עולים
ומ˙‚לים ניˆנים ר‡˘וניים˘ ,ל
˘˙י מלכויו˙ ‡˘ר מלכו בי˘ר‡ל ל‡ורך
˘‰נים – מלכו˙ י‰ו„ ‰ומלכו˙ יוסף.
ו‰נ‚ ‰ם מלכו˙ יוסף ‰י˙ ‰מ‡˙  ,'‰כ„בר
 '‰בי„ ‰נבי‡ ב‰מלכ˙ ירבעם – 'כי
מ‡˙י נ‰י„‰ ‰בר ‰ז) '‰מלכים ‡' יב ,כ„(.
כי כן ‰י ‰נכון מ‡˙ו י˙ברך ˘כ‡˘ר ‡ין
מˆבו ˘ל עם י˘ר‡ל ומלכו˙ בי˙ „ו„
ב˘לימו˙ ‰ר‡וי ‰ובמ„רי‚‰ ‰רוחני˙
‰רמ ,‰מ˙בט‡ „‰בר בכך ˘מלכו˙ם
מפול‚˙ ל˘ני חל˜ים ,ובמˆב כז‰ ‰מלך
˘‰ני ˆריך ל‰יו˙ מ˘בט יוסף‰˘] ,רי
‰ו‡ בכור מ‡מו[.
‡ולם עם ז‡˙ ‡ין מלכי יוסף כמלכי בי˙
„ו„ ‡˘ר מלכו˙ם ‰י˙ ‰ב˘ם .'‰
ולכן ר˜ מלכי בי˙ „ו„ נמ˘חו ב˘מן
‰מ˘ח ,‰ו‡ין י˘יב ‰בעזר‡ ‰ל‡ למלכי
בי˙ „ו„ )יומ‡ כ .(.‰וכמו ˘נ‡מר – 'וי˘ב
˘למ ‰על כס‡  '‰למלך ˙ח˙ „וי„ ‡ביו'
)„ברי ‰ימים ‡' כט ,כ‚( .ו‡ומר – 'ויבחר
ב˘למ ‰בני ל˘ב˙ על כס‡ מלכו˙  '‰על
י˘ר‡ל' )˘ם כח.(‰ ,
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כלומר ˘מלכי י˘ר‡ל ‰ם '˘לוחי „י„ן',
ו‡ילו מלכו˙ בי˙ „ו„ ‰ם '˘לוחי
„רחמנ‡' .ו‡ף ˘מלכו˙ „ו„ ל‡ ‰ניח‰
י„ ‰מלעסו˜ בˆרכיו ‡‰רˆיים ˘ל ‰עם,
בכיבו˘ ‡‰ר ıובמלחמו˙ י˘ר‡ל ‡ף
ב˘ב˙ו ב‡רˆו‡ ,ולם נב„לו מלכי י‰ו„‰
ממלכי יוסף ב˘ור˘ יסו„ מלכו˙ם,
כ‡˘ר מלכי יוסף עס˜ו בכיבו˘ ‡‰רı
למען ˜יומו ˘‚‰מי ˘ל ‰עם וי˘יב˙ו
בטח ב‡רˆו ,ו‡ילו מלכי י‰ו„ ‰כב˘ו
‡˙ ‡‰ר ıל˘ם ‰מטר‡‰ ‰לו˜י˙ ˘ב,‰
ועי˜ר עניינם ‰י ‰ב˜יומו ‰רוחני ˘ל
‰עם ,ב ‰יעב„ו ‡˙  '‰וי„ב˜ו ב„רכיו
ו˙˘ר˘‰ ‰כינ ‰ב˜רבם.
עניינ˘ ‰ל מלכו˙ יוסף ‰ו‡ ‡פו‡,
‰חל˜ ‰מע˘י בבניינו ˘ל ‰עם,
ו‡ילו מלכו˙ י‰ו„ ‰עניינ‰ ‰ב‡˙ ‰בנין
‡ל ˙כלי˙ו‰„ ,יינו על י„י מילוי ‡‰ור
‰רוחני ויˆי˜˙ ˙‰וכן ‰פנימי ,ל˙וך
‰כלים ˘‰וכנו בי„י מלכו˙ יוסף .וכן
‡נו מוˆ‡ים ‚ם ב˙חיל˙ו ˘ל כיבו˘
‡‰ר ıוי˘יב˙˘ ,‰זו נע˘˙‡ ‰מנם בי„י
י‰ו˘ע ,ממט‡ ‰פרים ˘‰ו‡ מזרעו ˘ל
יוסף‡ ,ך בי˙ ‰מ˜„˘ בירו˘לים‰˘ ,ו‡
˙כלי˙ ‰ומטר˙‰ ‰רוחני˙ ˘ל י˘יב˙
‡‰ר ,ıנבנ ‰בי„י מלכו˙ „ו„ ו˘למ.‰
ל‡ור ז‡˙ נר‡ ‰כי בפר˘„ ‰נן˘ ,ב‰
˘ולח יע˜ב ‡˙ י‰ו„ ‰ל‰ורו˙
לפניו ‚ו˘נ ,‰ב‡ ‰לי„י ביטוי ר‡˘י˙‰
˘ל ˙‰מז‚ו˙ נפל‡ ‰זו˘ ,ב ‰מ˘לימ‰
מלכו˙ ‡ח˙ ‡˙ רעו˙ ,‰כ‡˘ר יוסף
‰ו‡ ‰מ˘ביר לכל ‡‰ר‰ ıנ˙ונ˙ ‰ח˙
מלכו˙ו ,ו‰ו‡ ‰זן ומכלכל ‡˙ ‡חיו
ומעמי„ ל‰ם ‡˙ כל ˆרכי‰ם ˘‚‰מיים,

רעט
בנ˙ינ˙

‡ר‚ ıו˘ן למ‚ורים
ולמ˜ני‰ם.

ל‰ם

ו‡ילו י‰ו„‰ ‰ו‡ ‡˘ר ב‡ ל‰נחו˙ ‡˙
„‰רך ול˘‰לים ‡˙ ‰כנ˙ ‰מ˜ום
ל‰יו˙ו ר‡וי לבו‡ו ˘ל יע˜ב .ו„ר˘ו
חז"ל ,כי ל‡ למען ˙‰‰יי˘בו˙ ˘‚‰מי˙
נ˘לח י‰ו„ ‰לפני יע˜ב ל‡ר‚ ıו˘ן‡ ,ל‡
על מנ˙ 'ל˙˜ן לו בי˙ ˙למו„ ˘מ˘ם
˙ˆ‡ ‰ור‡ .'‰זו‰י ‰מטר˘ ‰למענ‰
נ˘לח י‰ו„ ‰ל‰ורו˙ לו „‰רך ,וזו‰י
‰מטר˘ ‰למענ ‰עוס˜˙ מלכו˙ י‰ו„‰
ל„ורו˙י‡ ,‰ף בכיבו˘ ‡‰ר ıוב˘‰למ˙
בנין ‰עם וי˘יב˙ו ב‡ר .ıכי מבחינ˙‰
˘ל מלכו˙ י‰ו„ ,‰י˘וב ‡‰ר ,ıפירו˘‰
˜‰מ˙ בניינו ‰רוחני ˘ל ‰עם ,ו˘ליח˙
י‰ו„ ‰ל‰ורו˙ לפניו 'כיˆ„ י˙יי˘ב
ב ,'‰מ˘מעו˙‡ ‰ח˙ ‰י‡ ,ל‰כין מ˜ום
ר‡וי ומ˙‡ים ל‰נ ˙‚‰חיי ˙ור ‰ו„ע˙
‡לו˜ים ,ול˙˜ן לו בי˙ ˙למו„ ו‰ור‡.‰
ועיין בז ‰ב‡רוכ ‰בחל˜ ‰מ‡מרים
מ‡מר ‚ 'מלכו˙ י‰ו„ ‰ומלכו˙
יוסף בחינו˙ ˘מים ו‡ר.'ı

מו ,כט וי‡סור יוסף מרכב˙ו ויעל ל˜ר‡˙
י˘ר‡ל ‡ביו ‚ו˘נ ,‰ויר‡ ‡ליו ,ויפול על
ˆו‡ריו ויבך על ˆו‡ריו עו„.
וכ˙ב ר˘"י

)ו‰ו‡ מבריי˙‡ מסכ˙ '„רך ‡רı

זוט‡' פר˜ י‡ ,י( – '‡בל יע˜ב ל‡
נפל על ˆוו‡רי יוסף ול‡ נ˘˜ו ,ו‡מרו
רבו˙ינו ˘‰י˜ ‰ור‡ ‡˙ ˘מע'.
ורבים ˙‰ו ו˙˘‰וממו על טעם מ„ר˘
נפל‡ ז ,‰מ ‰ר‡ ‰יע˜ב ל˜רו‡
‡˙ ˘מע „וו˜‡ ב‡ו˙˘ ‰ע ‰ב‡ופן

רפ
˘ל‡ יוכל ל‰פסי˜ ב‡מˆעי˙ ,‰ו‡ם
‚‰יע זמנ ‰למ ‰ל‡ ח˘ ל„˜‰ים ל˜רו˙‰
בטרם יר‡ ˙‡ ‰יוסף ,ומ„וע יוסף עˆמו
ל‡ עס˜ ב˜רי‡˙ ˘מע כיון ˘‚‰יע זמנ.‰
ו‰רב ‰נ„ח˜ו בז‰ ‰מפר˘ים ,וי˘בו ‡˙
„‰ברים ב‡ופנים ˘ונים )עיין ‚ור ‡רי‰
למ‰ר"ל ועו„(.
ו‡˘ר נר‡ ‰לב‡ר בז ,‰כי ‰נ ‰מ‡ז
˘עזב יוסף ‡˙ בי˙ ‡ביו
ומ˘פח˙ו ,חלפו ˘נים רבו˙ ˘במ‰לכם
ל‡ ˘מע יע˜ב ‡ו„ו˙ יוסף בנו מ‡ומ.‰
לפיכך‡ ,ף כ‡˘ר נו„ע לו כי עו„ יוסף חי
ו‰ו‡ מ˘נ ‰למלך ומו˘ל ב‡ר ıמˆרים,
ע„יין ל‡ ‰י ‰י„וע לו מ ‰מˆבו ‰רוחני.
ומ ‰על ‰ב‚ורל בנו ב‡ר‰ ıנכר‡ ,ם
‡מנם עומ„ ‰ו‡ בˆ„˜ו˙ו ‰ר‡˘ונ‡ ‰ו
‡ולי חליל ‰נפ‚מ„˜ ‰ו˘˙ו˘ ,מ‡ בˆו˜
‰עי˙ים ,ב‰יו˙ו נע ונ„ ב‡ר˙ ıועב‰
כמˆרים ,כבר ל‡ נ˘˙מרו בו מעלו˙יו
כב˙חיל ‰וחסי„ו˙ו כמ˜„מ˙ „נ‡.
לנוכח ח˘˘ו˙ ‡לו ,ל‡ ‰י ‰יע˜ב יכול
לנ˘˜ו ˙יכף ,כל עו„ ל‡ י˙בררו „‰ברים
ל‡˘ורם‡ ,ם ר‡וי יוסף לנ˘י˜‡ ‰ם ל‡ו.
ו‰נ ‰טעם ז ‰בפני עˆמו מˆ‡נו מפור˘
ב„ברי חז"ל – '‰עבר רˆונך ורˆון
חבירך מפני רˆון ˘מים˘ ,כן מˆינו
ליע˜ב ‡בינו ˘ל‡ נ˘˜ ליוסף .ו‡מ‡י
ל‡ נ˘˜ לי ,‰סבר „ילמ‡ ‡יי„י „‚ל‰
‡טעיני ‰נ˘י ‡‚ב ˘ופרי ,‰כ„כ˙יב ויר‡
‡ליו ויפול על ˆו‡ריו ויבך על ˆו‡ריו
עו„‡ ,י‰ו בעי למינ˘˜י ‰ו‡י‰ו ל‡ ˘ב˜
לי ‰וכו' ו‰יינו „כ˙יב ויר‡ י˘ר‡ל ‡˙
בני יוסף וי‡מר מי ‡ל‡ ,‰טו ע„ ‡˙˘‰
ל‡ י„ע מ‡ן נינ‰ו‡ ,ל‡ „˘יילי‡ ‰ם
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ל‡ ‡י˙יילי„ו בכ˙וב ,‰וכיון „‡חזיי‰
כ˙וב˙‡ ‰יי˙ב‡ „ע˙י ‰ונ˘˜ינ‰ו ב„יל
יוסף' )מסכ˙ כל ‰רב˙י פ"‚ ‰לכ ‰טו(.
ונר‡ ‰על פי ז ,‰כי כוונ˙ ‰מ„ר˘ –
'˘‰י˜ ‰ור‡ ‡˙ ˘מע'‰ ,יינו
˘יע˜ב ‰י ‰מנוע מלנ˘˜ו ,כיון ˘ע„יין
‰י ‰עסו˜ בבירור מˆבו ˘ל יוסף בענין
˙‰וכן ˘ל '˜רי‡˙ ˘מע' ,כלומר נכנס
עמו ב„ברים ˘מ‰ו˙ם ו˙וכנם ‰ו‡
'˜רי‡˙ ˘מע' – עול מלכו˙ ˘מים ,ועול
חיי „˜‰ו˘ ‰ו˘מיר˙ „רך ˙‰ור˘ – ‰ל‡
‰י ‰מחוור לו ל‚בי יוסף כ‡מור .כי ר˜
ל‡חר ˘י˙בררו „‰ברים ‡ל נכון˘ ,ל‡
נפ‚מ ‰במ‡ומ‡ ‰מונ˙ו ב '‰ו‡‰ב˙ו
י˙"˘ ,וכי ט‰ר˙ לבו ו˜„ו˘˙ו בעינ‰
עומ„˙ כבר‡˘ונ‡ – ‰ו ‡ז יוכל לנ˘˜ו
בלב ˘לם .ובוו„‡י ˘‡חרי ‰וברר ‡ˆלו
„‰בר ˘יוסף עומ„ בˆ„˜ו ,נ˘˜ו בכל
לבו.

מז ,ט וי‡מר יע˜ב ‡ל פרע ‰מעט ורעים
‰יו ימי ˘ני חיי ול‡ ˘‰י‚ו ‡˙ ימי ˘ני חיי
‡בו˙י בימי מ‚ורי‰ם.
מבו‡ר בז ‰ל„‰י‡ ˘נ˘˙נ‡ ‰ופי
‰‰נ ‰‚‰מן ˘‰מים עם יע˜ב
ביחס ל‡בו˙יו ‡בר‰ם ויˆח˜˘ ,יע˜ב
‰יו רוב ימיו בסבל וייסורים ,לעומ˙
‡בו˙יו ˘ברוב ימי‰ם זכו ל˘לוו‰
וˆ‰לח.‰
ועיין לעיל מ‰˘ ‰ב‡נו בז ‰ל˘ון חז"ל
– 'ו‡–ל ˘„–י י˙ן לכם רחמים – מ‰
ר‡ ‰יע˜ב לברכם ב‡–ל ˘„–י ,ללמ„ך
˘כמ ‰ייסורין ב‡ו על יע˜ב ,ע„ ˘‰ו‡

ביאורים

•

פרשת ויגש

במעי ‡מו ע˘יו ע˘ ‰מריב ‰עמו,
˘נ‡מר 'וי˙רוˆˆו ‰בנים ב˜רב ,'‰ו‡מרו
˘‰יו מריבין על נחל˙ ˘ני עולמו˙ .יˆ‡
לחו ıע˘יו בי˜˘ ל‰ר‚ו ˘נ‡מר 'על
ר„פו בחרב ‡חיו' ,ברח מפניו לבי˙
לבן ר‡ ‰כמˆ ‰רו˙ ‰יו לו ˘ם‰' ,יי˙י
ביום ‡כלני חורב ו˜רח בליל ,'‰יˆ‡
מבי˙ לבן ר„ף ‡חריו לבן ,נמלט ממנו
ב‡ ע˘יו ל‰ור‚ו ו‰פסי„ כל ‡ו˙ו „ורון
˘‰בי‡ לו ,נמלט ממנו ב‡˙ עליו ˆר˙
„ינ‡ ,‰חר כן ˆר˙ רחל‡ ,חר כל ˆ‰רו˙
‰ללו ב˜˘ לי˘ב ב˘לו˘ ,‰נ‡מר 'וי˘ב
יע˜ב' ,מי„ ב‡ עליו ˆר˙ יוסף‡ ,חר כן
ˆר˙ ˘מעון‡ ,חר כן ˆר˙ בנימין ,וכן
‰ו‡ ‡ומר 'ל‡ ˘לו˙י ול‡ ˘˜ט˙י ול‡
נח˙י ויבו‡ רו‚ז' ,לפיכך ‡מר עכ˘יו מי
˘‡מר לעולם „י כ˘בר‡ו י‡מר לˆרו˙י
„י' )˙נחומ‡ י˘ן מ˜ ıיב ,מוזכר בר˘"י בר‡˘י˙
מ‚ ,י„(.
ועיין פר˘˙ ויˆ‡ חל˜ ‰מ‡מרים – מ‡מר
‚ 'יע˜ב ‡בינו – ˆלם ‡לו˜ים –
מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘ '‰בטעם „‰בר.

מז ,יט למ ‰נמו˙ לעיניך ‚ם ‡נחנו ‚ם
‡„מ˙נו˜ ,נ‡ ‰ו˙נו ו‡˙ ‡„מ˙נו בלחם,
ונ‰י‡ ‰נחנו ו‡„מ˙נו עב„ים לפרע ,‰ו˙ן
זרע ונחי ‰ול‡ נמו˙ ו„‡‰מ ‰ל‡ ˙˘ם.
מבו‡ר בז ‰כי ‡ין „‡‰ם מוכר ‡˙
חירו˙ו ‡ל‡ ב‚‰יעו ע„ פ˙ לחם,
כי כל עו„ ˘י˘ ל‡„ם מ ‰ל‡כול ,ל‡
ימכור ‡˙ עˆמו ב˘ום ‡ופן לעב„ ,כי
‰רי ‰עב„ו˙ ‰ינ ‰פחי˙ו˙ עˆומ ,‰מעין
„ר‚˙ ב‰מ.‰

רפא
ועיין

מ˘ ‰בי‡רנו )ספר 'בן מלך – ח‚ ‰מˆו˙'

˘ער ב מ‡מר ט( בענין מˆו˙ ‡כיל˙
מˆו˙ בח‚ ‰פסח ˘על כן מבט‡ עם
י˘ר‡ל ‡˙ חירו˙ו ב‡כיל˙ מˆו˙ .כלומר
ז ‰מˆיין ומסמל ‡˙ ‰חירו˙ ו‰עˆמ‡ו˙,
˘כ˘י˘ לו ל‡„ם לחם מ˘לו ‡ף ˘‰ו‡
לחם ˆר ולחם עוני ,בכל ז‡˙ כבר י˘ לו
‡˙ חרו˙ו בי„ו.
ו‡כן ‰סיב˘ ‰ב‚ינ ‰נ˙‚ל‚לו ‡בו˙ינו
ויר„ו ל‚לו˙ מˆרים‰ ,חל ‰מ˘ום
‰רעב ˘יר„ו ‡בו˙ינו בני יע˜ב ל˘בור
בר במˆרים ,כלומר חסרון ‰לחם ‰ו‡
‰י ‰סיב˙ ‰ירי„ ‰ל‚לו˙ .וכ‡˘ר ‚‰יע‰
זמן ‚‡ול˙ם ‡מר ˜‰ב" ‰לי˘ר‡ל‰ ,ריני
מוˆי‡כם מ‡ר ıמˆרים .ועבור ‰לחם
‡ין לכם ל„‡ו‚ כיון ˘מעכ˘יו ˙‰יו
סמוכים על ˘ולחני ,וז ‰מ˘ ‰ב‡ לבט‡
מˆו˙ 'ח‚ ‰מˆו˙' ,עיין ˘ם.

מז ,כ‚-כ„ וי‡מר יוסף ‡ל ‰עם‰ ,ן ˜ני˙י
‡˙כם ‰יום ו‡˙ ‡„מ˙כם לפרע‡‰ ,‰
לכם זרע וזרע˙ם ‡˙ „‡‰מ .‰ו‰י‰
ב˙בו‡ו˙ ונ˙˙ם חמי˘י˙ לפרע ,‰ו‡רבע
‰י„ו˙ י‰י ‰לכם לזרע  ‰„˘‰ול‡כלכם,
ול‡˘ר בב˙יכם ול‡כול לטפכם.
חו˜ ז‰˘ ‰נ‰י‚ יוסף ב‡ר ıמˆרים ,לפיו
חל˜ חמי˘י˙ מכלל ˙נוב˙ ‡‰רı
ינ˙ן לפרע ,‰מיוס„ על ‰מ˜ר‡ ˘לפניו
)מז ,כ( – 'וי˜ן יוסף ‡˙ כל ‡„מ˙ מˆרים
לפרע ‰כי מכרו מˆרים ‡י˘ ˘„‰ו כי
חז˜ עלי‰ם ‰רעב ו˙‰י ‡‰ר ıלפרע.'‰
כי מ‡חר ˘כל „‡‰מ˘ ‰ייכ˙ מע˙‰
לפרע‰ ,‰רי ˘‡ין ל‡נ˘י ‡‰ר ıבעלו˙
על ˜‰ר˜ע ,ול‡ ני˙נ˙ ל‰ם ‡‰פ˘רו˙

רפב
‡ל‡ לחכור ‡˙ ˘„ו˙י‰ם ,על מנ˙ לזכו˙
˙מור˙ עבו„˙ם ב‡רבע י„ו˙ לכלכל˙
בי˙ם ,כנ‚„ חל˜ ‰חומ˘ ˘‡ו˙ו יפרי˘ו
„רך ˜בע לבעל ˜‰ר˜ע‰ ,ל‡ ‰ו‡ פרע‰
מלך מˆרים.
˘יעור ‰פר˘˙ ‰חומ˘ לבעלים ˘נ‡מר
בפר˘ ‰זו ,מ˜ביל למˆו˙ ˙‰ור‰
ל‰פרי˘ ˙רומו˙ ומע˘רו˙ מ‚י„ולי
˜‰ר˜ע ב‡ר ıי˘ר‡ל˘ ,כן ˘יעורם
‰כולל ˘ל ‰מ˙נו˙ ‰מורמו˙ ל– '‰
מע˘ר ר‡˘ון ,מע˘ר ˘ני ,ו˙רומ‰
‚„ול ‰בכל ˘‰ו‡ – מס˙כם בחומ˘
מכלל ˙‰בו‡ .‰ו‡ף ‰ו‡ מ‡ו˙ו ‰טעם,
כי בעל ˜‰ר˜ע ב‡ר ıי˘ר‡ל ‰ו‡ '‰
י˙ברך˘‡ ,ר זו ‡רˆו ונחל˙ו ,ו‡נו ‡יננו
‡ל‡ כחוכרי ˜‰ר˜ע ‰ני˙נ˙ לנו לעב„‰
למחיי˙נו ,וכ˘ם ˘מˆינו ‚בי יובל )וי˜ר‡
כ ,‰כ‚( – 'ו‡‰ר ıל‡ ˙מכר לˆמי˙ו˙ כי
לי ‡‰ר ıכי ‚רים ו˙ו˘בים ‡˙ם עמ„י'.
ו‡˘ר לכן מכיר˙ ˜ר˜ע ב‡ר ıי˘ר‡ל
‰ינ ‰לזמן מו‚בל בלב„ ,כך ‚ם
‰מחזי˜ ב ‰„˘ ‰ו‡וכל מפירו˙י‡ ‰ין
לו בעלו˙ מוחלט˙ עלי‡ ,‰ל‡ חוב˙ו
ל‰פרי˘ כ˘יעור חומ˘ ל‡˘ר לו ‡‰ר,ı
ו‡רבע י„ו˙ נו˙רו˙ לו ל‡כל.‰

בן מלך על התורה
כן ‡נו מוˆ‡ים ˘יעור ז ‰במˆו˙ נ˙ינ˙
ˆ„˜' – ‰ב‡ו˘‡ ˜˙‰ינו‰ ,מבזבז ל‡
יבזבז יו˙ר מחומ˘' )כ˙ובו˙ נ .(.וכ˙ב
‰רמב"ם – 'ב‡ ‰עני ו˘‡ל „י מחסורו
וכו' נו˙ן לו כפי  ˙‚˘‰י„ו ,וכמ – ‰ע„
חמי˘י˙ נכסיו מˆו ‰מן ‰מובחר ,ו‡ח„
מע˘ר ‰בנכסיו בינוני ,פחו˙ מכ‡ן ,עין
רע‰) '‰לכו˙ מ˙נו˙ עניים פ"ז .(‰"‰
‡מנם ב˘ונ ‰מ‡ר ıי˘ר‡ל˘‡ ,ר
‰פר˘˙ חומ˘ מ˙נוב˙ ‰ל'‰
˜בוע ‰חוב ,‰מפ‡˙ עניינ‰ ‰מיוח„
ב‰יו˙‡ ‰ר] '‰ ıע„ ˘‰מבטל מˆו˙
˙רומו˙ ומע˘רו˙ ‰רי‰ו נח˘ב כ‚וזל
ממון ‚בו ,‰כמו ˘נ‡מר )מל‡כי ‚ ,ח( –
'‰י˜בע ‡„ם ‡לו˜ים כי ‡˙ם ˜ובעים
‡ו˙י ,ו‡מר˙ם במ˜ ‰בענוך ‰מע˘ר
ו˙‰רומ‰ – ['‰רי ˘נ˙ינ˙ ˆ„˜ ‰מ‰ונו
˘ל „‡‰ם ˘נ˙ברך במ˘לח י„יו ,ל‡
˜בע ‰ל˙ ‰ור˘ ‰יעור חוב‡ ,‰ל‡
חכמים ˜˙‰ינו ˘ל‡ יפחו˙ ‡„ם מ˘יעור
ע˘ירי˙ ,מ˙וך ‰כר ‰כי כל מ˙˘ ‰ח˙
י„ו ˘ל ‡„ם ˘ל ‰ '‰ו‡ ,כי ‰ו‡ ‰נו˙ן
לו כח לע˘ו˙ חיל‡ ,ם כי מ˜ום ‰ניחו
למ„‰ר ,ל‰פרי˘ מ‰ם כ˘יעור ‰‰פר˘‰
מפירו˙ ‡‰ר ,ıע„ ˘יעור חומ˘] .ור‡‰
לעיל פר˘˙ ויˆ‡ בפסו˜ 'וכל ‡˘ר ˙˙ן
לי ע˘ר ‡ע˘רנו לך'[.

פרשת
ויגש
מאמרים

˙וכן ‰מ‡מרים
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מאמר א

'אחד באחד יגשו'  -זה יהודה ויוסף
מלכים מדיינים אלו עם אלו ,אנו מה איכפת לנו

במ„ר˘ רי˘ פר˘˙ וי‚˘ – 'כי ‰נ‰ ‰מלכים נוע„ו עברו יח„יו' )תהילים מח ,ה( – 'כי
‰נ‰ ‰מלכים' – ז ‰י‰ו„ ‰ויוסף' ,עברו יח„יו' – ז ‰נ˙מל‡ עבר ‰על ז ‰וז ‰נ˙מל‡
עבר ‰על ז ‰וכו'' ,רע„‡ ‰חז˙ם ˘ם' – ‡לו ˘‰בטים‡ ,מרו ,מלכים מ„יינים ‡לו עם
‡לו‡ ,נו מ‡ ‰יכפ˙ לנו ,י‡י למלך מ„יין עם מלך'.
ו˘ם – 'וי‚˘ ‡ליו י‰ו„‡' ‰ח„ ב‡ח„ י‚˘ו' )איוב מא( ז ‰י‰ו„ ‰ויוסף' ,ורוח ל‡ יבו‡
ביני‰ם' ‡לו ˘‰בטים‡ ,מרו ,מלכים מ„יינים ‡לו עם ‡לו ‡נו מ‡ ‰יכפ˙ לנו' )ב"ר צג,
ב(

כלומר˘ ,יסו„ ו˘ור˘ מערכ ‰זו ˘˙‰נ‰ל ‰ל‡ורך כל ˘‰נים בין בני יע˜ב מול
יוסף‡ ,ינ ‰מערכ˙ ‡י˘י˙ ומ˘פח˙י˙ ‚רי„‡‡ ,ל‡ זו‰י מערכ ‰יסו„י˙ בעמו„י
˙˘˙י˙ו ומבנ‰ו ˘ל עם י˘ר‡ל˙‰ .מו„„ו˙ ˘ל ˘ני מלכים ו˘ני ס‚נונו˙ ‰נ,‰‚‰
‰מ˙מו„„ים ז ‰מול ז ,‰ולמערכ ‰כול ‰י˘ מ˘מעו˙ עמו˜ ‰לכל „‰ורו˙.
ו‰נ ‰י‰ו„ ‰ויוסף ב‡מ˙ ˘ני‰ם ‰יו ר‡ויים ל‰יו˙ מלכים ,ו‡כן כך ‰י ‰בעם
י˘ר‡ל ˘ל‡ורך „ורו˙ רבים ˜˙‰יימו בו ˘˙י מלכויו˙' ,מלכו˙ י‰ו„ '‰בר‡˘ו˙ בי˙
„ו„ ,ו'מלכו˙ י˘ר‡ל' בר‡˘ו˙ ˘בט יוסף .וכן מˆינו לע˙י„ לבו‡ ˘י‰יו ˘ני מ˘יחים
לי˘ר‡ל 'מ˘יח בן יוסף' ו'מ˘יח בן „ו„'.
ו‡ף ˙‰חל˜ו˙ ‰מלכו˙ בימי רחבעם כ‡˘ר ע˘ר˙ ˘‰בטים נ‰ו ‡חר ירבעם‰ ,י˙‰
ר‡וי ‰ונכונ ‰ב‡ו˙˘ ‰ע ,‰וכמו ˘כ˙וב – 'ול‡ ˘מע ‰מלך ‡ל ‰עם כי ‰י˙ ‰סיב‰

רפו

פרשת ויגש

•

בן מלך על התורה

מעם  '‰למען ˜‰ים ‡˙ „ברו ‡˘ר „יבר  '‰בי„ ‡חי˘‰ ‰ילוני ‡ל ירבעם בן נבט'
)מלכים א' יב ,טו(.
וכן מ˘מע ממ‡˘ ‰מרו ב‚מר‡ בפר˜ חל˜ – '˘˙פ˘ו „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ לירבעם
בב‚„ו ,ו‡מר לו חזור בך ו‡ני ו‡˙ ‰ובן י˘י נטייל ב‚ן ע„ן‡ ,מר לו מי בר‡˘ ,בן
י˘י בר‡˘‡ ,י ‰כי ל‡ בעינ‡' )סנהדרין קב .(.ומבו‡ר בז‡˘ ‰למל‡ ˙‰מר„ו˙ו ˘ל
ירבעם‰ ,י ‰רˆון ‚˘ '‰ם לימו˙ ‰ע˙י„ לבו‡ יי˘‡רו ˘ני ‰מנ‰י‚ים י‰ו„ ‰ויוסף.
‡ל‡ ˘ב‚י„˙ו ˘ל ירבעם ‚רמ ‰לכך ˘‡ף ˘מלכו˙ יוסף ˙˙˜יים ע„ ימו˙ ‰מ˘יח,
‡בל בסופו ˘ל „בר ‰מלכו˙ ˙‰י ‰ר˜ בי„י בי˙ „ו„.
ובפר˘ ‰זו מ‰נ ‰כי כן כבר ב˘בטי י–‰ ‰יו ˘ני ‡לו ר‡ויים למלכו˙' ,י‰ו„'‰
ו'יוסף' .ו„‰ברים ב‡ים לי„י ביטוי ב˙חיל˙˘ ‰ל פר˘ ‰זו ב„ין ו„ברים ˘בין י‰ו„‰
ויוסף .וב‚וונים ˘‰ונים ˘ביט‡ כל ‡ח„ מ‰ם ,עולים ומ˙‚לים ניˆנים ר‡˘וניים ˘ל
˘˙י מלכויו˙ ‡לו˘‡ ,ר מלכו בי˘ר‡ל ל‡ורך ˘‰נים' ,מלכו˙ י‰ו„ '‰ו'מלכו˙ יוסף'.
מלכות יוסף תחילה ואחר כך מלכות יהודה

בפועל ב˙˘‰ל˘לו˙ ˙ול„ו˙ עם י˘ר‡ל ,נ‡מר בכ˙וב – 'כי י‰ו„‚ ‰בר ב‡חיו
ולנ‚י„ ממנו' )דברי הימים א' ה ,ב( ,כלומר ˘‚בר י‰ו„ ‰על יוסף ב˙‰נˆחו˙ם על ‰מלכו˙
ו‰ו‡ ‡˘ר זכ ‰בכ˙ר ‰מלוכ‰ ‰נˆחי˙ על עם י˘ר‡ל ,וז ‰ב‡ לי„י ביטוי מו˘לם
כ‡˘ר מ˘ח ˘מו‡ל ‡˙ „ו„ למלכו˙ ,ו‡כן בימי מלכו˙ „ו„ ו˘למ‰ ‰י˙ ‰מלכו˙ם
מוסכמ˙ על כל ‰עם.
‡ולם ב˘לב ‰ר‡˘ון ˘ל בנין עם י˘ר‡ל‰ ,י˙‰‰ ‰נ ‰‚‰מסור ‰בי„י ˘בט יוסף.
˙חיל ‰ב‰יו˙ם במˆרים ,כ‡˘ר יוסף ‰י ‰מו˘ל במˆרים ,ו‡ף ˘ל‡ ‰י ‰מלך י˘ר‡ל
ל„‰י‡‡ ,מנם ‰ו‡ ‡˘ר כלכל ‡˙ כל בי˙ ‡ביו ,ו‰י ‰מנ‰י‚ ורוע˘ ‰ל ‰מ˘פח ‰כול.‰
ע„ ˘‰עם כולו נ˜ר‡ על ˘מו ,כל˘ון ‰כ˙וב – '‚‡ל˙ בזרוע עמך בני יע˜ב ויוסף סל'‰
)תהילים עז ,טז( 'רוע ‰י˘ר‡ל ‡‰זינ ,‰נו ‚‰כˆ‡ן יוסף ,יו˘ב ‰כרובים ‰ופיע) '‰שם פ ,ב(.
ובמיוח„ ב‡ ‰מלכו˙ו ˘ל יוסף לי„י ביטוי ב‰נ˙‚‰ו ˘ל י‰ו˘ע בן נון מ˘בט יוסף,
‡˘ר ‰י ‰רוע ˙‡ ‰י˘ר‡ל בע˙ כיבו˘ ‡‰ר ,ıכ‰מ˘ך ל‰נ˙‚‰ו ˘ל מ˘ ‰רבינו,
ומˆינו ˘חלו על י‰ו˘ע כמ ‰מ„יני מלוכ ‰בי˘ר‡ל ,כמו ˘כ˙ב ר˘"י על ‰פסו˜
'בכור ˘ורו' – 'י˘ בכור ˘‰ו‡ ל˘ון ‚„ול ‰ומלכו˙ ˘נ‡מר ‡ף ‡ני בכור ‡˙נ‰ו,
וכן בני בכורי י˘ר‡ל ,בכור – מלך ‰יוˆ‡ ממנו ו‰ו‡ י‰ו˘ע' )דברים לג ,יז( .וכן כ˙ב
‰רמב"ם )הלכות מלכים פ"א ה"ג ,ופ"ג ה"ח( ˘י‰ו˘ע נ˙מנ ‰כ„ין 'מלך' ,ונ‚‰ו בו „יני מלך.
]ו‰יינו כ‰מ˘ך ל‰נ ˙‚‰מ˘ ‰רבינו ˘נ˜ר‡ ‚ם כן 'מלך'„ ,כ˙יב 'וי‰י בי˘ורון
מלך' )דברים לג ,ה ,ועיין שמו"ר מח ,ד( ,וכמו ˘כ˙ב בפירו˘ ‰מ˘ניו˙ ל‰רמב"ם )שבועות פ"ב
מ"ב( ומ˘ ‰מלך ‰י.[‰
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רפז

וב‡ו˙˜˙ ‰ופ˘ ‰מלך ˘בט יוסף בעם י˘ר‡ל‡ ,ף בי˙ ‰מ˜„˘ נ˜בע ‡ז ב˘יל‰
בחל˜ו ˘ל יוסף .ו‚ם כ‡˘ר בי˜˘ו י˘ר‡ל ל‰מליך עלי‰ם מלך ‰מליך  '‰עלי‰ם ‡˙
˘‡ול מ˘בט בנימין ,ור˜ ל‡חר ‡רבע מ‡ו˙ ˘נ ‰ני˙נ‰ ‰מלכו˙ ל˘בט י‰ו„ ,‰כ‡˘ר
מ˘ח ˘מו‡ל ‡˙ „ו„ למלך על י˘ר‡ל.
ו‚ם ל‡חר ˘‰ומלך „ו„ ,ע„יין ל‡ בטל‰ ‰מלכו˙ מיוסף ,כי ל‡חר מו˙ ˘למ,‰
חזר ‰וניעור ‰מלכו˙ יוסף ונ˙פל‚ ‰ממלכ˙ י˘ר‡ל ,בין רחבעם מבי˙ „ו„ לבין
ירבעם מבי˙ יוסף ,ומ‡ז וע„ חורבן ‰בי˙ עמ„ ‰מלכו˙ יוסף לˆ„ מלכו˙ י‰ו„,‰
‰מכונו˙ ‚ם 'מלכו˙ בי˙ „ו„' ו'מלכו˙ י˘ר‡ל' .כמבו‡ר כל ז ‰בספר 'מלכים' ובספר
'„ברי ‰ימים'.
הטעם שיש שני מלכים בישראל

‰עול ‰מפר˘יו˙ ‡לו ˘˘ני ˘בטים ‡לו ניחנו ב˙כונו˙ מלכו˙ ,ו˘ני‰ם ר‡ויים
ל‡ו˙‡ ‰יˆטל‡ ,י‰ו„ ‰מ˘ום מעל˙ו ו‚בור˙ו] ,ועו„ י˘ לומר ˘‰י‚ ‰ם ר‡˘ון ל‡חים
מבחינ ‰מסויימ˙˘ ,מ‡חר ˘‰בכור ר‡ובן וכן ˘מעון ולוי בני ל‡‰ ‰ר‡˘ונים ,נ„חו
מ‚„ול ‰מחמ˙ ˙לונ˙ יע˜ב עלי‰ם ,ממיל‡ ‰י ‰י‰ו„‰ ‰ר‡˘ון לזכו˙ ב‚„ול .[‰ויוסף
‰י ‰בכור ל‡מו ,ו‚ם ‰י ‰בעל מעל ‰וח˘יבו˙ י˙ר על ‡חיו ,כ„כ˙יב 'כי בן ז˜ונים
‰ו‡ לו' )לעיל לז ,ג( ו˙ר‚ומו 'בר חכים' .וכן „ר˘ו – 'זיו ‡י˜ונין ˘לו „ומ ‰ליע˜ב' )ב"ר
פד ,ח( .ולכן מבין ˘ניים ‡לו ,י‰ו„ ‰ויוסף ,י˘נ˙‰ ‰מו„„ו˙ מי ר‡וי יו˙ר למלכו˙,
ובני„ון ז‚ ‰בר י‰ו„ ‰על יוסף.
ו‰נ ‰עˆם „‰בר ˆריך בי‡ור ,כיˆ„ ˘ני מלכים מ˘מ˘ים בכ˙ר ‡ח„ ,וי˘ ל„ע˙
מ‰י ˆ‰ור‰ ‰נכונ˘ ‰ל ‰מלכו˙ בעם י˘ר‡ל על פי רˆון ‰ ,'‰י˙כן ˘י‰יו ˘ניים
‰ר‡ויים וטוענים לכ˙ר ‰מלכו˙ ,וכי י˘ כ‡ן זיכוי ˘טר‡ לבי ˙רי.
ובפ˘טו˙ ‡פ˘ר לומר ˘מכיון ˘˘ני‰ם ר‡ויים למלכו˙ ‡זי כל ˙˜ופ ‰בוחר '‰
‡ח„ מבין ˘ני‰ם‰ ,מ˙‡ים יו˙ר ל‡ו˙˜˙ ‰ופ .‰ו‡ף כ‡˘ר בחר  '‰ב„ו„ ˘‰ו‡ וזרעו
י‰יו ‰מלכים על י˘ר‡ל‡ ,מנם כ‡˘ר ‡ין מלכו˙ י‰ו„ ‰ב˘לימו˙ „ר‚˙ ‡‰ונ‚זר על
עם י˘ר‡ל ל‰יו˙ מפול‚ ל˘˙י ממלכו˙‡ ,זי ‰מלכו˙ ‰נוספ˙ ˘ייכ˙ ליוסף‚˘ ,ם
‰ו‡ מו˘ר˘ים בטבעו ˙כונו˙ ח˘ובו˙ ‰מ˙‡ימו˙ לכך .ור˜ לע˙י„ לבו‡ ˙‰י ‰כל
‰מלכו˙ ל„ו„ ,וכ‡˘ר יבו‡ר ל‰לן.
א  .וכדכתיב ' -ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו וגו' ויאמר ה' לשלמה יען אשר היתה זאת עמך ,ולא שמרת
בריתי וחוקותי אשר צויתי עליך ,קרוע אקרע את הממלכה מעליך ,ונתתיה לעבדך .אך בימיך לא אעשנה ,למען דוד
אביך מיד בנך אקרענה' )מלכים א' יא ,ד-יב( .וכן אמר אחיה השילוני לירבעם בן נבט ' -כה אמר ה' אלוקי ישראל הנני קורע
את הממלכה מיד שלמה ונתתי לך את עשרה השבטים .והשבט האחד יהיה לו למען עבדי דוד ולמען ירושלם העיר
אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל .יען אשר עזבוני וגו' ולא הלכו בדרכי לעשות הישר בעיני וחוקותי ומשפטי כדוד
אביו .וגו' ולקחתי המלוכה מיד בנו ונתתיה לך את עשרת השבטים' )שם יא ,לא-לה(.
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•

בן מלך על התורה

ועיין בספורנו על ‰פסו˜ 'בכור ˘ורו „‰ר לו' )דברים לג ,יז( 'ו‰ו‡ יוסף בכור ˘ורו
˘ל ˘וכני סנ‡˘ ,‰ף על פי ˘‰מלכו˙ לי‰ו„ ‰ונ˜ר‡ '‡רי‰ ,'‰נ‡ ‰חריו במעל‰ ‰י‰
יוסף ,כמו ˘‰ור ‡חר ‡‰רי ,כ‡מרם ז"ל 'מלך בחיו˙ ‡רי .‰בב‰מו˙ ˘ור' .ובז‰ ‰י‰
˘בטו ˘ל יוסף ר‡˘ון ב˘בטים ‡חר ˘בט י‰ו„ ,‰כ‡מרו 'כ„בר ‡פרים ר˙˙'„‰' .ר
לו' – ‡ף על פי ˘‡ין לו ‰ו„ מלכו˙‰ ,ו‡ ר‡וי ל„‰ר ומעל.'‰
‡מנם בי˙ר עומ˜ מבו‡ר במפר˘ים ˘כל ‡ח„ ממלכויו˙ ‡לו ‰י ‰ב‚ ‰וון מסויים
˘י˘ בו ˆורך ו˙ועל˙ לבנין עם י˘ר‡ל ,וˆריך ˘י˘˙לבו ˘ני‰ם ב‰נ ˙‚‰עם י˘ר‡ל,
ויבו‡ר ל‰לן במ‡מרים ‰ב‡ים.
יוסף ודוד במנין שבעת הרועים של עם ישראל

בספרים מוב‡ ˘י˘ ˘בע ‰רועים בעם י˘ר‡ל‡ ,בר‰ם ,יˆח˜ ,יע˜ב ,מ˘‰‡ ,‰רן,
יוסף ,ו„ו„ .ומ˜ורו בזו) ˜"‰ח"ג קג ע"ב( ,וכן י„וע ענין ‡‰ו˘פיזין ‰מוב‡ ˘ם ˘˘בע˙
רועים ‡לו ב‡ים ל‡˙‰רח בˆל ‰סוכ.‰
כלומר ˘בניינו ˘ל עם י˘ר‡ל מ‡ז ˙חיל˙ יסו„ו ו‰יווˆרו˙ו וע„ סוף כל „‰ורו˙
ב‡חרי˙ ‰ימים‰ ,ו˘˙˙ ונ˙בסס על י„י ˘בע ‰רועים ‡לו ,ו‰מ ‰בנו וביססו ‡˙ ˜יומו
˘ל ‰עם ,ורעו ו‰נ‰י‚ו ‡˙ עם י˘ר‡ל ,כל ‡ח„ ב˙˜ופ˙ו‰ .נ˘ ˙‚‰בע ‰רועים ‡לו
מ˜יפ ˙‡ ‰כל ˙ול„ו˙ ‰˙‰וו˙ו ו˜יומו ˘ל ‰עם מרי˘ ע„ ‚מיר‡˘ ,כן ‚ם ˜˙‰ופו˙
˘‰יו ˘ופטים ונבי‡ים ומנ‰י‚ים נוספים בין ˘בע˙ ‰רועים ,נכללים ונ‚ררים ‰מ‰
‡חר ‰נ‰ ˙‚‰רוע‰˘ ‰י ‰ב„ור ‰סמוך ל‰ם ,וכ‡˘ר יבו‡ר.
˙חיל‰ ‰יו ˘לו˘˙ ‡‰בו˙ ˘‰ם מייס„י ‡‰ומ ,‰וכל מˆי‡ו˙ ‡‰ומ˜˙‰ ‰יימ‰
ב‰ם .ו‡חר כך מ˘ ‰ו‡‰רן ˘˘ני‰ם יח„יו ‰יו רועי עם י˘ר‡ל בע˙ ‡˘ר נ˙‰וו‰
לעם ,ביˆי‡˙ מˆרים ומ˙ן ˙ור ‰ובכל ˘נו˙ ‰מ„בר ע„ לכניס˙ם ל‡ר.ı
יוסף  -מלכותו במצרים ומלכות יהושע

ומ˘ ‰נמנ ‰יוסף בין ˘בע˙ ‰רועים ,י˘ לב‡ר ˘‰ו‡ בעˆמו ‰י ‰רוע ‰ומלך על בני
י˘ר‡ל בע˙ מלכו˙ו על כל מˆרים ,כי ‡חר ˘מ˙ יע˜ב‰ ,י‰ ‰ו‡ ‰מנ‰י‚ ˘ל מ˘פח˙
בני יע˜ב .וכ„כ˙יב – 'וע˙‡ ‰ל ˙יר‡ו ‡נכי ‡כלכל ‡˙כם ו‡˙ טפכם' )נ ,כא( .וכ„‡י˙‡
ב‚מר‡ – '˘‰נ‰י‚ עˆמו ברבנו˙' )ברכות נה.(.
‡ך י˘ מב‡רים ˘עי˜ר ‰כוונ ‰בז˘ ‰נמנ ‰יוסף בין ˘בע˙ ‰רועים ‰יינו 'י‰ו˘ע'
˘‰י ‰מ˘בט יוסף‰˘ ,ו‡ ‰נ‰י‚ ‡˙ י˘ר‡ל ‡חר מ˘ ‰ו‰כניסם ל‡ר ıו‰נחיל ‡ו˙‰
לעם י˘ר‡ל ,וכל כח ‰נ˙‚‰ו נובע מˆ„ זכו˙ ‰מלכו˙ ו‰בכור˘ ‰ל ˘בט יוסף˘‡ ,ר
נמ˘כ ‰מ‡ז ‰נ˙‚‰ו ˘ל יוסף .וכ‡מור ˘נ˜ר‡ 'מלך'.
ו‰נ ‰מˆינו מ˜ור למנין ˘בע˙ ‰רועים ‰ללו ‚ם ב‚מר‡ ל‚בי ‰ני„ון מי יברך על
כוס ˘ל ברכ ‰לע˙י„ לבו‡„' – .ר˘ רב עויר‡ כו' ע˙י„ „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ לע˘ו˙

מאמרים • א • 'אחד באחד יגשו'  -זה יהודה ויוסף

רפט

סעו„ ‰לˆ„י˜ים וכו' ל‡חר ˘‡וכלין ו˘ו˙ין נו˙נין לו ל‡בר‰ם ‡בינו כוס ˘ל ברכ‰
לברך ,ו‡ומר ל‰ן ‡יני מברך ˘יˆ‡ ממני י˘מע‡ל‡ ,ומר לו ליˆח˜ טול וברך‡ ,ומר
ל‰ן ‡יני מברך ˘יˆ‡ ממני ע˘יו‡ ,ומר לו ליע˜ב טול וברך‡ ,ומר ל‰ם ‡יני מברך
˘נ˘‡˙י ˘˙י ‡חיו˙ בחיי‰ן ˘ע˙י„˙ ‰ור ‰ל‡וסרן עלי‡ ,ומר לו למ˘ ‰טול וברך,
‡ומר ל‰ם ‡יני מברך ˘ל‡ זכי˙י ליכנס ל‡ר ıי˘ר‡ל ל‡ בחיי ול‡ במו˙י‡ ,ומר לו
לי‰ו˘ע טול וברך ‡ומר ל‰ן ‡יני מברך ˘ל‡ זכי˙י לבן „כ˙יב י‰ו˘ע בן נון ,נון בנו,
י‰ו˘ע בנו‡ ,ומר לו ל„ו„ טול וברך‡ ,ומר ל‰ן ‡ני ‡ברך ולי נ‡ ‰לברך˘ ,נ‡מר כוס
י˘ועו˙ ‡˘‡ וב˘ם ˜‡ '‰ר‡' )פסחים קיט.(:
]כלומר ˘כל ‰רועים ל‡ ר‡ו עˆמם ר‡ויים לברך ˘כן בסו‚ ‰נ˙‚‰ם ע„יין ל‡
נ˘למ˜ ‰ומ˙ם ˘ל י˘ר‡ל מכל „„ˆ‰ים‡ .ולם „ו„ ‰מלך ‡˘ר בו נ˘למ ‰כללו˙
˘בע˙ ‰רועים ,וכבר נ˙עטרו עם י˘ר‡ל בכל ˘בע˙ ˘לבי ˜ומ˙ם ובכל סו‚י ‰‰נ‰‚‰
‰נˆרכים ל‰ם‰ ,ו‡ ‡מר ‡ני ‡ברך ולי נ‡ ‰לברך[.
ו‰נ ‰ל‡ נמנו כ‡ן יוסף ו‡‰רן ומ‡י„ך נמנ ‰י‰ו˘ע ,ועיין מ˘ ‰כ˙ב רבי ˆ„ו˜
‰כ‰ן מלובלין )ספר ליקוטי אמרים אות י( ˘כוונ˙ ‚‰מר‡ ˘י‰ו˘ע ‰ו‡ במ˜ום יוסף .ו‰יינו
כ‡מור ˘י‰ו˘ע ‰ו‡ ‰רוע˘ ‰ב‡ מבחינ˙ יוסף .ו‰טעם ˘ל‡ נזכר ‡‰רן ‰יינו מ˘ום
˘נכלל עניינו במ˘‰˘ ,‰רי ‡ו˙ו ‰טעם ˘נ‡מר במ˘˘ ‰מחמ˙ו ‡ינו מברך י˘נו ‚ם
ב‡‰רן ,ול‡ ‰יˆ ‰ריך ל‡מרו ˘וב.
ו‰נ˜˙ ‰ופ˙ יוסף נח˘ב˙ כמי ˘נמ˘כ˙ ע„ מלכו˙ „ו„ ,מ˘ום ˘כל ‰‰נ‡ ‰‚‰חרי
מו˙ י‰ו˘ע ע„ מלכו˙ בי˙ „ו„ ‰י‰ ‰נ‡ ‰‚‰רעי˙ ,ונח˘ב˙ כ‰מ˘ך ˘ל ˙˜ופ˙
י‰ו˘ע „‰יינו יוסף ,ו‰י˙ ‰זו ˙˜ופ˙ ביניים וכעין בין ˘‰מ˘ו˙ ע„ ל˙˜ופ˙ ‰‰נ‰‚‰
˘ל מלכו˙ „ו„ ,ומלכו˙ בי˙ „ו„ ‰י‡ כבר ‰‰נ‰ ‰‚‰מו˘למ˙ ˘ל כלל י˘ר‡ל ,ונ˘בע
לו  '‰כי ‰ו‡ י‰י‰ ‰מלך על עם י˘ר‡ל לכל „‰ורו˙ וזרעו לעולם יכון .ו‚ם ‰מלך
‰מ˘יח ‰ו‡ מזרע בי˙ „ו„ ונח˘ב כ„ו„ בעˆמו ,וכ„כ˙יב 'ו„ו„ עב„י נ˘י‡ ל‰ם
לעולם' )יחזקאל לז ,כה( .ומע˙ בחר  '‰במלכו˙ „ו„ ,כל ˜˙‰ופ ‰מני ‡ז ו‡ילך נח˘ב˙
כ‰נ„ ˙‚‰ו„ ,ונמˆ‡ ˘˘בע˙ ‰רועים מ˜יפים ב‰נ˙‚‰ם ‡˙ כלל ימו˙ ‡‰ומ.‰
שני המנהגים בסדר האושפיזין
וי„וע ˘בענין ‡‰ו˘פיזין י˘ ˘ני מנ‚‰ים בס„רם .מנ ‚‰ספר„ ו‰מ˜ובלים למנו˙
‡˙ יוסף ‡חרי מ˘ ‰ו‡‰רן‡ .ולם מנ˘‡ ‚‰כנז „˜‰מון )וכן איתא בשל"ה( ‰ו‡ ל‰עמי„
‡˙ יוסף ˜ו„ם למ˘ ‰ו‡‰רן) .ומקורו בזוהר השמטות ח"א רס"א ,ועיין בפרי צדיק לסוכות אות כב.
ובהגהות עטרת צבי על הזוהר(.

ובפ˘טו˙ בי‡ור מחלו˜˙ ‰מנ‚‰ים ‰ו‡„˜‰˘ ,מ˙ יוסף לפני מ˘ ‰ו‡‰רן ‰ו‡
מˆ„ ס„ר „‰ורו˙ כ˙ול„˙ם ,ומ˘ום ˘˜„מ‰ ‰נ ˙‚‰יוסף ל‰נ ˙‚‰מ˘ ‰ו‡‰רן .ו‡ילו
‰מנ ‚‰ל„˜‰ים ‡˙ מ˘ ‰ו‡‰רן לפני יוסף ‰ו‡ מˆ„ חכמ˙ ‰סו„˘ ,מ˘ ‰ו‡‰רן

רצ
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בן מלך על התורה

מ˜בילים למי„ו˙ 'נˆח ו‰ו„' ויוסף מ˜ביל למי„˙ 'יסו„' ˘ב‡ ‡חרי‰ם )ועיין בביאור

הדברים להלן מאמר ב ענף ג(.
‡ולם לפי ‡‰מור ˘‰נ ˙‚‰יוסף בעם י˘ר‡ל ‰י˙ ‰בעי˜ר בימי י‰ו˘ע ,מיו˘ב
˘פיר מנ‰ ‚‰מ˜ובלים ‚ם לפי ‰פ˘ט ˘‚ם ס„ר ז ‰מ˙‡ים לס„ר ‰מˆי‡ו˙ ב‰נ˙‚‰
עם י˘ר‡ל ,כי ‰נ ˙‚‰י‰ו˘ע ‰י˙‡ ‰חרי ‰נ ˙‚‰מ˘ ‰ו‡‰רן.
ונמˆ‡ ˘˘ני ‰מנ‚‰ים בס„ר ˘בע˙ ‰רועים מבו‡רים ˘פיר ‚ם בפ˘וטם ˘ל
„ברים .כי ‰מנ ‚‰ל„˜‰ים ‡˙ מ˘ ‰ו‡‰רן ליוסף‰ ,יינו מ˘ום ˘‡ף ˘‚ם יוסף בעˆמו
‰י ‰מלך‡ ,ולם עי˜ר מלכו˙ו ‰י˙ ‰על מˆרים ,ור˜ כ˙וˆ‡ ‰מכך ‰י ‰מנ‰י‚ם ˘ל
י˘ר‡ל‡ .בל עי˜ר ‰‰נ˘ ‰‚‰ל מלכו˙ יוסף בעם י˘ר‡ל‰ ,י˙ˆ‡ ‰ל י‰ו˘ע ˘‰י‰
רוע ‰י˘ר‡ל ו‰י ‰לו „ין 'מלך' ,ו‰נ‰י‚ ‡ו˙ם בכיבו˘ ‡˙ ‡ר ıי˘ר‡ל ו‰נחל˙ נחל˙
 ,'‰ו‰כ ‰מלכים ‚„ולים ו‰עמי„ ‡˙ ˘‰מ˘ ב‚בעון לעיני כל ‚‰ויים .ולכן מ˜ומו ˘ל
יוסף בס„ר ‰רועים ר‡וי ל‰יו˙ ‡חרי מ˘ ‰ו‡‰רן.
לעומ˙ ז‡˙ ‰מנ ‚‰ל„˜‰ים ‡˙ יוסף לפני מ˘ ‰ו‡‰רן‰ ,טעם בז‡˘ ,‰ף ˘עי˜ר
‰‰נ˘ ‰‚‰ל יוסף ˙‰בט‡ ‰בימי י‰ו˘ע‡ ,ולם מכיון ˘יוסף עˆמו ˙‰חיל ‰נ˙‚‰ו ‡˙
י˘ר‡ל בע˙ מלכו˙ו במˆרים ,וכבר ‰י˙ ‰בכך ˙‰חל ‰ו˘ור˘ למˆי‡ו˙ יוסף כרוע‰
י˘ר‡ל ,על כן י˘ לח˘בו לפני ‰נ ˙‚‰מ˘ ‰ו‡‰רן.

מאמרים • ב • שור זה יוסף  -אריה זה יהודה

רצא

ב

מאמר ב

שור זה יוסף  -אריה זה יהודה
ענף א  -ביאור תכונות יוסף ויהודה
יוסף ויהודה שני מידות ותכונות הנצרכות למלכות

נ˙ב‡ר במ‡מר ˜‰ו„ם ˘י‰ו„ ‰ויוסף ‰ם ˘‰בטים ˘י˘ ב‰ם ˙כונו˙ מלכו˙ ,ומ˘ום
כך ‰יו בי˘ר‡ל ˘ני מלכויו˙ ‡לו מלכו˙ יוסף ומלכו˙ י‰ו„‡ .‰מנם ב˙‰בוננו˙ י˘
ל‰בחין ˘˘ני מלכים ‡לו ,כל ‡ח„ מ‰ם י˘ בו ˙כונו˙ ומעלו˙ מיוח„ו˙ ‰מכ˘ירו˙
‡ו˙ו לחל˜ מסויים מ‰מ˘ר‰ ‰נכב„˘ ‰ל מלכו˙ י˘ר‡ל ,ובכ„י ל‰בי‡ ‡˙ עם י˘ר‡ל
ל˙כלי˙ו נˆרכים כוחם ˘ל ˘ני ‡לו ‰מלכויו˙.
כי ˘ני ˙פ˜י„ים י˘ למלך‡‰ ,ח„ ‰יינו ל˘‡˙ במ˘‡ ‰עם ,לפעול ולע˘ו˙ ולעסו˜
במילוי ˆ‰רכים ˙‰מי„יים וכן בטיפוח ובבנין .ו‰מלך בכ˘רונו וב˙בונ˙ו מנ‰ל
ומנווט ומפ˜ח על כל ‰מ‰לכים ˘ל עו˘י ‰מל‡כ ,‰ו„ו‡‚ לכלכל ‡˙ פרנס˙ יו˘בי
‰מ„ינ ‰לרווח˙ם ,במזון ולבו˘ ובכל ˆרכי‰ם ,וכן עומ„ בר‡˘ מלחמו˙י‰ם ומנ‰י‚
ומוביל ‡˙ מערכו˙ ˆ‰ב‡ ,לעמו„ מול ‡ויבי‰ם ולכבו˘ ערים ו‡רˆו˙ ול‰כניעם
˙ח˙ם.
‡מנם י˘ ענין יו˙ר נכב„ ב˙פ˜י„ ‰מלכו˙ ,ו‰יינו ל‰יו˙ בונ ˙‡ ‰רוח ‰עם ,ללמ„ם
˙ור ‰ול‰ורו˙ם חכמ ‰ול‰נ‰י‚ם במ˘פט ˆ„˜ ויו˘ר .ו‰מלך ב‡י˘יו˙ו מייˆ‚ ‡˙
כבו„ ו‚„ול˙ ‰עם ,כי‰לום ו‡לוף לר‡˘ם .ועבור ז‡˙ ˆריך ˘י‰ ‡‰מלך ‡י˘ ‡˘ר
מפעמים ב˜רבו כל ˙‰כונו˙ ‰נעלו˙ ו‰מי„ו˙ ˙‰רומיו˙ ‡˘ר ‰ם מנ˙ חל˜ו ˘ל
‰עם ,ובכך מ˘˜ף ‰מלך ‡˙ מˆי‡ו˙ ‡‰ומ ‰כול ,‰ועˆם מ‰ו˙ו ‰ו‡ בחינ˙ נס ו„‚ל
˘ל רוח ‰עם˘‡ ,ר כל ‰רוˆ ‰ל‰כיר ‡˙ „מו˙˘ ‰ל ‡‰ומ ‰יס˙כל בו ,ו‰רי ‰ו‡
ככ˙ר ועטר ‰על ר‡˘˘ ‰ל ‡‰ומ‰ ‰מ˙כב„˙ בו ומ˙„‰ר˙ ב‡י˘יו˙ו.
ו‰נ ‰ל˙פ˜י„ ז‡ ‰ין ‰עי˜ר ˘י‰ ‡‰מלך בעל כ˘רון ‰מע˘ ‰וזריז בפעול‡ ,‰ל‡
‰מבו˜˘ ו‰נ„ר˘ ‰ו‡ ˘י‰ ‡‰מלך יו„ע ומ˘כיל ‡˙ ˙‰ור ,‰ו˘י‰ ‡‰מלך ‡„ם מורם
מעם נכב„ ו‡ˆיל רוח ,מל‡ רוח חכמ ‰ומ˘פט„ ,ע˙ ועˆ ˜„ˆ ,‰ו‡מונ ,‰מעוטר
ומ˘ובח בכל ˙‰כונו˙ ‰נעלו˙‡ .פוף בר‚˘ו˙ ˜ו„˘ ,ורוח  '‰מפעמ˙ בו.
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מלכות יוסף  -כשרון עשייה

˘ני בחינו˙ מלכו˙ ‡לו‰ ,ם ˘ור˘ ˘ני סו‚י ‰מלכו˙ ˘‰יו בי˘ר‡ל ,מלכו˙ יוסף,
ומלכו˙ י‰ו„ .‰כי ˘ני ˙כונו˙ יסו„יו˙ ‡לו ‰נˆרכו˙ למלוכ‰ ,‰ם מייח„ים ‡˙ ˘בטי
יוסף וי‰ו„.‰
„‰יינו ˘מלכו˙ יוסף עי˜ר ס‚ול˙ ‰ל„‡ו‚ לפרנס˙ ‰עם ולכלכל ‡˙ ˆרכי‰ם,
ו˙כונ˙ נפ˘ם ‰י‡ ע˘יי ‰ועבו„ .‰ו˙פ‡ר˙ם ‰ו‡ על ‰יו˙ם עס˜נים יוזמים ונמרˆים
מוˆלחים בפעילו˙ם ,ובכן ‡ף עמי„˙ ‰מלך בר‡˘ ‰י‡ ב˘ור‡ ‰ח˙ עם ‰עם‡ ,ל‡
˘‰ו‡ ‰חולי‰ ‰מ‡ח„˙ ו‰מ˜˘ר˙ ‡˙ כולם.
מלכות יהודה  -תפארת חכמה

ו‡ילו מלכו˙ י‰ו„ ‰עי˜ר˙ ‰ור ‰וחכמ ,‰כלי מוכן ל ‰‚˘‰ו˘‰ר‡ ‰עליונ˘‡ .‰ר
כ‡מור לˆורך ז ‰נ„ר˘ ˘י‰ ‡‰מלך בעל חכמ ‰ו˘‡ר רוח ,בעל ‡י˘יו˙ רב˙ ‡נפין
‰מ˘˜פ˙ ‡˙ כל ‚ווני ‰ח˘יבו˙ ˘ל ‰עם .ו‡ף ˘‚ם ‰ו‡ נˆרך ל‰יו˙ „ו‡‚ לˆרכי
‰עם‡ ,ולם עי˜ר מעל˙ו ‰ו‡ מˆ„ ‡ופיו ‰נכב„ מ‡„ בחכמ ‰וב˙בונ ,‰ובר‚˘י מ˘פט
וˆ„˜ ,ומלך ז‡ ‰ינו ניˆב ב˘ור‡ ‰ח˙ עם ‡נ˘י ‰עם‡ ,ל‡ ‡„רב‰ ‰ו‡ ‚בו ‰מ˘כמו
ומעל ,‰נעל ‰ונכב„ מעל כולם.
יהודה השתבח בחכמה ומשפט

ו‡כן מˆינו במלכו˙ י‰ו„‰˘ ‰מלך מ˘˙בח ב‰יו˙ו ‰חכם ו˘‰ופט‰ ,מחו˜˜
‰מל‡ רוח חכמ ‰ומ˘פט .וכ„כ˙יב 'ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„ ‰ומחו˜˜ מבין ר‚ליו' ,וכמו
˘‡כן ‰י ‰ב˘למ˘ ‰עי˜ר מעל˙ו ˘‰י ‰חכם מכל „‡‰ם ,כ„כ˙יב – 'וי˙ן ‡לו˜ים
חכמ ‰ל˘למ ‰ו˙בונ‰ ‰רב ‰מ‡„ ורוחב לב כחול ‡˘ר על ˘פ˙ ‰ים ו‚ו' .ויבו‡ו מכל
‰עמים ל˘מוע ‡˙ חכמ˙ ˘למ) '‰מלכים א' ה ,ט-יד( .וכ˙יב – 'ויו˙ר ˘‰י‰˜ ‰ל˙ חכם,
עו„ לימ„ „ע˙ ‡˙ ‰עם ו‡יזן וח˜ר˙ ,י˜ן מ˘לים ‰רב) '‰קהלת יב ,ט(.
ו˘למ‰ ‰ו‡ ‡כן ‰י ‰פיס‚˙ מלכו˙ י‰ו„ ‰ב˙פ‡ר˙ ‰ו˘לימו˙ ,‰וכפי ˘בי˜˘ עליו
„ו„ – 'ל˘למ‡ ‰לו˜ים מ˘פטיך למלך ˙ן וˆ„˜˙ך לבן מלך .י„ין עמך בˆ„˜ וענייך
במ˘פט' )תהילים עב ,א( .כי ז˙ ‰פ˜י„ ‰מלך ל‰יו˙ ˘ופט ברוחב חכמ˙ו ורוח ˆ„˜˙ו.
וכן ‡מרו חז"ל על „ו„ ˘מעל˙ מלכו˙ו נבע ‰מ‚„לו˙ו ב˙ור' – ‰ר‡י˙י בן לי˘י
בי˙ ‰לחמי יו„ע נ‚ן ו‚בור חיל ו‡י˘ מלחמ ‰ונבון „בר ו‡י˘ ˙ו‡ר ו '‰עמו ו‚ו''
)שמואל א' טז ,יח( ו‡מר רב י‰ו„‡ ‰מר רב וכו' 'יו„ע נ‚ן' ˘יו„ע לי˘‡ל‚' ,בור' ˘יו„ע
ל˘‰יב‡' ,י˘ מלחמ˘ '‰יו„ע לי˘‡ ולי˙ן במלחמ˙˘ ‰ל ˙ור' ,‰ונבון „בר' ˘מבין
„בר מ˙וך „בר‡' ,י˘ ˙ו‡ר' ˘מר‡ ‰פנים ב‰לכ' ,‰ו '‰עמו' ˘‰לכ ‰כמו˙ו בכל
מ˜ום' )סנהדרין צג.(:
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וכן כ˙יב במ˘יח בן „ו„ – 'ויˆ‡ חוטר מ‚זע י˘י ונˆר מ˘ר˘יו יפר .‰ונח ‰עליו
רוח  '‰רוח חכמ ‰ובינ ‰רוח עˆ ‰ו‚בור ‰רוח „ע˙ ויר‡˙  .'‰ו‰ריחו ביר‡˙  '‰ול‡
למר‡ ‰עיניו י˘פוט ול‡ למ˘מע ‡זניו יוכיח .ו˘פט בˆ„˜ „לים ו‰וכיח במי˘ור
לענווי ‡ר) 'ıישעיה יא ,ד(.
ו‡ילו יוסף נ˙ברך בברכ˙ מ˘ ‰בברכ˙ ˘פע ˙‰בו‡' – ‰וליוסף ‡מר מבורכ˙
‡ '‰רˆו ממ‚„ ˘מים מטל ומ˙‰ום רובˆ˙ ˙ח˙ .וממ‚„ ˙בו‡ו˙ ˘מ˘ וממ‚„ ‚ר˘
ירחים .ומר‡˘ ‰ררי ˜„ם וממ‚„ ‚בעו˙ עולם .וממ‚„ ‡ר ıומלו‡ ‰ורˆון ˘כני סנ‰
˙בו‡˙ ‰לר‡˘ יוסף ול˜„˜ו„ נזיר ‡חיו' )דברים לג ,יג-טז(.
יוסף  -שור ,יהודה  -אריה

ו‰נ ‰יוסף נמ˘ל כ˘ור בברכ˙ו ˘ל מ˘' – ‰בכור ˘ורו „‰ר לו ו˜רני ר‡ם ˜רניו'
)דברים לג ,יז(.
ו‡ילו י‰ו„ ‰נמ˘ל כ‡רי ‰בברכ˙ו ˘ל יע˜ב – '‚ור ‡רי ‰י‰ו„) '‰בראשית מט ,ט(.
ו‰ן ‰ן „‰ברים ,כי יוסף נמ˘ל במעל˙ ˘‰ור ˘‰ו‡ ב‰יו˙ו כביר כח לעבו„ ‰רב,‰
ועל י„ו נע˘י˙ כל עבו„˙  .‰„˘‰ועיין רמב"ן )דברים שם( – 'ופ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ,כי
בעבור ˘בירך יוסף ב˙בו‡ו˙ „מ‡ ‰ו˙ו ל˘ור ,כי 'רב ˙בו‡ו˙ בכח ˘ור' )משלי יד ,ד(,
ו‡מר ˘י‰י ‰לבכור ‡˘ר יולי„ „‰ר מלכו˙ ,ירמוז לי‰ו˘ע ˘‰ו‡ ר‡˘ון לבי˙ יוסף
וי‰י ‰לו ‚„ול ‰ומלכו˙'.
ו‡ילו י‰ו„ ‰נמ˘ל כ‡רי ˘מעל˙ו בעˆם ‚בור˙ו'˘ ,לבו כלב ‡‰רי) '‰שמואל ב' יז,

י( ‡˘ר ‡ינו ח˙ מפני כל ,וכן טבע ‡‰רי˘ ‰רוב ‰יום 'כרע רב ıכ‡רי) '‰בראשית שם(,
ו˙פ‡ר˙ ‰ופע˙ו מר˙יע ˙‡ ‰כל יריביו ,ו‡ינו נˆרך לעבו„ ‰רב.‰
]ועיין ברמב"ן על ‰פסו˜ ‡י˘ על „‚לו )במדבר ב ,ב( – 'ו˜„מונינו ‡מרו ˘‰י ‰ב„‚ל
ר‡ובן ˆור˙ ‡„ם וכו' ,וב„‚ל י‰ו„ˆ ‰ור˙ ‡רי ‰כי בו ‰מ˘ילו יע˜ב ,וב„‚ל ‡פרים
ˆור˙ ˘ור מטעם 'בכור ˘ורו' ,וב„‚ל „ן ˆור˙ נ˘ר ,ע„ ˘י„מו לכרובים ˘ר‡ ‰יחז˜‡ל
‰נבי‡'[.
סדר הדברים  -יוסף המכין ויהודה בא אל המוכן

ו‰נ˘ ‰ר˘י ˙כונו˙ מלכו˙ ‡לו ˙‰חל˜ו בעם י˘ר‡ל בזמנים ˘ונים ,כי מלכו˙
יוסף ˘בחינ˙ מלכו˙ו ‰י‡ ˙כונ˙ ‰ע˘יי ‰ו‰בנין ב‡˙ ‰חיל ‰ל‰כין ‡˙ „‰ברים
ולספ˜ ‡˙ ˆ‰רכים ,כי כל עו„ ˘י˘נם מלחמו˙ במˆבו ˘ל עם י˘ר‡ל‡ ,זי נˆרך
מלך ˘מˆטיין בכי˘רון ‰מע˘ ,‰לנ‰ל מלחמו˙ ולספ˜ ˆרכי ‰עם‡ .ולם כ‡˘ר ‰עם
מ‚יע ‡ל ‰מנוח ‰ו‡ל ‰נחל‡ ,‰ז י˘ ˘בח ומעל ‰במלך ˘עי˜ר ˙כונ˙ו ‰ו‡ ˘לימו˙
ˆ‰ור ‰ורוממו˙ ‰מעלו˙ ,ו‰יינו מלכו˙ י‰ו„˘‡ ‰ר ב‡‡ ‰ל ‰מוכן ומייˆ‚˙ ‡˙ מˆב
‰רוממו˙.
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ו‡כן כך ‰י‰ ‰ס„ר בפועל˙˘ ,חיל‰ ‰י ‰יוסף ‰מ˘ביר ו‰מכלכל ‡˙ בני י˘ר‡ל,
וכן ‰י ‰י‰ו˘ע ‰מכניס ל‡ר] ,ıו‡ז ‰י‰ ‰מ˜„˘ בחל˜ו ˘ל יוסף ב˘יל .[‰ול‡חר
מכן כ‡˘ר ‰ניח  '‰לי˘ר‡ל מכל ‡ויבי‰ם ו˘˜טו ב‡רˆם ב˘לוו ‰וב˘לום‡ ,ז ‰חל‰
מלכו˙ י‰ו„ ,‰מלכו˙ „ו„ ו˘למ˘‡ ‰ר ב‡ו ‡ל מˆב ˘‰לימו˙ ,ו‰יו ˙פ‡ר˙ לבי˙
י˘ר‡ל ברוממו˙ מלכו˙ם .ו‡ז נבנ‰ ‰מ˜„˘ 'בי˙ עולמים' בחל˜ו ˘ל י‰ו„.‰
וכן י‰י ‰לע˙י„ לבו‡˘ ,מ˙חיל ‰מ˘יח בן יוסף יילחם ב‚ויים) ,כדאיתא בגמרא סוכה

נב (.ול‡חר מכן יבו‡ מ˘יח בן „ו„ וימלוך בי˘ר‡ל כעטר˙ לר‡˘ם בˆ„˜˙ו וביו˘ר
מ˘פטו.
תכונות יוסף ראויות למשנה למלך

ונר‡‰˘ ‰מבנ‰ ‰נכון ˘ל ‰מלכו˙ בי˘ר‡ל ‰ו‡ ˘י‰ו„ ‰י‰י'‰ ‰מלך' ‰יו˘ב על
כס‡ ‰מלכו˙ ,ויוסף י'‰ ‡‰מ˘נ ‰למלך'.
וכמו ˘מˆינו ב˙נ"ך ˘י˘ מלך ומ˘נ ‰למלך ,ו‰מלך ‰ו‡ מ˜ור ‰סמכו˙ ו‰‰נ,‰‚‰
‰מ‡ˆיל ומעני˜ סמכו˙ למ˘נ‰ו ל‰נ‰י‚ ‡˙ ‰עם ,ו‰מ˘נ ‰למלך ˙פ˜י„ו ל˘לוט
בפועל ‡ל‡ ˘‰מלך ‰ו‡ מעליו .וכמו כן בעם י˘ר‡ל ר‡וי ˘י˙˜יימו ˘ני ‡לו
˙‰פ˜י„ים‡ ,ל‡ ˘‰ם מ˙חל˜ים בין ˘ני ˘בטים˘ ,ל˘בט י‰ו„ ‰ני˙ן ˙‰פ˜י„ ˘ל
'מלך' ,ול˘בט יוסף ני˙ן ˙‰פ˜י„ ˘ל 'מ˘נ ‰למלך'.
ו‰נ˙ ‰פ˜י„ ‰מלך ‰ו‡ כ‡מור ל‰יו˙ ככ˙ר ונכב„ ‰עומ„ בר‡˘ ‰עם ,ומˆטיין
במעלו˙ ‰חכמ ‰ו˜„ˆ‰ו˙ ו‰רוממו˙ ,וכמו כן ‰ו‡ ˘ופט ומחו˜˜ במ˘פטי ˙‰ור.‰
ו‡ילו ˙פ˜י„ ‰מ˘נ ‰למלך ‰ו‡ ל˙‰עס˜ בˆרכי ‰עם ,לˆ‡˙ ל‰ילחם ‡˙ מלחמו˙
‰עם עם ‡ויביו ולכלכלם ולנ‰לם בלחם וכל ˆרכי‰ם .וכמו ˘מˆינו בפרע‡˘ ‰מר
ליוסף – '‡˙‰˙ ‰י ‰על בי˙י ועל פיך י˘˜ כל עמי ר˜ ‰כס‡ ‡‚„ל ממך ו‚ו' ר‡ ‰נ˙˙י
‡ו˙ך על כל ‡ר ıמˆרים' )בראשית מא ,מ-מא(' .ויוסף ‰ו‡ ˘‰ליט על ‡‰ר‰ ıו‡ ‰מ˘ביר
לכל עם ‡‰ר) 'ıמב ,ו(.
ומעלו˙ ‡לו ‡כן ˆ‰טיין ב‰ם יוסף‰˘ ,י ‰בעל כ˘רון לנ‰ל ולנווט ‡˙ ˆרכי ‰עם.
ו‡כן כך מבו‡ר בברכו˙י‰ם ˘ל יע˜ב ומ˘ ‰ליוסף ˘ברכו ‡ו˙ו ב˘פע ˘ל ברכ‰
וכלכל ,‰וכן ‰ו‡ יילחם בר‡˘ ‰מלחמו˙ ,כ„כ˙יב – 'בכור ˘ורו „‰ר לו ו˜רני ר‡ם
˜רניו ,ב‰ם עמים ינ‚ח יח„יו ‡פסי ‡ר ,ıו‰ם רבבו˙ ‡פרים ו‰ם ‡לפי מנ˘) '‰דברים
לג ,יז(.
ו‰נ ‰כבר ב˙חיל˙ ‰ו˘ור˘˘ ‰ל מלכו˙ יוסף‰„ ,יינו במˆרים‰˘ ,יו ‡לו ר˜ ‰ניˆנים
‰ר‡˘ונים ˘ל מלכו˙ יוסף )כי עיקרה של מלכות יוסף היה אחר כך בעם ישראל בימי יהושע ובימי
ירבעם(‰ ,י‡ ‰ופי מלכו˙ו בˆור˘ ‰ל מ˘נ ‰למלך‰˘ ,י ‰מ˘נ ‰למלך לפרע ,‰כ‡מור,
ו˙פ˜י„ו ‰י ‰לנ‰ל ולספ˜ כל ˆרכי ‰מ„ינ.‰
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רצה

]וב‡מ˙ עו„ ב˙חיל˙ עניינו ˘ל יוסף כבר מˆינו ‡ˆלו ‡ופי ‰נ ‰‚‰ז‡˘ ,‰ף ˘‰ו‡
מ˙מנ ‰ל˘לוט בˆור ‰מל‡‡ ,‰ך ז ‰ב‡ופן ˘‡ין ‰ו‡ בעל ‰בי˙ ומ˜ור ‰סמכו˙ .כך
‰יˆ‡ ‰ל פוטיפר ˘כ˙וב בו – 'ויפ˜י„‰ו על בי˙ו וכל י˘ לו נ˙ן בי„ו' 'ויעזוב כל ‡˘ר
לו בי„ יוסף ול‡ י„ע ‡˙ו מ‡ומ) '‰לט ,ד-ו(‡ .ך למרו˙ ‰כל בעל ‰בי˙ ‰י ‰פוטיפר.
וכן בבי˙ ‰סו‰ר כ˙יב – 'וי˙ן ˘ר בי˙ ‰סו‰ר בי„ יוסף ‡˙ כל ‡‰סירים ‡˘ר בבי˙
‰סו‰ר ו‡˙ כל ‡˘ר עו˘ים ˘ם ‰ו‡ ‰י ‰עו˘‡ .‰ין ˘ר בי˙ ‰סו‰ר רו‡ ˙‡ ‰כל
מ‡ומ ‰בי„ו' )לט ,כב-כג(‰ .נ‚ ‰ם כ‡ן ני˙נ ‰ליוסף כל ‰סמכו˙‡ ,ולם מעליו ‰י ‰בעל
˘‰רר˘' ‰ר בי˙ ‰סו‰ר'.
ומ‡י„ך מˆינו ‡ˆל י‰ו„˘ ‰מ˙חיל˙ עניינו כבר ‰יו בו ניˆנים ˘ל מ˘פט ו‰נ˙‚‰
מוסר וחכמ‡˘ ,‰מר ל‡חיו 'מ ‰בˆע כי נ‰רו‚ ‡˙ ‡חינו' )לז ,כו( וˆיי˙ו ל„בריו ,וכן
˘פט ‡˙ ˙מר כל˙ו ,ו‡מר '‰וˆי‡ו ‰ו˙˘רף' )לח ,כד( ,ו‡חר כך ‡מר 'ˆ„˜ ‰ממני'.
וכמו"כ על ‰פסו˜ 'ו‡˙ י‰ו„˘ ‰לח לפניו ‡ל יוסף ל‰ורו˙ לפניו ‚ו˘נ) '‰מו ,כח( ,כ˙ב
ר˘"י – 'ומ„ר˘ ‡‚„ ‰ל‰ורו˙ לפניו ל˙˜ן לו בי˙ ˙למו„ ˘מ˘ם ˙ˆ‡ ‰ור‡[.'‰
יהודה ויוסף  -קיסר ופלג קיסר

ונר‡‡˘ ‰ילו ‰י ‰מבנ ‰עם י˘ר‡ל כר‡וי‰ ,יו ˘ני ˘‰בטים מולכים בעם י˘ר‡ל
יח„ ,כ˘בי˙ „ו„ ‰ם ב˙פ˜י„ ‰מלכים ,ומבי˙ יוסף ‰יו מעמי„ים ‡˙ ‰מ˘נ ‰למלך.
ועיין ברמב"ם – 'כיוון ˘נמ˘ח „ו„ זכ ‰בכ˙ר מלכו˙ ,ו‰רי ‰מלכו˙ לו ולבניו
‰זכרים ע„ עולם ˘נ‡מר כס‡ך י‰י ‰נכון ע„ עולם וכו' ,נבי‡ ˘‰עמי„ מלך מ˘‡ר
˘בטי י˘ר‡ל ו‰י‡ ‰ו˙ו ‰מלך ‰ולך ב„רך ˙‰ור ‰ו‰מˆו ‰וכו'‰ ,רי ז ‰מלך וכל
מˆו˙ ‰מלכו˙ נו‚‰ו˙ בו‡ ,ע"פ ˘עי˜ר ‰מלכו˙ ל„ו„ וכו' ˘‰רי ‡חי˘‰ ‰ילוני
‰עמי„ ירבעם וכו' .מלכי בי˙ „ו„ ‰ם ‰עומ„ים לעולם˘ ,נ‡מר 'כס‡ך י‰י ‰נכון ע„
עולם'‡ ,בל ‡ם יעמו„ מלך מ˘‡ר י˘ר‡ל ˙פס˜ ‰מלכו˙ מבי˙ו‰˘ ,רי נ‡מר לירבעם
'‡ך ל‡ כל ‰ימים' )הלכות מלכים פ"א הל' ז-ט(.
כלומר ˘‰ו˜˘ ‰לרמב"ם במ ‰מ˙בט‡ „‰בר ˘עי˜ר ‰מלכו˙ ל„ו„ ,ומיי˘ב ˘כל
מלכו˙ בי˘ר‡ל ˘‡ינ ‰מבי˙ „ו„ ‡זי ביום מן ‰ימים ˙יפס˜‡ ,מנם מלכו˙ „ו„ ‡ינ‰
נפס˜˙ לעולם‡ .ולם עיין ב‚˘‰ו˙ ‰ר‡ב"„ ˘ל‡ ניח‡ לי ‰ביי˘וב ז ,‰וכ˙ב ב‡ופן
‡חר – '‡ל‡ וו„‡י כן ‰ו‡ ‡ילו ‰י ‰ירבעם מלך כ˘ר ובניו כ˘רים ל‡ ‰י˙ ‰מלכו˙
פוס˜˙ מזרעו‡ ,בל ‰י˙˘ ‰ני ‰למלכו˙ בי˙ „ו„ ,כ‚ון ˜יסר ופל‚ ˜יסר'.
מבו‡ר ב„ברי ‰ר‡ב"„ ל„‰י‡ ˘ˆור˙ „‰ברים ‰נכונ‡ ‰ילו ‰יו י˘ר‡ל נו‚‰ים
כר‡וי‰ ,ו‡ ˘י‰י ‰י‰ו„'‰ ‰מלך' ,ויוסף י' ‡‰פל‚ ˜יסר' „‰יינו 'מ˘נ ‰למלך'.
וכן ‡י˙‡ ברמב"ן על ‰פסו˜ 'ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„) '‰מט ,י( ,כ˘מב‡ר ענין מלכו˙
˘‡ול מ‰ ‰י‡ ‰ילו ל‡ חט‡ ,וכ˙ב ב‡ופן ˘‰ני‰˘ ,י˙ ‰מלכו˙ו נמ˘כ˙‡ ,ל‡ ˘'‰י‰

רצו
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בן מלך על התורה

מלך ˙ח˙ י„ מלך י‰ו„ .'‰ועיין בספר 'מ‚י„ מי˘רים' ל‰ב"י ˘‚ם כ˙ב כן – 'ו‡ילמל‡
ל‡ חב ב‰כי ,ל‡ ‰ו ‰פסי˜ מלכו˙‡ מזרעי ‰ו‡ף על ‚ב „‰ו ‰מלך „ו„‰ ,ו ‰כמו ˜יסר
ופל‚ ˜יסר' )פרשת בשלח(.
ו‡כן בענין מלכו˙ ˘‡ול „‰ברים מפור˘ים ל„‰י‡ בכ˙וב˘ ,כ‡˘ר נ˘בע י‰ונ˙ן
ל„ו„ בברי˙ י„י„ו˙ כ˙יב – 'וי‡מר ‡ליו ‡ל ˙יר‡ כי ל‡ ˙מˆ‡ך י„ ˘‡ול ‡בי ,ו‡˙‰
˙מלוך על י˘ר‡ל ו‡נכי ‡‰י ‰לך למ˘נ‰ב ,ו‚ם ˘‡ול ‡בי יו„ע כן' )שמואל א' כג ,יז(.
וכמו כן ‰י ‰ר‡וי ל‰יו˙ ל‚בי מלכו˙ יוסף˘ ,י‰יו מבניו ˘ניים למלכו˙ בי˙ „ו„ כמו
˘כ˙ב ‰ר‡ב"„.
ירבעם לא הסכים שיהא 'בן ישי בראש'

ומבו‡ר בר‡ב"„ ˘על ‰מלך מבי˙ יוסף ל‰יו˙ ר˜ מ˘נ ‰למלך‡ ,ולם ירבעם ‡ב‰
ל‰יו˙ מלך לב„ו ,ול‡ ‰סכים ל‰יו˙ ר˜ מ˘נ ‰למלך ,וכמו ˘כ˙וב – 'וי‡מר ירבעם
בלבו ,ע˙˘˙ ‰וב ‰ממלכ ‰לבי˙ „ו„‡ .ם יעל‰ ‰עם ‰ז ‰לע˘ו˙ זבחים בבי˙ '‰
בירו˘לים ,ו˘ב לב ‰עם ‰ז‡ ‰ל ‡„וני‰ם‡ ,ל רחבעם מלך י‰ו„) '‰מלכים א' יב ,כו-כז(.
ומ˘ום כך מנע ‡˙ ‰עם מלעלו˙ לירו˘לים ו‰חטי‡ ‡ו˙ם בע‚לי ‰ז‰ב .כמפור˘ ‰כל
בספר מלכים ובספר „ברי ‰ימים.
ו‰יינו מ‡„ ‰י˙‡ בפר˜ חל˜ – '˘˙פ˘ו „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ לירבעם בב‚„ו ,ו‡מר לו
חזור בך ,ו‡ני ו‡˙ ‰ובן י˘י נטייל ב‚ן ע„ן‡ ,מר לו מי בר‡˘ ,בן י˘י בר‡˘‡ ,י ‰כי
ל‡ בעינ‡' )סנהדרין קב.(.
כלומר ˘כמו ˘„ו„ ר‡וי למעל‰ ‰עליונ ‰למלוך על עם י˘ר‡ל ,כך ‚ם ירבעם ‰י‰
ר‡וי למלוך על י˘ר‡ל מˆ„ מלכו˙ יוסף ,וי‰יו מבי˙ „ו„ וירבעם יח„יו מולכים על
י˘ר‡ל‡ .מנם ‰ס„ר ‰נכון ‰ו‡ ˘„ו„ י‰י ‰בר‡˘ ,ו˙פ˜י„ו ˘ל יוסף ל‰יו˙ ‰מ˘נ‰
למלך ,ומכיוון ˘ל‡ ‰סכים לז ‰ו‡מר '‡י ‰כי ל‡ בעינ‡'‰ ,פסי„ ‰כל.
ועיין ברמ"ע מפ‡נו – 'לפיכך נ˜ר‡ רחבעם ,כי בי˜˘ ˜‰ב" ‰לע˘ו˙ו מ˘יח,
וירבעם י‰י ‰לו למ˘נ) '‰עשרה מאמרות מאמר אם כל חי חלק ג סימן י(.
מ˘‡ ומ˙ן ז˘ ‰בין ˜‰ב" ‰כביכול לירבעם ,מ˘˜ף ‡˙ מ‰לך ‰עניינים ‚‰לוי.
˘ירבעם ל‡ ‰ס˙פ˜ בכך ˘‰ו‡ מלך על ˘בטי י˘ר‡ל .ועיין ˘ם ב‚מר‡ – 'וי‡מר
ירבעם בלבו ע˙˘˙ ‰וב ‰ממלכ ‰לבי˙ „ו„‡ ,ם יעל‰ ‰עם ‰ז ‰לע˘ו˙ זבחים בבי˙
 '‰בירו˘לים ,ו˘ב לב ‰עם ‰ז‡ ‰ל ‡„וני‰ם ‡ל רחבעם מלך י‰ו„ ‰ו‰ר‚וני ,ו˘בו
‡ל רחבעם מלך י‰ו„) '‰מלכים א' יב ,כו(‡ ,מר ‚מירי „‡ין י˘יב ‰בעזר‡ ‰ל‡ למלכי בי˙
ב .ועיין ספר 'שם משמואל' ' -ונראה שלעתיד יהונתן יבוא בגלגול משיח בן יוסף ,והוא יהיה משנה למלך המשיח
שהוא דוד בעצמו ,ואז יתקיים מה שאמר לו ואנכי אהיה לך למשנה ,שלא יתכן שדברים אלו הנזכרים בכתוב יהיו
לבטלה ח"ו ,וכמדומה לי שכן ראיתי בדברי האר"י ז"ל' )תולדות תרע"ו(.
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רצז

י‰ו„ ‰בלב„ ,כיון „חזו לי ‰לרחבעם „י˙יב ו‡נ‡ ˜‡ימנ‡ ,סברי  ‡‰מלכ‡ ו ‡‰עב„‡,
ו‡י י˙יבנ‡ מור„ במלכו˙ ‰ו‡י ו˜טלין לי ו‡זלו ב˙רי ,‰מי„ – 'ויוע‰ ıמלך ויע˘ ˘ני
ע‚לי ז‰ב וי‡מר ‡לי‰ם רב לכם מעלו˙ ירו˘לים' )סנהדרין קא .(:ו‰יינו ˘כ‡˘ר יר‡ו
˘ר˜ למלכי בי˙ „ו„ י˘ י˘יב ‰בעזר ,‰י‡מרו ˘„ו„ ‰ו‡ ‰מלך וירבעם ‰ו‡ עב„,
כלומר 'מ˘נ ‰למלך'‰˘ ,ו‡ עב„ ומ˘ר˙ למלך ,ועל ז‡ ‰מר '‡י ‰כי ל‡ בעינ‡'.
לעתיד לבוא  -ודוד עבדי נשיא לעולם

ו‰נ ‰על ‰ע˙י„ לבו‡ כ˙יב – '‡ני לו˜ח ‡˙ ע ıיוסף ‡˘ר בי„ ‡פרים ו˘בטי י˘ר‡ל
חבריו ,ונ˙˙י ‡ו˙ם עליו ‡˙ ע ıי‰ו„ ‰וע˘י˙ים לע‡ ıח„ ,ו‰יו ‡ח„ בי„י ו‚ו'.
וע˘י˙י ‡ו˙ם ל‚וי ‡ח„ ב‡ר ıב‰רי י˘ר‡ל ,ומלך ‡ח„ י‰י ‰לכולם למלך ,ול‡ י‰יו
עו„ ל˘ני ‚ויים ול‡ יחˆו עו„ ל˘˙י ממלכו˙ ו‚ו' ועב„י „ו„ מלך עלי‰ם ורוע‡ ‰ח„
י‰י ‰לכולם ו‚ו' ו„ו„ עב„י נ˘י‡ ל‰ם לעולם' )יחזקאל לז ,יט(.
וב‚מר‡ )סנהדרין צח (:מבו‡ר ˘‡ז ‚ם ‰מ˘נ ‰למלך י‰י ‰מבי˙ „ו„‡„ ,י˙‡ ˙‰ם
– '‡מר רב י‰ו„‡ ‰מר רב ע˙י„ „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ ל‰עמי„ ל‰ם „ו„ ‡חר˘ ,נ‡מר
'ועב„ו ‡˙ ‡ '‰לו˜י‰ם ו‡˙ „ו„ מלכם ‡˘ר ‡˜ים ל‰ם'˜‰ ,ים ל‡ נ‡מר ‡ל‡ ‡˜ים,
‡מר לי ‰רב פפ‡ ל‡ביי ו‰כ˙יב 'ו„ו„ עב„י נ˘י‡ ל‰ם לעולם' ,כ‚ון ˜יסר ופל‚י
˜יסר'.
‰רי ˘לע˙י„ לבו‡ ל‡ י‰י˜ ‰יום למלכו˙ יוסף כלל .ונר‡‰˘ ‰טעם ‰ו‡ מ˘ום
˘‡מר '‡י ‰כי ל‡ בעינ‡' ,ול‡ חפ ıל‰יו˙ 'מ˘נ ‰למלך' ,ועל כן ‰פסי„ ‰כל‚ ,וי‰י‰
‰כל ˙ח˙ מלכו˙ „ו„ – 'ו„ו„ עב„י נ˘י‡ ל‰ם לעולם' ,ו‚ם ˙פ˜י„ ‰מ˘נ ‰למלך י‰י‰
מבי˙ „ו„.
עגלי ירבעם  -משורש חטא העגל בחינת 'שור'

ונר‡˘˘ ‰ור˘ חט‡ ירבעם יסו„ו ב˙כונ˙ ‰כח ו‰ע˘יי˘ ‰י˘ ב˘בט יוסף˘ ,י˘
בו סכנ˙ נטיי ‰לח˘וב 'כוחי ועוˆם י„י ע˘ ‰לי ‡˙ ‰חיל ‰ז .'‰כי ‰נ ‰כ‡˘ר פ˘עו
י˘ר‡ל מ‡חרי מלכו˙ בי˙ „ו„ ו‰לכו ‡חר ירבעם˘‡ ,ר ע˘ ‰ע‚לי ז‰ב ˘‡חרי‰ם נ‰ו
וחט‡ו י˘ר‡ל ו‡מרו ‡ל‡ ‰לו‰יך י˘ר‡ל ‡˘ר ‰עלוך מ‡ר ıמˆרים )מלכים א' יב ,כח(,
ובסופו ˘ל „בר ‚רמו לחורבן ו‚לו˙ ע˘ר˙ ˘‰בטים .ומבו‡ר בספרים ˘‰ע‚לים ל‡
‰יו ע"ז ‚מור‡ ,‰ל‡ ˘‰י ‰בז ‰נטיל˙ עˆמ‡ו˙ ופירו„ ממלכו˙  '‰ו‰נ˙‚‰ו י˙ברך
ב‡ר.ı
ג .והוא כעין מה שהיה אצל עשיו ,וכפי שביארנו שם שמתחילה לא סבר יצחק לדחות את השני לגמרי ,אלא שיהיה
כפוף אל הבכור ,ואם היה עשיו מקבל זאת ,היה אף הוא חלק מהעם הנבחר ,אלא שהיה שני ליעקב .ומכיון שלא אבה
עשיו בזה ,יצא לגמרי מנחלת אבותיו ונדחה לגמרי ,ועיין מה שכתבנו בזה בפרשת תולדות )כז ,מא(.
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ו‰יינו כ‡מור כי ˘‰ור מסמל ‡˙ ‰כח ו‰פעול ,‰ו‰ע‚ל ‰ו‡ ˙בני˙ ˘ור ,וב‡ו
ל‰כריז בעבו„˙ם לע‚לים ˘‰ם רו‡ים עˆמם כבעלי כח עˆמ‡י ‰פועלים בעולם,
ו‰כח מיוחס ל‡„ם ˘‰ו‡ ‰יוˆר ו‰עו˘ ‰חיל ,ועל כן ‡ינו מכניע ומבטל ‡˙ עˆמו
לר‡ו˙ ‡˙ כל ˜יומו מ‡˙ ] .'‰בני‚ו„ למלכו˙ בי˙ „ו„˘ ,מˆויינים בביטול וענוו,‰
כמו ˘‡מר „ו„ – 'ו‡נכי ˙ולע˙ ול‡ ‡י˘' )תהילים כב ,ז ועיין חולין פט ,(.וכן ‡מר – 'וכי
מי ‡ני ומי עמי כי נעˆר כח ל˙‰נ„ב כז‡˙ ,כי ממך ‰כל ,ומי„ך נ˙נו לך' )דברי הימים
א' כט ,יד([.
ו‰י ‰ז ‰מעין חט‡ ‰ע‚ל במ„בר‚˘ ,ם בו בי˜˘ו ‰עם לר‡ו˙ ‡לו ‰ב‡ר˘‡ ıר
ינ‰י‚ם וינחם .ובי˜˘ו ל‰יפר„ מˆור˙ ‰‰נ‰ ‰‚‰נ˘‚ב ‰ו˘‰מיימי˙ ˘‰י ‰על י„י
מ˘˘ ,‰בכך כל ˆ‰לח˙ם ומע˘י‰ם מ˙ייחסים ל˘מים .ועל כן ע˘ו ל‰ם ˙בני˙ ˘ור
‡וכל ע˘ב˘ ,מסמל ‡˙ ‰כח ‰עˆמ‡י ˘ל „‡‰ם ‰פועל ב‡ר ,ıוביט‡ „‰בר ‡˙
‰רˆון לייחס ‡˙ ˆ‰‰לח ‰לעˆמם.
ומˆינו ˘י˘ ˘ייכו˙ ‚ם לחט‡ ‰ע‚ל ˘במ„בר ,לבחינ˙ יוסף ˘נ˜ר‡ ˘ור„ ,כמו
˘מוב‡ בר˘"י בפר˘˙ ‰ע‚ל – 'כיון ˘˘‰ליכו ל‡ור בכור ב‡ו מכ˘פי ערב רב
˘עלו עמ‰ם ממˆרים וע˘‡ו‰ו בכ˘פים ,וי"‡ מיכ‰ ‰י˘ ‰ם ˘יˆ‡ מ˙וך „מוסי בנין
˘נ˙מעך בו במˆרים ,ו‰י ‰בי„ו ˘ם וטס ˘כ˙ב בו מ˘ ‰על˘ ‰ור על˘ ‰ור ל‰עלו˙
‡רונו ˘ל יוסף מ˙וך נילוס ו˘‰ליכו ל˙וך ‰כיור ויˆ‡ ‰ע‚ל' )שמות לב ,ד ומקורו במדרש
תנחומא כי תשא יט(.
כלומר ˘˙כונ˙ ˘‰ור ˘ב˘בט יוסף י˘ ב ‰סכנ˘ ‰ל נטיי ‰לעˆמ‡ו˙ ופירו„ מ‡˙
˘ ,'‰כ‡˘ר „‡‰ם ‰ו‡ בעל כח ועוס˜ בפעלים כבירים לˆ ˙‚˘‰רכיו ,מסי˙ו יˆרו
לייחס ז‡˙ לעˆמו ו'˘ם ב˘ר זרועו' ,ולומר 'כוחי ועוˆם י„י ע˘ ‰לי ‡˙ ‰חיל ‰ז.'‰
תיקון מידת יוסף בשילוב מידת דוד

‡מנם ˆ‰ור‰ ‰מ˙ו˜נ˙ ˘ל עˆמ‡ו˙ זו‰ ,י‡ כ‡˘ר „‡‰ם מכיר ˘˜‰ב"‰' ‰ו‡
‰נו˙ן לך כח לע˘ו˙ חיל'.
ונ˙ב‡ר ענין ז ‰ב‰רחב ‰בפר˘˙ בר‡˘י˙ )חלק המאמרים מאמר טו 'עץ הדעת' ,וראה עוד מה

שכתבנו בפרשת תולדות חלק המאמרים מאמר ג 'זדון לבך השיאך'( בענין ע„‰ ıע˙‰˘ ,ו‡ ˘ור˘ כל
‰חט‡ים ,ובי‡רנו ˘עניינו ‰ו‡ „‰ע˙ ‰עˆמ‡י˙ ˘„‡‰ם מב˜˘ ל˜בוע ‡˙ ‰‰נ‰‚‰
כפי „ע˙ו ,וז‰ו פירו„ וני‚ו„ לרˆון ‡ ,'‰ולם ‡ם „‡‰ם עוˆר בנפ˘ו ומכניע עˆמו
ד .עיין מה שכתב רבי צדוק הכהן )ספר 'ליקוטי אמרים'  -אות טז( ' -ועל כן ירבעם עשה עגלי זהב לומר אלה אלוהיך ישראל,
וכן עגל דמדבר נעשה בטס שהעלו יוסף ,והיינו שנמשך מצד הפסולת של שורש מידתו שבקדושה'.
ובספר 'מחשבות חרוץ' )אות ז( ' -ובחטא דעגל שהיה על ידי שם 'עלה שור' שהעלה ארונו של יוסף דהוא מכוחו דעל
כן גם ירבעם שמזרעו עשה כן שחשב שזהו התגברות כח השור שבקדושה ,שהוא כח יוסף בכור שורו ותתעלה מלכותו'.
]וכן כתב בהרבה מקומות[.
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רצט

ל„ע˙ ‰עליונ ,‰בסופו ˘ל „בר מז„ככ˙ נפ˘ו ו‰ו‡ זוכ‡˘ ‰ור ˘ '‰וכן ב˜רבו ,ו‡ז
זוכ ‰ל˙ור˘ ‰בע"פ„˘ ,ע˙ו נ‰פכ˙ ל„ע˙ ˙ור ,‰ו‡ז עˆמ‡ו˙ו ‰י‡ מעל˘ ,‰זוכ‰
˘‡ור ˘˙ '‰ר ‰בעˆם מˆי‡ו˙ ‡י˘יו˙ו ‰עˆמ‡י˙.
ו‡מנם ז˙ ‰כלי˙ „‡‰ם ל‰יו˙ 'ˆלם ‡לו˜ים'‡ .ל‡ ˘בחט‡ ע„‰ ıע˙ פי˙‰ ‰יˆר
‡˙ „‡‰ם ל˘‡יפ˙ 'ו‰יי˙ם כ‡לו˜ים'‰„ ,יינו לח˘וב ˘‰ו‡ מ˜ור ‰סמכו˙ ,וזו‰י
ב‚י„ ‰ומרי„ ‰ב˘‰י"˙ .ו˘‰לימו˙ ‰י‡ ˘י‰יˆ‰ ‰לם ‡לו˜ים ב‡„ם ב‡ופן ˘˙‡‰
מ˘˙˜פ˙ בו ˜„ו˘˙ .'‰
ו˘ילוב ז ‰י˙˜יים על י„י מיזו‚ יוסף בי‰ו„˙˘ ,‰כונ˙ ‰פעול ‰ו‰עˆמ‡ו˙ ˘ל
˘‰ור ˙ז„כך ו˙פעל ב˘ילוב עם ˙כונ˙ בי˙ „ו„' ,ו„ו„ עב„י נ˘י‡ ל‰ם לעולם' .ו‰בן
כל ז‡˙.

ענף ב  -יוסף ויהודה בדרכי עבודת ה'
יוסף  -עין ,יהודה  -לב

ו‰נ ‰מבו‡ר בספרים ˘„רכים ‡לו ‡˘ר נ˙פל‚ו ב‰ם ˘בטי ' '‰מלכו˙ י‰ו„'‰
ו'מלכו˙ יוסף'˘‡ ,ר יסו„ו˙ם ב˙כונו˙ ‰נפ˘ ור‚˘י ‰לב‡ ,ינם נו‚עים ר˜ ל„רכי
‰נ‰ ˙‚‰כלל ו‰מלכו˙ בי˘ר‡ל‡ ,ל‡ ‰ם מ‰ווים ‚ם ˘ר˘ים ל„רכי עבו„˙ ˘‰ '‰ונים
‡˘ר מˆינו בי˘ר‡ל.
˘י˘ סוברים ˘עי˜ר  ˘‚„‰בעבו„˙ ˆ '‰ריך ל‰יו˙ על ‰ע˘יי ‰בפועל ˘‰מע˘ים
י‰יו מ˙ו˜נים ומ˙בˆעים ב„˜„ו˜ כר‡וי ,וז ‰מ˜ביל לבחינ˙ ‰עבו„˘ ‰ל 'מלכו˙
יוסף' ,בבחינ˙ '˘ור' כענין 'כ˘ור לעול וחמור למ˘‡' .וי˘ סוברים ˘עבו„˙ ˆ '‰ריכ‰
ל‰יו˙ מ˙וך מ‚מ˘ ‰עˆם ‡י˘יו˙ם ˙‰י ‰מ˙ו˜נ˙ ו˘לימ ,‰ורו‡ים ‡˙ עי˜ר ˙‰כלי˙
ברוממו˙ ‰נפ˘ ,וז ‰מ˜ביל לבחינ˙ י‰ו„ ,‰בבחינ˙ '‡רי.'‰
ו‡י˙‡ בספרים )עיין 'שפת אמת' ויחי תרמ"ט( ˘יוסף ‰ו‡ בחינ˙ 'עין' כמו ˘ברכו ‡ביו
'בן פור˙ עלי עין' )בראשית מט ,כב( ,וי‰ו„‰ ‰ו‡ בחינ˙ 'לב' ,כמו ˘כ˙וב על „ו„ '‡˘ר
לבו כלב ‡‰רי) '‰שמואל ב' יז ,י( .ונר‡ ‰עומ˜ ‰ענין על פי ‰מבו‡ר לעיל ˘יוסף עניינו
במע˘ים ופעול ,‰ובחינ˙ 'עין' ‰יינו ל„ע˙ ל˘‰כיל מ‰ ‰ם ‰מע˘ים ‰ר‡ויים ומ‰י
‰‰נ‰ ‰‚‰נכונ ,‰וכמו ˘מˆינו ˘‰סנ„‰רין ‰מורים ‡˙ „‰רך לי˘ר‡ל נ˜ר‡ים 'עיני
‰ע„) '‰במדבר טו ,כד( ,ובמ„ר˘ – 'עיניך יונים' ,עינייך' ‰ן סנ„‰רין ˘‰ם עיניים לע„'‰
)שהש"ר א ,סד(‡ ,ולם י‰ו„‰ ‰ו‡ בחינ˙ 'לב' ˘עי˜ר רוממו˙ו בעˆם נפ˘ו ומ‰ו˙
‡י˘יו˙ו .ו‚ם י˘ בו ס‚ול ‰ל„ע˙ ‡˙ ˙‰ור ‰מ˙וך ‰ר‚˘˙ ‰לב בבחינ˙ 'לבי ‡ומר
לי'.‰
ה .ועיין מה שכתב מהר"צ הכהן מלובלין בספר ליקוטי אמרים )דרשה לסיום הש"ס( ' -ולכך יוסף נמשל לשור ,כשור לעול

ש

פרשת ויגש

•

בן מלך על התורה

דרכי הבעש"ט והגר"א בעבודת ה'
ו‰נ ‰ב„רכי ‰ '‰י˘רים נ˙‰וו במ˘ך „‰ורו˙ נ˙יבים ˘ונים ומ‚וון „רכים,
‰מ˙פר„ים לכמ ‰ר‡˘ים בין ˜‰ילו˙ י˘ר‡ל ו˘בטי‰ם ל„‚לי‰ם ,בס‚נון בˆור‰
וב‚י˘ ‰ל˜יום ‰מˆוו˙ ועבו„˙ ˘‰י"˙ ,ו˘בעים פנים ל˙ור.‰

וב‡ופן מיוח„ נפר„ו „‰רכים בין ˜‰ילו˙ ‰חסי„ים ‰‰ולכים ב„רך ‰בע˘"ט
ו˙למי„יו ,לעומ˙ ˜‰ילו˙ יוˆ‡י ליט‡ ‰‰ולכים בע˜בו˙ ‚‰ר"‡ ובי˙ מ„ר˘ו .ויסו„
חילו˜י „‰רכים ˙לוי בפלו‚˙‡ רעיוני˙ עמו˜ ‰ו˘ור˘י˙.
כי בבי˙ מ„ר˘ו ˘ל ‚‰ר"‡ נ˜טו ˘˙כלי˙ עבו„˙ בעולם ‰ז‰ ‰מוטל˙ על „‡‰ם
‰יינו ‰ע˘יי ,‰כלומר ˙למו„ ˙ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ ו‰‰לכו˙ בפועל ,ו‡ילו ר‚˘ו˙ ‰לב
ו˘‰ר‡˙ ˜„ו˘‡ ‰ף ˘י˘ ב‰ם מעל‡ ‰מנם ‰ם מ˙נ˙ ˘מים ‰ני˙נ˙ ל‡„ם ‰זוכ‰
לז .‰כלומר ˘לפי ˘יט˙ם‰ ,עולם ‰ז‰ ‰ו‡ ‰עולם ˘ל '‰יום לע˘ו˙ם' )עירובין כב.(.
‡מנם בוו„‡י ˘כל מˆו ‰מ˜„˘˙ ‡˙ „‡‰ם ומע„נ˙ ‡˙ נפ˘ו ומבי‡˙ו לי„י רוממו˙
ו˘‰ר‡˙ ˜ו„˘ ו„בי˜ו˙‡ .ולם „בר ז ‰ני˙ן ל‡„ם במ˙נ ‰מ‡˙  ,'‰ו‡ין מוטל על
„‡‰ם לפעול ל‚‰יע לי„י ˙‰ר‚˘ו˙ ‰לב ו„בי˜ו˙ ‰נפ˘ ,כי „בר ‰ו‡ ˙כלי˙ו וייעו„ו
˘ל ‰עולם ‰ב‡ ,בבחינ˙ 'למחר ל˜בל ˘כרם' )שם(.
‡ולם בבי˙ מ„ר˘ו ˘ל ‰בע˘"ט ו˙למי„יו סברו ˘י˘ ‚ם ˙כלי˙ בפני עˆמ ‰ל‚‰יע
לי„י ר‚˘י ˜ו„˘ ופ˙יח˙ ‰לב ,ו˘˙ ‡‰רוח  '‰מפעמ˙ ב˜רב „‡‰ם ‡ף בעולם ‰ז,‰
ו‡ף ˜יום ‰מˆוו˙ ו˙למו„ ˙ור ‰עי˜ר ˙כלי˙ו ל‰בי‡ ‡˙ „‡‰ם לי„י „בי˜ו˙ ב'‰
בר‚˘ ובנפ˘ ,ו„‰בי˜ו˙ כ˘לעˆמ‰ ‰י‡ ייעו„ נעל .‰ו‚ם ז ‰נכלל ב'‰יום לע˘ו˙ם'ו.

ההבדלים בענין ההידור במצוות ,ומידת חסידות בעבודת ה'
ומ‡‰י טעמ‡ לפי ˘יט˙ ‚‰ר"‡ מי ˘נ˘‡ו לבו וחפ ıל˜יים ‡˙ מˆוו˙  '‰ב˙וספ˙
‰י„ור ר‡וי לו ל‰וסיף ול‰רבו˙ בענין ˘ל „˜„ו˜י ‰מˆוו˙ ,לˆ‡˙ י„י כל ˘‰יטו˙
ו„˜„ו˜י ‰‰לכ ,‰ול‰בטיח עˆמו מכל נ„נו„ ˘ל ספ˜ רחו˜ .וז‰ו ‰‰י„ור ˘בו י˙רˆ‰
לפני ˜ונו .וכל˘ונו ˘ל ‚‰ר"ח מוו‡ל‡ז'ין ב˜ונטרס 'ע‰ ıחיים' )הנדפס עם ספר נפש
החיים( – 'ועי˜ר חסי„ו˙ ‰ו‡ ‚ו„ל ‰זריזו˙ במˆו ‰ול˜יימ ‰ע„ ˙כלי˙ .'‰ו‡פילו כלפי
לקבל עול מלכות שמים בכבישת היצר ועשיית המצוות ,שזה נקרא עול בפרק חלק )סנהדרין צג (:גבי משיח ,גם בסוף פרק
ב' דברכות )י"ז (.ומסובלים במצוות ,אבל יהודה נמשל לאריה מלך בחיות ,והמלך פורץ גדר ואין מוחין בידו )בבא קמא ס,(:
ומימי לא ראיתי ארי סבל )קידושין פב (:כי אינו סובל עול ,רק עושה מה שלבו חפץ'.
ו .והנה הבעש"ט ותלמידיו חידשו בזה מהלכים ,וקבעו בתי מדרש וסדרי עבודה שעל ידם יגיעו לפתיחת הלב
ולרגשות קודש ודביקות .וכשם שישנם בתי מדרשות ללימוד התורה ,כמו כן בחצרות החסידים הוקבעו גם בתי
מדרשות לעבודת השי"ת להתקבץ יחדיו ולהתעורר על ידי שיחות קודש ,ובליבון הדדי של סוגיות אלו בדיבוק חברים
ובשבת אחים גם יחד.
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שא

עבו„˙ ˙‰פיל – ‰כ˙ב בספר נפ˘ ‰חיים )שער ב פרק א( '‡מנם כל עי˜ר ענין ט‰ר˙
‰לב ‰י‡ ר˜ למˆו ‰ול‡ לעיכוב‡ ‚ם לענין ˙‰פיל‡ ,‰ף ˘נ˜ר‡˙ עבו„˘ ‰בלב וכו'
˘‰עי˜ר בכל ‰מˆוו˙ ‰ו‡ ‰מע˘ .'‰ובפר˜ים ˘‡חר ˘ער ‚ פר˜ ו כ˙ב – 'חליל‰
וחליל ‰לנו ל„חו˙ ˘ום פרט מפרטי ‰מע˘‡ ‰ף „˜„ו˜ ‡ח„ מ„ברי סופרים ,וכל ˘כן
ל˘נו˙ זמנ ‰ח"ו ,ב˘ביל מניע˙ ט‰ר˙ ‰מח˘ב ‰וכל ‰מרב ‰ל„˜„˜ במע˘יו ‰רי ז‰
מ˘ובח'.
‡ולם בבי˙ מ„ר˘ו ˘ל ‰בע˘"ט סברו ˘יו˙ר ח˘וב ל‰וסיף בענין ˘ל ר‚˘ ולב,
˘ל‡ י„‡‰ ‡‰ם מס˙פ˜ בכוונ ‰מˆומˆמ˙ ור‚˘ כל˘‰ו‡ ,ל‡ יסעיר ‡˙ לבבו וירומם
‡˙ נפ˘ו וי‚בי ˙‡ ‰מו˘‚יו .ע„ ˘כל ר‚˘ו˙יו י‰יו יו˙ר מכוונים ו˙וססים ‰ן לר‚˘ו˙
‰פרטיים ˘ל כל מˆו ‰ומˆו ,‰ו‰ן לר‚˘ ‰כללי ˘ל ˜יום ˆיווי  ,'‰ר‚˘ו˙ ˘ל עב„ו˙
וˆיו˙ ,עם ר‚˘ו˙ ˘ל ˘מח ‰ו˙˘ו˜ ‰לע˘יי˙ רˆונו .וכל ˙וספ˙ בעניינים ‡לו ‰ם
סו‚ ‰‰י„ורים ˘˙למי„י ‰בע˘"ט ר‡ו לנכון .ובמיוח„ ‡˙‰מˆו לזכך לבם ולט‰ר
מוחם ל˜ר‡˙ עמי„˙ם לפני  '‰ב˙פיל ‰בר‚˘ ובכוונ ‰רב ,‰כ„כ˙יב '‰כון ל˜ר‡˙
‡לו˜יך י˘ר‡ל' )עמוס ד ,יב( .וכ„‡י˙‡ במ„ר˘ – '‡„ם ˆריך ˘יט‰ר לבו ˜ו„ם ˘י˙פלל'
)שמות רבה כ ,ב( .ומבו‡ר כל ז ‰ב‡רוכ ‰בספרי ˙למי„י ‰בע˘"ט ובמיוח„ בספריו ˘ל
˙למי„ו „‚‰ול בעל '˙ול„ו˙ יע˜ב יוסף' זי"ע ,עיי"˘.
ובוו„‡י ˘מעל„‚ ‰ול ‰ל‡„ם ל˜‰יף ול„‰ר בכל ‰חל˜ים‡ ,ולם מי ˘‡ין בי„ו
ל‚‰יע לכל ‰עניינים לע˘ו˙ם ב„ר‚‰ ‰רמ ‰ביו˙ר‡ ,זי כ˘ב‡ לברור ‡˙ ‰חל˜
˘ערכו יו˙ר רב ,בז ‰נחל˜ו ‚‰י˘ו˙ ב‡יז ‰חל˜ ע„יף ל˙˙ ‡˙ עי˜ר ˙˘ומ˙ ‰לב.
ומ˙ ‰ו‡מים „ברים ‡לו עם ‰מסופר על ˘ני ‚„ולי עולם ‡לו ‡יזו מ˘‡ל‰ ‰י˙‰
בפי‰ם ב˘ע˙ פטיר˙ן מן ‰עולם .כי על ‚‰ר"‡ מוב‡ – '˘‡חז בˆיˆיו˙יו ו‡מר בבכי‰
כמ ‰˘˜ ‰ל‰יפר„ מעולם ‰מע˘‰ ‰ז˘‡ ‰ר על י„י מˆו˜ ‰ל ‰כיוˆ‡ בז˘ ‰ל ˆיˆי˙,
‡„ם י˘ר יחז ‰פני ˘כינ ,‰ו‡יפ ‰נוכל למˆו‡ ז‡˙ בעולם ‰נ˘מו˙ ‡ף ‡ם י˙נו כל
כוחו˙יו עבורו' )עליות אליהו הערה קיז(‰„ ,יינו ˙˘‰ו˜˜ו˙ ל˜יום עו„ מˆוו˙ מע˘יו˙.
ועל ‰בע˘"ט ‡י˙‡ ˘ב˘ע˙ ‰ס˙ל˜ו˙ו ˘מעו ‡ו˙ו מלח˘ '‡ל ˙בו‡ני ר‚ל ‚‡ו.'‰
כלומר ‰ענין ˘ל ר‚˘ו˙ ‰נפ˘ )בעש"ט על התורה פרשת כי תבוא(.
תלמוד תורה מול עבודת התפילה

ומ‡‰י טעמ‡ מˆינו ˘‚‰ר"‡ ו˙למי„יו סברו ˘עי˜ר ˆ ˘‚„‰ריך ל‰יו˙ על לימו„
˙‰ור .‰וכמו ˘‡מרו במ˘נ' ‰ו˙למו„ ˙ור ‰כנ‚„ כולם' .ו‡מרו '‡פילו כל ‰מˆוו˙
כולם ‡ינם ˘וו˙ ל„בר ‡ח„ מן ˙‰ור .'‰ו‡ף ˘‚ם עיון ˙פיל‰ ‰ו‡ מע˘ר˙ „‰ברים
˘‡וכלים פירו˙י‰ם בעולם ‰ז ‰ו˜‰רן ˜יימ˙ לעולם ‰ב‡‡ ,ולם ‰רי על ז‚ ‰ופ‡
‡מרו ˘ם 'ו˙למו„ ˙ור ‰כנ‚„ כולם' .וכל˘ון ‚‰ר"‡ בבי‡ורו על מ‚יל˙ ‡ס˙ר – '˘ר
‰ו‡ ‰מו˘ל ב˙ור ,‰ועב„ ‰ו‡ ‰עוס˜ ˙מי„ בייחו„ים וב˙פילו˙' )א ,ג(.
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וכמו"כ ‚‰ר"ח מוו‡ל‡ז'ין ‚„ול ˙למי„יו ˘ל ‚‰ר"‡ ,כ˙ב ב˙וספ˙ מע˘ ‰רב –
'כל ˙פילו˙יי מעו„י ‰יי˙י נו˙ן בע„ „ין ‡ח„ מחו„˘ מן ‚‰מר‡' .כלומר ˘‚ם עבו„˙
˙‰פיל‰ ‰רי ‰י‡ ככל ‰מˆוו˙ כולם ˘‡ינם ˘ווים ל„בר ‡ח„ מן ˙‰ור .‰וחל˜ נכב„
מספרו 'נפ˘ ‰חיים' ייח„ לענין ז˘ ‰ל רוממו˙ עמל ˙‰ור ,‰וכ˙ב ˘‰עס˜ בלימו„
˙‰ור‰ ‰ו‡ יו˙ר ח˘וב ‡פילו מיר‡˙  '‰ו„‰בי˜ו˙ בו ,עיי"˘ ˘‰בי‡ מ‡מרם ˘ל
חז"ל ˘„ימו ‡˙ ‰יר‡ ‰ל‡וˆר ול˜ב חומטין ˘מ˘מר ‡˙ ˙‰בו‡ ,‰וז ‰ל˘ונו ˘ם –
'˘כמו ˘‡ם עירב בכור ˙בו‡ ‰יו˙ר מ˜ב חומטין ‡˘ר ‡יננו ˆריך ל˜יום ˙‰בו‡,‰
‰רי ‰ו‡ ‚זל ו‡ונ‡ – ‰כן בענין ‰יר‡‡ ,‰ם י‡ריך ב„‡‰ ‰ם זמן י˙ר מכ„י מי„˙‰
‰נˆרך ל˜יום ו˘ימור רב ˙בו‡ו˙ ˙‰ור‰ ,‰רי ‰ו‡ ‚וזל ‡ו˙ו ‰זמן ‰עו„ף ,מ˙‰ור‰
˘‰יˆ ‰ריך ללמו„ ב‡ו˙ו ‰ע˙ ,כי ל‡ ‰ור˘ ‰לעסו˜ ב˙‰בוננו˙ ו˜ניי˙ ‰יר‡‡ ,‰ל‡
כפי ‡˘ר י˘˜ול ב˘כלו לפי טבעו ועניינו˘ ,ז‰ ‰ע˙ ‰ו‡ ˆורך ו‰כרחי לו לעסו˜
ב˜ניי˙ ‰יר‡ ‰ומוסר ,לˆורך ˘‰ימור ו˜‰יום ˘ל ˙בו‡ו˙ ˙‰ור) '‰נפש החיים  -שער
ד פרק ט( .ועו„ כ˙ב ˘ם – 'וב˘ע˙ ‰עס˜ ו‰עיון ב˙ור ,‰וו„‡י ˘‡ין ˆריך ‡ז לענין
„‰בי˜ו˙ כלל˘ ,ב‰עס˜ ועיון לב„ ‰ו‡ „בו˜ ברˆונו ו„יבורו י˙ברך ,ו‰ו‡ י˙ברך
ורˆונו ו„יבורו ח„' )פרק י(.
‡ולם בעל 'יסו„ ‰עבו„ '‰מסלונים ,ייח„ חל˜ נכב„ מספרו ל˘‰יב על טענו˙יו
˘ל בעל 'נפ˘ ‰חיים' ,ומבסס „ע˙ ‰בע˘"ט ו˙למי„יו ˘עי˜ר '˙ור ‰ל˘מ‰ '‰ו‡
„‰בי˜ו˙ ב˘‰י"˙ .עיי"˘.
וז‰ ‰י˜˘‰ ‰פ˙ם ˘ל ˙למי„י ‰בע˘"ט ˘ר‡ו ‡˙ מרכז עניינו ˘ל ‰י‰ו„י ו‡˙
עי˜ר „‰בר ˘ר‡וי ל˜˘‰יע בו מ‡מˆים י˙ירים בעבו„˙ ˙‰פיל ‰ו„‰בי˜ו˙ ב.'‰
וכמו ˘מוב‡ בספר 'ˆוו‡˙ ‰ריב"˘' )אות מא( – '‰נ˘מ‡ ‰מר ‰ל‰רב ˘זכ˘ ‰נ˙‚ל‰
‡ליו „‰ברים ‰עליונים ל‡ מפני ˘למ„ ‰רב ‰מ˘"ס ופוס˜ים ,ר˜ מ˘ום ˙פיל‰˘ ‰י‰
מ˙פלל ˙מי„ בכוונ„‚ ‰ול ‰ומ˘ם זכ ‰למעל ‰עליונ.'‰
וכן פס˜ בעל ˙‰ני‡ ב˘ו"ע ˘לו – ומˆו˙ „‰בי˜ו˙ ‡‰מי˙י˙ ביר‡ ‰ו‡‰ב‰ ‰י‡
‚„ול ‰ממˆו˙ ˙למו„ ˙ור ‰ו˜ו„מ˙ ‡לי ,‰כמו ˘כ˙וב 'ר‡˘י˙ חכמ ‰יר‡˙ .'‰
)שולחן ערוך הרב הלכות תלמוד תורה פ"ד ס"ה( .ובספר '˜‰ל˙ יע˜ב' 'ערך יח' )לבעל 'מלוא
הרועים' מגדולי תלמידי החוזה מלובלין( כ˙ב – '‰מייח„ ייחו„ים ח˘וב וי˜ר מ‡ו„ בעיני ˘‰ם
י˙ברך ,ו‰ו‡ ח˘וב יו˙ר מ‰לומ„ ˙ור .'‰ועיין בספר ˙‰ני‡ ב˜ונטרס ‡חרון ˘כ˙ב –
'ועי˜ר ‰עבו„ ‰בע˜בו˙ מ˘יח‡ ‰י‡ ˙‰פיל .'‰וכן כ˙ב בספר מ‡ור ו˘מ˘ – )פרשת
ויחי ד"ה בן פורת( 'ב„ורנו ‰עי˜ר ‰ז„ככו˙ לבו‡ לי„ע ‡ל˜ו˙ו ,ועב„ו˙ ˘‰י"˙ ‰עי˜ר
‰ו‡ ˙‰פיל ,‰מע˙ ˘ב‡ ‰בע˘"ט „˜‰ו˘ זˆו˜"ל ˆ‰י ıוזרח ‡ור ˙‰נוˆˆו˙ ˜„ו˘˙
˙‰פיל ‰בעולם ‡ל כל מי ˘רוˆ ‰ל‚˘˙ לעבו„˙ ˘‰י"˙'.
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התכלית ' -לעשות' או 'להיות'  -כנגד בחינות יהודה ויוסף

וכל ‡לו „‰ברים נובעים מ‡ו˙ו ˜ו מ˘ו˙ף וע˜בי ˘כל בי˙ מ„ר˘ ˆוע„ ב„רכו,
ו‰יינו כמו ˘נ˙ב‡ר ‡‰ם בעו"‰ז ‰עי˜ר ‰ו‡ '‰ע˘יי '‰ו‰פעול‡ .‰ו ˘‰עי˜ר ‰ו‡
מˆב '‰וויי˙' „‡‰ם ו˘‰‰ר‡ ‰ב‰ ‰ו‡ נ˙ון.
ועל פי מ˘ ‰בי‡רנו נמˆ‡ ˘˘ני „רכים ‡לו ,מ˜בילו˙ ל‡ופני ‰עבו„ ‰ו˙‰כונו˙
‡˘ר ‡˙‰פיינו ב‰ם ˘ני ˘‰בטים ו‰מלכויו˙ ˘מ˘לו בי˘ר‡ל – 'מלכו˙ יוסף',
ו'מלכו˙ י‰ו„˘ ,'‰כ‡מור ס‚ול˙ 'מלכו˙ יוסף' ‰יינו ‰פעול ‰ו‰ע˘יי .‰וכנ‚„ ז‰ ‰ו‡
‡ופי ‰עבו„ ‰מבי˙ מ„ר˘ו ˘ל ‚‰ר"‡.
ו‡ילו ס‚ול˙ 'מלכו˙ י‰ו„‰ '‰יינו ל„ע˙ ל‰כיל ‡˙ מˆב ˘‰לימו˙ עˆמו ,ולבם
פ˙וח ל˜לוט ‡˙ ˘‰‰ר‡‰ ‰עליונ ‰וריבוי ˘‰פע ,וז ‰מ˜ביל לס‚נון ‰עבו„˘ ‰ל
‰בע˘"ט ו˙למי„יו‰„ ,יינו ל˙˙ „‚˘ על ‰וויי˙ ‰מˆב בנפ˘ ובלב ,ו‰ב‡˙ עˆמו
לר‚˘י ˜ו„˘ ו˘‰ר‡ ‰עליונ ,‰ו˘˙ ‡‰רוח  '‰מפעמ˙ ב˜רבו.
]ו‡כן בכ˙בי ˙למי„י ‚‰ר"‡ ‰זכירו ‰רב˘ ‰רבם ‰ו‡ בבחינ˙ 'מ˘יח בן יוסף',
ובמיוח„ ‡‰ריך בז ‰בספר '˜ול ˙‰ור' לרבי ‰לל מ˘˜לוב.
ולעומ˙ ז‡˙ מˆינו בכ˙בי ˙‰למי„י ‰בע˘"ט ˘‡מרו ˘‰ו‡ ‰י ‰בבחינ˙ 'מ˘יח בן
„ו„' ,ונס˙ל˜ בח‚ ˘‰בועו˙ יום פטיר˙ „ו„ ‰מלך.
ובספר 'נ˙יב מˆו˙יך' )נתיב אמונה שביל א' אות ט' ,מובא ב'בעש"ט על התורה' פרשת מסעי( כ˙ב
˘‰בע˘"ט‡ ,מר על בעל '‡ור ‰חיים' ˘נ˘מ˙ו מ'רוח' „ו„ ˘ל ‡ˆילו˙ ,ומרן עˆמו
‰י' ‰נפ˘' „ו„ „‡ˆילו˙ .ובספר 'פרי ˆ„י˜' כ˙ב – 'וכמו ˘˘מענו מרבינו „˜‰ו˘
מ‡יזביˆ‡ זˆל˘ ‰"‰מזמן ‚˙‰לו˙ עס˜ ‰בעל ˘ם טוב „˜‰ו˘ בעולם ז‰ו ˙‰נוˆˆו˙
בחינ˙ מ˘יח' )ראש השנה  -אות טו([.
ההבדלים בענין ההתבוננות בהשגת ה'

ו‡ח„ מחילו˜י „‰עו˙ בין ב˙י מ„ר˘ו˙ ‡לו ‰יינו בענין ‰עמו˜ ˘ל 'כבו„ו מל‡
עולם' ,כי ‰נ‰ ‰רי ז„ ‰בר פ˘וט ˘˜‰ב"‰ ‰ו‡ עו˘ ‰כל ‰מע˘ים ומנ‰י‚ ומ˘‚יח
כל פרט ופרט וכבו„ו מל‡ עולם ,וז‰ ‰ו‡ „בר יסו„י ˘כל י‰ו„י ˆריך ל„ע˙ ‡ו˙ו
ול‰לך עם ז˙ ‰מי„‡ .כן י˘ בז ‰עו„  ‰‚˘‰פנימי˙ עמו˜‰„ ‰יינו ˘כל ‰ברי‡ ‰על
כל חל˜י‡ ‰ין ‰י‡ מˆי‡ו˙ בפני עˆמ‡ ,‰ל‡ ל‡מי˙ו ˘ל „בר ‰כל ‰ו‡ עˆם ‡ורו
י˙ברך‡ ,מנם נחל˜ו ˘יט˙ ‰חסי„ו˙ עם ˙למי„י ‚‰ר"‡ ‡‰ם נ„ר˘ ומוטל על „‡‰ם
ל‰˙‰לך ˙מי„ עם י„יע ‰נ˘‚ב ‰זו ,ול‰כניס ‡ו˙ ‰לס„ר ‰חיים.
כי „ע˙ ‰בע˘"ט ו˙למי„יו ‰י‡ ˘ר‡וי ונכון ל‰לך עם י„יע ‰נ˘‚ב ‰זו ,כי במ‰לך
מח˘ב ‰זו י˘ יו˙ר ‰כנע ‰וביטול כלפי ˘‰י"˙ ויו˙ר כבו„ ל˜‰ב" ,‰ובכך עמי„˙
„‡‰ם לפני ‰ '‰י‡ ב„ר‚ ‰נעל ‰ומ˜ו„˘˙‡ .ולם „ע˙ ‚‰ר"‡ ו˙למי„יו ‰י‡ ˘מכיוון
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˘בר‡ ‰ ˙‡ '‰עולם וע˘‡ ‰ו˙ו ב‡ופן ˘נר‡ ‰ונ˙פס ˘כביכול ‰עולם ‰ו‡ „בר
לעˆמו ,על כן נכון לבנו˙ ‡˙ ‰חיים על ‰מבט ‰ז .‰ו‡ילו ‡‰מ˙ ‰עמו˜‰ ‰ז‡˙
˘‰כל ‰ו‡ ‡ורו י˙ברך ,י ‡‰מונח ‡ˆל „‡‰ם ר˜ כי„יע ‰בˆ„‰ ,מזריח‡‰ ˙ˆ˜ ‰ר‰
בלבו ומבי‡ ‰ל˙‰ר‚˘ו˙ ויר‡˙ ‰רוממו˙‡ ,ו ל˙‰בונן בז ‰בע˙ רˆון בזמנים ‚בו‰ים,
ו‚ם ז‡˙ ר˜ לחכם ומבין מ„ע˙ו ]וי˘ בכך מ˘ום 'כבו„ ‡לו˜ים ‰ס˙ר „בר' ,ו‚ם ˘י˘
לח˘ו˘ ˘‰עיסו˜ בענין נ˘‚ב ז ‰למי ˘‡ינו מ˘כיל ל˘‰י‚ו כר‡וי ,עלול ל‰בי‡
לי„י טעו˙ ח"ו[ .ועיין בענין ז ‰ב‡ריכו˙ בספר ˙'‰ני‡' ˘ער ‰יחו„ ו‡‰מונ ,‰ובספר
'נפ˘ ‰חיים' ˘ער ‚'] .ור‡ ‰בז ‰בספר 'מכ˙ב מ‡לי‰ו' ח" ‰עמו„  .486ובספר '˜„˘י
י‰ו˘ע' )שחיבר חתנו( חל˜  '‰סימן ˙כ‡ ו˙כ‚[ .ובעומ˜ ‰רי „בר ז‰ ‰ו‡ ˘‰ור˘ לכל
חילו˜י ˘‰יטו˙ ו„‰רכים ˘נ˙‰וו בין ˙למי„י ‰בע˘"ט ו‚‰ר"‡ ,ו‰מ˘כיל יבין.

ענף ג  -יוסף ויהודה כנגד מידות 'יסוד ומלכות'
ביאור בחינות יסוד ומלכות
בספרים מבו‡ר ˘˘ני מלכויו˙ ‡לו' ,מלכו˙ יוסף' ו'מלכו˙ י‰ו„ ,'‰מ˜בילו˙ ל˘ני
‰מי„ו˙ ‰נזכרו˙ בספרי ‰סו„ ,מי„ו˙ 'יסו„' ,ו'מלכו˙'‰˘ ,ם ‰מי„ו˙ ‰כוללו˙
ומ˘לימו˙ ‡˙ כללו˙ ‰מבנ˘ ‰ל ˘בע˙ ‰מי„ו˙ ˘ב‰ם מנ‰י‚ ‰ ˙‡ '‰עולם.

ו‡ף ˘‡ין לנו עס˜ בנס˙רו˙‡ ,מנם בכל ‰עניינים ‰עמו˜ים י˘ ב‰ם ‚ם רוב„ פ˘וט
˘‰וו ‰לכל נפ˘ ,ונב‡ר ז‡˙ על פי ‰מבו‡ר בספרים ,ועל פי „‰ברים ‡‰מורים לעיל,
בענין מלכו˙ י‰ו„ ‰ומלכו˙ יוסף.
ו‰נ ‰בי‡ור ענין מי„ו˙ ‡לו ‰ו‡ ,מי„˙ 'יסו„' – ‰יינו כ‡˘ר כל ‰מי„ו˙ נכללו˙
לחטיב‡ ‰ח˙ ומ˘˙לבים ומ˙מז‚ים כולם יח„ ,כלומר' ,יסו„' ‰ו‡ ‰כוח ˘ל ‡סיפ˙
כללו˙ „‰ברים ,מי ˘מ˘לב ‡˙ ‰כל ביח„ ומ‚ייס ‡˙ כל ‰כוחו˙ ומ‡ח„ם.
מי„˙ 'מלכו˙' – ‰י‡ ‰מי„˘ ‰ל ˜ליט˙ „‰ברים ,לעומ˙ 'יסו„' ‰מ‡פיין ‡˙ ‰כח
‰מרכז ‡˙ כללו˙ ‰מי„ו˙ וכוללם יח„‰ ,רי 'מלכו˙' ‰י‡ ‰כוח ˘ל ˜בל‰„ ,‰יינו
]‡חר ˘נכללו יח„[ ל˜לוט ‡ו˙ם ו˘י‰יו ˘ורים בו וממיל‡ י˘ לו ‡˙ ‰כל .וכ„‡י˙‡
'מלכו˙ – לי˙ ל ‰מ‚רמ ‰כלום' )זוהר ח"א לט ע"ב( .כלומר ˘‡ין ‰י‡ ˙וספ˙ „ברים‡ ,ל‡
כל עˆמ‡ ‰ינ‡ ‰ל‡ כלי ˜יבול וכח ˜בל ,‰ו‡ין ל‡ ‰ף „בר נוסף מ˘ל עˆמ‡ ,‰ך כח
ס‚ול˙‰ ‰ו‡ ל˜בל ל˜לוט ול‰פנים ‡˙ כל ‰כוחו˙ כולם ˘כבר נמˆ‡ים מ˜ו„ם.
יסוד  -בחינת יום השישי  -מלכות בחינת שבת
ו‡י˙‡ בספרים ˘יסו„ ‰ו‡ כנ‚„ 'יום ˘‰י˘י' ,כלומר ‰יום ˘בו ‰כין ו˘‰לים '‰
‡˙ ‰ברי‡' – ‰ויר‡ ‡לו˜ים ‡˙ כל ‡˘ר ע˘ ‰ו‰נ ‰טוב מ‡„' )בראשית א ,לא( ,ובי‡רנו
במ˜ומו ˘‡ף ˘כבר נ‡מר 'ויר‡ כי טוב' על כל ברי‡ ‰בפני עˆמ‡ ,‰מנם נ˙ווסף כ‡ן
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בפסו˜ ˘ל‡חר ˘ר‡ ˙‡ ‰כל מכלול ‰ברי‡ ‰וכיˆ„ ‰ם מ˙מז‚ים יח„יו ‰י˙ ‰ר‡י‰
מחו„˘˙ ˘ל כי טוב .וי˙יר ‰על כך ˘כ‡˘ר כולם מ˘ולבים ומ˘לימים ז ˙‡ ‰ז ‰ע˙‰
נ‡מר על כל ‰ברי‡' ‰ו‰נ ‰טוב מ‡„'.
וב˘ב˙ – 'וינח ביום ˘‰ביעי' '˘ב˙ וינפ˘'' ,ביום ˘‰ביעי נ˙על ‰וי˘ב על כס‡
כבו„ו˙ ,פ‡ר˙ עט ‰ליום ‰מנוח ‰עונ‚ ˜ר‡ ליום ˘‰ב˙' .ו‰י˙ ‰כל ‰ברי‡ ‰מעל‰
נח˙ רוח לפניו י˙ברך כ„‡י˙‡ במ„ר˘ – 'ב˘ביעי י˘ב ˜‰ב" ‰על כס‡ ˘מח,‰
ו‰עביר לפניו ˘ר ˘ל מים ב˘מח„‚ ‰ול˘ ,‰ר ˘ל נ‰רו˙ ב˘מח„‚ ‰ול˘ ,‰ר ˘ל
‰רים ב˘מח„‚ ‰ול˘ ,‰ר ˘ל ‚בעו˙ ב˘מח„‚ ‰ול ‰וכו' וכו' ו‰יו כולם עומ„ים
ב˘מח„‚ ‰ול ,‰במעין ˘ל ˘מח ‰ומ˘מחים ומר˜„ים ומרננים ומ˜לסים לפניו בכל
מיני ˜ילוס וכל מיני זמר ˘בח ו‰לל ,ו‰יו מל‡כי ˘‰ר˙ פו˙חים ‡˙ פי‰ם ו‡ומרים
י‰י כבו„  '‰לעולם ,וכולם עונים ‡חרי‰ם י˘מח  '‰במע˘יו' )בתי מדרשות ח"א  -סדר רבה
דבראשית אות טו(.
וכן ‚ם ביום ˘‰י˘י מכינים ומ˘לימים ‡˙ כללו˙ ˆ‰רכים ,וממז‚ים ‡˙ כל ˘פע
˙וˆר˙ ‰ימים ˜‰ו„מים ל‰יו˙ם מ‡וח„ים ,במיזו‚ ‰מ‡כלים ובבי˙ מוכן ו˘ולחן
ערוך ‡˘ר ל‡ יחסר כל בו˘ ,י‰ ‡‰כל ערוך ומוכן ל˘ב˙ .ומלכו˙ ‰ו‡ כנ‚„ 'יום
˘‰ב˙' ˘בו כבר ‡ין מכינים ו‡ין עו˘ים מ‡ומ ,‰מ‡חר ˘‰כל כבר נ˘לם ומוכן‡ .ל‡
כל עניינו ˘י˘ בו נ˘מ ‰י˙יר ‰ורוחב לב ל˜לוט ‡˙ כל ˘‰פע ול˙‰ענ‚ מכל ‰מוכן.
כלומר ˘מי„˙ 'מלכו˙' ‰יינו כח ˜בל.‰
יוסף מידת היסוד  -אסיפת כל הכוחות

מע˙ ‰יבו‡ר כיˆ„ מי„ו˙ ‡לו ‰ם כנ‚„ מלכויו˙ יוסף ו„ו„ .ו‰יינו ˘'יסו„' ‰ו‡
כנ‚„ 'יוסף' – ו‰יינו ‰מלך מבי˙ יוסף' ,י‰ו˘ע'‰˘ ,ו‡ כב˘ ‡˙ ‡ר ıי˘ר‡ל ,ו‡‰רı
כולל˙ ‡˙ ‰כל ‚ם ‡˙ חל˜י עבו„˙  ,'‰ו‚ם ‡˙ ז '‰˘ ‰מ˘פיע טוב ‰לי˘ר‡ל‡ .רı
י˘ר‡ל ‰י‡ נוו˘ '‰ ‰במרכזו בי˙ ‰מ˜„˘‰˘ ,ו‡ מ˜ום ‰עבו„ ‰לפניו ,ומ‡י„ך מ˘ם
‰ו‡ מ˘פיע ˘פע כ„כ˙יב 'ˆי„ ‰ברך ‡ברך' )תהילים קלב ,טו( .וכן כללו˙ ‡‰ר ıנוע„
ל‰יו˙ ‡ר˜ ıו„˘ ˘עם י˘ר‡ל חיים ב ‰ב˜„ו˘ ‰מיוח„˙ ,ויח„ עם ז‰ ‰י‡ ‡ר ıטוב‰
ורחב‡ ,‰ר ıזב˙ חלב ו„ב˘‡' ,ר˘‡ ıר עיני ‡ '‰לו˜יך ב) '‰דברים יא ,יב(‡' ,ר˘‡ ıר
ל‡ ˙חסר כל ב) '‰דברים ח ,ט( .ו‰כל מופיע ב‡ופן ˘ל ˜ביעו˙ ונˆחיו˙ – '‡ל ‰מנוח‰
ו‡ל ‰נחל .'‰ובי˙ ‰מ˜„˘ ‡˘ר בו ‰ו‡ 'בי˙ עולמים' .ונמˆ‡ ˘י‰ו˘ע פעל ל˙‚˘‰
ול‰כלל˙ כל חל˜י ‰בחינו˙ „‰רו˘ים לעם י˘ר‡ל חס„‚ ,בור˙ ,‰פ‡ר˙ ,נˆח‰ ,ו„.
וז ‰עניינ˘ ‰ל מי„˙ 'יסו„'.
דוד מידת מלכות  -קבלת כלל הכוחות

מי„˙ מלכו˙ – ‰ו‡ כ‡מור ‰כח ל‰כיל ול˜לוט ‡˙ עו˘ר ‚‰וונים ,ו‰ו‡ כנ‚„ „ו„
‰מלך ‡˘ר ˘י‡ ˘לימו˙ו ˙‰בט‡ במלכו˙ ˘למ‰˘ ‰י ‰יו˘ב על כס‡  '‰ו‰י ‰לו
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כל טוב ו˘פע ‰עולם ,בזמנו ˘ל ˘למ‚‰ ‰יעו עם י˘ר‡ל לפיס‚˙ ˘לוו˙ם וˆ‰לח˙ם,
וכל˘ון ˘‡מר ˘למ' – ‰ברוך ˘‡ '‰ר נ˙ן מנוח ‰לעמו י˘ר‡ל ככל ‡˘ר „יבר ל‡ נפל
„בר ‡ח„ מכל „ברו ‰טוב ‡˘ר „יבר' )מלכים א' ח ,נו(' – .וי˘ב י‰ו„ ‰וי˘ר‡ל לבטח
‡י˘ ˙ח˙ ‚פנו ו˙ח˙ ˙‡נ˙ו' )שם ה ,ה( 'י‰ו„ ‰וי˘ר‡ל רבים כחול ‡˘ר על ‰ים לרוב
‡וכלים ו˘ו˙ים ו˘מחים' )ד ,כ(‡' .ין כסף ל‡ נח˘ב בימי ˘למ ‰למ‡ומ' ,'‰וי˙ן ‰מלך
‡˙ ‰כסף בירו˘לים כ‡בנים' )שם י ,כא-כז(.
וכן זכ ‰בחכמ˙ ˙‰ור ‰ב„ר‚‚‰ ‰בו ‰‰ביו˙ר ˘ני˙ן ל‚‰יע ‡לי ,‰וכ„כ˙יב – 'וי˙ן
‡לו˜ים חכמ ‰ל˘למ ‰ו˙בונ‰ ‰רב ‰מ‡„ ורוחב לב כחול ‡˘ר על ˘פ˙ ‰ים' )שם ה(.
'לימ„ „ע˙ ‡˙ ‰עם ו‡יזן וחי˜ר ˙י˜ן מ˘לים ‰רב) '‰קהלת יב ,ט( .ו˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰
‰י˙‡ ‰ז ב„ר‚ ‰עיל‡י˙ ונ˘‚ב ,‰וכ„כ˙יב – 'ו‰ענן מל‡ ‡˙ בי˙  ,'‰ול‡ יכלו ‰כ‰נים
לעמו„ ל˘ר˙ מפני ‰ענן כי מל‡ כבו„  ˙‡ '‰בי˙ ) ''‰מלכים א' ח ,י( .ו‡ז ‚˙‰ל˙‰
לי˘ר‡ל ˜ירב ‰וי„י„ו˙ נפל‡ ‰ב˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰בבחינ˙ רעי ‰ו„ו„ .ע„ ˘˘ר˙‰
רוח ˜‰ו„˘ על ˘למ ‰לכ˙וב ‡˙ '˘יר ˘‰ירים' ˘כולו ˜ו„˘ ˜„˘ים.
כלומר ˘כל ˘בע˙ ‰מי„ו˙ כבר ‰יו ˘לו ונמˆ‡ים ‡ˆלו ,וזו ˘לימו˙ ‰מ„רי‚ו˙
˘‰נפ˘ ˜ולט˙ ‡˙ מכלול „‰ברים וכול‰ו ‡י˙ניי‰ו ב.‰
בחינות אלו במשיח בן יוסף ומשיח בן דוד

וכן ‡נו מוˆ‡ים „ו‚מ‡ ליחס ז ‰בין יוסף וי‰ו„ ‰לע˙י„ לבו‡˘ ,מ˘יח בן יוסף
ילחם במלחמו˙ מול כל ‚‰ויים ו‰ו‡ י˙‡מ ıל‰בי‡ ול˘‰י‚ ול‰כין ‡˙ כל „‰ברים
‰נˆרכים ל˘לימו˙ ‡‚‰ול‡] ,‰ך מ˘יח בן יוסף י‰ר‚ במלחמ˙ ‚ו‚ ומ‚ו‚ כ„‡י˙‡
בחז"ל )סוכה נב .[(:ברם „‰ ˙‚˘‰ברים בפועל ˙‰יˆ‡ ‰ל מ˘יח בן „ו„ ,וב‰ופע˙ו
י‰יו כולם ˘לווים ו˘‡ננים על ‡„מ˙ם מ˘ופעים בכל ‰טוב ,‰וכ„כ˙יב – 'וב‡ו וריננו
במרום ˆיון ונ‰רו ‡ל טוב  '‰על „‚ן ועל ˙ירו˘ ועל יˆ‰ר ועל בני ˆ‡ן וב˜ר ו‰י˙‰
נפ˘ם כ‚ן רו ‰ול‡ יוסיפו ל„‡ב ‰עו„‡ .ז ˙˘מח ב˙ול ‰במחול ,ובחורים וז˜נים
יח„יו ,ו‰פכ˙י ‡בלם ל˘˘ון ונחמ˙ים ו˘מח˙ים מי‚ונם .ורוי˙י נפ˘ ‰כ‰נים „˘ן
ועמי ‡˙ טובי י˘בעו נ‡ום ) ''‰ירמיה לא ,יא(‰' .נ ‰ימים ב‡ים נ‡ום  '‰ונ‚˘ חור˘
ב˜וˆר ו„ורך ענבים במו˘ך ‰זרע ו‰טיפו ‰‰רים עסיס וכל ‚‰בעו˙ ˙˙מו‚‚נ) '‰עמוס
ט ,יג(.
וכן במעלו˙ ‰רוחניו˙ י‚יע עם י˘ר‡ל ל˘לימו˙ו ‰עליונ ,‰וכ„כ˙יב – 'ויˆ‡ חוטר
מ‚זע י˘י ונˆר מ˘ר˘יו יפר .‰ונח ‰עליו רוח  '‰רוח חכמ ‰ובינ ‰רוח עˆ ‰ו‚בור‰
רוח „ע˙ ויר‡˙  .'‰ו‰ריחו ביר‡˙  '‰ול‡ למר‡ ‰עיניו י˘פוט ו‚ו' כי מל‡‡‰ ‰רı
„ע '‰ ˙‡ ‰כמים לים מכסים' )ישעיה יא ,א-ט( .וכן כ˙יב – 'ו‰י‡ ‰חרי כן ‡˘פוך ‡˙
רוחי על כל ב˘ר וניב‡ו בניכם ובנו˙יכם ,ז˜ניכם חלומו˙ יחלומון ,בחוריכם חזיונו˙
יר‡ו .ו‚ם על ‰עב„ים ועל ˘‰פחו˙ בימים ‰‰מ˘‡ ‰פוך ‡˙ רוחי' )יואל ג ,א-ב(' .כי
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ז‡˙ ‰ברי˙ ‡˘ר ‡כרו˙ ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל ‡חרי ‰ימים ‰‰ם נ‡ום  '‰נ˙˙י ‡˙ ˙ור˙י
ב˜רבם ועל לבם ‡כ˙בנ ‰ו‰יי˙י ל‰ם ל‡לו˜ים ו‰מ ‰י‰יו לי לעם .ול‡ ילמ„ו עו„
‡י˘ ‡˙ רע‰ו ו‡י˘ ‡˙ ‡חיו ל‡מר „עו ‡˙  '‰כי כולם י„עו ‡ו˙י למ˜טנם וע„ ‚„ולם
נ‡ום ) ''‰ירמיה לא ,לב-לג(.
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מאמר ג

מלכות יהודה ומלכות יוסף בחינות שמים וארץ
מלכות יוסף  -צרכי העם ,מלכות יהודה הנהגה רוחנית

נ˙ב‡ר במ‡מרים ˜‰ו„מים כי מ˘ני ˘בטים ‡לו ‰יו ‰מלכים בי˘ר‡ל' ,מלכו˙
י‰ו„ '‰ו'מלכו˙ יוסף' ,וכל ‡ח„ מ‰ם ˙‰ייח„ ב‡ופי מיוח„ ו˙כונו˙ מסוימו˙ ‡˘ר
‰כ˘ירו ‡ו˙ו למלכו˙‡ .ל‡ ˘נב„לו ז ‰מז ‰במעלו˙ ˘‰ונו˙ ‰נ„ר˘ו˙ לˆורך
‰מלכו˙.
וי˘ לב‡ר „‰ברים ב‚וון נוסף‰„ ,יינו ˘מלכו˙ יוסף ‰י‡ ‰מלכו˙ „‰ו‡‚˙ לרווח˙
‰עם וסיפו˜ ˆרכיו ˘‚‰מיים ,כ˙פ˜י„˘ ‰ל כל מלכו˙ בעולם .ו‡ילו מלכו˙ י‰ו„‰
‰י‡ „‰ו‡‚˙ ל˜„ו˘˙ ‰עם וסיפו˜ ˆרכיו ‰רוחניים – ˆרכי ˘מים.
מלכו˙ יוסף מייˆ‚˙ ‡˙ עם י˘ר‡ל כעם ‰יו˘ב ב‡רˆו ,עוב„ ‡˙ ‡„מ˙ו ועוס˜
בי˘ובו ˘ל עולם ב‡רחו˙ חייו ‰מיוח„ים .ו‡ילו מלכו˙ י‰ו„ ‰מייˆ‚˙ ‡˙ ‰עם
‰רוחני ,ממלכ˙ כ‰ני ‰ '‰נו˘‡ים ‡˙ „‚ל מלכו˙ו ועבו„˙ו י˙ברך.
מלכות בית דוד  -נציג מלכות ה' בארץ

ו‰נ ‰מ˘ום כך ˘˙י ‰מלכויו˙ ‰ללו נב„לו˙ ‡ף במעמ„ן ,כי מלכו˙ י‰ו„ ‰נח˘ב˙
כמלכו˙ ˘˜‰ב" ‰ממליך על י˘ר‡ל ,ב˘מו וב˘ליחו˙ו ,בעו„ ˘מלכו˙ י˘ר‡ל ‰ינ‰
מלכו˙ ˘‰עם ממליך על עˆמו .ולכן ר˜ מלכי בי˙ „ו„ נמ˘חים ב˘מן ‰מ˘ח‡ ,‰בל
מלכי י˘ר‡ל ‡ינם נמ˘חים בו )הוריות יא ,(:מ˘ום ˘˘מן ‰מ˘ח‰ ‰ו‡ מסממני מלכו˙
 ,'‰ומ˘יח˙ ‰מלכים ב˘מן ז ‰מ˘מעו˙„˜‰˘ ‰ו˘ ברוך ‰ו‡ ,מלך מלכי ‰מלכים,
חול˜ מכבו„ו לב˘ר ו„ם ומו˘חו ב˘מן ˜„˘ו ,ובכך מ˙בט‡ ˘‰ם ממונים מטעם
מלכו˙ו י˙ברך .וכמו ˘כ˙ב ‰רמב"ן )שמות ל ,לג( 'ו‡מר '˘מן מ˘ח˙ ˜„˘ י‰י ‰ז‰
לי' ,למ˘וח בו מ˘יח ˜„˘י וכו' ול‡ ינ˙ן על זר ˘‡יננו לי ,ולכן ימ˘חו בו ‰מלכים
ו‰כ‰נים „‚‰ולים ,כי ˘ני‰ם מ˘יחי  .'‰וכ˙וב )תהלים פט ,כא( 'מˆ‡˙י „ו„ עב„י ב˘מן
˜„˘י מ˘ח˙יו' ,ב˘מן ˘‰ו‡ מ˘ח˙ ˜„˘ לי'.
כלומר‰ ,מלכו˙ ‰מוחלט˙ על י˘ר‡ל ‰ינ ‰מלכו˙ ' – '‰כ‡ ‰מר  '‰מלך י˘ר‡ל
ו‚ו‡לו ˆ '‰ב‡ו˙ ‡ני ר‡˘ון ו‡ני ‡חרון ומבלע„י ‡ין ‡ל˜ים' )ישעיהו מד ,ו( – ‡ל‡
˘מלכי בי˙ „ו„ מכ‰נים כ˘ליחי מלכו˙ו י˙ברך ,ו˜‰ב"‰ ‰ו‡ ‰מוסר בי„ם ‡˙ ˘בט
‰מלכו˙ ל‰נ‰י‚ ‡˙ עמו ב˘מו ,וכן ‰ו‡ ‡ומר )שמואל א' טז ,א( – 'וי‡מר ‡ '‰ל ˘מו‡ל
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ו‚ו' מל‡ ˜רנך ˘מן ולך ‡˘לחך ‡ל י˘י בי˙ ‰לחמי כי ר‡י˙י בבניו לי מלך' .ז‰ו
‡פו‡ עניינ˘ ‰ל מלכו˙ בי˙ „ו„ – 'לי מלך' – מלך ˘ל ‰ ,'‰יו˘ב על כס‡ מלכו˙ '‰
למלוך ב˘מו.
וכל˘ון ‰כ˙וב – 'וי˘ב ˘למ ‰על כס‡  '‰למלך ˙ח˙ „וי„ ‡ביו' )דברי הימים א' כט ,כג(.
ו‡ומר )שם כח ,ה( – 'ויבחר ב˘למ ‰בני ל˘ב˙ על כס‡ מלכו˙  '‰על י˘ר‡ל'.
וז‰ ‰טעם ב‡‰י „ינ‡ ˘‡מרו ב‚מר‡ – '‡ין י˘יב ‰בעזר‡ ‰ל‡ למלכי בי˙ „ו„
בלב„ ˘נ‡מר ויבו‡ ‰מלך „ו„ וי˘ב לפני ) ''‰יומא סט .(:כי מלכי בי˙ „ו„ בלב„
יו˘בים על כס‡ מלכו˙ם מˆ„ ‰יו˙ם יו˘בים לפני  '‰למלוך מטעמו.
ומז ‰נובע˙ ‚ם ‰‰לכ‡' – ‰ין ממנין ‡ו˙ן ) -את מלכי ישראל( בירו˘לים לעולם‡ ,ל‡
מלך י˘ר‡ל מזרע „ו„' )רמב"ם הלכות מלכים פ"א ה"י( .כי ‰ו‡יל ו‰עיר ‰ז‡˙ ‰י‡ עיר ,'‰
'כי בחר  '‰בˆיון ‡ו ‰למו˘ב לו' )תהלים קלב ,יג(‰ ,רי ˘כס‡ ‰מלכו˙ בירו˘לים ‰ו‡
כס‡ מלכו˙  ,'‰ו‡ין ל‰ו˘יב עליו מלך ˘‡ינו נבחר ב˘מו ובמינויו ˘ל ˜‰ב".‰
וכן ‡מרו )תוספתא תרומות פ"ז ה"כ( 'כל ‰מור„ במלכו˙ בי˙ „ו„ חייב מי˙ ,'‰לפי
˘‰ו‡ כמור„ במלכו˙ ˘מים .וב˘ונ ‰מ„ינו ˘ל ‰מור„ ב˘‡ר מלכויו˙‡˘ ,ם רˆ‰
‰מלך לפטור ‡ו˙ו מן „‰ין ‰ר˘ו˙ בי„ו‰ ,רי ˘‰מור„ במלכו˙ בי˙ „ו„ חייב מי˙‰
מˆ„ כבו„ ˘מים ,ו‡פילו ‰מלך עˆמו ‡ם מחל על כבו„ו ‡ין כבו„ו מחול ,ו‡ינו יכול
ל‰מ˙י˜ ‡˙ „ינו) .עיין רמב"ם מלכים פ"ג ה"ח ,ובכתבי הגרי"ז הלוי אות קיב(.
וכל ז ‰ל‡ ˘ייך במלכו˙ יוסף ,כי מלכו˙ י˘ר‡ל ל‡ ‰י˙ ‰מלכו˙ ˘לוח ‰מן
˘‰מים‡ ,ל‡ זו מלכו˙ מˆ„ ‰עם ‰נˆרכים למלך ל‰נ‰י‚ם ולנ‰לם ולספ˜ ˆרכי‰ם.
מלכות בית דוד  -חכמה ,מלכות יוסף  -שפע וגבורה

מלכו˙ ˘למ‰˘ ,‰י‡ פס‚˙ ˘לימו˙˘ ‰ל מלכו˙ בי˙ „ו„ בירו˘לים‰ ,י˙ ‰מלכו˙
˘ל חכמ ,‰יו˙ר מ‡˘ר מלכו˙ ˘ל ‚בור .‰ובעו„ ‡˘ר במלכו˙ יוסף ב‡ ‰לי„י ביטוי
‚בור˙ ‰עם ועˆמ˙ כוחו ,במלחמו˙ ובכיבו˘ ‡רˆו˙ ,כ„ברי ‰ברכ˘‡ ‰ר ברכו… מ˘‰
– 'בכור ˘ורו „‰ר לו ו˜רני ר‡ם ˜רניו ב‰ם עמים ינ‚ח יח„יו ‡פסי ‡ר) 'ıדברים לג ,יז(,
‰רי ˘ב˙˜ופ˙ ˘למ˘ ‰כינו ‰בחז"ל 'סי‰ר‡ ב‡˘למו˙‡' )זוהר ח"א קנ ע"א( ,ל‡ נטר„ו
י˘ר‡ל במלחמו˙ ובכיבו˘ים‡ ,ל‡ ‡י˘ ˙ח˙ ‚פנו י˘בו ב˘לו ‰ובטח‰ .י˙ ‰זו ‚ם
‰מלכו˙ ‡‰חרונ˘‡ ‰ר ליכ„ ‰בחכמ ‰וב˙בונ ˙‡ ‰כל ˘בטי י˘ר‡ל ˙ח˙ ממלכ‰
‡ח˙ ,ל‡ בחיל ול‡ בכוח – כי ‡ם ברוח ,כ‡˘ר מעי„ים ‰כ˙ובים ב˙י‡ור רב ' -וי˘ב
י‰ו„ ‰וי˘ר‡ל לבטח ‡י˘ ˙ח˙ ‚פנו ו˙ח˙ ˙‡נ˙ו ,מ„ן וע„ ב‡ר ˘בע כל ימי ˘למ‰
ו‚ו' .וי˙ן ‡לו˜ים חכמ ‰ל˘למ ,‰ו˙בונ‰ ‰רב ‰מ‡„ ,ורוחב לב כחול ‡˘ר על ˘פ˙
‰ים ,ו˙רב חכמ˙ ˘למ ‰מחכמ˙ כל בני ˜„ם ומכל חכמ˙ מˆרים ,ויחכם מכל „‡‰ם,
מ‡י˙ן ‡‰זרחי ו‰ימן וכלכל ו„ר„ע בני מחול ,וי‰י ˘מו בכל ‚‰וים סביב ו‚ו' ויבו‡ו
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מכל ‰עמים ל˘מוע ‡˙ חכמ˙ ˘למ ,‰מ‡˙ כל מלכי ‡‰ר˘‡ ıר ˘מעו ‡˙ חכמ˙ו'
)מלכים א' ה ,ה-יד(.
‰נ ‰כי כן ,לעומ˙ מלכי י˘ר‡ל ˘‰ם '˘לוחי „י„ן'‰ ,רי ˘מלכו˙ בי˙ „ו„ ‰ם
'˘לוחי „רחמנ‡'.
מלכות יהודה  -שבטי המקדש  -לוי יהודה ובנימין

כ‡˘ר ל‡ זכינו ונ˙פל‚ ‰מלכו˙ ‡‰ומ‡ ,‰ופן ˙‰‰פל‚ו˙ ‰י˘‡ ‰ר מלכו˙ י˘ר‡ל
˘רר ‰על ע˘ר˙ ˘‰בטים‰ ,מכונים בפי ‰נבי‡ים ב˘ם '‡פרים' ,וע˘ר˙ ˘‰בטים
נפר„ו מ‡˙ י‰ו„ ‰ומלכו˙ בי˙ „ו„ ,ו‰עמי„ו ל‰ם ‡˙ ממלכ˙ י˘ר‡ל ,בר‡˘ו˙
ירבעם בן נבט מ˘בט יוסף ,ו˘‡ר מלכי י˘ר‡ל.
ו‡ילו מלכו˙ בי˙ „ו„ בר‡˘ו˙ ‰מלך רחבעם בן ˘למ˘ ,‰לט ‰על ˘ל˘˙ ˘‰בטים
‰נו˘‡ים ‡˙ „‚ל מלכו˙  '‰ועבו„˙ו‰„ ,יינו י‰ו„˘ – ‰בט ‰מלוכ ‰עˆמו ,ו˘בט
בנימין – ƒעמו ָחל˜ י‰ו„ ˙‡ ‰מ˜ום ‰מ˜„˘ בירו˘לים ו‰ו‡ ‰נ˜ר‡ 'י„י„ ) ''‰דברים לג,
יב( ,ו˘בט לוי ו‰כ‰נים.
כמו ˘כ˙וב – 'ויבו‡ רחבעם ירו˘לם וי˜‰ל ‡˙ כל בי˙ י‰ו„ ‰ו‡˙ ˘בט בנימין'
)מלכים א' יב ,כא( .וכ˙יב על מלכו˙ רחבעם – 'וי‰י לו י‰ו„ ‰ובנימין .ו‰כ‰נים ו‰לוים
‡˘ר בכל י˘ר‡ל ˙‰יˆבו עליו מכל ‚בולם .כי עזבו ‰לוים ‡˙ מ‚ר˘י‰ם ו‡חוז˙ם
וילכו לי‰ו„ ‰ולירו˘לם כי ‰זניחם ירבעם ובניו מכ‰ן ל) '‰דברי הימים ב' יא ,יב -יד(.
‰רי ˘˘ל˘˙ ˘‰בטים ‰נבחרים‰ ,מייˆ‚ים ‡˙ ˆרכי ˘מים ,עבו„˙  '‰וכבו„
מלכו˙ו ו˘‰ר‡˙ ˘כינ˙ו בי˘ר‡ל – ‰יו נ˙ונים ˙ח˙ מלכו˙ו ˘ל י‰ו„ .‰ו‰יינו כ‡מור
כי ירו˘לים ‰י‡ עיר ' ,'‰כי בחר  '‰בˆיון ‡ו ‰למו˘ב לו' )תהלים קלב ,יג(.
ו‰נ‰ ‰ו‡ „בר נפל‡ ˘„וו˜‡ ˘בט בנימין מבני רחל ,ל‡ ‰לך ‡חר מלכי בני יוסףז,
‡ל‡ „ב˜ בממלכ˙ י‰ו„ ‰ובי˙ „ו„ ˘‰ם מבני ל‡ ,‰ו‰יינו כ‡מור מ˘ום ˘‡ופי‰
˘ל מלכו˙ י‰ו„‰ ‰י‡ מלכו˙ ˘מים ,ובנימין ‡˘ר ˘‰כינ ‰בחל˜ו ונ‡מר בו 'י„י„ '‰
י˘כון לבטח עליו חופף עליו כל ‰יום ובין כ˙פיו ˘כן' ,על כן ‰ו‡ ‰י˘ ‰ייך ב˙כונ˙ו
ו˘ור˘ עניינו למלכו˙ י‰ו„] ‰ועיין בבי‡ורי ‰פסו˜ים )מד ,לג( מ˘ ‰כ˙בנו רמז ל„בר
במע˘י ˘‰בטים ,במ˘ ‰י‰ו„ ‰מסר נפ˘ו על בנימין[.
ומ‡י„ך ˘‡ר ע˘ר˙ ˘‰בטים ˘רובם מ‰ם ‰ם מבני ל‡ ‰ובני ˘פח˙ ל‡˘] ‰בטי
ר‡ובן ˘מעון י˘˘כר זבולון ‚„ ו‡˘ר[ ,נטו ‡חר מלכי יוסף ונט˘ו ‡˙ מלכו˙ י‰ו„.‰
ז .והנה בכך נמלט בנימין מגורלם של עשרת השבטים ,אשר הוגלו על ידי מלך אשור ,ונשתכח זכרם ואבדו את
שייכותם למציאות העם הנבחר ,עד עת קץ .ועל ידי שני שבטים אלו נותרו בעם ישראל גזע שני האמהות רחל ולאה,
ולא אבד זרע רחל מעם יעקב.
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כי ‰לכו ‡חר רˆון ˆרכי‰ם ˘‚‰מיים ,ו‰ע„יפו ‡˙ מלכי יוסף ‡˘ר ‰טיבו ללכ˙ ‡חר
רˆון ‰עם ולספ˜ ב˘פע ‡˙ ˆרכי‰ם.
יהודה עסק בצרכי הארץ למען המטרה האלוקית

ו‡ף כי ‚ם מלכו˙ „ו„ ל‡ ‰ניח ‰י„ ‰מלעסו˜ בˆרכיו ‡‰רˆיים ˘ל ‰עם ,בכיבו˘
‡‰ר ıובמלחמו˙ י˘ר‡ל ‡ף ב˘ב˙ו ב‡רˆו‡ ,ולם ‚ם במ‰ו˙ם וב‡ופיים ˘ל „ברים
‡לו נב„לים מלכי י‰ו„ ‰ממלכי יוסף ,כ‡˘ר מלכי יוסף עס˜ו בכיבו˘ ‡‰ר ıלמען
˜יומו ˘‚‰מי ˘ל ‰עם וי˘יב˙ו בטח ב‡רˆו ,ו‡ילו מלכי י‰ו„ ‰מ‚מ˙ם בכיבו˘
‡‰ר‰ ıי˙ ‰ל˘ם ‰מטר‡‰ ‰לו˜י˙ ˘ב‰„ ,‰יינו למען ˜יומו ‰רוחני ˘ל ‰עם ,ב‰
יעב„ו ‡˙  '‰וי„ב˜ו ב„רכיו ו˙˘ר˘‰ ‰כינ ‰ב˜רבם .כענין ˘נ‡מר – 'וי˙ן ל‰ם
‡רˆו˙ ‚וים ועמל ל‡ומים ייר˘ו ,בעבור י˘מרו חו˜יו ו˙ורו˙יו ינˆורו' )תהילים קה ,מד-
מה( .כלומר ,ל‡ ‰כיבו˘ עˆמו ‰יוו ‰עי˜ר ‰מטר‡ ,‰ל‡ ˙כלי˙ו ‰י˙ ‰ל˘ם ‰רחב˙
‚בולו˙ „˜‰ו˘ ‰ו„‡‰ר˙ כבו„ ˘מים ,ל˘‰כין ‡˙ י˘ר‡ל בטח ב‡רˆו על מנ˙ ˘יוכל
לעסו˜ ב˙ור˙  '‰כחפˆו ובעבו„˙ו י˙ברך ˘מו .ול‡ נˆרכ ‰לו ˘‰לו ‰ו˘‰לום ב‡רı
‡ל‡ כ‡מˆעי לבנין בי˙ ‰מ˜„˘.
עניינ˘ ‰ל מלכו˙ יוסף ‰ו‡ ‡פו‡ ,בניינו ˘ל ‰עם ,ו‡ילו מלכו˙ י‰ו„ ‰עניינ‰
מילוי ‡‰ור ‰רוחני ויˆי˜˙ ˙‰וכן ‰פנימי ,ל˙וך ‰כלים ˘‰וכנו בי„י מלכו˙ יוסף.
וכן ‡נו מוˆ‡ים ‚ם ב˙חיל˙ו ˘ל כיבו˘ ‡‰ר ıוי˘יב˙˘ ,‰זו נע˘˙‡ ‰מנם בי„י
י‰ו˘ע ,ממט‡ ‰פרים ˘‰ו‡ מזרעו ˘ל יוסף‡ ,ך בי˙ ‰מ˜„˘ בירו˘לים ,נבנ ‰בי„י
מלכו˙ „ו„ ו˘למ.‰
]וכן מˆינו ב„ור ‰מ„בר ˘י‰ו˘ע מבני יוסף נלחם בעמל˜ ,ובˆל‡ל בן ‡ורי בן חור
מ˘בט י‰ו„ ‰בנ‰ ˙‡ ‰מ˘כן .ול‡חר מכן נלחם ˘‡ול בעמל˜ ,ו„ו„ ו˘למ ‰בנו ‡˙
‰בי˙ ,כ‡מור .וכן בע˙ בנין בי˙ ˘ני ‰יו מר„כי ו‡ס˙ר מ˘בט בנימין במערכ ‰מול
‰מן ‚‚‡‰י ,ול‡חר מכן זרובבל ונחמי ‰מזרע „ו„ בנו ‡˙ ‰בי˙ .כמבו‡ר בספר זכרי‰
ובספר עזר‡[.
ואת יהודה שלח להורות  -להקים בית תלמוד

ו‰נ˙‰ ‰מז‚ו˙ נפל‡ ‰זו˘ ,ב ‰מ˘לימ ‰מלכו˙ ‡ח˙ ‡˙ רעו˙ ,‰כל ‡ח„ ב˙פ˜י„‰
מˆינו „ו‚מ˙ ‰בר‡˘י˙ עניינם כ‡˘ר ב‡ו למˆרים‰˘ ,רי יוסף ‰ו‡ ‰י‰ ‰מ˘ביר לכל
‡‰ר‰ ıנ˙ונ˙ ‰ח˙ מלכו˙ו ,ו‰ו‡ זן ומכלכל ‡˙ ‡חיו ומעמי„ ל‰ם ‡˙ כל ˆרכי‰ם,
בנ˙ינ˙ ‡ר‚ ıו˘ן למ‚ורים ל‰ם ולמ˜ני‰ם ,ו‡ילו י‰ו„‰ ‰ו‡ ‡˘ר ב‡ ל‰נחו˙ ‡˙
„‰רך ול˘‰לים ‡˙ ‰כנ˙ ‰מ˜ום ל‰יו˙ו ר‡וי לבו‡ו ˘ל יע˜ב .כמו ˘כ˙וב – 'ו‡˙
י‰ו„˘ ‰לח לפניו ‡ל יוסף ל‰ורו˙ לפניו ‚ו˘נ) '‰מו ,כח( .ו‡ף כי לפי פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡
‰י ‰ז ‰כ„י 'ל‰ורו˙ לו ‰י‡ך י˙יי˘ב ב ,'‰כלומר לבחור לו מ˜ום ר‡וי ומ˙‡ים
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לי˘יב˙ מ˘פח˙ יע˜ב‰ .רי ˘בעומ˜ם ˘ל „ברים „ר˘ו חז"ל ,כי ל‡ למען ˙‰‰יי˘בו˙
˘‚‰מי˙ נ˘לח י‰ו„ ‰לפני יע˜ב ל‡ר‚ ıו˘ן‡ ,ל‡ כמו ˘כ˙ב ר˘"י – 'ומ„ר˘ ‡‚„‰
ל‰ורו˙ לפניו ל˙˜ן לו בי˙ ˙למו„ ˘מ˘ם ˙ˆ‡ ‰ור‡ .'‰זו‰י ‰מטר˘ ‰למענ ‰נ˘לח
י‰ו„ ,‰וזו‰י ‰מטר˘ ‰למענ ‰עוס˜˙ מלכו˙ י‰ו„ ‰ל„ורו˙י.‰
כי מבחינ˙˘ ‰ל מלכו˙ י‰ו„ ,‰י˘וב ‡‰ר ,ıפירו˘˜‰ ‰מ˙ בניינו ‰רוחני ˘ל ‰עם,
ו˘ליח˙ י‰ו„ ‰ל‰ורו˙ לפניו 'כיˆ„ י˙יי˘ב ב ,'‰מ˘מעו˙‡ ‰ח˙ ‰י‡ ,ל‰כין מ˜ום
ר‡וי ומ˙‡ים ל‰נ ˙‚‰חיי ˙ור ‰ו„ע˙ ‡לו˜ים ,ול˙˜ן לו בי˙ ˙למו„ ו‰ור‡.‰
בין ברכת יהודה לברכת יוסף

‚ם בברכו˙ ˘ברך יע˜ב ‡˙ בניו ,כ˘כל ‡ח„ ו‡ח„ זכ ‰לברכ ‰מיוח„˙ לפי מ‰ו˙ו
ו˙כונ˙ נפ˘ו – '‡י˘ ‡˘ר כברכ˙ו ברך ‡ו˙ם' )מט ,כח( – ב‡ לי„י ביטוי ‰ב„ל ז˘ ‰בין
י‰ו„ ‰ויוסף .כי ‡מנם ‡˙ ˘ני‰ם בירך יע˜ב בטוב ‰וב˘פע רב ,ב‡ריכו˙ „ברים
ובמי„ ‰י˙יר ‰על ˘‡ר ˘‰בטים‡ ,ך ברכ˙ י‰ו„‰ ‰ינ ‰ברכ˙ מלכו˙ ˘במרכז‰
עומ„˙ ˙ור˙  '‰ומ˘פטיו – 'ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„ ‰ומחו˜˜ מבין ר‚ליו ע„ כי יבו‡
˘יל ‰ולו י˜ ˙‰עמים' )מט ,י( .ז‰ו עי˜ר עניינ˘ ‰ל ‰ברכ ,‰ו‡ילו כל ‰פרטים ‰נלווים
– '‡וסרי ל‚פן עיר ‰ול˘ור˜ ‰בני ‡˙ונו כיבס ביין לבו˘ו וב„ם ענבים סו˙ו ,חכלילי
עינים מיין ולבן ˘נים מחלב' )שם יא-יב( – ‡ינם ‡ל‡ „ברים מ˘ניים ,ו‡ף ‰ם ˜רובים
יו˙ר ‡ל ‰רוח מ‡˘ר ‡ל ‰חומר ,כמו ˘‡מרו 'חמר‡ וריחני פ˜חין' )יומא עו ,(.ב‰יו˙ם
מסו‚לים ל‰רחב˙ ‰לב וי˘וב „‰ע˙ ,וכל מטר˙ם ‰יינו ˘י‰יו לסיוע ל˙כלי˙ ‡‰מור‰
בר‡˘ ‰ברכ ,‰ל˜‰ים מזרעו נ˘י‡ים וחכמים˘ ,ופטים ומחו˜˜ים‡ .בל ברכ˙ יוסף,
מו˜„ עניינ‰ ‰י‡ ברכ˙ ‰חיים ו˘‰פע ‰רב˘ ,יו˘פע ויורעף עליו מן ˘‰מים – 'מ‡–ל
‡ביך ויעזרך ו‡˙ ˘–„י ויברכך ברכו˙ ˘מים מעל ברכו˙ ˙‰ום רובˆ˙ ˙ח˙ ברכו˙
˘„ים ורחם ,ברכו˙ ‡ביך ‚ברו על ברכו˙ ‰ורי ע„ ˙‡ו˙ ‚בעו˙ עולם ˙‰יין לר‡˘
יוסף ול˜„˜ו„ נזיר ‡חיו' )שם כה-כו(.
שורש שבטי יהודה ויוסף בעת לידתם

ו‡פ˘ר ,כי יסו„ ‰‰ב„ל ˘בין מלכו˙ י‰ו„ ‰לבין מלכו˙ יוסף ,כבר נעו ıבער˘
לי„˙ם ,כ˘נול„ו ל‡ימו˙י‰ם רחל ול‡˘ .‰כן כ‡˘ר נול„ י‰ו„‡ ‰מר ‰ל‡‰' – ‰פעם
‡ו„) ''‰ ˙‡ ‰כט ,לה( ,ומכ‡ן ˘מו 'י‰ו„ .'‰ו‡ילו יוסף נול„ מ˙וך טענ˙ רחל – '‰ב‰
לי בנים ו‡ם ‡ין מ˙‡ ‰נכי' )ל ,א( ,וב‰יוול„ו ‡מר‡' – ‰סף ‡ל˜ים ‡˙ חרפ˙י ,ו˙˜ר‡
‡˙ ˘מו יוסף ל‡מר יוסף  '‰לי בן ‡חר' )ל ,כג-כה(‰ .רי ˘בלי„˙ י‰ו„ ‰ב‡ ‰לי„י ביטוי
‰‰ו„‡ ‰ו‰ייחול ל ,'‰כ˘נ˘‡ ‰ל‡‰ ‰ו„‡ ‰לפניו על טובו „‚‰ול ,ו‡ילו בלי„˙ יוסף
ב‡ ‰לי„י ביטוי ˆ‰לח˙ ‰חיים ‡‰נו˘יים ,כ‡˘ר בלע„יו ר‡˙ ‰רחל ‡˙ חיי ‰כחסרי
ערך ו˙וחל˙ ,ובלי„˙ו ר‡˙ ‰רחל ענין ˘ל כבו„ ו‚„ול ,‰ו‡ו˙ ל‰מ˘ך ˆ‰לח˙.‰
ומ˙וך ˘˘מו ˘ל ‡„ם מור ‰על מ‰ו˙ו ]כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ 'רבי מ‡יר ‰ו„ ‰יי˜ ב˘מ‡'
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)יומא פג – [(:לפיכך ‡ף נב„לו ‰בנים בייעו„ם ,כ‡˘ר עניינו ˘ל יוסף ‰ו‡ ˆ‰לח˙ עס˜י
‰חיים ,ועניינו ˘ל י‰ו„‰ ‰ו‡ „‡‰ר˙ עס˜י ˘מים.
משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

‰נ ‰כי כן ,בחינ ‰זו עובר˙ כחוט ˘‰ני בכל „ורו˙ י˘ר‡ל ,כ‡˘ר מלכו˙ יוסף
עוס˜˙ ב‰כנ˙ ˆ‰רכים ˘‚‰מיים ,ומלכו˙ י‰ו„ ‰יוˆ˜˙ ב‰ם ‡˙ ˙‰וכן ‰רוחני,
ומבי‡ ˙‡ ‰בניינו ומפעלו ˘ל יוסף לי„י ˙כלי˙ו ומטר˙ו ‰נעלי˙ .כך מכין יוסף ‡˙
‡ר‚ ıו˘ן למ‚ורי יע˜ב – וי‰ו„ ‰מ˙˜ן ב ‰בי˙ ˙למו„ ו‰ור‡ .‰י‰ו˘ע כוב˘ ‡˙
‡‰ר ıנחל ‰לי˘ר‡ל – ומלכו˙ בי˙ „ו„ בונ ‰בירו˘לים ‡˙ בי˙ ‰בחיר.‰
ועל ‡ו˙„‰ ‰רך ˜בל ‰בי„ינו מפי חז"ל )עיין סוכה נב .ובמהרש"א שם( ,כי לע˙י„ לבו‡
יעמו„ ˙חיל ‰מ˘יח בן יוסף ,ו‰ו‡ ‡˘ר ילחם ב‡ויבי י˘ר‡ל בעוז וב‚בור] ,‰וב˙ום
˙פ˜י„ו ‡ף י‰ר‚ במלחמ ,[‰ו‡ילו מ˘יח בן „ו„ ‰ו‡ ‡˘ר י˘לים ‡˙ ‰מל‡כ ‰ויבנ‰
‡˙ בי˙ ‰מ˜„˘.
ו‰נ ‰מלכו˙ מ˘יח בן „ו„ ‡ינ ‰מ˙בט‡˙ ב‚בור˙ מלחמו˙יו‡ ,ל‡ בחכמ˙ ˆ„˜ו
ורוממו˙ מ˘פטו .כמו ˘נ‡מר – 'ויˆ‡ חוטר מ‚זע י˘י ונˆר מ˘ר˘יו יפר .‰ונח ‰עליו
רוח  '‰רוח חכמ ‰ובינ ‰רוח עˆ ‰ו‚בור ‰רוח „ע˙ ויר‡˙  ,'‰ו‰ריחו ביר‡˙  '‰ול‡
למר‡ ‰עיניו י˘פוט ול‡ למ˘מע ‡זניו יוכיח ,ו˘פט בˆ„˜ „לים ו‰וכיח במי˘ור
לענוי ‡ר ıו‰כ‡ ‰ר ıב˘בט פיו וברוח ˘פ˙יו ימי˙ ר˘ע') .ישעיהו יא ,א-ד(.
ול‡ על י˘ר‡ל לב„ו ימלוך ‰מלך ‰מ˘יח‡ ,ל‡ כל ‚‰ויים י˜בˆו ‡ליו ויכנעו
˙ח˙יו ,וי‚„ל כס‡ו ו˙נ˘‡ מלכו˙ו ע„ מ‡„ ,כ‡˘ר י˘ב על כס‡  '‰וי˘פוט ‡˙ יו˘בי
˙בל ברוח ˜„˘ו ,כמו ˘נ‡מר – 'ו‰י ‰ב‡חרי˙ ‰ימים ,נכון י‰י‰ ‰ר בי˙  '‰בר‡˘
‰‰רים ונ˘‡ מ‚בעו˙ ,ונ‰רו ‡ליו כל ‚‰וים ,ו‰לכו עמים רבים ,ו‡מרו לכו ונעל‡ ‰ל
‰ר ‡ '‰ל בי˙ ‡לו˜י יע˜ב ,ויורנו מ„רכיו ונלכ ‰ב‡ורחו˙יו ,כי מˆיון ˙ˆ‡ ˙ור ‰ו„בר
 '‰מירו˘לים .ו˘פט בין ‚‰ויים ו‰וכיח לעמים רבים' )ישעיהו ב ,ב-ד(.
ו‰נ ‰מלכו˙ יוסף ˘עי˜ר עניינ‰ ‰ו‡ ‰כנ˙ ‰כלים ˘‚‰מיים ו‰כ˘ר למלכו˙ י‰ו„,‰
‡זי כ‡˘ר י‚יע ˘לימו˙ מˆבו ˘ל עם י˘ר‡ל ,ול‡ יˆטרכו כלל לפעול למען ˙‚˘‰
ˆרכי‰ם˙ ,ח„ל מלכו˙ יוסף מל˜˙‰יים ,וכל ‰עם ילכו ל‡ורו ˘ל מ˘יח בן „ו„ ,כ‡˘ר
מ˙נב‡ יחז˜‡ל – '‰נ‡ ‰ני לו˜ח ‡˙ ע ıיוסף ‡˘ר בי„ ‡פרים ו˘בטי י˘ר‡ל חבריו,
ונ˙˙י ‡ו˙ם עליו ‡˙ ע ıי‰ו„ ‰וע˘י˙ים לע‡ ıח„ ,ו‰יו ‡ח„ בי„י ו‚ו' ‰נ‡ ‰ני לו˜ח
‡˙ בני י˘ר‡ל מבין ‚‰וים ‡˘ר ‰לכו ˘ם ,ו˜בˆ˙י ‡ו˙ם מסביב ו‰ב‡˙י ‡ו˙ם ‡ל
‡„מ˙ם .וע˘י˙י ‡ו˙ם ל‚וי ‡ח„ ב‡ר ıב‰רי י˘ר‡ל ,ומלך ‡ח„ י‰י ‰לכולם למלך,
ול‡ י‰יו עו„ ל˘ני ‚וים ול‡ יחˆו עו„ ל˘˙י ממלכו˙ עו„ ו‚ו' וי˘בו על ‡‰ר ıו‚ו'
‰מ ‰ובני‰ם ובני בני‰ם ע„ עולם ,ו„ו„ עב„י נ˘י‡ ל‰ם לעולם' )לז ,כ-כה(.
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יוסף בחינת יום השישי ,דוד בחינת שבת
]ו‰נ ‰נ˙ב‡ר במ‡מר ˜‰ו„ם ˘על פי ˙ור˙ ‰סו„ ,יוסף ‰ו‡ כנ‚„ ‰מי„˘˘‰ ‰י˙,
˘‰י‡ ספיר˙ יסו„ .ו‡ילו „ו„ ‰ו‡ כנ‚„ ‰מי„˘‰ ‰ביעי˙‰ ,ל‡ ‰י‡ ספיר˙ מלכו˙.
ו‡י˙‡ בכ˙בי ‡‰ר"י ,כי יוסף ‰ו‡ בחינ˙ יום ˘˘‰י ,ו„ו„ ‰ו‡ בחינ˙ יום ˘‰ב˙.
ו„‰ברים ˙ו‡מים ‡ל ‡‰מור ,כי ‡כן יום ˘˘‰י מ‰וו ‰כולו ‰כנ ‰ל˜ר‡˙ ‰יום
˘‰ביעי ,ו‡˘ר נוע„ ל‰כין ול˙˜ן בו ˆרכי יום ˘‰ב˙ – 'ו‰י ‰ביום ˘˘‰י ו‰כינו ‡˙
‡˘ר יבי‡ו' )שמות טז ,ה( .ובמ˜ביל לכך זו ‰י‡ ˙עו„˙˘ ‰ל מלכו˙ בי˙ יוסף ,ל˙˜ן
ול‰כ˘יר ‡˙ ‰עולם ל˜ר‡˙ בו‡˘ ‰ל  '‰בעולם כ„כ˙יב 'ו‰י '‰ ‰למלך על כל ‡‰ר'ı
)זכריה יד ,ט(‰˘ ,ו‡ בבחינ˙ יום ˘‰ב˙ – יומו ˘ל ˜‰ב" ,‰בו י˘מחו במלכו˙ו ˘ומרי
˘ב˙ ו˜ור‡י עונ‚ ,וכולו ˜„ו˘ ‡ך ור˜ לחפˆי ˘מים ,ו‡כן ‡ז י‰י‰ ‰מלך מ˘יח בן
„ו„[.
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מבט האמונה על המאורעות בעולם

'וע˙‡ ‰ל ˙עˆבו ,ו‡ל יחר בעיניכם כי מכר˙ם ‡ו˙י ‰נ ,‰כי למחי˘ ‰לחני ‡לו˜ים
לפניכם ...וע˙ ‰ל‡ ‡˙ם ˘לח˙ם ‡ו˙י ‰נ ,‰כי ‡‰לו˜ים ,וי˘ימני ל‡ב לפרע ‰ול‡„ון
לכל בי˙ו ,ומו˘ל בכל ‡ר ıמˆרים' )מה ,ה-ח(.
וכן ניחמם יוסף ל‡חר מו˙ יע˜ב – '‡˙ם ח˘ב˙ם עלי רע‡ ,‰לו˜ים ח˘ב ‰לטוב,‰
למען ע˘ ‰כיום ‰ז ‰ל‰חיו˙ עם רב' )נ ,כ(.
פסו˜ים ‡לו מ˘רי˘ים בנו ‡˙ נ˜ו„˙ ‰מבט ‰נכון ו‡‰מי˙י על ˙˘‰ל˘לו˙
‰מ‡ורעו˙ בעולם ,כי ‡ף ˘˙‰ור ‰מספר˙ לפני כן ‡˙ כל ˙˘‰ל˘לו˙ „‰ברים
‰פל‡י˙ ו˙‰מו ‰‰כיˆ„ נס˙בבו „‰ברים ע„ ˘‡‰חים מכרו ‡˙ יוסף למˆרים ,ובמבט
טבעי כ„רכו ˘ל עולם ,נר‡ים „‰ברים כפעולו˙י‰ם ˘ל ‡‰נ˘ים˘‡ ,ר מחמ˙ בחיר˙ם
˘‰לילי˙ ‚רמו ל˙וˆ‡ו˙ ˜˘ו˙ .וב‡ ‰כ˙וב ללמ„נו בז˜˘‰‰ ˙‡ ‰פ‰ ‰נכונ ,‰כי
‰מ‡ורעו˙ ו˙‰וˆ‡ו˙ כ˘לעˆמם ‡ינם כי ‡ם מע˘‡‰ ‰לו˜ים ‡˘ר לו לב„ נ˙כנו
עלילו˙ ,ו‰ו‡ ‡˘ר ‰וביל ‡˙ יוסף למˆרים ,וסיבב ‡˙ כל ˙‰וˆ‡ו˙ ,ו‡ין ל˘ום ‡„ם
˘‰פע ‰ל˘נו˙ ‡˙ ‰מˆי‡ו˙.
ו‡מנם ‡ף ˘‡‰לו˜ים ˘לחו ,מכל מ˜ום ל‚בי‰ם נח˘ב לחט‡ ,כיון ˘מח˘ב˙ם
‰י˙ ‰לרע ‰וכמו ˘‡מר – 'ו‡˙ם ח˘ב˙ם עלי רע .'‰ו‡י˙‡ בחז"ל ˘על חט‡ ז ‰נ‰ר‚ו
ע˘ר‰ ‰רו‚י מלכו˙ .ו‰נ ‰לפי „ע˙ כמ ‰מן ‰ר‡˘ונים‚ ,זיר˙ ˘עבו„ם ˘ל בני י˘ר‡ל
במˆרים ,ב‡ ‰כנ‚„ מכיר˙ יוסף לעב„ו˙ .וביו˙ר מוטעמים „‰ברים ב‡ברבנ‡ל )פרשת
וישב( ˘כ˙ב – 'ולפי ˘במˆרים חט‡ו˘ ,מכרו‰ו ל‰יו˙ עב„ ˘ם‰ ,י ‰ר‡וי ˘יל˜ו
במˆרים וי‰יו עב„ים ˘מ‰ ‰ם ובני‰ם וזרעם ˘נים רבו˙' .וכן ‡י˙‡ בזו‰ר )ח"ב רעו
ע"א ,זוהר חדש פרשת וישב דף כט ,א( .וי˘ לז ˙ˆ˜ ‰סמך במ„ר˘ – '‡מר ˜‰ב" ‰ל˘בטים,
‡˙ם מכר˙ם ‡˙ יוסף לעב„ ,חייכם˙‡ ,ם ˜ורין עˆמכם בכל ˘נ ‰ו˘נ ‰עב„ים ‰יינו'
)מדרש תהילים מזמור י ,ילקו"ש תהילים תרמח(.
]עו„ מˆינו 'מי„ ‰כנ‚„ מי„ '‰בענין ז‰ ,‰ל‡ ‰י‡ ‚זיר˙ ע˘ר‰ ‰רו‚י מלכו˙˘ ,ב‡‰
בעטי˘ ‰ל מכיר˙ יוסף ,כמוב‡ ב˜ינ˙ '‡ל‡ ‰זכר ‰ונפ˘י עלי ‡˘פכ) '‰המיוסדת על
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פי מדרשי חז"ל(‚ .זיר ‰זו ב‡ ‰כנ‚„ מכיר˙ו ˘ל יוסף ,כ˘˙בע מ‰ם ‰ר˘ע ל˜יים מ‰
˘נ‡מר – 'ו‚ונב '‡י˘ ומכרו מו˙ יומ˙' )שמות כא ,טז( ,כמבו‡ר ˘ם[ .וכן ‡י˙‡ במ„ר˘
– '‡מר רבי י‰ו˘ע בן לוי ,ל‡ נמ˘כו ע˘ר‰ ‰רו‚י מלכו˙ ‡ל‡ בחט‡ מכיר˙ו ˘ל
יוסף .רבי ‡בין ‡ומר ,בכל „ור ע„יין ‰חט‡ ˜יים' )מדרש משלי א'(.
ו‡מנם ‡ף ˘‡‰לו˜ים ˘לחו ,מכל מ˜ום ל‚בי‰ם נח˘ב לחט‡ ,כיון ˘מח˘ב˙ם
‰י˙ ‰לרע ‰וכמו ˘‡מר – 'ו‡˙ם ח˘ב˙ם עלי רע .'‰ו‡י˙‡ בחז"ל ˘על חט‡ ז‰
נ‰ר‚ו ע˘ר‰ ‰רו‚י מלכו˙ .וי˘ „עו˙ בר‡˘ונים ˘˘‰עבו„ במˆרים לעב„ים ‰י ‰על
עוון ז ,‰מי„ ‰כנ‚„ מי„˘ ‰מכרו ‡˙ ‡חי‰ם לעב„ במˆרים‡ .כן כל ז ‰ר˜ מ˘ ‰נו‚ע
כלפי עˆם מע˘‰ ‰חט‡ מˆ„ ‰עו˘ים‡ ,בל ל‚בי ˙‰וˆ‡ו˙‡ ,ין „‰בר ˙לוי ב‰ם כלל,
וכל מע˘י‰ם ‰יו ‡מˆעי בי„י ‡‰לו˜ים ל˘לחו למˆרים .וכל˘ון ‰כ˙וב – 'לב ‡„ם
יח˘ב „רכו ,ו '‰יכין ˆע„ו' )משלי טז ,ט( ,וכ˙יב – 'מ '‰מˆע„י ‚בר ,ו‡„ם מ ‰יבין „רכו'
)שם כ ,כד(.
מאורעות וסיפורי התורה במבט ספר התהלים

ו‰נ ‰בספר '˙‰ילים' מורחב ענין ז ,‰ובכל פר˜יו מלמ„ ‡˙ „‡‰ם ל˙‰בונן על
כל ‰מ˙רח˘ במבט ˘ל ‚˘‰ח ‰עליונ .‰ובכמ ‰מ˜ומו˙ ‡נו מוˆ‡ים ˘‚ם ב˙י‡ור
מ‡ורעו˙ מעני˜ ספר ˙‰ילים מבט רווי ‡מונ ‰ועומ˜ ‡‰מ˙ .ו‚ם מ‡ורעו˙ ‡˘ר
ב˙ור‰ ‰ם מ˙ו‡רים כיˆ„ ‰יו נר‡ים „‰ברים בחיˆוניו˙ם‡ ,ך ב˙‰ילים מ˙ו‡ר ‡ו˙ו
מ‡ורע מ˙וך מבט מעמי˜ ‰רו‡ ‰בו ‡˙ ‚˘‰ח˙  '‰ורˆונו ‰מכוון.
ו‰נ ‰כפי ‰מסופר ב˙ור‡ ‰זי ר˜ ל˜ר‡˙ סוף ‰מערכ ,‰מור ‰יוסף ל‡חיו כיˆ„
לר‡ו˙ ‡˙ ‰כוונ‰ ‰עמו˜' ‰ל‡ ‡˙ם ˘לח˙ם ‡ו˙י ‰נ ‰כי ‡‰לו˜ים'‡ .ולם ב˙‰ילים
כבר כ˙וב מלכ˙חיל˘' – ‰לח לפני‰ם ‡י˘ לעב„ נמכר יוסף' )קה ,יז(˜‰ .ב"‰ ‰ו‡ ‡˘ר
˘לח ‡ו˙ו למטר ‰ו˙כני˙ נ˘‚ב.‰
כלומר ˘‡ף ˘˙˘‰ל˘לו˙ ‰עניינים למר‡‰ ‰עין ‰י˙˙ ‰לוי ‰בסיבו˙ ומע˘י
בני ‡„ם˘ ,יוסף ‰ור„ מˆרימ ‰בסיב˙ ˘נ‡˙ ‡חיו ומכיר˙ם ‡ו˙ו ,ומ˙וך כך יר„ו
יע˜ב ובניו ‡חריו‡ .בל רוח ˜‰ו„˘ מ˙ייחס˙ ל„ברים ל‡מי˙ם כפי ˘‰ם ב˘ר˘ם
ובמ‰לכם ‰פנימי ,ל˙כלי˙ם ˘ל „‰ברים כפי רˆון ‰נ˘' .'‰ ˙‚‰לח לפני‰ם ‡י˘' – זו
‰י˙‰ ‰מטר ‰במכיר˙ יוסף ובירי„˙ו למˆרים.
כמו כן סיפור ˘ר ‰מ˘˜ים ופ˙רון חלום פרע˘‡ ‰ר ‚רם ל˘חרורו .ב‡ו˙ו פר˜
˙‰ילים מ˙ו‡ר „‰בר בס‚נון ‡‰מונ‰ ‰ט‰ור – '˘לח מלך וי˙יר‰ו מו˘ל עמים
ויפ˙ח‰ו' )פסוק כ(‰ '‰ .ו‡ ˘˘לח ‡˙ פרע ‰ל˘חררו‰ ,כל ‰ו‡ מע˘י .'‰
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וב„ומ ‰לז ‰מ˙ו‡ר ב˙‰ילים ‚ם ‰מ‡ורע ˘ל ˙‰נכלו˙ ‰מˆרים לי˘ר‡ל‰˘ .רי
ב˙ור ‰מופיע סיפור ‰עוב„ו˙ כיˆ„ נ˙‚ל‚לו „‰ברים כפי ‰נר‡ ‰לעין ,כ˙˘‰ל˘לו˙
סיבו˙ ועילו˙ ב„רכו ˘ל עולם – 'וי˜ם מלך ח„˘ על מˆרים ו‚ו' וי‡מר ‡ל עמו ‰נ‰
עם בני י˘ר‡ל רב ועˆום ממנו‰ .ב ‰נ˙חכמ ‰לו פן ירב ‰וכו'' )שמות א ,ח-י( .כלומר
˘‰יו נימו˜ים ‚‰יוניים וטבעיים ל˙˘‰ל˘לו˙ ‰מ‡ורעו˙‡ .ולם ב˙‰ילים מ˙ייחס
‰מ˘ורר מי„ לסיב˘‰ ‰ר˘י˙ – '‰פך לבם ל˘נו‡ עמו ל˙‰נכל בעב„יו' )קה ,כה(.
˜‰ב"‰ ‰ו‡ ˘נ˙ן בלבם ל˘נו‡ ‡˙ עם י˘ר‡ל.
השקפת האמונה הבהירה בחיי דוד המלך

˜˘‰פ ‰יסו„י˙ זו מנ‰ל˙ ‡˙ „ו„ ‰מלך בכל מ‰לך חייו כפי ˘ני˙ן לר‡ו˙ ז‡˙
ל‡ ר˜ בספר ˙‰ילים .כך כ‡˘ר ני‚˘ ל‰ילחם עם ‚ליי˙ ‰פל˘˙י – 'ויבט ‰פל˘˙י
ויר‡„ ˙‡ ‰ו„ ויבז‰ו ,כי ‰י ‰נער ו‡„מוני עם יפ ‰מר‡ ‰ו‚ו' וי‡מר „ו„ ‡ל ‰פל˘˙י
‡˙ ‰ב‡ ‡לי בחרב ובחני˙ ובכי„ון ,ו‡נכי ב‡ ‡ליך ב˘ם ˆ '‰ב‡–ו˙ ‡לו˜י מערכו˙
י˘ר‡ל ‡˘ר חרפ˙‰ .יום ‰ז ‰יס‚רך  '‰בי„י ,ו‰כי˙יך ו‰סרו˙י ‡˙ ר‡˘ך מעליך,
ונ˙˙י פ‚ר מחנ ‰פל˘˙ים ‰יום ‰ז ‰לעוף ˘‰מים ולחי˙ ‡‰ר .ıוי„עו כל ‡‰ר ıכי
י˘ ‡לו˜ים לי˘ר‡ל .וי„עו כל ‰˜‰ל ‰ז ,‰כי ל‡ בחרב ובחני˙ י‰ו˘יע  ,'‰כי ל'‰
‰מלחמ ,‰ונ˙ן ‡˙כם בי„ינו' )שמואל א' יז ,מב-מז(.
וכן כ‡˘ר עם י˘ר‡ל ˙‰נ„ב בי„ רחב ‰לבנין בי˙ ‰מ˜„˘ מכריז „ו„ ‰מלך – 'וכי
מי ‡ני ומי עמי כי נעˆור כח ל˙‰נ„ב כז‡˙ ,כי ממך ‰כל ומי„ך נ˙נו לך' )דברי הימים א'
כט ,יד( .כלומר וכי מ˘לנו נ˙נו לך‰ ,רי ‰כל ˘לך.
כך מ˙ייחס „ו„ ‰מלך לכל מ‡ורעו˙יו ב‰כנע ‰וב‰סכמ ‰לכל ‡˘ר יע˘ ‰עמו
˜‰ב" ,‰כ˘‰ו‡ נמלט מבי˙ מלכו˙ו מפני בנו עˆמו וב˘רו נר„ף ומו˘פל ,ו˘מעי בן
‚ר‡ יוˆ‡ ל˜ר‡˙ו ומבז‰ו ,ומ˜ללו ˜לל ‰נמרˆ˙ ,ובי˜˘ ‡בי˘י בן ˆרוי ‰ל‰סיר ‡˙
ר‡˘ו ˘ל ˘מעי בן ‚ר‡ ,ומנע ז‡˙ ממנו „ו„ ‰מלך ,ב‡מרו – 'כי ‡ '‰מר לו ˜לל ‡˙
„ו„ ,ומי י‡מר מ„וע ע˘י˙ ‰כן' )שמואל ב' טז ,י( .ו‰יינו ˘‡בי˘י בן ˆרוי ‰סבר ל˙‰נ˜ם
בו כיון ˘‰ו‡ ‰י ‰סיב ‰ל˘‰פל˙ כבו„ ‰מלך‡ ,ך „ו„ ‡מר לו ˘‡ין „‰בר ˙לוי בו
‡ל‡ ‡ '‰מר לו ˜לל ,כלומר ‰ '‰ו‡ ‰סיב ‰למˆב ז ,‰כי ‚ם ‰סבל ˘ב‡ על י„י ‡„ם
‰כל ‰ו‡ ב‚זיר˙ עליון.
ולמרו˙ ˘בוו„‡י ל‚בי ˘מעי בן ‚ר‡ נח˘ב לחט‡ ,מ˜˘ ‰לל ‡˙ „ו„ וביז˙‡ ‰
כבו„ ‰מלכו˙ .וכמו ˘‡כן מˆינו ˘בסוף ימיו ˆיו„ ‰ו„ ‰מלך על ˘למ ‰בנו ל‰עני˘
‡˙ ˘מעי בן ‚ר‡ ול‰מי˙ו )מלכים א' ב ,ו(‰ .רי ז ‰ר˜ מ˘ ‰נו‚ע לחל˜ ‰חט‡˘ ,ז ‰נ˙ון
בי„ו ˘ל ‰חוט‡ לבחור ברע‡ .בל ‰בזיון ו‰סבל ˘ל „ו„ ‡ין ז ‰נ˙ון ל˘ליט˙ו ,ול‡
‰ו‡ ז˘ ‰בי„ו ל˜בוע ול‚רום ˘כבו„ו ˘ל „ו„ יו˘פל .כלומר ˘ל‚בי ‰עוב„˘ ‰נ˙בז‰
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„ו„‡ ,ין ˘מעי בן ‚ר‡ נח˘ב ‡ל‡ כ˘ליח ‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ ,‰וכביכול '‡ '‰מר לו
˜לל'.
כלומר˘ ,כל כוח˘ ‰ל בחיר˙ „‡‰ם ‰י‡ ר˜ לע˘ו˙ טוב ‡ו רע במ˘ ‰נˆטוו‰
עליו˘ ,בי„ו ל˘מוע ב˜ול ‡ '‰ו למרו˙ פיו‡ .ולם ‡ין בכוחו ל˘נו˙ מ‡ומ ‰מס„רי
‰ברי‡ ‰וממ˘ ‰נ‚זר על זול˙וח.
]וכן ב‡ו˙ו מ‡ורע כ‡˘ר בי˜˘ ˆ„ו˜ ליטול עמ‰ם ‡˙ ‡רון ‡ ,'‰מר לו – 'וי‡מר
‰מלך לˆ„ו˜ ˘‰ב ‡˙ ‡רון ‡‰לו˜ים ‰עיר‡ ,ם ‡מˆ‡ חן בעיני  '‰ו˘‰יבני ו‰ר‡ני
‡ו˙ו ו‡˙ נוו‰ו .ו‡ם כ ‰י‡מר ל‡ חפˆ˙י בך‰ ,נני יע˘ ‰לי כ‡˘ר טוב בעיניו' )שמואל
ב' טו ,כה([.
סוד 'אלוקים חשבה לטובה'

‡מנם נר‡˘ ‰בפסו˜ים ‡לו מלב„ בירור ענין ˜˘‰פ˙ ‡‰מונ ‰נ˙ב‡ר כ‡ן ענין
נוסף ועמו˜ מסו„ו˙ „רכי ‰‰נ‡‰ ‰‚‰לו˜י˙‰˘ .רי יוסף ב‡ לנחמם ˘ל‡ יˆטערו כל
כך על מע˘י‰ם .ומ ‰נחמ ‰י˘ ב„בריו ˘‰כל ‰ו‡ מע˘‰˘ ,'‰ ‰רי חומר˙ מע˘י‰ם
ל‡ ˜ ‰˙‰בכך.
ונר‡˘ ‰טען לפני‰ם יוסף‰˘ ,מע˘‰ ‰ז˘‡ ‰ר ע˘ו נבע מ˙וך עוˆם ‰ר‚˘˙ם
‡˙ ˘ור˘ „˜‰ו˘‰ ‰טמון ב‡ו˙ו מע˘ ,‰בבחינ˙ '‡ף על ‚ב „‡י‰ו ל‡ חזי מזלי‰
חזי' )מגילה ג .(.ומ˘ום כך ע˘ו ז‡˙ ,וי˘ בז ‰נימו˜ ו‰סבר פנימי מ„וע בער ‰ב˜רבם
‰מ˘יכ‰ ‰עז ‰למע˘ ‰ז.‰
ו‰נ ‰מי„ ‰עליונ ‰זו ‰י‡ מן „‰ר‚ו˙ ‰יו˙ר ‚בו‰ו˙ ˜‰יימו˙ ‡ˆל „ˆ‰י˜ים
„‚‰ולים ‰עומ„ים לפני ‡‰לו˜ים˘ ,י˘ ‡˘ר ˜‰ב" ‰מכניס בלבם נטי ‰לע˘ו˙ מע˘‰
בל˙י מובן‰ ,נו‚„ לכ‡ור„ ˙‡ ‰ע˙ם ורˆונם ‰פ˘וט ,ולפעמים ‡ף עומ„ בס˙יר‰
ל˜˘‰פ˙ם ו‡רחו˙ חיי‰ם ,מבלי ˘י‰י ‰ל‰ם עˆמם ‰בנ ‰ו‰סבר מניח ‡˙ „‰ע˙,
על מ ‰ולמ‰ ‰ם עו˘ים כן ,ור˜ ברבו˙ ‰ימים י˙ברר ל‰ם כי רוח ˜‰ו„˘ ‰י‡ ‡˘ר
‰ניע˙ם ,ו‰פעימ ‰ב‰ם מעין רˆון בל˙י נ˘לט לע˘ו˙ ‡˙ ‰מע˘˘‡ ‰ר ע˘ו.
וכך מ˘י‚ים „ˆ‰י˜ים לפעמים ‡˙ סיב˙ מע˘ ‰עˆמם למפרע ,מ˘˙‡ים לר‡ו˙
כיˆ„ ˜‰ב" ‰כיוון ‡ו˙ם לעבר ‰מ˜ומו˙ ‰נכונים‡ ,ף על פי ˘ל‡ ‰יו יכולים לˆפו˙
ב˘ע˙ם ‡˙ מ˘מעו˙ „‰ברים ו˙וˆ‡ו˙י‰ם.
ח .ומה שכתב בענין זה הרמב"ם בשמונה פרקים )הקדמת מסכת אבות פרק ח( ,וכעין זה כתב ה'אור החיים' הקדוש )בראשית
לז ,כא( ,שלכאורה משמע מדבריהם שלבעל בחירה יש כח לשנות את גורל הזולת ,ח"ו להבין את הדברים כפשוטם ,ועיין
מה שביארנו בזה בפרשת וישב )שם(.

מאמרים • ד • לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים
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רגלי הצדיק מוליכות אותו למעשים נעלים

ו‰נ ‰י˘ בז„ ‰ר‚ ‰יו˙ר בסיסי˙˘ ,רוח ˜„˘ו ˘ל „ˆ‰י˜ ,מוליכ‡ ‰ו˙ו לעבר
מ˜ומו˙ ˘ונים ˘ל‡ מ„ע˙ו ו˘ל‡ בכוונ˙ו ,וז‡˙ מˆינו ‡ˆל „ו„ ‰מלך וכ„‡י˙‡
בחז"ל ' -ח˘ב˙י „רכי ו‡˘יב ‰ר‚לי ‡ל ע„ו˙יך' )תהלים קיט ,נט(‡ ,מר „ו„ ,רבונו ˘ל
עולם ,בכל יום ויום ‰יי˙י מח˘ב ו‡ומר למ˜ום פלוני ולבי˙ „יר ‰פלוני˙ ‡ני ‰ולך,
ו‰יו ר‚לי מבי‡ו˙ ‡ו˙י לב˙י כנסיו˙ ולב˙י מ„ר˘ו˙' )ויק"ר לה ,א( .זו‰י מ„רי‚ ‰נעלי˙,
כ‡˘ר ב˙חיל‰ ‰על ‰במח˘ב˙ו לעסו˜ בעניינים ‡חרים ,וי„ ‰ '‰יט˙‡ ‰ו˙ו לכוון
ˆע„יו לעבר פ˙חי ˙ור.‰
הצדיק מרגיש את האמת אף שאין הדבר גלוי לפניו

מ„רי‚ ‰נוספ˙ מוב‡ בספרים „˜‰ו˘ים ל‚בי ‡בר‰ם ‡בינו ע" ,‰כ˘ע˜„ ‡˙ יˆח˜
בנו על ‚בי ‰מזבח ,וכ˙וב ˘ם – 'וי˘לח ‡˙ י„ו וי˜ח ‡˙ ‰מ‡כל˙' )בראשית כב ,י( ,ומטו
בז ‰מ˘מי‰„ ‰ר ˜"‰מרימנוב זיע"‡ )עיין 'פרי צדיק' להר"צ הכהן מלובלין פרשת מקץ א( '˘בכל
מע˘‰˘ ‰י ‰רˆון  '‰י˙ברך‰ ,יו ‡בריו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו ע" ‰עו˘ין מעˆמם מרוב
‰זריזו˙ ,וכן ‰י ‰בכל מע˘‰ ‰ע˜י„ ,‰זול˙ במע˘ ‰ל˜יח˙ ‰מ‡כל˙˘ ,ל‡ ‰י‰
ברˆונו י˙ברך˘ ,ל‡ רˆ ‰ל˘וחטו ,לכן ל‡ רˆו י„יו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו ע" ‰לי˜ח.
ר˜ ‡בר‰ם ‡בינו ע" ‰ח˘„ ‡˙ עˆמו˘ ,מ‡ ‰ו‡ מ‰ס˙˙ ועˆלו˙ ‰יˆר ‰רע .ועל כן
כ˙יב וי˘לח ‡˙ י„ו בכח לי˜ח ‡˙ ‰מ‡כל˙' )ועיין עוד 'אוהב ישראל' להגה"ק מאפטא ליקוטים
חדשים לך-לך(.
ומעין ז‰ ‰י„‰ ‰בר כ‡ן ‡ˆל ˘בטי י– ‰כ‡˘ר ‚מרו ב„ע˙ם למכור ‡˙ יוסף ‡חי‰ם,
‡ף על פי ˘‡חר כך נ˙פס „‰בר בעיני‰ם כמע˘˘ ‰לילי ,ו‰יו מˆטערים על מע˘י‰ם,
‰נ ‰בסופו ˘ל „בר מ˙ברר ל‰ם כי 'ל‡ ‡˙ם ˘לח˙ם ‡ו˙י מˆרימ – ‰כי ‡‰לו˜ים',
כלומר ˘רוח ˜‰ו„˘ ‰י‡ ‡˘ר ‰פעימ ‰ב‰ם ‡˙ רוח ‰‰סכמ ‰למכרו ,וב‡ו˙˘ ‰ע‰
‰י˙„ ‰ע˙ם טפיל ‰ל„ע˙ ‰מ˜ום ,ונמˆ‡ ˘במע˘י‰ם ‡לו מל‡ו ,כˆ‡ן ‡חר ‰רוע,‰
‡˙ רˆון ˜„˘ו ˘ל ˜‰ב" ,‰ל‰בי‡ על י„ם ‡˙ ˙‰וˆ‡‰ ‰נרˆי˙ בעיניו.
ו‡י˙‡ במ„ר˘ – 'וי˘בו ל‡כל לחם‡ ,מר רבי ‡חו ‰בר זעיר‡ עביר˙ן ˘ל ˘בטים
זכור‰ ‰י‡ לעולם˜˙ ,ו‰ ‰י‡ לעולם ,וי˘בו ל‡כול לחם ,מ‡כיל לחם לכל ב‡י ‰עולם'
)ב"ר פד ,יז(.
]ומבו‡ר ב˘ם ‡‰ריז"ל ˘י˘ סו„ בענין ‚לו˙ מˆרים‰˘ ,יו י˘ר‡ל ˆריכים ל˙˜ן
ול‰עלו˙ ‰רב ‰ניˆוˆו˙ ˜„ו˘ ,‰וכ‡˘ר יˆ‡ו נ˙˜יים ב‰ם 'וינˆלו ‡˙ מˆרים'˘ ,ל‡
נ˘˙ייר במˆרים ˘ום ניˆו˘ ıל ˜„ו˘] .‰וכעין ז ‰כ˙ב במ˘ך חכמ) ‰שמות יג ,יג( ˘מ‰
˘יר„ו י˘ר‡ל למˆרים ‰י ‰מ˘ום ˘‰י‡ ‰י˙ ‰מרכז ‰חכמ ‰ו˙‰רבו˙ ב‡ו˙ו „‰ור,
ו‰יו י˘ר‡ל ˆריכים ללמו„ ‰חכמו˙ ‰‰ן ול˜לוט מ‰ם ‚ינוני רוממו˙ מסויימים ˘‡חר
כך י˘מ˘ו ‡ו˙ם בעבו„˙ .'‰
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ועל „רך ˘נ˙ב‡ר לעיל נמˆ‡ כי מ‚˘ ‰רם ל˘בטים למכור ‡˙ יוסף למˆרים ו‡חר
כך לבו‡ ‡חריו בחבלי ‡„ם ובעבו˙ו˙ ‡י˙נים‰ ,רי בעומ˜ „‰בר ‰י ‰ז‡˘‰ ‰יפ‰
‰פנימי˙ ‰נ˘‚ב ‰ל‰וˆי‡ ‡˙ ניˆוˆו˙ וכוחו˙ „˜‰ו˘‰ ‰מפוזרים ˘ם ול‰עלו˙ם
ל˜„ו˘ ‰ו‰ו‡ עומ˜ נוסף בבי‡ור ‰ענין ‡‰מור ˘ל 'ל‡ ‡˙ם ˘לח˙ם ‡ו˙י ‰נ'‰
ו'‡לו˜ים ח˘ב ‰לטוב.['‰
ו‡מרו במ„ר˘ על מכיר˙ יוסף – 'ו‰י˙˘ ‰כינ˘ ‰וח˜˙ ו‡ומר˙) ,ישעיה נה ,ח( כי ל‡
מח˘בו˙י מח˘בו˙יכם ול‡ „רכיכם „רכי נ‡ום ‡˘ .'‰לולי ˘‚זר ‰מלפני ,ל‡ ‰י˙‰
עˆ˙כם כלום' )מדרש משלי פרשה א(ט.
ממני יצאו הדברים
„ו‚מ‡ נוספ˙ לכך ‡נו מוˆ‡ים במע˘ ‰י‰ו„ ‰ו˙מר˘ ,כך ‡מרו חז"ל – 'ויט ‡לי‰
‡ל „‰רך‡ .מר רבי יוחנן ,בי˜˘ לעבור ,וזימן לו ˜‰ב" ‰מל‡ך ˘‰ו‡ ממונ ‰על
‡˙‰ו‡ ,‰מר לו י‰ו„‰ ‰יכן ‡˙‰ ‰ולך ,מ‰יכן מלכים עומ„ים ,מ‰יכן ‚„ולים עומ„ים.
ויט ‡לי‡ ‰ל „‰רך ,בעל כרחו ˘ל‡ בטוב˙ו' )ב"ר פה ,ח( .וכן ‡מרו 'כיון ˘‰ו„ ‰ו‡מר
ˆ„˜ ‰ממני וכו' יˆ˙ ‰ב˙ ˜ול ו‡מר ,‰ממני יˆ‡ו כבו˘ים' )סוטה י] ,(:ר˘"י :כבו˘ים
– „ברים עלומים˘ .נ‚זרו מלפני ˘יˆ‡ו מזו מלכים ,ו‡י ‡פ˘ר לˆ‡˙ ‡ל‡ מי‰ו„.[‰

ונר‡ ,‰כי במי„ ‰י˙יר ‰מ˙עˆמים „‰ברים ‰ללו בלב ‰מלכים˘ ,עלי‰ם נ‡מר
'לב מלך בי„  '‰על כל ‡˘ר יחפו ıיטנו' )משלי כא ,א( .ו‡˘ר לכן מˆינו מי„ ‰זו „וו˜‡
בי‰ו„‰ ,‰ן במכיר˙ יוסף ,כ‡˘ר ‰ו‡ ‰י ‰ז‰˘ ‰ר‚י˘ ר‡˘ון ב„בר ,ועל י„ו ב‡‰
‰‰ור‡ ‰ל‡חיו 'לכו ונמכרנו' .ו‰ן במע˘˙ ‰מר˘ ,זימן לו ˜‰ב" ‰מל‡ך בעל כרחו,
כ„י למל‡ו˙ רˆונו ˘ל מ˜ום.

ט .ועיין מה שכתב המלבי"ם בפרשת וישב ' -וחז"ל אמרו מעצה עמוקה אשר בחברון ,רצה לומר שמדרך הטבע
לא היה ראוי שיעקב ישלח ילד שעשועים למקום סכנה וכו' ,רק שהיה סיבה מאת ה' וכו' ,ופה גם האמצעיים לא היו
בחיריים והיה כולו מאת ה' וכו' ,אחר ששבטי י-ה טעו בדמיונם וחשבו שהוא מעשה טובה ומצוה תחשב לבער קוצים
מן הכרם וכוונתם היה לשמים ,הלא בכאלה הענינים שיחשבו על עבירה שהיא זכות וכשרון היה ראוי שיורה ה' חטאים
בדרך ויצילם מחטא זה ,שאף לאבימלך אמר גם אני ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ואחשוך גם אנכי אותך מחטוא
לי ,וכל שכן לזרע קודש ,שזה נכלל במה שאמרו 'הבא לטהר מסייעין אותו' וכו' ,ובמדרש 'למה וישנאו אותו כדי שי־
קרע הים לפניהם' )ב"ר פד ,ח( ,וכן השליחות ששלחו יעקב היה נגד דרך הטבע רק מעמק חברון ,והגם שהמכירה היתה
בחיריית היו כמוכרחים מצד השנאה שהקבע בלבם ומצד שהקבע בדעתם כי הוא רשע למות וכי הוא רודף את הכלל,
וה' סגר לפניהם הדרך ולא האיר עיניהם לדעת האמת כי יוסף צדיק הוא בדרכיו ותמים במעשיו ,ושיכיר יעקב שנאת
האחים ולא ישלחהו למקום סכנה ,וע"כ אמרו שהיה יעקב ראוי לירד בשלשלאות של ברזל למצרים ,ואמרו משל לפרה
שמושכים בנה לבית השחיטה והיא הולכת אחריו ,רצה לומר שהיה מוכרח שיעקב ירד מצרים ,ולא היה אפשר שיהיה
זה רק ע"י שיוקח בשביה ע"י שובים ויוליכוהו בשלשלאות וכו' ,וסיבב ה' שיהיה בכבוד כי עין ה' על יראיו ,שהגם שאם
היה נמשך בשלשלאות היה נעשה התכלית הכללי שירד יעקב מצרים ,אבל השגיח ה' שיהיה זה בכבוד ע"י יוסף ולא
ע"י שבי ומאסר ,שזה מחסדי ה' על יראיו' )בראשית לז ,יד(.
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פרשת ויחי
ביאורים על סדר הפסוקים

מז ,כח ויחי יע˜ב ב‡ר ıמˆרים ˘בע ע˘ר‰
˘נ ,‰וי‰י ימי יע˜ב ˘ני חייו˘ ,בע ˘נים
ו‡רבעים ומ‡˙ ˘נ.‰
ובר˘"י 'ויחי יע˜ב – למ ‰פר˘ ‰זו
ס˙ומ ,‰לפי ˘כיון ˘נפטר יע˜ב
‡בינו נס˙מו עיני‰ם ולבם ˘ל י˘ר‡ל
מˆר˙ ˘‰עבו„˙‰˘ ,חילו ל˘עב„ם'.
„ר˘ ‰זו ˆריכ ‰בי‡ור‰˘ ,רי מ˘ ‰נ˜ר‡
פר˘' ‰ס˙ומ‰ '‰ו‡ ביטוי ל˘ון
‚רי„‡‰˘] ,רי ‰ל˘ון 'ס˙ומ‡ '‰ינו
„‚‰ר˙ מ‰ו˙ „‰בר ,ו‰י‡ ‰פ˘ר ל˜רו˙ו
ח˙ומ‡ ‰ו ס‚ור ‰וכ„ומ .[‰ו‡ינו ‡ל‡
מכללי ˆור˙ ‰כ˙יב ‰בספר ˙ור,‰
„‰יינו ˘במ˜ום ז‡ ‰ין ‰פס˜ ‚„ול כפי
˘י˘ ב˙ור ‰בין פר˘ ‰לפר˘ ,‰ו‡ם
כן מ˘ ‰ייכו˙ „‰ר˘ ל˙וכן „‰ברים
'˘נס˙מו עיני‰ם ולבם ˘ל י˘ר‡ל מˆר˙
˘‰עבו„'.
ונר‡„ ‰עי˜ר ‰כוונ˘ ,‰מכיוון ˘מˆ„
˙וכן ‰עניינים מ˙חיל כ‡ן ענין
ומ‡ורע ח„˘ ˘ל ס„ר פטיר˙ יע˜ב 'ויחי
יע˜ב ב‡ר ıמˆרים ˘בע ע˘ר˘ ‰נ,'‰
ו‡ם כן ‰יˆ ‰ריך ל‰יו˙ כ‡ן ‰פס˜ ˘ל

'˘ור ‰פ˙וח '‰ל‰ב„יל בין ‰פר˘יו˙
כמו בכל פר˘יו˙ ˙‰ור.‰
ועל ז‡ ‰מרו „‰טעם ˘ל‡ נ˜בע כ‡ן
כפר˘ ‰ח„˘‰ ,‰יינו מ˘ום ˘כל
˙‰חל ‰ח„˘ ‰י˘ ב‰ ‰בלט ,‰וממיל‡
י˘ בכך ‰ור‡˘ ‰ל חביבו˙ ,כ„בר
חביב וח˘וב ˘מˆיינים ומבליטים.
ו‰נ˙‰ ‰חל ‰ח„˘ ‰נ‚רם על י„י
‰‰פס˜˘ ,על י„י ז ‰י˘ ‡חר כך ˙‰חל‰
מחו„˘˙ .ומכיון ˘פר˘ ‰זו ˘ל 'ויחי
יע˜ב' ‡ין ר‡וי ל‰בליט ‰מכיון ˘מ„ובר
ב ‰במ‡ורע מˆער ,ולכן נ˜בע לע˘ו˙
פר˘ ‰זו ס˙ומ ,‰כ„י ˘ל‡ ל‰בליט ‡˙
˙‰חל˙] .‰ועל „רך ˘נפס˜ ב‰לכו˙
˜רי‡˙ ס"˙ )˘ו"ע ‡ו"ח סימן ˜לח( ל˙‰חיל
˙מי„ ל˜רו‡ ב„בר טוב ,וכן לסיים ב„בר
טוב‰ [.נ ‰כי כן ,מ˙וך ˘ל‡ ‰פסי˜ו כ‡ן
בין ‰פר˘יו˙ ,למ„נו ל„רו˘ ˘‰מ‡ורע
˘ל ויחי יע˜ב י˘ בו ˙וכן מˆער.

שכד
מז ,כח ויחי יע˜ב ב‡ר ıמˆרים ˘בע ע˘ר‰
˘נ ,‰וי‰י ימי יע˜ב ˘ני חייו ˘בע ˘נים
ו‡רבעים ומ‡˙ ˘נ.‰
בר˘"י 'ויחי יע˜ב – למ ‰פר˘ ‰זו
ס˙ומ ,‰לפי ˘כיון ˘נפטר יע˜ב
‡בינו נס˙מו עיני‰ם ולבם ˘ל י˘ר‡ל
מˆר˙ ˘‰עבו„˙‰˘ ,חילו ל˘עב„ם.
„"‡ ˘בי˜˘ ל‚לו˙ ‡˙  ı˜‰לבניו
ונס˙ם ממנו'.
ובמ„ר˘ ˘ם ‰וב‡ „ר˘ ‰נוספ˙ – '„בר
‡חר למ‰ ‰י‡ ס˙ומ ‰מפני
˘ס˙ם ממנו כל ˆרו˙ ˘בעולם' )ב"ר ˆו,
‡(.
ונר‡˘ ‰כוונו בז ‰למ‡„ ‰י˙‡ במ„ר˘
˘‡ו˙ם ˘בע ע˘ר˘ ‰נ‰˘ ‰י‰
במˆרים ‰י ‰חי בטוב ‰ו˘לוו ‰מעין
‰עולם ‰ב‡ ,וז ‰נרמז ב„ר˘˙ ‰כ˙וב
'ויחי יע˜ב ב‡ר ıמˆרים ˘בע ע˘ר‰
˘נ.'‰
וז ‰ל˘ון ‰מ„ר˘ – 'כיון ˘ב‡ יע˜ב
מבי˙ לבן ונמכר יוסף ‰י ‰בוכ‰
ומ˙‡בל עליו ע˘רים ו˘˙ים ˘נ˘ ‰נ‡מר
'וי˜ומו כל בניו וכל בנו˙יו לנחמו ו‚ו'
ויבך ‡ו˙ו ‡ביו' ,וכי על יוסף ‰י ‰בוכ‰
‡ל‡ ‡מר ˘מ‡ נ˙חייב˙י על ˘נ˘‡˙י
˘˙י ‡חיו˙‡ ,ו ˘מ‡ נ‰ני˙י מממונו ˘ל
לבן ו˘ל ˘כם ,ובטל‰ ‰ברי˙ ˘כר˙ לי
˜‰ב" ,‰מי„ נ˙‚ל‚לו רחמיו ˘ל ˜‰ב",‰
ונ˙ן ליע˜ב ˘בע ע˘ר˘ ‰נ ‰סמוך
לז˜נו˙ו טובים מעין עו"‰ב ,מכ‡ן ‡מרו
כל ˘˘‰י‚˙ו ˘נ‡ ‰ח˙ טוב ‰סמוך
לז˜נ˙ו סימן יפ ‰לו וכו' ,יע˜ב ‡בינו
‰י ‰בטוב˘ ‰בע ע˘ר˘ ‰נ‰˘ ‰י‰

בן מלך על התורה
במˆרים ,ו‰על ‰עליו ˜‰ב" ‰כ‡לו כל
ימיו ‰י ‰בטוב˘ ,‰נ‡מר 'ויחי יע˜ב
ב‡ר ıמˆרים ˘בע ע˘ר˘ ‰נ˙) '‰נ‡ „בי
‡לי‰ו רב ‰פר˜ .(‰
ויסו„ „‰ברים ˘זכ ‰יע˜ב לחיים טובים
מעין ‰עו"‰ב ,כבר נזכר ב‚מר‡
– '˘ל˘‰ ‰טעימן ˜‰ב" ‰מעין ‰עולם
‰ב‡ ‡לו ‰ן ‡בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב,
‡בר‰ם „כ˙יב בי' ‰בכל' ,יˆח˜ „כ˙יב
בי' ‰מכל' ,יע˜ב „כ˙יב בי' ‰כל' )בב‡
ב˙ר‡ יז .(.וכ‡ן במ„ר˘ נ˙ב‡ר ˘„בר
ז‰ ‰יˆ‡ ‰ל יע˜ב בסוף ימיו כ‡˘ר ב‡
למˆרים‡˘ ,ז זכ ‰ל˘לוו ‰וטוב.‰
ו‰נ ‰מוב‡ בר˘"י בפר˘˙ וי˘ב מ‡מר
חז"ל – 'וי˘ב בי˜˘ יע˜ב לי˘ב
ב˘לו˜ ,‰פ ıעליו רו‚זו ˘ל יוסף„ˆ ,י˜ים
מב˜˘ים לי˘ב ב˘לו‡ ,‰ומר ˜‰ב" ‰ל‡
„יין לˆ„י˜ים מ˘ ‰מ˙ו˜ן ל‰ם לעו"‰ב
‡ל‡ ˘מב˜˘ים לי˘ב ב˘לו ‰בעו"‰ז'
)ר˘"י לעיל לז ,‡ ,עפ"י ב"ר פ„.(‚ ,
ולכ‡ור ‰י˘ ל˙מו‰˘ ‰רי כ‡ן מבו‡ר
˘בסוף ימיו ‚‰יע לז ‰וזכ‰
לי˘ב ב˘לוו ‰מעין ‰עולם ‰ב‡ .ועיין
˘ם ברי˘ פר˘˙ וי˘ב ˘בי‡רנו ˘בוו„‡י
רוˆ '‰ ‰בטוב˙ „ˆ‰י˜ים ‚ם בעולם
‰ז‡ ,‰ל‡ ‰טעם ‰ו‡ מ˘ום ˘˙פ˜י„
„‡‰ם בעולם ‰ז‰ ‰ו‡ לפעול ולע˘ו˙
ולבנו˙ ,ומעˆם טבע ‰יˆיר ‰ו‰בנין
˘‰ו‡ טעון מ‡מˆים ו˜˘‰ע ,‰ו‡ין בו
˘לוו .‰ומ˘ ‰סבר יע˜ב לי˘ב ב˘לוו‰
מ˘ום ˘‚‰יע ‡ז ל˘לימו˙ו ‡חר לי„˙
י"ב בניו ,וסבר ˘‚‰יע זמנו לבו‡ ל„ר‚˙
‡בו˙יו ˘‰טעימן ˜‰ב" ‰מעין ‰עולם
‰ב‡.
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‡מנם ל‡ כן ‰י˙ ‰מח˘ב˙ו ˘ל מ˜ום,
כי ע„יין ‰יו ˆריכים ל‰˙‰וו˙
כל ‚‰ל‚ולים ˘ל יוסף ,וכן יˆיר˙
˘בטי מנ˘ ‰ו‡פרים˘‡] ,ר ז‰ ‰י‰
˙לוי בירי„˙ יוסף למˆרים כמו ˘יבו‡ר
ל‰לן בפסו˜ 'וע˙˘ ‰ני בניך' )מ‡ ,ל‚([.
וכל עו„ ˘ל‡ ‚‰יע לז ‰ע„יין ל‡ ‰י‰
יכול לי˘ב ב˘לוו˘ ,‰ע„יין ‰ו‡ נמˆ‡
ב˙פ˜י„ ˘מוטל על „‡‰ם בחיי ‰עולם
‰ז‰„ ,‰יינו '‰יום לע˘ו˙ם'.
‡ולם כע˙ כ‡˘ר ב‡ למˆרים כבר נ˘לם
˙פ˜י„ו ,ולכן זכ ‰ע˙‰˘ ‰טעימו
˜‰ב" ‰מעין ‰עולם ‰ב‡ ,כ‡בו˙יו,
בחינ˙ 'מחר ל˜בל ˘כרם' ,כל˘ון
‰מ„ר˘ ‡‰מור – 'יע˜ב ‡בינו ‰י‰
בטוב˘ ‰בע ע˘ר˘ ‰נ‰˘ ‰י ‰במˆרים,
ו‰על ‰עליו ˜‰ב" ‰כ‡לו כל ימיו ‰י‰
בטוב˘ ,‰נ‡מר 'ויחי יע˜ב ב‡ר ıמˆרים
˘בע ע˘ר˘ ‰נ .'‰ו‰יינו מ‰˘ ‰ב‡נו
לעיל מ„ברי ‰מ„ר˘ '˘ס˙ם ממנו כל
ˆרו˙ ˘בעולם'.

מז ,כח וי‰י ימי יע˜ב ˘ני חייו˘ ,בע ˘נים
ו‡רבעים ומ‡˙ ˘נ.‰
„˜‰ים כ‡ן ‡˙ ‰מספר ˜‰טן למספר
„‚‰ול ,ו‰נ ‰בי‡רנו במ˜ו"‡
]עיין מ˘ ‰כ˙בנו בז ‰ב‡רוכ ‰בספר
'בן מלך – ספיר˙ ‰עומר וח‚ ˘‰בועו˙'
˘ער ‡ מ‡מר ט – '˜„ימ˙ מספר „‚‰ול
למספר ˜‰טן' ,ובפר˘˙ בר‡˘י˙ בפסו˜
'וי‰יו כל ימי ‡„ם' )˘ ,[(‰ ,‰כ‡˘ר
˙‰ור ‰ב‡ ‰ל‚„‰י˘ ‡˙ ‰ריבוי ולˆיין
על „בר מסויים ˘‰י ‰רב בכמו˙
וב‡יכו˙ ,מ˜„ימים ‡˙ ‰מספר „‚‰ול

שכה
˙חיל˙˘ ,‰חיל ‰נזכר ‰מספר „‚‰ול
˘בו עי˜ר ‰חי„ו˘ ˘ל ‰ריבוי ,ו‡חר
כך ‰מספר ˜‰טן ˘‰ו‡ ‰וספ ‰עליו.
ולכן במנין ˘נו˙ ‰חיים ˘ל ‡‰נ˘ים
‰נכב„ים ˘חיו ‰רב˘ ‰נים ,ובנו ‡˙
‰עולם ‡ו בנו ורעו ‡˙ י˘ר‡ל ,ו˙‰ור‰
‰רחיב ‰במע˘י‰ם ופעלם במ˘ך ˘נו˙
חיי‰ם‡ ,זי מˆיינים ריבוי ˘נו˙י‰ם
‰מל‡ים ˘פעלו ב‰ם ‰רב ,‰ומ˜„ימים
‰מספר „‚‰ול ל‰ ˙˘‚„‰ריבוי .וכ‚ון
‡„ם ,נח‡ ,בר‰ם˘ ,ר ,‰י˘מע‡ל ,יˆח˜,
יוסף ,מ˘.‰
ו‰נ ‰כ‡ן ˘ינ‰ ‰כ˙וב מס„ר ז ,‰ו„‰בר
ˆריך בי‡ור ,ובפרט ˘יע˜ב ‰רי
‰ו‡ ˜‰ים ‡˙ מ˘פח˙ ˘‰בטים ,ובנ‰
ורע ˙‡ ‰עם י˘ר‡ל ,ויע˜ב בחיר
˘ב‡בו˙ ,ומ„וע נ˘˙נ ‰בז ‰מ‡בו˙יו.
ועיין מ˘ ‰כ˙ב ב'‡ור ‰חיים' – 'וי˘ לנו
לח˜ור ז‡˙ ,למ˘ ‰ינ‰ ‰כ˙וב ס„ר
מספר ˘נו˙יו ˘ל יע˜ב ,מס„ר ‰ל˜וח
במספר ˘ני „ˆ‰י˜ים˘ ,מ˜„ים מספר
‚„ול למספר ˜טן ,ב‡בר‰ם כ˙יב )כ,‰
ז( מ‡˙ ˘נ ‰ו˘בעים ˘נ ‰ו‚ו' ,ביˆח˜
כ˙יב )ל ,‰כח( מ‡˙ ˘נ ‰ו˘מונים ˘נ,‰
ב˘ר ‰כ˙יב )כ‚ (‡ ,מ‡˘ ‰נ ‰וע˘רים
ו‚ו' ,ו‡ולי כי „˜‰ים מנין ‰מועט ˘‰ו‡
‡‰חרון˘ ,בו ‰י ‰ב˘לו ‰וחיים טובים'.
ונר‡ ‰כי ‰י˘וב לז ‰נמˆ‡ ב„ברי יע˜ב
‡בינו עˆמו ,וכ„כ˙יב 'וי‡מר
פרע‡ ‰ל יע˜ב כמ ‰ימי ˘ני חייך ,וי‡מר
יע˜ב ‡ל פרע ,‰ימי ˘ני מ‚ורי ˘לו˘ים
ומ‡˙ ˘נ ,‰מעט ורעים ‰יו ימי ˘ני חייו
ול‡ ˘‰י‚ו ‡˙ ימי ˘ני חיי ‡בו˙י בימי
מ‚ורי‰ם' )מז ,ח–ט(' ,מעט' – בכמו˙ ,כי

שכו
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יˆח˜ חי מ‡ ‰ו˘מונים ,ו‡בר‰ם מ‡‰
ו˘בעים וחמ˘ ,ו‡ילו יע˜ב ר˜ מ‡‰
ו˘ל˘ים ˘נ) ‰בימי מ‚וריו ,וע˙‚ ‰ל,(‰
'ורעים' – ב‡יכו˙.

˘˙˘‰חוו ‰ל˘כינ‰˘ ‰י‡ למר‡˘ו˙יו
˘ל חול .‰ועו„ פיר˘ ˘‰י˙ ‰זו
˙˘‰חוו ‰ב‚„ר ‰ו„‡ ‰ל '‰על ז‰
˘מיט˙ו ˘לימ.‰

]ועיין ב˜ול ‡לי‰ו ל‚‰ר"‡ על ‰פסו˜
'עלי ‰יו כולנ) '‰בר‡˘י˙ מב ,לו(,
˘'על"י' רמז בר‡˘י ˙יבו˙ ‡˙ עי˜רי
ˆרו˙יו ˘ל יע˜ב – 'ע˘יו – לבן – יוסף'[.

ולפי כל ‰פירו˘ים י˘ ל˙מו ‰מ„וע
‰י˙˙˘‰ ‰חוו‡ ‰זו „וו˜‡ בע˙
‰ז‡˙ ,ל‡חר ˘נ˘בע יוסף ו‰בטיחו
˘יעל ‰וי˜ברנו ב‡ר .ıוי˙יר ‰מזו „‰בר
נ‡מר בפסו˜ ‡ח„ ,ובפ˘טו˙ נר‡‰
˘‰ו‡ כ‰מ˘ך ומענ ‰ל˘בוע˙ו ˘ל
יוסף.

ולכך ל‡ מ˜„ים ‡˙ ‰מספר „‚‰ול,
כי ל‡ ‰י ‰מ˜ום ל‚„‰י˘ ‡˙
ריבוי ˘‰נים˘ ,ל‡ ‰יו כ˘נו˙ ‡בו˙יו
מבורכים ל‡ ב‡ורך ימים ול‡ בריבוי
טוב] ‰ובטעם „‰בר ˘„וו˜‡ יע˜ב
‰יו חייו רוויי סבל ומכ‡וב ,עיין מ‰
˘בי‡רנו בפר˘˙ ויˆ‡ חל˜ ‰מ‡מרים
מ‡מר ‚ 'יע˜ב ‡בינו – ˆלם ‡לו˜ים –
מˆי‡ו˙ ˘ל ˜„ו˘.['‰

מז ,ל‡ וי‡מר ˘‰בע ‰לי ,וי˘בע לו ,וי˘˙חו
י˘ר‡ל על ר‡˘ ‰מט.‰
ובר˘"י 'וי˘˙חו י˘ר‡ל – ˙על‡
בעי„ני ‰ס‚י„ לי .‰על ר‡˘
‰מיט‰ – ‰פך עˆמו לˆ„ ˘‰כינ ,‰מכ‡ן
‡מרו ˘˘‰כינ ‰למעל ‰מר‡˘ו˙יו ˘ל
חול„ ,‰בר ‡חר על ר‡˘ ‰מיט ,‰על
˘‰י˙ ‰מיט˙ו ˘לימ ‰ול‡ ‰י ‰ב‰
ר˘ע‰˘ ,רי יוסף מלך ‰ו‡ ,ועו„ ˘נ˘ב‰
לבין ‚‰וים ו‰רי ‰ו‡ עומ„ בˆ„˜ו'.
נ˙פר˘ו ב„ברי ר˘"י ˘ל˘ ‰בי‡ורים
בטעם ˙˘‰‰חוו‡˘ ‰ל יע˜ב
על ר‡˘ ‰מיט‡‰ .‰ח„ ˘˙˘‰חוו‰
ליוסף ,מכיוון ˘‰י ‰מלך ,כפי ‰מימר‡
'˙על‡ בעי„ני ‰ס‚י„ לי .'‰ועו„ פיר˘

ועיין ב‡בן עזר‡ וחז˜וני וספורנו
˘כ˙בו ˘על פי פ˘וטו ‰י ‰ז‰
˙˘‰חוו‡ ‰ל‰ו„ו˙ ל '‰על ˘נע˙ר יוסף
לב˜˘˙ו ,וכמו ˘מˆינו ב‡ליעזר עב„
‡בר‰ם˘ ,כ‡˘ר ‰סכימו לבן וב˙ו‡ל
ל˙˙ ‡˙ רב˜˙˘‰ ,‰חוו‡ ‰רˆ ‰ל.'‰
‡ולם ב‰כרח ˘˙˘‰חוו‡ ‰זו ‰י˙‚ ‰ם
ליוסף‰˘ ,רי זו ‰י˙˜ ‰יומו ˘ל
חלום יוסף ˘˘‰מ˘ ו‰ירח י˘˙חוו לו,
וכמו ˘‡מר לו יע˜ב ˘ם – '‰בו‡ נבו‡
‡ני ו‡מך ו‡חיך ל˙˘‰חוו˙ לך ‡רˆ'‰
)לז ,י( .ול‡ מˆינו ע„ כ˙˘‰˘ ‰חוו‰
יע˜ב ליוסף] .ו‡ם כן בוו„‡י ˘‚ם לפי
‰פירו˘ים ‰נוספים‡ ,ין ‰כוונ ‰ל‰וˆי‡
מי„י ‰בי‡ור ˘˙˘‰חוו ‰ליוסף‡ ,ל‡
כוונ˙ם ˘נכלל במע˘‰ו כוונ ‰נוספ˙
˘ל ˙˘‰חוו‡ ‰ל˘כינ.[‡‰
ו‡מנם ˆריך ל‰בין מ‰ ‰טעם ˘ל‡
˙˘‰חוו ‰ע„ ע˙ ‰ליוסף‡ ,חר
א .ומצינו כגון זה אצל יעקב כאשר השתחוה
לעשיו אחיו ,ואמרו בזוהר )ח"א קעא ע"ב( שכוונתו היתה
לשכינה )עיין מה שכתבנו בזה בפרשת וישלח חלק המאמרים מאמר ג(.

)להבדיל(

ביאורים
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˜רוב ל˘בע ע˘ר˘ ‰נ˘ ‰נמˆ‡ עמו
במˆרים ,ומ˙‰ ‰ח„˘ לו ע˙˘ ‰מˆ‡
לנכון ל˙˘‰חוו˙ לו.
ו‰נ ‰י˘ לעיין מ ‰טעם ‰וˆרך יע˜ב
ל˘‰ביע ‡˙ יוסף ˘ל‡ י˜ברנו
במˆרים ,ומ„וע ל‡ ‰י ‰לו „י בב˜˘‰
לב„ ,ולכ‡ור‡ ‰ינו „בר כב„ לע˘ו˙ו
עבור מ˘נ ‰למלך ‰מו˘ל בכל ‡‰ר.ı

‡מנם ב‡מ˙ ‡נו מוˆ‡ים ˘‰וˆרך יוסף
לב˜˘ על כך מפרע ‰בב˜˘‰
מיוח„˙ – 'וי„בר יוסף ‡ל בי˙ פרע‰
ל‡מר‡ ,ם נ‡ מˆ‡˙י חן בעיניכם„ ,ברו
נ‡ ב‡זני פרע ‰ל‡מר‡ .בי ˘‰ביעני
ל‡מר‰ ,נ‡ ‰נכי מ˙ ,ב˜ברי ‡˘ר כרי˙י
לי ב‡ר ıכנען ˘מ˜˙ ‰ברני ,וע˙‡ ‰על‰
נ‡ ו‡˜בר‡ ˙‡ ‰בי ו‡˘וב) '‰נ‰ .(‰–„ ,רי
˘‰וˆרך ל„בר ˙חנונים על כך ,ול‰זכיר
‡˙ ˘בוע˙ ‡ביו ,ו‡ף פרע˙‰ ‰יר לו ר˜
מטעם ז ‰כמו ˘‡מר ˘ם – 'וי‡מר פרע‰
על ‰ו˜בור ‡˙ ‡ביך כ‡˘ר ˘‰ביעך' )נ,
ו(.
ונר‡‰„ ‰יינו מ˘ום ˘„בר ז‰ ‰ו‡ זלזול
בכבו„˘ ‰ל מˆרים‡˘ ,ין י‡ ‰לו
ל‰י˜בר ב‡„מ˙ ‰ו‰ו‡ מב˜˘ ל‰י˜בר
ב‡ר‡ ıחר˙ .ובפרט ‡„ם נכב„ כז‰
˘‰ו‡ ‡ביו ˘ל יוסף ‰מו˘ל בכל ‡רı
מˆרים ,בוו„‡י ˘כבו„˘ ‰ל ‡ר ıמˆרים
˘יי˜בר ˘ם ,ו‡‰ר˙˘˙ ıבח ו˙˙פ‡ר
במ˜ום ˜בור˙ו .ועל כן ‰ו˜˘„‰ ‰בר
בעיני פרע ,‰ו‡ף יוסף ח˘˘ לב˜˘ „בר
ז ‰מפרע˘ ,‰בוו„‡י ‰ביט על „בר ז‰
בעין רע˘ ‰י˘ בז ˙ˆ˜ ‰ב‚י„ ‰במˆרים,
ו‰וˆרך לב˜˘ ב˙חנונים ול‰זכיר ‡˙
˘‰בוע.‰

שכז
ומטעם ז‚ ‰ופ‡ ‡כן ˘‰ביעו יע˜ב
ליוסף˘ ,מכיוון ˘‰ו‡ מלך
ומו˘ל במˆרים ,ח˘˘ ˘י˘ ˆ„ ˘י‰י‰
יוסף נ‡מן ל‡ר ıזו ,ול‡ יחלל ‡˙
כבו„ ,‰ו‡ף ˘בוו„‡י ל‡ ח˘„ בו ˘מˆ„
עˆמו יע„יף ‡˙ כבו„ מˆרים‡ ,ולם
מובן ˘פרע ‰ו‡נ˘י מˆרים מˆפים ממנו
לנ‡מנו˙ כז‡˙ ,ולכן ˘‰ביעו ˘יע„יף
‡˙ רˆונו ˘ל יע˜ב על פני כבו„˘ ‰ל
מˆרים ,ו‡כן נ˘בע יוסף על כך לל‡
‰יסוס ופ˜פו˜ .ונמˆ‡ ˘˘בוע ‰זו ‰י˙‰
‡כן „בר ‚„ול מˆ„ יוסף˘ ,נכלל בז‰
˘‰ו‡ מוכן לסכן ‡˙ כבו„ו וכל מעמ„ו
עבור ב˜˘˙ ‡ביו ,ו‰וכיח בז‰˘ ‰ו‡
נ‡מן לבי˙ ‡ביו יו˙ר מכל מלכו˙ו
במˆרים.
ובז ‰יבו‡ר מ˙˘ ‰מ‰נו מ„וע ל‡
˙˘‰חוו ‰יע˜ב לפניו ע„ כ ,‰וכ‡ן
מˆ‡ ‡˙ ‰מ˜ום ל˙˘‰חוו˙ .ועל פי
„‰ברים ‰ללו מיו˘ב ‰יטב ,כי ע„ ע˙‰
ל‡ על ‰בי„ו לבוחנו ולנסו˙ו ע„ ‰יכן
מ‚יע„ ‰ר‚˙ ˆ„˜˙ו ונ‡מנו˙ו ל„רך בי˙
‡ביו ,ול‡ ‰י ‰יו„ע ‡ם ‰ו‡ ˘לם ל‚מרי
במ„רי‚˙ו כר‡וי לבן יע˜ב .וב˘ע ‰זו
נוכח לר‡ו˙ ˘יוסף ‡כן נ‡מן לבי˙ ‡ביו
ע„ ל‡ח˙ ,ע„ ˘רˆון ‡ביו נח˘ב בעיניו
יו˙ר ממלכו˙ו ,ו˜בע ‡˙ „‰בר ב˘בוע‰
‡י˙נ] .‰ו‰ו‡ כעין מ˘ ‰בי‡רנו בפר˘˙
וי‚˘ )מו ,כט( במ˘ ‰ל‡ נ˘˜ו יע˜ב
ליוסף ,ובי‡רנו ˘רˆ ‰לברר ‡‰ם ע„יין
מחזי˜ ‰ו‡ ב˙ומ˙ו וב˜„ו˘˙ו ,וכ˙בנו
˘ז ‰עומ˜ כוונ˙ חז"ל ˘˜ר‡ ˜רי‡˙
˘מע[.

שכח

בן מלך על התורה

ובז ‰מ˙ב‡ר כי לפי פ˘וטו ˙˘‰חוו‰
ליוסף מˆ„ מלכו˙ו‡ ,ל‡ ˘ע„
ע˙ ‰נמנע מז ,‰ועכ˘יו נע˘„‰ ‰בר
כ˘ר לפניו.

ומ‰ ‰נחיˆו˙ ב‡ריכו˙ „‰ברים ˘ב,‰
‡˘ר „וו˜‡ על יסו„ם ר‡ ‰יע˜ב לנכון
ל‰עלו˙ ‡˙ מעמ„ ‡פרים ומנ˘ ‰ל„ר‚˙
˘ני ˘בטים.

ומ˘ ‰פיר˘ ר˘"י ˘בעומ˜ מרומז
˘˙˘‰חוו ‰ל˘כינ˘‰˘ ‰כינ‰
מר‡˘ו˙יו ˘ל חול ,‰נר‡‰˘ ‰ו‡ מעין
‰פ˘ט ‡‰מור ,כלומר ˘ע˙˘ ‰ר‡‰
‡˙ ˘לימו˙ ˆ„˜˙ו ˘ל יוסף ,נ˙ברר לו
˘‡כן ˘‰כינ˘ ‰וכנ˙ למר‡˘ו˙יו.

ועיין ר˘"י ˘„˜„˜ בז ‰ופיר˘ על פי
מ„ר˘ו – 'ונ˙˙יך ל˜‰ל עמים –
ב˘רני ˘ע˙י„ים לˆ‡˙ ממני עו„ ˜‰ל
עמים ,ו‡ף על פי ˘‡מר לי ‚וי ו˜‰ל
‚וים‚ ,וי ‡מר לי על בנימין‰˜ ,ל ‚וים
‰רי ˘נים לב„ מבנימין ,ו˘וב ל‡ נול„ לי
בן ,למ„ני ˘ע˙י„ ‡ח„ מ˘בטי ליחל˜,
וע˙‡ ,‰ו˙ ‰מ˙נ‡ ‰ני נו˙ן לך'.

מח ‰-‚ ,וי‡מר יע˜ב ‡ל יוסף ‡Œל ˘„Œי
נר‡‡ ‰לי בלוז ב‡ר ıכנען ,ויברך ‡ו˙י.
וי‡מר ‡לי ‰נני מפרך ו‰רבי˙יך ,ונ˙˙יך
ל˜‰ל עמים ,ונ˙˙י ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙ לזרעך
‡חריך ‡חוז˙ עולם .וע˙˘ ‰ני בניך,
‰נול„ים לך ב‡ר ıמˆרים ע„ בו‡י ‡ליך
מˆרימ ,‰לי ‰ם‡ ,פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן
ו˘מעון י‰יו לי.
בפר˘ ‰זו מעל ‰יע˜ב ‡˙ מעמ„ם ˘ל
‡פרים ומנ˘ ‰בני יוסף ,ו˜ובע
˘י‰יו נח˘בים לו כר‡ובן ו˘מעון.
כלומר˘ ,ל‡ י ‡‰מעמ„ם כ˘˙י
'מ˘פחו˙' ‰נכללים ב˘בט יוסף‡ ,ל‡
כ˘ני '˘בטים' מיוח„ים לעˆמם ,וינחלו
נחל ‰נפר„˙ ב‡ר‡ .ıולם בר‡˘ „בריו
מ˜„ים יע˜ב „˜‰מ‡ ‰רוכ ,‰ב‰ ‰ו‡
מפר˘ ליוסף ‡˙ ל˘ון ‰ברכ˘ ‰ני˙נ‰
לו בלוז ב‡ר ıכנען˘‡ ,ר ‰בטיחו '‰
לע˘ו˙ו ל˜‰ל עמים ,ול˙˙ לזרעו ‡˙
‡‰ר‡ ıחוז˙ עולם' .וע˙ – '‰מ˘מע ל‡ור
„‰ברים ‡‰ל˘' – ‰ני בניך ‰נול„ים לך
ו‚ו' ‡פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן ו˘מעון י‰יו
לי' .וי˘ ל‰בין מ ‰טיב˘ ‰ל „˜‰מ ‰זו,

ובכ„י לעמו„ על פ˘וטם ˘ל „ברים ,י˘
ל„˜„˜ ב„ברי ‰‰בטח ‰עˆמ‰
˘‡ו˙ ‰מזכיר יע˜ב כ‡ן‰ ,ל‡ ‰י‡
בפר˘˙ וי˘לח – 'וי‡מר לו ‡ל˜ים ‡ני
‡–ל ˘–„י ,פר ‰ורב‚ ‰וי ו˜‰ל ‚וים י‰י‰
ממך ,ומלכים מחלˆיך יˆ‡ו ,ו‡˙ ‡‰רı
‡˘ר נ˙˙י ל‡בר‰ם וליˆח˜ ,לך ‡˙ננ,‰
ולזרעך ‡חריך ‡˙ן ‡˙ ‡‰ר) 'ıל ,‰י‡–יב(.
וכבר עמ„נו ˘ם במ˜ומו על כך ,כי
ב‰בטח ‰זו ˘ינ‰ ‰כ˙וב ממטבע
ל˘ונו ,כי בכל מ˜ום ˘‰ובטח‡‰ ‰רı
ל‡בו˙ ,נ‡מר ‰ר˜ 'נ˙ינ‡ '‰ח˙ ,ל‰ם
ולזרעם ‡חרי‰ם ,כ˘‰בנים נטפלים ‡ל
‡‰בו˙ לנחול ‡˙ ‡‰ר ıמכוח ‰יו˙ם
זרעם .יוˆ‡˙ מן ‰כלל ‰י‡ ‰בטח ‰זו,
˘ב ‰כפל ‰כ˙וב ו‰זכיר ˘˙י נ˙ינו˙ בזו
‡חר זו ,נ˙ינ‡ ‰ח˙ ליע˜ב – 'לך ‡˙ננ,'‰
ונ˙ינ ‰נוספ˙ לזרעו – 'ולזרעך ‡חריך
‡˙ן ‡˙ ‡‰ר.'ı
ו„‰ברים ˆריכים בי‡ור רב ,ל˘ם מ‰
‰וˆרכ ‰כפילו˙ זו ומ ‰ב‡
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„‰בר ללמ„נו ,ו‰ל‡ לכ‡ור ‰מ‡חר
˘ני˙נ‡‰ ‰ר ıליע˜ב‰ ,רי כבר מובטח˙
ועומ„˙ ‰י‡ לבניו ‡חריו .ו‰י„ ‰י
בנ˙ינ˙ ‡‰ר ıליע˜ב לב„ו ,וי‰יו בניו
נכללים בנחל˙ו .כ„רך ˘כל ‡ב מורי˘
‡˙ נחל˙ו לבניו ,וכ„רך ˘בני יע˜ב
עˆמם ע˙י„ים ל‰ורי˘ ‡˙ נחל˙ם ב‡רı
לזרעם ‡חרי‰ם )ועיין ‡ור–‰חיים ˘ם מ˘"כ
בז.(‰
ונר‡‰ ‰בי‡ור בז ,‰כי נ˙ינ ‰מחו„˘˙
זו לזרעו ˘ל יע˜ב‰ ,ינ‰ ‰מ˘ך
וענין ‡ח„ לר‡˘י˙ ‰ברכ‚' ‰וי ו˜‰ל
‚ויים י‰י ‰ממך' .וכפי ˘נ˙ב‡ר ˘ם
'‚וי ו˜‰ל ‚ויים' מ˘מעו˙ו ‰י‡ 'עם
‡ח„' ‰מורכב מ'עמים' ˘ונים ,כ‡˘ר
כל ˘בט ו˘בט ייחו„ו וס‚ול˙ו עמו,
וכ„רך ˘עמים נפר„ים ז˜ו˜ים ל‡רˆו˙
נפר„ו˙ כ„י ל‰נ‰י‚ ‡˙ ‡ורח חיי‰ם,
ב˘ל ‰יו˙ם בעלי ˙רבויו˙ ˘ונו˙ ,כך
‚ם ˘בטי י˘ר‡ל‚‰ ,ם ˘כולם בני עם
‡ח„ ו‡כן חול˜ים ‡ר‡ ıח˙ ,בכל ז‡˙
ב˘ל ‰יו˙ם '˘בטים' ˘ונים ומיוח„ים
ז ‰מז ,‰ז˜ו˜ים ‰ם במס‚ר˙ ‰עם
ו‡‰ר ıעˆמ ,‰לנחול חל˜י ‡ר ıנפר„ים,
ב‰ם יˆלח בי„ם ל˜יים ‡˙ ‡ורח חיי‰ם
ומילוי ˙עו„˙ם כי‡ו˙.
‰נ ‰כי כן ,ל‡ור ‰בטח˙  '‰ליע˜ב
ל˜‰ים ממנו '˜‰ל עמים'‰ ,רי
מע˙ ‰מ˙חייב˙ נ˙ינ˙ ‡ר ıמיוח„˙ לכל
עם ועם בפני עˆמו ,ו‡ם כן חלו˜˙ ‡‰רı
ל˘בטים ‡ינ„ ‰ומ ‰לחלו˜˙ יור˘ים
‰יו˘בים בנחל‡ ‰ח˙‡ ,ל‡ כעין ‡רˆו˙
˘ונו˙ ‰ני˙נו˙ לעמים ˘ונים ,כ‡˘ר כל
נחל ‰נח˘ב˙ כמ˙נ ‰מיוח„˙ מ‡˙ .'‰

שכט
וז‰ו פ˘ר˘ ‰ל כפילו˙ נ˙ינ ‰זו ,לומר
כי נ˙ינ˙ ‡‰ר ıלבני י˘ר‡ל ‡ינ ‰נובע˙
ר˜ מכוח נ˙ינ˙ ‰ליע˜ב ‡בי‰ם‡ ,ל‡ כל
˘בט ו˘בט חל˜ו ני˙ן לו במ˙נ ‰י˘יר‰
מ‡˙ ] .'‰וכפי ˘מבו‡ר בכ˙ובים )במ„בר
ל‚ ,כ„( ,כי ‚‰ורל ˘על פיו ˙‰חל˜‰
‡‰ר‰ ıי‚ ‰ורל על פי  ,'‰ול‡ כחלו˜˙
מ˘פחו˙ ˘‰בטים בינם לבין עˆמם,
˘ני˙נ ‰ר˘ו˙ בי„ם ל˙‰חל˜ כר‡ו˙
עיני‰ם )ר‡‰ ‰רחב˙ „ברים בז˙' ‰ור ‰ו„ע˙'
‚ליון  – 32פר˘˙ מסעי ˙˘ס"ו([.
ו‰ו‡ ‡˘ר מ˜„ים יע˜ב ומזכיר כ‡ן
ב ‰˘‚„‰י˙יר ,‰כי מ‡חר
˘˜‰ב" ‰נר‡‡ ‰לי ויברך ‡ו˙י – 'וי‡מר
‡לי ‰נני מפרך ו‰רבי˙יך ונ˙˙יך ל˜‰ל
עמים ונ˙˙י ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙ לזרעך
‡חריך' ]כ‡ן ‡ין יע˜ב מזכיר ‡˙ ‰נ˙ינ‰
לו‡ ,ל‡ מ„‚י˘ ר˜ ‡˙ ‰נ˙ינ ‰לזרעו[,
מבנַ י
ו‡˘ר לפיכך ר‡ויים כל ‡ח„ ו‡ח„ ָּ
לנחל ‰מ˘לו במ˙נ ‰י˘יר ‰מ‡˙ ,'‰
ל‡ור ז‡˙‰ ,נני מברך ‡˙ מנ˘ ‰ו‡פרים
˘י‰יו ‡ף ‰ם 'עמים' נפר„ים ב˜‰ל
עמים ז ,‰ו‡˘ר לכן י‰יו זכ‡ים לנחל‰
מיוח„˙ ב‡ר .ıומ‡ו˙ו ‰טעם ו‰ענין
˘ר‡ובן ו˘מעון נב„לים בזכויו˙י‰ם
לר˘˙ כל ‡ח„ ‡˙ חל˜ו בפני עˆמו ,כך
יוב„לו ‚ם מנ˘ ‰ו‡פרים ז ‰מז ,‰וייר˘ו
כל ‡ח„ נחל ‰לעˆמו בין ˘‡ר ˘בטי
י˘ר‡ל.
ועיין ב‰רחב ‰בחל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ‡
'‚וי ו˜‰ל ‚ויים'.

מח ‰-„ ,וי‡מר ‡לי ‰נני מפרך ו‰רבי˙יך,
ונ˙˙יך ל˜‰ל עמים ,ונ˙˙י ‡˙ ‡‰רı

של
‰ז‡˙ לזרעך ‡חריך ‡חוז˙ עולם .וע˙‰
˘ני בניך ‰נול„ים לך ב‡ר ıמˆרים ע„
בו‡י ‡ליך מˆרימ ,‰לי ‰ם‡ ,פרים ומנ˘‰
כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי.
ל‡ור ברכ˙  ˙‡ '‰יע˜ב 'ונ˙˙יך ל˜‰ל
עמים' – כלומר ˘בניו יחול˜ו
ל˘בטים מיוח„ים ז ‰מז˜ – ‰ובע יע˜ב
בפר˘ ‰זו כי ‡פרים ומנ˘ ‰בני יוסף ‡ף
‰ם יח˘בו כר‡ובן ו˘מעון ,כלומר ˘ל‡
י ‡‰מעמ„ם כ˘˙י 'מ˘פחו˙' ‰יוˆ‡ים
מ˘בט יוסף‡ ,ל‡ מעמ„ם י ‡‰כ˘ני
'˘בטים' מיוח„ים לעˆמם.
וי˘ ל˙‰בונן בז ,‰מ‰ו י˙רון ‰מעל‰
ו‰מ˘מעו˙ ‰מיוח„˙ ˘ב„‚‰ר ‰זו,
לפי ‰נח˘בים ‡פרים ומנ˘ ‰כ˘בטים
מיוח„ים לעˆמם ,ו‰ל‡ לכ‡ור ‰ני˙ן
ל˜בוע כן ב‡ו˙‰ ‰מי„‚ ‰ם בבני ר‡ובן,
ולכנו˙ ‡˙ 'חנוך ופלו‡ חˆרון וכרמי' –
כ‡רבע˘ ‰בטים מיוח„ים לעˆמם.
ו‰נ ‰יסו„ „‰בר כבר נעו ıבברכ˙ '‰
‡˙ יע˜ב לע˘ו˙ו ל'˜‰ל עמים',
„‰יינו ˘יˆ‡ו ממנו ˘בטים ‰נ˜ר‡ים
עמים .ו‰נ ‰בי‡רנו בז) ‰לעיל ,ור‡ ‰חל˜
‰מ‡מרים מ‡מר ‡ '‚וי ו˜‰ל ‚ויים'( ,כי ענין
˘נים ע˘ר ˘‰בטים ,מ˘מעו˙ו בר‡˘
ובר‡˘ונ – ‰עם ‰כולל בו ˘נים ע˘ר
פל‚ים בעלי ‚וונים ˘ונים˘‡ ,ר לכל
‡ח„ מ‰ם ס‚ולו˙ מיוח„ו˙ לפי ‡ופיו,
ולכן ‚ם ייעו„ו ומ‚מ˙ו ˘ל כל ˘בט
˘ונ ‰מזול˙ו ,ו„וו˜‡ בכך טמונ ‰ס‚ול˙
ע˘רו ו‡יכו˙ו ˘ל ‰עם ,ב‰יו˙ו מורכב
מ˘בטים ˘ונים ומיוח„ים ז ‰מז˘‡ ,‰ר
יח„יו מ˜יימים ‰ם ‡˙ ˘למו˙ בנין ‰עם
בכללו˙ו˘‡ ,ר ל‡ יחסר כל בו.

בן מלך על התורה
ומע˙ ‰יבו‡ר ,כי כ‡˘ר מברך יע˜ב ‡˙
יוסף ,ו˜ובע ˘‡פרים ומנ˘‰
י‰יו נמנים כ˘בטים בפני עˆמם‡ ,ין
מ˘מעו˙ „‰בר כ˜רי‡˙ ˘ם ו˙ו‡ר
‚רי„‡‡ ,ל‡ מ˘מעו˙ו ‰י‡ כי ‡פרים
ומנ˘ ‰י‰יו כ ‰מיוח„ים בעניינם ,ע„
˘˙כונו˙ נפ˘ם ‰מיוח„ו˙ יˆ„י˜ו
ויחייבו ‡˙ מעמ„ם כ˘ני ˘בטים.
ובעו„ ˘בני ˘‡ר ˘‰בטים ‡ינם חלו˜ים
‡ל‡ למ˘פחו˙ ˘ב˙וך ˘‰בט ,מ˘ום
˘‰‰ב„לים ˜‰לים ביני‰ם ‡ינם מ‰וים
סיב ‰לייח„ם כ˘ני פל‚ים ˘ונים,
ול‰עמי„ נחלו˙ נפר„ו˙ עבור כל
מ˘פח ‰ומ˘פח‰ ,‰רי ˘‡פרים ומנ˘‰
יוב„לו בעניינם כמי„˙ ‰‰ב„ל ˘בין
˘ני ˘בטים – 'כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי'
– ‡˘ר ב‡מ˙ יז„˜˜ו ב˘ל כך לנחלו˙
נפר„ו˙ ב‡ר.ı

מח ‰ ,וע˙˘ ‰ני בניך ‰נול„ים לך ב‡רı
מˆרים ,ע„ בו‡י ‡ליך מˆרימ ,‰לי ‰ם,
‡פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי.
ל‡ור ˜ביע˙ יע˜ב ˘מנ˘ ‰ו‡פרים ‰ם
˘ני ˘בטים ,נע˘ו בני י˘ר‡ל לי"‚
˘בטים .ו‡ף ˘בי‡רנו בפר˘˙ וי˘לח
˘‰מספר ‰ר‡וי לעם י˘ר‡ל ‰ו‡ מספר
י"ב ˘‰ו‡ מספר ˘ל ˘לימו˙ .ו‰נ ‰כ‡ן
נוסף ˘בט י"‚ ˘לכ‡ור ‰בכך בטל ˆור˙
‰מבנ˘ ‰ל י"ב ˘בטים.
‡כן מˆינו ˘‡ף ˘‡פרים ומנ˘‰
נ˜בעו ל‰יו˙ כ˘ני ˘בטים נפר„ים
בברכ˙ו ˘ל יע˜ב ליוסף‡ ,ולם עם
ז‡˙ ל‡ בטל מספר ‰י"ב ˘ז‰ ‰מספר
‰מ˙‡ים למנין בני י˘ר‡ל .וכ‚ון בסיום
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שלא

ברכ˙ יע˜ב עˆמו 'כל ‡ל˘ ‰בטי י˘ר‡ל
˘נים ע˘ר'ב )מט ,כח( ,בי"ב מˆב‰
˘ב‰ר סיני בפר˘˙ מ˘פטים ,ובי"ב
‡בני ‰חו˘ן וב˘מו˙ ‰ח˜ו˜ים על ‡בני
‡‰פו„ ,ובמטו˙ כ˘פרח מט‰‡ ‰רן ,וכן
כ˘עמ„ו ˘‰בטים על ‰ר ‚ריזים ו‰ר
עיבל.

˘מסמל מספר ‰י"ב‡ ,ל‡ ל‰וסיף ענין
נוסף ,ועל כן נ˘‡ר ˜ביעו˙ ‰מספר ˘ל
י˘ר‡ל לעולם על י"ב ˘בטים ,ו‰י"‚
‰ו‡ ר˜ ב„רך ‰וספ ‰לבט‡ ‡˙ ענין
‰‰פל‚ ‰ו˙‰וספ˙ למעל ‰מ˘‰יעור,
ו‰בן.

ומבו‡ר במפר˘ים ˘בכל מ˜ום ˘ל‡
נמנ˘ ‰בט לוי עם ˘‡ר
˘‰בטים ,מטעמים ‰נזכרים ˘ם‡ ,זי
נמנים ‡פרים ומנ˘ ‰בפני עˆמם ,כ‚ון
ב„‚לים וב˜רבנו˙ ‰נ˘י‡ים ,ו‡ילו
במ˜ומו˙ ˘נמנ ‰לוי‡ ,ז נמנים ‡פרים
ומנ˘ ‰יח„יו כ˘בט יוסף ,כמו בברכ˙
יע˜ב ו‡בני ‰חו˘ן וכו' ,כי י˘ ח˘יבו˙
מיוח„˙ ˘מניינם ˘ל עם י˘ר‡ל י‰י‰
במספר י"ב „יי˜‡.

מח-‰ ,ו וע˙˘ ‰ני בניך‰ ,נול„ים לך ב‡רı
מˆרים ע„ בו‡י ‡ליך מˆרימ ,‰לי ‰ם,
‡פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי.
ומול„˙ך ‡˘ר ‰ול„˙ ‡חרי‰ם לך י‰יו,
על ˘ם ‡חי‰ם י˜ר‡ו בנחל˙ם.

וי˘ ל‰וסיף בז ‰ב„˜‰ם מ˘ ‰בי‡רנו
בענין '‰מספרים ב˙ור) '‰כרך ‡'
מ‡מרי מבו‡ מ‡מר י( ˘מספר י"ב ‰ו‡ מספר
˘ל ˘לימו˙ ב‰רחב‡ ,‰ולם מספר י"‚
‰ו‡ מספר ˘ל ‚וזמ‡ ו‰פל‚ ‰י˙יר.‰
ולפי ז ‰נר‡‡˘ ‰ף ˘ב˘‰למ˙ ˘בטי
י– ‰למספר י"ב כבר נ˘לם מספרם ˘ל
‰עם‡ ,מנם רˆון ‰ '‰י˘ ‰י˙רחב במי„‰
י˙יר ‰מופל‚˙ כענין מספר י"‚ ,וז‰
מסמל מעל ‰נוספ˙ בעם י˘ר‡ל ˘י˘
ב‰ם ריבוי מופל‚ ˘ל ˘בטים.
‡מנם מספר ‰‰פל‚‡ ‰ינו ב‡ ל˘נו˙
ולפ‚ום ‡˙ ענין ˘לימו˙ ‰מספר
ב .וראה ב'אור החיים' שם שכתב שאולי לא התחיל
הכתוב למנות אפרים ומנשה במניין שניים עד אחר
יציאת מצרים .עיי"ש.

בר˘"י – 'לי ‰ם – בח˘בון ˘‡ר בני ‰ם
ליטול חל˜ ב‡ר‡ ıי˘ כנ‚„ו
וכו' .ומול„˙ך ‡˘ר ‰ול„˙ ‡חרי‰ם וכו'
ו‡ף על פי ˘נחל˜‡ ‰ר ıי˘ר‡ל למנין
‚ול‚לו˙ם ,כ„כ˙יב לרב ˙רב ‰נחל˙ו,
וכל ‡י˘ ו‡י˘ נטל ב˘ו ,‰חו ıמן
‰בכורו˙ ,מכל מ˜ום ל‡ נ˜ר‡ו ˘בטים
‡ל‡ ‡לו'.
וכן כ˙ב ר˘"י בפר˘˙ פינחס
נ„( ˘לפי ריבוי ˘‰בט ˜יבלו נחל˙ם.

)במ„בר כו,

‡ולם ‰רמב"ן כ‡ן ובפר˘˙ פינחס
נחל˜ עליו ,וכ˙ב '˘‡ר ıי˘ר‡ל
ל˘בטים נ˙חל˜˘ ,‰נים ע˘ר חל˜ים
˘וים ע˘ו ממנ ,‰ונטל ˘בט ˘מעון
‰ממועט ˘ב‰ם כ˘בט י‰ו„˘ ‰מרוב‰
ב‡וכלוסין ,ונטלו ‡פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן
ו˘מעון ב˘ו.'‰
ו˙מ‰ ‰רמב"ן על „ע˙ ר˘"י‡˘ ,ם כן
‡ין ‰בכור ‰ליוסף ‡ל‡ לענין
‰כבו„ בלב„ ˘י˜ר‡ו בניו ˘בטים,
ו‰כ˙וב ‡ומר 'בנחל˙ם' .ומוכיח

שלב
מסו‚יי˙ ‚‰מר‡ ˘מבו‡ר בכמ ‰מ˜ומו˙
)ב"ב ˜כ‚‰˘ (.י ‰יוסף בכור לנחל ,‰ויר˘
פי ˘נים כ‡ח„ כמ˘פט כל בכור ,ו‰יינו
מ˘ ‰נ˙ן יע˜ב ליוסף ‡˙ ˘בט ‡פרים
ומנ˘.‰
וביי˘וב „ע˙ ר˘"י נר‡‡„ ,‰ף ˘בל‡ו
‰כי ‰נחלו˙ ˙‰חל˜ו לפי ‚ו„ל
˘‰בט‡ ,מנם ˜ביע˙ יע˜ב לע˘ו˙ם
˘בטים ‰י˙ ‰לענין ˘יחל˜ו לכל ‡ח„
מ‰ם חבל ‡ר ıבפני עˆמו ,ועˆם „‰בר
˘י˘ לכל ‡ח„ מ‰ם נחל˙ ‡ר ıמיוח„˙
לעˆמו י˘ בז ‰ח˘יבו˙ ומעל.‰
ועו„ י˘ לומר˘ ,בז‚ ‰ופ‡ ברך יע˜ב
‡˙ ˘בטי מנ˘ ‰ו‡פרים˘ ,י‰י‰
כל ‡ח„ מ‰ם מרוב ‰ב‡וכלוסין במנין
‰ר‡וי ל˘בט‰˘ ,רי ב„רך ‰טבע מ‡חר
˘˘‰בט מ˙חל˜ ומ˙חיל ב„ור ˘‰ני
‰רי ממיל‡ מנין ‡‰נ˘ים ˘בכל ˘בט
‰ו‡ ב˘יעור מחˆ ‰מ˘‡ר ˘‰בטים,
‡מנם ברך ‡ו˙ם יע˜ב ˘י˙רבו כל כך,
ע„ ˘כל ‡ח„ מ‰ם י‰י„ ‰ומ ‰במניינו
ל˘‡ר ˘‰בטים ,ו‡כן כך מˆינו במנין
˘‰בטים בספר במ„בר )בפר˘˙ במ„בר
ובפר˘˙ פינחס( ˘˘בטי ‡פרים ומנ˘‰ ‰יו
כל ‡ח„ מ‰ם במספרם ב„ומ ‰ל˘‡ר
˘‰בטים.
ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘חל ‰ב‰ם ברכ˙ ‰ריבוי
יו˙ר מ˘‡ר ˘‰בטים ,כמו ˘נ‡מר
בספר י‰ו˘ע ˘ל‡ ‰י ‰סיפ˜ ל‰ם חל˜ם
ב‡ר˘‡ ,ıר ני˙ן ל‰ם על פי מספרם
‰ר‡˘ון – 'וי„ברו בני יוסף ‡˙ י‰ו˘ע
ל‡מר מ„וע נ˙˙ ‰לי נחל‚ ‰ורל ‡ח„
וחבל ‡ח„ ,ו‡ני עם רב ,ע„ ‡˘ר ע„ כ‰
ברכני ) ''‰יז ,י„(.

בן מלך על התורה
ו„בר ז ‰רמוז ב˘ם 'יוסף' „‰יינו
ל˙‰רבו˙
˘‰בט
˘ס‚ול˙
ול˙‰ווסף ב˘יעור רב ,ונ˙˜יים „‰בר
‰ן בכך ˘נע˘ ‰ל˘ני ˘בטים ,ויו˙ר
מז ‰כ‡˘ר בני ˘‰בטים עˆמם ‰וסיפו
ל˙‰רבו˙ לעם רב.
ועיין מ˘ ‰י˙ב‡ר בז ‰ל‰לן בל˘ון
‰כ˙וב 'וי„‚ו לרוב ב˜רב ‡‰ר'ı
)מח ,טו(.

מח ‰ ,וע˙˘ ‰ני בניך ‰נול„ים לך ב‡רı
מˆרים ,ע„ בו‡י ‡ליך מˆרימ ,‰לי ‰ם,
‡פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי.
בפר˘ ‰זו ˜בע יע˜ב כי '‡פרים ומנ˘'‰
בני יוסף י‰יו נח˘בים לו
'כר‡ובן ו˘מעון' ,כלומר˘ ,ל‡ י‡‰
מעמ„ם ר˜ כ˘˙י מ˘פחו˙ ‰מס˙עפו˙
מ˘בט יוסף‡ ,ל‡ כ˘ני ˘בטים מיוח„ים
לעˆמם .ו‰נ ‰מ˘מעו˙ „‰ברים ,כיˆ„
ובמ ‰נ˙˜יים „‰בר – כבר נ˙ב‡ר
ב‡רוכ ‰לעיל .ול‰לן יבו‡ר על ˘ום מ‰
זכ ‰יוסף לכך.
‡מנם ע„יין י˘ ל˙‰בונן כיˆ„ ˘ייך
למנו˙ם ב˘ור‡ ‰ח˙ עם ‡חי
‡בי‰ם‡ ,חר ˘מ˜ומם בס„ר „‰ורו˙
‡ינו ˘ונ ‰מ˘‡ר בני ˘‰בטים„ ,ור
˘לי˘י ליע˜ב.
עו„ י˘ ל˙‰בונן ,מ‰ו ‰טעם ˘˙ל‰
יע˜ב ‡˙ עליי˙ מנ˘ ‰ו‡פרים
ל„ר‚˙ ˘בטים בכך ˘‰ם 'נול„ים לך
ב‡ר ıמˆרים ע„ בו‡י ‡ליך מˆרימ,'‰
ו‰רי ל˘ם סימן ‰יכר בעלמ‡ ל‡ ‰וˆרך
לומר ז‡˙‡ ,חר ˘‰ו‡ מפר˘ ו‡ומר
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כי למנ˘ ‰ו‡פרים ‰ו‡ מ˙כוון ,ו˘‡ר
בניו מכ‡ן ול‰ב‡ י‰יו נ˜ר‡ים על ˘ם
‡חי‰ם .ומ ‰מלמ„נו ˙וספ˙ „ברים זו.
ו‰נר‡ ‰בז ,‰כי כ‡˘ר נמכר יוסף לעב„,
‰רי ‰י˙ ‰כוונ˙ ‡‰חים לנ˙˜ו
כליל מן ‰מ˘פח ,‰ול˜בוע מˆי‡ו˙
˜יימ˙ ˘ב ‰יוסף ‡יננו ומ˘פח˙ יע˜ב
˜מ ‰בלע„יו ,כפי ˘‰ם מˆי‚ים עˆמם
בפר˘˜‰ ‰ו„מ˙ )מב ,י‚( '˘נים ע˘ר
עב„יך ‡חים ‡נחנו בני ‡י˘ ‡ח„ ב‡רı
כנען ו‰נ˜‰ ‰טן ‡˙ ‡בינו ‰יום ו‡‰ח„
‡יננו'‡ .ולם יוסף ,מח˘ב‡ ‰חר˙ ‰י˙‰
עמו ,וכ‡˘ר נפר„ ממ˘פח˙ו ו˙‰נ˙˜
מבי˙ ‡ביו‚ ,מר ‡ומר ל˜‰ים מ˘פח‰
מ˘לו ,לפי „‰רך ‰י˘ר˙‰˘ ‰וו ‡בו˙יו
וברוח ‡מונ˙ם ,למרו˙ ˘‰ו‡ מנו˙˜
ממ˘פח˙ו ˘נו˙ר‡ ‰חריו ב‡ר ıכנען.
ו‰ו‡ ‡˘ר ‡מרו חז"ל )סוט ‰לו‰ (:י‰
ר‡וי יוסף לˆ‡˙ ממנו ˘נים ע˘ר
˘בטים ,כ„רך ˘יˆ‡ו מיע˜ב ‡ביו,
˘נ‡מר '‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב יוסף' .ועו„
‡י˙‡ במ„ר˘ )˙נחומ‡ וי˘ב ‡' (‰ל‰
˙ול„ו˙ יע˜ב יוסף'‰˘ ,יו פני יוסף
„ומין ליע˜ב ,מנין˘ ,כך ‰ו‡ ‡ומר
וי˘ר‡ל ‡‰ב ‡˙ יוסף מכל בניו 'כי בן
ז˜ונים ‰ו‡ לו' )לז .(‚ ,ו‰רי בנימין ˜טן
ממנו ו‰ו‡ ‡ומר בן ז˜ונים‡ ,ל‡ ˘‰י‰
‡י˜ונין „ומ ‰לו וכו' מ ‰יע˜ב ‰עמי„
˘בטים‡ ,ף יוסף ‰עמי„ ˘בטים˘ ,נ‡מר
'‡פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי'.
מבו‡ר בז ,‰כי מנ˘ ‰ו‡פרים בני יוסף,
‰ם נˆר ו˘‡רי˙ לעם ˘‰י ‰ע˙י„
יוסף ל‰עמי„ כ„ו‚מ˙ יע˜ב ‡ביו .כי
‡כן ע„ ˘ל‡ ב‡ו יע˜ב ובניו מˆרימ,‰

שלג
‰י˙ ‰זו מח˘ב˙ יוסף ,ל‰עמי„ על זו
„‰רך מ˘פח˙ ˘בטים ˘למ ‰במ˜ביל
למ˘פח˙ יע˜ב ‡ביו‡ ,ך מ˘‡˙‰ח„ו
‰מ˘פחו˙ ,ובטל‰ ‰מח˘ב ‰ל˜‰ים
מ˘פח ‰נפר„˙ מ˘לו‡ ,חר ˘חזר ˘וב
ל‰ימנו˙ בין בני יע˜ב כבר‡˘ונ.‰

ו‡מנם ז‡˙ ‡ומר יע˜ב ליוסף ,כי ‡ף
ע˙ ,‰ל‡חר ˘מ˘פח˙ יוסף כבר
חזר ‰ונˆטרפ ‰למ˘פח˙ יע˜ב ,ובני
יוסף ‡˘ר יוול„ו מכ‡ן ו‡ילך י‰יו ˘וים
בעניינם וב‚„רם כבני ˘‡ר ˘‰בטים,
מכל מ˜ום ,מנ˘ ‰ו‡פרים ˘נול„ו ב‡רı
מˆרים ע„ ˘ל‡ ב‡ יע˜ב ל˘ם ,כ‡˘ר
ע„יין ‰יו ‡מורים ל‰יו˙ ˘בטים לעˆמם
במ˘פח˙ יוסף – כיון ˘עלו ˘וב ל‡ יר„ו
ממעל˙ם‡ ,ל‡ יוסיפו ל‰יו˙ נח˘בים
כ˘בטים לעˆמם בכלל ‰מ˘פח‰
‰מ‡וח„˙ ,ול‰ימנו˙ ב˘ור‡ ‰ח˙ עם
˘‡ר ˘בטי י˘ר‡ל – 'כר‡ובן ו˘מעון
י‰יו לי'.

מח ,ז ו‡ני בבו‡י מפ„ן ,מ˙ ‰עלי רחל
ב‡ר ıכנען ב„רך ,בעו„ כבר˙ ‡ר ıלבו‡
‡פר˙ ,‰ו‡˜בר˘ ‰ם ב„רך ‡פר˙ ‰ו‡
בי˙ לחם.
ובר˘"י – 'ו‡˜בר˘ ‰ם – ול‡ ‰ולכ˙י‰
‡פילו לבי˙ לחם ,ל‰כניס‰
ל‡ר ıוי„ע˙י ˘י˘ בלבך עלי‡ ,בל „ע
לך ˘על פי „‰יבור ˜בר˙י˘ ‰ם‡‰˙˘ ,
לעזר ‰לבני ‰כ˘י‚ל‡ ‰ו˙ם נבוזר‡„ן,
ו‰יו עוברים „רך ˘ם ,יˆ‡˙ רחל על
˜בר ‰ובוכ ‰ומב˜˘˙ עלי‰ם רחמים,
˘נ‡מר )ירמי ‰ל‡ ,טו( '˜ול ברמ ‰נ˘מע
נ‰י בכי ˙מרורים רחל מבכ ‰על בני'‰

שלד
ו‚ו' ,ו˜‰ב" ‰מ˘יב' ‰מנעי ˜ולך מבכי
ועינייך מ„מע ,‰כי י˘ ˘כר לפעול˙ך
נ‡ום  '‰ו‚ו' ו˘בו בנים ל‚בולם'.
ובר˘"י ל‡ נ˙ב‡ר מ„וע י‰י˜‰ ‰ב"‰
נענ„ ‰וו˜‡ לב˜˘˙ רחמים ˘ל
רחל ,ומ„וע נˆרך ל˘ם כך ˘‰י‡ ˙‰י‰
˜בור ‰על ‡ם „‰רך.
ובמ„ר˘ ‡י˙‡ ˘רחל מזכיר ‰לפני
˜‰ב" ‰מ˘ ‰מסר˙‡ ‰
‰סימנים לל‡‡ ‰חו˙' – ‰לפי ˘רחל
‡מנו ‡ומר˙ ל˜‰ב" ‰מ ‰ע˘ו בני ˘כך
‰ב‡˙ עלי‰ם פורענו˙‡ ,ם ב˘ביל
עבו„ ‰זר˘ ‰נ˜ר‡˙ 'ˆר‰ ,'‰ל‡ ‡‰ב˙י
‡י˘י יע˜ב ועב„ בי ˘בע ˘נים ,ולבסוף
נ˙ן ‡בי לו ‡˙ ‡חו˙י ל‡˘ ,‰ו˜בל˙י
‡‰ב˙י לבעלי ומסר˙י ‰סימנים ל‡חו˙י.
‡ני ב˘ר ו„ם ו‡˙ ‰מלך רחמן ,על ‡ח˙
כמ ‰וכמ˙˘ ‰רחם עלי‰ם ,ו˜‰ב"‰
מ˘יב 'י˘ ˘כר לפעול˙ך ו˘בו בנים
מ‡ר‡ ıויב' )‡יכ ‰רב˙י פ˙יח˙‡ ‡ו˙ כ„(.
ונר‡„˘ ‰בר ז ‰עˆמו נכלל במ˘ ‰נ˜בר‰
רחל ב„רך ,כי ‰טעם ˘ל‡ נ˜בר‰
רחל במער˙ ‰מכפל‰ ‰ו‡ מ˘ום ˘מ˜ום
ז ‰ני˙ן לל‡ ,‰וכל ז‡˙ מ˘ום ˘‰י‡
נכנס ‰ר‡˘ונ ‰לחל˜ו ˘ל יע˜ב] .ועיין
ברמב"ן כ‡ן ˘ל‡ ‰י ‰יע˜ב חפ˘ ıי˜ברו
˘ני‰ם עמו במער ,‰כי בו˘ מ‡בו˙יו[.
ועיין מ˘ ‰כ˙בנו בז ‰בפר˘˙ ויˆ‡
בפסו˜ 'וי˘˜ יע˜ב לרחל וי˘‡ ‡˙
˜ולו ויבך' )כט ,י‡( ובמע˘„‰ ‰ו„‡ים )ל,
י„( .ובי‡רנו ˘יסו„ ‰טעם ˘ל‡ ‰לב„‰
נכנס ‰עם יע˜ב ל˜בור ,‰ול‡ רחל‰ ,ו‡
'‡ם ‰בנים',
מ˘ום ˘ל‡ ‰וכ˙ר ‰ב˙ו‡ר ≈

בן מלך על התורה
ו‰רי כל ז ‰נבע ממ˘ ‰מסר ‰ל ‰רחל ‡˙
‰סימנים ,ו‡ילו ‰י ‰נו˘‡ ר˜ ‡˙ רחל
כ‡˘ר ‰י ‰ברˆונו‰ ,רי ‰י˙ ‰רחל נוע„˙
ל‰יו˙ '‡ם ‰בנים' ,ול‰יכנס עמו ל˜בור.‰
ונמˆ‡ ˘עˆם ‡ופן ˜בור˙‡˘ ,‰ינ‰
˜בור ‰ככל ‡˘ ‰בˆ„ בעל,‰
‡ל‡ ב˜בר בו„„ ‰עומ„ בˆ„ „‰רך ,י˘
בז ‰ע„ו˙ וזע˜ ‰על ‰פס„˘ ‰ל רחל,
ו‡ו˙ נˆח על ‰ווי˙ור ‰עˆום ˘ע˘˙‰
רחל במסר ˙‡ ‰סימני ‰ל‡חו˙ .‰וז‰
‚ופ‡ מזכיר ‡˙ זכו˙„‚‰ ‰ול ‰ומעורר
‡˙ ‰סנ‚ורי‡ „‚‰ול ‰על בני˘‡ ‰ר
˙עמו„ ל‰ם בע˙ ˘חט‡ו˘ ,יסלח ל‰ם
˜‰ב" ‰כ˘ם ˘‰י‡ ווי˙ר ‰על זכו˙‰
ו‰פסי„ ‰כל כך ‰רב.‰
*

עו„ נר‡ ‰לב‡ר ˘„‰בר מסמל ˘רחל
‰י‡ 'ע˜ר˙ ‰בי˙' ,ועל כן ‰י‡
‡ינ ‰מ˙נ˙˜˙ מן ‰בנים‚ ,ו‰י‡ ‡'‰ם'
'‰מבכ ‰על בני‡ .'‰בל מער˙ ‰מכפל‰
‰ו‡ מ˜ום מיוח„ ל‡בו˙ .ו‰ו‡ עומ˜
‰כוונ ‰ב„ברי חז"ל ˘‰י‡ ˜בור ‰על
‡ם „‰רך במ˜ום ˘יעברו ˘ם ‚‰ולים,
כלומר ˘‰י‡ במ˜ום ‰בנים ,ול‡ לי„
‡‰בו˙.
ועיין ב'‚ור ‡רי '‰כ‡ן – 'ולפיכך נ˜בר‰
רחל ב„רך .כי „בר ז‰ ‰ו‡ ˘ל‡
˙‰י ‰נ˜בר˙ רחל במערˆ‡ ‰ל ‡‰בו˙
ר˜ ˙ ‡‰עם בני‰˘ ,‰י‡ מ˙יחס˙ ‡ל
בני ,‰לפי ˘רחל ‰י‡ ‰י˙' ‰בי˙ יע˜ב'
ג .עיין מה שכתבנו בפרשת ויגש על הפסוק 'בני
רחל אשת יעקב' )מו ,יט( בהערה שם ,שהבנים מתייחסים
אליה.
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‚ם כן ,ולפיכך כ‡˘ר ‰ו‚לו י˘ר‡ל ‰י˙‰
רחל מב˜˘˙ רחמים‡˘ ,ין ר‡וי ˘י‰י‰
לי˘ר‡ל פירו„ ,כי ‰י‡ ˜יבו ıלבי˙ יע˜ב
וכו'.
ובעומ˜ י˘ לב‡ר ‰ענין על פי מ‰
˘‰ב‡נו לעיל בפר˘˙ וי˘ב
)חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ‡ '‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב

יוסף'( מ‡„ ‰י˙‡ בספרי ‰מ˜ובלים ˘˘ני
‡‰מ‰ו˙ 'רחל ול‡‰ ,'‰ם מ˜בילים ל˘ני
˘מו˙יו ˘ל יע˜ב' ,י˘ר‡ל – ול‡,'‰
'יע˜ב – ורחל'˘ ,ל‡‰ ‰י‡ כנ‚„ בחינ˙
'י˘ר‡ל' ,ורחל ‰י‡ כנ‚„ בחינ˙ 'יע˜ב'.
ובי‡רנו ˘˘ני ˘‰מו˙ ˘ני˙נו לו –
'יע˜ב' ו'י˘ר‡ל' ,יסו„ם במ‰
˘‰יו כלולים ביע˜ב ˘ני בחינו˙,
˘מלב„ ˘‰י‡ ‰ח„ מ‡‰בו˙‰ ,ו‡ כבר
נח˘ב ‚ם כ‡ח„ מבני ‰עם ˘‰רי יר„
למˆרים עם ‰בנים ,ו‚ם נמנ ‰בין ˘בעים
נפ˘ יח„ עם זרעו .ו‰נ ‰נ˜ר‡ 'יע˜ב',
מˆ„ מˆי‡ו˙ ‰עם˙‰˘ ,חיל כבר ביע˜ב
עˆמו ,ומבחינ ‰זו נמנ ‰יע˜ב כ‡ח„
‰בנים‡ .מנם ˘‰ם 'י˘ר‡ל' ‰ו‡ על ˘ם
˘‰רר ‰ו‰ח˘יבו˙ ,ו‰יינו בחינ˙ ‡'‰ב'.
ובחינ ‰זו זכ ‰ב ‰על י„י ˘נטל ‡˙ חל˜ו
˘ל ע˘יו‰˘ ,ו‡ חל˜ ‰בכור ,‰עיי"˘
מ˘ ‰ב‡רנו ב‰רחב.‰
ומע˙‰ ‰רי רחל ‰י˙ ‰מיוע„˙ מ˙חיל‰
ליע˜ב ,ו‡ילו ל‡‰ ‰בכיר‰ ‰י˙‰
מיוע„˙ לע˘יו „‚‰ול ,ומ˘ ‰בסופו ˘ל
„בר נכנס ‰ל‡ ‰לר˘ו˙ו ˘ל יע˜ב ‰ו‡
מ˘ום ˘זכ ‰יע˜ב בחל˜ו ˘ל ע˘יו
על י„י נטיל˙ ‰ברכו˙ ו‰בכור .‰נמˆ‡
˘רחל ˘‰י‡ ‡˘˙ו מˆ„ חל˜ו ‰עˆמי
˘ל 'יע˜ב'‰ ,י‡ כנ‚„ ˘מו 'יע˜ב' ˘‰ו‡

שלה
בחינ˙ '‰בנים' .ו‡ילו ל‡‰ ‰י‡ ‡˘˙ו
˘ל יע˜ב מˆ„ חל˜ו ˘ל ע˘יו ,ולכן ‰י‡
כנ‚„ ˘מו 'י˘ר‡ל' ‰מבט‡ ‡˙ זכיי˙ו
בחל˜ ‰בכור ‰ו˘‰רר ,‰ו‰יינו בחינ˙
‡'‰ב'.
וז ‰עומ˜ ‰טעם ˘ל‡ נ˜בר ‰רחל
במער˙ ‰מכפל‡ ‰ל‡ ל‡ ,‰כי מער˙
‰מכפל‰ ‰ו‡ מ˜ום ˜בור˙ ‡‰בו˙,
ולכן ‰י˘ ‰ם מ˜ום ˜‰בור˘ ‰ל בחינ˙
'י˘ר‡ל ול‡‰˘ '‰ו‡ בחינ˙ ‡'‰בו˙',
‡בל רחל מ˜ומ ‰עם יע˜ב בבחינ˙
'‰בנים' ,ולכן ‰י‡ ˜בור ‰ב'„רך' ,כלומר
˘‡ינ ‰נפר„˙ מ‰בנים.

מח ,יב-י„ ויוˆ‡ יוסף ‡ו˙ם מעם ברכיו,
וי˘˙חו ל‡פיו ‡רˆ .‰וי˜ח יוסף ‡˙ ˘ני‰ם,
‡˙ ‡פרים בימינו מ˘מ‡ל י˘ר‡ל ,ו‡˙
מנ˘ ‰ב˘מ‡לו מימין י˘ר‡ל וי‚˘ ‡ליו.
וי˘לח י˘ר‡ל ‡˙ ימינו ,וי˘˙ על ר‡˘
‡פרים ו‰ו‡ ˆ‰עיר ,ו‡˙ ˘מ‡לו על ר‡˘
מנ˘˘ ,‰יכל ‡˙ י„יו כי מנ˘‰ ‰בכור.
י˘ ל‰בין ˘מ‡חר ˘עמ„ יע˜ב על „ע˙ו
ל˘ים ‡˙ ימינו על ר‡˘ ‡פרים,
ו‡˙ ˘מ‡לו על ר‡˘ מנ˘ ,‰מ„וע ‰י‰
נˆרך ל˘כל ‡˙ י„יו ומ„וע ל‡ ‰עבירם
ממ˜ומם ב‡ופן ˘יעמו„ ‡פרים על ˆ„
ימינו˘ ,לכ‡ור˘ ‰יכול ‰י„יים ‰ו‡ „בר
זר ומ˙מי ‰ו‡ינו כ„רך.
ויבו‡ר „‰בר ב„˜‰ם ל˘ון ‰כ˙וב
בפסו˜ ˜‰ו„ם – 'וי˜ח יוסף ו‚ו'
‡˙ ‡פרים בימינו ,מ˘מ‡ל י˘ר‡ל ,ו‡˙
מנ˘ ‰ב˘מ‡לו ,מימין י˘ר‡ל' .ונר‡‰
˘‡כן ‰י ‰רˆונו ˘ל יע˜ב ˘ˆור˙ ‰ברכ‰
˙‰י„ ‰וו˜‡ ב‡ופן ‰ז ‰כ˘‡פרים ניˆב

שלו
מימינו ˘ל יוסף ,וי„ ימינו ˘ל יע˜ב על
ר‡˘ו˘ .בכך נמˆ‡ ˘י‰יו ל‡פרים ˘ני
מעלו˙ '‰ימין' ‚ם יח„‰ ,ן ˘‰ו‡ מימין
יוסף ‡ביו ,ו‰ן ˘י„ ימינו ˘ל יע˜ב על
ר‡˘ו.
וי˘ ל‰וסיף עו„ ,כי בעˆם ‰י˙ ‰ברכ˙ו
˘ל יע˜ב מכוונ˙ ליוסף ,וכמו
˘כ˙וב – 'ויברך ‡˙ יוסף וי‡מר' )פסו˜
טו( ,ובברכ ‰זו ˜בע ‡˙ מעמ„ו ˘ל
‡פרים כחל˜ ‰ימין ˘ל יוסף ,ועבור ז‡˙
˙ ‡‰ברכ˙ו מרוב.‰

מח ,טו ‡‰לו˜ים ‡˘ר ‰˙‰לכו ‡בו˙י
לפניו‡ ,בר‰ם ויˆח˜.
וב˙ר‚ום '„ '‰י פלחו ‡ב˙‰י ˜„מוי',
וכן מˆינו כמ ‰פעמים ל˘ון ז‰
˘‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים ‰לכו לפני  ,'‰כלומר
˘„ב˜ו בעבו„˙ו י˙ברך ועב„ו‰ו בכל
כוחם.
וכן כ˙יב בפר˘˙ ˆ‰יווי על ברי˙
‰מיל‰˙‰' – ‰לך לפני' – ובר˘"י –
'כ˙ר‚ומו פלח ˜„מי – „‰ב˜ בעבו„˙י'
)בר‡˘י˙ יז .(‡ ,כי בברי˙ מיל˜ ‰בע עˆמו
‡בר‰ם בברי˙ לו ולזרעו ‡חריו ל‰יכנס
ב˙פ˜י„ ז ‰ל‰יו˙ ˙מי„ ‰ולך לפני .'‰
‡ולם בעם י˘ר‡ל נ‡מר ‰ל˘ון '‡חרי
‡ '‰לו˜יכם ˙לכו' )„ברים י‚,(‰ ,
ונר‡‰ ‰טעם בז˘ ‰מכיון ˘ני˙נ˙ ‰ור‰
‡זי כ˘מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו˙ ,נח˘ב
„‰בר ˘‰ו‡ י˙ברך מור ‰לפני‰ם ‡˙
„‰רך ו‰ם ‰ולכים ‡חריו .מ‡˘ ‰ין כן
‡‰בו˙ ˘ע„יין ל‡ ני˙נ ‰ל‰ם ˙ור‡ ,‰זי
‰ליכ˙ם ‰י˙' ‰לפני ‡‰לו˜ים' כלומר

בן מלך על התורה
˘‰יו ˆריכים ל„ע˙ ב˙‰בוננו˙ מעומ˜
לבם מ ‰רˆון ‡‰לו˜ים ,ועו„ בטרם
˘נˆטוו ‰לכו לפניו.
וכן ‰ו‡ ‰ל˘ון בחז"ל על ‡‰בו˙ –
'˘רˆו לפניו כסוסים' )סנ„‰רין ˆו.(.
כלומר ˘‡ף ˘ל‡ ני˙נ˙ ‰ור‡˙‰ ,‰מˆו
בכל כוחם ל„ע˙ ‡˙ רˆון ‡‰לו˜ים
ולע˘ו˙ו ]ועיין מ˘ ‰בי‡רנו בז‰
בפר˘˙ נח בפסו˜ '‡˙ ‡‰לו˜ים ‰˙‰לך
נח' )לעיל ו ,ט([.

מח ,טז ‰מל‡ך ‚‰ו‡ל ‡ו˙י מכל רע יברך
‡˙ ‰נערים ,וי˜ר‡ ב‰ם ˘מי ו˘ם ‡בו˙י
‡בר‰ם ויˆח˜ ,וי„‚ו לרוב ב˜רב ‡‰ר.ı
ברכ ‰זו נוע„ ‰ל˜יים מ‡˘ ‰מר ליוסף
'וע˙˘ ‰ני בניך ‰נול„ים לך ב‡רı
מˆרים ע„ בו‡י ‡ליך מˆרימ ‰לי ‰ם
‡פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי'.
ו‰נ ‰מעמ„ם ˘ל ‡פרים ומנ˘ ‰ל‰יו˙
כל ‡ח„ ˘בט בפני עˆמו ,מ˙בט‡
בכמ ‰עניינים יסו„יים˘‡ ,ר כולם
נכללים בברכ˙ו ˘ל יע˜ב כ„ל‰לן.
‡‰' .מל‡ך ‚‰ו‡ל ‡ו˙י מכל רע יברך
‡˙ ‰נערים' – ברכ˙ ˘מיר ‰ו‚‡ול‰
נˆחי˙ ‰מובטח˙ לכל ˘בט מי˘ר‡ל,
˘כן ‡מרו חז"ל '‚מירי „ל‡ כל˘ ‰בט‡'
)בב‡ ב˙ר‡ ˜טו˜˘ ,(:בל ‰בי„ חכמים
˘ל‡ יכל˘ ‰בט ˘לם מי˘ר‡ל .כי ‰נ‰
‡למל‡ ל‡ זכ ‰יוסף ‡ל‡ בחל˜ ‡ח„
כ˘‡ר ‡חיו‰ ,י‡ ‰פ˘ר ˘י˙˜יים '˘בט
יוסף' ע"י מ˘פח‡ ‰ח˙ מבניו ו‡ילו
מ˘פח˙ ˘‰ני ˙כל‡ .‰בל ב‰יו˙ מנ˘‰
ו‡פרים ˘ני ˘בטים נפר„ים‰ ,רי ˘ענין
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'ל‡ כל˘ ‰בט‡' מובטח ועומ„ כלפי כל
‡ח„ מ‰ם בפני עˆמו.
ב' .וי˜ר‡ ב‰ם ˘מי ו˘ם ‡בו˙י ‡בר‰ם
ויˆח˜' – ‰ח˘יבו˙ ‰מיוח„˙
ו‰מעל„‚‰ ‰ול˘ ‰ני˙נ ‰ל‰ם ,בעˆם
יחוסם כיוˆ‡י חלˆיו ˘ל יע˜ב ,בכך
˘‰ם ˘וים במעמ„ם וב‚„ול˙ם ל˘‡ר
˘בטי י–˘˘ ,‰ם ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים נ˜ר‡
עלי‰ם .כלומר ˘‡ין ל‰ח˘יבם כ'נכ„י
‡‰בו˙'‡ ,ל‡ כמו‰ם כ'בני ‡‰בו˙'.
]ועיין מ‡‰˘ ‰רכנו בפר˘˙ וי˘ב )חל˜
‰מ‡מרים מ‡מר ‡ '‡ל˙ ‰ול„ו˙ יע˜ב יוסף'(

˘יוסף נח˘ב כ'‡ב' במי„˙ מ.[‰
‚' .וי„‚ו לרוב' – ברכ ‰מיוח„˙
˘נ˙˜יימ ‰ב‡פרים ומנ˘ ‰ל‰יו˙
כ˘ני ˘בטים ב‚ו„לם˘ ,זרעם נ˙רב‰
ב‡ופן מיוח„ ע„ ˘מספר ˆ‡ˆ‡יו ˘ל
כל ‡ח„ מ‰ם ל‡ ‰י ‰פחו˙ מ˘‡ר
˘‰בטים .כי ‰נ ‰ל‡ור ‰יו˙ם „ור ˘ני
ל˘בטים‰ ,רי ˘מטבע „‰ברים ,על
מספרם ל‰יו˙ פחו˙ ב‰רב ‰מכל ˘בט
‡חר מ„‰ור ‰ר‡˘ון .ולמרו˙ כך ,במנין
‰פ˜ו„ים בפר˘˙ במ„בר ובפר˘˙
פינחס‰ ,י ‰מספרם „ומ ‰למספר ˘‡ר
˘‰בטים] .וכמו ˘בי‡רנו לעיל ב„ע˙
ר˘"י )מח .[(‰ ,ועו„ ‰מ˘יכו ל˙‰רבו˙
ביו˙ר ,כ‡˘ר ב‡ו ל‡ר ıכמבו‡ר בספר
י‰ו˘ע – 'וי„ברו בני יוסף ‡˙ י‰ו˘ע
ל‡מר מ„וע נ˙˙ ‰לי נחל‚ ‰ורל ‡ח„
וחבל ‡ח„ ,ו‡ני עם רב ,ע„ ‡˘ר ע„ כ‰
ברכני ) ''‰יז ,י„(.
„' .ב˜רב ‡‰ר – 'ıמ‡חר ˘‡פרים
ומנ˘ ‰נח˘בים ל˘ני ˘בטים‡ ,ף

שלז
נחלו ˘˙י נחלו˙ נפר„ו˙ ב‡ר ,ıככל ˘ני
˘בטים בי˘ר‡ל.

מח ,יט ‚ם ‰ו‡ י‰י ‰לעם ו‚ם ‰ו‡ י‚„ל,
ו‡ולם ‡חיו ˜‰טן י‚„ל ממנו וזרעו י‰י‰
מל‡ ‚‰וים.
‡ין ז‰ ‰נימו˜ ל˘‰מ˙ י„ ימינו ˘ל
יע˜ב‰˘ ,רי „ברים ‡לו ‰ם ˙‰וˆ‡‰
ול‡ ‰סיב .‰כי מ ‰נימו˜ ‰ו‡ ז‡‰„ ,‰
‚ופ‡ טעמ‡ בעי ,מ„וע ‡כן יזכ˜‰ ‰טן
ל„‚˙‰ל ול˙‰רבו˙ יו˙ר מ‡חיו „‚‰ול.
‡ל‡˘ ,יע˜ב בי‡ר ע˙ ˙‡ ‰מ˘מעו˙
מע˘יו ו˙וˆ‡ו˙י‰ם ,ו‡מר ליוסף ˘‡כן
מברך ‚ם ‡˙ מנ˘ ,‰וממיל‡ '‚ם ‰ו‡
י‰י ‰לעם ו‚ם ‰ו‡ י‚„ל'‡ ,ולם מ‡חר
˘נ˙ן ‡˙ ימינו על ר‡˘ ‡פרים על כן
'‡חיו ˜‰טן י‚„ל ממנו'.
ו‰יינו על פי מ˘ ‰נ˙ב‡ר לעיל
˘ברכ˙ו ˘ל יע˜ב וע˘יי˙ יוסף
ל˘ני ˘בטים מ˘מעו˙˘ ‰י˙רבו מ‡„
בני ‡פרים ומנ˘ ‰ע„ ˘י‰יו במספר
‰מ˙‡ים ל˘בט ˘לם ,וממיל‡ עי˜ר
ברכ˙ו ‰ו‡ ענין ‰ריבוי ,וכמו ˘בי‡רנו
בפסו˜ 'וי„‚ו לרוב' ,ובי‡ר לו יע˜ב ˘על
י„י ˘˘ם ימינו על ‡פרים‰ ,רי ‡ף ˘‚ם
מנ˘ ‰י˙ברך וי‰י ‰לו ריבוי בנים למל‡
˘בטו‡ ,ולם ‡פרים י‚„ל עו„ יו˙ר בענין
ז˘ ‰ל ריבוי – 'וזרעו י‰י ‰מלו‡ ‚‰ויים'.
)מח–‰ ,ו(

מח ,יז-יט ויר‡ יוסף כי י˘י˙ ‡ביו י„ ימינו
על ר‡˘ ‡פרים ,וירע בעיניו ,וי˙מוך י„
‡ביו ,ל‰סיר ‡ו˙ ‰מעל ר‡˘ ‡פרים על
ר‡˘ מנ˘ .‰וי‡מר יוסף ‡ל ‡ביו ל‡ כן

שלח
‡בי ,כי ז‰ ‰בכור˘ ,ים ימינך על ר‡˘ו.
וימ‡ן ‡ביו וי‡מר ,י„ע˙י בני י„ע˙י‚ ,ם
‰ו‡ י‰י ‰לעם ו‚ם ‰ו‡ י‚„ל ,ו‡ולם ‡חיו
˜‰טן י‚„ל ממנו וזרעו י‰י ‰מלו‡ ‚‰וים.
י˘ ל˙‰בונן מ ‰פ˘ר חילו˜ „‰עו˙ בין
יוסף ליע˜ב בענין ברכ˙ ‰בנים‰ ,רי
טענ˙ו ˘ל יוסף מוסבר˙ לכ‡ור‰ ‰יטב,
‰ו‡יל ומנ˘‰ ‰ו‡ „‚‰ול מבניו ,על כן
‰ו‡ ‰ר‡וי ל˙‰ברך בברכ‰ ‰ח˘וב‰
יו˙ר ,ו‡פרים ˜‰טן ממנו י‰י ‰נטפל
לו .ומ„וע ‡כן ר‡ ‰יע˜ב ל˘כל ‡˙ י„יו
ולבכר ‡˙ ‡פרים ˆ‰עיר על פני מנ˘‰
‰בכור˘‡ ,ר מנ˘ ‰נ˙ברך בברכ‰
פ˘וט‚' ‰ם ‰ו‡ י‰י ‰לעם' ,ו„וו˜‡
‡פרים ‰ו‡ ‡˘ר זכ ‰לברכ‰ ‰מורחב˙
'וזרעו י‰י ‰מלו‡ ‚‰ויים'.
ול‡ מס˙בר ˘‰ע„יף ‡˙ ‡פרים מ˘ום
˘‰י ‰יו˙ר בעל מעל ‰ממנ˘,‰
כי ל‡ מˆינו ‰עבר˙ נחל ‰מבכור ר˜
‡ם נמˆ‡ בו חט‡ ,כמו ˘יבו‡ר ל‰לן
ל‚בי ר‡ובן )מט‡ ,(„–‚ ,בל מחמ˙ מעל‰
וח˘יבו˙ ‚רי„‡‡ ,ין מעבירים ‡˙ ‰בכור
ממעמ„ו וכבו„ו.
וכבר בי‡רנו ˘מ‡˘ ‰מר '‡ולם ‡חיו
˜‰טן י‚„ל ממנו' ‡ינו נימו˜‡ ,ל‡
˙וˆ‡ ‰מˆור˙ ברכ˙ו ,כלומר ˘פיר˘
יע˜ב מ‰ ‰מ˘מעו˙ ˘ל ˘‰מ˙ י„ ימינו
על ‡פרים‡ ,ולם ‡˙ ‰סיב ‰ו‰נימו˜
ל„בר ל‡ בי‡ר יע˜ב מ„וע ‰ע„יף ‡˙
‡פרים.
ו‰נר‡ ‰בז ,‰כי ‰נ ‰יסו„ ‰ועניינ‰
˘ל ברכ˙ יע˜ב ‡˙ בני יוסף
ל‰ח˘יבם כ˘ני ˘בטים‰ ,ו‡ מˆ„

בן מלך על התורה
זכיי˙ו ˘ל יוסף בבכור˘ ,‰בעבור ז‰
ני˙נ ‰לו נחל ‰כפול ,‰בחינ˙ 'מ˙נ˙ פי
˘נים' ‰ני˙נ˙ לבכור) .כמו ˘יבו‡ר ל‰לן
בפסו˜ כ‡ ,וכ„‡י˙‡ בבב‡ ב˙ר‡ ˜כ‚ .(:ו‡˘ר
לכן„ ,ע˙ו ˘ל יע˜ב ‰י˙„‡˘ ‰רב,‰
מ‡חר ˘מנ˘‰ ‰ו‡ ‰בן ‰ר‡˘ון ˘ל
יוסף‰ ,רי ‰ו‡ מ‰וו‰ ˙‡ ‰חל˜ ‰פ˘וט
]‰ר‡˘ון מ˘ני חל˜י פי ˘ניים[ ˘יוסף
זכ‡י לו מˆ„ עˆמו כ˘‡ר ‡חיו‡ ,ף
‡למל‡ בכור˙ו .ו‡ילו ‰מ˙נ‰ ‰י˙יר‰
מˆ„ 'פי ˘ניים' ˘ני˙נ ‰ליוסף ב˙ור˙
בכור ,מ˙˜יימ˙ „וו˜‡ ב‡פרים ˜‰טון
ממנו .ולפי ˘‡פרים מ‰וו‰ ˙‡ ‰חל˜
‰נוסף ‰ב‡ מ˙וך חביבו˙ ‰בכור ,‰על
כן מעל˙ו ‚„ול ‰וחביב ‰מ˘ל מנ˘,‰
ועליו ר‡וי ל‰חיל ‡˙ ‰ברכ‰ ‰י˙יר‰
'וזרעו י‰י ‰מל‡ ‚‰ויים' ול˘‰ימו
ר‡˘ון לבני יוסף.
ו‰נ ‰ברוב ‰מ˜ר‡ו˙ ˘ב‰ם נמנו
˘מו˙ ˘‰בטים‰ ,וזכרו ‡פרים
ומנ˘ ‰יח„יו ,וייחס ‰כ˙וב ‡˙ ˘ני‰ם
‡חר יוסף )כך ‰ו‡ בפר˘˙ ‰נ˘י‡ים ,ב„‚לים,
בפר˘˙ נ˘י‡י ‡‰ר ,ıועו„ כיו"ב( .ו‡כן
בפר˘˙ ‰מר‚לים ˘ב ‰מוזכרים ‡פרים
ומנ˘ ‰בנפר„ ,מו„‚˘ ענין ז˘ ‰מנ˘‰
נח˘ב ל'˘בט יוסף' ו‡ילו ‡פרים ‰ו‡
‰נח˘ב ל˘בט ‰נוסף ‰עומ„ בפני עˆמו.
˘ב˙חיל ‰נ‡מר )במ„בר י‚ ,ח( 'למט‰
‡פרים ‰ו˘ע בן נון' ,ו‡חריו )י‡( 'למט‰
יוסף למט ‰מנ˘„‚ ‰י בן סוסי' .ו‰רי ז‰
‰וכח ‰ל„ברים ‡‰מורים ˘'ס˙ם' ˘בט
יוסף ‰ו‡ מנ˘ ,‰וח˘יבו˙ו ˘ל ‡פרים
‰י‡ כ‡מור „וו˜‡ ב‚לל ˘‰ו‡ ˙‰וספ˙
וחל˜ ‰בכור.‰

ביאורים

•

פרשת ויחי

]ו‡פ˘ר ˘מעל˙ ‡פרים ‰יינו מ˘ום
˘‰ו‡ ˆ‰עיר מכל ˘‰בטים
ובמˆי‡ו˙ו ‰ו‡ מ‰וו˘‰‰ ˙‡ ‰למ‰
˘ל ‰עם ,ועל כן י˘ בו חביבו˙ י˙יר,‰
˘‰ו‡ ˜‰טן ‰מ˘לים ונועל ‡˙ מנין בני
‰מ˘פח ‰כול ,‰וכמו ˘בי‡רנו מעל˙
˘בט בנימין ˘˘ר˙ ‰בו ˘כינ ‰מ˘ום
˘‰ו‡ ˘‰לים ‡˙ מספר ‰י"ב ˘בטים
)ר‡ ‰לעיל פר˘˙ וי˘לח ל ,‰יח( .ו‰נ ‰בנימין
‰ו‡ ‰נועל ומ˘לים מנין ‰י"ב ,וע˙‰
˘נ˙וסף ביע˜ב ˘י˘ בו ‡ופן נוסף ˘ל
'י"‚ ˘בטים' ,כמבו‡ר לעיל )מח ,ו(‰ ,רי
‡פרים ‰ו‡ ˘‰‰למ˘ ‰ל מספר ז ,‰וי˘
בו חביבו˙ מיוח„˙ בפני עˆמ.[‰
*

ועל פי ז ‰נר‡ ‰ל‰וסיף ˘על ענין ז‰
ניט˘ ‰פלו‚˙˙ם ˘ל יע˜ב ויוסף,
כי ‰נ ‰כ˙יב 'ובני ר‡ובן בכור י˘ר‡ל
כי ‰ו‡ ‰בכור ובחללו יˆועי ‡ביו
ני˙נ ‰בכור˙ו לבני יוסף בן י˘ר‡ל ול‡
ל˙‰יח˘ לבכור .‰כי י‰ו„‚ ‰בר ב‡חיו
ולנ‚י„ ממנו ו‰בכור ‰ליוסף' )„ברי ‰ימים
‡' .(‡ ,‰
ומבו‡ר בז˘ ‰ר‡ובן נ˘‡ר ˘ם 'בכור'
עליו ,ור˜ ‰זכויו˙ ˘בבכור‰
‰ם ˘ני˙נו ליוסף‰„ ,יינו ירו˘ ‰פי
˘ניים .ונר‡˘ ‰ז‰ ‰פירו˘ 'כי י‰ו„‰
‚בר ב‡חיו ולנ‚י„ ממנו' ,כלומר ˘‡ם
‰י ‰יוסף נ‰פך לבכור ‚מור ‰י ‰זוכ‚ ‰ם
במלכו˙‡ ,ולם מ‡חר ˘ל‡ זכ ‰בבכור‰
וכ„כ˙יב 'ול‡ ל˙‰ייח˘ לבכור ,'‰לכן
זכ ‰יוסף ר˜ בזכויו˙ פי ˘ניים‡ ,בל
‰מלכו˙ ני˙נ ‰לר‡וי ל‰„ ,‰יינו לי‰ו„.‰

שלט
ומע˙ ‰י˘ לומר ,כי יוסף ‰י ‰סבור
˘ני˙נ ‰לו עˆם ‰בכור‰
'ל˙‰ייח˘ לבכור ,'‰ו‡˘ר על כן מ‚יע
לו ‚ם ‰מלכו˙ ,וממיל‡ ‡ף ל„ורו˙יו
‰ב‡ים נמ˘כ˙ ˘ל˘ל˙ ‰מלוכ,‰
ו‰בכור ˘לו ˆריך לזכו˙ ב‰„ ,‰יינו
מנ˘.‰
‡מנם יע˜ב ˙י˜ן ‡˙ מח˘ב˙ו 'י„ע˙י
בני י„ע˙י' ,כי ל‡ כ‡˘ר סבור
‡˙˘ ‰זכי˙ בעˆם ‰בכור ‰על כל
מעלו˙י‰ ‰נמ˘כו˙ ממנ‡ ,‰ל‡ ני˙ן
לך ר˜ חל˜ ‰בכור‰„ ‰יינו פי ˘ניים
ב˘בטים ובנחל ,‰ומˆ„ ז‡ ‰ין ח˘יבו˙
למנ˘ ,‰כי מ‰˘ ‰ו‡ ר‡˘ון ליוסף ‡ינו
סיב ‰לריבוי ברכ ‰יו˙ר מ‡חיו ,ור˜
ל‡פרים י˘ מעל‰˘ ‰ו‡ חל˜ ˙‰וספ˙,
]‡ו מ˘ום ˘‰ו‡ בן ‰ז˜ונים ‰מסיים
ו‰מ˘לים ,כ‡מור[.

מח ,כ‡-כב וי‡מר י˘ר‡ל ‡ל יוסף‰ ,נ‰
‡נכי מ˙ ו‰י‡ ‰לו˜ים עמכם ,ו˘‰יב
‡˙כם ‡ל ‡ר‡ ıבו˙יכם .ו‡ני נ˙˙י לך
˘כם ‡ח„ על ‡חיך˘‡ ,ר ל˜ח˙י מי„
‡‰מורי בחרבי וב˜˘˙י.
בפ˘וטו ‡ין פסו˜ ז‰ ‰וספ˙ „בר ח„˘,
‡ל‡ ‰ו‡ ˘‰למ˙ ‰ענין ˜‰ו„ם,
ל˜יים בפועל ‡˙ מסיר˙ ‰בכור‡ ‰ליו
ל‚בי נחל˙ ‡‰ר ıבפועל ]וכן פיר˘ו כ‡ן
‰רמב"ן ו‰ר˘ב"ם[.
ו‰יינו כפי ˘פ˙ח ו‡מר ‡˙ רˆונו ליוסף,
'‡פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן ו˘מעון
י‰יו לי' ,ו˙חיל˜ ‰בע ב‰ם ‡˙ מˆי‡ו˙ם
כ˘בטים וכבני ‡‰בו˙ על י„י ‰ברכ,‰
ובסופו ˘ל ‰מעמ„ נ˙ן לו ‡˙ חל˜

שמ
‰נחל˘ ‰ב‡ר ıב‚„רי ˜נייני ירו˘,‰
„‰יינו במע˘ ‰מ˙נ˘ ‰ל ‰עבר˙ חל˜
‰בכור.‰
וכך מוכח מסו‚יי˙ ‚‰מר‡ בפר˜ י˘
נוחלין˘ ,פסו˜ ז ‰עוס˜ במ‰
˘˜יבל יוסף נחל˙ ˘ני ˘בטים מˆ„
חל˜ ‰בכור‰˘ ‰עביר ‡ליו יע˜ב – 'מ‰
בכור‡‰ ‰מור ‰ליוסף פי ˘נים כ‡ח„,
‡ף בכור‡‰ ‰מור ‰ל„ורו˙ פי ˘נים
כ‡ח„ ,ו‡ומר 'ו‡ני נ˙˙י לך ˘כם ‡ח„
על ‡חיך˘‡ ,ר ל˜ח˙י מי„ ‡‰מורי
בחרבי וב˜˘˙י' וכו' וכי ˙ימ‡ יוסף
‚ופי ‰ממ‡י „פי ˘נים כ‡ח„ ‰ו‡˙ ,‰
˘מע 'ו‡ני נ˙˙י לך ˘כם ‡ח„ על ‡חיך',
‡מר לי ‰רב פפ‡ ל‡ביי ‡ימ‡ „י˜ל‡
בעלמ‡‡ ,מר לי ‰עליך ‡מר ˜ר‡,
'‡פרים ומנ˘ ‰כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי'
)ב"ב ˜כ‚ ,(.עיי"˘.
ו‰נ‡ ‰מרו ב‚מר‡ – 'וכי בחרבו וב˜˘˙ו
ל˜ח ,ו‰ל‡ כבר נ‡מר כי ל‡
ב˜˘˙י ‡בטח וחרבי ל‡ ˙ו˘יעני‡ ,ל‡
חרבי זו ˙פיל˙˘˜ ,‰י זו ב˜˘˘) '‰ם(.
וז ‰כ‰מ˘ך ל„ברי ‚‰מר‡ ‡‰מורים,
˘בנ˙ינ ‰זו נ˙ן יע˜ב ליוסף ‡˙
נחלו˙ ˘‰בטים ‡פרים ומנ˘˘‡ ‰ר
יכב˘ו בני י˘ר‡ל כ‡˘ר י‚יע ‰זמן,
ולכן פיר˘ו ˘יע˜ב ל˜ח ‡˙ ‡‰ר ıמי„
‡‰מורי בזכו˙ ˙פיל˙ו וב˜˘˙ו.
ו„‰בר ˆריך בי‡ור מ„וע ‰וˆרך יע˜ב
ל‚„‰י˘ ˘‰ו‡ ל˜ח ‡˙ ‡‰רı
מי„ ‡‰מורי ב˜˘˙ו ובחרבו ,וכי ‡ין „י
בכך ˘י˜חו ‡ו˙‰ ‰בנים בע˙ו.

בן מלך על התורה
ולפי ‡‰מור ˘נ˙ינ˙ חל˜י ‡פרים
ומנ˘ ‰ליוסף ‰י ‰מ„ין מ˙נ˙ פי
˘ניים‰˘ ,עביר ‡ליו ‡˙ חל˜ ‰בכור,‰
י˘ לב‡ר בז„‰ ˙‡ ‰ברים כמין חומר.
„‰נ ‰מבו‡ר ב˘"ס ב„ין נ˙ינ˙ חל˜
‰בכור‡˘' ‰ין ‰בכור נוטל בר‡וי
כבמוחז˜' )˘ם ˜כ‚ .(:כלומר ˘‡ין ‰בכור
זוכ ‰פי ˘ניים בחל˜ו עם ‡‰חים ,ר˜
במ‚‰˘ ‰יע לי„י ‡‰ב בחייו‡ .בל נכסים
˘‚‰יעו ‡ל ‡‰ב ל‡חר מי˙ ,‰כ‚ון מ‰
˘יר˘ ממורי˘יו ‡ו ˘‰י ‰לו מלו ,‰בז‰
‡ין ‰בכור נוטל פי ˘ניים ‡ל‡ חול˜
˘ו ‰ב˘ו ‰עם ‡חיו.
ומע˙ ‰י˘ ל˘˜‰ו˙ על יע˜ב כיˆ„
‰עביר ‡˙ חל˜ ‰בכור ‰ל‰נחיל
ליוסף פי ˘ניים בחל˜ו ב‡ר ıבנחלו˙
‡פרים ומנ˘ ,‰ו‰רי ירו˘˙ ‡‰ר ıע„יין
ל‡ ‡˙י לי„י˘ ‰ל יע˜ב ,ו‰וי 'ר‡וי',
ו‡ם כן ‡ין ‰בכור נוטל בר‡וי.
ועל כן ‚„‰י˘ יע˜ב ב‡מיר˙ו ˘‡‰רı
כבר נ˙ונ ‰בי„ו '‡˘ר ל˜ח˙י מי„
‡‰מורי בחרבי וב˜˘˙י'‡˘ ,ף על פי
˘ע„יין ל‡ כב˘ו ‡˙ ‡‰ר ıבפועל‡ ,בל
ב‡מ˙ כבר פעל˙י ב˙פיל˙י ובב˜˘˙י
‡ˆל ˘ '‰יכב˘ו ‡ו˙ ,‰ועל „רך ˘‡מרו
'‡ם ˘‚ור˙ ‰פיל˙י בפי יו„ע ‡ני ˘‰ו‡
מ˜ובל' )ברכו˙ ל„ ,(:ומכיון ˘ˆ‰‰לח‰
מובטח˙ ‰רי ‰י‡ נח˘ב˙ כנ˙ונ ‰בי„י,
וכביכול ‡ני מוחז˜ ב ,‰ו‡ין ז' ‰ר‡וי',
ולכן בכוחי ל˙˙ ‡ו˙ ‰פי ˘ניים '˘כם
‡ח„ על ‡חיך'.
ו‰נ ‰נחל˜ו ‰מפר˘ים ‡ם לע˙י„ לבו‡
מנ˘ ‰ו‡פרים יטלו ˘ני חל˜ים,

ביאורים

•

פרשת ויחי

ו„ע˙ ‰ר˘ב"ם )בב‡ ב˙ר‡ ˜כב˘ (.יטלו
˘ני‰ם חל˜ ‡ח„ ,מ„כ˙יב '˘ער יוסף
‡ח„' )יחז˜‡ל מח ,לב(‡] ,ולם בר"ן ˘ם
˙מ ‰ו‰וכיח מ‰מ˜ר‡ו˙ ˘יטלו ˘ני
חל˜ים ,עיי"˘[ .ולפי „ברינו י˘ לב‡ר
כמין חומר ‰טעם ב˘יט ‰זו‰˘ ,רי ל‚בי
‰נ˙ינ‰ ‰מחו„˘˙ ˘לע˙י„ לבו‡‰ ,רי
‡‰ר‰ ıי‡ בבחינ˙ 'ר‡וי' וע„יין ל‡ ‰י‰
'ל˜ח˙י' ,וז‡˙ ל‡ ‰י ‰בי„ו ˘ל יע˜ב
למסור כחל˜ בכור.‰
*

ובטעם ˘נס˙בב „‰בר ˘יע˜ב נ˙ן
ליוסף פי ˘ניים ונטל ˘ני חל˜ים
בנחל˙ ‡‰ר ,ıי˘ לומר ˘‰י ‰בז‚ ‰ם
‚מול ו˙˘לום מˆ„ ‡‰חים על מ‚˘ ‰נבו
‡ו˙ו ומכרו ‡ו˙ו לעב„ ,כמו ˘‡מר יוסף
'כי ‚ונב ‚ונב˙י מ‡ר‰ ıעברים' )מ ,טו(.
ו‰נ‚‰ ‰נב מ˘לם כפל ,כלומר ˘מכיוון
˘בי˜˘ו למכרו לעב„ו˙ ובכך ל‰פ˜יעו
ל‚מרי מ˘בטי י˘ר‡ל ומנחל˙ ‡‰ר,ı
˘ל‡ י‰י ‰לו מ‡ומ ,‰כנ‚„ ז‰ ‰וˆרכו
ל˙˙ לו פי ˘ניים ,כלומר ˘ני ˘בטים
ו˘ני נחלו˙ ב‡ר ıי˘ר‡ל.

מח ,כ‡-כב וי‡מר י˘ר‡ל ‡ל יוסף ‰נ‡ ‰נכי
מ˙ ,ו‰י‡ ‰לו˜ים עמכם ,ו˘‰יב ‡˙כם ‡ל
‡ר‡ ıבו˙יכם .ו‡ני נ˙˙י לך ˘כם ‡ח„
על ‡חיך˘‡ ,ר ל˜ח˙י מי„ ‡‰מורי בחרבי
וב˜˘˙י.
‡ף ˘ר‡ובן ‰י‰ ‰בכור‰ ,נ ‰במע˘‰
ז‰ ‰עביר יע˜ב ‡˙ ‰בכור ‰ונ˙נ‰
ליוסף .וכמו ˘כ˙ב ‰רמב"ן – 'ו‡ני כבר
נ˙˙י לך ב‡ר‰‰ ıי‡ ‰חל˜ ‡‰ח„ ‡˘ר
בי„י ל˙˙ ,ו‰ו‡ חל˜ ‰בכור ,‰ל‰יו˙ך

שמא
בו י˙ר על ‡חיך וכו' ,ו‰נ‡ ‰מר לו,
ע˘י˙י עמך כל ‰טוב˘ ‰יכל˙י לע˘ו˙
לך ,לע˙ ˘‰יי˙י יכול לע˘ו˙ ,‰כי ‡ין
בר˘ו˙ יע˜ב ב‡ר ıר˜ ˘כם ‡ח„‡˘ ,ין
בי„ו ל‚זול מ‡ח„ מבניו ‡˙ נחל˙ו,
ר˜ ‰בכור‰ ‰י˙ ‰לו ל˙˙ ‡ו˙ ‰לטוב
בעיניו ,ו‰נ ‰נ˙ן ‡ו˙‡ ‰ליו'.
ויסו„ „בר ז˘ ,‰מˆ„ ‰ע˜רון חל˜
‰בכור ‰נ˙ון בי„י ‡‰ב ל˙˙ו
ל‡˘ר י˘ר בעיניו‰ ,ו‡ מוכח מ˙וך
‰מ˜ר‡ו˙ ומסו‚יו˙ ‚‰מר‡ בפר˜ י˘
נוחלין ‰עוס˜ו˙ ב„ין חל˜ בכור,‰
כלומר ˘מ‰˘ ‰בכור זוכ ‰לנחל ‰פי
˘ניים מ‡חיו‡ ,ינו מˆ„ עˆם ‚„ר ירו˘,‰
‡ל‡ ˘ז ‰מˆ„ ˘‰בכור ‰ו‡ חביב ‡ˆל
‡ביו ,ועל כן ‰ו‡ מעני˜ לבכורו 'מ˙נ'‰
ונו˙ן לו פי ˘ניים בחל˜ו בירו˘.‰
וכך ‡מרו בסו‚י‡ – '‡מר ˜ר‡ 'ל˙˙ לו
פי ˘נים' ,מ˙נ˜ ‰ריי ‰רחמנ‡' )ב"ב
˜כ„ ,(.ונחל˜ו ˘ם ˙נ‡ים למ‡י נפ˜"מ
„מי˜רי 'מ˙נ ,'‰לח„ מ"„ ‡ין ‰בכור
זוכ ‰פי ˘ניים ר˜ במ˘ ‰כבר ‚‰יע
לי„יו ˘ל ‡‰ב ע„ ע˙ מי˙˙ו ,ולח„ מ"„
˘‰בכור יכול לומר ˘‡ינו חפ ıלזכו˙
בחל˜ ‰בכור .‰עיי"˘.
ו‡ף ˘‡סר˙ ‰ור ‰ל‰עביר ‡˙ ‰בכור,‰
כמו ˘כ˙וב – 'ו‰י ‰ביום ‰נחילו ‡˙
בניו ‡˙ ‡˘ר י‰י ‰לו ,ל‡ יוכל לבכר ‡˙
בן ‰‡‰וב ,‰על פני בן ˘‰נו‡‰ ‰בכור'
)„ברים כ‡ ,טז( .ו‡ם כן לכ‡ור ‰מוכח
˘‡ין „‰בר ˙לוי ברˆון וחביבו˙ו ˘ל
‡‰ב‡ ,ל‡ מוכרח ‰ו‡ ועומ„ ל‰ורי˘
‡˙ חל˜ ‰בכור ‰לבכור‡ .מנם ב‡מ˙
‡„רב ,‰מ˘ם ר‡י .‰כי ‰נ ‰ל‡ מˆינו

שמב
˘‡סר˙ ‰ור ‰ל˘נו˙ ‡˙ ˘‡ר חל˜י
‰ירו˘ ,‰ל‰רבו˙ ל‡ח„ ולמעט ל‡חר,
ו‰יינו כי לז ‰ל‡ ˆריך ˜ר‡ כלל‰˘ ,רי
„ין ‰ירו˘ ‰ליור˘ים ‰ו‡ מעˆם ‰יו˙ם
ממ˘יכים למורי˘ ,ובז‡ ‰ין למורי˘
˘ום כח ל˘נו˙ ‡˙ ‰מˆי‡ו˙ ˘‰ם
יור˘יו‡] .ל‡ ‡ם כן י˙ן מ˙נ ‰בחייו
˘‡ז ‰ו‡ בעלים ל˙˙ לכל מי ˘ירˆ,‰
ו‡ין ז ‰נו‚ע ל„ין ירו˘.[‰

בן מלך על התורה
‡˙ כל ˙‰ור ,‰יבו‡ר ל‰לן בפסו˜ 'פחז
כמים' )מט.(„ ,

מט-‡ ,ב וי˜ר‡ יע˜ב ‡ל בניו וי‡מר
‡‰ספו ו‡‚י„ ‰לכם˘‡ ˙‡ ,ר י˜ר‡ ‡˙כם
ב‡חרי˙ ‰ימים˜‰ .בˆו ו˘מעו בני יע˜ב
ו˘מעו ‡ל י˘ר‡ל ‡ביכם.
˘ני פסו˜ים ‡לו ˘ב‰ם פו˙ח יע˜ב ‡˙
„בריו ,נר‡ים לכ‡ור ‰חוזרים על
עˆמם‡˘ ,חר ˘כבר ˜ר‡ ו‡סף ‡˙ בניו
'‡‰ספו ו‡‚י„ ‰לכם'˘ ,וב ˜ור‡ ‡לי‰ם
ו‡ומר '˜‰בˆו ו˘מעו בני יע˜ב ו‚ו''.

‰נ ‰כי כן ,ל‡ ‰וˆרכ˙‰ ‰ור ‰למנוע ‡˙
‰עבר˙ ‰נחל‡ ‰ל‡ בחל˜ בכור‰
˘מˆ„ יסו„ „‰בר ‰ו‡ ב‡מ˙ ˘ייך
ל‡ב ,כי כל מ˙נ˙ '‰פי ˘ניים' יסו„ו
בחביבו˙ ‰מיוח„˙ ˘ל ‰בכור .ועל
ז‡ ‰סר˙ ‰ור ‰מˆ„ ‚‰‰ינו˙ ו‰מוסר
˘ל‡ ל‰ע„יף ‡˙ בן ‰‡‰וב ‰על פני בן
˘‰נו‡ ,‰ו'ל‡ יוכל' ‰יינו ˘‡ין לו ר˘ו˙
ו‰י˙ר לע˘ו˙ כן ,וכמו ˘˙ר‚ם ˘ם
ב‡ונ˜לוס 'לי˙ לך ר˘ו' ]וכן ‰ו‡ בכל
‰מ˜ומו˙ „כ˙יב 'ל‡ ˙וכל'‰˘ ,כוונ‰
‰י‡ ˘י˘ ‡יסור ול‡ ‰ע„ר יכול˙ וכח[,
‡בל מˆ„ ‰מˆי‡ו˙ ‰י ‰בכוחו לע˘ו˙
ז‡˙ ,ו‡ינו כחל˜ ‰פ˘וט ˘‡ין ל‡„ם כל
‡פ˘רו˙ כלל ל˘נו˙ ‡˙ ‰מˆי‡ו˙‡ .ל‡
˘ל‡חר ˘‡סר˙ ‰ור ,‰כבר ‡ין ‡פ˘רו˙
'מ ¿˙נ∆ ‰
ויכול˙ לע˘ו˙ ז‡˙ ,מכיון ˘‰ו‡ ַ
על מ˘ ‰כ˙וב ב˙ור .'‰ונמˆ‡ ˘‡„רב,‰
בפר˘ ‰זו מפור˘ ˘חל˜ ‰בכור‰ ‰ו‡
ַמ ָּ˙נָ ˘ ‰ל ‡‰ב ומˆ„ עˆם ‰ע˜רון ‰י ‰לו
זכו˙ ל˙˙ו ל‡˘ר ירˆ .‰ו‰ו‡ מ˘ ‰כ˙ב
‰רמב"ן ˘'‰בכור‰ ‰י˙ ‰לו ל˙˙ ‡ו˙‰
לטוב בעיניו ,ו‰נ ‰נ˙ן ‡ו˙‡ ‰ליו'.

ו‰חל˜ ˘‰ני ‰ו‡' ,ו˘מעו ‡ל י˘ר‡ל
‡ביכם' – „ברי ˆ‰וו‡˘ ,‰ב‰
˜בע יע˜ב ‡˙ מעמ„ם ו„ר‚˙ ח˘יבו˙ם
˘ל ‡‰חים ז ‰כלפי ז ,‰ב˙וך מ˘פח˙
י˘ר‡ל .ענין ˆ‰וו‡ ‰כולל ‡˙ נטיל˙
‰בכור ‰מר‡ובן – 'ר‡ובן בכורי ‡˙‰
כוחי ור‡˘י˙ ‡וני ,י˙ר ˘‡˙ וי˙ר עז,
פחז כמים ‡ל ˙ו˙ר' ו‰עבר˙ ‰ליוסף –
'ברכו˙ ‡ביך ‚ברו על ברכו˙ ‰ורי ע„
˙‡ו˙ ‚בעו˙ עולם‰˙ ,יין לר‡˘ יוסף
ול˜„˜ו„ נזיר ‡חיו'.

ו‰טעם ˘ביכר יע˜ב ‡˙ בן ‰‡‰וב‰
על פני בן ˘‰נו‡‡ ,‰ף ˘˜יים

‡מנם ˘ונ ‰מסיר˙ ˆ‰וו‡ ‰מנ˙ינ˙
‰ברכו˙ ,כי ‰ברכ‰ ‰מיוח„˙

ונר‡ ‰לב‡ר כי ˘˙י ˜רי‡ו˙ ‡לו מורים
על ˘ני חל˜ים ‰כלולים ב„ברי
יע˜ב ‡ל בניו בפר˘ ‰זו.
‰חל˜ ‡‰ח„ ‰ו‡˘‡' ,ר י˜ר‡ ‡˙כם
ב‡חרי˙ ‰ימים' – כלומר ‚ילוי
‰ע˙י„‰ ,כולל ‡˙ ‰ברכו˙ ‰מיוח„ו˙
˘ב‰ם בירך יע˜ב ‡˙ כל ‡ח„ מבניו
בפני עˆמו.
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˘ני˙נ ‰לכל ‡ח„ מן ‰בנים‡ ,ינ ‰ענין
‡ל‡ למ˙ברך בלב„‰˘ ,ו‡ לב„ו זכ‰
במעל‰ ‰מיוח„˙ לו ,ו‡ין ברכ˙ו ˘ל
‡„ם נו‚ע˙ ב˘ל חבירו‡ ,ולם ˜ביע˙
‰‰נ ‰‚‰ו‰מעמ„ו˙ ב˙וככי ‡‰חים
עˆמם‡ ,ינ ‰מ‰ו ‰ברכ ‰פרטי˙ לבעל
‰מעמ„ לב„ו‡ ,ל‡ ˆוו‡‰ ‰נוע„˙
לכל ‰בנים כ‡ח„ ,ל‰יו˙ מחוייבים ל‰
ולפעול על פי ,‰ול‰כיר במעמ„ו ˘ל
‰ח˘וב מביני‰ם.
‚ם נ˙ינ˙ ‰מלכו˙ לי‰ו„‡ ‰ינ ‰ברכ‰
פרטי˙‡ ,ל‡ ענין ‰מכוון כלפי ‡חיו
– 'י‰ו„ ‰˙‡ ‰יו„וך ‡חיך י„ך בעורף
‡ויביך י˘˙חוו לך בני ‡ביך' .כמו"כ
‰רח˜˙ ˘מעון ולוי ו‰פר„˙ם ב˜‰ל
י˘ר‡ל – 'בסו„ם ‡ל ˙ב‡ נפ˘י ב˜‰לם
‡ל ˙ח„ כבו„י ו‚ו' ‡חל˜ם ביע˜ב
ו‡פיˆם בי˘ר‡ל'.
ומע˙ ‰יבו‡רו ‰כ˙ובים ‰יטב˜ ,רי‡˙
יע˜ב ‡ל בניו לˆורך נ˙ינ˙
‰ברכו˙ ,נ‡מר ‰בל˘ון '‡‰ספו
ו‡‚י„ ‰לכם'‡ .ין כ‡ן ˆיווי ו‰ור‡,‰
‡ל‡ ' – '‰„‚‰כלומר ‚ילוי וסיפור
„ברים בלב„ .כמו"כ ל˘ון '‡סיפ‡ '‰ין
במ˘מעו˙‡ ‰ל‡ ˙‰כנסו˙ ‚רי„‡ ל˘ם
˘מיע˙ „‰ברים˘ ,כן לˆורך עˆם נ˙ינ˙
‰ברכו˙ ,ל‡ נ„ר˘ ‰ב‰כרח ˜˙‰בˆו˙
כל ‡‰חים ,ו‰י‡ ‰פ˘ר ˘י˙ברך כל
‡ח„ בנפר„ ,ול‡ו „וו˜‡ במעמ„ כולם.
כמו כן בפסו˜ ז ,‰ל‡ ‰זכיר ˘‰ם 'בני
יע˜ב' ,ו˘‰ו‡ 'י˘ר‡ל ‡בי‰ם' ,כי
‚ילוי ‰ע˙י„ו˙ ‡ינו ˘ייך „וו˜‡ לכך
˘‰ו‡ ‡בי‰ם ו‰ם בניו ,ו‰י ‰יכול ‚ם
‡„ם זר לומר ל‰ם ז‡˙.

שמג
מ‡˘ ‰ין כן ב˜רי‡˙ו ‡לי‰ם ל˘ם מסיר˙
ˆ‰וו‡ ,‰נ˜ט יע˜ב ל˘ון '˜‰בˆו
ו˘מעו בני יע˜ב ,ו˘מעו ‡ל י˘ר‡ל
‡ביכם'˘ ,י˘ בו ענין ˆיווי ו‰ור‡– ‰
ל˘מוע ב˜ול ‡בי‰ם .ולכן ‚„‰י˘ כ‡ן
˘‰ם 'בני יע˜ב' ו‰ו‡ 'י˘ר‡ל ‡בי‰ם',
כי ר˜ ‡‰ב יכול ל˜בוע לבניו ‡˙ ס„רי
‰ירו˘ ‰ובחיר˙ ‰מלך מביני‰ם.
ו‰ו‡יל ו˜ביע˙ ‰מלכו˙ ו‰בכור ‰נו‚ע˙
לכל ‡‰חים כ‡ח„ ,ומכוונ˙
כלפי כלל ‰מ˘פח ,‰לפיכך נ„ר˘ ‰בכ‡ן
'˜˙‰בˆו˙' „וו˜‡ ,כלומר „‚‡˙‰ו˙ כל
‰בנים לחטיב‡ ‰ח˙‰ ‡‰˙˘ .כ˙ר˙
‰מלוכ ‰ו‰בכור ‰נמסר˙ בנוכחו˙ כל
בני ‰מ˘פח‰ ‰כפופים ל.‰

מט‡‰ ‡ ,ספו ו‡‚י„ ‰לכם ‡˙ ‡˘ר י˜ר‡
‡˙כם ב‡חרי˙ ‰ימים.
בפסו˜ים ‰ב‡ים מברך יע˜ב ‡˙ בניו
בברכו˙ ˆ‰לח ‰ו˘פע ,כ„רך
‡‰ב ‰מברך ‡˙ בניו לפני מו˙ו ,וכפי
˘מסכם ‰כ˙וב בסוף ‰ברכו˙ 'כל ‡ל‰
˘בטי י˘ר‡ל ˘נים ע˘ר ,וז‡˙ ‡˘ר
„יבר ל‰ם ‡בי‰ם ויברך ‡ו˙ם‡ ,י˘
‡˘ר כברכ˙ו ברך ‡ו˙ם' )מט ,כח(‰ .רי
˘„בריו ‡לו ˘ל יע˜ב ‰יו „ברי ברכ,‰
וˆריך ל‰בין מ„וע ל‡ פ˙ח בכו˙ר˙
„בריו ˘‰ו‡ ב‡ לברכם‡ ,ל‡ ‡מר
ר˜ 'ו‡‚י„ ‰לכם ‡˙ ‡˘ר י˜ר‡ ‡˙כם
ב‡חרי˙ ‰ימים'‰„ ,יינו ˘עומ„ ל‚לו˙
ל‰ם נבו‡˙ ‰ע˙י„ו˙.
ונר‡ ,‰כי „˜‰מ˙ „ברים זו ˘ל יע˜ב
‡כן מוסב˙ על ‰ברכו˙ ˘ב‡
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שמד
שדמ
לברך ‡ו˙ם‡ ,ל‡ ˘ברכו˙ ‡לו ל‡ ‰יו
ברכו˙ ‚רי„‡ כ„רך ‡‰ב ‰מ‡חל לבניו
‡˙ כל ‰טובו˙ ˘בעולם‰˘ ,רי כל ‡ח„
מ˘‰בטים נ˙ברך כל ‡ח„ בברכ˘ ‰ונ‰
מחברו ,ומכך למ„ים ‡נו ˘‰י ‰כ‡ן
ענין מיוח„ ‡˘ר כפי ˘חו˙מ˙ ‰פר˘‰
'‡י˘ ‡˘ר כברכ˙ו ברך ‡ו˙ם'˘ ,כל
‡ח„ ו‡ח„ זכ ‰בברכ‰ ‰מיוח„˙ לו לפי
טבעו ו˙כלי˙ חייו˙‰ ,ו‡מ˙ ‡˙ ˙כונ˙ו
ו‰לך נפ˘ו.
וכבר כ˙בנו ברי˘ פר˘˙נו

)מח,‰ ,

ובחל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ‡ '‚וי ו˜‰ל

‚ויים'( ˘חלו˜˙ עם י˘ר‡ל ל˘נים ע˘ר
˘בטים˘‡ ,ר ˜ר‡ו ˜‰ב"‰˜' ‰ל עמים',
ל‡ נ˜ר‡ו 'עמים' ב˘ם ‚רי„‡‡ ,ל‡ ‰ם
˘נים ע˘ר פל‚ים בעלי ‚וונים ˘ונים,
‡˘ר לכל ‡ח„ מ‰ם ס‚ולו˙ מיוח„ו˙
לפי ס‚נונו ו‰לך נפ˘ו ,ע„ ‡˘ר ר‡וי
ל„‚‰יר כל ‡ח„ מ‰ם כ'עם' בפני עˆמו.
ו‰נ ‰ברוח ˜„˘ו עמ„ יע˜ב על ˙כונ˙
˘‰בט ונ˜ו„˙ ייחו„יו˙ו ומעל˙ו.
וב„בריו ‡לו ˘ל יע˜ב ‰י˙˜‰ ‰ביע‰
ו‰‰כרע ‰לייעו„ו ו˙פ˜י„ו ˘ל כל ‡ח„
מ˘‰בטים ,ונ˙ינ˙ חל˜ו ˘ל כל ‡ח„
בבנין ‰כללי ˘ל ‡‰ומ ,‰כ‚ון :י‰ו„– ‰
מלכו˙ ,זבולון – סחור ‰ו‰ליכ˙ ימים,
י˘˘כר – י‚יע˙ ˙‰ור„ ,‰ן – מלחמ‰
ב‡ויבים ,וכו'.
‡מנם עי˜ר מטר˙ו ˘ל יע˜ב ב˘ע ‰זו
‰י˙ ‰לברכם ול‰עני˜ ל‰ם ברכ‰
˘כל ‡ח„ מ‰ם יˆליח ב˙חומו ובחל˜
‰מיוע„ לו ,ויפי˜ ‡˙ כוחו˙יו ב‡ופן
‰נעל ‰ו‰מוˆלח ביו˙ר.

וב„רך ‰פ˘ט ,מ‡˘ ‰מר 'ו‡‚י„ ‰לכם
‡˙ ‡˘ר י˜ר‡ ‡˙כם ב‡חרי˙
‰ימים'‡ ,ין ‰כוונ ‰ב'‡חרי˙ ‰ימים',
„וו˜‡ לסוף ימי ‰עולם‡ ,ל‡ כל ˙˜ופ‰
‰ב‡ ‰כעבור זמן רב נ˜ר‡ '‡חרי˙
‰ימים' ,כלומר 'ל‡חר ימים רבים' )עיין
'„ע˙ ז˜נים מבעלי ˙‰וספו˙'(.
ו‰נ ‰בברכו˙יו ‡לו ‰י ‰מ˘ום נבו‡‰
ו‰ ˙„‚‰ע˙י„ו˙˘ ,ב‰ם ˙‰נב‡
יע˜ב כיˆ„ ˙˙˜יים ו˙˙בט‡ מעל˙ו
‰מיוח„˙ ˘ל כל ‡ח„ מבניו – ב„ורו˙יו
‰ב‡ים ‡חריו ,ו‡יך ימˆ‡ כל ‡ח„ ‡˙
מעמ„ו ו˙פ˜י„ו ‰ר‡וי לו מˆ„ מעל˙ו
וס‚ול˙ו ,ל‡חר ‰יˆי‡ ‰מ‚לו˙ מˆרים
ובע˙ בי‡˙ם ל‡ר ,ıכ‡˘ר י˜ום מזרע
˘‰בטים ַעם ‚„ול ורב וינחלו ‡˙ ‡‰רı
ל˘בטי‰ם .ובברכ˙ו ‰וסיף ובירך ‡ו˙ם
לˆ‰לח˙ „רכי‰ם ‰ללו˘‡ ,ר ס‚ולו˙יו
‰מיוח„ו˙ ˘ל כל ‡ח„ מ‰ם י˙˜יימו
בˆור ‰מעול ‰ומו˘למ˙.
ו‰נ ‰ברכו˙ יע˜ב ביט‡ו ‡˙ טבע ˘‰בט
כולו ,ע„ כ„י כך ˘כל בני ˘‰בט
ל„ורו˙י‰ם ‰יו מˆויינים ב˙כונו˙ ‡לו,
וכ‚ון כ‡˘ר ברך יע˜ב ‡˙ י‰ו„ ‰בברכ˙
‰מלכו˙ ,מ˘מעו˙ „‰בר ˘כל ˘‰בט
ר‡וי למלכו˙ ב„ומ ‰לי‰ו„ ‰עˆמו ,כיון
˘י˘ בבני ˘בט ז˙ ‰כונו˙ ˘ל ח˘יבו˙
ו‚בור ‰וענוו ,‰ו˘ר˘ים ‡לו ‰ם ‡ופי
חיים ‰מו˘ר˘ בטבע מלי„ ,‰ו‚ם ˙לוי
ב˙רבו˙ וחינוך ו˜˘‰פ .‰ועל „רך ז‰
‰ו‡ בכל ˘‰בטים ב‡˙‰ם לברכ˙ם ,ע„
כ„י כך ˘חכמי י˘ר‡ל בעומ˜ ˙בונ˙ם
‰י ‰ב‰ם ‰כח ל‰בחין לפי ז ‰מ‡יז‰
˘בט מוˆ‡ו ˘ל „‡‰ם.

ביאורים
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וכ„‡י˙‡ ב‚מר‡ – '‰‰ו‡ „‡מר „ונו
„יני‡ ,מרי ˘מע מינ ‰מ„ן
˜‡˙י „כ˙יב '„ן י„ין עמו כ‡ח„ ˘בטי
י˘ר‡ל'‰‰ .ו‡ „‰ו‡ ‡˜ ‰זיל ו‡מר ‡כיף
ימ‡ ‡סיסני ביר‡˙‡ ,ב„˜ו ו‡˘כחו‰ו
„מזבולון ˜‡˙י „כ˙יב 'זבולון לחוף
ימים י˘כון' )פסחים „.(.
ובר˘"י – '‰‰ו‡ „‰ו‡˜ ‰מר „ונו „יני
– בכל „בר מ˘‡ ומ˙ן ˘‰י ‰לו
עם ‡„ם‰ ,י‡ ‰ומר ˙מי„ ב‡ ל„ין ,ו‡ינו
נ˘מע ל„בר ‡„ם ‡ל‡ על פי „יין‡ .כיף
ימ‡ ‡סיסני ביר‡˙‡ – ‡˙˜ן בירונו˙,
‡ם ‰יו לי פלטין לבנו˙ ל‡ ‰יי˙י ˜ובעם
‡ל‡ על ˘פ˙ ‰ים ,ו˙מי„ ‰י ‰מ˘˙בח
ב˘פ˙ ‰ים .וב˙˘ובו˙ ‡‚‰ונים מˆ‡˙י
‡כיף ימ‡ ‡סנ‡ בר‡˙‡ ,ופירו˘ ,כך ‰י‰
מ˘˙בח ב˘פ˙ ‰ים ו‡ומר ˙מי„ סנ‡ים
˘על ˘פ˙ ‰ים ברו˘ים ‰ם במ˜ומו˙
‡חרים ,ול˘ון ז‚‰ ‰ון ,סנ ‰בל˘ון ‡רמי
‡סנ ,‰ברו˘ ברו˙‡'.
ו‡פילו ענייני ˘‰פע ˘˜בע יע˜ב
בברכ˙ו לכל ‡ח„ מ˘‰בטים
י˘ לו מ˘מעו˙ ל˙כונו˙ וכוחו˙ ‰נפ˘,
„ו‚מ˙ מ‡˘ ‰מרו ב‚מר‡ – 'וי˘לח
יו‡ב ˙˜וע ‰וי˜ח מ˘ם ‡˘ ‰חכמ,‰
מ‡י ˘נ‡ ˙˜וע‡ ,‰מר רבי יוחנן מ˙וך
˘ר‚ילין ב˘מן זי˙ חכמ ‰מˆוי ‰ב‰ן,
˙נו רבנן 'וטובל ב˘מן ר‚לו' )„ברים
ל‚ ,כ„( ז ‰חל˜ו ˘ל ‡˘ר ˘מו˘ך ˘מן
כמעיין' )מנחו˙ פ.(:‰
וי˘ ל˙‰בונן ‰יטב בברכ˙ כל ‡ח„
מ˘‰בטים ,וללמו„ ממנ ‰מ‰י
‰מעל ‰ו˙‰כונ‚‰ ‰לומ ‰בברכ‰
‰מיוח„˙ ˘‰עני˜ לו יע˜ב ‡בינו ,וכיˆ„

שמה
מ˘מ˘˙ ברכ ‰זו ‡˙ ˙‰כונו˙ ו‰מעלו˙
˘ל ‡ו˙ו ˘‰בט.

מט‡‰ ‡ ,ספו ו‡‚י„ ‰לכם ‡˙ ‡˘ר י˜ר‡
‡˙כם ב‡חרי˙ ‰ימים.
ו„ר˘ו חז"ל – 'בי˜˘ ל‚לו˙ ‡˙ ı˜‰
ונס˙ל˜˘ ‰כינ ‰ממנו ,ו˙‰חיל
‡ומר „ברים ‡חרים' )ר˘"י‚ ,מר‡ פסחים
נו.(.
וי˘ ל˙‰בונן במ„ר˘ חכמים ז ,‰מ‰
מ˘מעו˙ו ˘ל '‚ילוי ‡˘ 'ı˜‰ו˙ו
בי˜˘ יע˜ב לומר ל‰ם ,ונר‡„ ‰וח˜
לפר˘ ˘רˆ ‰יע˜ב ל‚לו˙ ‡˙ זמן בי‡˙
‚‰ו‡ל ,וכיון ˘נס˙ל˜ ‰ממנו ˘כינ‰
˙‰חיל בברכ˙ בניו‰˘ ,ם „ברים ‡חרים
ל‚מרי ˘‡ינם ˘ייכים כלל לענין ı˜‰
˘נ˙כוון לו ב˙חיל.‰
וכן ˆריך ליי˘ב „‰ברים כיˆ„ ‰ם
˙ו‡מים עם פ˘טו˙ ‰כ˙ובים,
˘מ˘מע ˘‡כן ‚‰י„ ל‰ם ‡˙ ‡˘ר י˜ר‡
ל‰ם ב‡חרי˙ ‰ימים ,כ‡מור.
ונר‡ ,‰כי מ‡˘ ‰מרו 'בי˜˘ ל‚לו˙ ‡˙
‡ ,'ı˜‰ין ‰כוונ˘ ‰רˆ ‰ל‚לו˙
‡˙ ‰זמן ו‰מוע„ ˘ל בי‡˙ ‰מ˘יח ,כי
מ˙ ‰ועל˙ י˘ ב„בר‡ .ל‡ ˘‰י ‰סבור
ל‚לו˙ ל‰ם ‡˙ ˙וכן וˆור˙ ‡‚‰ול‰
‰ע˙י„ ‰ב˜‰ ıימים ,ול˙‡ר בפני‰ם
בנבו‡ ˙‡ ‰כל ‰מעלו˙ „‚‰ולו˙ ‡˘ר
יזכו ל‰ם עם י˘ר‡ל בע˙ ‰‰י‡ ,ו‚ילוי
כבו„ ˘‡ '‰ר י˙‚„ל וי˙˜„˘ ע„ מ‡„,
וכל „‰ברים ‰נפל‡ים ‡˘ר יבו‡ו
‡ז ,וכל ז‡˙ ל‡ ‰ור˘ ‰יע˜ב ל‚לו˙
ונס˙ל˜ ‰ממנו ˘כינ.‰

שמו
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ובסופו ˘ל „בר מכיון ˘ל‡ ני˙ן לו
ל‚לו˙ ‡˙ ‰ע˙י„ו˙ ‰רחו˜ו˙,
עמ„ ו‚יל ‰ל‰ם ‡˙ ‰ע˙י„ ‰יו˙ר
˜רוב בע˙ ˘יבו‡ו ל‡ר ıוי˘בו ב ‰על
‡„מ˙ם.

*

ובז ‰מבו‡ר ˘פיר˘˘ ,ני „‰ברים ‰ללו
– ‚ילוי ‰ע˙י„ ,ו‰ברכו˙ ˘ברך
יע˜ב ‡˙ בניו – מענין ‡ח„ ‰ו‡.
ו‰יינו כמו ˘נ˙ב‡ר לעיל˘ ,בברכו˙יו
‰י‚ ‰ם נבו‡ ‰ו‚ילוי מעמ„ו
בע˙י„ ˘ל כל ˘בט ,ו˙פ˜י„ו בבנין
‰עם בע˙ כיבו˘ ‡‰ר ıונחל˙ם בכל
˙˜ופ˙ י˘יב˙ י˘ר‡ל ב‡ר .ıומבו‡ר
˘פיר˘ ,ב˙חיל ‰בי˜˘ יע˜ב ל‚לו˙
ל‰ם ‡˙  ,ı˜‰כלומר ,ל‡ ר˜ ‡˙ ע˙י„ם
˜‰רוב בנחל˙ם ‡˙ ‡‰ר‡ ,ıל‡ ‡˙
‰ע˙י„ ל‰יו˙ עמ‰ם ב‡חרי˙ ‰ימים
ממ˘ – בימו˙ ‰מ˘יח ,ולחזו˙ במעמ„ם
‰מפו‡ר ו‰עˆום ˘ל ˘בטי י˘ר‡ל ל‡חר
˙‰י˜ון וˆ‰ירוף ˘‰לם˘ ,בו יעמו„
כל ˘בט מי˘ר‡ל בסוף „רכו ובפיס‚˙
מעל˙ו ,וס‚ול˙ו ‰מיוח„˙ ˙˙˜יים בו
ב˙כלי˙ ˘‰למו˙.
‡ולם מ‡חר ˘נס˙ל˜ ‰ממנו ˘כינ,‰
כיון ˘‡ו˙˘ ‰ע ‰ל‡ ‰י˙ ‰ר‡וי‰
לנבו‡˙ ‰ע˙י„ לבו‡ ל˜‰ ıימין ,על כן
'˙‰חיל לומר „ברים ‡חרים' ,ברם ל‡ ‰יו
‡לו „ברים ‡חרים לחלוטין ˘‡ין ל‰ם
˘ייכו˙ וענין לכוונ˙ו ‰ר‡˘ונ‡ ,‰ל‡
מע˙‰ ‰ס˙פ˜ יע˜ב ב‚ילוי פר˜ ‰ע˙י„
˜‰רוב ו‰נר‡ ‰לעין‰˘ ,ו‡ ע˙י„ם
ב‡ר ıי˘ר‡ל – מעט מזעיר מ‡ו˙ו ‚ילוי
˘‡ליו נ˙כוון יע˜ב בר‡˘ונ.‰

‡מנם לפי זˆ ‰ריך בי‡ור למ ‰נס˙ל˜‰
ממנו ˘כינ ,‰ומ„וע ‰ו‡ ˘ונ‰
מכל ‰נבי‡ים ˘זכו לˆפו˙ בחזון
‰ע˙י„ ,וכן ל‚לו˙ ול‰ו„יע לעם י˘ר‡ל
על ˙פ‡ר˙ ‰ורום מעל˙˘ ‰ל ‡‚‰ול‰
‰ע˙י„ ,‰וכמו כן בחז"ל ב‚מר‡
ובמ„ר˘ים ‰רחיבו עו„ ל˙‡ר ולב‡ר
‡˙ כל ‰עניינים ‰נפל‡ים ˘י‰יו ‡ז לעם
י˘ר‡ל.
וכפי ˘‡‰ריכו ‰רב ‰בפסו˜י ‰נחמו˙,
‡˘ר נˆיין כ‡ן ר˜ כמ ‰מ‰ם
כ„ו‚מ‡ – 'ויˆ‡ חוטר מ‚זע י˘י ונˆר
מ˘ר˘יו יפר .‰ונח ‰עליו רוח  ,'‰רוח
חכמ ‰ובינ ‰רוח עˆ ‰ו‚בור ,‰רוח „ע˙
ויר‡˙  .'‰ו‰ריחו ביר‡˙  '‰ול‡ למר‡‰
עיניו י˘פוט ו‚ו' כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע‰
‡˙  ,'‰כמים לים מכסים' )י˘עי ‰י‡–‡ ,ט(.
'ו‰י‡ ‰חרי כן ‡˘פוך ‡˙ רוחי על כל
ב˘ר ,וניב‡ו בניכם ובנו˙יכם ,ז˜ניכם
חלומו˙ יחלומון ,בחוריכם חזיונו˙
יר‡ו .ו‚ם על ‰עב„ים ועל ˘‰פחו˙
בימים ‰‰מ˘‡ ‰פוך ‡˙ רוחי' )יו‡ל ‚,
‡–ב(' .כי ז‡˙ ‰ברי˙ ‡˘ר ‡כרו˙ ‡˙ בי˙
י˘ר‡ל ‡חרי ‰ימים ‰‰ם נ‡ום  ,'‰נ˙˙י
‡˙ ˙ור˙י ב˜רבם ועל לבם ‡כ˙בנ,‰
ו‰יי˙י ל‰ם ל‡לו˜ים ו‰מ ‰י‰יו לי לעם.
ול‡ ילמ„ו עו„ ‡י˘ ‡˙ רע‰ו ו‡י˘ ‡˙
‡חיו ל‡מר„ ,עו ‡˙  '‰כי כולם י„עו
‡ו˙י למ˜טנם וע„ ‚„ולם נ‡ום ) ''‰ירמי‰
ל‡ ,לב–ל‚(.
וכ˙יב – 'וב‡ו וריננו במרום ˆיון ,ונ‰רו
‡ל טוב  '‰על „‚ן ועל ˙ירו˘ ועל
יˆ‰ר ,ועל בני ˆ‡ן וב˜ר ו‰י˙ ‰נפ˘ם
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כ‚ן רו ,‰ול‡ יוסיפו ל„‡ב ‰עו„‡ .ז
˙˘מח ב˙ול ‰במחול ,ובחורים וז˜נים
יח„יו ,ו‰פכ˙י ‡בלם ל˘˘ון ונחמ˙ים
ו˘מח˙ים מי‚ונם .ורוי˙י נפ˘ ‰כ‰נים
„˘ן ,ועמי ‡˙ טובי י˘בעו נ‡ום ''‰
)ירמי ‰ל‡ ,י‡–י‚(‰' .נ ‰ימים ב‡ים נ‡ום
 ,'‰ונ‚˘ חור˘ ב˜וˆר ,ו„ורך ענבים
במו˘ך ‰זרע ,ו‰טיפו ‰‰רים עסיס וכל
‚‰בעו˙ ˙˙מו‚‚נ) '‰עמוס ט ,י‚(.
ובחז"ל – 'ע˙י„‡ ‰ר ıי˘ר‡ל ˘˙וˆי‡
‚לוס˜‡ו˙ וכלי מיל˙˘ ,נ‡מר
י‰י פס˙ בר ב‡ר˙ .ıנו רבנן י‰י פס˙
בר ב‡ר ıבר‡˘ ‰רים‡ ,מרו ,ע˙י„‰
חט˙˙˘ ‰מר כ„˜ל ,ועול ‰בר‡˘ ‰רים,
ו˘מ‡ ˙‡מר י˘ ˆער ל˜וˆר˙ ,‰למו„
לומר ירע˘ כלבנון פריו„˜‰ ,ו˘ ברוך
‰ו‡ מבי‡ רוח מבי˙ ‚נזיו ומנ˘ב ‰עלי‰
ומ˘ר ˙‡ ‰סל˙ ,‰ו‡„ם יוˆ‡ ל˘„‰
ומבי‡ מל‡ פיס˙ י„ו וממנ ‰פרנס˙ו
ופרנס˙ ‡נ˘י בי˙ו .עם חלב כליו˙ חט,‰
‡מרו ע˙י„ ‰חט ‡‰˙˘ ‰כ˘˙י כליו˙
˘ל ˘ור „‚‰ול' )כ˙ובו˙ ˜י‡.(:
ועו„ ועו„ עניינים רבים כ‡˘ר „יבר '‰
בי„י עב„יו ‰נבי‡ים.
ו‰נ ‰מעין כל „‰ברים ‰ללו ‰ם ‚‰ילויים
˘בי˜˘ יע˜ב לב˘ר לבניו ,וˆריך
טעם מ„וע נס˙ל˜ ‰ממנו ˘כינ ‰ול‡
‰ור˘ ‰ל‚לו˙ ז‡˙ לבניו ,ומ„וע נ‚רע
חל˜ם ˘ל יע˜ב ובניו מל˘‰י‚ ‡˙ מ‰
˘זכו ‰נבי‡ים לר‡ו˙ ול‚לו˙ בנבו‡˙ם,
ו‰ו„יעו לי˘ר‡ל לנחמם ול˘מחם
בטובו˙ ובי˘ועו˙ ‰ע˙י„ו˙ לבו‡
עלי‰ם.

שמז
ונר‡‡˘ ‰ין ˜‰ב" ‰מ‚ל ‰ב„רך נבו‡‰
‡ל‡ ‡˙ ‰ע˙י„ ‡˘ר ב‡ופ˜ ˆ‰פוי
לבו‡ ל‡חר ˜˙‰ופ‰ ‰נוכחי˙ ,וכל˘ון
‰נבי‡ – 'ו‡˘ר ˙ב‡נ ‰י‚י„ו למו' )י˘עי‰
מ„ ,ז( .ו˙‰ועל˙ בז‰ ‰ו‡ ˘בכך נ˙כונן
ונכין ‡˙ נפ˘נו ל˙˜ופ‰ ‰ע˙י„ ‰לבו‡
עלינו‡ ,ולם ‰ע˙י„ו˙ ‡˘ר יבו‡ו ‡חר
‰זמן ‰ע˙י„‡ ,ין מענייננו ל„ע˙ ז‡˙.
ו‡ין ˜‰ב" ‰מ‚ל ‰לנבי‡ים ‡˙ ‡‚‰ול‰
˘‡חר ‡‚‰ול .‰ועל „רך ˘מˆינו ˘ל‡
נ‚ל ‰לנו ענין ‰עולם ‰ב‡ ‡˘ר ‰ו‡
‡חר ימו˙ ‰מ˘יח ,כמו ˘‡מרו חז"ל –
'ו‡מר רבי חיי‡ בר ‡ב‡ ‡מר רבי יוחנן
כל ‰נבי‡ים כולן ל‡ נ˙נב‡ו ‡ל‡ לימו˙
‰מ˘יח ‡בל לעולם ‰ב‡ עין ל‡ ר‡˙‰
‡לו˜ים זול˙ך' )ברכו˙ ל„.(:
וב‡ו˙ו ‰זמן כ‡˘ר עמ„ו ב˙חיל˙ ‚לו˙
מˆרים ‡זי ˜˙‰ופ˘‡ ‰ר ב‡ופ˜
חזון ‰ע˙י„ לפני‰ם ‰י˙˜˙ ‰ופ˙ ‰טוב‰
ו˘‰פע ˘ל כיבו˘ ‡ר ıי˘ר‡ל ובנין בי˙
‰מ˜„˘ ומלכו˙ בי˙ „ו„‡ .בל ˙˜ופ˙
˘‰לימו˙ ‰נˆחי˙ ‰י‡ ˘‰לב ˘‡חרי
˘‰לב ‰ב‡ ,וז‡ ‰ינו ני˙ן ל‚˙‰לו˙.
*

וי˙כן עו„˘ ,ב˙חיל‰ ‰י ‰יע˜ב מ˜וו‰
ומˆפ‡˘ ‰כן ‡חר ‡ו˙‚ ‰לו˙
˜˘ ‰ומר‰ ‰ע˙י„ ‰לבו‡ עלי‰ם
במˆרים ,יˆ‡ו בסופו ˘ל „בר לחירו˙
עולם ,ו‡חר כל ‰סבל ו‰ייסורים ‰ללו
כבר יזכו ל˘‰י‚ ‡˙ מעל˙ם ורוממו˙ם
כעם י˘ר‡ל ‰מ˙ו˜ן ב˘לימו˙ ,וממיל‡
יזכו ל‚‡ול˘‰ ‰לימ ,‰כפי ˘ע˙י„
ל‰יו˙ בימו˙ ‰מ˘יח ,ב‡ופן ˘נ˙נב‡ו
עליו ‰נבי‡ים ,וכ‡˘ר ‰בטיח˙‰ ‰ור‰

שמח
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בסוף ספר „ברים על ‰מ‡ורעו˙ ˘י‰יו
ב‡חרי˙ ‰ימים ,ל‡חר ˘י˙˜יימו כל
‰ברכו˙ ו˜‰ללו˙ ,וי˘ובו מן ‚‰ויים
‡˘ר „‰יח ‡ '‰ו˙ם ˘מ.‰

לכל ז‡˙‡ ,ל‡ ˘‡ין „‰ברים ˆפויים
ל˜˙‰יים עמ‰ם ב˜רוב ,ועל כן ‡ינו ני˙ן
ל‚˙‰לו˙ ,ו‡י לכך ‚‰י„ ל‰ם ‡˙ ‰ע˙י„
‰יו˙ר ˜רוב.

‡ולם ל‡ כן ‰י˙ ‰מח˘ב˙ו ˘ל מסבב
‰סיבו˙ ו˜ור‡ „‰ורו˙ מר‡˘,
‡ל‡ ‡ף ˘ע˙י„ים י˘ר‡ל לזכו˙
ל˙˜ופ˙ רוממו˙ ופריח ‰נפל‡ ‰בימי
כיבו˘ ‡‰ר ıובפרט בימי מלכו˙ „ו„
ו˘למ‡ ,‰ך ע„יין ל‡ ˙‰י ‰ז‡˙ ˙‰כלי˙
‰נ˘‚ב‰ ‰מעו˙„˙‡ .ל‡ עו„ יבו‡ו
מ‡ורעו˙ רבים ב‡מˆע ,ו˙˜ופ˙ ירי„‰
ו‚לויו˙ נוספו˙ ע˙י„ים לבו‡ בטרם
נזכ ‰ל˙˜ופ˙ ˘‰לימו˙ ו˙‰י˜ון ˘‰לם.

ובעומ˜ם ˘ל „ברים נר‡˘ ,‰כ‡˘ר
בי˜˘ יע˜ב ל‚לו˙ ‡˙ ,ı˜‰
‰י ‰מ˙כוון ב‡מ˙ לברכם ˘יזכו כבר
ע˙ ‰ל˙כלי˙ ˘‰למו˙ ‰נˆחי˙ ,ובי˜˘
ל‰מ˘יך ב˙פיל˙ו ובעבו„˙ו ‡˙ ˜ı
‰ימין‡ ,ולם מ‡חר ˘ע„יין ל‡ ‰יו
ר‡ויים לז ,‰נס˙ל˜ ‰ממנו ˘כינ,‰
וברכם כפי „ר‚˙ם ב‡ו˙˘ ‰ע ,‰ו‚יל‰
ל‰ם ‡˙ ‰ע˙י„ ˘ל ‡‰ופ˜ ˜‰רוב.

ו‰נ˙ ‰חיל ‰סבר יע˜ב ˘מ˘ ‰נס˙ל˜‰
ממנו ˘כינ‰ ‰ו‡ מ˘ום ˘י˘ בבניו
כ‡לו ˘‡ינם ר‡ויים ,ועל כן י˘ בו פ‚ם
˘‡ין מיט˙ו ˘לימ ‰ו‡ינו ר‡וי ל‚ילוי
חזון ‰ע˙י„‡ ,ולם ל‡חר ˘‡מרו לו כל
בניו '˘מע י˘ר‡ל ‡ '‰לו˜ינו ‡ '‰ח„',
˘כולם נ‡מנים ל '‰ול„רכו‰ ,בין ˘מ‰
˘נס˙ל˜ ‰ממנו ˘כינ‰ ‰ו‡ מטעם ‡חר.
ו‰יינו כ‡מור ,מ˘ום ˘ע„יין ‡ין „‰ברים
ˆפויים ב‡ופ˜ ‰ע˙י„‡ ,ל‡ ‰ם ˘ייכים
לע˙י„ ˘‡חר ‰ע˙י„ ,ועל כן ‡ין זמנו
ל‚˙‰לו˙ .וממיל‡ ‡מר ל‰ם ‡˙ ‰ע˙י„
‰יו˙ר ˜רוב ‡˘ר נ‚ל ‰לו על מˆבם
ל‡חר יˆי‡˙ מˆרים ובי‡˙ ‡‰ר.ı
וי˙כן˘ ,ב˙חיל ‰בע˙ ˘נס˙ל˜˘ ‰כינ‰
‰י ‰חו˘˘ ˘מ‡ חט‡ו ע„ ˘‡ינם
ר‡ויים כלל ˘˙˙‚˘ם ב‰ם ˙˜וו˙
‡‚‰ול„‚‰ ‰ול ,‰ו‡ינם זכ‡ים למˆב ˘ל
˜‰ ıימין‡ ,ולם כ‡˘ר ‰וכיחו נ‡מנו˙ם
ל '‰וˆ„˜ו˙ם‰ ,בין כי בוו„‡י יזכו

מט‡‰ ‡ ,ספו ו‡‚י„ ‰לכם ‡˙ ‡˘ר י˜ר‡
‡˙כם ב‡חרי˙ ‰ימים.
ב‚מר‡ – '‡מר רבי ˘מעון בן ל˜י˘
וי˜ר‡ יע˜ב ‡ל בניו ,וי‡מר
‡‰ספו ו‡‚י„ ‰לכם ,בי˜˘ יע˜ב ל‚לו˙
לבניו ˜‰ ıימין ונס˙ל˜ ‰ממנו ˘כינ,‰
‡מר ˘מ‡ חס ו˘לום י˘ במיט˙י פסול,
כ‡בר‰ם ˘יˆ‡ ממנו י˘מע‡ל ,ו‡בי
יˆח˜ ˘יˆ‡ ממנו ע˘יו‡ ,מרו לו בניו
'˘מע י˘ר‡ל ‡ '‰לו˜ינו ‡ '‰ח„'‡ ,מרו
כ˘ם ˘‡ין בלבך ‡ל‡ ‡ח„ כך ‡ין בלבנו
‡ל‡ ‡ח„ ,ב‡ו˙˘ ‰ע ‰פ˙ח יע˜ב ‡בינו
ו‡מר 'ברוך ˘ם כבו„ מלכו˙ו לעולם
וע„'‡ .מרי רבנן‰ ,יכי נעבי„ ,נ‡מרו‰ו
ל‡ ‡מרו מ˘ ‰רבינו ,ל‡ נ‡מרו‰ו
‡מרו יע˜ב˜˙‰ ,ינו ˘י‰ו ‡ומרים ‡ו˙ו
בח˘‡י‡ .מר רבי יˆח˜ ‡מרי „בי רבי
‡מי ,מ˘ל לב˙ מלך ˘‰ריחˆ ‰י˜י
˜„יר‡ ,‰ם ˙‡מר י˘ ל‚ ‰נ‡י ,ל‡ ˙‡מר

ביאורים

•

פרשת ויחי

שמט

י˘ לˆ ‰ער˙‰ ,חילו עב„י ‰ל‰בי‡
בח˘‡י' )פסחים נו.(.

˘ם ‰˘ '‰וזכר ע˙' – ‰ברוך ˘ם כבו„
מלכו˙ו לעולם וע„'.

„ברי ‚‰מר‡ ‰ללו נ˙˜˘ו ב‰ם
‰מפר˘ים„ ˘‰ם ˙מו‰ים וˆריכים
בי‡ור רב מכל ˆ„„י‰ם‚ ‡‰„ ,ופ‡ בעי
טעמ‡ ,מ„וע ב‡מ˙ ל‡ ‡מרו מ˘,‰
ו‚ם ‡ם ל‡ ‡מרו מ˘ ‰מ„וע ‡סור לנו
ל‡ומרו .ו‡ם י˘ טעם ˘ל‡ ל‡ומרו,
מ„וע ‡מרו יע˜ב .ומ‡י„ך י˘ ל˙מו,‰
מ„וע ‡מיר˙ יע˜ב מחייב˙ ‚ם ‡ו˙נו
ל‡ומרו.

וכמו כן ‰י ‰במ˜„˘ כ˘‰יו מברכים ‡˙
כל ‰ברכו˙ ב˘ם ‰מפור˘ '‰וי",'‰
‰י ‰כל ‰עם עונ ‰מי„ 'ב˘כמל"ו'
כמבו‡ר ב‚מר‡ )˙עני˙ טז .(:ונמˆ‡
˘‡מיר˙ פסו˜ '˘מע י˘ר‡ל ‡ '‰לו˜ינו
‡ '‰ח„'„ ,ומ ‰ל‰זכר˙ ˘ם ‰מפור˘,
מכיון ˘מפרטים ‡˙ סו„ ‡ח„ו˙ו י˙ברך,
‰רי ז ‰כ‰זכר˙ ˘‰ם ‰נכב„ ו‰נור‡ ,וז‰
מחייב עניי˙ ב˘כמל"ו.

ועו„ ˙מ‰ו מ˜˙‰ ‰נ˘ ‰ב„בר ˘‡נו
עו˘ים בז ‰כעין פ˘ר ,‰ל‡ומרו
בח˘‡י ,ו‡ם י˘ ‚נ‡י ב‡מיר˙ו‰ ,ל‡
לפניו ‰כל ‚לוי .ועו„ ˆריך בי‡ור‡ ,יז‰
‚נ‡י י˘ בב˘כמל"ו .וי˙יר ‰מז‡ ,‰ם י˘
‚נ‡י ל‡ומרו ב˜ול ,למ‡ ‰ומרים ‡ו˙ו
ביו"‰כ ב˜ול רם.
ו˙חיל ‰י˘ לב‡ר מ‰ ‰י‡ עניינ˘ ‰ל
‡מיר ‰זו ,ונר‡ ‰פ˘וט ˘ז‰
„ומ ‰ל‚„ר כל ‰ברכו˙ ˘˙י˜נו חכמים,
„‰יינו ˘כ‡˘ר „‡‰ם נוכח ב„בר ˘י˘
בו כבו„  ,'‰חוב˙ו ל˙˙ ˘בח וברכ‰
ול‰לל ‡˙ ˘ם  .'‰ועל „רך זו בע˙
˘„‡‰ם ‡ומר ‰פסו˜ י˜ר ‰ערך – '˘מע
י˘ר‡ל ‡ '‰לו˜ינו ‡ '‰ח„' ˘מפרט בו
‡˙ כבו„  '‰ו‡ח„ו˙ו י˙ברך‰ ,רי מ‡ליו
ˆריכים ל˙‰עורר בו ר‚˘י ˙‰פעלו˙
עˆומים מרוממו˙ ˜„ו˘˙ו י˙ברך ,ועל
כן חייב ‰ו‡ מי„ ל˙˙ ברכ ‰ו˘בח על
ד .עיין מהרש"א וצל"ח פסחים שם ,ועיין ספר 'נחלת
יעקב' על התורה לבעל הנתיבות בפרשת ויחי ,שהאריך
בזה ,ויישב בדרך דרוש.

]וי˘ „עו˙ בפוס˜ים

)עיין ˘ו"ע ‡ו"ח סימן

ס‡ ס"˜ כט במ‚"‡ ומ˘נ"ב( ˘מי ˘ל‡
‡מר ב˘כמל"ו ב˜רי"˘ ל‡ יˆ‡ י„י
חוב˙ו ,ו‰יינו כי ‡ם ‡ינו מר‚י˘ בנפ˘ו
עוˆם „‰בר ול‡ ‚‰יע ל˙‰פעלו˙ ו˘בח
מ˙‰‰בוננו˙ בז‰ ,‰רי חסר ב˙ו˜ף
‡מיר˙ו וכוונ˙ו בייחו„  '‰ב˜רי‡˙
˘מע[.
וז‰ ‰טעם ˘‡מר ‰יע˜ב ‡בינו ,ב˘ע‰
˘˘מע ‡מיר ‰נעלי˙ זו מבניו '˘מע
י˘ר‡ל' מי„ ענ ‰ונ˙ן ˘בח ל '‰כר‡וי
ל‰זכר˙ ˘מו „‚‰ול.‰
ו‰טעם ˘ל‡ ‡מר ‰מ˘‰ ‰ו‡ פ˘וט,
˘‰רי מ˘„ ‰יבר „ברו ב˘ם ,'‰
וז ‰בוו„‡י ˘‡ין מ˜ום ˘˜‰ב" ‰בעˆמו
‰מ„בר ‡לי‰ם ,יזכיר ˘בח ‰מכוון כלפי
עˆמו .ועו„ ˘פסו˜ ז‡ ‰מר˙ ‰ור‰
ב„רך ‰ור‡ ‰ולימו„ לי˘ר‡ל ,ול‡ ב‡
ה .ומה שאומרים שמע ישראל בהוצאת ס"ת ואין
אומרים אחריו בשכמל"ו ,הרי אומרים תמורת זאת
שבחים אחרים 'אחד אלוקינו גדול אדוננו וכו' ,וכן
'גדלו לה' אתי' וכו' .וכן בקדושת כתר אומרים לאחריו
'הוא אלוקינו הוא אבינו' ,וכן 'ימלוך ה' לעולם'.

שנ
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ב˙ור˙ ‰כרז‡ ,‰ל‡ ז ‰כ„˜‰מ ‰לחוב˙
‰פסו˜ים ‰ב‡ים ‰נובעים מכך 'ו‡‰ב˙
ו‚ו'' ו‡ין ˆורך ˘יזכיר ˘בח ב‡מˆע
לימו„ ˙‰ור.‰

‰מוס‚ר' ,ו‡ין כ‡ן עיוו˙ ו˘יבו˘ ˘ל
מסור˙ ‰מ˜ר‡ .וכל˘ון ‰מ˘נ"ב – 'ו‰ו‡
‰יכר ˘‡ינו מן ‰פר˘‰ ‰כ˙וב ‰ב˙ור'‰
)סימן ס‡ ס"˜ ל(.

ומ‡˘ ‰מרו ˘‡ין ‡נו יכולים ל‡ומרו
ב˜ול רם מטעם ˘ל‡ ‡מרו מ˘,‰
‡ף ˘ל„י„ן ל‡ ˘ייך טעם ז‰ ,‰יינו על
„רך ˘‡מרו – 'כל פסו˜‡ „ל‡ פס˜י‰
מ˘‡ ‰נן ל‡ פס˜ינן' )˙עני˙ כז .(:כלומר
˘מכיוון ˘‡ין ז ‰חל˜ מˆור˙ ‰פסו˜ים
˘‡מר מ˘‡ ,‰זי ‡ם נ‡מר ‡ו˙ו ‰רי
ז ‰כ‡ילו ˘‡נו מ˘נים ומ˘ב˘ים ‡˙
מסור˙ ˙‰ור˘ ‰בכ˙ב ,ומ˘לבים
ב‡מˆע ‰פר˘„ ‰בר ˘ל‡ נכ˙ב ב˙ור.‰

ומ‡˘ ‰נו ‡ומרים ‡ו˙ו ביום ‰כיפורים
ב˜ול רם‰ ,ו‡ מטעם ˘נ‡מר
בפוס˜ים כ„י ל‰ו„יע ˘‡נו „ומים
למל‡כי ˘‰ר˙ ˘‰ם ‡ומרים ˘בח ז‰
בכל ˘ע .‰ונר‡˘ ‰מכיון ˘‰ו‡ ר˜
ביום ‡ח„ ב˘נ‡ ‰ין בז˜ ‰ל˜ול ˘נר‡‰
כמ˘נ ‰מסור˙ ‰מ˜ר‡ ,מ‡חר ˘בכל
ימו˙ ˘‰נ‡ ‰נו ‡ומרים ‡ו˙ו בלח˘,
וממיל‡ יו„עים ‰כל ˘‡ינו מס„ר
‰פסו˜יםו.

‡מנם כ‡˘ר ‡נו ˜ור‡ים ˜רי‡˙ ˘מע
‰רי ‡נו מכוונים בכך ל‰כרז‰
ו˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ,ו‡˘ר על כן
חייבים ‡נו ל˙˙ מענ˘ ‰ל כבו„ ו˘בח
ול‰ביע ‡˙ ˙‰פעלו˙נו מכבו„ ˘‡ '‰ר
עס˜נו ב‰זכר˙ ˘מו ו˙‰בוננו˙ בייחו„ו.
וז‰ ‰כוונ ‰במ‡˘ ‰מרו ב‚מר‡ ˘מכיון
˘‡מרו יע˜ב ב˘ע˘˘ ‰מע ‡מיר ‰זו
מבניו ,מוטל ‚ם עלינו ל‡ומרו ,כי מ‰
˘יע˜ב ‡מרו ‰ו‡ עבורנו כ‰ור‡,‰
˘בכל ע˙ ˘„‰בר נ‡מר ב˙ור˙ ‰כרז‰
י˘ לענו˙ כך ,ולכן ‡ף ‡נו חייבים בכך.
ועל ז‡ ‰מרו חכמים ‡˙ ˜˙‰נ ‰ל‡ומרו
בלח˘ ,כלומר ˘מˆ„ ‡ח„ ‡נו
חייבים ל‡מרו ,כ‡מור‡ ,ולם מˆ„ ˘ני
‰רי ‡ין לנו ל‰וסיף „בר ˘ל‡ ‡מר מ˘.‰
ומע˙ ‰כ˘‡נו ‡ומרים ‡ו˙ו בח˘‡י
מו„‚˘ בז‡˘ ‰ין ‡מיר ‰זו מס„ר
‰פסו˜ים ˘ל פר˘ ‰זו ˘‡מר מ˘,‰
‡ל‡ זו ב‚„ר ‡מיר˘ ‰ל ˙וספ˙ 'במ‡מר

מט ,ב ˜‰בˆו ו˘מעו בני יע˜ב ,ו˘מעו ‡ל
י˘ר‡ל ‡ביכם.
ˆריך בי‡ור כפילו˙ ל˘ון ‰כ˙וב
'˜‰בˆו ו˘מעו' ,ו˘וב 'ו˘מעו',
וכן י˘ ל„ע˙ מ„וע ˙חיל˜ ‰ר‡ ל‰ם
'בני יע˜ב' ,ו‡חר כך ˙ובע מ‰ם ל˘מוע
לו כ'י˘ר‡ל' ‡בי‰ם.
ונר‡ ‰על פי מ˘ ‰נ˙ב‡ר לעיל )פסו˜ ‡(,
˘בברכו˙ ‡לו ב‡ יע˜ב ל˜בוע
מי מביני‰ם יטול ‡˙ חל˜ ‰בכור ,‰ועו„
˜בע מי י‰י‰ ‰מלך ˘ב‰ם .ו‰נ ‰ל‚בי
‰בכור ‰מ˙‡ים ‰ביטוי 'בני יע˜ב' ,כי
‰ירו˘‰ ‰י‡ מ˙חל˜˙ בין '‰בנים' ,ועל
כך ‰ו‡ מ˜בˆם ל‰ו„יעם ˘יוסף יזכ‰
ו .ובאמת נסתבב הדבר שנוהגים לאומרו בקול רם
במיוחד ,ואף שעיקר המנהג הוא רק שלא לאומרו
בלחש ,אך מכיוון שאומרים אותו באופן של שינוי קול
מאמירת פסוק ראשון ופסוקים שאחריו ,גם בכך יש
היכר שאינו מסדר הפסוקים דפסקיה משה.

ביאורים

•

פרשת ויחי

בחל˜ ‰בכור'] ‰ברכו˙ ‡ביך ‚ברו על
ברכו˙ ‰ורי'[ ,ו‰יינו '˜‰בˆו ו˘מעו בני
יע˜ב'.
‡מנם סוף ‰פסו˜ מכוון כנ‚„ ענין
'‰מלכו˙' ˘נ˙ן יע˜ב לי‰ו„,‰
ו‰נ‰ ‰מלכו˙ ˘ייכ˙ ליע˜ב מˆ„ ‰יו˙ו
'י˘ר‡ל' ˘‰ו‡ על ˘ם ˘‰רר ‰ו‰מעל,‰
ומחמ˙ ‰יו˙ו 'י˘ר‡ל' בכוחו ל‰עביר
‡˙ ˘‰רר ‰לבנו ול˜בוע מי י‰י‰
‰ממ˘יך ˘ל ‰מלכו˙ ,ו‰יינו 'ו˘מעו ‡ל
י˘ר‡ל ‡ביכם'.

מט ‚ ,ר‡ובן בכורי ‡˙ ,‰כוחי ור‡˘י˙
‡וני ,י˙ר ˘‡˙ וי˙ר עז.
וב˙ר‚ום פיר˘ 'י˙ר ˘‡˙ וי˙ר עז' –
'‰ו ‰חזי למסב ˙ל˙‡ חול˜ין
בכירו˙‡ כ‰ונ˙‡ ומלכו˙‡'.
ובר˘"י – 'י˙ר ˘‡˙ – ר‡וי ‰יי˙ ל‰יו˙
י˙ר על ‡חיך בכ‰ונ ‰ל˘ון
נ˘י‡ו˙ כפים' ,וי˙ר עז – במלכו˙ ,כמו
)˘מו‡ל ‡' ב ,ז( וי˙ן עוז למלכו'.
ובכ˙וב ב„ברי ‰ימים נ˙פר˘ „בר ז‰
בי˙ר פירוט – 'בני ר‡ובן בכור
י˘ר‡ל כי ‰ו‡ ‰בכור ,ובחללו יˆועי
‡ביו ני˙נ ‰בכור˙ו לבני יוסף בן י˘ר‡ל,
ול‡ ל˙‰יח˘ לבכור ,‰כי י‰ו„‚ ‰בר
ב‡חיו ולנ‚י„ ממנו ,ו‰בכור ‰ליוסף'
)„ברי ‰ימים ‡' –‡ ,‰ב(.
וˆריך לב‡ר כוונ˙ „‰ברים בסוף ‰פסו˜
– 'ול‡ ל˙‰יח˘ לבכור ,‰כי
י‰ו„‚ ‰בר ב‡חיו ולנ‚י„ ממנו ,ו‰בכור‰
ליוסף'.

שנא
ונר‡ ‰פירו˘ו ,כי ‰נ ‰מבו‡ר כ‡ן
מעי˜ר‰
כולל˙
˘‰בכור‰
˘לו˘ ‰עניינים ,וכולם נל˜חו מר‡ובן
ונ˙חל˜ו בין ‡חיו ‡‰חרים ,יוסף נטל
‡˙ ‰בכור – ‰ל‚בי חלו˜˙ ˘ני ˘‰בטים
וחל˜ ‰נחל ‰ב‡ר ,ıוי‰ו„ ‰נטל ‡˙
‰מלכו˙ ,ולוי נטל ‡˙ ‰כ‰ונ.‰
ונר‡˘ ‰על ז‡ ‰מר ‰כ˙וב כי ‰בכור‰
ני˙נ ‰ליוסף ‡ולם 'ל‡ ל˙‰ייח˘
לבכור ,'‰כלומר ˘‡ם ‰י‚ ‰ם יוסף
'מ˙ייח˘ לבכור '‰ונע˘ ‰בכור בפועל
לכל ‚„רי בכור‰ ,‰י ‰מ˜בל ‚ם ‡˙ ˘‡ר
„‰ברים ˘ני˙נם לבכור „‰יינו כ‰ונ‰
ומלכו˙ .כי ‰בכור זוכ‚ ‰ם בכ‰ונ‰
ובמלכו˙ עבור עˆם בכור˙ו‚ ,ם ‡ם י˘
בנים ˘ר‡ויים ממנו .ור˜ ‡ם י˘ חט‡
וסיב ‰ליטול ז‡˙ ממנו‡ ,ז י˘ מ˜ום
˘‡‰ב יעביר ‡ו˙ו מ‰ם ,ולכן ‡ם ‰י‰
יוסף זוכ ‰בעˆם ‰בכור‰ ‰י ‰נכלל בז‰
‚ם ‰כ‰ונ ‰ו‰מלכו˙.
ועל ז ‰ב‡ ‰כ˙וב לומר ˘‡˙ ‰מˆי‡ו˙
˘ל ‰בכור' ‰ל˙‰ייח˘' ,ז‡˙
‡י ‡פ˘ר ל‰עביר ,ר˜ ‡˙ ‰מ˙נו˙
‰כלולו˙ בז ,‰ולכן ל˜ח יוסף ר˜
‡˙ מ˙נ˙ ‰בכור ‰ל‚בי 'פי ˘ניים'
ב˘בטים ובנחל‰˘ ,‰עביר ז‡˙ יע˜ב
לבכור ‡‰חר ˘‰ו‡ ‰חביב‡ ,בל כ‰ונ‰
ומלכו˙ ‡ף ˘ניטל מר‡ובן ‰בכור ,ל‡
נטל ‡ו˙ם יוסף ‡ל‡ ני˙ן ל‰מ˙‡ים.
ו‰יינו מ˘ ‰מסיים ‰כ˙וב ˘ם ˘מכיון
˘'ל‡ ל˙‰ייח˘ לבכור '‰על כן 'י‰ו„‰
‚בר ב‡חיו'‰„ ,יינו לענין ‰מלכו˙ ,ור˜
'‰בכור ‰ליוסף'.
*

בן מלך על התורה

שנב
ו‰נ ‰ב˙ר‚ום מנ˘ ‰ל˘„ ‰ברים‰' ,ו‰
חזי למסב ˙ל˙‡ חול˜ין בכירו˙‡
כ‰ונ˙‡ ומלכו˙‡' .וכן בכ˙וב ב„ברי
‰ימים ‰נ"ל מבו‡ר ל„‰י‡ ˘‰בכור‰
ניטל ‰מר‡ובן מ˘ום ‰חט‡ וני˙נ‰
ליוסף‡ .ולם ר˘"י פיר˘ 'י˙ר ˘‡˙,
וי˙ר עז' ‰יינו כ‰ונ ‰ומלכו˙ ,ולפי ז‰
ל‡ ‰זכיר יע˜ב ר˜ ˘ני „ברים ,ול‡
‰זכיר ‡˙ ‰בכור ‰ל„‰י‡.
וי˘ ליי˘ב „ע˙ ר˘"י ˘פיר˘ ‡˙
‰פסו˜ ר˜ על ˘ני „ברים כ‰ונ‰
ומלכו˙˘ ,ל‡ ‰וˆרך יע˜ב לפר˘ ‡˙
חל˜ ‰בכור ,‰מכיון ˘כבר ‰עביר ‡˙
‰בכור ‰ליוסף לפני ˘‡סף ‡˙ בניו ,כמו
˘כ˙וב – 'ו‡ני נ˙˙י לך ˘כם ‡ח„ על
‡חיך' )מח ,כב( ,ולכן ˆיין ע˙ ‰ר˜ ‡˙
‰כ‰ונ ‰ו‰מלכו˙.
*

ו‰נ ‰ל‚בי ‰מלכו˙ ˘ניטל ‰מר‡ובן
˜בע יע˜ב ב‰מ˘ך ‰ברכו˙‰˘ ,י‡
˙ינ˙ן לי‰ו„ ‰בברכ˙ו – 'ל‡ יסור ˘בט
מי‰ו„ ‰ומחו˜˜ מבין ר‚ליו' )מט ,י(.
‡ולם ‰כ‰ונ ‰ו‰לווי‡ ‰ף ˘נ˙פר˘ כ‡ן
˘ניטל ‰מר‡ובן ,ל‡ נ˙פר˘ בברכו˙
יע˜ב נ˙ינ˙ ‰ללוי ,וˆריך ל„ע˙ ‰טעם
מ„וע ל‡ ˘‰לים יע˜ב ‡˙ „ברו ל˙˙ ‚ם
‡˙ ‰כ‰ונ ‰ל˘בט ‡˘ר נבחר במ˜ום
ר‡ובן˘ ,בט לוי.
ונר‡ ‰לב‡ר על פי ‡‰מור ˘כ‡˘ר
‰מעלו˙ כבר ‡ינן ˘ייכו˙
לבכור‰ ,ם ני˙נו˙ למי ˘י˘ בו ˙כונו˙
‰מ˙‡ימו˙ למעלו˙ ‡לו ,ול‚בי ‰מלכו˙
‰בחין יע˜ב ˘‡ˆל י‰ו„ ‰י˘נם ˙‰כונו˙

‰מ˙‡ימו˙ למעל˙ ‰מלכו˙ ,ב‚בור˙ו
ו˙ו˜ף יו˘רו ומ˘פטו ,ו˙כונו˙ ‡לו
‰מוטבעו˙ בו ‰ם ˙‰כונו˙ ˘י˘כנו בכל
˘בטו וˆ‡ˆ‡יו ,ועל כן ˜בע ˘‰מלכו˙
˙‰י ‰מ˘בטו.
‡מנם ענין ‰כ‰ונ ‰ו˘‰ירו˙ ל‡ ,'‰ין
„י בז ‰ב˙כונו˙ נפ˘ מיוח„ו˙,
‡ל‡ בכ„י ל‰יו˙ ר‡ויים לכ‰ונˆ ,‰ריך
ל˙‰נסו˙ ול‰יבחן במע˘ים ול‰וכיח
מסירו˙ ונ‡מנו˙ ל .'‰וכפי ˘‰י‰
בבחיר˙ ˘בט לוי ˘נבחרו ל˙פ˜י„ם
בע˙ ˘‰וכיחו ‡˙ עˆמם במבחן חט‡
‰ע‚ל˘˘ ,בט לוי ‰י˘‰ ‰בט ‰יחי„
˘כל בני ˘‰בט ל‡ נכ˘לו בחט‡ ,וכמו
˘‡מר מ˘ ‰בברכ˙ו – 'וללוי ‡מר
˙ומיך ו‡וריך ל‡י˘ חסי„ך ‡˘ר ניסי˙ו
במס˙ ‰ריב‰ו על מי מריב‡‰ .‰ומר
ל‡ביו ול‡מו ל‡ ר‡י˙יו ו‡˙ ‡חיו ל‡
‰כיר ו‡˙ בניו ל‡ י„ע כי ˘מרו ‡מר˙ך
וברי˙ך ינˆורו' )„ברים ל‚ ,ט( .ועל כן ל‡
‰י ‰מ˜ום ˘יע˜ב יˆיין ז‡˙ בברכ˙ו,
מ‡חר ˘ל‡ ‰י„‰ ‰בר ˙לוי ב˙כונו˙
בלב„‡ ,ל‡ ˙לוי בעמי„ ‰בניסיון
וב‰וכח˙ נ‡מנו˙ ל '‰בפועל.
ועו„ י˘ לומר˘ ,ענין ‰כ‰ונ‰˘ ‰ו‡ ענין
˘ל ˜„ו˘ ‰עליונ‡ ,‰ינו מבוסס על
˙כונ˙ נפ˘ ‡ו מ„רי‚˙ „‡‰ם‡ ,ל‡ ‰ו‡
מ˙נ ‰ובחיר ‰מ‡˙  ,'‰וכמו ˘כ˙וב –
'בו˜ר ויו„ע ˘‡ ˙‡ '‰ר לו ו‡˙ „˜‰ו˘
ו˜‰ריב ‡ליו ,ו‡˙ ‡˘ר יבחר בו י˜ריב
‡ליו' )במ„בר טז .(‰ ,וכ˙יב – 'ויב„ל
‡‰רן ל„˜‰י˘ו ˜ו„˘ ˜„˘ים‰ ,ו‡
ובניו ע„ עולם ,ל˜‰טיר לפני  '‰ל˘ר˙ו
ולברך ב˘מו ע„ עולם' )„ברי ‰ימים ‡ כ‚,

ביאורים

•

פרשת ויחי

י‚( .ולז‡ ‰ין מועיל ל‡„ם כל ‰מעלו˙
‰טובו˙ ‡ם ל‡ יבחר בו  ,'‰וז‡ ‰ינו
˘ייך לברכ˙ו ˘ל יע˜ב ,כי ל‡ מ‡˙ו
‰ו‡ לחלו˜ כ‰ונ‡ ,‰ל‡ ‰ו‡ ברˆון
 '‰בלב„ ‡˘ר בוחר ‡˙ ‡˘ר י˘‡ חן
בעיניו .וכ„כ˙יב – '‡˘רי ˙בחר ו˙˜רב
י˘כון חˆריך ,נ˘בע ‰בטוב בי˙ך ˜„ו˘
‰יכלך' )˙‰ילים ס .(‰ ,‰ובמ„ר˘ – 'ו‡˙‰
˜‰רב ‡ליך ˘‡' „"‰‰רי ˙בחר ו˙˜רב
י˘כון חˆריך'‡ ,מר רבי יˆח˜ מ˘ל
ל‡ו‰בו ˘ל מלך וכו' ,כך ‡‰רן ‰י‰
˘ו ‰לכל י˘ר‡ל וע˘‡ו „˜‰ו˘ ברוך
‰ו‡ כ‰ן ‚„ול ,ו‡מר לו 'ומן ‰מ˜„˘ ל‡
יˆ‡' ,ו‡כל מו˙ריו ˘ל ˜‰ב"˘ ,‰נ‡מר
'ו‰נו˙ר˙ מן ‰מנח˘) '‰מו"ר לז.(‚ ,
*

עו„ נר‡ ‰בפ˘טו˙‰˘ ,רי לפי ‰ר‡וי
מעי˜רו ˘ל „בר‰ ,י˙‰ ‰כ‰ונ‰
ו‰עבו„ ‰נ˙ונ ‰לבכורים ול‡ ל˘בט
מסויים ,כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ )זבחים ˜יב,(:
וכמו ˘‰י ‰ב˜רבנו˙ ב‰ר סיני „כ˙יב
– 'וי˘לח ‡˙ נערי בני י˘ר‡ל ויעלו
עולו˙' )˘מו˙ כ„ (‰ ,וב˙ר‚ום ובר˘"י ˘ם
„‰יינו ‰בכורו˙.
ומ˘ ‰ני˙נ ‰ל˘בט לוי ‰י ‰בע˜בו˙
חט‡ ‰ע‚ל ,וכמו ˘כ˙ב ר˘"י על
‰פסו˜ – 'ו‡ני ‰נ ‰ל˜ח˙י ‡˙ ‰לויים
מ˙וך בני י˘ר‡ל' – '˘י‰יו י˘ר‡ל
˘וכרין ‡ו˙ן ל˘ירו˙ ˘לי ,על י„י
‰בכורו˙ זכי˙י ב‰ם ,ול˜ח˙ים ˙מור˙ם,
לפי ˘‰י˙‰ ‰עבו„ ‰בבכורו˙ וכ˘חט‡ו
בע‚ל נפסלו ,ו‰לוים ˘ל‡ עב„ו ע"ז
נבחרו ˙ח˙י‰ם' )במ„בר ‚ ,יב( .ומ˜ורו
בירו˘למי מ‚יל' – ‰מ‡יכן ˜˘ט ˜‰ו˘ט

שנג
‰ז ‡‰˙˘ ‰עבו„ ‰בבכורו˙ ,מן „‰ין
˜ריי ‰כי לי כל בכור ביום ‰כו˙י כל
בכור ב‡ר ıמˆרים ,וכו'‡ ,מר רבי לוי
'˘בר  '‰מט ‰ר˘עים' )י˘עי ‰י„‡ – (‰ ,לו
‰בכורו˙ ˘˜‰ריבו לע‚ל' )פ"‡ ‰י"‡(.
ו‡ם כן ב‡ו˙˘ ‰ע ‰ע„יין ‰י˙ ‰מיוע„˙
לבכורו˙ ול‡ ל˘בט לוי ,ול‡ ‰י‰
מ˜ום ˘יע˜ב יברך ‡˙ לוי בכ‰ונ.‰
ו‡מנם ‡פ˘ר ˘י„ע יע˜ב מˆ„ ‰נבו‡‰
˘˘בט לוי יזכ ‰בכ‰ונ ‰בסופו ˘ל
„בר‡ ,ולם כ‡מור‰ ,רי יע˜ב בברכ˙ו
ל‡ ב‡ ל‚לו˙ ‡˙ ‰ע˙י„ו˙ בנבו‡ ,‰ר˜
במ˘ ‰נובע מˆ„ ‰ס„ר ‰נכון ו˙כונו˙
˘‰בטים‡ ,בל מ˘ ‰י‡רע מˆ„ סיבו˙
ˆ„„יו˙ ˘‰י ‰מˆ„ ‡ח„ עונ˘ לי˘ר‡ל
˘ניטל מ‰בכורו˙ ,ומˆ„ ˘ני ˘בט לוי
˘עמ„ו בניסיון וזכו בז ‰כמ˙נ ,‰ז ‰ל‡
נכלל בברכו˙יו ˘ל יע˜ב.

מט „-‚ ,ר‡ובן בכורי ‡˙ ,‰כוחי ור‡˘י˙
‡וני ,י˙ר ˘‡˙ וי˙ר עז .פחז כמים ‡ל
˙ו˙ר ,כי עלי˙ מ˘כבי ‡ביך‡ ,ז חלל˙
יˆועי על.‰
מבו‡ר ˘בעבור חט‡ו ˘על ‰מ˘כבי
‡ביו ניטל ‰ממנו מעל˙ ‰בכור‰
˘‰י ‰ר‡וי ל ‰כר‡˘י˙ ‡ונו .ובכ˙בי
˜‰ו„˘ נ˙פר˘ למי ני˙נ‰ ‰בכור‰
˘ניטל ‰מר‡ובן ,כ„כ˙יב – 'בני ר‡ובן
בכור י˘ר‡ל כי ‰ו‡ ‰בכור ,ובחללו
יˆועי ‡ביו ני˙נ ‰בכור˙ו לבני יוסף בן
י˘ר‡ל ,ול‡ ל˙‰יח˘ לבכור ,‰כי י‰ו„‰
‚בר ב‡חיו ולנ‚י„ ממנו ו‰בכור ‰ליוסף'
)„ברי ‰ימים ‡' –‡ ,‰ב(.

שנד
ו‰נ ‰בכור ‰זו ˘ני˙נ ‰ליוסף ל‡ ‰י˙‰
ר˜ ˘ם ˙ו‡ר‡ ,ל‡ ‰י ‰לז‰
מ˘מעו˙ רב ‰ביו˙ר בנחל˙ ˘‰בטים,
˘בני יוסף ˜יבלו פי ˘ניים בחלו˜˙
‰נחלו˙ ב‡ר ıי˘ר‡ל ,כמו ˘‰ב‡נו
לעיל בפסו˜ 'ו‡ני נ˙˙י לך ˘כם ‡ח„
על ‡חיך' )מח ,כב(˘ ,יע˜ב נ˙ן ליוסף
‡˙ חל˜ ‰בכור‰„ ,‰יינו נחלו˙ ‡פרים
ומנ˘ ,‰וכן מפור˘ בסו‚יי˙ ‚‰מר‡
בפר˜ י˘ נוחלין )ב"ב ˜כ‚.(.
‡מנם מˆ˘ ‰ריך בי‡ור רב˘ ,לכ‡ור‰
‰יינו „‰בר ‡˘ר ‡סר˙ ‰ור‰
בפר˘˙ כי ˙ˆ‡ – 'כי ˙‰יין ל‡י˘ ˘˙י
נ˘ים ‡‰ח˙ ‡‰וב ‰ו‡‰ח˙ ˘נו‡,‰
ויל„ו לו בנים ‰‡‰וב ‰ו˘‰נו‡ ,‰ו‰י‰
‰בן ‰בכור ל˘ני‡ .‰ו‰י ‰ביום ‰נחילו
‡˙ בניו ‡˙ ‡˘ר י‰י ‰לו ,ל‡ יוכל לבכר
‡˙ בן ‰‡‰וב ,‰על פני בן ˘‰נו‡‰
‰בכור .כי ‡˙ ‰בכור בן ˘‰נו‡ ‰יכיר,
ל˙˙ לו פי ˘נים בכל ‡˘ר ימˆ‡ לו ,כי
‰ו‡ ר‡˘י˙ ‡ונו לו מ˘פט ‰בכור'‰
)„ברים כ‡ ,טו–יז(.
ו‰נ‰ ‰רי ז ‰ממ˘ מ‡˘ ‰ירע ‡ˆל יע˜ב,
˘ר‡ובן ‰י ‰בן ל‡˘‰ ‰נו‡,‰
ויוסף בן רחל ‰‡‰וב ,‰כמו ˘כ˙וב
ל„‰י‡ – 'וי‡‰ב ‚ם ‡˙ רחל מל‡ ‰ו‚ו'
ויר‡  '‰כי ˘נו‡ ‰ל‡) '‰לעיל כט ,ל– ל‡(.

ו‰רי ‡מרו חז"ל ˘‡‰בו˙ ˜יימו
‡˙ כל ˙‰ור ‰ע„ ˘ל‡ ני˙נ‰
)˜י„ו˘ין פב] .(.ועיין ברמב"ן )לעיל
כו ,‰ ,וי˜ר‡ יח ,כ„˘ (‰ן ב‡רוכ‰
ב‚„ר „‰ברים[ .ואם כן כיצד ביכר

בן מלך על התורה
יעקב את יוסף על פני ראובן ,נגד מצוות
התורה.
ועיין בפירו˘ '‡ור ‰חיים' כ‡ן ˘˙מ‰
כן ,ו‰נר‡ ‰בז ,‰על פי ˘כ˙בנו
בפר˘˙ ויˆ‡ )כט ,כח( לענין מ˘ ‰ל˜ח
יע˜ב ‡בינו ˘˙י ‡חיו˙˘ ,מ˜˘ ‰יימו

‡‰בו˙ ‡˙ כל ˙‰ור ‰ע„ ˘ל‡ ני˙נ‰
‰יינו ˘˜יימו ‡˙ מˆוו˙ ˙‰ור‰
מˆ„ עניינם ו˙וכנם˘ ,ברוחב „ע˙ם
ו˜„ו˘˙ לבבם ˘‰י‚ו מעˆמם
‡˙ ‰מˆוו˙ מˆ„ ‰בנ˙ם וטעמם,
ומרˆונם ונ„יבו˙ לבם ˜„˘ו עˆמם
לנ‰ו‚ במˆוו˙ ˘ני˙נו ‡חר כך
לי˘ר‡ל ,ו˜יימו ‡˙ ˙‰ור ‰כפי רוח‰
ורעיונ ,‰וע˘ו ‡˙ כל ‰מˆוו˙ על פי
טעמם וע˜רונו˙י‰ם.
ו‰נ ‰במ˙ן ˙ור˙‰ ‰ח„˘ „בר נוסף˘ ,כל
מˆ˘ ‰יוו˙˙ ‰ור ‰חייבים ל˜יים
‡פילו ב‡ופן ˘‡ין בז‰ ‰טעם ורעיון
‰מˆו ,‰וכמו ˘מˆינו ב‚„רי חכמים 'ל‡
פלו‚' ,כן ‰ו‡ במˆוו˙ ˙‰ור˘ ‰ל‡חר
ˆ‰יווי ,חייבים ב ‰כל י˘ר‡ל בכל מˆב,
ו‰נ„‚ ‰ר ז˘ ‰ל 'ל‡ פלו‚' ˘ייך ר˜
מע˙ נ˙ינ˙ ˙‰ור˘ ,‰מכיון ˘כך ˆיו‰
˜‰ב"‡ ,‰זי ‚זיר˙ מלך ‰ו‡ ל˜יימו בכל
‡ופן‡ .בל לפני מ˙ן ˙ור‡ ,‰ף ˘˜יימו
‡‰בו˙ ‡˙ כל ˙‰ור‡ ,‰בל ל‡ ‰י‰
עלי‰ם ל˜יים ז‡˙ במ˜ום ˘‡ין מ˙˜יים
‰טעם ו‰יסו„ ‰רעיוני ˘ל ‰מˆו.‰
ו‰נ„‚ ‰ר ‡‰יסור ˘ל 'ל‡ יוכל לבכר
‡˙ בן ‰‡‰וב ‰על פני בן ˘‰נו‡‰
‰בכור'‰ ,רי ‰ו‡ מבו‡ר בל˘ון ‰כ˙וב
עˆמו˘ ,יסו„ו ‰ו‡ ˘ל‡ י˙ן ע„יפו˙ לבן
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‰‡‰וב ‰על בן ˘‰נו‡ ,‰מˆ„ ‰ח˘בונו˙
‰רבים ˘ל ‡‰ב עם ‡‰מ‰ו˙ ˘ל‰ם,
˘ז ‰עוול ‰נ‚„ ‰מוסר ו‚‰‰ינו˙ ,ל˘לול
מ‰בן ‡˙ זכו˙ו מחמ˙ ˘נ‡˙ ‡מו ]ו‰ו‡
בבחינ˙ 'ל‡ יומ˙ו ‡בו˙ על בנים'[.
ו‡מנם ל‡חר ˘ני˙נ˙ ‰ור ‰כבר ‰וחלט
„ין ז ‰ב‚„רי 'ל‡ פלו‚' ,ו‡ין ‡פ˘רו˙
ל‡ב לבכר בן ˘‡ינו ‰בכור מ˘ום טעם
˘י‰י.‰
ו‰נ‰ ‰טעם ˘ביכר ‡˙ יוסף על פני
ר‡ובן מבו‡ר בפסו˜ כ‡ן 'פחז
כמים ‡ל ˙ו˙ר כי עלי˙ מ˘כבי ‡ביך',
וכן בפסו˜ ‰נזכר ב„ברי ‰ימים 'ובחללו
יˆועי ‡ביו ני˙נ ‰בכור˙ו לבני יוסף',
כלומר ˘ל‡ ‰י ‰לז ‰כל ˜˘ר למ‰
˘רחל ‰י˙‰‡ ‰וב ‰ול‡˘ ‰נו‡‡ ,‰ל‡
כל ‰סיב‰ ‰י˙ ‰מˆ„ חט‡ו ˘ל ר‡ובן
בעˆמו ,ובכ‡‰י ‚וונ‡ ‡ין מ˙˜יים טעם
‡‰יסור.
ועיין בספורנו בפר˘˙ כי ˙ˆ‡ ˘ם – 'ל‡
יוכל לבכר ‡˙ בן ‰‡‰וב ‰על פני
בן ˘‰נו‡‰ ‰בכור .ל‡ יעביר ‰בכור ‰מן
‰בן ב˘ביל ˘נ‡˙ זו ‡ו ‡‰ב˙ זו‡ ,בל
‡ם יע˘ ‰ז ‰בסיב˙ ר˘ע˙ ‰בן ‰בכור
‡ז ר‡וי ל‰עביר כ‡מרם ז"ל בפר˜ י˘
נוחלין ‡ם ל‡ ‰י ‰נו ‚‰כ˘ור ‰זכור
לטוב )ב"ב ˜ל‚ ,(:וכן נר‡˘ ‰ע˘ ‰יע˜ב
‡בינו כ‡מרו )„ברי ‰ימים ‡' ' (‡ ,‰ובחללו
יˆועי ‡ביו ני˙נ ‰בכור˙ו לבני יוסף בן
י˘ר‡ל' )„ברים כ‡ ,טז(.
ו‰נ‡ ‰ין „בריו ˙ו‡מים ‡˙ ‰‰לכ,‰
˘‰רי מפור˘ במ˘נ‡‰' – ‰ומר
‡י˘ פלוני בני בכור ל‡ יטול פי ˘נים,
‡י˘ פלוני בני ל‡ ייר˘ עם ‡חיו ,ל‡

שנה
‡מר כלום ˘˙‰נ ‰על מ˘ ‰כ˙וב
ב˙ור) '‰בב‡ ב˙ר‡ ˜כו‰ .(:רי ˘‡ין ‡‰ב
יכול לבכר מ˘ום טעם ˘‰ו‡ ,ו‡ין „בריו
˜יימים‡ .ל‡ ˘„ברי ‰ספורנו ‡מ˙ ‰ם
ביחס לעˆם ‰עי˜רון ו‰רעיון ,וי˘ בז‰
נפ˜"מ כ‡מור ל‚בי ‰זמן ˘˜ו„ם מ˙ן
˙ור‡˘ ,‰ז ‰י ‰מ˜ום ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙
ר˜ על פי טעמם.
ועל כן כ‡˘ר יע˜ב ‰עביר ‡˙ ‰בכור‰
מר‡ובן ,ל‡ ‰י ‰בז ‰כל ס˙יר‰
למ˜˘ ‰יים ‡˙ כל ˙‰ור ‰לפני ˘ני˙נ,‰
כרוח ‰וכרעיונ.‰

מט „ ,פחז כמים ‡ל ˙ו˙ר ,כי עלי˙ מ˘כבי
‡ביך‡ ,ז חלל˙ יˆועי על.‰
נר‡ ‰מל˘ון ‰כ˙וב ˘מ‰˘ ‰עביר יע˜ב
‡˙ ר‡ובן מבכור˙ו‡ ,ינו מ˘ום
חט‡ ˘‰י ‰ב„בר‡ ,ל‡ מˆ„ ‰פ‚יע‰
˘‰י ‰בז ‰בכבו„ו ˘ל ‡ביו 'כי עלי˙
מ˘כבי ‡ביך ‡ז חלל˙ יˆועי על.'‰
ו‡כן מבו‡ר בחז"ל – '‡מר רבי ˘מו‡ל
בר נחמני ‡מר רבי יונ˙ן ,כל
‡‰ומר ר‡ובן חט‡ ‡ינו ‡ל‡ טוע ‰וכו',
‡ל‡ מ‡ ‰ני מ˜יים וי˘כב ‡˙ בל‰‰
פיל‚˘ ‡ביו ,מלמ„ ˘בילבל מˆעו ˘ל
‡ביו ,ומעל ‰עליו ‰כ˙וב כ‡ילו ˘כב
עמ˘) '‰ב˙ נ.(:‰
ו„‰ברים מבו‡רים ‰יטב לפי מ‰
˘‰וכחנו לעיל )מח ,כ‡( ˘חל˜
בכור‰ ‰ו‡ 'מ˙נ‡‰˘ '‰ב מעני˜ לבכור
מˆ„ ‰חביבו˙ ‰מיוח„˙ ˘‰ו‡ ח˘
כלפיו ,וב‡˘ר על כן כ‡˘ר ‰בן מחלל
כבו„ ‡ביו ופו‚ע ביחס ‡ליו‰ ,ו‡ פו‚ם
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‡˙ חביבו˙ו ‰מיוח„˙ ,וזו סיב ‰ל˘לול
ממנו ‡˙ חל˜ ‰בכור.‰

במ„בר ˘ניטל ‰מ‰ם ‰כ‰ונ ‰מחמ˙
חט‡ ‰ע‚ל )כמו ˘‰וב‡ לעיל( ,וכן ‡ירע
לבני ‡‰רן „‚‰ולים נ„ב ו‡בי‰ו‡˘‡ ,ר
מ˙ו לפני  ,'‰וכל ˘בט ‰כ‰ונ ‰יˆ‡
מ‡חי‰ם ˆ‰עירים ‡לעזר ו‡י˙מר.

‡נו מוˆ‡ים בענין ז˙ ‰ופע ‰נפל‡,‰
˘‡ף ˘מˆ„ „‰ין ו‰יו˘ר זכ‡י
‰בכור לזכו˙ למעל˙ ‡בו˙יו ול˜בל
‡˙ ‰מלכו˙ ו„‚‰ול ‰ביחס ל‡חיו,
‡ולם במˆי‡ו˙ ל‡ורך „‰ורו˙ ב˙ור‰
ובנבי‡ים ‡נו מוˆ‡ים ˘וב ו˘וב
˘‰בכורו˙ ‰פסי„ו ‡˙ מעל˙ם ,ו„וו˜‡
‡ח„ ‰בנים ˆ‰עיר מ‰ם ‰ו‡ זכ ‰לכל
„‚‰ול.‰

וי˙כן עומ˜ ‰בי‡ור בז˘ ‰ממעל˙
‰בכור נובע חסרונו ,כי בטבע
‰בכור י˘ בו נטי˘ ‰ל ˙˜יפו˙ ועˆמ‡ו˙,
עזו˙ ועוˆמ ,‰וז ‰מˆ„ מעל˙ו ‰מעני˜‰
לו ˙כונו˙ ‰ר‡ויו˙ ו‰ולמו˙ למלכו˙.
‡ל‡ ˘„וו˜‡ נטיי ‰זו עלול ‰ל‰בי‡ו
לי„י פעילו˙ י˙יר ,‰ועˆמ‡ו˙ רב ‰מ„י,
וכ˘‰י‡ פועל˙ ב‡ופן בל˙י מרוסן,
עלול ‰ל‰בי‡ ‡˙ „‡‰ם ל‚‡וו ‰ו‚סו˙
‰רוח ,ועˆם „‰בר ˘עוברים על ‰מי„‰
‰י‡ ˘‚י‡ ‰ופ‚ם.

מט „ ,פחז כמים ‡ל ˙ו˙ר ,כי עלי˙ מ˘כבי
‡ביך ‡ז חלל˙ יˆועי על.‰

וכפי ˘‡ירע כ‡ן ˘ר‡ובן ‰בכור נ„ח‰
ב‚לל חט‡ו ,ו‰פסי„ ‰בכור‰
ו‰כ‰ונ ‰ו‰מלכו˙ ,וני˙נו ליוסף ,ללוי,
ולי‰ו„.‰
וכבר ‰חל „בר ז ‰ב„ור ‰ר‡˘ון ל˜יום
‰עולם ,כ‡˘ר ˜ין ‰בכור ל‡ ˘ע‰
‡ '‰ל מנח˙ו ,ו˘ע‡ ‰ל ‰בל ו‡ל מנח˙ו
)לעיל „ .(‰ ,וכן מˆינו ‡ˆל בני נח '˘ם
חם ויפ˙'˘ ,יפ˙ ‰י„‚‰ ‰ול )עיין ר˘"י
לעיל י ,כ‡( ו‡ילו ‰נבחר לכ‰ונ ‰ור‡˘ון
במעל‰ ‰י˘≈ ‰ם ,וכן ‡ˆל ע˘יו ויע˜ב
נ„ח‰ ‰בכור ונבחר ˆ‰עיר .וכן במלכו˙
בי˙ „ו„ בבחיר˙ בני י˘י ,נ„ח‡ ‰לי‡ב
‰בכור ו˘‡ר ‡חיו ,ונבחר „ו„ ˜‰טן
)˘מו‡ל ‡' טז ז–יב(.
וכן מˆינו במנ˘‡˘ ‰חיו ˆ‰עיר ‡פרים
‚„ל ממנו בברכ˙ יע˜ב‡] ,ולם ˘ם
בי‡רנו ˘‡ינו מˆ„ חסרון במנ˘) ‰לעיל
מח ,יז([ .עו„ מˆינו כן בבכורי י˘ר‡ל

ו‰ו‡ מ‡˘ ‰מר כ‡ן יע˜ב ב˙וכח˙ו ,כי
‡מנם ˙כונ˙ ‰בכור‰˘ ‰ו‡ בכורו
ור‡˘י˙ ‡ונו‰ ,ו‡ סיב ‰לריבוי עוˆמ‰
ועזו˙ ,ועל כן ‰י ‰ר‡וי ל'י˙ר ˘‡˙ וי˙ר
עז'˙˘ ,כונו˙ עוˆמ˙יו˙ ‡לו מ˙‡ימו˙
ביסו„ן לכ‰ונ ‰ומלכו˙‡ ,ולם ‰ו‡ עבר
על ‰מי„ ‰ו‚‰יע למˆב ˘ל 'פחז כמים',
ולכן ‰פסי„ ‰כל.
ועיין מ˘ ‰כ˙בנו בז ‰לעיל בפר˘˙
˙ול„ו˙ בפסו˜ 'ורב יעבו„ ˆעיר'
)כ ,‰כ‚(˘ .בי‡רנו ˘ם ˘ור˘ ˜ל˜ול ז,‰
˘י˘ בו עומ˜ ˘ל ˙י˜ון ו˘לימו˙.

מט-‰ ,ז ˘מעון ולוי ‡חים ,כלי חמס
מכרו˙י‰ם .בסו„ם ‡ל ˙בו‡ נפ˘י,
ב˜‰לם ‡ל ˙ח„ כבו„י ,כי ב‡פם ‰ר‚ו
‡י˘ וברˆונם ע˜רו ˘ור‡ .רור ‡פם כי עז,
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שנז

ועבר˙ם כי ˜˘˙‡ ,‰חל˜ם ביע˜ב ו‡פיˆם
בי˘ר‡ל.

˜ורח ˘נ˜‰לו על מ˘ ‰ו‡‰רן ובי˜˘ו
כ‰ונ.‰

כלומר ˘מחמ˙ ‡פם ועבר˙ם ‰פריזו
ועברו על ‰מי„‰ ‰ר‡וי ,‰וכמו
˘‡מר ל‰ם ל‡חר מע˘˘ ‰כם 'עכר˙ם
‡ו˙י' ,ו˘מר ל‰ם ‡˙ „‰בר ע„ לפני
מו˙ו ב˘ע˘ ‰בירך ‡˙ בניו ונפר„ מ‰ם.

ו‰יינו מ˘ום ˘˘בט ˘מעון ‰י ‰עניינם
ורˆונם בענין ריבוי ‰כמו˙ ˘ל
עם י˘ר‡ל ,וכ˘ם ˘במע˘„ ‰ינ ‰נ‚ע
ל˘מעון ל˜יח˙ נפ˘ ממ˘פח˙ י˘ר‡ל
ול‰טמיע ‰בין ‰עמים ,כך ‰י˙ ‰טעו˙
˘בטו במע˘˘ ‰יטים ˘‰פריזו ברˆונם
למ˘וך ‡˙ ‰מו‡ביו˙ ו‰מ„יניו˙ ל˙וכם,
ובכך ל„‚‰יל ‡˙ עם י˘ר‡ל.

ועיין לעיל פר˘˙ וי˘לח במע˘„ ‰ינ‰
)ל„ ,כ˘ (‰בי‡רנו ˘‰י‰ ‰ב„ל בין
כוונ˙ ˘מעון לכוונ˙ו ˘ל לוי בˆ‡˙ם
ל‰רו‚ ‡˙ ‡נ˘י ˘כם .על פי „ברי חז"ל
במ„ר˘ '˘מעון ולוי ˘ל‡ נטלו עˆ‰
ז ‰מז) '‰ב"ר פ ,י(˘ .כוונ˙ ˘מעון ‰י˙‰
˘ל‡ יי‚רע נפ˘ מעם י˘ר‡ל וממ˘פח˙
יע˜ב‡ .ולם כוונ˙ לוי ‰י˙ ‰למנוע ‡˙
חילול '˜„ו˘˙ י˘ר‡ל'˘ ,ל‡ ˙˙חלל ב˙
י˘ר‡ל.
ו‡כן ‡י˙‡ )ב"ר פ ,י‡( ˘˘מעון נ˘‡ ‡˙
„ינ ,‰ומוב‡ בר˘"י בפר˘˙ וי‚˘ –
'בן ‰כנעני˙ – בן „ינ˘ ‰נבעל ‰לכנעני,
כ˘‰ר‚ו ‡˙ ˘כם ל‡ ‰י˙„ ‰ינ ‰רוˆ‰
לˆ‡˙ ,ע„ ˘נ˘בע ל˘ ‰מעון ˘י˘‡נ'‰
)מו ,י( .ו‰יינו ˘מכל ‡‰חים ‰ו‡ ‰י‰
ז˘ ‰מסר עˆמו מרוב ˜נ‡ו˙ו ומסירו˙ו
לענין ז ,‰ל„‡ו‚ ˘‰נפ˘ ˘נל˜ח ‰מבי˙
י˘ר‡ל ומ˘פח˙ יע˜ב ˙חזור ‡ל חי˜
‰מ˘פח.‰
וז˙ ‰ו‡ם למ„˘ ‰ר˘ו חז"ל
ב"ר ˆח˘ (‰ ,בפסו˜ 'בסו„ם ‡ל ˙בו‡
נפ˘י' רמז יע˜ב למע˘ ‰זמרי בן סלו‡
מ˘בט ˘מעון ˘ל˜ח ‡˙ ‰מ„יני˙.
ו'ב˜‰לם ‡ל ˙ח„ כבו„י'‰ ,יינו ע„˙
)ר˘"י כ‡ן,

וכמו כן כי˘לונם ˘ל ˘בט לוי במע˘‰
˜ורח יסו„ו במע˘ ‰לוי ב˘כם,
כי ˜נ‡ו˙ו ‰י˙יר˘ ‰ל לוי ‰י˙ ‰בענין
˘ל ˜„ו˘˙ י˘ר‡ל ,וכן ‰י ‰ב˜ורח
ובני לוי ˘˜„ו˘˙ ‰כ‰ונ‰ ‰י˙ ‰חביב‰
עלי‰ם מ‡„ ע„ כ„י כך ˘מרוב ל‰יטו˙ם
נ˘˙ב˘ו ב„עו˙י‰ם ונמ˘כו לחלו˜ על
מ˘.‰
ו‰נ˘ ‰ור˘ „‰בר ‰ו‡ ב˜„ו˘ ‰ונ‡מנו˙
ל '‰ולעם ˜„ו˘ו‡ ,ל‡ ˘יע˜ב
‡בינו ‰וכיחם ˘˜נ‡ו˙ם ˜ל˜ל˙‡ ‰
˘‰ור ,‰ו‰פריזו על ‰מי„.‰
ועל פי ז ‰מ˙ב‡ר ‰יטב מ˜˘ ‰בע ל‰ם
יע˜ב כ‚מול על ˙כונ˙ם '‡חל˜ם
ביע˜ב ו‡פיˆם בי˘ר‡ל' ˘‰י ‰ז‰
במ˜ביל ל˘ני נטיו˙ ‡לו‰„ ,יינו ˘˘בט
˘מעון ˘‰י˙ ‰נטיי˙ם ל„‡ו‚ לכללו˙
‰עם‡ ,י˙‡ בר˘"י )כ‡ן ,ומ˜ורו מב"ר ˆט,
ו( ˘‰כוונ˘ ‰י‰יו נפוˆים בעם על י„י
˘י‰יו מלמ„י ˙ינו˜ו˙ ,כלומר ˘י‰יו
„ו‡‚ים לעם י˘ר‡ל לטפח ‡˙ בני‰ם
וללמ„ם ול„‚‰יל בזˆ ˙‡ ‰ב‡ .'‰
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שנח
ו‡ילו ˘בט לוי ˘˙סס ב˜רבו ‰ענין ˘ל
˜„ו˘˙ י˘ר‡ל‰ ,י‚ ‰מולו ל‰יו˙
נפו ıבי˘ר‡ל מˆ„ ˘‡ין לו חל˜ ונחל‰
מ˘ום ˘‰ '‰ו‡ נחל˙ו ,ו‰י˜ ‰ו„˘ ל'‰
ב‡˙‰ם ל˙כונ˙ו .ו‡כן פינחס בן ‡לעזר
בן ‡‰רן ‰כ‰ן ˜ינ‡ ˜נ‡˙  '‰עבור ‰ענין
˘ל ˜„ו˘˙ י˘ר‡ל ,וכן ‰ח˘מונ‡ים
נלחמו עבור ˜„ו˘˙ י˘ר‡ל ,מ˘ום
˘‰יוונים פ‚עו ב˜„ו˘˙ י˘ר‡ל וטימ‡ו
‡˙ בנו˙י‰ם .מ˘ום ˘ז‰ו עניינו ˘ל
˘בט לוי ל‰ילחם עבור ˜„ו˘˙ י˘ר‡ל.
ונר‡˘ ‰מ‡˘ ‰מר '‡חל˜ם ביע˜ב' ‰ו‡
כנ‚„ ˘בט ˘מעון ,וכמו ˘כ˙ב
ר˘"י ˘י‰יו מלמ„י ˙ינו˜ו˙ ללמ„ ˙ור‰
לי˘ר‡ל .ולכן נ˜ט בז˘ ‰ם 'יע˜ב'
˘‰ו‡ כנ‚„ פ˘וטי ‰עם‰ ,נז˜˜ים לסיוע
ללמ„ם ˙ור .‰וכמו כן ‡˙י ˘פיר ל˘ון
מ˘מעו˙ '‡חל˜ם' „‰יינו ˘נ˙חל˜ו
וני˙נו לי˘ר‡ל לˆורך ‰עם ]על „רך
'ויחל˜ לכל ‰עם ו‚ו' חל˙ לחם ‡ח˙
ו‡˘פר ‡ח„' )˘מו‡ל ב' ו ,יט([.
ומ‡˘ ‰מר 'ו‡פיˆם בי˘ר‡ל' ‰ו‡
כנ‚„ ˘בט לוי˘ ,י˙פזרו בכל
י˘ר‡ל ל˜בל ˙רומו˙ ומע˘רו˙ ,ובז‰
נ˜ט 'בי˘ר‡ל' כי ‰כ‰ונ ‰ו‰לווי‰ ‰י‡
ח˘יבו˙ ומעל˘ ‰זכ ‰ב˘ ‰בט לוי,
ולכן נ˜ט ב˘ם 'י˘ר‡ל' ˘‰ו‡ כנ‚„
‰מעל‰ ‰נכב„˘ ‰בעם י˘ר‡ל .ונ˜ט
ל˘ון '‡פיˆם' ˘‰ו‡ פיזור לˆורך עˆמם.

מט ,ו בסו„ם ‡ל ˙בו‡ נפ˘י ,ב˜‰לם ‡ל
˙ח„ כבו„י ,כי ב‡פם ‰ר‚ו ‡י˘ ,וברˆונם
ע˜רו ˘ור.
ובר˘"י – 'בסו„ם ‡ל ˙בו‡ נפ˘י – ז‰
מע˘ ‰זמרי וכו' ‡ל יזכר ˘מי
ב„בר˘ ,נ‡מר זמרי בן סלו‡ נ˘י‡ בי˙
‡ב ל˘מעוני ,ול‡ כ˙ב בן יע˜ב .ב˜‰לם
– כ˘י˜‰יל ˜רח ˘‰ו‡ מ˘בטו ˘ל לוי
‡˙ כל ‰ע„ ‰על מ˘ ‰ועל ‡‰רן‡ .ל
˙ח„ כבו„י – ˘ם ‡ל י˙יח„ עמ‰ם ˘מי,
˘נ‡מר בן ˜רח בן יˆ‰ר בן ˜ ˙‰בן לוי,
ול‡ נ‡מר בן יע˜ב‡ ,בל ב„ברי ‰ימים
כ˘נ˙ייחסו בני ˜רח על „‰וכן ,נ‡מר
)„ ‡"‰ו( בן ˜רח בן יˆ‰ר בן ˜ ˙‰בן לוי
בן י˘ר‡ל'.
ו‰נ ‰על „רך ‰פ˘ט ל‡ ‰יˆ ‰ורך
ל‰זכיר ˘מו ˘ל יע˜ב‰˘ ,רי
‰מטר ‰ל‰זכיר ‡˙ ˘מו˙ ‡בו˙י‰ם
‰ו‡ ,בכ„י ˘נכירם ונ„ע מ‡יז ‰מ˘פח‰
‰ם ב‡ים ,וכ„רך ‰עולם ˘נו˜בים ב˘ם
'פלוני בן פלוני' ,ולכן ל‡ ‰יˆ ‰ורך
ל‰זכיר ‡˙ ‰יו˙ם בני יע˜ב‰˘ ,רי כל
‰עם כולו בני יע˜ב ‰מ ,‰ו‡ין בכך ˘ום
‰יכר.
ונר‡ ‰עו„ ,כי ‰זכר˙ ˘ם מוˆ‡ם
ל˘בטי‰ם בפר˘˙ ˜ורח ,ל‡
‰י˙ ‰ל˘ם י„יע ‰בלב„‡ ,ל‡ ‚ם כ„י
לי˙ן טעם מפני מ ‰ר‡ו „וו˜‡ ‡לו
לחלו˜ על מ˘ .‰כי ‰ן ˜רח ‰ב‡ מ˘בט
לוי ,ו‰ן „˙ן ו‡בירם ‰ב‡ים מ˘בט
ר‡ובן ,על ‰בלבם ˘מעמ„ם מ˜ופח,
˜רח – מ˘ום ˘‰ו‡ מ˘בט לוי ,ולכן ל‡
ר‡ ‰בעין יפ ˙‡ ‰נ˘י‡ו˙ם ‰בלע„י˙
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˘ל מ˘ ‰ו‡‰רן ,מ‡חר ˘ר‡ ˙‡ ‰עˆמו
ח˘וב ונכב„ „יו ל‰נ‰י‚ ‡˙ י˘ר‡ל.
כמו"כ „˙ן ו‡בירם ו‡ון בן פל˙ – מ˘ום
˘‰ם מ˘בט ר‡ובן‡ ,מרו בלבבם כי
ל‰ם מ˘פט ‰בכור ‰ו‰‰נ ,‰‚‰ומ„וע
י˘˙רר עלי‰ם מ˘‰ .‰רי כי ‰יו˙ם
'בן לוי' ו'בני ר‡ובן' ,זו ‰י˙ ‰סיב˙
מחלו˜˙ם ו˙לונ˙ם על מ˘.‰
ו‡ם כן י˘ ל‰בין ‡˙ „ברי ר˘"י ,מ‰
טעם ‰וˆרך לב˜˘ ˘ל‡ יזכר ˘מו
על מחלו˜˙ם‡ ,חר ˘בל‡ו ‰כי ‡ין
מ˜ום לˆיין ולפרט כרוכל‡ ‡˙ ˘מו˙
„‰ורו˙ ˜‰ו„מים.
ונר‡‡˘ ,‰ף ˘ל‡ ‰יˆ ‰ורך ב„בר מˆ„
‰כר˙ וי„יע˙ ‡‰נ˘ים ,מכל
מ˜ום ‰י ‰ר‡וי ל‰זכיר ‡˙ ˘ם יע˜ב,
מטעם ח˘יבו˙ וכבו„ .ונר‡˘ ‰ז‰
‰טעם ˘ˆיין ר˘"י ˘מˆינו ˘˙‰ייחס
˜רח ‡חר יע˜ב ב„ברי ‰ימים˘ ,נ‡מר
'בן ‡בי‡סף בן ˜רח בן יˆ‰ר בן ˜ ˙‰בן
לוי בן י˘ר‡ל' ו‰ו‡ מ˘ום ייחוס וכבו„.
ועל טעם ז ‰כ˙ב ר˘"י ˘מ˘ום ב˜˘˙ו
˘ל יע˜ב ,ל‡ ‰וזכר ˘מו .ומ„וי˜ מ‡„
כי ˙פיל˙ו ˘ל יע˜ב ‰י˙' ‰ב˜‰לם ‡ל
˙ח„ כבו„י' כלומר ˘ל‡ יכ˙ב ˘מי
עלי‰ם מ˘ום 'כבו„' .ו‰בן.

מט ,ח י‰ו„ ‰˙‡ ‰יו„וך ‡חיך ,י„ך בעורף
‡ויביך ,י˘˙חוו לך בני ‡ביך.
בר˘"י – 'י‰ו„ ‰˙‡ ‰יו„וך ‡חיך –
לפי ˘‰וכיח ‡˙ ‰ר‡˘ונים
ב˜ינטורים ˙‰חיל י‰ו„ ‰לסו‚ ל‡חוריו,

שנט
ו˜ר‡ו יע˜ב ב„ברי ריˆוי ,י‰ו„ ‰ל‡
‡˙ ‰כמו˙ם' )ב"ר ˆח.(‰ ,
כלומר˘ ,ר˘"י ב‡ לב‡ר ל˘ון '‡˙,'‰
˘‡מר לו ˘‡˙ ‰כ˘ר ור‡וי
ו‡ינך כ˜ו„מים .ונר‡˘ ‰בפ˘טו˙
ז‡ ‰כן ‰טעם ˘זכ ‰י‰ו„ ‰למלכו˙,
כיון ˘ר‡ובן ‡ב„ ‡˙ ‰בכור ‰ו‡˙ כל
‰מעלו˙ מחמ˙ חט‡ו כ‡מור ,ו‡חר כך
‰י ‰ר‡וי ל˙˙ לב‡ ‡חריו‡ ,בל ‚ם על
˘מעון ולוי ‰יו ליע˜ב ‡בינו ˙לונו˙
ו˙וכחו˙ ,ועל כן ‰בן ‰רביעי ˘ב‡
‡חרי‰ם ‰ו‡ זוכ ‰למלכו˙ )ועיין מ‰
˘כ˙בנו בז ‰בפר˘˙ ויˆ‡ בפסו˜ '‰פעם ‡ו„‰

‡˙  ''‰לעיל כט ,ל.(‰

מט ,ט ‚ור ‡רי ‰י‰ו„ ‰מטרף בני עלי˙,
כרע רב ıכ‡רי ‰וכלבי‡ מי י˜ימנו.
נכפל כ‡ן „ימוי ‡‰רי ,‰ונר‡˘ ‰י˘ כ‡ן
˘ני חל˜ים˙ ,חיל‚' ‰ור ‡רי'‰
‡˘ר עול ‰מטרף ,כלומר ˘‰ו‡ בעל
˙כונ˙ ‚ור ‡רי‰ ‰נלחם ב‡ויבי י˘ר‡ל.
‡ולם ל‡חר מכן זוכ ‰למנוח ‰ו‡ז ‰ו‡
'כרע רב ıכ‡רי ‰וכלבי‡ מי י˜ימנו',
ו‰יינו ‡רי ‰בו‚ר ˘‡ינו ˆריך ללחום ‡ל‡
י˘ לו ‰ו„ מלכו˙ ,ובעˆם רביˆ˙ו נר˙עים
כל ‡ויביו ,וזוכ ‰למנוח ‰ו˘לוו ‰ב‡רˆו.
ורמז בז ‰יע˜ב ל„ו„ ול˘למ ,‰כי „ו„
‰י‚' ‰ור ‡רי‰ '‰עול ‰מטרף,
„‰יינו נלחם ב‡ויבי י˘ר‡ל ,וכמו ˘כ˙וב
– 'ו‡‰לו˜ים ‡מר לי ל‡ ˙בנ ‰בי˙ ל˘מי
כי ‡י˘ מלחמו˙ ‡˙ ‰ו„מים ˘פכ˙' )„ברי
‰ימים ‡' כח‡ .(‚ ,ולם ˘למ‰ ‰י' ‰כרע רבı
כ‡רי ‰וכלבי‡ מי י˜ימנו' .וכמו ˘נ‡מר

שס
˘ם ב‰מ˘ך – '‰נ ‰בן נול„ לך ‰ו‡ י‰י‰
‡י˘ מנוח ,‰ו‰ניחו˙י לו מכל ‡ויביו
מסביב ,כי ˘למ ‰י‰י˘ ‰מו ,ו˘לום ו˘˜ט
‡˙ן על י˘ר‡ל בימיו' )˘ם כב ,ט(.
ו‰נ ‰מˆינו ˘˘בט נוסף נ˙ברך ב'‚ור
‡רי ,'‰ו‰יינו ˘בט „ן בברכ˙
מ˘„' – ‰ן ‚ור ‡רי ,‰יזנ˜ מן ‰ב˘ן'
)„ברים ל‚ ,כב( ,ועל פי ‡‰מור י˙ב‡ר כי ז‰
˘‰י ‰מ˜ביל „ן לי‰ו„‰ ‰יינו ר˜ בחל˜
'‚ור ‡רי '‰כלומר במ˘ ‰נלחמו ב‡ויבי
י˘ר‡ל‰˘ ,רי ˘מ˘ון נלחם בפל˘˙ים,
כ„ו„ ˘נלחם בפל˘˙ים .וז ‰כעין ברכ˙ו
˘ל יע˜ב 'י‰י „ן נח˘ על „רך'‰„ ,יינו
כנח˘ ‡˘ר נלחם ב˘ונ‡יו ו‡ין לו מלכו˙.
ועיין במ„ר˘ – '‚ור ‡רי ‰י‰ו„ ,‰מלמ„
˘נ˙ן לו ‚בור˘ ‰ל ‡רי ,וחוˆפ˘ ‰ל
‚וריו' )ב"ר ˆח ,ז(‡ .מנם ‰ענין ˘ל 'כרע
רב ıכ‡רי‰ '‰מולך ברוב ‰ו„ ו˙פ‡ר˙,
ז ‰נ‡מר ר˜ בי‰ו„.‰
ו‚‰ר"‡ )'‡„ר˙ ‡לי‰ו' „ברים ˘ם( כ˙ב
‰טעם ˘נמ˘לו ˘ני‰ם ב'‚ור
‡רי ,'‰כיון ˘˘ני ˘בטים ‡לו ‰יו על
‚‰בולו˙ ,י‰ו„ ‰מˆ„ ‡ח„ ו„ן מ„ˆ‰
˘‰ני ,על כן ני˙ן ב‰ם ‚בור˙ ‡רי לעמו„
מול ‡‰ויבים ˘על ‰ספר] .ועיין ב'ספרי'
– 'כלבי‡ ˘כן ,מלמ„ ˘‰ו‡ סומך לספר
˘כל מי ˘‰ו‡ סומך לספר נמ˘ל ל‡ריו˙'
)פר˘˙ וז‡˙ ‰ברכ ‰פיס˜‡ ˘נ.[(‰
וכן ב„‚לי ‰מחנו˙ ˘במ„בר ,י‰ו„‰ ‰י‰
‰ר‡˘ון ו„ן ‰י ‰מ‡סף לכל ‰מחנו˙,
ועיין ברבינו בחיי ו'כלי י˜ר' )במ„בר כ,
‡( ˘על כן ‰יו ˘ני ˘בטים ‡לו נמ˘לים
ב'‚ור ‡רי ,'‰כי עי˜ר ‰מלחמ‰ ‰י‡ פנים
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ו‡חור] .וכן ‰יו ˘ני ˘בטים ‡לו ‰מרובים
ביו˙ר ב‡וכלוסין במנין י˘ר‡ל ˘במ„בר[.
ומˆינו ˘˘ני ˘בטים ‚ורי ‡ריו˙ ‡לו,
י˘ ל‰ם ‚ם ˘ו˙פו˙ במלחמ‰
בע˘יו ,כמבו‡ר ב˙וס' )‚יטין נ‰"„ :‰
בי‰ו„˘ (‰כ˙בו – 'בירו˘למי בר‡˘ונ‰
‚זרו ‚זיר ‰על י‰ו„ ‰לפי ˘מסור˙ בי„ם
מ‡בו˙ם ˘י‰ו„‰ ‰ר‚ ע˘יו „כ˙יב
)בר‡˘י˙ מט( 'י„ך בעורף ‡ויביך' ,ו˙ני‡
נמי בספרי 'י„יו רב לו' ב˘ע‰˘ ‰ר‚
‡˙ ע˘יו ,ובסוף פ"˜ „סוט) ‰י‚‡„ (.מר
חו˘ים בן „ן ˘˜ל ˜ולפ‡ ומחיי‡ ‰רי˘י‰
„ע˘יו ונ˙רו עיני ‰ונפלו ‡כרעי„ ‰יע˜ב,
˘מ‡ ל‡ מ˙ ב‡ו˙‰ ‰כ‡ ‰ע„ ˘עמ„ עליו
י‰ו„ ‰ו‰ר‚ו'.
וי˘ לˆיין עניינים נוספים ˘‰י„ ‰ן
„ומ ‰לי‰ו„ ,‰וכמו ˘כ˙ב ר˘"י
כ‡ן על ‰פסו˜ 'כ‡ח„ ˘בטי י˘ר‡ל'
)מט ,טז( – 'ועו„ י˘ לפר˘ כ‡ח„ ˘בטי
י˘ר‡ל ,כמיוח„ ˘ב˘בטים ‰ו‡ „ו„
˘ב‡ מי‰ו„ .'‰כלומר בענין ˘ל '„ן י„ין',
„‰יינו ˘˘פט ˘מ˘ון ‡˙ י˘ר‡ל כ„ו„
‰מלך.
ו‰נ˘ ‰ני ˘בטים ‡לו ‰יו סמוכים
בנחלו˙י‰ם בירו˘˙ ‡‰ר ıכמבו‡ר
בי‰ו˘ע )פר˜ים טו–יט( ,וכן ‰י ‰סמוכ‰
לי„˙ם„˘ ,ן ‰ו‡ ‰בן ‰ר‡˘ון ˘נול„
‡חרי י‰ו„ .‰ו‚ם בנ˙ינ˙ ˘מו ‰י˙‰
נימ˘ ‰ל ‰ו„‡„' – ‰נני ‡לו˜ים ו‚ם ˘מע
ב˜ולי'.
ומˆינו בז„ ‰בר נפל‡‚˘ ,ם ב˜‰מ˙
‰מ˘כן ‰יו ˘בטים ‡לו ˘ו˙פים,
כ‡˘ר בˆל‡ל בן ‡ורי בן חור מ˘בט
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י‰ו„ ‰ע˘ ˙‡ ‰מל‡כ˙ ‰מ˘כן ,ו‡˙ו ‰י‰
‡‰לי‡ב בן ‡חיסמך מ˘בט „ן .כ„כ˙יב –
'ר‡˜ ‰ר‡˙י ב˘ם בˆל‡ל בן ‡ורי בן חור
למט ‰י‰ו„ .‰ו‡מל‡ ‡ו˙ו רוח ‡לו˜ים
ו‚ו' ו‡ני ‰נ ‰נ˙˙י ‡˙ו ‡˙ ‡‰לי‡ב בן
‡חיסמך למט„ ‰ן ו‚ו' וע˘ו ‡˙ כל ‡˘ר
ˆוי˙יך‰‡ ˙‡ .ל מוע„ ו‡˙ ‡‰רון לע„ו˙
ו‚ו' )˘מו˙ ל‡ ,ב–ז(.
ובמ„ר˘ – '‡מר רבי חנינ‡ בן פזי ‡ין
לך ‚„ול מ˘בט י‰ו„ ,‰ו‡ין לך
ירו„ מ˘בט „ן ˘‰י ‰מן ‰לחינו˙ ,ומ‰
כ˙יב בו )בר‡˘י˙ מו( 'ובני „ן חו˘ים'‡ ,מר
˜‰ב" ‰יבו‡ ויז„וו‚ לו˘ ,ל‡ י‰ו מבזין
‡ו˙ו ,ו˘ל‡ י„‡ ‡‰ם רוחו ‚ס ‰עליו ,לפי
˘„‚‰ול ו˜‰טן ˘וין לפני ‰מ˜ום ,בˆל‡ל
מ˘ל י‰ו„ ‰ו‡‰לי‡ב מ„ן ו‰ו‡ מז„וו‚
לו‡ ,מר רבי חנינ‡„‚‰ ,ול ו˜‰טן ˘וים
וכו'‰ ,מ˘כן ב˘ני ˘בטים ‡לו נע˘ ,‰וכן
במ˜„˘ וכו' )˘מו"ר מ.(„ ,
ועיין במ„ר˘ ˙נחומ‡ ‰מ˘ך „‰ברים
– 'וכן במ˜„˘˘ ,למ ‰מי‰ו„,‰
וחירם מ„ן˘ ,נ‡מר 'בן ‡˘‡ ‰למנ‰ ‰ו‡
ממט ‰נפ˙לי' )מלכים ‡' ז ,י„( ,וב„ברי
‰ימים כ˙יב )„" ‰ב ב ,י‚( 'בן ‡˘ ‰מן בנו˙
„ן ˘‰י‡ ‰ביו מנפ˙לי ו‡מו מ„ן' )כי ˙˘‡
י‚(.
ו‰נ˘‰ ‰י˙וף ˘י˘ לי‰ו„ ‰עם ˘בט „ן,
‰ו‡ כ‡מור „וו˜‡ בחל˜ ‰פעול‰
ו‰ע˘יי˘ ‰נˆרך ל˜‰מ˙ ו‰כנ˙ „‰ברים,
„‰יינו ˘˘ני‰ם נלחמו ב‡ויבי י˘ר‡ל
ובמיוח„ בפל˘˙ים.

וכמו כן בענין בי˙ ‰מ˜„˘˘‰ ,י˙וף
עם ˘בט „ן ‰ו‡ בע˙ ‰ע˘יי‰

שסא
ו‰פעול ‰לבנין בי˙ ‰מ˜„˘˘ ,על ˘ם
‰ע˘יי ‰ו‰מלחמ ‰נ˜ר‡ו ˘ני‰ם '‚ור
‡רי .'‰ולכן ˙˙˘‰פו ˘ני ˘בטים ‡לו
י‰ו„ ‰ו„ן יח„יו ‰ן ב˜‰מ˙ ‰מ˘כן ו‰ן
בבנין בי˙ ‰מ˜„˘ז] .ועיין ברבינו בחיי –
'ובמ„ר˘ בˆל‡ל ו‡‰לי‡ב ‰יו ‡‰ומנים
‰ב˜י‡ים ˘בכולם ,בˆל‡ל מ˘בט י‰ו„‰
˘נ˜ר‡ ‚ור ‡רי ,‰ו‡‰לי‡ב מ˘בט „ן
˘נ˜ר‡ „ן ‚ור ‡רי ,‰ו‰מ˜„˘ ‰י„ ‰ומ‰
ל‡רי˘ ‰כן מˆינו ‰‰יכל ˆר מ‡חוריו
ורחב מלפניו ו„ומ ‰ל‡רי ,‰כ„כ˙יב
)י˘עי ‰כט‰ (‡ ,וי ‡רי‡ל ‡רי‡ל ˜רי˙ חנ‰
„ו„' )˘מו˙ לח ,כב([.
]ובספר 'ˆרור ‰מור' כ‡ן כ˙ב – 'וכן
‰מ˘יח ‰ו‡ מ˘ני ˘בטים‡ ,ביו
מי‰ו„ ‰ו‡מו מ„ן˘ .לכך נ˜ר‡ו י‰ו„‰
ו„ן '‚ור ‡רי‰˘ ,'‰מ˘יח יוˆ‡ מבין
˘ני‰ם .וכן זכר יע˜ב בברכ˙ו ˘מ˘יח
יˆ‡ ממנו˘ ,נ‡מר 'כ‡ח„ ˘בטי י˘ר‡ל',
ז‰ ‰מ˘יח ˘ע˙י„ ל„ון כ˜‰ב"˘ ‰נ˜ר‡
‡ח„ )„ברים ו ,(„ ,מ˜‰ ‰ב" ‰בל‡ ר‡י‰
ובל‡ ˘מיע ,‰כן ‰מ˘יח˘ ,נ‡מר )י˘עי‰
ז .ואיתא במדרש שאף שמשון עצמו היה גם מגזע
שבט יהודה ' -ממשפחת הדני לפי שצרעה היה
ליהודה ,כדכתיב )יהושע טו( אשתאול וצרעה ואשנה וצ־
רעה ,היה לדן )יהושע יט( ויהי גבול נחלתם צרעה ואש־
תאול ,לפיכך צריך לפרש שהיה ממשפחת הדני ,אינו
אומר משבט אלא ממשפחת הדני ,מלמד שהיה אביו
מדן ואמו של מנוח מיהודה ,ועל זה אמר יעקב )בראשית
מט( 'דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל' כמיוחד שבש־
בטים זה יהודה ,לכך הקישו ליהודה שמארץ יהודה
היה ,ואמו היתה מיהודה ,וכן מנוח היה מדן ואשתו
היתה מיהודה ,נמצא שמשון בא משבט דן ומשבט
יהודה ,שכך אמרו אמיה דשמשון הצללפוני שמה ,והיא
מיוחסת על שבט יהודה שנאמר )ד"ה א ד( ושם אחותם
הצללפוני' )במדב"ר י ,ה(.
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שסב
י‡' (‚ ,ל‡ למר‡ ‰עיניו י˘פוט ו‚ו'
יז([.

)מט,

ומן ‰נמנע ‰ו‡ ל‰עביר ‰ול˙˙ ‰ל˘בט
‡ח„ בלב„ ,וב‰כרח י˙˜יים 'יעב„וך
עמים' ‡ˆל כל ˘‰בטים .וכמו ˘נ˙ב‡ר
„‰בר בנבי‡ים – 'ו‰יו מלכים ‡ומנייך
ו˘רו˙י‰ם מיני˜ו˙ייך‡ ,פיים ‡ר ıי˘˙חוו
לך ועפר ר‚ליך ילחכו' )י˘עי ‰מט ,כ‚(' .ובנו
בני נכר חומו˙ייך ומלכי‰ם י˘ר˙ונך' )˘ם
ס ,י(' ,ועמ„ו זרים ורעו ˆ‡נכם ,ובני נכר
‡יכריכם וכורמיכם' )˘ם ס‡.(‰ ,

ו‰נ ‰י‰ו„‰ ‰יו לו ‚בול מ˘ו˙ף ‚ם עם
˘בט בנימין‡ ,מנם ˘י˙ופו ˘ל
י‰ו„ ‰עם בנימין ‰ו‡ ˘ונ ‰מ˘ו˙פו˙ו
עם ˘בט „ן ,כי מ‰˘ ‰י ‰מ˘ו˙ף עם „ן
‰ו‡ כ‡מור בענין ‰פעילו˙ ו‰מלחמ‰
מˆ„ ברכ˙ '‚ור ‡רי‡ .'‰ולם ‰מ˘ו˙ף בין
י‰ו„ ‰ובנימין ‰יינו מˆ„ חל˜ ‰מנוח‰
˘ל י‰ו„˘ ,‰ל 'כרע רב ıכ‡רי ,'‰מ˘ום
˘בנימין ‰ו‡ י„י„ ˘‡ '‰ר בו בחר '‰
ל˘כן ‡˙ ˘כינ˙ו בחל˜ו ,וכ„כ˙יב –
'לבנימין ‡מר י„י„  '‰י˘כן לבטח עליו
חופף עליו כל ‰יום ובין כ˙פיו ˘כן'
)„ברים ל‚ ,יב( .ועל כן י‰ו„ ‰מ˘ו˙ף עמו
בבי˙ ‰מ˜„˘ ובמזבח .ועיין מ˘ ‰י˙ב‡ר
בז ‰ל˜מן ל‚בי ˘בט בנימין )מט ,כז(.

לפיכך ל‡ נ˙ברך י‰ו„‡ ‰ל‡ במעמ„
˘ל מלכו˙ ומ˘פט על ‰עמים,
ו‰ו‡ ˘נ‡מר על מלך ‰מ˘יח 'ו‰לכו
‚וים רבים ,ו‡מרו לכו ונעל‡ ‰ל ‰ר '‰
ו‡ל בי˙ ‡לו˜י יע˜ב ויורנו מ„רכיו ,ונלכ‰
ב‡ורחו˙יו ,כי מˆיון ˙ˆ‡ ˙ור ‰ו„בר '‰
מירו˘לם ,ו˘פט בין עמים רבים ו‰וכיח
ל‚וים עˆומים' )מיכ ,„ ‰ב–„(.

מט ,י ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„ ,‰ומחו˜˜ מבין
ר‚ליו ,ע„ כי יבו‡ ˘יל ‰ולו י˜ ˙‰עמים.

מט ,י ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„ ,‰ומחו˜˜ מבין
ר‚ליו.

כ‡ן נ˙ן לי‰ו„‰ ˙‡ ‰מלכו˙ על י˘ר‡ל,
ו‰ו‡ מ‡˘ ‰מר לעיל 'י˘˙חוו לך
בני ‡ביך' .ו‰נ ‰בברכ˙ יˆח˜ ליע˜ב ‚ם
כן ברכו בל˘ון „ומ‰' ‰וי ‚ביר ל‡חיך,
י˘˙חוו לך בני ‡מך' )לעיל כז ,כט(.

וב‚מר‡ – '˙ני‡ ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„,‰
‡לו ר‡˘י ‚ליו˙ ˘בבבל
˘רו„ין ‡˙ י˘ר‡ל ב˘בט ,ומחו˜˜ מבין
ר‚ליו‡ ,לו בני בניו ˘ל ‰לל ˘מלמ„ין
˙ור ‰ברבים' )סנ„‰רין .(.‰

‡ולם ביחס לברכ ‰על ‡ומו˙ ‰עולם
˘ינ ‰יע˜ב בס‚נון ברכ˙ו מברכ˙
‡ביו ,כי יˆח˜ ברך ‡˙ יע˜ב 'יעב„וך
עמים וי˘˙חוו לך ל‡ומים' ,ו‡ילו בברכ˙
יע˜ב ‡˙ י‰ו„‡ ,‰מר 'ולו י˜ ˙‰עמים'.
ונר‡‰ ‰טעם בז ,‰כי ‡חר ˘יע˜ב נ˙ברך
בברכ˙ 'יעב„וך עמים'‰ ,רי ני˙נ‰
‰ברכ ‰לכל ˘בטי י˘ר‡ל ‰יוˆ‡ים ממנו,

כלומר ˘‡ף ב‚לו˙ נו˙ר מעט מכח
‰מלכו˙ ˘ל י‰ו„ ‰בעם י˘ר‡ל,
על י„י ר‡˘י ‚לויו˙˘ ,רו„ין ‡˙ ‰עם.
וכמו כן כח '‰מחו˜˜' ˘י˘ בס‚ול˙ ˘בט
י‰ו„ ,‰נו˙ר במ˘פח˙ ‰נ˘י‡ים מבי˙
‰לל ,מרבן ‚מלי‡ל ובניו ע„ רבי י‰ו„‰
‰נ˘י‡ וˆ‡ˆ‡יו ‡חריו‡ .מנם נ˘י‡ו˙ם
˘ל ‡לו ‰י ‰ר˜ בענין ‰נ˙‰ ˙‚‰ור‰

ביאורים

•

פרשת ויחי

ו‰כרע˙ ‰‰ור‡ ,‰ול‡ ב‰נ ˙‚‰חיי ‰חומר
˘ל ‰עם.
ו‰נ‡ ‰מרו ב‚מר‡ – '‡מר רב‡ ל‡
מ˘כח˙ ˆורב‡ מרבנן „מורי ‡ל‡
„‡˙י מ˘בט לוי‡ ,ו מ˘בט י˘˘כר לוי
„כ˙יב יורו מ˘פטיך ליע˜ב י˘˘כר
„כ˙יב 'ומבני י˘˘כר יו„עי בינ ‰לע˙ים
ל„ע˙ מ ‰יע˘ ‰י˘ר‡ל ,ו‡ימ‡ י‰ו„ ‰נמי
„כ˙יב 'י‰ו„ ‰מחו˜˜י'‡ ,סו˜י ˘מע˙‡
‡ליב‡ „‰ילכ˙‡ ˜‡מינ‡' )יומ‡ כו(.
ונר‡˘˘ ‰ל˘˘ ‰בטים ˘‰ם מורי
‰ור‡ ‰בי˘ר‡ל ,לוי ,י‰ו„,‰
וי˘˘כר ,י˘ ‰ב„ל ביני‰ם וכל ‡ח„ כח
‰ור‡˙ו נובע מˆ„ ˘ונ.‰
כי ˘בט לוי ‰ם יו„עי עˆם ˙‰ור,‰
וכ„כ˙יב 'יורו מ˘פטיך ליע˜ב
ו˙ור˙ך לי˘ר‡ל' )„ברים ל‚ ,י(‰˘ .ם י˘
ל‰ם ‰ס‚ול ‰ל˘‰כיל ול‰בין ‡˙ ‚„רי
‰מˆוו˙ ו‰מ˘פטים ,ולעמו„ על ˙וכנם
ורעיונם כפי ˘ני˙נו מ‡˙ .'‰
ו‡ילו כוחו ˘ל ˘בט י˘˘כר ‰י‡
‰‰בחנ ‰כיˆ„ נ˙פסים כל חפˆי
‰עולם ומˆבי‰ם ˘‰ונים ל‚בי מ˘פטי
˙‰ור ,‰וכיˆ„ ‰ם נח˘בים ומו‚„רים
בנו‚ע ל‰לכו˙ ˙‰ור .‰ו‰יינו 'ומבני
י˘˘כר יו„עי בינ ‰לע˙ים ל„ע˙ מ‰
יע˘ ‰י˘ר‡ל' )„ברי ‰ימים ‡ יב ,ל‚( ,כלומר
˙פיס˙ ‚„רי „‰ברים מˆ„ י˘ר‡ל.
‡ולם בחינ˙ ˘בט י‰ו„‰ ‰ו‡ ‚„ר ˘ונ,‰
˘ס‚ול˙ם וכוחם ‰ו‡ ב‰עמ„˙
‚‰בולו˙ ו˜ביע˙ ˘‰יעורים ב‰לכו˙
˙‰ור ,‰כל˘ון ‰כ˙וב 'י‰ו„ ‰מחו˜˜י'
)˙‰ילים ט ,ט(.

שסג
ו‰ו‡ ענין נוסף ‰נˆרך ל˜יום ‰לכו˙
˙‰ור ,‰ל„ע˙ לח˙וך ˘‰יעור
במי„‰ ‰נכונ ‰ול˜בוע ‡˙ ‚„ר „‰בר
מ˙וך ‰ר‚˘ ‰ברור ‰בלב ,ומכיון ˘י˘
ב˘בט י‰ו„˙ ‰כונ˙ ‰מלכו˙ ,לכן כח
וס‚ול˙ ‰‰ור‡˘ ‰ל‰ם ‰יינו ˙‰בונ‰
‰מיוח„˙ ל˜ביעו˙ ˘‰יעורים ,לח˜ו˜
חו˜ים ול‚זור ‚בולו˙˘ ,נˆרך לז ‰כח
חכמ ‰מיוח„ ,ובי„ חכמי ˘בט י‰ו„‰
ני˙נ˙ ‰בונ ‰זו] .ועיין מ˘ ‰בי‡רנו
בז ‰בפר˘˙ ויˆ‡ )ל ,יח( .ו‡‰רכנו בז‰
בפר˘˙נו בחל˜ ‰מ‡מרים – מ‡מר ‚
'˘בטי ‰‰ור‡ ‰בי˘ר‡ל'[.

מט ,י ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„ ‰ומחו˜˜ מבין
ר‚ליו.
כ˙ב ‰רמב"ן – 'ו‰כ˙וב ‰ז ‰רמז כי
יע˜ב ‰מליך ˘בט י‰ו„ ‰על ‡חיו,
ו‰ורי˘ לי‰ו„‰ ‰ממ˘ל ‰על י˘ר‡ל –
ו‰ו‡ מ‡˘ ‰מר „ו„ 'ויבחר ‡ '‰לו˜י
י˘ר‡ל בי מכל בי˙ ‡בי ל‰יו˙ למלך
על י˘ר‡ל לעולם וכו'' ,ולפי „ע˙י ‰יו
‰מלכים ‰מולכים על י˘ר‡ל מ˘‡ר
˘‰בטים ‡חרי „ו„ ,עוברים על „ע˙
‡בי‰ם ומעבירים נחל ‰וכו' ,וכ‡˘ר
‡‰ריכו י˘ר‡ל ל‰מליך עלי‰ם מ˘‡ר
˘‰בטים ,מלך ‡חר מלך ול‡ ‰יו חוזרים
‡ל מלכו˙ י‰ו„ ,‰עברו על ˆוו‡˙ ‰ז˜ן
ונענ˘ו ב‰ם ,וכמו ˘‡מר ‰ו˘ע )ח(„ ,
'‰ם ‰מליכו ול‡ ממני'.
ו‰וסיף ‰רמב"ן – 'וז‰ ‰י ‰עונ˘
‰ח˘מונ‡ים ˘מלכו בבי˙
˘ני ,כי ‰יו חסי„י עליון ,ו‡למל‡ ‰ם
נ˘˙כחו ˙‰ור ‰ו‰מˆו˙ מי˘ר‡ל ,ו‡ף

שסד
על פי כן נענ˘ו עונ˘ ‚„ול ,כי ‡רבע˙
בני ח˘מונ‡י ‰ז˜ן ‰חסי„ים ‰מולכים
ז‡ ‰חר ז ,‰עם כל ‚בור˙ם וˆ‰לח˙ם
נפלו בי„ ‡ויבי‰ם בחרב ,ו‚‰יע ‰עונ˘
בסוף למ‡˘ ‰מרו רז"ל )ב"ב ‚' (:כל
מ‡ן „‡מר מבי˙ ח˘מונ‡י ˜‡˙ינ‡
עב„‡ ‰ו‡'˘ ,נכר˙ו כולם בעוון ‰ז.‰
ו‡ף על פי ˘‰י ‰בזרע ˘מעון עונ˘ מן
„ˆ‰ו˜ים‡ ,בל כל זרע מ˙˙י ‰ח˘מונ‡י
„ˆ‰י˜ ל‡ עברו ‡ל‡ בעבור ז˘ ,‰מלכו
ול‡ ‰יו מזרע י‰ו„ ‰ומבי˙ „ו„ ,ו‰סירו
˘‰בט ו‰מחו˜˜ ל‚מרי ,ו‰י ‰עונ˘ם
מי„ ‰כנ‚„ מי„‰˘ ,‰מ˘יל „˜‰ו˘ ברוך
‰ו‡ עלי‰ם ‡˙ עב„י‰ם ו‰ם ‰כרי˙ום'.
ועיין מ‰˘ ‰רחבנו בז ‰בחל˜ ‰מ‡מרים
)מ‡מר ב 'ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„ ,('‰ליי˘ב
‰נ‰ ˙‚‰ח˘מונ‡ים˘ ,ל‡ ‰י˘ ‰ייך ב‰ם
‰ור‡ ‰זו ˘ל 'ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„.'‰
ומˆינו ˘˙‰נב‡ זכרי ‰על ימי בי˙ ˘ני
˘יזכו ל‰יו˙ בי˘ר‡ל יח„יו '˘ני
בני ‰יˆ‰ר' – כ‰ונ ‰ומלכו˙ .כ„כ˙יב –
'ו‡ען ו‡ומר‡ ,ליו מ˘ ‰ני ‰זי˙ים ‡‰ל,‰
על ימין ‰מנור ,‰ועל ˘מ‡ל .‰ו‡ען
˘ני˙ ו‡ומר ‡ליו מ˙˘ ‰י ˘בלי ‰זי˙ים
‡˘ר בי„ ˘ני ˆנ˙רו˙ ‰ז‰ב‰ ,מרי˜ים
מעלי‰ם ‰ז‰ב .וי‡מר ‡לי ל‡מר‰ ,לו‡
י„ע˙ מ‡ ‰ל ,‰ו‡מר ל‡ ‡„וני .וי‡מר,
‡ל˘ ‰ני בני ‰יˆ‰ר ‰עומ„ים על ‡„ון
כל ‡‰ר) 'ıזכרי ‰ו ,י‡–י„(.
ומבו‡ר במפר˘ים ˘‰זי˙ים מרמזים על
˘ני ‰כ˙רים ˘נמ˘חים ב˘מן
‰מ˘ח ,‰כ˙ר כ‰ונ ‰וכ˙ר מלכו˙.
כלומר ˘ב‡ לרמז על כך ˘למרו˙
˘ב˙חיל˙ בי˙ ˘ני ‰יו ˘ני ‰כ˙רים
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נפר„ים‰˘ ,נ‰ ˙‚‰מלכו˙ ‰י˙ ‰על י„י
זרובבל ,ו‰כ‰ונ‰ ‰י˙ˆ‡ ‰ל י‰ו˘ע.
‡ולם מ‡ז נס חנוכ ‰יטלו ‰ח˘מונ‡ים
‚ם כ˙ר מלכו˙ ו‚ם כ˙ר כ‰ונ .‰ור‡‰
עו„ בנבו‡˙ זכרי˘ ‰ם – 'ו‡מר˙ ‡ליו
ל‡מר כ‡ ‰מר ˆ '‰ב‡–ו˙ ל‡מר‰ ,נ‰
‡י˘ ˆמח ˘מו ,ומ˙ח˙יו יˆמח ובנ˙‡ ‰
‰יכל  .'‰ו‰ו‡ יבנ‰ ˙‡ ‰יכל  ,'‰ו‰ו‡
י˘‡ ‰ו„ וי˘ב ומ˘ל על כס‡ו ,ו‰י ‰כ‰ן
על כס‡ו ,ועˆ˙ ˘לום ˙‰י ‰בין ˘ני‰ם'
)˘ם ו ,יב(.
כלומר ˘ז ‰עניינו ˘ל בי˙ ˘ני ˘י‰י‰
מיזו‚ ˘ל כ‰ונ ‰ומלכו˙˙ ,חיל‰
על י„י זרובבל וי‰ו˘ע ˘י‰יו יח„יו,
ו‡חר כך בימי ח˘מונ‡י י‰יו ˘ני
‰מעלו˙ ממוז‚ים ב‰ם עˆמם.
ו‰נ ‰ב„ע˙ ‰רמב"ן ˘נ˜ט ˘‚ם בבי˙
˘ני חל ‡יסור ז ,‰נר‡‚˘ ‰ם
ל˘יט˙ו ל‡ חט‡ו כ‡˘ר נטלו ‡˙
‰מלוכ ‰ב˙חיל˙ „רכם ,וכפי ˘כ˙ב
בעˆמו ˘‰יו 'חסי„י עליון' ,כיון ˘ז‰
‰י ‰חל˜ ממלחמ˙ם ל‰עמי„ ‡˙ ˙„‰
על ˙ל.‰
ובוו„‡י ˘מלכי ח˘מונ‡י ‰כ‰נים
„ˆ‰י˜ים ל‡ ‰יו נוטלים ‡˙
‰מלכו˙ נ‚„ ˆוו‡˙ יע˜ב‡ ,ל‡ ˘ב‡ו˙ו
„ור ל‡ נמˆ‡ו ר‡ויים מבי˙ „ו„ ו˘בט
י‰ו„ ‰למלכו˙ ונוכחו לר‡ו˙ ˘בכ„י
לכונן ‡˙ ‰עם על ‡„ני ˙‰ור ‰ו‰מˆו,‰
ר˜ ‰ם ‰ר‡ויים ˘נבחנו בנ‡מנו˙ם ל,'‰
ו‰יו נ‡לˆים ליטול ˘בט ‰מלכו˙ בי„ם,
ול‡ ‰י ‰ז ‰נח˘ב לעוון בי„ם.

ביאורים

•

פרשת ויחי

ובפרט לפי מ‰˘ ‰ב‡נו ˘כן ‰י˙‰
‰נבו‡ ‰בפי זכרי‡ ,‰ם כן ‚ם
בוו„‡י ‚ם ‰רמב"ן מו„˘ ‰יסו„ נטיל˙
מלוכ˙ם ב˙חיל‰ ‰י ‰כ‰ו‚ן‡ ,ל‡
˘ל„ע˙ו ל‡חר ˙˜ופ ‰כ‡˘ר ˙‰בסס‰
‰ ,˙„‰י ‰עלי‰ם ל‰חזיר ‡˙ ‰מלוכ‰
לבי˙ י‰ו„ ‰וזרע „ו„ח.

מט ,י‡-יב ‡וסרי ל‚פן עירו ול˘ור˜ ‰בני
‡˙ונו ,כיבס ביין לבו˘ו ,וב„ם ענבים סו˙ו.
חכלילי עינים מיין ולבן ˘יניים מחלב.
בברכו˙י‰ם ˘ל ˘ני ‰מלכים ˘מלכו
בי˘ר‡ל˘ ,בט י‰ו„ ‰ו˘בט
יוסף‡ ,נו מוˆ‡ים ענייני מ‡כל ומ˘˙‰
˘ונים‰ ,מסמלים ריבוי טוב ‰וברכ‰
‰מו˘פע˙ על ‰מלכו˙ :בי‰ו„ ‰נ‡מר
– '‡וסרי ל‚פן עירו ול˘ור˜ ‰בני ‡˙ונו
כיבס ביין לבו˘ו וב„ם ענבים סו˙ו,
חכלילי עיניים מיין ולבן ˘יניים מחלב'.
וביוסף נ‡מר – 'ברכו˙ ˘מים מעל ברכו˙
˙‰ום רובˆ˙ ˙ח˙ ,ברכו˙ ˘„ים ורחם'
)ל‰לן פסו˜ כ .(‰ובי˙ר ‰רחב ‰מˆ‡נו ז‡˙
בברכו˙ מ˘' – ‰וליוסף ‡מר מבורכ˙ '‰
‡רˆו ממ‚„ ˘מים מטל ,ומ˙‰ום רובˆ˙
˙ח˙ ,וממ‚„ ˙בו‡ו˙ ˘מ˘ וממ‚„ ‚ר˘
ירחים ,ומר‡˘ ‰ררי ˜„ם וממ‚„ ‚בעו˙
עולם ,וממ‚„ ‡ר ıומלו‡ ‰ורˆון ˘וכני
סנ˙ ‰בו‡˙ ‰לר‡˘ יוסף ול˜„˜ו„ נזיר
‡חיו' )„ברים ל‚ ,י‚(.
ח .ועיין בספר פרי צדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין
)חנוכה אות א( שכתב על פי דרך הסוד ,שהיה מותר להם
ליטול המלוכה מכח מלכות התורה שהיה להם כח גי־
לוי אור תושבע"פ ,אולם לאחר כמה דורות כאשר ינאי
המלך כפר בתושבע"פ ,אבדו זכות המלוכה ,ואז עברו
על לא יסור שבט מיהודה ,עיי"ש בארוכה.

שסה
ונר‡ ‰כי ענייני ‰מ‡כל ˘‰ונים
˘בברכו˙ י‰ו„ ‰ויוסף ,מסמלים
‡˙ ‰ב„לי ענייני ‰מלכו˙ ˘ביני‰ם,
˘כן מלכו˙ יוסף ,עי˜ר עניינ‰ ‰ו‡
‰עמ„˙ כלכל˙ ‰עם ו˙נ‡י ˜יומו ,יוסף
‰ו‡ ‰מ˘ביר לכל ‡‰ר‰ ,ıו‡ ‰מכלכל
‡˙ ‡חיו במˆרים ,ו‰ו‡ – י‰ו˘ע בן נון
מ˘בט ‡פרים בן יוסף – כוב˘ לי˘ר‡ל
‡˙ ‡‰ר‡' ıר ıזב˙ חלב ו„ב˘'‡' ,רı
„‚ן ו˙ירו˘' .ולכן נמ˘ל יוסף ל˘ור
‡˘ר לכוחו מיוחס מזון „‡‰ם ‰נˆרך
ל˜יומו – 'ורב ˙בו‡ו˙ בכח ˘ור' )מ˘לי
י„ .(„ ,ענייני ‡‰כיל‰ ‰מ˘מ˘ים כמ˘ל
למלכו˙ יוסף‰ ,ינם יסו„י ‰מ‡כל ‰נˆרך
ל˜יום ‡‰נו˘י‰˘ ,ם מיני ˙בו‡ו˙ ‚„‰ן
„‚‰לים על ˘מני ‡‰ר ıומטר ˘מים.
בברכו˙ מלכו˙ י‰ו„ ,‰לעומ˙ ז‡˙,
עי˜ר‰ ‰י' ‰ל‡ יסור ˘בט
מי‰ו„ ‰ומחו˜˜ מבין ר‚ליו'‰„ .יינו
מלכו˙ ˘ל מ˘פט וחו˜י ˙‰ור.‰
ומ˘ום כך ‡ף בברכ˙ ˘‰פע ˘‚‰מי
מˆינו ‡˙ ‰מע„נים ‰מ˘ובחים,
‰יין ו‰חלב‡ ,לו ˘‡ינם מסמלים
‡˙ ‰כלכל‰ ‰בסיסי˙ ˘ל ‰עם‡ ,ל‡
מסמלים מלכו˙ ˘‡ננ ‰ו˘לו ,‰מלכו˙
‡˘ר כל מל‡כ˙ ‰ע˘וי ,‰ול ‰ל‡ נו˙ר
‡ל‡ ל‡‰יר מזיו ‰על כל ‰עולם.
סו‚ ˘‰פע ˘ני˙ן לי‰ו„‰ ‰ו‡ יין וחלב
‰מור ‰על ˙ענו‚ים וענייני ˙פנו˜ים
‰ר‡ויים למלכו˙ ˘ל כבו„ ורוממו˙,
‡˘ר מ˘כמם ולמעל ‰מכל ‰עם .לעומ˙
˘‰פע ˘ני˙ן ליוסף ˘‰ו‡ ב„‚ן ו‰יינו
ריבוי ˆרכים ‰בסיסיים‰˘ ,ו‡ ב‡˙‰ם
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שסו
ל‡ופי מלכו˙ו ˘‰ו‡ פועל למען ˆרכי
‰עם.
מי„ ‰מסויימ˙ ˘ל ˘‚˙‰מו˙ חזון
מלכו˙ י‰ו„ ‰י˘ לר‡ו˙ בימי
מלכו˙ ˘למ ,‰ב‰ם ל‡ נטר„ו י˘ר‡ל
עו„ במלחמו˙ ובכיבו˘ים‡ ,ל‡ ‡י˘
˙ח˙ ‚פנו י˘בו ב˘לו ‰ובטח )מלכים ‡' ,‰
‡ .(‰ך ‡˙ ˘לימו˙ ˙פ‡ר˙ ‰נזכ ‰לחזו˙
בימו˙ ‰מ˘יח ,כ‡˘ר עול ˜‰יום ‰בסיסי
ינטל ל‚מרי מעל ˆוו‡רנו ,כ˘י˙˜יים בנו
)י˘עי‰ו ס‡' (‰ ,ועמ„ו זרים ורעו ˆ‡נכם
ובני נכר ‡יכריכם וכורמיכם' )ר‡‰ ‰רחב˙
„ברים בענין מלכו˙ י‰ו„ ‰ומלכו˙ יוסף – בפר˘˙

וי‚˘ חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מרים ‡–‚(.

מט ,י‚ זבולון לחוף ימים י˘כון ,ו‰ו‡ לחוף
‡ניו˙ וירכ˙ו על ˆי„ון.
ב‚מר‡ '‰‰ו‡ „‰ו‡ ‡˜ ‰זיל ו‡מר
‡כיף ימ‡ ‡סיסני ביר‡˙‡ ,ב„˜ו
ו‡˘כחו‰ו „מזבולון ˜‡˙י „כ˙יב זבולון
לחוף ימים י˘כון' )פסחים „.(.
ובר˘"י ˘ם – '‡כיף ימ‡ ‡סיסני
ביר‡˙‡ – ‡˙˜ן בירונו˙‡ ,ם
‰יו לי פלטין לבנו˙ ל‡ ‰יי˙י ˜ובעם
‡ל‡ על ˘פ˙ ‰ים ,ו˙מי„ ‰י ‰מ˘˙בח
ב˘פ˙ ‰ים .וב˙˘ובו˙ ‡‚‰ונים מˆ‡˙י
‡כיף ימ‡ ‡סנ‡ בר‡˙‡ ,ופירו˘ כך ‰י‰
מ˘˙בח ב˘פ˙ ‰ים ו‡ומר ˙מי„ סנ‡ים
˘על ˘פ˙ ‰ים ברו˘ים ‰ם במ˜ומו˙
‡חרים ,ול˘ון ז‚‰ ‰ון ,סנ ‰בל˘ון ‡רמי
‡סנ ,‰ברו˘ ברו˙‡'.

ו‰נ‰

לפי ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון בר˘"י נמˆ‡
˘עי˜ר ברכ˙ו ‰ו‡ מ˘ ‰בונ ‰ב˙ים

ו„יורים על חוף ‰ים .וז ‰מ˙‡ים עם ˘‰ם
'זבולון' ˘עניינו בי˙ וזבול ,כמו ˘‡מר‰
ל‡‰' ‰פעם יזבלני ‡י˘י' )ל ,כ( .כלומר
˘˙כונ˙ו ˘בונ ‰בי˙ מוˆלח במ˜ום טוב.
וז‡˙ מ˘ום ˘ב˘ור˘ לי„˙ו סייע לבסס
‡˙ בי˙ זבולם ˘ל יע˜ב ול‡.‰
‡ולם לפי פירו˘ ˙˘ובו˙ ‡‚‰ונים עי˜ר
 ˘‚„‰ב˙כונ˙ו ‰ו‡ עˆם חביבו˙
‰ימים ,וז˙ ‰ו‡ם עם ברכ˙ו ˘ל מ˘‰
'˘מח זבולון בˆ‡˙ך'' ,כי ˘פע ימים
יינ˜ו ו˘פוני טמוני חול' )„ברים ל‚ ,יח–יט(,
„‰יינו ˘‰ו‡ מפלי‚ בימים ועוס˜ במסחר,
ונ‰נ ‰מן ‰עו˘ר ‰ב‡ מן ‰ים ומ˘פ˙ו.

*
ועיין ל‰לן )פסו˜ כח( ˘בי‡רנו ˘על מ‰
˘בירך יע˜ב כל ˘בט בטבע ו˙כונ‰
מיוח„˙ ‰וסיף מ˘ ‰לברך כל ˘בט כיˆ„
י˘˙מ˘ בטבע ז ‰לעבו„˙  '‰ויˆו˜ ˙וכן
רוחני ‡ל מבנ˙‰ ‰כונו˙ .ו‰נ ‰זבולון
˘יע˜ב ברכו ˘י˘כון לחוף ימים ו‡ניו˙,
כלומר ˘יˆליח במסחר ,ומ˘ ‰רבינו
‰וסיף וברכו על ˘ימו˘ו בעו˘רו ל‰חז˜˙
˙‰ור˘ ‰ל י˘˘כר – '˘מח זבולון בˆ‡˙ך
וי˘˘כר ב‡ו‰לך' )„ברים ל‚ ,יח(.
וכמו ˘פיר˘ ר˘"י ˘ם – 'זבולון
וי˘˘כר ע˘ו ˘ו˙פו˙ ,זבולון לחוף
ימים י˘כון ,ויוˆ‡ לפר˜מטי‡ בספינו˙
ומ˘˙כר ,ונו˙ן ל˙וך פיו ˘ל י˘˘כר ,ו‰ם
יו˘בים ועוס˜ים ב˙ור ,‰לפיכך „˜‰ים
זבולון לי˘˘כר ˘˙ור˙ו ˘ל י˘˘כר ע"י
זבולון ‰י˙.'‰

ביאורים
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ובמ„ר˘ – 'ומבני י˘˘כר יו„עי בינ‰
לע˙ים ר‡˘י‰ם מ‡˙יים וכו''
)„" '‡ ‰יב ,ל‚( – מ‡˙ים ר‡˘י סנ„‰ר‡ו˙
‰י ‰י˘˘כר מעמי„' ,וכל ‡חי‰ם על
פי‰ם' )˘ם( – וכל ‡חי‰ם מסכימים ‰לכ‰
על פי‰ם ,ו‰ו‡ מ˘יב ל‰ם ‰לכ ‰כ‰לכ‰
למ˘ ‰מסיני ,וכל ˘‰בח ‰ז ‰מנין ‰י‰
לו לי˘˘כר ,מ˘ל זבולון ˘‰י ‰עוס˜
בפר‚מטי‡ ˘לו ,ומ‡כיל ‡˙ י˘˘כר
˘‰י ‰בן ˙ור' „"‰‰ ,‰זבולון לחוף ימים
י˘כון' ,וכ˘ב‡ מ˘ ‰לברך ‡˙ ˘‰בטים,
„˜‰ים ברכ˙ זבולון לברכ˙ י˘˘כר '˘מח
זבולון בˆ‡˙ך וי˘˘כר ב‡‰ליך'˘ ,מח
זבולון בˆ‡˙ך ממ˘ ‰י˘˘כר ב‡‰ליך,
וי˘ ‡ומרים ,י˘ ˘כר ב‡‰לי זבולון' )ב"ר
עב.(‰ ,
ועו„ ‡י˙‡ – 'ע ıחיים ‰י‡ למחזי˜ים
ב˘ ,‰מעון ‡חי עזרי‡ ‰מר מ˘מו,
ו‰ל‡ ˘מעון ‰י„‚ ‰ול מעזרי‡ ,‰ל‡ ע"י
˘‰י ‰עזרי ‰עוס˜ בפר˜מטי‡ ונו˙ן בפיו
˘ל ˘מעון ,לפיכך נ˜ר‡ ‰לכ ‰על ˘מו,
ו„כוו˙' ‰ולזבולון ‡מר ˘מח זבולון
בˆ‡˙ך וי˘˘כר ב‡‰ליך' ,ול‡ י˘˘כר
‚„ול ‰י ‰מזבולון‡ ,ל‡ ע"י ˘‰י ‰זבולון
מפר˘ מיי˘וב ועוס˜ בפר˜מטי‡ ,וב‡
ונו˙ן ל˙וך פיו ˘ל י˘˘כר ונו˙ן לו ˘כר
בעמלו ,לפיכך נ˜ר‡ ‰פסו˜ על ˘מו,
˘נ‡מר '˘מח זבולון בˆ‡˙ך וי˘˘כר
ב‡‰ליך' )וי˜"ר כ ,‰ב(.
ו‰נ„‰ ‰בר ˆריך טעם ˘מˆינו ˘ו˙פו˙
זו בלימו„ ˙‰ור˘ ,‰לכ‡ור‰
‰ו‡ „בר מחו„˘ ˘ל‡ מˆינו כן ב˘‡ר
מˆוו˙ ,כי ‡ף ˘י˘ ˘כר למסייע בכל
ענין טוב ,מכל מ˜ום ל‡ ˘ייך ˘ו˙פו˙.

שסז
ו‰בי‡ור ‰ו‡ ,כי לימו„ ˙‰ור ‰כר‡וי
„ור˘ ˙‰מסרו˙ מל‡ ‰ויי˘וב „‰ע˙ ,ו‡י
‡פ˘ר לˆ‰ליח ב˙ור‡ ‰ם ˆריך ל˙‰עס˜
בפרנס ‰ו„רך ‡ר ,ıוכמו ˘‡מרו – 'רבי
˘מעון בן יוחי ‡ומר‡ ,פ˘ר ‡„ם חור˘
ב˘ע˙ חרי˘ ,‰וזורע ב˘ע˙ זריע ,‰ו˜וˆר
ב˘ע˙ ˜ˆיר ,‰ו„˘ ב˘ע˙ „י˘ ,‰וזור‰
ב˘ע˙ ‰רוח˙ ,ור ‰מ ‡‰˙ ‰עלי) '‰ברכו˙
ל .(:‰ו‡מרו – 'רבי יוחנן ‡מר ל‡ ב˘מים
‰י‡ ול‡ מעבר לים ‰י‡ ,ל‡ ˙מˆ‡ ל‡
בסחרנים ,ול‡ ב˙‚רים' )עירובין נ .(.‰ולכן
מעˆם טבע˘ ‰ל י„יע˙ ˙‰ור ‰ב„ר‚‰
רמ ,‰נחוˆ˘ ‰ו˙פו˙ מעין זו ˘י‡‰
‡ח„ יוˆ‡ ל˙‰עס˜ בפרנס ,‰וי˙מוך
מכספו בחבירו ‡˘ר יוכל ל˙‰מסר ל‚מרי
לעס˜ ˙‰ור ‰כר‡וי בלי טר„ו˙ ,ומכיוון
˘מˆי‡ו˙ ˜יומ˘ ‰ל ˙ור ‰מו˙נ ‰בסיוע
ועזר מˆ„ ˙‰ומך ,על כן ˘‰ו˙פו˙ כ‡ן
‰י‡ מעˆם ˆור˙ ‰מˆו.‰
ו‰נ ‰במ„ר˘ בפר˘˙ במ„בר מבו‡ר
מ‰ ‰י ‰מˆוייר על ‚„‰לים ˘ל
כל ˘בט ומ‰ ‰יˆ ‰בעם – 'י˘˘כר ספיר,
ומפ˘ ‰לו ˆבוע ˘חור „ומ ‰לכחול ,וכו',
זבולון י‰לום ,וˆבע מפ˘ ‰לו לבנ,‰
ומˆוייר עליו ספינ ,‰על ˘ם זבולון לחוף
ימים י˘כון' )במ„ב"ר ב ,ז(.
מבו‡ר ˘„‚לו ˘ל י˘˘כר ‰יˆ ‰בע
˘חור ,ו‡ילו לזבולון ‰י‚„ ‰ל
לבן ,ובספר 'ב‡ר מ˘‡) '‰וז'רוב( כ˙ב בז‰
רמז ל‡ופן ˘˜˙‰רו˙ם ˘ל ˘בטים ‡לו
ל˙ור ,‰כי כל ספר ˙ור ‰מורכב מ‚ווילין
לבנים ו‡ו˙יו˙ ˘חורו˙ ,ולכן זבולון ˘‰ם
מחזי˜י ו˙ומכי ˙‰ורˆ ,‰בע „‚לם ‰ו‡
לבן ,כנ‚„ ‚‰ווילין ,וי˘˘כר ˘‰ם לומ„י

שסח
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˙‰ור ‰בעˆמם ,לכן „‚לם ‰ו‡ ˘חור,
כנ‚„ ‡‰ו˙יו˙ ˘‰ם ˘חורו˙.

‰ו‡ ˘כ‡˘ר מ˙‡מ ıומ˘˜יע ‡זי ‰ו‡
מ˘י‚ ˘כר טוב.

ו‰נ‡ ‰ף ˘עˆם „ברי ˙‰ור‰ ‰ם
‡‰ו˙יו˙ ˘‰חורו˙‡ ,ולם ‚‰ווילין
‰ם ‰מחזי˜ ו‰ר˜ע ˘עליו כ˙ובו˙ עˆם
‡‰ו˙יו˙˘ ,בלע„י‰ן ‡ין ˘ום ‡חיז‰
ל‡ו˙יו˙ .ו‡כן ב‰לכו˙ ˜„ו˘˙ ס"˙ ‡ין
על ‚‰ווילין ‚„ר ˘ל ‰כ˘ר ו˙˘מי˘י
˜„ו˘‡ ,‰ל‡ ‰ם עˆם ‰ספר ˙ור ‰וי˘
בו ˜„ו˘ ‰עˆמי˙ כמו ‡‰ו˙יו˙ .ו‰יינו
כ‡מור כי ˘˜˙‰‰רו˙ ˘ל ˙ומכי ˙‰ור‰
ו‰לומ„ים‰ ,י‡ מעˆם ˆור˙ לימו„ ˙‰ור,‰
ולכן ‡ין ז ‰כ˙˘מי˘י ˜„ו˘‡ ,‰ל‡ עˆם
„˜‰ו˘.‰

ובעומ˜ ‰ברכ ‰טמון ‚ם ‡ופי כוחו
י˘˙מ˘
˘כ‡˘ר
ב˙ור,‰
ב˙כונו˙יו ‡לו לעמל וי‚יע ‰ב˙ור‰
‚ם כן יזכ ‰לˆ‰לח ‰ו˘כר טוב ב˙ור,‰
ויורו ‰ור‡ ‰בי˘ר‡ל .וכפי ˘נ‡מר בו –
'ומבני י˘˘כר יו„עי בינ ‰לע˙ים ל„ע˙
מ ‰יע˘ ‰י˘ר‡ל' )„ברי ‰ימים ‡ יב ,ל‚(.

מט ,י„-טו י˘˘כר חמור ‚רם רוב ıבין
‰מ˘פ˙ים .ויר‡ מנוח ‰כי טוב ,ו‡˙ ‡‰רı
כי נעמ ,‰ויט ˘כמו לסבול וי‰י למס עוב„.
בפ˘וטו ברכ ‰זו עוס˜˙ בברכ˙ ‡‰ר,ı
וברכו ˘˙ ‡‰נחל˙ו טוב‰
לעבו„˙ ‡‰ר ,ıו‡ף ˘˙ˆ ‡‰ריכ ‰זריע‰
ועבו„‡ ,‰ך כ‡˘ר יעמול ב ‰י˘י‚
˘כר טוב בעמלו וב‡ יבו‡ ברינ ‰נו˘‡
‡לומו˙יו.
ו˘ור˘ עניינו ‚לום ב˘מו ,כמו ˘בי‡רנו
בפר˘˙ ויˆ‡ ˘מכיון ˘נול„
בעבור ˘כר ,כמו ˘‡מר ‰ל‡ ‰ליע˜ב
'כי ˘כור ˘כר˙יך ב„ו„‡י בני' )ל ,טז(,
וכן ב˜רי‡˙ ˘מו ‚„‰י˘˘‰ ˙‡ ‰כר
בנ˙ינ˙ ˘פח˙ – ‰ו˙‡מר ל‡ ‰נ˙ן
‡לו˜ים ˘כרי ‡˘ר נ˙˙י ˘פח˙י ל‡י˘י'
)ל ,יח( .ועל כן ‡ופי חייו וס‚נון ˆ‰לח˙ו

מט ,טז „ן י„ין עמו כ‡ח„ ˘בטי י˘ר‡ל.
בברכ ‰זו מוכח ˘˙כונ˙ כל ˘בט ‚לומ‰
ב˘מו ,ולכן ‚ם ברכו בל˘ון נופל
על ל˘ון '„ן י„ין עמו' ]וכן 'י‰ו„‰˙‡ ‰
יו„וך ‡חיך' ,ו'‚„ ‚„ו„ י‚ו„נו'[.
ו˘ר˘ו כבר ‰י ‰בלי„˙ו ˘נול„ ב„רך
מ˘פט ו„ין ,ועל כן נ˜ר‡ „ן,
כמו ˘‡מר ‰רחל בע˙ לי„˙ו 'ו˙‡מר
רחל „נני ‡לו˜ים ו‚ם ˘מע ב˜ולי
וי˙ן לי בן ,על כן ˜ר‡˘ ‰מו „ן' )ל ,ו(,
ועל כן ˙כונ˙ ˘‰בט ‰י‡ „ין ומ˘פט.
ועמ„ ממנו ˘‰ופט ˘מ˘ון˘‡ ,ר ˘פט
‡˙ י˘ר‡ל מˆ„ ‡ח„ ,ו‚ם ע˘ ‰נ˜מ‰
ומ˘פט ב‡ויבי י˘ר‡ל ,וכ‰מ˘ך „בריו
'י‰י „ן נח˘ עלי „רך'.
ומ‡˘ ‰מר 'כ‡ח„ ˘בטי י˘ר‡ל' נר‡‰
כוונ˙ו ˘‡ף ˘‰ו‡ מבני ˘‰פחו˙,
י˘ לר‡ו˙ו כ‡ח„ ‰ח˘ובים ,ו‰יינו
מ˘ום ˘‰ו‡ ‰בכור ו‰ר‡˘ון ˘בבני
˘‰פחו˙ .ו‡כן ב„‚לי ‰מ„בר ‰י˘ ‰בט
„ן עומ„ בר‡˘ „‚ל מחנ ‰בני ˘‰פחו˙,
ועליו חנו ˘בטי ‡˘ר ונפ˙לי.

ביאורים

•

פרשת ויחי

ונר‡ ‰עו„ ˘‰י ‰ל„ן חביבו˙ מיוח„˙
‡ˆל יע˜ב ,ב‰יו˙ו ‰בן ‰ר‡˘ון
‡˘ר נול„ ל˘פח˙ רחל˘‡ ,ר יל„‰
‡ו˙ ‰עבור ,‰ונח˘ב כבנ‰ ‰ר‡˘ון ˘ל
רחל כמו ˘‡מר' ‰וי˙ן לי בן'.

מט ,טז-יח „ן י„ין עמו כ‡ח„ ˘בטי י˘ר‡ל.
י‰י „ן נח˘ עלי „רך˘ ,פיפון עלי ‡ורח,
‰נו˘ך ע˜בי סוס ויפול רוכבו ‡חור.
לי˘וע˙ך ˜וי˙י .'‰
נר‡˘ ‰ברכ ‰זו יסו„ ‰ב˜ביע˙ ˘ם
„ן בלי„˙ו‡˘ ,מר ‰רחל – '„נני
‡לו˜ים ו‚ם ˘מע ב˜ולי' )לעיל ל ,ו(.
ועיין בספורנו – '„נני ‡לו˜ים„ˆ ,י˜
‰ו‡ ב„ינו ˘ל‡ נ˙ן לי ‰ריון .ו‚ם ˘מע
ב˜ולי ,ו‡ע"פ כן ˜יבל ˙פיל˙י וי˙ן לי
בן' .וכן כ˙ב בספר 'ˆרור ‰מור' ˘ם
'„נני ‡לו˜ים ו‚ם ˘מע ב˜ולי ,כמˆ„˜˙
‡˙ „‰ין ו‡ומר˙ כי לפי מע˘י„ ‰ן ˘‰ם
י˙ברך „ינ ,‰למנוע ממנ ‰פרי בטן ,ועם
כל ז‰ ‰ו‡ רחום וחנון ,ו‚ם ˘מע ב˜ולי
ל˙˙ לי בן ,כמו ˘˘מע ל‡חו˙י'.
ומכיוון ˘לי„˙ „ן ‰י˙ ‰על י„י ˘˘מע
 '‰ב˜ול˘ ‰ל רחל ו˙פיל˙ ,‰על
‡ף ˘ל‡ ‰י˙ ‰ר‡וי ‰לכך ,לכן ‰וסיף
יע˜ב בברכ˙ו ˙פיל‡ ‰ל  '‰לˆ‰לח˙ו
'לי˘וע˙ך ˜וי˙י .'‰
ועיין בר˘"י ˘פיר˘ ברכ ‰זו על ˘מ˘ון
˘‰ו‡ מ˘בט „ן ,ו‰יינו '‰נו˘ך
ע˜בי סוס'„˘ ,ו‚מ˙ו מˆינו ב˘מ˘ון
)˘ופטים טז ,כט( וילפו˙ ו‚ו' ‡˙ ˘ני עמו„י
˙‰וך ו‚ו' ו˘על  ‚‚‰מ˙ו' .ובז ‰פיר˘
– 'לי˘וע˙ך ˜וי˙י  – ''‰נ˙נב‡ ˘ינ˜רו

שסט
פל˘˙ים ‡˙ עיניו ,וסופו לומר
טז ,כח( זכרני נ‡ וחז˜ני נ‡ ‡ך ‰פעם'.

)˘ופטים

מבו‡ר בז˘˙˘ ‰וע˙ו ˘ל ˘מ˘ון,
ב‡ ‰על י„י ˙פיל˙ו ו˙˜וו˙ו
‡ל י˘וע˙ ‡˘ ,'‰ף ˘ל‡ ‰י ‰ר‡וי ל‰
ב‡ו˙˘ ‰ע˘ ,‰מע ˜ ˙‡ '‰ולו.
ו‡כן מˆינו ב˘מ˘ון ˘˙י פעמים ˘נו˘ע
על י„י ˆע˜‡ ‰ל ‡‰ ,'‰ח˙ בנס
‰מכ˙˘ ‡˘ר בלחי ,כ„כ˙יב – 'ויˆמ‡
מ‡„ וי˜ר‡ ‡ל  '‰וי‡מר ‡˙ ‰נ˙˙ בי„
עב„ך ‡˙ ˘˙‰וע„‚‰ ‰ול‰ ‰ז‡˙ וע˙‰
‡מו˙ בˆמ‡ ונפל˙י בי„ ‰ערלים .ויב˜ע
‡לו˜ים ‡˙ ‰מכ˙˘ ‡˘ר בלחי ויˆ‡ו
ממנו מים וי˘˙ ו˙˘ב רוחו ויחי' )˘ופטים
טו ,יח(.
]ועיין במ„ר˘ כ‡ן – '‡מר רבי חוני‡
ורבי עזרי ‰ב˘ם רבי יוחנן ‡פילו
‰יˆ ‰רˆור ˘ל מים ל‡ ‰י ‰יכול לפ˘וט
‡˙ י„ו וליטלו‡ ,ל‡ וי˜ר‡ ‡ל  '‰וי‡מר,
‡˙ ‰נ˙˙ ‰בי„ עב„ך ו‚ו'‡ ,מר לפניו
רבון ‰עולמים ‡ם ‡ינו ביני לבינן ‡ל‡
‰מיל‰ ‰ז‡˙ כ„‡י ‰ו‡ ˘ל‡ ‡פול
בי„ן ,מי„ ויב˜ע ‡לו˜ים ‡˙ ‰מכ˙˘
‡˘ר בלחי וכו' ,רבי ‡ב‡ בר כ‰נ‡ ורבי
ברכי ‰ב˘ם רבי ‡ליעזר מלמ„ ˘‰בי‡
לו ˜‰ב" ‰מעיין מבין ˘יניו ,ב‡יזו זכו˙,
מברכ˙ו ˘ל מ˘‡˘ ‰מר יזנ˜ מן ‰ב˘ן
מבין ˘יניו' )ב"ר ˆח ,י‚([.
וכמו כן במ‡ורע ˘ל ‰פל˙ ‰בי˙ על סרני
פל˘˙ים ,כ„כ˙יב – 'וי˜ר‡ ˘מ˘ון
‡ל  '‰וי‡מר ‡ '‰לו˜ים זכרני נ‡ וחז˜ני
נ‡ ‡ך ‰פעם ‰ז‡‰ ,‰לו˜ים ,ו‡נ˜מ‰
נ˜ם ‡ח˙ מ˘˙י עיני מפל˘˙ים .וילפו˙

שע
˘מ˘ון ‡˙ ˘ני עמו„י ˙‰וך ‡˘ר ‰בי˙
נכון עלי‰ם ויסמוך עלי‰ם ‡ח„ בימינו
ו‡ח„ ב˘מ‡לו .וי‡מר ˘מ˘ון ˙מו˙
נפ˘י עם פל˘˙ים ,ויט בכוח ויפול ‰בי˙
על ‰סרנים ועל כל ‰עם ‡˘ר בו וי‰יו
‰מ˙ים ‡˘ר ‰מי˙ במו˙ו רבים מ‡˘ר
‰מי˙ בחייו' )˘ופטים טז ,כח–ל(.

מט ,יט ‚„ ‚„ו„ י‚ו„נו ו‰ו‡ י‚ו„ ע˜ב.
‡ף ˘בט ז ‰נ˙ברך בל˘ון נופל על
ל˘ון ,כיון ˘עניינו ‚לום ב˘מו ,וכמו
˘נ˙ב‡ר בפר˘˙ ויˆ‡ )ל‡ ,י‡( ˘בלי„˙ו
‰י ‰לל‡ ‰ריבוי בנים כ‚„ו„ ,כי מספר
חמ˘ נ˜ר‡ ‡‚ו„ ,‰כלומר ˘כבר נ˙פס
בעיני „‡‰ם כ˜בוˆ ‰ול‡ כיחי„ים.
ועבור ז‡˙ ‰י˙˙ ‰כונ˙ו וטבע בניו
ללכ„ ב˙וכם ‚„ו„ים בריבוי חיילים,
ובכוחו ז‚ ‰בר ל‰ילחם ב‡ויבי י˘ר‡ל.
ועל „רך ז ‰ברכו מ˘ ‰בי˙ר ˘‡˙
– 'ברוך מרחיב ‚„ ,כלבי‡ ˘כן,
וטרף זרוע ‡ף ˜„˜ו„' )„ברים ל‚ ,כ( .וזו
‰מ˘כיו˙ ו‰רחב˘ ‰ל ברכ˙ יע˜ב,
˘מכיון ˘‰ו‡ ‚בור ב‚„ו„יו י˘ בו כח
ל‰רחיב ‚בולו ,ו‡ינו נר˙ע מ‡‰ויבים
‡˘ר בכל ‚בולו סביב.

מט ,כ מ‡˘ר ˘מנ ‰לחמו ו‰ו‡ י˙ן מע„ני
מלך.
טעם ˜רי‡˙ ˘מו נ˙ב‡ר בכ˙וב 'ב‡˘רי
כי ‡˘רוני בנו˙' )ל ,י‚( ,כלומר ˘על
י„י לי„˙ו ‰י ‰ריבוי ו˘פע ‚„ול ˘ל בנים
לל‡ ,‰ריבוי רב י˙ר על '‚„ו„' ,ועל כן
‚רם ‡ו˘ר רב .וכנ‚„ ז˙ ‰כונ˙ו ו˘ר˘ו
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לזכו˙ ל˘פע מזון ,ומבי‡ ריבוי מע„נים
‰מרבים ‡ו˘ר ו˘מח.‰
ובמיוח„ ‰י˙ ‰נחל˙ו מ˘ופע˙ בריבוי
˘מן כמו ˘‡מר '˘מנ ‰לחמו',
ועל „רך ז‰ ‰וסיף וברכו מ˘' – ‰ברוך
מבנים ‡˘ר ,י‰י רˆוי ‡חיו ,וטובל ב˘מן
ר‚לו' )„ברים ל‚ ,כ„( .כי ˘‰מן מור ‰על
˘˘ון ו˘מח ,‰כמו ˘נ‡מר '˘מן ˘˘ון
מחברך' )˙‰ילים מ ,‰ח(' ,ל‰ˆ‰יל פנים
מ˘מן' )˘ם ˜„ ,טו( ,וכ˙יב – '˘מן ו˜טור˙
י˘מח לב' )מ˘לי כז ,ט(.

מט ,כ‡ נפ˙לי ‡יל˘ ‰לוח‰ ‰נו˙ן ‡מרי
˘פר.
טעם ˘מו נ˙פר˘ במ˜ומו כי נענ ‰ל‰
‡לו˜ים ב˙פיל˙' ,‰נפ˙ולי ‡לו˜ים
נפ˙ל˙י עם ‡חו˙י ‚ם יכול˙י' )ל ,ח(,
כלומר כיון ˘יל„˘ ‰פח˙ רחל בן ˘ני,
‡ו˙ ‰ו‡ כי  '‰נע˙ר ונרˆ ‰ל ,‰ו‰י ‰ל‰
בז‡ ‰ו˙ וב˘ור ‰כי ˙ל„ בעˆמ ‰בנים.
ולכן ברכ˙ו ˘ל נפ˙לי '‡יל˘ ‰לוח‰
‰נו˙ן ‡מרי ˘פר' ,כלומר ˘‰ו‡ ממ‰ר
לב˘ר טוב ,ומו„יע על ‰טוב˘ ‰ע˙י„‰
לבו‡.
ובחז"ל )ר˘"י כ‡ן ,מב"ר ˆט ,יב( ‡י˙‡
˘‰ו‡ על נחל˙ו ‰טוב ‰ב˜ע˙
‚ינוסר ˘ממ‰ר˙ ל‰וˆי‡ פירו˙ טובים,
כלומר ˘‰ם מב˘רים ‡˙ ˘פע ‰יבול
˘ל כל ‡‰ר ,ıו‰ן ‰ן „‰ברים.
וכן מ˘ ‰ברכו 'נפ˙לי ˘בע רˆון ומל‡
ברכ˙  '‰ים ו„רום יר˘„) '‰ברים ל‚,
כ‚(.

ביאורים

•

פרשת ויחי

מט ,כב-כ ‰בן פור˙ יוסף ,בן פור˙ עלי עין,
בנו˙ ˆע„ ‰עלי ˘ור ו‚ו' .ברכו˙ ˘מים
מעל ,ברכו˙ ˙‰ום רובˆ˙ ˙ח˙ ,ברכו˙
˘„יים ורחם.
יוסף זכ ‰ל˘ני ענייני ברכ˙ ,‰חיל‰
‰זכיר ‡˙ ענין ‰חן ו‰יופי ,ו‰ו‡
כנ‚„ מ‡˘ ‰מר‡ ‰מו בע˙ לי„˙ו '‡סף
‡לו˜ים ‡˙ חרפ˙י' ,על כן ˙כונ˙ו ל‰בי‡
‰ופע˘ ‰ל כבו„ וחן‰ ,יפך ‰חרפ.‰
‡מנם מ˘ ‰ברכו יע˜ב בריבוי יבול
ו˘פע ברכ˙ ‡‰ר‰ ,ıו‡ מˆ„
‰בכור ‰ו‰מלכו˙ ]‰זמני˙[ ˘זכ ‰ב.‰
˘‰מלך מספ˜ ˆרכי ‰עם ,וכן ‰י ‰יוסף
במˆרים '‰מ˘ביר לכל עם ‡‰ר) 'ıמב ,ו(.
וכן ברכו מ˘' ‰מבורכ˙ ‡ '‰רˆו ממ‚„
˘מים מטל ומ˙‰ום רבˆ˙ ˙ח˙ .וממ‚„
˙בו‡˙ ˘מ˘ וממ‚„ ‚ר˘ ירחים .ומר‡˘
‰ררי ˜„ם וממ‚„ ‚בעו˙ עולם ו‚ו'' )„ברים
ל‚ ,י‚( .ועיין מ˘ ‰כ˙בנו בז ‰לעיל בפסו˜
'‡וסרי ל‚פן עיר) '‰מט ,י‡( ב‰ב„ל בˆור˙
˘פע ‰מזון בין ברכ˙ יוסף לברכ˙ י‰ו„.‰

מט ,כז בנימין ז‡ב יטרף ,בבו˜ר י‡כל ע„
ולערב יחל˜ ˘לל.
בר˘"י – 'ניב‡ על ˘‡ול ˘י‰י ‰נוˆח
ב‡ויביו סביב ˘נ‡מר )˘מו‡ל ‡'
י„( 'ו˘‡ול לכ„ ‰מלוכ ‰וילחם במו‡ב
וב‡„ום ו‚ו' ובכל ‡˘ר יפנ ‰יר˘יע'.
'בבו˜ר י‡כל ע„' – ל˘ון ביז ‰ו˘לל וכו',
ועל ˘‡ול ‰ו‡ ‡ומר ˘עמ„ ב˙חיל˙
בו˜רן וזריח˙ן ˘ל י˘ר‡ל' .ולערב' – ‡ף
מ˘˙˘˜ע ˘מ˘ן ˘ל י˘ר‡ל ע"י נבוכ„נˆר
˘י‚לם לבבל' .יחל˜ ˘לל' – מר„כי ו‡ס˙ר

שעא
˘‰ם מבנימין יחל˜ו ‡˙ ˘לל ‰מן˘ ,נ‡מר
'‰נ ‰בי˙ ‰מן נ˙˙י ל‡ס˙ר'.
ובמ„ר˘ 'בנימין ז‡ב יטרף ו‚ו' ...ז‰
˘‡ול ˘‰י ‰בו˜רן ˘ל י˘ר‡ל,
˘‰י˙ ‰חיל ‰למלכים ו‰י ‰מ˘בט בנימין,
ו‰כ ˙‡ ‰עמל˜ ובזז ‡˙ כל ‡˘ר ל‰ם'
)‡ס˙ר רב ‰י ,י‚(.
]וכן מו„‚˘ בנבי‡ים ‚בור˙ם ‰נו„ע˙ ˘ל
בני בנימין ,כמ˙ו‡ר במע˘ ‰פיל‚˘
ב‚בע' – ‰ע˘רים ו˘˘‡ ‰לף ‡י˘ ˘ולף
חרב ו‚ו' ˘בע מ‡ו˙ ‡י˘ בחור ‡יטר י„
ימינו כל ז˜ ‰ולע ב‡בן ‡ל ˘‰ער ‰ול‡
יחטי‡' )˘ופטים כ ,טז([.
ו‰נ ‰מˆינו ‡רבע מעלו˙ בבנימין ˘על
כן זכ ‰ב˘מו 'בנימין' ,כמו ˘„ר˘ו
חז"ל בכמ ‰פנים 'בן ימין'' ,בן מיומן'.
בנימין ‰ו‡ ˘‰בט ‰יחי„ ˘נול„ ב‡רı
י˘ר‡ל .ו‡ף ל‡חר ˘כבר ˙‰חיל
יע˜ב לכב˘ ,‰על י„י ˜ניי˙ חל˜˙ ‰„˘‰
מי„י ˘כם במ‡˘˜ ‰יט.‰
‰ו‡ ‰יחי„ ˘נול„ ליע˜ב ‡ביו מ˘נ˜ר‡
˘מו 'י˘ר‡ל' ,ועל פי מ„ר˘ חז"ל
‡ף ˜ר‡ו ˜‰ב"‡' ‰ל' ]עיין ר˘"י ע"‰פ
)ל‚ ,כ( 'וי˜ר‡ לו ‡–ל ‡לו˜י י˘ר‡ל'[.

‰ו‡

‰יחי„ ˘נול„ ל‡חר ˘כבר ˜‰ים
יע˜ב 'בי˙ ‡לו˜ים' ב‡ר.ı

בלי„˙ו ‰ו˘למ ‰מיט˙ו ˘ל יע˜ב.

ועיין

מ˘ ‰כ˙בנו בפר˘˙ וי˘לח )ל ,‰יח(

˘‡רבע˙ ‰מעלו˙ ‰ללו ‰כל ענין
‡ח„ ,ו‰י‡ ‰נו˙נ˙ ,כלומר ˘ז‚ ‰ופ‡
‰טעם ˘נול„ בנימין ב‡ר ıי˘ר‡ל ,כי
˘לימו˙ מ„רי‚˙ו ˘ל יע˜ב ‡ין ר‡וי
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שעב
˘יזכ ‰ל ‰ר˜ ב‡ר ıי˘ר‡ל ,ור˜ ל‡חר
˘˘‰לים ‡˙ ˜ומ˙ו ו˜יים ‡˙ נ„רו.
ו‰נ ‰כל לי„˙ ˘‰בטים ˘נול„ו בחו"ל
‰יוו ˘לבים בבניינו ˘ל יע˜ב ,ו‰י‰
יע˜ב מ˘לים ו‰ולך ‡˙ בנין ˜ומ˙ו,
˘לב ‡חר ˘לב ,וז ‰ל‡ ‡יכפ˙ לן ‡ם
נע˘ ‰בחו"ל‡ ,ולם לי„˙ו ˘ל בנימין
˘‰י‡ בבחינ˙ '‰מכ ‰בפטי˘'˘‡ ,ר
‰בי‡ ‰ל˘לימו˙ו ˘ל יע˜ב‡˘ ,ז
נע˘˙' ‰מיט˙ו ˘לימ‡ ,'‰זי „בר ז‰
ר‡וי ˘י‰י ‰במ˜ום ˘‰לימו˙˙˘ ,וכל
מי„ ל˘רו˙ ˘כינ ‰עליו.
ונר‡˘ ‰ברכו˙יו ‰מיוח„ו˙ ,נובעו˙
מ‰מעלו˙ ‰ללו ˘י˘נם בו ,כי מ‰
˘נ˙ברך כ‡ן מ‡˙ יע˜ב ב‚בור ‰מיוח„˙
בכיבו˘ ‡‰ר' ıבנימין ז‡ב יטרף בבו˜ר
י‡כל ע„'‰ ,ו‡ כנ‚„ ‰מעל‰ ‰ר‡˘ונ,‰
„‰יינו לי„˙ו ˘ל בנימין ב‡ר ıי˘ר‡ל.
ו‰נ ‰מ˘ ‰רבינו ‚ם ‰ו‡ ברך ‡˙ בנימין
בברכו˙ מיוח„ו˙ ˘ל‡ מˆינו
כמו˙ן ב˘‡ר ˘‰בטים' .לבנימין ‡מר
י„י„  '‰ו‚ו' )„ברים ל‚ ,ב(‰ ,רי ר‡˘י˙ כל
נ˙ברך בנימין ל‰י˜ר‡ 'י„י„ .''‰
ונר‡˘ ‰ז ‰כנ‚„ מי„˙ ‰י„י„ו˙ ‰עליונ‰
ב„ר‚˙ ‰בין ˜‰ב" ‰ליע˜ב,
„‰ר‚‚‰ ‰בו ‰‰ביו˙ר ˘ל ˘‰ר‡˙
˘‰כינ˘‡ ,‰ר ב‡ ‰לי„י ביטוי בכך
˘˜ר‡ו ˜‰ב" ‰ב˘מו '‡–ל' ,וח˜˜ „מו˙ו
על כס‡ ‰כבו„ .ולכן י„י„ו˙ זו חל‰
במ˘נ˙ ‰ו˜ף על בנימין˘ ,נול„ ב˘ע‰
˘בחינ ‰זו כבר ‰י˙˘ ‰ריר ‰ו˜יימ˙ .וכן
כנ‚„ מ˘ ‰בלי„˙ו ‰ו˘למ ‰מיט˙ו ˘ל
יע˜ב˘ ,נמˆ‡ ˘‰ו‡ ‰י ‰סיב ‰ל˘לימו˙
מˆב „‰בי˜ו˙ ו‰י„י„ו˙.

עו„ ברכו ˘‰מ˜„˘ ובי˙ עולמים י‰י‰
בחל˜ו – 'י˘כון לבטח עליו ,חופף
עליו כל ‰יום ובין כ˙פיו ˘כן' )˘ם(.
וב‚מר‡ – 'חופף עליו – ז ‰מ˜„˘ ר‡˘ון,
כל ‰יום – ז ‰מ˜„˘ ˘ני ,ובין כ˙יפיו ˘כן
– ‡לו ימו˙ ‰מ˘יח ,רבי ‡ומר חופף עליו
– ז‰ ‰עולם ‰ז ,‰כל ‰יום – ‡לו ימו˙
‰מ˘יח ,ובין כ˙יפיו ˘כן – ז‰ ‰עולם
‰ב‡' )זבחים ˜יח.(:
וז ‰נובע מ‰ענין ˘‰לי˘י ˘‰י ‰בו
בלי„˙ו ˘כבר נול„ ל‡חר ˘בנ‰
יע˜ב ‡˙ בי˙ ‡‰לו˜ים ב'בי˙ ‡ל'.

*
עו„ נר‡ ‰בז ,‰כי ‰נ ‰בכל ˘‰בטים י˘
˘ייכו˙ בין ברכו˙יו ˘ל מ˘‰˘ ‰יו
מעין ברכו˙יו ˘ל יע˜ב .כמו ˘כ˙ב ר˘"י
– '‡˙ ‰מוˆ‡ בכל ˘‰בטים ברכ˙ו ˘ל
מ˘ ‰מעין ברכ˙ו ˘ל יע˜ב' )„ברים ל‚ ,י‚(.
‡ולם ‡ˆל בנימין ‰ברכו˙ ˘ונו˙ ביסו„ן,
˘מ˘ ‰ברכו 'י„י„  '‰י˘כון לבטח עליו',
ו‡ילו יע˜ב ברכו 'בנימין ז‡ב יטרף'.

ונר‡‰

לב‡ר ˘˘ני ברכו˙ ˘ונו˙ ‡לו,
יסו„ן ב˘ני ˘‰מו˙ ˘‰יו לו – 'בן
‡וני' ,ו'בנימין'.

כלומר ˘יע˜ב ברכו על ˘ם 'בן ‡וני',
˘‰ו‡ ˘‰ם ˘‡מו ˜ר‡‡ ‰ו˙ו
על ˘ם ˆ‰ער ˘מ˙ ‰בלי„˙ו )לעיל ל,‰
יח( .ומז ‰נבע ˘ור˘ ברכ˙ יע˜ב 'בנימין
ז‡ב יטרף' ,כלומר ˘נול„ במזל ˘ל 'טרף',
ו˙˘‰מ˘ ב˙כונ ‰זו לטרוף ‡˙ ‡ויבי
י˘ר‡ל ,כמו ˘נ˙ב‡ר בחז"ל ב˙חיל‰
˘‡ול ,ובסופו מר„כי.

ביאורים

•

פרשת ויחי

ו‡ף לפי מ„˘ ‰ר˘ו חז"ל 'ז‡ב יטרף'
על ‰מזבח‰ ,רי ‰מזבח נ˜ר‡ כ‡ן
'טורף' ,כלומר ˘‰ו‡ ‡ופן נוסף ˘˙כונ˙
‰טרף מ˘מ˘˙ למעליו˙‡ ,ו‰יינו ‰עבו„‰
ו˙‰‰מסרו˙ לˆורך ‚בו] ,‰ו˘ונ ‰ברכ ‰זו
מברכ˙ו ˘ל מ˘˘ ‰עוס˜˙ בחל˜ מנוח˙
˘‰כינ˘ ‰ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים[.
ו‡ילו מ˘ ‰ברכו מˆ„ ˘מו ˘‰ני
'בנימין' ,ולכן ברכו ב'י„י„ ''‰
˘‰ו‡ מ‰טעמים ‡‰מורים˘ ,נול„ ל‡חר
˘˜ר‡ ˘ ˙‡ '‰מו ˘ל יע˜ב י˘ר‡ל ו˜ר‡ו
‡–ל ,ול‡חר ˘בנ ˙‡ ‰בי˙ ‡‰לו˜ים,
˘‰ם ˘נ˙נו לו ‡˙ ˘‰ם בנימין.
ונר‡‡˘ ,‰ף ˘˘ני ˘מו˙ ‰ם ו˘ני
˘לכ‡ור‰
˘ונו˙
ברכו˙
ענייני‰ם מנו‚„ים ,ל‡מי˙ו ˘ל „בר י˘
˜˘ר בין ˘ני ברכו˙ ‡לו ,וי˘ ˜ו פנימי
‰מחבר בין ˘ני עניינים ‡לו‰˘ ,ם כנ‚„
˘ני ˘לבים בבניינו ˘ל עם י˘ר‡ל.
„‰נ‡ ‰י˙‡ ב‚מר‡ – '˙ני‡ רבי יוסי
‡ומר ˘ל˘ מˆו˙ נˆטוו י˘ר‡ל
בכניס˙ן ל‡ר ıל‰עמי„ ל‰ם מלך
ול‰כרי˙ זרעו ˘ל עמל˜ ולבנו˙ ל‰ם
בי˙ ‰בחיר .'‰וס„ר ז‰ ‰ו‡ ב„וו˜‡,
כ„‡י˙‡ ˙‰ם – 'ו‡יני יו„ע ‡יז ‰מ‰ן
˙חיל ‰כ˘‰ו‡ ‡ומר כי י„ על כס י–‰
מלחמ ‰ל '‰בעמל˜‰ ,וי ‡ומר ל‰עמי„
ל‰ם מלך ˙חיל ,‰ו‡ין כס‡ ‡ל‡ מלך,
˘נ‡מר 'וי˘ב ˘למ ‰על כס‡  '‰למלך',
וע„יין ‡יני יו„ע ‡ם לבנו˙ ל‰ם בי˙
‰בחיר˙ ‰חיל‡ ,‰ו ל‰כרי˙ זרעו ˘ל
עמל˜ ˙חיל ,‰כ˘‰ו‡ ‡ומר 'ו‰ניח לכם
מכל ‡ויביכם ו‚ו' ו‰י‰ ‰מ˜ום ‡˘ר

שעג
יבחר  '‰ו‚ו'‰ ,וי ‡ומר ל‰כרי˙ זרעו ˘ל
עמל˜ ˙חיל) '‰סנ„‰רין כ.(:
ו‡כן כך ‰י˙˘ ‰חיל ‰מינו ל‰ם מלך
ור˜ ל‡חר ˘נ˙מנ‡˘ ‰ול נˆטוו
ל‰כרי˙ ‡˙ זרעו ˘ל עמל˜ ,ור˜ ל‡חר
מכן נˆטוו לבנו˙ ל‰ם בי˙ ‰בחיר.‰
ועיין בספר יערו˙ „ב˘
יז( ˘ז ‰מ˘ ‰רמזו חז"ל '‡ין
˘‰ם ˘לם ו‡ין ‰כס‡ ˘לם ע„ ˘ימח‰
זרעו ˘ל עמל˜' )˙נחומ‡ ˙ˆ‡ י‡( .כי בי˙
‰מ˜„˘ ‰ו‡ כס‡ כבו„  .'‰ו‰יינו ˘‡י
‡פ˘ר ל˘‰לים ‡˙ כס‡  '‰ולבנו˙ ‡˙
בי˙ ‰מ˜„˘ ,ע„ ˘ילחמו ˙חיל ‰מלחמ˙
עמל˜] .וכמו כן במלחמ˙ עמל˜ במ„בר
מˆינו ˘‡חר ˘‰חלי˘ י‰ו˘ע ‡˙ עמל˜,
בנ‰ ˙‡ ‰מזבח ‰ר‡˘ון בעם י˘ר‡ל[.
)חל˜ ר‡˘ון „רו˘

ו‰נ ‰כל ˘לו˘˙ ‰מˆוו˙ ‰ללו ˜˙‰יימו
על י„י בנימין˙˘ ,חיל ‰מלך ˘‡ול
מ˘בט בנימין על י˘ר‡ל ,ו‰ו‡ ˘נלחם
ל‰כרי˙ ‡˙ זרעו ˘ל עמל˜ ,ובז‰
˜˙‰יימ ‰בו ברכ˙ יע˜ב – 'ז‡ב יטרף',
כ‡˘ר נלחם ˘‡ול וטרף ‡˙ עמל˜ .וי˘
ל‰וסיף˘ ,לפי מ˘ ‰בי‡רנו ˘˙כונ˙
‰טרף יסו„ ‰ב˘מו 'בן ‡וני'‰ ,נ˘ ‰ם
ז ‰נ˙נ ‰לו רחל ,ו˙ו‡מים „‰ברים למ‰
˘‡מרו חז"ל 'מסור˙ ‰י‡ ˘‡ין ע˘יו
נופל ‡ל‡ בי„ בני˘ ‰ל רחל' )ב"ר ע‚ ,ז(.
‰רי ˘מˆ„ ˘‰ו‡ 'בנ˘ ‰ל רחל' ˘ייך
למלחמ ‰זו.
ו‡חר כך כ‡˘ר נבנ˜ ‰ו„˘ ˘„˜‰ים
בחל˜ו ˘ל בנימין ,על י„י ז‰
˜˙‰יימ ‰בבנימין ברכ˙ מ˘' – ‰י„י„ '‰
י˘כון לבטח עליו'.

שעד
ו‡כן ‚ם ס„ר „‰ברים ‰י ‰כפי ס„ר
˜רי‡˙ ˘מו˙יו˙˘ ,חיל ‰נ˜ר‡
'בן ‡וני'˘‡ ,ר ‚רם לו ‡˙ ˙כונ˙ ‰טרף
˘בו נ˙ברך ˙חיל ‰על י„י יע˜ב ,ו‰י‰
ז‰ ‰כ˘ר ו‰כנ ‰ל˜˙‰יימו˙ ‰ברכ‰
‰נובע˙ מ˘מו 'בנימין'‰„ ,יינו ברכ˙
מ˘˘ ‰ב‡‡ ‰חר כך – 'י„י„  '‰י˘כון
לבטח עליו' ˘נבנ ‰בי˙ ‰מ˜„˘ בחל˜ו.
וכמו ˘נ˙ב‡ר ˘‰כר˙˙ זרעו ˘ל עמל˜
‰ו‡ ˙נ‡י לבנין בי˙ ‰מ˜„˘.
ו‰נ ‰מˆינו בחז"ל ˘„ר˘ו 'ז‡ב יטרף'
‚ם על ‰מזבח ,כ„‡י˙‡ במ„ר˘ –
'רבי פינחס פ˙ר ˜רי‡ במזבח ,מ‰ ‰ז‡ב
‰ז ‰חוטף ,כך ‰י‰ ‰מזבח חוטף ‡˙
˜‰רבנו˙' ,בבו˜ר י‡כל ע„' – '‡˙ ‰כב˘
‡ח„ ˙ע˘ ‰בבו˜ר' )במ„בר כח( 'ולערב
יחל˜ ˘לל' – 'ו‡˙ ‰כב˘ ˘‰ני ˙ע˘‰
בין ‰ערבים' )ב"ר ˆט‰ .(‚ ,רי ‰מזבח
נ˜ר‡ כ‡ן 'טורף' ,כלומר ˘‰ו‡ ‡ופן
נוסף ˘˙כונ˙ ‰טרף מ˘מ˘˙ למעליו˙‡,
ו‰יינו לˆורך ‚בו.‰
ו‡כן ‡י˙‡ בחז"ל ˘˘ני ‰מ˜ומו˙
‰מרכזייםט בבי˙ ‰מ˜„˘‰„ ,יינו
'˜ו„˘ ˘„˜‰ים' וכן '‰מזבח' ‰יו בחל˜ו
˘ל בנימין )זבחים נ‚ ,(.ויסו„ם ב˘ני
ברכו˙ ‡לו ,כי מ‰˘ ‰מזבח מ˜ומו
ב'חל˜ו ˘ל טורף' ,נלמ„ מברכ˙ו ˘ל
יע˜ב ,ו˜ו„˘ ˘„˜‰ים ˘בחל˜ו ,נלמ„
ט .עיין מה שכתב רש"י סוף פרשת תצוה ' -יש מר־
בותינו למדים מכאן שמעל מזבח הנחושת היה הקב"ה
מדבר עם משה משהוקם המשכן ,ויש אומרים מעל
הכפורת ,כמו שנאמר )שמות כה( ודברתי אתך מעל הכ־
פורת' )שמות כט ,מב(.
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מברכ˙ו ˘ל מ˘' ‰י„י„  '‰י˘כון לבטח
עליו כל ‰יום'.

מט ,כח כל ‡ל˘ ‰בטי י˘ר‡ל ˘נים ע˘ר,
וז‡˙ ‡˘ר „יבר ל‰ם ‡בי‰ם ויברך ‡ו˙ם,
‡י˘ ‡˘ר כברכ˙ו ברך ‡ו˙ם.
וכ˙ב ר˘"י – 'ברך ‡ו˙ם – ל‡ ‰י ‰לו
לומר ‡ל‡ ‡י˘ ‡˘ר כברכ˙ו
ברך ‡ו˙ו ,מ˙ ‰למו„ לומר ברך ‡ו˙ם,
לפי ˘נ˙ן לי‰ו„‚ ‰בור˙ו ˘ל ‡רי,‰
ולבנימין חטיפ˙ו ˘ל ז‡ב ,ולנפ˙לי
˜לו˙ו ˘ל ‡יל ,יכול ˘ל‡ כללן בכל
‰ברכו˙˙ ,למו„ לומר ברך ‡ו˙ם'.
ו„‰ברים ˆריכים ˙למו„ רב ,כי ‡ם
‡כן בסופו ˘ל „בר ני˙נו כל
‰ברכו˙ לכולם ,במ‡ ‰פו‡ נ˙ייח„ כל
‡ח„ ו‡ח„ ומ˙ ‰ועל˙ י˘נ ‰בברכ‰
˘ני˙נ ‰ב˙חיל ‰במיוח„ לו.
ועיין '‚ור ‡רי '‰למ‰ר"ל ˘כ˙ב – '‡ינו
רוˆ ‰לומר ˘כולם ˘וים בברכ˙ם,
„‡ם כן 'ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„ '‰י‰י‰
˘ייך ‡ˆל כל ‡ח„ ו‡ח„ וז ‰ל‡ י˙כן,
וכן כל ‰ברכו˙‡ ,ל‡ כי מ˘ ‰י˘
בי‰ו„‚ ‰בור˙ ‡רי ולבנימין ז‡ב – ב„בר
מ ‰ממנו י‰יו ˘וים ˘י‰י ‰לר‡ובן ˜ˆ˙
„מיון ‡ל ‡רי‡ ,בל ל‡ ‡רי ‚מור‡ ,בל
‰עי˜ר ‰ו‡ ב‡ו˙ו ˘בט ˘נ˙ברך ב‡ו˙‰
‰ברכ ,‰ר˜ ˘כולל כולם יח„ ב„בר מ‰
מן ‰ברכו˙ י‰יו כולם ˘וים'.
ובי‡ור „‰ברים ,כי בוו„‡י כל ברכ‰
˘ני˙נ ‰לכל ˘בט ,זו ‰י‡ ‡כן
‰ברכ‰ ‰מיוח„˙ לו ,ובמעל ‰זו י˙בט‡
עי˜ר יחו„ו ועניינו‡ ,ל‡ ˘‰וסיף יע˜ב
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שעה

לברכם בכלליו˙‰„ ,יינו ˘ל‡ י‰י‡ ‰ף
‡ח„ מ‰ם מ˘ולל מ˘‡ר ‰מעלו˙ ˘ל‡
נ˙ברך ב‰ם בעי˜ר עניינו‡ ,ל‡ כל מעל‰
˘ניחן ב‡ ‰ח„ מ˘‰בטים ב‡ופן מיוח„,
‰רי ˘על כל פנים במי„ ‰מסויימ˙ י‡‰
‚ם לכולם חל˜ ב ,‰על מנ˙ ˘ל‡ י‰יו
מחוסרים מ˘לימו˙ם ,ועו„ כי ‡למל‡
כן ל‡ ‰י˘˜ ‰ר נכון ו˘י˙וף ‡מי˙י בין
‡‰חים ,כי ב‰ע„ר ˙כונו˙ מ˘ו˙פו˙ ‰יו
מחוסרים מ‡ח„ו˙ם כ‚וי ‡ח„.
‰נ ‰כי כן˙ ,כלי˙ ˘למו˙ ‰ברכ‰
מ˙˜יימ˙ „וו˜‡ ב˙‰מז‚ו˙ '˜‰ל
‚ויים' לכלל '‚וי ‡ח„' ,כ‡˘ר כל ‡ח„
ו‡ח„ בולט במעל˙ו ‰מיוח„˙‡ ,ך
מ‡י„ך ‡ינו מ˘ולל ממעלו˙ ˘‡ר ‡חיוי.
]ועיין בז ‰ב‰רחב ‰בחל˜ ‰מ‡מרים
מ‡מר ‡ – '‚וי ו˜‰ל ‚ויים'[.
*

וי˘ בז‚ ‰ם לימו„ מוסרי ב„רכי
‰חיים ו‰עבו„ ‰עבור כל ‡„ם
˘‰ו‡ף ל˘לימו˙ ,כי ‚‰ם ˘כל ‡ח„
מיוח„ במעלו˙יו ו˙כונו˙ נפ˘ו ,וכ˘ם
˘פרˆופי‰ם ˘ונים כך „עו˙י‰ם ˘ונו˙,
וכל ‡י˘ ו‡י˘ יחו„ו וס‚ול˙ו עמו –
מכל מ˜ום ‡ין ר‡וי ל‡„ם ˘‰ו˜„ על
˘‰למ˙ נפ˘ו ,ל‰ס˙פ˜ במועט ˘בי„ו,
לˆ‰טמˆם ר˜ בˆ„„י ˙כונו˙יו ‰חז˜ים
בנפ˘ו ול‰ניח ‡˙ ˘‡ר ‰מעלו˙ ˘י‰יו
מופ˜עו˙ מי„ו כליל‡ ,ל‡ לעולם
י .כן מצינו כי אבני החושן אשר נשאו את שמות
שבטי ישראל ,היו מסוגים וצבעים שונים זה מזה
שוט שגווני האבנים היו תואמים לעניינו המיוחד של כל שבט( ,ולצד
היותם שונים ומיוחדים כל אבן לעצמו  -היו מרכיבים
תכשיט אחד המאגד את כולם יחדיו.

)ופ־

י˙‡מ„‡ ıם ל˘‰לים ˜ומ˙ו ול‰כביר
מעלו˙ על מעלו˙יו ,ע„ ˘ל‡ יו˙יר ˘ום
מעל ‰ומי„ ‰נכונ‡˘ ‰ין לו חל˜ ונחל‰
ב .‰ו„‰ברים ‡מורים ‡ף ב˙חומים
˘ב‡מ˙ ‡ין בכוחו ל˘‰י‚ם במלו‡ם,
‰רי ˘על כל פנים ˙ ‡‰לו זי˜ ‰כל˘‰י
‡לי‰ם ול‡ י‰י ‰מ˘ולל מ‰ם לחלוטין,
כי ב‰יו˙ „‡‰ם מופ˜ע ל‚מרי ממעל‰
נכונ‡ ‰ח˙ ‡ו ˙חום נכב„ מסויים –
מ‰ו„‰ ‰בר חסרון מ‰ו˙י ב˘לימו˙ו,
ו˙ן לחכם ויחכם עו„.

מט ,כח כל ‡ל˘ ‰בטי י˘ר‡ל ˘נים ע˘ר,
וז‡˙ ‡˘ר „יבר ל‰ם ‡בי‰ם ויברך ‡ו˙ם,
‡י˘ ‡˘ר כברכ˙ו ברך ‡ו˙ם.
מבו‡ר בכ˙וב ˘„ברי יע˜ב ‰י ‰ב‰ם
מ˘מעו˙ כפול˘ ‰ל „יבור
וברכ' – ‰וז‡˙ ‡˘ר „יבר ל‰ם ‡בי‰ם,
ויברך ‡ו˙ם' .ו‚ם ב˙חיל˙ „בריו ל‡
„˜‰ים לומר ˘ב‡ לברך ‡ו˙ם] .וי˘
מפר˘ים ˘'ויברך ‡ו˙ם' ‰ו‡ „בר נוסף
על מ„'˘ ‰יבר ל‰ם' ,כלומר ˘‚ם ברך
‡˙ כל ‡ח„ ול‡ כ˙ב˙‰ ‰ור ‰מ‰ ‰י‡
‰ברכ.[‰
ו‰יינו כמו ˘נ˙ב‡ר לעיל כי עי˜ר
„ברו ˘ל יע˜ב ‰י ‰ל˜בוע ‡˙
˙כונ˙ו ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‰ם ,ולייע„
על פי ˙כונ˙ו ˘ל כל ˘בט ‡˙ מעמ„ו
בעם י˘ר‡ל ,י‰ו„ ‰מלך ,י˘˘כר עוס˜
ב˙ור ,‰זבולון עוס˜ בפר˜מטי‡„ ,ן
י„ין עמו ,וכן כולם˘ .כן כ‡ב מייס„
‰מ˘פח‰ ,‰ו‡ זˆ‰˘ ‰יב ‡˙ מעמ„ו
ו˙פ˜י„ו ‰מסויים ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„
בע˙י„ ‡‰ומ.‰

שעו
‡כן ז ‰נח˘ב ‚ם ברכ‰˘ ,‰רי כל
‰יעו„ים ‰ללו ‰ם מעלו˙ ,וברך
‡ו˙ם ˘י˜בלו כל ‡ח„ ‡˙ מעל˙ו
‰מיוח„˙ לו ,ויˆליחו ל˜בוע ול‰עמי„
‡˙ עˆמם ,כל ‡ח„ במעל˙ו.
ובמ„ר˘ – 'וז‡˙ ‡˘ר „יבר ל‰ם
‡בי‰ם' ,ז‡˙' ‡ין כ˙יב כ‡ן
‡ל‡ 'וז‡˙'‡ ,מר ע˙י„ ‡„ם כיוˆ‡ בי
לברך ‡˙כם ,וממ˜ום ˘פס˜˙י ‰ו‡
מברך ‡˙כם˘ ,נ‡מר 'וז‡˙ ‡˘ר „יבר
ל‰ם' ,וכיון ˘עמ„ מ˘ ‰פ˙ח ל‰ם 'וז‡˙
‰ברכ '‰מ‰יכן ˘פס˜ ל‰ם ‡בי‰ם'
)יל˜ו"˘ ויחי רמז ˜ס‡(.
ו‰נ ‰פ˘וט ˘ל‡ ˘ב מ˘ ‰לברך ‡˙
מ˘ ‰יע˜ב כבר ברך‡ ,ל‡ ‰וסיף
עלי‰ם ,וי˘ ל„‚‰יר מ‰‰ ‰ב„ל בין
ברכו˙יו ˘ל יע˜ב וברכו˙יו ˘ל מ˘.‰
ונר‡˘ ‰בעו„ ˘עי˜ר ברכו˙יו ˘ל יע˜ב
˙‰רכזו ב˜ביע˙ מעמ„ו ו˙פ˜י„ו
˘ל כל ‡ח„ מ‰ם ,לעומ˙ ז‡˙ מ˘‰
רבינו ל‡ ˜בע עלי‰ם מ‰˘ ‰ם י‰יו,
‡ל‡ ברכם ˘יˆליחו וי˘‚˘‚ו ב˙פ˜י„
‰מסויים ו‰יעו„ ˘כבר ˜בע יע˜ב לכל
‡ח„ מ‰ם .וז ‰כוונ˙ חז"ל ˘ברכ˙
מ˘ ‰ב‡ ‰כ‰מ˘ך לברכו˙יו ˘ל יע˜ב,
˘יע˜ב ˜בע לכל ‡ח„ מ ‰י‰י ‰עניינו
ו˙חומו ומ˘ ‰ברכו ˘יˆליח בכך.
ולכן ביע˜ב כ˙יב ב„˜‰מ˙ „בריו –
'‡‰ספו ו‡‚י„ ‰לכם ‡˙ ‡˘ר י˜ר‡
‡˙כם' כי ב‡ ל‰ו„יעם מ˘ ‰י˜ר‡ ‡ו˙ם
ב‡חרי˙ ‰ימים ,כלומר כ˘י‰יו לעם,
ור˜ בסיום „בריו כ˙יב – 'כל ‡ל˘ ‰בטי
י˘ר‡ל ˘נים ע˘ר וז‡˙ ‡˘ר „יבר ל‰ם
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‡בי‰ם ויברך ‡ו˙ם ‡י˘ ‡˘ר כברכ˙ו
ברך ‡ו˙ם' )מט ,כח( .כי ‰ברכ‰ ‰י‡ ר˜
˙וˆ‡ ‰מ‰ו„ע ‰זו.
‡בל מ˘ ‰רבינו ב‡ לכ˙חיל ‰לברך
‡ו˙ם ,כלומר ל‰וסיף ברכ ‰על
„‰בר ‰מסויים ˘י˘ לכל ‡ח„ מ˘‰בטים
ולכן כ˙וב מלכ˙חיל' ‰וז‡˙ ‰ברכ‰
‡˘ר ברך מ˘.'‰
ו‰טעם פ˘וט ,כי ˜‰ובע ‰ו‡ ‡‰ב ולכן
יע˜ב ‡בינו ‰ו‡ ˘˜בע לבניו
מ ‰י‰י ‰מעמ„ם ומ˜ומם בעם י˘ר‡ל.
‡בל ‡חר כך בימי מ˘ ‰כבר ‰יו ˜בועים
בס‚נונם ‰מיוח„‡ ,ל‡ ˘בירך ‡˙ כל
‡ח„ ˘יˆליח במ‰˘ ‰ו‡ עוס˜ ,ב„בר
˘נ˜בע עליו.
*

ובי˙ר עומ˜ י˘ לומר˘ ,יע˜ב „יבר
על מבנ‰ ‰עם מˆ„ עˆם מבנ‰
˙˘˙י˙ו ,כלומר ˙‰כונו˙ ‰יחו„יו˙
˘ל כל ˘בט ו˘בט ‡˘ר ב‚ינם ‰ו‡
מוכ˘ר ל˙פ˜י„ו ‰מיוח„‡ .ולם מ˘‰
כבר „יבר כיˆ„ ˘‰בטים ימל‡ו ‡˙
˙פ˜י„ם ויכוונו ‡ו˙ם למעלו˙ רמו˙,
„‰יינו ˙‰וכן ‰רוחני ˘יוˆ˜ים ‡ל מבנ‰
˙‰כונו˙.
וכ‚ון ב˘בט י˘˘כר˘ ,יע˜ב ברכו
ב'חמור ‚רם' וכמו ˘בי‡רנו
„‰יינו ˘מוכ˘ר לעמל ועבו„ ,‰וי˘י‚
˘כר טוב על י„י עבו„˙ו‡ .ולם מ˘‰
ברכו על ˘ימו˘ בכ˘רונו ‰מיוח„
לעמל ˙‰ור ,‰וברכו 'וי˘˘כר ב‡‰לך'.
וכך זבולון ˘יע˜ב ברכו ˘י˘כון
לחוף ימים ו‡ניו˙ ,כלומר ˘יˆליח
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במסחר ,ומ˘ ‰רבינו ‰וסיף וברכו על
˘ימו˘ו בעו˘רו ל‰חז˜˙ ˙‰ור˘ ‰ל
י˘˘כר – '˘מח זבולון בˆ‡˙ך וי˘˘כר
ב‡ו‰לך'.
וכמו כן ˘בט לוי ˘יע˜ב זר˜ בו מר ‰על
˜נ‡ו˙ו ‰י˙יר‡ ,‰ולם מ˘ ‰ברכו
על ‰בחיר˘ ‰בחר בו  ,'‰ו‰יינו כי לוי
‰פנ˙ ˙‡ ‰כונ˙ ˜‰נ‡ו˙ לעבו„˙ ,'‰
ו˙˘‰מ˘ ב˜נ‡ו˙ו לכבו„  '‰במע˘‰
‰ע‚ל ,ועל י„י ז ‰זכ ‰ל'˙ומיך ו‡וריך
ל‡י˘ חסי„ך'.

מט ,כט-לב ויˆו ‡ו˙ם וי‡מר ‡לי‰ם ‡ני
נ‡סף ‡ל עמי˜ ,יברו ‡ו˙י ‡ל ‡בו˙י ‡ל
‰מער˘‡ ‰ר ב˘„ ‰עפרון ‰ח˙י .במער‰
‡˘ר ב˘„‰ ‰מכפל˘‡ ,‰ר על פני ממר‡
ב‡ר ıכנען˘‡ ,ר ˜נ‡ ‰בר‰ם ‡˙ ‰„˘‰
מ‡˙ עפרון ‰ח˙י ל‡חוז˙ ˜בר˘ .מ‰
˜ברו ‡˙ ‡בר‰ם ו‡˙ ˘ר˙˘‡ ‰ו˘ ,מ‰
˜ברו ‡˙ יˆח˜ ו‡˙ רב˜˙˘‡ ‰ו ,ו˘מ‰
˜בר˙י ‡˙ ל‡ .‰מ˜נ ‰„˘‰ ‰ו‰מער‰
‡˘ר בו מ‡˙ בני ח˙.
ˆריך לב‡ר ‡ריכו˙ ‰ל˘ון ובפרט מ‰
˘כפל ˘‡חר ˘‡מר '‡˘ר ˜נ‰
‡בר‰ם ‡˙  ‰„˘‰מ‡˙ עפרון ‰ח˙י
ל‡חוז˙ ˜בר' ,חזר ו‡מר 'מ˜נ‰„˘‰ ‰
ו‰מער˘‡ ‰ר בו מ‡˙ בני ח˙'.
ועיין מ˘ ‰ב‡רנו בז ‰בפר˘˙ חיי ˘ר‰
בענין ˜נין ˘ ,‰„˘‰מלב„ ‰מטר‰
˘ל ˜בור˙ ˘ר‰ ,‰י˙ ‰ל‡בר‰ם מטר‰
נ˘‚ב ‰לרכו˘ ˜נין ‡חוז ‰ב‡„מ˙ ‡רı
י˘ר‡ל ל˜בוע ב ˙‡ ‰בי˙ ˜‰ברו˙ ˘ל
‰מ˘פח ,‰ול‡ ר˜ ˘„ ‰לזריע‡ ‰ו
„יורים ,כי כ‡˘ר ‡„ם י˘ לו '‡חוז˙

שעז
˜בר' ב‡ר‡ ıז מוכיח „‰בר ˘זו ‰י‡
‡רˆו ˜‰בוע .‰ולכן ‰יˆ ‰ריך ‰סכמ˙
כל בני ‰עיר ל˜בוע עמ‰ם בי˙ ˜ברו˙
מיוח„ ˘ל מ˘פח˙ ‡בר‰ם ,ולכן מו„‚˘
˘ם בכל ס„ר ˜‰נין 'לעיני בני ח˙',
כלומר
ל˜בוע

˘‰סכימו
‡˙

מבחינ‰

‰„˘‰

'מ„יני˙'

ל'‡חוז˙

˜בר'

ל‡בר‰ם.
וז‚ ‰ם ‰בי‡ור ב‡מרו כ‡ן 'מ˜נ‰„˘‰ ‰
ו‰מער˘‡ ‰ר בו מ‡˙ בני ח˙' ,כי
ר‡ ‰יע˜ב לנכון ל‰וסיף ול‚„‰י˘ ˘וב
‡˙ מ‰ו˙ו ˘ל מ˜ום ז‰˘ ,‰ו‡ ˘„‰
˘נ˜נ ‰ב˜נין מוחלט מ‡˙ בני ח˙,
כלומר ˘ל‡ ר˜ ˘˜נ ‰ז‡˙ ‡בר‰ם מ‡˙
עפרון ‰ח˙י ˘‰ו‡ בעל  ‰„˘‰לענין
‰בעלו˙ ו˜‰נין‡ ,ל‡ י˘ ‚ם ‰סכמ˘ ‰ל
כלל בני ח˙ ‰„˘‰˘ ,ו‰מער‰ ‰ז‡˙
˙‰י ‰למ˜נ ‰לבני מ˘פח˙ ‡בר‰ם
ל'‡חוז˙ ˜בר' ,כלומר נחל˙ם ‰מוחלט˙
ו˜‰בוע.‰
וי˘ לומר ˘ז ‰מ‚„‰˘ ‰י˘ כ‡ן יע˜ב
– '˘מ˜ ‰ברו ‡˙ ‡בר‰ם ו‡˙ ˘ר‰
‡˘˙ו˘ ,מ˜ ‰ברו ‡˙ יˆח˜ ו‡˙ רב˜‰
‡˘˙ו ,ו˘מ˜ ‰בר˙י ‡˙ ל‡˘ .'‰ע˙‰
ל‡חר ˘˙ו˘לם ˜בור˙ כל בני מ˘פח˙
‡‰בו˙ ,מע˙ ‰י˘ ב„בר ‡חיז ‰מוחלט˙
˘‡‰ר‰ ıי‡ ‡ר‡‰ ıבו˙ ,ועל כן מסכם
˘כל ˜‰ביעו˙ ‰ז‡˙ נע˘˙ ‰ב‰סכמ˙
בני ח˙ ‡„וני ‡‰ר ıמ˜„ם ,ומע˙‡ ‰ין
כל ערעור ופ˜פו˜ ב„בר.

שעח
מט ,ל‚ ויכל יע˜ב לˆוו˙ ‡˙ בניו ,וי‡סוף
ר‚ליו ‡ל ‰מיט ,‰וי‚וע וי‡סף ‡ל עמיו.
ובר˘"י – 'וי‚וע וי‡סף .ומי˙ ‰ל‡
נ‡מר ‰בו ,ו‡מרו רז"ל יע˜ב
‡בינו ל‡ מ˙' )˙עני˙ .(‰
וז ‰ל˘ון ‚‰מר‡ – '‡מר רבי יוחנן ,יע˜ב
‡בינו ל‡ מ˙‡ ,מר לי ‰וכי בכ„י
ספ„ו ספ„ניי‡ וחנטו חנטיי‡ ו˜ברו
˜בריי‡‡ ,מר לי ‰מ˜ר‡ ‡ני „ור˘,
˘נ‡מר 'ו‡˙‡ ‰ל ˙יר‡ עב„י יע˜ב נ‡ום
 '‰ו‡ל ˙ח˙ י˘ר‡ל כי ‰נני מו˘יעך
מרחו˜ ,ו‡˙ זרעך מ‡ר˘ ıבים' ,מ˜י˘
‰ו‡ לזרעו ,מ ‰זרעו בחיים ‡ף ‰ו‡
בחיים' )˙עני˙ .(:‰
ונר‡ ‰כי מ‡˘ ‰מרו 'מ ‰זרעו בחיים
‡ף ‰ו‡ בחיים' ,ז‚ ‰ם בי‡ור
כוונ˙ „‰ר˘‡˘ ,ף ˘‚ופו מ˙ ול‡ בכ„י
חנטו חנטיי‡ ו˜ברו ˜בריי‡‡ ,בל מכיון
˘זרעו בחיים י˘ ל‰ח˘יב ‡ף ‡ו˙ו
בחיים ,ולכן ‡מרו ˘ל‡ מ˙.
ו‡ף ˘רוב ‡‰נ˘ים זרעם בחיים ,ול‡
מˆינו ˘מחמ˙ כן ייח˘בו ˘ל‡
מ˙ו ,ו‡ף ˘‡ר ‡‰בו˙ ‡בר‰ם ויˆח˜
ל‡ נ‡מר ב‰ם „בר ז‡ .‰מנם ‰בי‡ור
‰ו‡ ˘מˆי‡ו˙ו ˘ל יע˜ב ‰י˙‰ ‰וויי˙
עם י˘ר‡ל‰˘ ,רי מזרעו ˘ל ‡בר‰ם
ויˆח˜ ע„יין יˆ‡ו ע˘יו וי˘מע‡ל‡ ,ולם
‡ˆל יע˜ב כל מי ˘‰ו‡ מזרעו ‰ו‡
נכלל בכלל ‡‰ומ‰ ‰נבחר˙ ,כלומר
˘‰ו‡ עˆמו ‰סיב ‰לבחיר˙ ‡‰ומ‰
ו‰ו‡ מ‰וו ˙‡ ‰מ‰ו˙ ,‰וכל זרעו
מ‰וו‰ ‰מ˘ך לעˆמיו˙ו זו ˘‰ו‡ ‰עם
‰נבחר ,ו‡כן ‰עם נ˜ר‡ים ב˘מו 'יע˜ב'

בן מלך על התורה
ו'י˘ר‡ל' .ועל כן בז˘ ‰זרעו בחיים
נמˆ‡ ˘‰מˆי‡ו˙ ‰מיוח„˙ ˘ל 'יע˜ב'
˘בחר בו  '‰ל‰יו˙ לו עם ,ז ‰ל‡ מ˙,
מ ‰זרעו בחיים ‡ף ‰ו‡ בחיים.
ועיין מ‰˘ ‰רחבנו בז ‰בפר˘˙ ויˆ‡
)חל˜ ‰מ‡מרים מ‡מר ‡ 'כי יע˜ב בחר לו

י–.('‰
*

ועיין בבעל ‰טורים ברי˘ ‰פר˘‰
בפסו˜ 'וי˜רבו ימי י˘ר‡ל למו˙'
)מז ,כט( – 'ב' במסור˙‰ ,כ‡ ,ו‡י„ך ‚בי
„ו„ 'וי˜רבו ימי „ו„ למו˙' )מ"‡ ב.(‡ ,
‡י˙‡ במ„ר˘ ‡מר ˜‰ב" ‰˙‡ ‰ע˘י˙
˜מ"ז מזמורים כמנין ˘נו˙ יע˜ב˙ ,זכ‰
כמו˙ו .מ‰ ‰ו‡ ובנו מלכו ביח„‡ ,ף
‡˙ ‰ימלוך ˘למ ‰בנך בחייך.
וˆריך בי‡ור מ‰ ‰ענין ו‰ייחו„יו˙ בכך
˘מˆינו ב˘ני‰ם ˘'‰ו‡ ובנו
מלכו ביח„'.
ונר‡˘ ‰ז ‰נובע מענין נוסף ˘מˆינו
מ˘ו˙ף ביע˜ב ו„ו„ ,ו‰יינו „כ˘ם
˘נ‡מר ביע˜ב ‡בינו ˘'ל‡ מ˙' ,כמו כן
‡י˙‡ '„ו„ מלך י˘ר‡ל חי ו˜יים' )ר"‰
כ .‰ומוב‡ בנוסח '˜י„ו˘ לבנ.('‰
ו‰טעם כ‡מור ˘יסו„ עניינו ˘ל „ו„
‰מלך‰ ,יינו 'מלכו˙ בי˙ „ו„',
˘ז‰ ‰י˙ ‰כלי˙ ייעו„ו ˘בחר בו '‰
למלך על י˘ר‡ל ,ו„בר ז ‰נמ˘ך לעולם,
כ‡˘ר ‰בטיח לו ˜‰ב" ,‰וכ„כ˙יב –
'‡ח˙ נ˘בע˙י ב˜„˘י ‡ם ל„ו„ ‡כזב.
זרעו לעולם י‰י ‰וכס‡ו כ˘מ˘ נ‚„י,
כירח יכון עולם' )˙‰ילים פט(' .נ˘בע '‰
ל„ו„ ‡מ˙ ל‡ י˘וב ממנ ‰מפרי בטנך

ביאורים

•

פרשת ויחי

‡˘י˙ לכס‡ לך ו‚ו' ‚ם בני‰ם ע„י ע„
י˘בו לכס‡ לך' )˘ם ˜לב( .ו‡ף מלך
‰מ˘יח י‰י ‰מזרע „ו„ כ„כ˙יב – 'ויˆ‡
חוטר מ‚זע י˘י ונˆר מ˘ר˘יו יפר'‰
)י˘עי ‰י‡.(‡ ,
ו‰נ„‰ ‰בר ‰ז‡‰ ‰מור ב˘ני‰ם
˘בני‰ם מלכו בחיי‰ם‰ ,ו‡ ביטוי
ו‡ו˙ ˘ל‡ י‰י ‰ביטול במלכו˙ם‡ ,ל‡
‰ן ‡ˆל יע˜ב ו‰ן ‡ˆל „ו„ ˙וכן ומ‰ו˙
חיי‰ם נמ˘ך כל ‰ע˙ ,ועו„ בטרם פס˜ו
חיי ‚‰וף ˘ל‰ם ,נמ˘כ ‰מלכו˙ם על י„י
בני‰ם.

נ-„ ,ו וי„בר יוסף ‡ל בי˙ פרע ‰ל‡מר,
‡ם נ‡ מˆ‡˙י חן בעיניכם„ ,ברו נ‡ ב‡זני
פרע ‰ל‡מר‡ .בי ˘‰ביעני ל‡מר‰ ,נ‰
‡נכי מ˙ ,ב˜ברי ‡˘ר כרי˙י לי ב‡רı
כנען˘ ,מ˜˙ ‰ברני ,וע˙‡ ‰על ‰נ‡,
ו‡˜בר‡ ˙‡ ‰בי ו‡˘וב .‰וי‡מר פרע,‰
על ‰ו˜בור ‡˙ ‡ביך כ‡˘ר ˘‰ביעך.
מ˘מע ˘‰וˆרך ל„בר ˙חנונים על כך,
ול‰זכיר ‡˙ ˘בוע˙ ‡ביו ,ו‡ף
פרע˙‰ ‰יר לו ר˜ מטעם ˘‰בוע ‰כמו
˘‡מר 'כ‡˘ר ˘‰ביעך' .וכמו ˘כ˙ב
ר˘"י – 'ו‡ם ל‡ ב˘ביל ˘‰בוע ‰ל‡
‰יי˙י מניחך'.
וכבר בי‡רנו לעיל )מז ,ל‡( ‰טעם ˘‰וˆרך
יע˜ב ל˘‰ביעו ,מ˘ום ˘י˘ ב„בר
ז ‰מעין זלזול בכבו„˘ ‰ל מˆרים,
˘‡ין יע˜ב חפ ıל‰י˜בר ב‡„מ˙ ‰ו‰ו‡
מב˜˘ ל‰י˜בר ב‡ר‡ ıחר˙ ,ועל כן
‰ו˜˘ ‰בעיני פרע ‰ל‰יע˙ר ל„בר.

שעט
ובמפר˘ים כ‡ן ˙מ‰ו מ„וע ‰וז˜˜ יוסף
ל„בר ‡ל פרע ‰ב„רך סרסור
כמו ˘‡מר '‡ל בי˙ פרע„' '‰ברו נ‡
ב‡זני פרע ,'‰עיין ב„ברי‰ם ˘˙ירˆו
˘מחמ˙ ‡בלו˙ו ל‡ ‰י ‰יכול לבו‡ ‡ל
‰מלך בלבו˘ ˘˜.

‡מנם לפי „ברינו י˘ לומר ˘‰י ‰יוסף
חו˘˘ לב˜˘ „בר ז ‰בעˆמו
מפרע˘ ,‰י˘ בז ˙ˆ˜ ‰ב‚י„ ‰וזלזול
במˆרים ,ופרע ‰בוו„‡י ‰י ‰מˆפ‰
ממנו ˘י‰י ‰נ‡מן למˆרים ולכבו„.‰
על כן ‰וˆרך ל˘‚ר רעים ˘יב˜˘ו ב„רך
ע˜יפין ,ול‰ו„יע ˘‡ינו מב˜˘ ר˜ מפני
˘‰בוע˘‰˘ ‰ביעו ‡ביו.

נ ,יז ‡נ‡ ˘‡ נ‡ פ˘ע ‡חיך וחט‡˙ם ,כי
רע‚ ‰מלוך ,וע˙ ‡˘ ‰נ‡ לפ˘ע עב„י
‡לו˜י ‡ביך.
ב˜˘˙ם כלפי יוסף ,ב‡ ‰מˆ„ ˘ני
עניינים :ר‡˘י˙ – '˘‡ נ‡ פ˘ע
‡חיך וחט‡˙ם' – ב˘ל ‰יו˙ם ‡חיו בני
‡י˘ ‡ח„ ,ו‡˘ר לכן ר‡וי ˘יסלח ל‰ם.
ו˘ני˙ – '˘‡ נ‡ לפ˘ע עב„י ‡לו˜י
‡ביך' – ב˘ל ‰יו˙ם עב„י ‡לו˜י
י˘ר‡ל ,ולמען כבו„ו י˙ברך ר‡וי ˘י˘‡
חט‡˙ם .וכך פיר˘ ר˘"י – '‡ם ‡ביך
מ˙‡ ,לו˜יו ˜יים ,ו‰ם עב„יו'.
וכעין ז ‰מˆינו בכ˙וב – 'ל‡ ˙˜ום ול‡
˙טור ‡˙ בני עמך ,ו‡‰ב˙ לרעך
כמוך‡ ,ני ) ''‰וי˜ר‡ יט ,יח( .ו‰כ˙וב
˘ם מ˜ביל ‡ף ‰ו‡ ל˘ני ‰עניינים
‰ללו .כלומר ˘˙חיל‡ ‰מר ˘‡ף במˆב
˘מ˙עורר ר‚˘ נ˜ימ ‰ונטיר‡ ,‰ולם

שפ
בכל ז‡˙ י˘ ל‡„ם לסלוח ולמחול ,ר˜
מ˘ום ˘‰ם 'בני עמך'.
ועו„ נˆטוו ‰בן י˘ר‡ל – 'ו‡‰ב˙ לרעך
כמוך – ‡ני  ,''‰כלומר ˘מכיון ˘'‰
‰ו‡ ‡לו˜י י˘ר‡ל ,וכ‡ילו כ˙וב '‡ני '‰
‡לו˜יכם'.

בן מלך על התורה
]כמו ˘נ˙ב‡ר לעיל ב˙חיל˙ ‰פר˘‰
בפסו˜ 'וי‰י ימי יע˜ב ˘ני חייו' לעיל
מז ,כח[ ˘‡חר ‡‰בו˙ ‰רי ‰מ˘יך
יוסף לרעו˙ ולבנו˙ ‡˙ עם י˘ר‡ל,
וכ˘ם ˘נמנ ‰בין ˘בע˙ ‡‰ו˘פיזין –
רועי י˘ר‡ל ,ו˙‰ור ‰מרחיב ‰בסיפור
˙ול„ו˙ חייו וכל מע˘˜˙ ‰פו ו‚בור˙ו

נ ,כ ו‡˙ם ח˘ב˙ם עלי רע‡ ,‰לו˜ים
ח˘ב ‰לטוב ,‰למען ע˘ ‰כיום ‰ז‰
ל‰חיו˙ עם רב.
עיין מ˘ ‰ב‡רנו בז ‰בפר˘˙ וי‚˘
בפסו˜ 'וע˙ ‰ל‡ ‡˙ם ˘לח˙ם
‡ו˙י ‰נ) '‰מ ,‰ח( ,ובחל˜ ‰מ‡מרים
מ‡מר „.

נ ,כו וימ˙ יוסף בן מ‡ ‰וע˘ר ˘נים.
„˜‰ים ‰מספר „‚‰ול למספר ˜‰טן
כ„רך ‡י˘י ‡‰ומ„‚‰ ‰ולים,

ופר˘˙ ‚„ול˙ יוסף ‡˘ר ‚„לו ‰מלך

‰ל‡ ‰ם כ˙ובים בכל ‰פר˘יו˙ ˘ל סוף
ספר בר‡˘י˙ – וי˘ב ,מ˜ ,ıוי‚˘ ,ויחי.
ו‚ם ‰י ‰נכב„ ו‚„ול מˆ„ מלכו˙ו על
מˆרים' ,ויוסף ‰ו‡ ˘‰ליט על ‡‰רı
‰ו‡ ‰מ˘ביר לכל עם ‡‰ר ,'ıוכן כלכל
‚ם ‡˙ ‡חיו ובי˙ ‡ביו ,ו‚ם ‡חר מי˙˙
יע˜ב ‰מ˘יך לרעו˙ם ולכלכלם ,ולכן
מˆיין בו ב„רך ˙‰פעלו˙ וח˘יבו˙ ‡˙
ריבוי ˘‰נים ‡˘ר חי˙ ,חיל‰ ‰מספר
„‚‰ול ו‡חר כך ‰מספר ˜‰טן.

פרשת
ויחי
מאמרים

˙וכן ‰מ‡מרים
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מאמר א

'גוי וקהל גויים'
מבנה עם ישראל  -מורכב מי"ב שבטים ומשותף כאחד
החלוקה לשבטים  -מיסודות מבנה עם ישראל

‡ח„ מיסו„ו˙ עם י˘ר‡ל ‰ו‡ מבנ‰ו ‰מורכב מ˘נים ע˘ר ˘בטים .ובמ‰לך כל
˙‰ור‡ ‰נו מוˆ‡ים ‰רב ‰עניינים ˘ב‰ם מˆויינ˙ ומו„‚˘˙ ˆור ‰זו ˘ל מבנ ‰עם
י˘ר‡ל ˘‰ו‡ מורכב מי"ב ˘בטים.
וכבר מ˙חיל˙ יˆי‡˙ם ממˆרים‡ ,מרו חז"ל ˘בע˙ ˜ריע˙ ים סוף נחל˜ ‰ים לי"ב
˘בילין )תנחומא בשלח י ,מכילתא בשלח פרשה ד ,פרקי דר"א פרק מא( ,כלומר ˘‚‡ול˙ מˆרים
‰י˙‚ ‰ם עבור כל ˘בט בפרטיו˙ ,ו‰נס נע˘ ‰במיוח„ לכל ‡ח„ מ˘‰בטים בי˘ר‡ל.
וכן ‰י ‰בברי˙ מעמ„ ‰ר סיני˘ ,מ˘ ‰רבינו ‰עמי„ לי„ מזבח ‰ברי˙ – '˘˙ים
ע˘ר ‰מˆב ‰ל˘נים ע˘ר ˘בטי י˘ר‡ל' )שמות כד ,ד( .וכן בעבו„˙ ‰מ˜„˘ ˆיוו '‰ ‰על
‰כ‰ן „‚‰ול ,ל˘˜˙‰ט בחו˘ן ‡˘ר בו י‰יו ˜בועים י"ב ‡בנים ˘ונים ז ‰מז˘‡ ,‰ר
על כל ‡ח„ מ‰ם ח˜ו˜ ˘ם ‡ח„ מי"ב ˘‰בטים ,כלומר ˘‰כ‰ן „‚‰ול ‰ו‡ ˘לוחם
˘ל כל ˘בט ו˘בט ל˘ר˙ ‡˙  '‰ב˘מם ,ולעמו„ לפני  '‰מ˙וך ב˜˘˘ ‰י‰י ‰מ˘פט
וˆרכי כל ˘בט ו˘בט עומ„ לפני ˙ '‰מי„.
ובמיוח„ בספר במ„בר ב‰ם נמנו ונ˙חל˜ו י"ב ˘‰בטים למחנו˙ ו„‚לים ,וחנו ‡י˘
על מחנ‰ו ו‡י˘ על „‚לו ב‡ו˙ו˙ לבי˙ ‡בו˙ם מסביב למ˘כן ,ונ˙מנו נ˘י‡ים לעמו„
בר‡˘ כל ˘בט ,וכל נ˘י‡ ‰י ‰לו „ין 'מלך' לכמ ‰וכמ‰ ‰לכו˙ .וכמו כן בחנוכ˙
‰מזבח ‰בי‡ו ‰נ˘י‡ים ‡˙ ˜רבנם בנפר„ ,נ˘י‡ ‡ח„ ליום.
ו„‰בר ‰בולט ביו˙ר ‰ו‡ חלו˜˙ ‡‰ר˘‡ ıר נ˙חל˜ ‰ל˘בטים ,וכל ˘בט על‰
בנחל˙ו חבל ‡ר‰ ıמיוח„ לו.

שפד

פרשת ויחי

•

בן מלך על התורה

וכן כ˘‰עמי„ו ˘ופטים ו„יינים ל‰ורו˙ ‰לכו˙ ו„ינים לי˘ר‡ל ,נˆטוו ל‰עמי„
˘ופט על כל ˘בט ,כמו ˘נ‡מר '˘ופטים ו˘וטרים ˙˙ן לך בכל ˘עריך˘‡ ,ר '‰
‡לו˜יך נו˙ן לך ל˘בטיך' )דברים טז ,יח( ,ופיר˘"י 'מלמ„ ˘מו˘יבין „יינין לכל ˘בט
ו˘בט'‰ .ווי ‡ומר˘ ,כביכול כל ˘בט ‰ו‡ עם ˆ‰ריך סנ„‰רין לעˆמו.
וי˙יר ‰מז‡ ‰יכ‡ למ"„ ˘˘בט ‡ח„ ˘חט‡ ב˘ו‚‚ ב‰ור‡˙ בי˙ „ינו מבי‡ פר
‰עלם „בר ˘ל ˆיבור ,מ˘ום ˘'˘בט ‡ח„ ‡י˜רי ˜‰ל' )הוריות ג .(.וכן ל‚בי ˜‰רב˙
˜רבן פסח בטומ‡‡ ‰יכ‡ למ"„ „ס‚י ברוב טמ‡ים ב˘בט ‡ח„ )פסחים פ.‡(.
ומכל ז ‰ברור ˘‰מˆי‡ו˙ ‰ז‡˙ ˘י˘ בי˘ר‡ל י"ב ˘בטים‡ ,יננ„ ‰בר ‡˜ר‡י‡ ,ל‡
‰ו‡ מיסו„ו˙ מבנ‡‰ ‰ומ ‰ו˙כלי˙ ˆור˙.‰
י"ב השבטים  -י"ב עמים

ו‰נ ‰ר‡˘י˙ „בר נ˘‚ב ז ‰נ‡מר ליע˜ב מ‡˙  '‰בע˙ ˘˜בע  ˙‡ '‰ברי˙ו עמו,
כ‡˘ר ב‡ לבי˙ ‡ל ו˜יים ‡˙ נ„רו לע˘ו˙ בי˙ ‡לו˜ים ,ו˜בע ˜‰ב"˘ ˙‡ ‰מו
'י˘ר‡ל' ,ו‡ז ברכו ' – '‰וי‡מר לו ‡לו˜ים‡ ,ני ‡–ל ˘„–י ,פר ‰ורב‚ ‰וי ו˜‰ל ‚וים
י‰י ‰ממך ,ומלכים מחלˆיך יˆ‡ו' )בראשית לה ,יא(.
ו‚ם לפני מו˙ו כ‡˘ר ב‡ יע˜ב לברך ‡˙ יוסף ול˜בוע ˘בטים נוספים בעם י˘ר‡ל,
˘ב ו‰זכיר ‡˙ ‡ו˙ ‰ברכ‡ ‰לו˜י˙ – 'וי‡מר ‡לי ‰נני מפרך ו‰רבי˙ך ונ˙˙יך ל˜‰ל
עמים ,ונ˙˙י ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙ לזרעך ‡חריך ‡חוז˙ עולם' )מח ,ד(.
ברכ ‰זו ‰י‡ ‰בטח ‰מ‡˙  '‰על ענין ˘‰בטים ˘י‰פכו ל‰יו˙ מרובים וי‰י ‰כל
‡ח„ מ‰ם 'עם' בפני עˆמו .וכן ˙ר‚ם ‡ונ˜לוס – 'כני˘˙ ˘בטין' .וכמו ˘פיר˘ ר˘"י
בפר˘˙ וז‡˙ ‰ברכ‡' – ‰ף חובב עמים' )דברים לג ,ג( .ובר˘"י – 'חיב ‰י˙יר ‰חיבב ‡˙
˘‰בטים כל ‡ח„ ו‡ח„ ˜רוי עם'.
לכל שבט יש ברית עם ה' בפני עצמו

ו‡י˙‡ ב‚מר‡ – '‚מירי „ל‡ כל˘ ‰בט‡' )בבא בתרא קטו .(:כלומר ˘‰י˜ ‰בל ‰בי„י
חז"ל ˘ל‡ יכל ‰ל‚מרי ˘בט מי˘ר‡ל‡ ,ל‡ לעולם מובטחים ‡נו ˘יוו˙רו מבני כל
˘בט ו˘בט בעם י˘ר‡ל .ולכ‡ור ‰מ‰יכי ˙י˙י ל‰בטח ‰זו ,ולפי ‡‰מור ‰יינו מכיון
˘כל ˘בט י˘ לו ‚„ר 'עם' ,ממיל‡ ‰ו‡ נכלל ב‰בטח' ‰כי ל‡ יטו˘  '‰עמו' ,וחל על
כל ‡ח„ מ‰ם בפני עˆמו ‰‰בטח‰ ‰נˆחי˙ – 'ו‡ף ‚ם ז‡˙ ב‰יו˙ם ב‡ר‡ ıויבי‰ם ל‡
מ‡ס˙ים ול‡ ‚על˙ים לכלו˙ם ל‰פר ברי˙י ‡˙ם' )ויקרא כו ,מד( .וז˘‰ ‰ור˘ למימר‡ זו
'‚מירי „ל‡ כל˘ ‰בט‡') .ועיין בספר 'חידושי מרן רי"ז הלוי על התורה' פרשת ויחי שהאריך בענין זה(.
א .והובא במשנ"ב )סח ,ד( ,לגבי שינוי נוסחאות התפילה' :י"ב שערים בשמים נגד י"ב שבטים ,וכל שבט יש לו שער
ומנהג לבד' .ומקורו בכתבי האריז"ל )פרי עץ חיים הקדמה לשער התפילה ,שער הכוונות דרושי עלינו דרוש א(.
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ו‰יינו מ‡„ ‰י˙‡ בחז"ל ˘ב˘ע˘ ‰בי˜˘ ˜‰ב" ‰לכלו˙ ‡˙ י˘ר‡ל בחט‡ ‰ע‚ל,
ו‡מר למ˘˘ ‰יע˘‡ ‰ו˙ו ל‚וי ‚„ול ,טען מ˘ ‰לפניו ˘מלב„ ברי˙ ‡‰בו˙ י˘ 'ברי˙
˘‰בטים'' – ,כ˘ם ˘נ˘בע˙ ל‡בו˙ ו˜יימ˙ עמ‰ן ברי˙˘ ,נ‡מר 'וזכר˙י ‡˙ ברי˙י
יע˜וב' )ויקרא כו( ,כך ‡ף ל˘בטים נ˘בע˙ ו˜יימ˙ עמ‰ם ברי˙ ,ומנין ˘˜‰ב" ‰נ˘בע
ל˘בטים ˘נ‡מר '˘בועו˙ מטו˙ ‡ומר סל) '‰חבקוק ג( ,ומנין ˘˜יים „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡
עמ‰ן ברי˙˘ ,נ‡מר 'וזכר˙י ל‰ם ברי˙ ר‡˘ונים' )ויקרא כו( .זו ברי˙ ˘‰בטים ,ול„ברך
‰רי ‡˙ ‰מעמי„ מ˘בט לוי ˘‡ני מ˘בטו ,מ ‰י˘ לך לומר ל˘בט ר‡ובן ול˘בטים
‡חרים‡ ,מר רבי יˆח˜ ‡ו˙˘ ‰ע ‰ל‡ ‰י ‰יכול ל˘‰יבו‡ ,מר ˜‰ב" ‰יפ‡ ‰מר˙,
מי„ 'וינחם ) ''‰שמו"ר מד ,ט( .ו‰יינו כ‡מור ,כי כל ‡ח„ מ‰ם ‰ו‡ עם בפני עˆמו ,וי˘
עמו ברי˙ ˘ל‡ יכל ‰זרעו.
קהל עמים  -הבדלי אופי וסגנון

וי˘ ל˙‰בונן מ‰ו מ˘מעו˙‰ ‰מיוח„˙ ˘ל ברכ ‰זו ˘ברך  ˙‡ '‰יע˜ב לע˘ו˙ו
ל'˜‰ל עמים' ,ופ˘יט‡ ˘ל‡ ‰י˙ ‰זו ˜ביע ‰בעלמ‡ ו˜רי‡˙ ˘ם בלב„ ,ול‡ לחינם
נ˜ר‡ו 'עמים' ,ע„ כ„י כך ˘‚ם נחל˙ם ב‡ר ıנפר„˙ ,כ˘כל ˘בט ייר˘ נחל ‰לעˆמו.
ונר‡ ‰כי מ˘מעו˙ „‰בר ‰יינו – ˘י˘ בי˘ר‡ל ˘נים ע˘ר פל‚ים בעלי ‚וונים
˘ונים˘‡ ,ר לכל ‡ח„ מ‰ם ס‚ולו˙ מיוח„ו˙ לפי ‡ופיו ,וז ‰רˆון ‰˘ '‰עם ‰נבחר
י‰י ‰ע˘וי מ'˜‰ל ‚ויים'‰„ ,יינו ˘כל ˘בט ו˘בט י‰י ‰בבחינ˙ ‚וי ח˘וב מיוח„
לעˆמו ,כלומר ˘יˆטיין כל ˘בט ב˙כונ ‰מיוח„˙ ל˘בח ,ובכך נע˘ו עם י˘ר‡ל '˜‰ל
‚ויים'‰„ ,יינו עם ‰מרוב ‰ב‚וונים ומעלו˙ .וממיל‡ ‚ם ייעו„ו ומ‚מ˙ו ˘ל כל ˘בט
˘ונ ‰מזול˙ו ,ולכל ‡ח„ י˘ ˙פ˜י„ ומ˘ימו˙ מ˘לו בבנין ‰עם.
ו‡כן כך ‰ו‡ „‰בר ביסו„ ו˙˘˙י˙ מבנ‰ ‰עם˘ ,כל ˘בט ‰ו‡ עם בפני עˆמו,
„‰יינו ˘י˘ לכל ˘בט ˙כונו˙ ומעלו˙ ייחו„יו˙ ‰מיוח„ו˙ לו ומב„ילו˙ ‡ו˙ו מ˘‡ר
˘‰בטים ,ע„ ˘ני˙ן ל‰ח˘יבו כעם בפני עˆמו.
ו‰בן ז‡˙„˘ ,וו˜‡ בכך טמונ ‰ס‚ול˙ ע˘רו ו‡יכו˙ו ˘ל ‰עם ,ב‰יו˙ו מורכב
מ˘בטים ˘ונים ומיוח„ים ז ‰מז˘‡ ,‰ר יח„יו מ˜יימים ‰ם ‡˙ ˘למו˙ בנין ‰עם
בכללו˙ו˘‡ ,ר ל‡ יחסר כל בו .ועל כן נח˘ב „‰בר לברכ ‰ול‚„ול.‰
נחלות השבטים בארץ  -מכיון שהם עמים

ומ˙וך ˘‡ין ‡ופיו ˘ל כל ˘בט „ומ ‰לזול˙ו‰ ,רי ˘‡ף ב‡רחו˙ חייו וב„רכו
ב˜ו„˘ ˘ונ‰ ‰ו‡ ממ˘נ‰ו ,ולפיכך מן ‰ר‡וי ‰ו‡ ˘כל ˘בט יזכ ‰בנחל ‰מיוח„˙
‰מו˙‡מ˙ לˆרכיו ,ב ‰י˘כנו בני ˘‰בט יח„יו וינ‰י‚ו ‡˙ ‡ורח חיי‰ם על פי יעו„ם,
ס„ר ‡˘ר ע˘וי ל‰יו˙ מופר במˆב ˘ל י˘יב ‰בערבובי‡.
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וכ„רך ˘עמים נפר„ים ז˜ו˜ים ל‡רˆו˙ נפר„ו˙ כ„י לנ‰ל ‡˙ חיי‰ם ,ב˘ל ‰יו˙ם
בעלי ˙רבויו˙ ˘ונו˙ ,כך ‚ם ˘בטי י˘ר‡ל‚‰ ,ם ˘כולם בני עם ‡ח„ ו‡כן חול˜ים ‡רı
‡ח˙ ,בכל ז‡˙ ב˘ל ‰יו˙ם '˘בטים' ˘ונים ומיוח„ים ז ‰מז ,‰ז˜ו˜ים ‰ם במס‚ר˙
‰עם ו‡‰ר ıעˆמ ,‰לנחול חל˜י ‡ר ıנפר„ים ,ב‰ם יˆלח בי„ם ל˜יים ‡˙ ‡ורח חיי‰ם
ומילוי ˙עו„˙ם כי‡ו˙.
ועיין בבי‡ורי ‰פסו˜ים ˘בי‡רנו על פי ז‡˙ ‡˙ ‰ברכ˘ ‰ברך יע˜ב ‡˙ יוסף,
ו˜בע ˘‡פרים ומנ˘ ‰י‰יו נמנים כ˘בטים בפני עˆמם ,ככ˙וב – '‡פרים ומנ˘‰
כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי' )מח ,ה(˘ .לפי ‡‰מור ,מ˘מעו˙ו ‰י‡ נ˙ינ˙ ברכ ‰ו‰בטח‰
נבו‡י˙ כי ‡פרים ומנ˘ ‰י‰יו כ ‰מיוח„ים בעניינם ,ע„ ˘˙כונו˙ נפ˘ם ‰מיוח„ו˙
יˆ„י˜ו ויחייבו ‡˙ מעמ„ם כ˘ני ˘בטים .ובעו„ ˘בני ˘‡ר ˘‰בטים ‡ינם חלו˜ים
‡ל‡ למ˘פחו˙ ˘ב˙וך ˘‰בט‰‰˘ ,ב„לים ˜‰לים ביני‰ם ‡ינם מ‰וים סיב ‰לייח„ם
כ˘ני פל‚ים ול‰עמי„ נחלו˙ נפר„ו˙ עבור כל מ˘פח ‰ומ˘פח‰ ,‰רי ˘‡פרים ומנ˘‰
יוב„לו בעניינם כמי„˙ ‰‰ב„ל ˘בין ˘ני ˘בטים – 'כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי' – ‡˘ר
ב˘ל כך יז„˜˜ו ‚ם לנחלו˙ נפר„ו˙ ב‡ר.ı
ברכות השבטים  -הגדרת ייחודו וסגנונו של כל שבט

‰ביטוי ‰ח„ ו‰ברור ביו˙ר ל‰ב„לי ‡ופי וס‚נון ‡לו ,מו„‚˘ בברכו˙יו ˘ל יע˜ב
‡˘ר ברך ‡˙ בניו לפני מו˙ו˘‡ ,ר ב‡ו לי„י ביטוי ‰ס‚נונו˙ ˘‰ונים ו‰נב„לים ˘ל
כל ‡ח„ מ˘‰בטים .וכ„כ˙יב – '‡י˘ ‡˘ר כברכ˙ו ברך ‡ו˙ם' )מט ,כח( .כלומר ˘כל
‡ח„ ו‡ח„ זכ ‰בברכ‰ ‰מיוח„˙ לו לפי טבעו ו˙כלי˙ חייו ,ו˙‰ו‡מ˙ ‡˙ ס‚נון נפ˘ו
ו‡ופי ˙כונ˙ו.
וכפי ˘בי‡רנו בבי‡ורי ‰פסו˜ים˘ ,בברכו˙ ‡לו ˙‰נב‡ יע˜ב כיˆ„ ˙˙˜יים
ו˙˙בט‡ מעל˙ו ‰מיוח„˙ ˘ל כל ‡ח„ מבניו ב„ורו˙יו ‰ב‡ים ‡חריו ,ו‡יך ימˆ‡ כל
˘בט מי˘ר‡ל ‡˙ מעמ„ו ומ˜ומו ‰ר‡וי לו מˆ„ מעל˙ו וס‚ול˙ו ,כ‡˘ר זרעם ירב‰
כחול ‰ים וינחלו ‡˙ ‡‰ר ıל˘בטי‰ם .ובירך ‡ו˙ם יע˜ב לˆ‰לח˙ „רכי‰ם ‰ללו,
‡˘ר ס‚ולו˙יו ‰מיוח„ו˙ ˘ל כל ‡ח„ מ‰ם ˙˙˜יימנ ‰בו בˆור ‰מעול ‰ומו˘למ˙.
ו‡י˙‡ ב‚מר‡ – ‰‰ו‡ „‡מר „ונו „יני‡ ,מרי ˘מע מינ ‰מ„ן ˜‡˙י „כ˙יב '„ן י„ין
עמו כ‡ח„ ˘בטי י˘ר‡ל'‰‰ ,ו‡ „‰ו‡ ‡˜ ‰זיל ו‡מר ‡כיף ימ‡ ‡סיסני ביר‡˙‡ ,ב„˜ו
ו‡˘כחו‰ו „מזבולון ˜‡˙י „כ˙יב 'זבולון לחוף ימים י˘כון' )פסחים ד.(.
מבו‡ר ˘ברכו˙ יע˜ב ביט‡ו ‡˙ טבע ˘‰בט כולו ,ע„ כ„י כך ˘כל בני ˘‰בט
ל„ורו˙י‰ם ‰יו מˆויינים ב˙כונו˙ ‡לו ,וחכמי י˘ר‡ל ‰י ‰ב‰ם ˙‰בונ ‰ל‰בחין לפי
ז ‰מ‡יז˘ ‰בט מוˆ‡ו ˘ל „‡‰ם.
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חלוקה לשבטים בכל העניינים המרכזיים של עם ישראל
ו‡כן בכל „‰ברים ‰מרכזיים ˘‰יו בי˘ר‡ל‰ ,י ‰ביטוי לכך ˘י˘ר‡ל מחול˜ים
לי"ב ˘בטים נפר„ים ‰נח˘בים כ'עמים' ,במ˜ביל ל‡˙‰ח„ו˙ם כעם ‡ח„ .כ‡˘ר
פירטנו לעיל.

וכן בכניס˙ם ל‡ר ıי˘ר‡ל מבו‡ר בי‰ו˘ע )פרק ג  -ד( ˘‰נס בע˙ עברם ‡˙ ‰יר„ן
˙‰רח˘ כ‡˘ר ˘נים ע˘ר ‡נ˘ים מכל ˘בטי י˘ר‡ל ‡י˘ ‡ח„ ל˘בט נכנסו ליר„ן ו‡ז
נב˜ע ‰יר„ן ,כלומר ˘נס ‰כניס ‰ל‡ר‰ ıי ‰עבור ˘נים ע˘ר ˘‰בטים ,וכן מבו‡ר
˘ם ˘נˆטוו ‰י‰ו˘ע ל˜ח˙ ˘נים ע˘ר ‡בנים מן ‰יר„ן ול˘ים ‡ו˙ם ב‚ל‚ל לזכר ‰נס,
וכן נ˙ן ˘נים ע˘ר ‡בנים ב˙וך ‰יר„ן ,וכל ז ‰מור‰˘ ‰נס ו‰ברי˙ עם כניס˙ם ל‡רı
נע˘ ‰מˆ„ עמי„˙ י˘ר‡ל כי"ב ˘בטים.
וכעין ז ‰מˆינו במזבח ˘ע˘‡ ‰לי‰ו ב‰ר ‰כרמל ˘נ‡מר בו – 'וי˜ח ‡לי‰ו ˘˙ים
ע˘ר‡ ‰בנים כמספר ˘בטי בני יע˜ב ו‚ו' ויבנ‡‰ ˙‡ ‰בנים מזבח ב˘ם ) '‰מלכים א'
יח ,לא(.
וכן י‰י ‰לע˙י„ לבו‡ ˘י‰י ‰בירו˘לים לכל ˘בט ˘ער בפני עˆמו ,וכ„כ˙יב
ביחז˜‡ל )מח ,לא( .כלומר ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ו˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰ב˙וכו מ˙ייחסים לכל ˘בט
ו˘בט.
ונמˆ‡ ˘בכל ‰עניינים ‰ח˘ובים ˘ל עם י˘ר‡ל ,ב‡ לי„י ביטוי ח˘יבו˙ זו ˘‰עם
מורכב מי"ב ˘בטים – ביˆי‡˙ מˆרים )י"ב שבילים בקריעת ים סוף( ,בברי˙ מעמ„ ‰ר
סיני )י"ב מצבות( ,בחנוכ˙ ‰מ˘כן )קרבנות הנשיאים( ,בכ‰ן ‚„ול )י"ב אבני החושן( ,בחניי‰
סביב למ˘כן )הדגלים( .בכניס˙ן ל‡ר) ıי"ב אבנים( ,בירו˘˙ ‡ר ıי˘ר‡ל )בנחלות השבטים(,
ובמ˜„˘ לע˙י„ לבו‡ )י"ב שערים(.
עם ישראל  -מציאות כפולה  -גוי וקהל גויים
ו‰נ ,‰מל˘ון ‰כ˙וב '‚וי ו˜‰ל ‚ויים' ,מבו‡ר ˘מבנ ‰עם י˘ר‡ל י˘ בו ˘ני פנים,
מˆ„ ‡ח„ ‰ם '‚וי' ‡ח„ ,ומ‡י„ך ‰ם '˜‰ל ‚ויים'.

כלומר˘ ,בוו„‡י ביסו„ו ˘ל „בר ‰ם עם ‡ח„ ,כי ‡ף ˘י˘ ‰ב„לים ˘ל ˙כונו˙
ו‡ופי בין ˘‰בטים ˘‰ונים‡ ,ולם ‰מ˘ו˙ף ˘ב‰ם רב על ‰מפרי„ ביני‰ם .ולכן עי˜ר
˘ם ‰עם מ˙ייח„ לכללו˙ ‡‰ומ‰˘ ,‰ם עם ‡ח„ בעל „בר מ˘ו˙ף‡ .ולם עם ז‡˙ ‰ו‡
עם ˘מורכב מי"ב עמים ˘ונים.
וזו ח˘יבו˙ בˆור˙ עם י˘ר‡ל‰˘ ,ו‡ 'עם' במובן מורחב‡ ,מנם י˘ בו עו˘ר ‚וונים
במספר מו˘לם ע„ ˘‰ו‡ כולל ב˙וכו י"ב 'עמים' ]במובן יו˙ר מˆומˆם[ ,ולכן כל
‡ח„ לעˆמו ˆריך ˘י‰י ‰לו ‚„ר 'עם'.
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נמˆ‡ ‡פו‡˘ ,עˆם ˙‰פל‚ו˙ ‰עם ל˘בטים ˘ונים‰ ,ינ ‰ברכ ‰מיוח„˙ במינ,‰
ב‰יו˙ ‰עם ע˘יר ומפו‡ר ברוב ‚ווניו ,ועם ז‡˙ ע„יין 'עם ‡ח„' ‰ו‡ ,בעל ˙רבו˙
ו˜˘‰פ‡ ‰ח˙‰ ,מלוכ„ כ‡י˘ ‡ח„ בלב ‡ח„ ˙ח˙ „‚ל ‡‰מונ ‰ב '‰וב˙ור˙ו .וז‰ו
‡˘ר בירך  ˙‡ '‰יע˜ב – 'פר ‰ורב‚ ‰וי ו˜‰ל ‚וים י‰י ‰ממך' )לה ,יא(.
ברכה פרטית וברכה משותפת
ועל פי ז ‰נבו‡ לב‡ר מ˘ ‰כ˙ב ר˘"י בפסו˜ ‰מסיים ‡˙ ברכ˙ יע˜ב ‡˙ בניו –
'כל ‡ל˘ ‰בטי י˘ר‡ל ˘נים ע˘ר ,וז‡˙ ‡˘ר „יבר ל‰ם ‡בי‰ם ,ויברך ‡ו˙ם ‡י˘
‡˘ר כברכ˙ו ברך ‡ו˙ם' )מט ,כח( .וכ˙ב ר˘"י – 'ברך ‡ו˙ם – ל‡ ‰י ‰לו לומר ‡ל‡
‡י˘ ‡˘ר כברכ˙ו ברך ‡ו˙ו ,מ˙ ‰למו„ לומר ברך ‡ו˙ם ,לפי ˘נ˙ן לי‰ו„‚ ‰בור˙ו
˘ל ‡רי ,‰ולבנימין חטיפ˙ו ˘ל ז‡ב ,ולנפ˙לי ˜לו˙ו ˘ל ‡יל ,יכול ˘ל‡ כללן בכל
‰ברכו˙˙ ,למו„ לומר ברך ‡ו˙ם' )תנחומא ויחי טז(.

ו„‰ברים ˆריכים ˙למו„ רב ,כי ‡ם ‡כן בסופו ˘ל „בר ני˙נו כל ‰ברכו˙ לכולם,
במ‡ ‰פו‡ נ˙ייח„ כל ‡ח„ ו‡ח„ ומ˙ ‰ועל˙ י˘נ ‰בברכ˘ ‰ני˙נ ‰ב˙חיל ‰במיוח„
לו.
ועיין '‚ור ‡רי '‰למ‰ר"ל ˘בי‡ר כוונ˙ ר˘"י – '‡ינו רוˆ ‰לומר ˘כולם ˘וים
בברכ˙ם‡„ ,ם כן 'ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„ '‰י‰י˘ ‰ייך ‡ˆל כל ‡ח„ ו‡ח„ וז ‰ל‡ י˙כן,
וכן כל ‰ברכו˙‡ ,ל‡ כי מ˘ ‰י˘ בי‰ו„‚ ‰בור˙ ‡רי ולבנימין ז‡ב – ב„בר מ ‰ממנו
י‰יו ˘וים ˘י‰י ‰לר‡ובן ˜ˆ˙ „מיון ‡ל ‡רי‡ ,בל ל‡ ‡רי ‚מור‡ ,בל ‰עי˜ר ‰ו‡
ב‡ו˙ו ˘בט ˘נ˙ברך ב‡ו˙‰ ‰ברכ ,‰ר˜ ˘כולל כולם יח„ ב„בר מ ‰מן ‰ברכו˙ י‰יו
כולם ˘וים'.
ובי‡ור „‰ברים ‰ו‡ ,כי בוו„‡י כל ברכ˘ ‰ני˙נ ‰לכל ˘בט ,זו ‰י‡ ‡כן ‰ברכ‰
‰מיוח„˙ לו ,ובמעל ‰זו י˙בט‡ עי˜ר יחו„ו ועניינו ˘ל כל ˘בט מ˘בטי י˘ר‡ל.
‡ולם מלב„ ‰ברכ‰ ‰פרטי˙ וייחו„י˙ ˘ני˙נ ‰לכל ˘בט‰ ,וסיף יע˜ב לברכם
בכלליו˙˘ ,ל‡ י‰יו ‡ף ˘בט מ˘ולל מ˘‡ר ‰מעלו˙ ˘ל‡ נ˙ברך ב‰ם כעי˜ר עניינו,
‡ל‡ כל מעל˘ ‰ניחן ב‡ ‰ח„ ˘‰בטים ב‡ופן מיוח„‰ ,רי ˘על כל פנים במי„‰
מסויימ˙ י ‡‰לכולם חל˜ ב ,‰על מנ˙ ˘ל‡ י‰יו מחוסרים מ˘לימו˙ם.
‡כן נר‡‰˘ ‰עי˜ר בז‰ ‰ו‡ ,כי ‡למל‡ כן ל‡ ‰י˘˜ ‰ר ו˘י˙וף בין ‡‰חים,
וב‰כרח ˘י‰י ‰ל‰ם בכללו˙ם ‚ם ˙כונו˙ מ˘ו˙פו˙ ‡˘ר י˘˜פו ‡˙ ‡ופיים ‰כללי
‰מ‡וח„ ,כי ב‰ע„ר ˙כונו˙ מ˘ו˙פו˙ י‰יו מחוסרים מ‡ח„ו˙ם כ‚וי ‡ח„ .ו˙כלי˙
˘למו˙ ‰ברכ ‰מ˙˜יימ˙ „וו˜‡ ב˙‰מז‚ו˙ '˜‰ל ‚ויים' לכלל '‚וי ‡ח„' ,כ‡˘ר כל
‡ח„ ו‡ח„ בולט במעל˙ו ‰מיוח„˙‡ ,ך מ‡י„ך ‡ינו מ˘ולל ממעלו˙ ˘‡ר ‡חיו.
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שפט

כלומר‡ ,מנם '‚וי' ‡ח„‡ ,ך כז‰ ‰מורכב מ'˜‰ל ‚וים' ,כ‡˘ר כל ‡ח„ בס‚נונו
‰מיוח„ לו ,ממל‡ ‡˙ ˙כלי˙ כלל ‰עם ,ל„בו˜ ב„רכי  '‰ול‰יו˙ לו לעם ס‚ול.‰
נתינת הארץ בנתינה כפולה

ועיין בפר˘˙ וי˘לח ˘בי‡רנו על פי ז ,‰מ˘ ‰כפל ‰כ˙וב ב‰בטח ‰ליע˜ב ו‰זכיר
˘˙י נ˙ינו˙ בזו ‡חר זו – 'ו‡˙ ‡‰ר˘‡ ıר נ˙˙י ל‡בר‰ם וליˆח˜ לך ‡˙ננ ,‰ולזרעך
‡חריך ‡˙ן ‡˙ ‡‰ר) 'ıלה ,יב( נ˙ינ‡ ‰ח˙ ליע˜ב – 'לך ‡˙ננ ,'‰ונ˙ינ ‰נוספ˙ לזרעו –
'ולזרעך ‡חריך ‡˙ן ‡˙ ‡‰ר.'ı
ו„‰ברים ˆריכים בי‡ור רב ,ל˘ם מ‰ ‰וˆרכ ‰כפילו˙ זו ומ ‰ב‡ „‰בר ללמ„נו,
ו‰ל‡ לכ‡ור ‰מ‡חר ˘ני˙נ‡‰ ‰ר ıליע˜ב‰ ,רי כבר מובטח˙ ועומ„˙ ‰י‡ לבניו
‡חריו .ו‰י„ ‰י בנ˙ינ˙ ‡‰ר ıליע˜ב לב„ו ,וי‰יו בניו נכללים בנחל˙ו.
ובי‡רנו על פי „‰ברים ‡‰מורים ,כי כ˘ם ˘'‚וי ו˜‰ל ‚ויים' מ˘מעו˙ו ‰י‡ 'עם
‡ח„' ‰מורכב מ'עמים' ˘ונים ,כ‡˘ר כל ˘בט ו˘בט ייחו„ו וס‚ול˙ו עמו .וכ„רך
˘עמים נפר„ים ז˜ו˜ים ל‡רˆו˙ נפר„ו˙ כ„י ל‰נ‰י‚ ‡˙ ‡ורח חיי‰ם ,ב˘ל ‰יו˙ם
בעלי ˙רבויו˙ ˘ונו˙ ,ז˜ו˜ים ‰ם לנחול חל˜י ‡ר ıנפר„ים ,ב‰ם יˆלח בי„ם ל˜יים
‡˙ ‡ורח חיי‰ם ומילוי ˙עו„˙ם כי‡ו˙.
‰נ ‰כי כן ,מˆ„ ‰בטח˙  '‰ליע˜ב ל˜‰ים ממנו '˜‰ל עמים' ,מ˙חייב˙ נ˙ינ˙ ‡רı
מיוח„˙ לכל עם ועם בפני עˆמו ,כעין ‡רˆו˙ ˘ונו˙ ‰ני˙נו˙ לעמים ˘ונים ,כ‡˘ר כל
נחל ‰נח˘ב˙ כמ˙נ ‰מיוח„˙ מ‡˙ .'‰
וז‰ו פ˘ר˘ ‰ל כפילו˙ נ˙ינ ‰זו ,לומר כי נ˙ינ˙ ‡‰ר ıלבני י˘ר‡ל ‡ף ‰י‡ ני˙נ‰
מ˙וך ˘ני ‡ופנים ‡לו ‰מוטבעים במבנ‡‰ ‰ומ˘ ,‰מˆ„ ‡ח„ ‰ם זוכים ב ‰כמ˙נ‰
‡ח˙ מ‡וח„˙ ,מכוח נ˙ינ˙ ‰ליע˜ב ‡בי‰ם – 'לך ‡˙ננ ,'‰ומˆ„ ז ‰נוחלים עם י˘ר‡ל
כולו ‡˙ כללו˙ ‡ר ıכנען‡ .ולם נוסף על ז‚ ,‰ם כל ˘בט ו˘בט חל˜ו ני˙ן לו במ˙נ‰
י˘יר ‰מ‡˙  ,'‰ו‰יינו 'ולזרעך ‡חריך ‡˙ן ‡˙ ‡‰ר ,'ıומˆ„ ז ‰נוחל כל ˘בט ו˘בט
‡˙ ‡רˆו ‰מיוח„˙ לו.
ענין הדגלים שה' בא לשכון בתוך כל שבט כשלעצמו

ו‰נ ‰מˆינו ˘נˆטוו י˘ר‡ל ב˙חיל˙ ספר במ„בר ל‰ימנו˙ לפי ˘בטי‰ם – 'וי„בר
‡ '‰ל מ˘ ‰במ„בר סיני ב‡‰ל מוע„ ב‡ח„ לחו„˘ ˘‰ני ב˘נ˘‰ ‰ני˙ לˆ‡˙ם מ‡רı
מˆרים ל‡מר‡˘ .ו ‡˙ ר‡˘ כל ע„˙ בני י˘ר‡ל למ˘פחו˙ם לבי˙ ‡בו˙ם במספר
˘מו˙ כל זכר ל‚ול‚לו˙ם' )במדבר א ,א(.
ו‡חר כך נˆטוו ל˙‰חל˜ בחניי˙ם לפי ˘בטי‰ם למחנו˙ ול„‚לים.
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ו‡י˙‡ במ„ר˘ )במדב"ר ב ,ג( ˘ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור ‰ר‡ו י˘ר‡ל ‡˙ ‰מל‡כים ע˘ויים
„‚לים „‚לים ,ונ˙‡וו ל‰יו˙ „‚לים כמו˙ם ,ו‡כן נ˙ן ל‰ם ˜‰ב" ˙‡ ‰ס„ר ‚„‰לים.
„‰יינו ˘ז ‰כבו„ ‰˘ '‰ו‡ ˘וכן ב˙וך כמ ‰וכמ„‚ ‰ו„ים.
ונר‡‰˘ ‰מ˘מעו˙ ו‰טעם ל˜ביע˙ „‚לים ומחנו˙‰ ,יינו ˘בז ‰מ˙בט‡  '‰ב‡
ל˘כון ב˙וך כל ˘בט ו˘בט מבני י˘ר‡ל ,ול‡ ר˜ ב˙וך כללו˙ ‰עם ,כלומר ˘˘‰ר‡˙
˘‰כינ ‰בי˘ר‡ל ‰י ‰ב˘ ‰ני פנים ˘ל ‰ופע‰ ,‰ן ˘ב‡ ל˘כון מˆ„ כללו˙ ‰עם ,ו‰ן
לכל ˘בט בנפר„.
ו‰יינו כמבו‡ר כ‡ן ˘נ˙ברך יע˜ב ‡בינו '‚וי ו˜‰ל ‚ויים' ,כלומר ˘כל ˘בט ‰ו‡
עם ח˘וב בפני עˆמו ,וכל ˘בט ר‡וי ˘˙˘כון בו ˘‰כינ ‰מˆ„ עˆמו .ובכל ז‡˙ י˘
ב‰ם ˙כונ ‰כללי˙ ‰מ‡ח„˙ ‡˙ כולם – ‡ופי מרומם ונעל‰ ‰מ˘ו˙ף לכולם ,ו‰ו‡
‰מפרי„ ביני‰ם ל˘‡ר ‡ומו˙ ‰עולם' .ומי כעמך י˘ר‡ל ‚וי ‡ח„ ב‡ר.'ı
שני הפנים של עם ישראל במניינם

ו‰נ ‰מלב„ ‰מנין ˘ל חומ˘ במ„בר ב˘נ˘‰ ‰ני˙ בחו„˘ ˘‰ני ,כבר ˜„ם מנין ˘ל
כל י˘ר‡ל ‡˘ר נˆטוו עליו בפר˘˙ 'כי ˙˘‡' ,ונמנו בו ˜ו„ם ˜‰מ˙ ‰מ˘כן ,ונזכר
סיכומם בפר˘˙ פ˜ו„י – '‡ל ‰פ˜ו„י ‰מ˘כן מ˘כן ‰ע„ו˙ ‡˘ר פו˜„ על פי מ˘‰
עבו„˙ ‰לויים בי„ ‡י˙מר בן ‡‰רן ‰כ‰ן ו‚ו' .ב˜ע ל‚ול‚ול˙ מחˆי˙ ˜˘‰ל ב˘˜ל
˜‰ו„˘ לכל ‰עובר על ‰פ˜ו„ים מבן ע˘רים ˘נ ‰ומעל ‰ל˘˘ מ‡ו˙ ‡לף ו˘ל˘˙
‡לפים וחמ˘ מ‡ו˙ וחמי˘ים' )שמות לח ,כא-כו(.
ו‰נ ‰ב‡ו˙ו ‰מנין נמנו כל ‰עם יח„ בלי חלו˜ ‰ל˘בטים ל„ע˙ מנין כל ˘בט,
˘ל‡ ‰יˆ ‰ורך בכך‡ .מנם ל‡חר מכן כ‡˘ר זכו לחנו˙ מסביב למ˘כן ב‡ופן ˘ל
מחנו˙ ו„‚לים ‰יˆ ‰ורך למנו˙ם 'למ˘פחו˙ם לבי˙ ‡בו˙ם'‰„ ,יינו כ„י ל„ע˙ ‰מנין
˘ל כל ˘בט בפני עˆמו˘‡ ,ר במנין ˜‰ו„ם ל‡ נח˙ו לח˘בון ז .‰וכן כ˙ב ‰רמב"ן –
'כי ‰יˆ ‰ורך ˘י˙ייחסו ל˘בטי‰ם בעבור ‚„‰לים' )במדבר א ,מה(.
‰נ ‰כי כן ‚ם במנין עם י˘ר‡ל ב‡ו לי„י ביטוי ˘ני ‰פנים ˘ל מˆי‡ו˙ ‰עם ,כעם
מ‡וח„ בעל מנין ‡ח„ ,וכעם ‰מורכב מ˘בטים ˘כל ‡ח„ נמנ ‰בפני עˆמו.
]ונר‡˘ ‰ז‰ ‰טעם ˘ˆיוו '‰ ‰על ‰מנין בחו„˘ ˘‰ני ,ול‡ מי„ עם ˜‰מ˙ ‰מ˘כן
בחו„˘ ‰ר‡˘ון‰ ,יינו מ˘ום ˘‰י ‰רˆון  '‰לבט‡ ˙חיל ‰במנין בפני עˆמו ‡˙
˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰מˆ„ כללו˙ ‰עם ,ור˜ ‡חר ˘ב‡ לי„י ביטוי פן ז‡ ,‰פ˘ר ל‰וסיף
‡˙ ‰פן ‰נוסף ˘ל ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰ ‰ב‡‚ ‰ם מˆ„ כל ˘בט בפני עˆמו[.
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קרבנות הנשיאים  -הדגשת הפן המיוחד של כל שבט

וכמו כן ז‰ ‰טעם ˘‰נ˘י‡ים ‰בי‡ו כל ‡ח„ בפני עˆמו ˜רבן לחנוכ˙ ‰מזבח,
כלומר ˘‰ו‡ ב‡ לבט‡ ‡ופן ז˘ ‰ל ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰„ ,‰יינו ˘‰מזבח ני˙ן עבור כל
˘בט בפני עˆמו ,וכל ˘בט חו‚‚ ‡˙ 'חנוכ˙ ‰מזבח' ‰פרטי˙ ˘לו.
ונר‡˘ ‰מ˘ום כך ˆיו' – '‰ ‰וי‡מר ‡ '‰ל מ˘ ‰נ˘י‡ ‡ח„ ליום נ˘י‡ ‡ח„ ליום
י˜ריבו ‡˙ ˜רבנם לחנוכ˙ ‰מזבח' )במדבר ז ,יא( .לבט‡ ז‡˙ ˘כל ˘בט י˘ לו 'חנוכ˙
‰מזבח' מיוח„˙ לעˆמו .ועיין במ˘נ ‰ברור) ‰סימן תכט סק"ז( ל‚בי ‡מיר˙ ˙חנון בחו„˘
ניסן ˘כ˙ב ˘בכל יום ˘‰י‰ ‰נ˘י‡ מ˜ריב‰ ,י ‰יו"ט ˘ל ˘‰בט .ו‰יינו כ‡מור ˘עבור
כל ˘בט ‰י ‰יום 'חנוכ˙ ‰מזבח' מיוח„ עבורו.
וי˘ לומר ˘ז‚ ‰ם ‰טעם ˘˜רבנו˙ ‰נ˘י‡ים חוזרים ונ˘נים בפר˘˙ נ˘‡ כל ‡ח„
בפני עˆמו י"ב פעמים‡ ,ף ˘‰כל ‡ו˙ו ˜רבן ונכ˙ב ב‡ו˙ו ל˘ון‡ ,ולם נכ˙בו בפני
עˆמן בכ„י ל‚„‰י˘ ˘כל ˜‰רב‰ ‰י‡ בפני עˆמ ,‰ול‡ כחל˜ מ˜רבן ‡ח„ ‚„ול
˘˙‰חל˜ לי"ב ימים.
ועיין ברמב"ן ˘כ˙ב ˘ל‡ ‰י˙‰ ‰חלט ‰מ˘ו˙פ˙ ˘ל כל ‰נ˘י‡ים ˘‰סכימו יח„יו
ל‰בי‡ ‡˙ מספר ˜‰רבנו˙ ‰ללו‡ ,ל‡ כל נ˘י‡ ונ˘י‡ ח˘ב לעˆמו ל‰בי‡ ˜רבן,
ועל ‰בלבו מנין ז˘ ‰ל ˜‰רבנו˙ ,ומ‡˙ ‰ '‰י˙ ‰ז‡˙ ˘כולם כיוונו ל„בר ‡ח„ ו˘‰וו
„ע˙ם למספר ז.‰
ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘מבי‡ מ„ברי חז"ל במ„ר˘˘ ,לכל נ˘י‡ ‰י ‰נימו˜ מ˘לו לטעם
מספר ˜רבנו˙ ‡לו .ועיין ˘ם ˘כל נ˘י‡ ‰י ‰טעמו למספר ˜‰רבנו˙ נובע מעניינו
ובחינ˙ו ‰מסויימים ˘ל ˘בטו.
ומ˘מעו˙ „‰בר ˘‡ף ˘‰יו ˜‰רבנו˙ ˘ווים במספרם‡ ,ך ב˙וכנם ועניינם ‰י‰
˜‰רבן ˘ל כל נ˘י‡ סו‚ ˜רבן ˘ונ ‰וייחו„י ל‚מרי ב‡˙‰ם לרעיון וענין ˘‰בט ,ולכן
מו„‚˘ בכל ‡ח„ מ‰ם '˜רבנו' כלומר ˘‰ו‡ ˜רבן ˘לו לב„ו .ו‰בן.
ו‰יינו כ„נ˙ב‡ר ˘בפר˘ ‰זו ב‡' ‰חנוכ˙ ‰מזבח' מˆ„ כל ˘בט ו˘בט בפרטו˙.
שני הפנים גם יחד בחנוכת המשכן והמזבח

ו‰נ ‰נמˆ‡ ˘ב˜‰מ˙ ‰מ˘כן ב‡ח„ בניסן ב‡ו לי„י ביטוי ˘ני ‡ופני 'חנוכ˙ ‰מזבח'
במ˜ביל˘ .מˆ„ ‡ח„ ‰י ‰בו ‡˙ ‰פן ˘ל ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ˘ ‰ל כללו˙ ‡‰ומ ,‰ו˙‰ור‰
מפר˘˙ בפר˘ ‰בפני עˆמ˜ ˙‡ ‰רבנו˙ חנוכ˙ ‰מ˘כן ו‰מזבח ˘מˆ„ כללו˙ ‰עם,
‰מבו‡רים בפר˘˙ ˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים ו˘‰מיני למילו‡ים בפר˘˙ ˘מיני .ו‡ילו
בפר˘˙ נ˘‡ נ˙ב‡רו ˜רבנו˙ חנוכ˙ ‰מזבח ˘ב‡ו מˆ„ כל ˘בט בפני עˆמו˘‡ ,ר
˜˙‰יימו ב‡ו˙ו יום עˆמו ,ובכל ז‡˙ נ˙פר˘ו בפני עˆמן ,מכיון ˘יסו„ם בפן ˘ונ‰
˘ל ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ.‰
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וב‡מ˙ ‚ם בחנוכ˙ ‰נ˘י‡ים עˆמ‰ ‰י ‰ביטוי ל˘ני ‰פנים‰ ,ן לˆ„ ‰מ˘ו˙ף ˘ל
כל עם י˘ר‡ל˘‰˘ ,כינ˘ ‰ור ‰ב‰ם כעם ‡ח„ .ו‰ן לˆ„ ‰נוסף ˘ל חנוכ˙ ‰מזבח
מˆ„ כל ˘בט עבור עˆמו ,כי מלב„ ˜‰רבנו˙ ל˜‰רב‰ ‰בי‡ו ‰נ˘י‡ים ‚ם ‡˙ ˙רומ˙
‰ע‚לו˙ ו˘‰וורים ל'חנוכ˙ ‰מ˘כן' .ו‰נ˜‰ ‰רבנו˙ לחנוכ˙ ‰מזבח ב‡ו מכל ‡ח„
בפני עˆמו ,ו‡ילו ‰ע‚לו˙ ו˘‰וורים ‰יו מ˘ו˙פים לכולם יח„ )כמבואר במקראות שם,
ויבואר במקומו בעז"ה(.
וי˘ ל‰וסיף ˘‚ם ב˜רבנו˙ 'חנוכ˙ ‰מזבח' מˆינו בפר˘ ‰זו ˘ני מבטים ‡לו‰˘ ,רי
ב˙חיל ‰כ˙ב˙ ‰ור ‰מספר ˜‰רבנו˙ ˘ל כל ˘בט ו˘בט לעˆמו כל ‡ח„ ביומו ,ו‡חר
כך סיכמ˙‰ ‰ור ‰וכלל ‰מספר ˜‰רבנו˙ ˘ל כל ˘‰בטים יח„ .ו‰נ ‰לכ‡ור˙ ‰מו‰
ל‡יזˆ ‰ורך כ˙ב˙ ‰ור ˙‡ ‰ח˘בון ‰סיכום ומ ‰ז ‰מלמ„נו] ,וכי ‡ין ‡נו יכולים ‡נו
לעמו„ בעˆמנו על ח˘בון ‰סכום ‰כללי[‡ .ל‡ נר‡˘ ‰כ˙ב˙ ‰ור ‰ז‡˙ כ„י לבט‡
‡˙ ‰מבט ‰כללי „‰יינו ˘‰מ˘כן ו‰מזבח מ˘ו˙פים לכולם יח„ ,וממיל‡ י˘ לר‡ו˙
˜רבנו˙י‰ם ‚ם כ˜רבן מ˘ו˙ף לכולם יח„ .ו‰בן.
אבני החושן  -שלימות מתוך הרכבה

ביטוי מוח˘י לכפילו˙ פנים זו ,מˆינו ב‡בני ‰חו˘ן ‡˘ר נ˘‡ו ‡˙ ˘מו˙ ˘בטי
י˘ר‡ל‰˘ ,יו מסו‚ים וˆבעים ˘ונים ז ‰מז .‰ובוו„‡י ˘‚ווני ‡‰בנים ‰יו ˙ו‡מים
לעניינו ‰מיוח„ ˘ל כל ˘בט ,ובר˘"י על ‰פסו˜ '‡י˘ על „‚לו ב‡ו˙ו˙' ,פיר˘ – 'כל
„‚ל י‰י ‰לו ‡ו˙ מפˆ ‰בוע˙ ‰לוי ‰בוˆ ,בעו ˘ל ז ‰ל‡ כˆבעו ˘ל זˆ ,‰בע כל ‡ח„
כ‚וון ‡בנו ˜‰בוע ‰בחו˘ן ,ומ˙וך כך יכיר כל ‡ח„ ‡˙ „‚לו' )במדבר ב ,ב והוא מתנחומא
במדבר יב(.
‡ולם בˆ„ ‰יו˙ם ˘ונים ומיוח„ים כל ‡בן לעˆמו – ‰יו כל ‡‰בנים יח„יו מרכיבים
˙כ˘יט ‡ח„ ‰מ‡‚„ ‡˙ כולם יח„יו .ו‡ם ˙חסר ‡בן ‡ח˙‰ ,ב‚„ פסול ,ו‰כ‰ן „‚‰ול
מחוסר ב‚„ים.
ולפי ז ‰י˘ לב‡ר במ‡˘ ‰מרו '‚מירי „ל‡ כל˘ ‰בט‡' ,ב‡ופן נוסף˘ ,ז‚ ‰ם מˆ„
כללו˙ ‡‰ומ‡˘ ,‰ם ח"ו יחסר ˘בט ˘לם מעם י˘ר‡ל˘ ,וב ל‡ י‰י ‰עם י˘ר‡ל
במבנ‰ ‰נכון ˘ל י"ב עמים ˘ונים .ולכן מוכרח לˆורך ˘לימו˙ עם י˘ר‡ל ˘ל‡ י‡‰
'כל˘ ‰בט‡' ח"ו ,בכ„י ˘˙˘˙מר ˆור˙ו ‰מ‰ו˙י˙‰˘ ,י‡ '‚וי ו˜‰ל ‚ויים'.
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שצג

ב

מאמר ב

לא יסור שבט מיהודה
התמיהה על הדורות הרבים שלא היה מלך מיהודה

'ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„ ‰ומחו˜˜ מבין ר‚ליו ע„ כי יב‡ ˘יל ‰ולו י˜ ˙‰עמים' )מט ,י(.
בפסו˜ ז ‰מ˙עורר˙ ˙מי ‰‰יסו„י˙˘ ,מ‡חר ˘יע˜ב ˜בע ברוח ˜„˘ו˘ ,י‰ו„‰
י‰י‰ ‰מלך ו‰מנ‰י‚ על י˘ר‡ל ,מ„וע ‡יפו‡ ˙‰עכב „‰בר ע„ „ו„ ו˘למ .‰ו‰רי מ‡ז
יˆי‡˙ מˆרים ‰י˙‰ ‰נ ‰‚‰בי˘ר‡ל ˙חיל ‰על י„י מ˘ ,‰ו‡חר כך על י„י י‰ו˘ע,
ו‡י˙‡ בחז"ל ˘מ˘ ‰וי‰ו˘ע נח˘בים כמלכים על י˘ר‡ל„ .מˆינו ˘מ˘‰ ‰י ‰לו
„ין מלך לכמ ‰עניינים ,וכ„כ˙יב – וי‰י בי˘ורון מלך )דברים לג ,ה( ˘נ˙פר˘ בחז"ל על
מרע") ‰שמו"ר מח ,ד( ,וכן י‰ו˘ע נ˜ר‡ 'מלך' )רמב"ם הלכות מלכים פ"א ה"ג(.
ו‚ם ‡חר כך ‰י˙‰ ‰נ ‰‚‰מסויימ˙ בי˘ר‡ל על י„י ˘‰ופטים ˘‰יו מכל ˘‰בטים.
ובפרט ˘‡ול ˘נמ˘ח למלכו˙ על פי  '‰על י„י ˘מו‡ל ‰נבי‡ ,ו˙מו ‰מ„וע ל‡
נ˙˜יים בכל ‡ו˙ם „‰ורו˙ מ˘ ‰נ‡מר 'ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„ .'‰ו‰רי ‰י‡ נבו‡‰
ו‰בטח˘ ‰נ˙ן יע˜ב לי‰ו„.‰
וכן ˆריך בי‡ור מ‰˘ ‰יו ‰ח˘מונ‡ים ‰כ‰נים מ˘בט לוי ˘‰יו ˆ„י˜ים וט‰ורים
)כלשון תפילת 'על הניסים'( ,וכיˆ„ ˙‰מנו למלכים על י˘ר‡ל ,וכן בעלי˘ ‰ל בנין בי˙ ˘ני
‰י ‰עזר‡ ‰סופר ‰מנ‰י‚ ו‰ו‡ ‰י ‰כ‰ן .ומפר˘י ˙‰ור˙‰ ‰חבטו בז ‰ו‡‰ריכו ליי˘ב
˙מי‰ו˙ ‡לו כל ‡ח„ ב„רכו ,עיי"˘.
ו‰רמב"ן נ˜ט ˘‡ף י˘ ‡יסור ב„בר‡ ,ולם ‚ם לפי „עו˙ ‰מפר˘ים ˘‡ין כ‡ן ‡יסור
‡ל‡ נבו‡˙‰ ,‰מי ‰‰בעינ ‰עומ„˙ ,כיˆ„ ˜˙‰יימ ‰נבו‡ ‰זו ,כ‡˘ר ˘נים רבו˙ כל
כך סר ˘בט ‰מלוכ ‰מי‰ו„.‰
עם ישראל יצירה מיוחדת מאת ה'

ו‰נר‡ ‰בז‰„ ,‰נ ‰כ˙יב 'עם זו יˆר˙י לי' )ישעיה מג ,כא( .כלומר ˘יחו„יו˙ו ˘ל
עם י˘ר‡ל מˆריכ‰ ‡‰˙˘ ‰ויי˙ם יˆיר˘ ‰ל  ,'‰ובכך ‰ם נח˘בים עמו ‰מיוח„ לו.
ו‡ף ˘כל ‰עולם ‰רי נבר‡ ונוˆר מ‡˙ ‡ ,'‰מנם בכך ˘‰˙‰וו˙ו ˘ל עם י˘ר‡ל ‰י‰
ב„רך ˘ל ניסים ונפל‡ו˙ ˘ל‡ כ„רכו ˘ל עולם ,על י„י ז ‰מ˙ייח„ עם י˘ר‡ל ל‰יו˙
נ˜ר‡ יˆיר ‰מיוח„˙ ˘ל  .'‰ובמ˜ו"‡ בי‡רנו ˘ז‰ ‰טעם ˘‡‰מ‰ו˙ ‰יו ע˜רו˙ ויל„ו
בנס ,בכ„י ˘בכך י˙ייח„ ‰עם ל‰יו˙ יˆיר˘ ‰ל ‡ .'‰כן עי˜ר „‰בר ˙‰בט‡ בע˙
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יˆי‡˙ מˆרים ˘‰י ‰ב‡ו˙ו˙ ובמופ˙ים ‚לויים בפריˆ˙ כל ‚„רי ‰טבע˘ ,כל ז ‰נוע„
בכ„י ˘עם י˘ר‡ל י˙‰וו ‰ביˆיר ‰מחו„˘˙ מ‡˙  .'‰ו‰נ ‰כל ‰ניסים „‚‰ולים ‡˘ר
ל˘מעם ר‚ז ‰וחל ‰כל ‡‰ר‰ ,ıיו ר˜ ב˙˜ופ‰ ‰ר‡˘ונ‡ ,‰ולם ל‡חר מכן ‡ף ˘‰יו
מונ‚‰ים ב‰נ‚ ‰‚‰לוי ‰ונבו‡י˙ ,ל‡ ע˘ ‰עמ‰ם  '‰ניסים מסעירים כ‡לו .מ˘ום ˘ז‰
‰י ‰נˆרך ר˜ ב˙˜ופ˙ ‰יˆיר ‰וייסו„ ‡‰ומ ,‰ל‰בליט ול‚לו˙ כי ‰ם עם נוˆר ונבר‡
מ‡˙ .'‰
תקופת היצירה  -הנהגה ישירה מה'

ובז ‰יבו‡ר ענין מינוי ‰מנ‰י‚ים ˘ל עם י˘ר‡ל˘ ,כל עו„ ˘‰עם ‰י ‰נ˙ון
בחבלי לי„˙ו ו˙˜ופ˙ ‰יˆיר˘ ‰לו‰ ,י˙‰‰ ‰נ ‰‚‰י˘יר ‰מ‡˙ ˘‡ ,'‰ר ‰ו‡ חולל
‡˙ ‰נפל‡ו˙ „‚‰ולו˙ ,מוˆי‡ם ממˆרים מוליכם במ„בר וכוב˘ לפני‰ם ‡˙ ‡‰רı
ומורי˘ מפני‰ם ‚ויים ‚„ולים ועˆומים בניסים וב‡ו˙ו˙ .ור˜ ‡חר ˘˙ס˙יים ˙˜ופ˙
‰יˆיר ‰וי‰יו בנויים כעם מו˘לם ,וי‚יע ‰זמן ˘ל ‰ס„ר ˜‰בוע ˘ל עם י˘ר‡ל ,כ‡˘ר
עם י˘ר‡ל כבר י ‡‰מבוסס כממלכ‡ ,‰ז יבו‡ ˙ורו ˘ל ‰מלך לעמו„ בר‡˘ם .ו'‰
יבחר ‡˙ ‰מלך מ˘‰בט ‰ר‡וי למלוכ ‰ו‰יינו ˘בט י‰ו„ ,‰ו‰ו‡ י˘ב על כס‡ '‰
למלוך על י˘ר‡ל‡ .בל כל עו„ ˘נמ˘כ˙ ‰יˆיר ‰ו˙˜ופ˙ ‰בנין ˘ל עם י˘ר‡ל ע„יין
‡ין ˘ייך ב‰ם ס„ר ˘ל מלכו˙ ,כי ‡ופן ‰יˆיר‰ ‰י‡ על י„י ‰נ ‰‚‰י˘יר ‰מ‡˙ '‰ב.
הנהגת משה ויהושע  -בתקופת יציאת מצרים

ולכן ב˙˜ופ˙ יˆי‡˙ מˆרים ‰י˙‰‰ ‰נ ‰‚‰בי„י מ˘] ‰ו‡‰רן[ ˘‰ו‡ מ˘בט לוי,
וכן ‰י ‰נבי‡ ו‡י˘ ‡‰לו˜ים ,ומט‡‰ ‰לו˜ים בי„ו .ובכך מ˙בט‡ ˘‰יˆיר˘ ‰ל עם
י˘ר‡ל נע˘י˙ ב‡ופן י˘יר מ‡˙  ,'‰ו‰נ ˙‚‰י˘ר‡ל ‰י˙ ‰על י„י ˘לוחי ] '‰וכ‰ניו[,
לע˘ו˙ ‡˙ כל ‰מע˘ים ב‰נ‰ ˙‚‰עם ,לכל ‰י„ ‰חז˜ ‰ולכל ‰מור‡ „‚‰ול .וכ„‡י˙‡
– 'וי˘לח מל‡ך ויוˆי‡נו ממˆרים' )במדבר כ ,טז( ,וכי מל‡ך ‰י‡ ,‰ל‡ ז ‰מ˘) ‰מדרש
תהילים נב(.
וכן י‰ו˘ע ‰י‰ ‰מ˘ך ‰נ˙‚‰ו ˘ל מ˘ ‰וכפי ˘‡‰רכנו בז ‰במ˜ו"‡ )תורה ודעת

גליון ' 90ביאורי תורה'( .ו‡כן על י„י י‰ו˘ע נע˘ו לי˘ר‡ל ניסים ‚„ולים ומפורסמים כמו
ב˜יע˙ ‰יר„ן ,ונפיל˙ חומ˙ יריחו ,ו˘מ˘ ב‚בעון „ום ,ו‡בני בר„ על מלכי כנען.
˘כל ‡לו ‰ם ‰נ ‰‚‰על טבעי˙ .ול‡ נע˘ו ניסים כמו ‡לו כי ‡ם למ˘ ‰וי‰ו˘ע,
˘סו‚ ‰נ˙‚‰ם ‰י˙ ‰ב‡ופן ˘עם י˘ר‡ל מונ ‚‰י˘ירו˙ מ‡˙  ,'‰ו‰ם ‰יו כביכול י„‡
‡ריכ˙‡ ˘ל ˜‰ב" ‰למלוך על י˘ר‡ל ול‰נ‰י‚ם ,ע„ ˘י˙בסס בניינו ˘ל עם י˘ר‡ל
ב  .ומצינו דוגמא לרעיון זה בבריאת העולם ,דאיתא בגמרא )ר"ה לא' (.ביום השישי ה' מלך גאות לבש  -שגמר מלאכתו
ומלך עליהם' .מבואר בזה שאין הזמן ראוי למלכות אלא אחר השלמת היצירה.
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שצה

˘‡ז י‚יע ˙ורו ˘ל מלכו˙ י‰ו„ .‰ועיין במ„ר˘ ˘‡מרו על י‰ו˘ע – '˘‰י˙‰ ‰מלכו˙
˘‡ול ‰בי„ו' )ב"ר צח ,טו(.
וכן ˘‰ופטים ‰יו מנ‰י‚ים בי˘ר‡ל ר˜ ב˙ור ˘ליחי  ,'‰ל‰וביל ‡˙ ‰עם ‡ל
˘לימו˙ בניינו כל עו„ נמ˘כ˙ ˙˜ופ˙ ‰יˆיר.‰
וכמו ˘מˆינו בע˙ני‡ל בן ˜נז – 'ו˙‰י עליו רוח  '‰וי˘פוט ‡˙ י˘ר‡ל' )שופטים ג,

י( .וכן כ˙יב ב‚„עון – 'ורוח  '‰לב˘„‚ ˙‡ ‰עון' )שם ו ,לא( .וביפ˙ח נ‡מר – 'ו˙‰י על
יפ˙ח רוח ) ''‰שם יא ,כט( .וכן ב˘מ˘ון כ˙יב – 'ו˙חל רוח  '‰לפעמו' )שם יג ,כה( .ו‡י˙‡
ב‚מר‡ – '‡מר רבי יוחנן ˘מ˘ון על ˘מו ˘ל ˜‰ב" ‰נ˜ר‡˘ ,נ‡מר )תהילים פד ,יב( 'כי
˘מ˘ ומ‚ן ‡ '‰לו˜ים' )סוטה י.(.
וכן ˘מו‡ל ‰י ‰בעי˜רו נבי‡ ,ו‰נ˙‚‰ו ‰י˙ ‰כ˘ליח ונבי‡  ,'‰וכ˙יב ב˘מו‡ל –
'‡˘‰יל˙‰ו ל '‰כל ‰ימים ‡˘ר ‰ו‡ ˘‡ול ל) ''‰שמואל א' א ,כח(.
ומ‡˘ ‰מר יע˜ב ‡בינו 'ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„ ,'‰ז ‰נ‡מר ר˜ על ˜˙‰ופ ‰כ˘עם
י˘ר‡ל כבר י˙˜יים ב‡ופן מו˘לם ומ˙ו˜ן ועומ„ מעˆמו כממלכ ‰ועם‡˘ ,ז ר‡וי
ל‰עמי„ בר‡˘ם מלך‰„ ,יינו כ‡˘ר יס˙יימו כל ‰מלחמו˙ עם ‡‰ויבים וי˘בו על
מ˜ומם לבטח .ו„בר ז‰ ‰י ‰ב˙˜ופ˙ „ו„ ˘‰ו‡ סיים ‡˙ כל ‰מלחמו˙ ,ובסוף ימיו
י˘בו י˘ר‡ל לבטח ,ובימי בנו ˘למ ‰כבר ‚‰יע ‰מˆב ˘ל י˘יב ‰ב˘לום ו˘לוו‰
ב˘לימו˙.
מצות מינוי מלך תלוי בירושה וישיבה

ובז ‰יבו‡ר ‰טעם ˘בפר˘˙ מינוי מלך כ˙יב – 'כי ˙בו‡ ‡ל ‡‰ר˘‡ ıר ‡ '‰לו˜יך
נו˙ן לך ,ויר˘˙ ‰וי˘ב˙ ‰ב ,‰ו‡מר˙ ‡˘ימ ‰עלי מלך ככל ‚‰וים ‡˘ר סביבו˙י.
˘ום ˙˘ים עליך מלך ו‚ו'' )דברים יז ,יד(.
„‰יינו ˘מˆו˙ מינוי מלך ‰ו‡ „וו˜‡ ל‡חר ירו˘ ‰וי˘יב .‰ועיין ב‚מר‡ – '˘ל˘
מˆוו˙ נˆטוו י˘ר‡ל בכניס˙ן ל‡ר ,ıל‰עמי„ ל‰ם מלך ול‰כרי˙ זרעו ˘ל עמל˜
ולבנו˙ ל‰ם בי˙ ‰בחיר) '‰סנהדרין כ (:ובר˘"י – 'בכניס˙ם ל‡ר„ – ıבכול‰ו כ˙יב
ירו˘ ‰וי˘יב ,‰ויר˘˙ וי˘ב˙ ב ‰ו‡מר˙ ‡˘ימ ‰עלי מלך'.
ולכ‡ור‰ ‰ו‡ פל‡‰˘ ,רי ‡„רב„ ,‰וו˜‡ ב˙˜ופ˙ ‰ירו˘ ‰כ‡˘ר נלחמים עם
‡‰ויבים ‡ז נˆרך ביו˙ר ˘יעמו„ מלך בר‡˘ם‡ .כן ‰בי‡ור ‰ו‡ כ‡מור˘ ,ב˙˜ופ˙
‰ירו˘ ‰ו˙‰‰יי˘בו˙ ע„יין ‡ין ‰זמן נכון ור‡וי למלכו˙ בי˘ר‡ל‡ ,ל‡ ‰ '‰ו‡ ‰‰ולך
לפני עם י˘ר‡ל לבנו˙ם ול˜וממם .ור˜ כ‡˘ר ˙מ˜˙ ‰ופ˙ ירו˘ ‰וי˘יב ‰ב˘לימו˙,
‡ז חל‰ ‰מˆו ‰למנו˙ מלך כ‡˘ר בי‡רנו.
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הטענה על עם ישראל שביקשו מלך בימי שאול

ו‰נ ‰בענין מˆו˙ מינוי מלך מˆינו „בר ˙מו„˘ ,‰נו בו כבר בחז"ל ובמפר˘ים
‡‰ריכו בז˘ ,‰כ˙וב בספר ˘מו‡ל )א' ח ,ז( ˘˘מו‡ל ‰י ‰רע בעיניו מ˘ ‰עם י˘ר‡ל
בי˜˘ו ממנו למנו˙ ל‰ם מלך ,ונענ˘ו על ז ,‰ו‡ף ˜‰ב"‡ ‰מר ל˘מו‡ל 'כי ל‡ ‡ו˙ך
מ‡סו כי ‡ו˙י מ‡סו ממלוך עלי‰ם' .ו˙מו‰˘ ‰רי ‰י‡ מˆו ‰מפור˘˙ ב˙ור ‰למנו˙
ל‰ם מלך.
ונ‡מרו בז ‰כמ ‰וכמ˘ ‰יטו˙ בבי‡ור ‰ענין )עיין בגמרא סנהדרין כ :ובמהרש"א שם,
ובמפרשי התורה בפרשת שופטים רס"ג ,רמב"ן ,רבינו בחיי ,רד"ק ומלבי"ם בשמואל שם ,מאירי הוריות יא:

ויש הרבה להאריך בדבריהם ויבואר במקו"א בעז"ה(.
ועיין בספרי בפר˘˙ ˘ופטים – 'ו‡מר˙ ‡˘ימ ‰עלי מלך ,רבי נ‰וריי ‡ומר ‰רי ז‰
„בר ‚ניי לי˘ר‡ל ˘נ‡מר 'כי ל‡ ‡ו˙ך מ‡סו כי ‡ו˙י מ‡סו ממלוך עלי‰ם'‡ ,מר רבי
י‰ו„ ‰ו‰ל‡ מˆו ‰מן ˙‰ור ‰ל˘‡ול ל‰ם מלך ˘נ‡מר '˘ום ˙˘ים עליך מלך' ,למ‰
נענ˘ו בימי ˘מו‡ל ,לפי ˘„˜‰ימו על י„ם' )ספרי  -דברים פיסקא קנו(.
וכן ‰ו‡ ב˙וספ˙‡ – '˘ום ˙˘ים עליך מלך' ,וכן ‰י ‰רבי י‰ו„‡ ‰ומר ˘ל˘ מˆוו˙
נˆטוו י˘ר‡ל בבי‡˙ן ל‡ר ,ıנˆטוו למנו˙ ל‰ן מלך ,ולבנו˙ ל‰ן בי˙ ‰בחיר,‰
ול‰כרי˙ זרעו ˘ל עמל˜‡ ,ם כן למ ‰נענ˘ו בימי ˘מו‡ל‡ ,ל‡ לפי ˘„˜‰ימו עלי‰ן'
)סנהדרין פ"ד ה"ה(.
ו‰נ˘ ‰יט ‰זו ˘ל רבי נ‰ור‡י ו ˜"˙‰ב˙וספ˙‡ ˘חט‡ם ‰י ‰בכך ˘„˜‰ימו ‡˙
זמנם ,ו‰י ‰ל‰ם ל‰מ˙ין ע„ ˘יבו‡ ‰ע˙ ‰ר‡וי ‰למנו˙ ל‰ם מלך .טעונ ‰בי‡ור
מ˘ום מ ‰ע„יין ל‡ ‚‰יע ‰זמן ,ועל מ‰ ‰י ‰ל‰ם ל‰מ˙ין.
ועיין במ‡ירי ˘כ˙ב – '˘מˆ„ ˘ני˙נ‰ ‰מלוכ ‰ל˘בט י‰ו„‡ ,‰פ˘ר ˘ל‡ ‰י‰
ב‡ו˙ו ‰פר˜ ב˘בט י‰ו„ ‰ר‡וי למלוך ,ול‡ ‰י ‰ר‡וי למנו˙ למלך ‰ר‡˘ון ר˜ ב‡„ם
‚‰ון ומעול ‰ביו˙ר ,ו‰י ‰˘˜ ‰לנבי‡ על ˘ל‡ נ˙‡חר‰ ‰ב˜˘ ,‰ע„ עמו„ בי‰ו„‰
ר‡וי למלוך' )הוריות יא.(:
ו‰נ„ ‰בריו ע„יין ˆריכים ‰טעמ‚ ‡‰„ ,‰ופ‡ ˆריך בי‡ור ,מ„וע ע˘ '‰ ‰ככ ‰ול‡
‰עמי„ ‡„ם ר‡וי למלוכ ‰מ˘בט י‰ו„ ‰ב‡ו˙ו ‰זמן.
בימי שמואל עדיין היתה תקופת ההנהגה הישירה מה'

‡כן על פי יסו„ „ברינו מבו‡רים „‰ברים ˘פיר˘ ,כל עו„ ˘ל‡ נ˘למ˜˙ ‰ופ˙ בנין
עם י˘ר‡ל ,וע„יין ל‡ נ˙˜יימ ‰ב˘לימו˙ 'ויר˘˙ ‰וי˘ב˙ ב ,'‰ע„יין ל‡ ‚‰יע ‰זמן
˘י‰י ‰מלך על י˘ר‡ל‡ ,ל‡  '‰בעˆמו מנ‰י‚ם ומכוננם.
ו‰ו‡ מ˘ ‰כ˙ב ‰רמב"ן כ‡ן – 'וענין ˘‡ול ‰י ,‰כי בעבור ˘„בר ˘‡ל˙ ‰מלכו˙
בע˙ ‰‰י‡ נ˙עב ‡ˆל „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ ,ל‡ רˆ ‰ל‰מליך עלי‰ם מן ˘‰בט ‡˘ר לו
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‰מלכו˙ ˘ל‡ יסור ממנו לעולמים ,ונ˙ן ל‰ם מלכו˙ ˘ע .‰ולז ‰רמז ‰כ˙וב ˘‡מר
'‡˙ן לך מלך ב‡פי ו‡˜ח בעבר˙י' )הושע יג ,יא(˘ ,נ˙נו לו ˘ל‡ ברˆונו ,ולכן ל˜חו
בעבר˙ו˘ ,נ‰ר‚ ‰ו‡ ובניו ונפס˜ ‰ממנו ‰מלכו˙'.
ו‰יינו מ‡„ ‰י˙‡ במ„ר˘ – 'בנימין ז‡ב יטרף וכו' מ„בר במלכו˙ו ,מ‰ ‰ז‡ב ‰ז‰
חוטף כך חטף ˘‡ול ‡˙ ‰מלוכ˘ ,‰נ‡מר )שמואל א ,יד( 'ו˘‡ול לכ„ ‡˙ ‰מלוכ ‰על
י˘ר‡ל' )ב"ר צט ,ג(.
וז‰ ‰כוונ ‰במ‡˘ ‰מר  '‰ל˘מו‡ל 'כי ל‡ ‡ו˙ך מ‡סו כי ‡ו˙י מ‡סו ממלוך
עלי‰ם' .כלומר ˘כ‡˘ר י‚יע ‰זמן ˘ל ‰מלכו˙ בי˘ר‡ל ‡ין בכך מ‡יס˙  ,'‰כי ר‡וי
˘י‰י ‰עלי‰ם מלך בר‡˘ם‡ .ולם ב˙˜ופ ‰זו ˘ל יˆיר˙ ‰עם כל עו„ ˘ '‰מנ‰י‚
‡ו˙ם ב‡ופן י˘יר על י„י ‰נבי‡ים‡ ,זי ‰רˆון ל‰מליך עלי‰ם מלך מבט‡ ‰ס˙ל˜ו˙
מ‰נ '‰ ˙‚‰ונח˘ב ˘מ‡סו ‡˙  .'‰וכמו ˘כ˙ב ‰רמב"ן ב‰מ˘ך „בריו – ו‰י ‰כל ז‰
מפני ˘‰י˘ ‰מו‡ל ˘ופט ונבי‡ ולוחם מלחמו˙י‰ם על פי  '‰ומו˘יע ‡ו˙ם ,ול‡ ‰י‰
ל‰ם ל˘‡ול מלך בימיו ,כמו ˘‡מר ל‰ם 'ו‡ '‰לו˜יכם מלככם' ,ו˜‰ב"‡ ‰מר לו 'ל‡
‡ו˙ך מ‡סו כי ‡ו˙י מ‡סו ממלוך עלי‰ם'.
וכן מˆינו ב‚„עון ˘כ˘בי˜˘ו ממנו ˘ימ˘ול ב‰ם˘‰ ,יב ל‰ם כ„ברים ‡‰ל– ‰
'וי‡מר ‡לי‰ם ‚„עון ל‡ ‡מ˘ול ‡ני בכם ול‡ ימ˘ול בני בכם '‰ ,ימ˘ול בכם' )שופטים
ח ,כג( .כי ב‡ו˙˜˙ ‰ופ‰‰ ‰נ‰ ‰‚‰י˙˘ ‰ייכ˙ ל '‰ול‡ למלך.
מלכות שאול  -מלכות ארעית בדרך שאלה

ומ˘ ‰ני˙ן ל‰ם מלכו˙ ˘‡ול ,עיין במ‡ירי ˘ם ˘כ˙ב – 'ו‰י˙‰ ‰נבו‡ ‰ל‰יע˙ר
ל‰ם ל‰מליך מלך מלכו˙ ער‡י ,ע„ ‰יו˙ בי‰ו„ ‰מי ˘ר‡וי לכך ,ו˘ב ‰מלכו˙
ל‡חוז˙ו ,ור‡ ‰ו‰בן˘ ..ל‡ נמ˘ח ˘‡ול ‡ל‡ כממונ ‰וכמחזי˜ במלכו˙ כ‚זבר ‡ו
כפ˜י„ ,ע„ בו‡ ‰מלך ‡˘ר לו ‰מלוכ ‰מˆ„ ‰ירו˘ ,‰ונמˆ‡ ˘ל‡ ‰י‡ ‰ל‡ כממונ‰
מˆ„ ˘בט י‰ו„.'‰
וכן כ˙ב ˘‰ל"' – ‰ובˆ‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים ונע˘ו לעם‡ ,ז ˙כף ‰י˙ ‰י‰ו„‰
ל˜„˘ו י˘ר‡ל ממ˘לו˙יו .וכן ב„‚לים‚„ ,ל מחנ ‰י‰ו„‰ ‰ר‡˘ון ,וכן בנ˘י‡ים .ע„
‡חרי ירו˘˙ ‡‰ר ıבימי ˘מו‡ל ˘‡מרו ˘ימ ‰עלינו מלך ,ונבחר ˘‡ול מבנימין כמו
˘כ˙ב˙י‡ ,בל ל‡ ‰י˙‰ ‰מלכו˙ ר˜ ב„רך ˘‡ל ,‰ו‰וחזר ‰מלכו˙ ‡ח"כ לבעלי‰
ל„ו„ ולזרעו ע„ עולם ,ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„ ‰ו‚ו'' )תורה שבכתב פרשת וישב מקץ ויגש תורה
אור אות ז(.
במלכות דוד נשלמה תקופת היצירה

ו‰נ‚ ‰ם „ו„ ב˙חיל˙ ימיו ע„יין ‰וˆרך ל‰ילחם ו‰י ‰ע„יין ב˙˜ופ˙ ‰יˆיר,‰
‡ל‡ ˘נמ˘ח למלכו˙ מ˘ום ˘בימיו נ˘לם מע˘‰ ‰יˆיר˘ ‰ל בנין עם י˘ר‡ל‡ .ולם

שצח

פרשת ויחי

•

בן מלך על התורה

˘לימו˙ מˆבו ומעמ„ו ˘ל עם י˘ר‡ל‰ ,י ‰בימי מלכו˙ ˘למ .‰וכמו ˘‡מר בע˙ בנין
בי˙ ‰מ˜„˘ – 'ברוך ˘‡ '‰ר נ˙ן מנוח ‰לעמו י˘ר‡ל ,ככל ‡˘ר „יבר ל‡ נפל „בר
‡ח„ מכל „ברו ‰טוב ‡˘ר „יבר בי„ מ˘) '‰מלכים א' ח ,נו( .ו‡כן עליו נ‡מר – 'וי˘ב
˘למ ‰על כס‡  '‰למלך' )דברי הימים א' כט ,כג(‰˘ .ו‡ כבר ‰י ‰כולו ב˙˜ופ˙ ˘‰לימו˙
‰נפל‡ ,‰ו‰ו‡ ‡˘ר בנ ˙‡ ‰בי˙ ‰מ˜„˘ ,ובימיו נ‡מר – 'י‰ו„ ‰וי˘ר‡ל רבים כחול
‡˘ר על ‰ים לרוב‡ ,וכלים ו˘ו˙ים ו˘מחים' )מלכים א' ד ,כ(' .וי˘ב י‰ו„ ‰וי˘ר‡ל
לבטח‡ ,י˘ ˙ח˙ ‚פנו ו˙ח˙ ˙‡נ˙ו ,מ„ן וע„ ב‡ר ˘בע ,כל ימי ˘למ) '‰שם ה ,ה(.
מלכות חשמונאי בתקופת הגלות

ובז ‰יבו‡ר ‚ם מ‰˘ ‰ו˜˘ ‰מ˙˜ופ˙ בי˙ ˘ני‰˘ ,עלי ‰ל‡ר ıי˘ר‡ל ובניי˙ בי˙
‰מ˜„˘ וכל ‰‰נ‰ ‰‚‰י˙ ‰על י„י עזר‡ ‰סופר ˘‰י ‰כ‰ן ,וכן מ˙˜ופ˙ חנוכ ‰ו‡ילך
‰י˙‰‰ ‰נ ‰‚‰ו‰מלוכ ‰על י„י ‰ח˘מונ‡ים ˘‰יו כ‰נים˘‡ ,ר ˙מ‰נו כיˆ„ „‰ברים
˙ו‡מים עם נבו‡˙ יע˜ב ‡בינו 'ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„.'‰
‡מנם ‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡ ,כי מ˘ ‰מ˙חייב ˘י‰י‰ ‰מלך מבי˙ י‰ו„‰ ,‰ו‡ כל עו„
˘‰מˆב ˘ל עם י˘ר‡ל ‰ו‡ ˘יו˘ב ב‡רˆו ב˘לטון עˆמי כממלכ ‰ומבנ‡‰ ‰ומ‰
מבוסס ב˙פ‡ר˙ו ,ו‡ז ר‡וי ˘י ‡‰ניˆב בר‡˘ פיס‚˙ ‰עם מלך מ˘בט י‰ו„‡ .‰ולם
ב˙˜ופ˙ ‚‰לו˙ כ‡˘ר ‡‰ומ ‰כבו˘˙ ‰ח˙ י„ ‡‰ומו˙‡ ,זי ‡ין מˆב ‡‰ומ ‰ר‡וי
לס„ר ˘ל מלכו˙ .וכ˘ם ˘בטרם ˘‰למ˙ בנין ‡‰ומ ‰ל‡ ‰י ‰לי˘ר‡ל מלך מבי˙
י‰ו„ ,‰כך ‚ם בע˙ ‰ירי„˘ ‰ל ‚‰לו˙ וחורבן מבנ‡‰ ‰ומ‡ ,‰ין ז ‰כלל מˆב ‰מ˙‡ים
למלכו˙ ,וממיל‡ ‡ין מ˙חייב ˘יעמו„ בר‡˘ ‰‰נ ‰‚‰מלך מבי˙ „ו„ ,ועל ˙˜ופ ‰זו
ל‡ נ‡מר‰‰ ‰בטח' ‰ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„.'‰
ועיין ב„ר˘ו˙ ‰ר"ן – ו‡ין ממלכי ח˘מונ‡י על ז˜ ‰ו˘י‡ כלל ,כי ל‡ יבטיחו
‰כ˙וב לי‰ו„ ‰ר˜ כל ימי ‰יו˙ ‰ממ˘ל ‰לי˘ר‡ל מˆ„ עˆמם ל‡ ˙כר˙ מ˘בט י‰ו„‰
וכו' .ו‰מלכים ‡˘ר מלכו בבי˙ ˘ני ל‡ ‰י˙ ‰מלכו˙ם מˆ„ עˆמם כלל‡ ,בל ‰ם
כפ˜י„ים למלך פרס ורומי וכו'‡ ,בל ב‰יו˙ י˘ר‡ל ב‚לו˙ ‡ין מלך ו‡ין ˘ר ,ל‡
‰ובטח ˘בט י‰ו„‡˘˙˘ ‰ר לו ממ˘ל) ‰הדרוש השביעי(.
הכהנים שלוחי ה' להציל את ישראל בגלות

ו‰נ˜‰ ‰ב" ‰מנ‰י‚ ‡˙ י˘ר‡ל ‚ם בע˙ ‚‰לו˙ ומˆיל ‡ו˙ם כרוע˘‰ ‰ומר על
ע„רו ,וכ„כ˙יב 'כי ל‡ יטו˘  '‰עמו' )תהילים צד ,יד( .ו‚ם ‡ז ‰ו‡ ‡לו˜ינו ‰מ‚ן לנו
ו„ו‡‚ ל˜יומנו ,ו‡ף ˘‡ין „‰בר ב‚לוי ,נמ˘כ˙ ‰‰נ ‰‚‰ב‡ופן ˘ל 'מ˘‚יח מן
‰חלונו˙ מˆי ıמן ‰חרכים' .ובכ„י לבט‡ ז‡˙ ˘‰‰נ˘ ‰‚‰ל עם י˘ר‡ל ממ˘יכ‰
ל‰יו˙ ב‚˘‰ח ‰מיוח„˙ מ‡˙ ˘‰י"˙ ,בחר במנ‰י‚ים „וו˜‡ מ˘בט ‰כ‰נים מ˘ר˙י
 '‰ו‡נ˘י בי˙ו˘ ,בכך ניכר ˘˘‰י"˙ ‰ו‡ ‰רוע ˙‡ ‰י˘ר‡ל ו˘ומר עלי‰ם.
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ולכן ‰יו ‡לו ˘‰נ‰י‚ו ‡˙ י˘ר‡ל במערכ ‰נ‚„ ‰יוונים „וו˜‡ ‰ח˘מונ‡ים ‰כ‰נים,
וכן ב˙חיל˙ בי˙ ˘ני ‰י ‰עזר‡ ‰סופר ˘‰י ‰כ‰ן .כי בבי˙ ˘ני ל‡ ‰י ‰עם י˘ר‡ל
במˆב ‰נכון ו‰ר‡וי למלוכ‡ ,‰ל‡ ‰יו עב„ים למלכי ‡‰ומו˙ ,וכל ‰מלכו˙ ל‡ ‰י˙‰
‡ל‡ חירו˙ זוט‡ ˘ני˙ן ל‰ם ל‰נ‰י‚ ‡˙ עˆמם .וכמו ˘‡מר עזר‡ – 'כי עב„ים ‡נחנו,
ובעב„ו˙נו ל‡ עזבנו ‡לו˜ינו ,ויט עלינו חס„ לפני מלכי פרס ,ל˙˙ לנו מחי ,‰לרומם
‡˙ בי˙ ‡לו˜ינו ול‰עמי„ ‡˙ חרבו˙יו ,ול˙˙ לנו ‚„ר בי‰ו„ ‰ובירו˘לים' )עזרא ט ,ט(.
ו‰נ ‰‚‰זו ני˙נ ‰בי„י ‰כ‰נים ,ל‡מר כי ‰ '‰ו‡ רוענו פו„נו ו‚ו‡לנו ,ו‰‰נ‰‚‰
נ˙ונ ‰בי„י כ‰ניו ˘בט מ˘ר˙יו .וכן ‡נו מ„‚י˘ים ז‡˙ בנוסח '‰נרו˙ ‰ללו' ˘‰נס
נע˘' ‰על י„י כ‰ניך „˜‰ו˘ים'.
הנהגת הכהנים מתוך תפקידם כמשרתי ה'

ועיין ברמב"ן ˘מבי‡ „ברי ‰ירו˘למי – '‡ין מו˘חין מלכים כ‰נים‡ ,מר רבי י‰ו„‰
ענ˙ורי‡ על ˘ם 'ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„‡ ,'‰מר רבי חיי‡ בר' ‡ב‡ 'למען י‡ריך ימים
על ממלכ˙ו ‰ו‡ ובניו ב˜רב י˘ר‡ל' )דברים יז ,כ( ,מ ‰כ˙יב ב˙רי' ‰ל‡ י‰י ‰לכ‰נים
‰לויים' )ירושלמי הוריות פ"ג ה"ב(
ומב‡ר ˘לפי ‰טעם ‰ר‡˘ון ‰ו‡ לכבו„ י‰ו„‡˘ ,‰ין ˘‰רר ‰סר ‰מן ˘‰בט
‰‰ו‡ ,ו‰טעם ˘‰ני ‰ו‡ מפני ˘‰כ‰נים נˆטוו '˙˘מרו ‡˙ כ‰ונ˙כם לכל „בר ‰מזבח
ולמבי˙ לפרוכ˙ ועב„˙ם' )במדבר יח ,ז( .ולכן ‡ין ל‰ם ל˙‰עס˜ במלכו˙ ר˜ ל‰יו˙
מסורים ל‚מרי לעבו„ ‡˙ עבו„˙  ,'‰וכ˙ב ˘ז‰ ‰י ‰חט‡ לח˘מונ‡ים ‰כ‰נים ˘נטלו
לעˆמם מלוכ ‰למלוך.
ולפי „ברינו ‰רי כל ז‡ ‰מור ר˜ ב˙˜ופ‰ ‰ר‡וי ‰למלכו˙ ˘‡ז ‡סור ל‰ם ליטול
לעˆמם כ˙ר מלכו˙ מ˘ני ‰טעמים‰ ,ן מ˘ום ˘‰מלכו˙ ר‡וי ‰לי‰ו„ ,‰ו‰ן מ˘ום
˘˙פ˜י„ם ‰ו‡ לעסו˜ בעבו„ ‰ו˘ירו˙ ל‡ .'‰ולם בע˙ ˘‰מס‚ר˙ ˘ל עם י˘ר‡ל
‡ינ ‰במˆב ˘ל מלכו˙‰„ ,יינו ב˙˜ופ˙ ‰בנין בע˙ יˆי‡˙ מˆרים ˘‡ז ‰יו מ˘‰
ו‡‰רן מנ‰י‚י ‰עם .וכן ב˙˜ופ˙ ‰ירי„ ‰ב‚לו˙ כ‡˘ר ‰ם כבו˘ים ˙ח˙ עול ‡‰ומו˙.
‡זי „וו˜‡ מ˘ום ˙פ˜י„ם ‰מיוח„ ככ‰ני  ,'‰ני˙ן ל‰ם ‰מ˘ימ ‰ל‰נ‰י‚ ‡˙ ‰עם.
ו‡„רב ‰ז‚ ‰ופ‡ ˘‰ירו˙ ˘ל‰ם ל ,'‰כיון ˘על י„י ז ‰י˙בט‡ ˘‰נ ˙‚‰עם י˘ר‡ל
‰י‡ ב‡ופן י˘יר מ‡˙ו י˙ברך ,ולכן „וו˜‡ מˆ„ ‰כ‰ונ˘ ‰ל‰ם עלי‰ם לעסו˜ ב‰נ˙‚‰
‰עם ,ו‰ו‡ חל˜ מ˙פ˜י„ם ועבו„˙ם לע˘ו˙ ז‡˙.
ו‰מ˜ור ל˙פ˜י„ ז ‰נר‡‰˘ ‰ו‡ נכלל במ˘ ‰כ˙וב בברכ˙ מ˘ ‰ל˘בט לוי – 'יורו
מ˘פטיך ליע˜ב ו˙ור˙ך לי˘ר‡ל' )דברים לג ,י( .כי ‚ם עזר‡ ו‚ם ‰ח˘מונ‡ים ‰חזירו
עטר ‰ליו˘נ ‰כ‡˘ר ˙‰ור ‰נ˘˙כח ‰מי˘ר‡ל ולימ„ו ‡˙ ‰עם ‡˙ ˙‰ור ,‰וכמו כן
˘ני‰ם חז˜ו ו‰חזירו ‡˙ עבו„˙ בי˙ ‰מ˜„˘˘ ,ז ‰נכלל ב˙פ˜י„ ‰כ‰ונ .‰וכפי ˘נ‡מר
˘ם ב‰מ˘ך – 'ברך  '‰חילו ופועל י„יו ˙רˆ ,‰מח ıמ˙נים ˜מיו ומ˘נ‡יו מן י˜ומון'

ת
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)לג ,יא(‰„ .יינו ˘כ‰מ˘ך ל˙פ˜י„ם ל‰ורו˙ ‡˙ ˙‰ור‡ ,‰זי ב˘ע˙ ˆ‰ורך עלי‰ם ‚ם
ל‰ילחם עבור ˘מיר˙  .˙„‰וכמו ˘כ˙ב ר˘"י ˘ם – 'ר‡˘ ‰ע˙י„ין ח˘מונ‡י ובניו
ל‰ילחם עם עוב„י כוכבים ,ו˙‰פלל עלי‰ם לפי ˘‰יו מועטים י"ב בני ח˘מונ‡י
ו‡לעזר ,כנ‚„ כמ ‰רבבו˙ ,לכך נ‡מר 'ברך  '‰חילו ופועל י„יו ˙רˆ ‰מח ıמ˙ניים
˜מיו ומ˘נ‡יו מן י˜ומון'.
בימי הגלות ההנהגה על ידי החכמים

נ˙ב‡ר ˘ב˙˜ופו˙ ˘‡ין עם י˘ר‡ל במˆב ‰מו˘לם ‰ר‡וי למלכו˙‡ ,זי ‰‰נ‰‚‰
‰י‡ י˘יר ‰מ‡˙  ,'‰ו‰מנ‰י‚ים ‰ם ˘ליחי  ,'‰ומ˘ום כך בחר  '‰במנ‰י‚ים כ‡לו
˘מבט‡ים ומייˆ‚ים ‡˙ ‰נ '‰ ˙‚‰בי˘ר‡ל .ו‰נ ‰י˘נם ˘ל˘ ‰סו‚י ‡י˘ים ˜‰רובים
‡ל  .'‰ו‰ם ‡˘ .בט לוי ובמיוח„ ‰כ‰נים ˘ב‰ם .ב .נבי‡ים ו‡˘ר רוח ˘ '‰ור‰
עלי‰ם .‚ .חכמי ˙‰ור .‰ו‰נ ‰ב˙˜ופ‰ ‰ר‡˘ונ˘ ‰ל ייסו„ ויˆיר˙ עם י˘ר‡ל מן
‰יסו„‡ ,ז ‰י˙‰ ‰נ ˙‚‰עם י˘ר‡ל על י„י מ˘ ‰רבינו ˘‰יו בו כל ˘לו˘˙ ‰מעלו˙.
˘‰י‚ ‰ם מ˘בט לוי ,ו‚ם נבי‡ ,ו‚ם רבן ˘ל י˘ר‡ל ב˙ור.‰
‡ולם ל‡חר מכן ‰יו מנ‰י‚ים ˘‰י ‰ב‰ם ‡ח„ מ‰עניינים ‰ללו .י‰ו˘ע ‰י ‰נבי‡
ורבן ˘ל י˘ר‡ל ,ו˘‰ופטים ‰יו חכמי י˘ר‡ל ,ומ‰ם ‰יו ‚ם נבי‡ים ‡ו ˘˘ר˙‰
עלי‰ם רוח  .'‰ו˘מו‡ל ‰י ‰ז‰˘ ‰עביר ‡˙ ‰‰נ ‰‚‰ל˘‡ול ול„ו„ ‰מלך ,ו‰י ‰בו
‚ם כן כל ˘לו˘˙ ‰מעלו˙ ˘‰י ‰לוי מבני ˜ורח ,וכן ‰י ‰נבי‡ ,ו‚ם רבן ˘ל י˘ר‡ל.
ו‡י˙‡ בחז"ל ˘‰י˜˘ ‰ול כמ˘ ‰ו‡‰רן )ברכות לא ,(:כי ˘מו‡ל ‰י‰ ‰נועל ‡˙ ˙˜ופ˙
‰‰נ‰ ‰‚‰י˘יר ‰מ‡˙  ,'‰וממנו ו‰ל‡˙‰ ‰חיל˜˙ ‰ופ˙ ‰מלכו˙ בי˘ר‡ל.
וכמו כן ב˙˜ופ˙ ‰ירי„ ‰ו‚‰לו˙‡ ,זי ב˙˜ופ˙ בי˙ ˘ני ‰יו ‰מנ‰י‚ים עזר‡ ‰סופר
˘כ‡מור ‰י ‰כ‰ן ,ו‚ם ‰י ‰רבן ˘ל י˘ר‡ל ,ו‰ח˘מונ‡ים ‰כ‰נים מ˘ר˙י ˘ ,'‰בכך
מ˙בט‡ ‰יו˙ ‰‰נ ‰‚‰מ‡˙ ‡ .'‰מנם ל‡חר ‰חורבן כ‡˘ר פס˜‰ ‰עבו„ ‰בבי˙
‰מ˜„˘‡˘ ,ז יר„ ˜רנ˘ ‰ל ‰כ‰ונ ‰ו‡ינ ‰מבט‡˙ כל כך ‡˙ ˘˜‰ר ל‡ ,'‰זי ‰י˙‰
עי˜ר ‰‰נ ‰‚‰על י„י חכמי ˙‰ור.‰
וכ„‡מרו ב‚מר‡ – 'במ˙ני˙‡ ˙נ‡' ,ל‡ מ‡ס˙ים' בימי כ˘„ים‰˘ ,עמ„˙י ל‰ם
„ני‡ל חנני ‰מי˘‡ל ועזרי' ,‰ול‡ ‚על˙ים' בימי ‰מן‰˘ ,עמ„˙י ל‰ם מר„כי ו‡ס˙ר,
'לכלו˙ם' בימי יוונים‰˘ ,עמ„˙י ל‰ם ˘מעון „ˆ‰י˜ ומ˙˙י ‰בן יוחנן כ‰ן ‚„ול
וח˘מונ‡י ובניו' ,ל‰פר ברי˙י ‡˙ם' בימי רומיים‰˘ ,עמ„˙י ל‰ם בי˙ רבי וחכמי
„ורו˙' )מגילה יא.(.
‰רי מבו‡ר ל„‰י‡ ˘‰‰נ ‰‚‰לˆ‰יל ‡˙ י˘ר‡ל בימי רומיים ל‡חר חורבן בי˙ ˘ני
‰ו‡ על י„י בי˙ רבי ו'חכמי „ורו˙' .כי חכמי ˙‰ור‰ ‰ם ‡נ˘י ˘ '‰מבט‡ים ‡˙ ‰נ˙‚‰
 '‰בימי ‚‰לו˙ .וכן ל‡ורך כל „ורו˙ ‚‰לו˙ מנ‰י‚י ‰עם ‰ם חכמי ˙‰ור.‰

מאמרים • ב • לא יסור שבט מיהודה

תא

וי˘ ל‰וסיף ˘‰י ‰עו„ ‚וון ˘ל ‰נ ‰‚‰ב˘ם  ,'‰וז‰ ‰י‰ ‰נ‡˘ ˙‚‰ול ˘‰י ‰מ˘בט
בנימין ,כי בנימין נ‡מר בו 'י„י„  '‰י˘כון לבטח עליו' )לג ,יב( ,ובחל˜ו ˘ר˙˘ ‰כינ‰
„‰יינו ˜ו„˘ ˘„˜‰ים ו‰מזבח .וז‰ ‰י ‰ב˙˜ופ˙ ‰ביניים בטרם ‚‰יע זמנו ˘ל י‰ו„‰
למלוך ,נ˙ן ל‰ם  '‰מנ‰י‚ ˘מ˙בט‡ בו ‰נ .'‰ ˙‚‰וכן נר‡˘ ‰ז‰ ‰טעם ל‰נ˙‚‰
מר„כי ו‡ס˙ר ˘‰יו מ‚זע ˘‡ול ,ו‰ם ‰יו ‰מנ‰י‚ים ב‚לו˙ פרס ומ„י בטרם בנין בי˙
˘ני.
לא יסור שבט מיהודה בימי הגלות
ו‰נ ‰למרו˙ כל ז‡˙‰ ,רי בכל ˜˙‰ופו˙ ‰י ‰בחינ˙ מלכו˙ וממ˘ל ‰לי‰ו„‰
במי„ ‰מסויימ˙ ,כי ב˙˜ופ˙ ‰מ„בר מˆינו ˘‰י' ‰חור' מ˘בט י‰ו„ ‰מר‡˘י ‰עם
כ„כ˙יב – 'ו‡ל ‰ז˜נים ‡מר ˘בו לנו בז ,‰ע„ ‡˘ר נ˘וב ‡ליכם ,ו‰נ‰‡ ‰רן וחור
עמכם ,מי בעל „ברים י‚˘ ‡לי‰ם' )שמות כד,יד( .וכן ‰י˘ ‰בט י‰ו„‰ ‰ולך בר‡˘
‚„‰לים ,כ„כ˙יב – 'כל ‰פ˜ו„ים למחנ ‰י‰ו„ ‰מ‡˙ ‡לף ו‚ו' ר‡˘ונ ‰יסעו' )במדבר
ב ,ט( .ו‚ם ˘‰ופט ‰ר‡˘ון ‰י ‰מי‰ו„ ‰ו‰ו‡ 'ע˙ני‡ל בן ˜נז' .וכן בבי˙ ˘ני זרובבל
ונחמי‰ ‰יו מבי˙ „ו„.

ו‰כ‰ן „‚‰ול כ˘‰י ‰מ˙פלל ˙פלˆ˜ ‰ר ‰בבי˙ ˜„˘י ˘„˜‰ים‰ ,י ‰מוסיף 'ל‡
יע„י עבי„ ˘ולטן מ„בי˙ י‰ו„) '‰יומא נג .(:וכמו כן בימי ‚‰לו˙ ‡י˙‡ ב‚מר‡ – 'ל‡
יסור ˘בט מי‰ו„‡ ,'‰לו ר‡˘י ‚ליו˙ ˘בבבל ˘רו„ין ‡˙ י˘ר‡ל ב˘בט' ,ומחו˜˜
מבין ר‚ליו' ‡לו בני בניו ˘ל ‰לל ˘מלמ„ין ˙ור ‰ברבים' )סנהדרין ה.(.
וכל ז‡˙ י‰י ‰ע„ כי יבו‡ ˘יל ‰במ‰ר ‰בימינו ,וימלוך מ˘יח בן „ו„ וכ„כ˙יב –
'ו„ו„ עב„י נ˘י‡ עלי‰ם לעולם' )יחזקאל לז ,כה(.
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ג

מאמר ג

שבטי ההוראה בישראל  -לוי יששכר ויהודה
שלשה שבטים שייכים להוראה  -שלשה גוונים
‡י˙‡ ב‚מר‡ – '‡מר רב‡ ,ל‡ מ˘כח˙ ˆורב‡ מרבנן „מורי ]˘מור‰ ‰ור‡ו˙
בי˘ר‡ל[ ‡ל‡ „‡˙י מ˘בט לוי ‡ו מ˘בט י˘˘כר ,לוי „כ˙יב 'יורו מ˘פטיך ליע˜ב',
י˘˘כר „כ˙יב 'ומבני י˘˘כר יו„עי בינ ‰לע˙ים ל„ע˙ מ ‰יע˘ ‰י˘ר‡ל' ,ו‡ימ‡
י‰ו„ ‰נמי„ ,כ˙יב 'י‰ו„ ‰מחו˜˜י' ‡סו˜י ˘מע˙‡ ‡ליב‡ „‰ילכ˙‡ ]ל‰ורו˙ כ„˙
וכ‰לכ ,‰ר˘"י[ ˜‡מינ‡' )יומא כו.(.

כלומר כי בנוסף ל˙ור‰ ‰כ˙וב ‰ו‰מסור ,‰ומלב„ „ר˘ו˙ חכמים ‰נלמ„ים מ‰ם
בכמ‡ ‰ופנים‰ ,רי בכ„י ל˜יים ‡˙ מˆוו˙ ˙‰ור ‰על כל פרטי‰ם ל‰לכ ,‰ע„יין
נז˜˜ים ‡נו ל'מורי ‰ור‡‰ ,'‰מ˘˙מ˘ים בכח ‰סבר‡ ל‰בי‡ ‡˙ „בר  '‰לי„י ˜יום
בפועל בחיי ‰מע˘ .‰ו‰נ ‰ל˘ם כך נז˜˜ים ‡נו ל˘ל˘ ‰כוחו˙ ˘ל סבר‡˘ ,ל˘‰
˘ר˘ים ב‡ילן ‰‰לכ‰ ‰מס˙עף ו‰ולך ,בכל ‡ופני ˘‰י˜ול ו„‰יון בסברו˙ ˙‰ור ‰ע„
ל‰כרע ‰למע˘.‰
ו‡לו ‰ם:
˘‰ור˘ ‰ר‡˘ון – ‰ו‡ עˆם „‚‰‰ר˘ ‰ל כל מˆו ‰ומˆו˘ ‰ב˙ור ‰ו‰לכו˙י.‰
˘‰ור˘ ˘‰ני – ‰ו‡ ‰ס˙כלו˙ ו‡בחנ˙ כל חל˜י ‰מˆי‡ו˙‡ ,יך מח˘יבים ומ˙ייחסים
‡לי‰ם ל‚בי „יני ˙‰ור ‰ו‰לכו˙י.‰
˘‰ור˘ ˘‰לי˘י – ˜ביעו˙ ‚‰בולו˙ ו˘‰יעורים ב‰לכו˙ ˙‰ור.‰
על ˆומ˙ ˘‰ר˘ים ‰ללו סובבים ו‰ולכים – ‰רב ‰סו‚יו˙ במ˘נ˙ם ˘ל חכמי
"˘‰ס ,בפירו˘י ובי‡ורי מˆוו˙ ˙‰ור ‰ע„ ל‰לכ ‰למע˘.‰
ו˘ל˘ ‰חל˜י ‰ור‡‡ ‰לו˜ ,בעו חכמים ˘‰ם ˘ייכים ל˘לו˘˙ ˘‰בטים ‰נזכרים.
ונר‡‰˘ ‰מורים מ˘בט 'לוי' כוחם וס‚ול˙ם ‰ו‡ ל˘‰כיל ולעמו„ על ‚„ר˘ ‰ל כל
מˆו ‰ומˆו .‰ו‰מורים מ˘בט 'י˘˘כר' ס‚ול˙ם ‰י‡ ל„ע˙ ל˜בוע כיˆ„ נח˘בים כל
פרטי ‰מˆי‡ו˙ ל‚בי ‰‰לכו˙ ˘נ‡מרו ב‰ם .ומורי ‰‰ור‡ ‰מ˘בט 'י‰ו„ '‰ני˙ן ב‰ם
כ˘רון ו˙בונ ‰כיˆ„ ל˜בוע ‡˙ ˘‰יעורים ו‚‰בולו˙ ב„יני ˙‰ור.‰
ובז ‰נפרט ונב‡ר ‡˙ סו‚י וחל˜י ‰‰ור‡‰ ‰ללו ,ונˆיין „ו‚מ‡ו˙ לכל ‡ח„ מ‰ם.

מאמרים • ג • שבטי ההוראה בישראל  -לוי יששכר ויהודה

תג

תורת שבט לוי  -הגדרת מצוות התורה והוראותיה

רבו˙ ‰ן ‰סו‚יו˙ ב‰ם ˘˜לו וטרו ‡יך 'ל„‚‰יר' ‰מˆוו˙ ו‰‰לכו˙ ˘נ‡מרו ב˙ור,‰
ונˆיין בז˘ ‰ני „ו‚מ‡ו˙ ל„בר.
‰נ ‰נחל˜ו חכמים במ˘נ˜ ‰מ‡ „ברכו˙ ,ל‚בי זמן '˜רי‡˙ ˘מע' ˘ל ערבי˙ ,ונ‡מרו
בז˘ ‰ני ˘יטו˙‡ ,ם זמן ˜רי‡˙ ‰מ„‡וריי˙‡ ‰ו‡ ע„ סוף ˘‡‰מור‰ ‰ר‡˘ונ‡ ,‰ו כל
‰ליל .‰ופיר˘ ר˘"י ˘נחל˜ו בפירו˘ ‰כ˙וב 'וב˘כבך'‡ ,ם ‰כוונ ‰לזמן ˘בני ‡„ם
‰ולכים ל˘כב‡ ,ו לכל ‰זמן ˘בני ‡„ם ˘וכבים )ברכות ד .ד"ה אי כרבי אליעזר סבירא להו(.
‰רי ˘נחל˜ו מ‰ו ‚„ר 'וב˘כבך'.
„ו‚מ‡ נוספ˙ ,במ˘ ‰נחל˜ו חכמים ב„ין ‰מזי˜ „'בור' ‡‰ם חייב ‰עליו ˙ור‰
'ל‰בלו' ‡ו 'לחבטו' .ו‰יינו ˘‡חר ˘‡מר˙ ‰ור‰˘ ‰כור ‰בור חייב בנז˜ים ‰ב‡ים
על י„י ‰בור ,מע˙ ‰י˘ ל„ון מ‰ו ‚„ר ‰מזי˜ בבור ,ונחל˜ו בז ‰רב ו˘מו‡ל‡‰ ,ם
ˆור˙ ‰נז˜ ˘חייב ‰עליו ˙ור ‰בבור‰ ,ו‡ כ‡˘ר נ‚רם ‰נז˜ על י„י '‰בלו' ˘ל ‰בור,
‡ו כ‡˘ר מזי˜ ‰בור על י„י 'חבטו' )בבא קמא נ.(:
„יונים ‰ללו ,יסו„ם בח˜יר ‰מ ‰כוונ˙ ˙‰ור ‰ב„בריˆ˘ ,‰ריך ל˘‰כיל ול‰בין
ולעמו„ על סבר˙ ˙‰ור ‰ורˆון ‰מחו˜˜ .ו‡כן ז ‰חל˜ ‰‰ור‡˘ ‰זכ ‰בו ˘בט לוי,
˘עלי‰ם נ‡מר 'יורו מ˘פטיך ליע˜ב ו˙ור˙ך לי˘ר‡ל' )דברים לג ,י( .כי מכיוון ˘˘בט
לוי ו‰כ‰נים ‰ם מ˘ר˙י ‰ '‰ממונים על ענייני ‚בו ,‰בבחינ˙ '˘ו˘בינ‡ „מלכ‡' ,על
כן מופ˜„ים ‰ם ‚ם ל‰בי‡ ‡˙ „בר  '‰לי˘ר‡ל ,ומ˘ום כך ני˙ן ל‰ם ‰כ˘רון ל„ע˙
ל‰וˆי‡ מ„ברי ˙‰ור‰‰ ˙‡ ‰לכ ‰למע˘ ,‰מ˙וך ‰בנ˙ עומ˜ כוונ˙ ˙‰ור.‰
‰נ ‰כי כן ˘בט לוי ˘‰ם ‰מ ‰מורי ‰‰ור‡ ‰בי˘ר‡ל ,ועלי‰ם ‰וטל‰ ‰מ˘ימ‰
ל‰ורו˙ ‡˙ מ˘פטי  '‰ו˙ור˙ו לי˘ר‡ל ,ני˙ן ל‰ם ‰כח ו‰ס‚ול ‰לפר˘ ול‰בין ‡ו˙‰
ולעמו„ על כל מˆו ‰מ‰ ‰ו‡ ‚„ר .‰וכמו ˘כ˙וב – '˙ור˙ ‡מ˙ ‰י˙ ‰בפי‰ו ו‚ו' כי
˘פ˙י כ‰ן י˘מרו „ע˙ ,ו˙ור ‰יב˜˘ו מפי‰ו ,כי מל‡ך ˆ '‰ב‡ו˙ ‰ו‡'‚ )מלאכי ב ,ו-ז(.
תורת שבט יששכר  -היחס והמבט ההלכתי על חלקי המציאות

עו„ י˘נם סו‚יו˙ רבו˙ ב‚מר‡˘ ,ב‰ם מו˜„ „‰יון ‰ו‡ ‡יך ל˙‰ייחס לחל˜י
‰מˆי‡ו˙ ˘‰ונים כלפי „ין ˙‰ור .‰כלומר ˘י˘ ב‰רב ‰מˆי‡ויו˙ ˆורך לח˜ור ‡יך
מס˙כלים ומח˘יבים ‡˙ „‰בר ל‚בי ‰‰לכ .‰ונˆיין בז ‰כמ„ ‰ו‚מ‡ו˙ במ˘‡ ומ˙ן
מסו‚ ז‰„ ,‰יינו ˘‡ין „‰יון ב‰ם ב„‚‰ר˙ כוונ˙ ‰מˆו‡ ,‰ל‡ כיˆ„ ל‰ח˘יב ‡˙
‰מˆי‡ו˙ לענין ‰‰לכ.‰
ג .ויש לציין שאכן רבים מפוסקי ההלכה שנתקבלו על ידי כל ישראל היו 'כהנים' ,כמו  -הש"ך ,הסמ"ע ,הקצוה"ח,
והמשנ"ב .וכמו כן המג"א ,והט"ז ,היו משבט הלוי .וכן רבותינו שלימדו לישראל כח ההגדרה ה"ה רבני בית בריסק ,הם
משבט הלוי .וכן הגאון בעל 'אור שמח' ,והגאון רבי שמעון שקופ זצ"ל היו כהנים.
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וכ‚ון ‰נ„ון ˘נחל˜ו ‡ם 'י˘ בריר‡ '‰ו '‡ין בריר) '‰גיטין מח .(.כלומר „בר ˘ע˙י„
ל˙‰ברר‡‰ ,ם י˘ ל‰ח˘יב ‡˙ ‰בירור ‰ע˙י„י כ‡ילו ˘כבר ‰י ‰מבורר ועומ„
מלכ˙חיל .‰כ‚ון ירו˘˘ ‰עומ„˙ ל˙‰חל˜ בין ‡‰חים‡˘ ,ף ˘‰מˆי‡ו˙ ‰י‡
˘ב˙חיל‰ ‰י˙‰ ‰ירו˘ ‰מעורב˙ ,מ"מ י˘ מי ˘סובר 'י˘ בריר‰„ ,'‰יינו ˘‡חר
‰חלו˜‡ ‰נו מח˘יבים כ‡ילו ˘מלכ˙חיל ‰יר˘ כל ‡ח„ ‡˙ חל˜ו ‰מסוים ‡˘ר
˜יבל לבסוף .וי˘ מ"„ ˘סובר '‡ין בריר˘ ,'‰מכיוון ˘ב˙חיל‰ ‰י˙‰ ‰נחל ‰בבעלו˙
מ˘ו˙פ˙‡ ,זי ב˘ע˙ ‰חלו˜ ‰נח˘ב ˘˜נו ז ‰מז ˙‡ ‰חל˜ם כל˜וחו˙ .ונפ˜"מ ל‚בי
‰לכו˙ יובל ול‚בי ‰ב‡˙ ביכורים ,עיי"˘.
וכן מ„˘ ‰נו ‡ם 'י˘ ביל‡ '‰ו '‡ין ביל) '‰ר"ה יג .(:כלומר כ‡˘ר נ˙ערבו כמ ‰מיני
פירו˙ ‡ו ˜טניו˙ יח„יו ,וב‡ים לע˘ר ‡˙ כל מ˘ ‰ב˙ערוב˙‡‰ ,ם ˆריך למ„ו„ מכל
מין ומין ˘י‰י ‰בו כ˘יעור ‰נˆרך למע˘ר‡ ,ו ˘ני˙ן ל‰ח˘יב כ‡ילו כל ‰מינים
מעורבים יפ ‰בכל חל˜י ˙‰ערוב˙ ,וכ‡˘ר יטול ˘יעור מע˘ר מכל ˙‰ערוב˙ נ˙ייחס
לז ‰כ‡ילו ˘י˘ בז˘ ‰יעור מע˘ר ‰ר‡וי עבור כל מין ומין .ו‰נ‰ ‰מ"„ „ס"ל 'י˘
ביל '‰סבר ˘מכיון ˘נע˘˙ ‰כ‡ן מע˘ ‰בליל ‰ו˙ערוב˙ ,ח˘בינן כ‡ילו ˘‰כל בלול
‰יטב.
„יונים כ‚ון ‡ל‡ ‰ינן ב„‚‰ר˙ „‰בר ‡ו פר˘נו˙ בכוונ˙ ˙‰ור ,‰ר˜ נחל˜ו וח˜רו
‡יך עלינו ל˙‰ייחס ול˙‰ח˘ב במˆי‡ו˙ ‰ז‡˙ כלפי „יני ˙‰ור.„‰
עו„ „ו‚מ‡ ממ„˘ ‰נו חז"ל ב„ין '‡וכל ˘נפרס ומעור ‰במ˜ˆ˙' ,כלומר מ‡כל
כ‚ון כיכר לחם ˘˙‰חיל לחו˙כו ול‡ ˘‰לים חי˙וכו ו‡ין ‰פרוס ‰מופר„˙ ל‚מרי,
˘י˘ ל„ון ‡‰ם ע„יין נח˘ב ‰כיכר כולו מחובר ז ‰לז‡ ,‰ו ˘י˘ ל„ון ‡ו˙ו כפרוס
ונפר„ .ונפ˜"מ ל‚בי ‰לכו˙ טומ‡ ‰ב‡ם נ‚ע ‰כיכר ב„בר ‰מטמ‡‡‰ ,ם ‰טומ‡‰
עובר˙ מ‰פרוס ‰לכיכר וכן ‡יפכ‡ .ונ‡מרו בז ‰במ˘נ) ‰טבול יום פ"ג מ"א( ‡רבע ˘יטו˙
ע„ ‡ימ˙י נח˘ב „בו˜ כ‡ח„ ˘˘ני‰ם י‰יו טמ‡ים – ‡ .י˘ ‡ומרים כ˘‡וחז ב‚„ול
ו˜‰טן עול ‰עמו .ב .י˘ ‡ומרים ˘„וו˜‡ ‡ם ‡וחז ב˜טן ו„‚‰ול עול ‰עמו‡ .‚ .וחז
בט‰ור ו‰טמ‡ עול ‰עמו‡ .„ .וחז בטמ‡ ו‰ט‰ור עול ‰עמו.
ד  .ודברים אלו מבוססים על הכלל הגדול כי הלכות התורה נקבעות על פי ההתייחסות שלנו כלפי אותה מציאות,
ולאו דוקא על פי מציאותה האמיתית.
וכעין שמצינו שבהמה אחר שנשחטה ,אזי אף על פי שהיא עדיין מפרכסת בכל זאת כבר אין דינה כ'אבר מן החי' )עיין
חולין קכא .(:ואף שאם המיתו את הבהמה שלא בדרך שחיטה ,והיא מפרכסת באותה המידה ,הוי אבר מן החי ,כי מחמת
דין השחיטה שקבעה תורה להחשיבה כאינה חיה ,אנו רואים אותה כמי שאין בה שום חיות ,ואין להחשיב זאת כאבר
מן החי .ובמקו"א הארכנו בזה.
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תה

ו‰נ‡ ‰ין ‰מחלו˜˙ ב‚„רי ‰לכו˙ טומ‡ ‰וט‰ר‡ ,‰ל‡ „‰יון ‰ו‡ כיˆ„ ל‰ח˘יב
‡˙ ‰מˆי‡ו˙ ˘ל „בר ‰נפרס וע„יין „בו˜ במ˜ˆ˙ ,ע„ ‡ימ˙י ני˙ן לר‡ו˙ ‰כל כ„בר
‡ח„ ,ו‡ימ˙י נח˘ב כ˘ני „ברים ,ל‚בי ‰לכו˙ ˙‰ור.‰‰
‡ף במחלו˜˙ ˘נזכר ‰לעיל בענין זמן ˜"˘ ˘ל ערבי˙‰˘ ,ב‡נו לעיל מר˘"י
˘פיר˘ ˘נחל˜ו על ‰פר˘נו˙ בכוונ˙ 'ב˘כבך'‡ ,ם ‰יינו על זמן ‰‰ליכ ‰ל˘כב ‡ו
‰זמן ˘˘וכבים‰ .נ ‰י˘ מ‰ר‡˘ונים ˘פיר˘ו„ ,לכו"ע 'ב˘כבך' ‰כוונ ‰כ˘‰ולכין
ל˘כב ,ר˜ נחל˜ו כיˆ„ ל‰ח˘יב ‡˙ זמן ‰‰ליכ ‰ל˘כב‡‰ ,ם ‡נו „נים ז‡˙ לפי רוב
‡‰נ˘ים‰„ ,יינו ב˘לי˘ ‰ר‡˘ון ˘ל ‰ליל‡ ,‰ו ˘כל זמן ˘י˘ בני ‡„ם ˘‰ולכים
ל˘כב נ˜ר‡ זמן ˘כיב .‰ולפי ז‡ ‰ין כ‡ן מחלו˜˙ ב‚„ר כוונ˙ ˙‰ור‡ ,‰ל‡ ב‡יזו „רך
‡נו מ˙ייחסים למˆי‡ו˙ ˘ל זמן ˘כיב ‰ב˘עו˙ ‰ליל‡‰ ,‰ם ‡חר ˘‡‰מור ‰ר‡˘ונ‰
ע„יין נ˜ר‡ 'זמן ˘כיב‡ '‰ו ל‡.
ו‰נ ‰חל˜ ז˘ ‰ל ˙ור‰ ,‰ו‡ ‰כח ‰מיוח„ ˘נמסר ל˘בט י˘˘כר˘ ,נ‡מר ב‰ם –
'ומבני י˘˘כר יו„עי בינ ‰לעי˙ים ,ל„ע˙ מ ‰יע˘ ‰י˘ר‡ל ו‚ו' וכל ‡חי‰ם על פי‰ם'.
‰רי ‰ ˘‚„‰ו‡ על 'מ ‰יע˘ ‰י˘ר‡ל' ,ב˘ונ ‰מ˘בט לוי ˘ ˘‚„‰ב‰ם ‰ו‡ על יורו
– 'מ˘פטיך' 'ו˙ור˙ך'ו.
בני לוי בנחלת ה' ובני יששכר בנחלת ישראל
ו‰נ‰ ‰כ‰נים וכלל ˘בט לוי ‰רי כ‡מור ‰ם מ˘ר˙י  '‰ו‰מ˘' ‰לוחי „רחמנ‡',
ו‡כן ˘כרם ופרנס˙ם ני˙ן ל‰ם מ‡˙  '‰וכל˘ון ‰כ˙וב )במדבר יח ,כ-כא( 'וי‡מר '‰
‡ל ‡‰רן ,ב‡רˆם ל‡ ˙נחל וחל˜ ל‡ י‰י ‰לך ב˙וכם‡ ,ני חל˜ך ונחל˙ך ב˙וך בני
י˘ר‡ל .ולבני לוי ‰נ ‰נ˙˙י כל מע˘ר בי˘ר‡ל לנחל ,‰חלף עבו„˙ם ‡˘ר ‰ם עוב„ים
‡˙ עבו„˙ ‡‰ל מוע„'.

ו‡ילו ˘בט י˘˘כר˘ ,כח ˙ור˙ם ‰ו‡ ‰בינ ‰ל„ע˙ ‡יך ‰יחס ˘ל עם י˘ר‡ל לכל
סו‚י ‰מˆי‡ויו˙ כלפי „יני ˙‰ור‰ ,‰רי ‰ם בבחינ˙ '˘לוחי „י„ן' .וכל˘ון ‰פסו˜ 'וכל
‡חי‰ם על פי‰ם' ובמ„ר˘ – 'וכל ‡חי‰ם מסכימים ‰לכ ‰על פי‰ם ,ו‰ו‡ מ˘יב ל‰ם
‰לכ ‰כ‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני' )ב"ר עב ,ה( .ו‡כן ˘כרם ופרנס˙ם ני˙ן ל‰ם על י„י זבולון
)כדאיתא ברש"י דברים לג ,יח ,וב"ר עב ,ה( .ו˘‡ר מחזי˜י ˙‰ור ‰מעם י˘ר‡ל.

ה .ועיין בפוסקים שפלוגתא זו נוגעת גם לגדרי פת 'שלימה' לגבי ברכת המוציא
מהלכות ברכות אות ו בשם הר"ם ,מובא בבית יוסף ובשו"ע אורח חיים סימן קסז סעיף א(.

)רא"ש ברכות סימן יט ,הגהות מיימוניות פ"ז

ו .והנה פסוק זה 'יודעי בינה לעיתים' ,נדרש בחז"ל על קידוש החודש וקביעת המועדות )במדבר רבה יג ,טו ,ועיין מגילה יב.(:
ואכן הלכות הללו הם גם ידיעת וקביעת המציאות ,מה ומתי נקרא ראיית המולד ,ודרכי חישוב עיבורי השנים.
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תורת שבט יהודה  -כח קביעת השיעורים

ע˙ ‰נבו‡ ל˘ור˘ ˘‰לי˘י ˘‡מרו ב‚מר‡ 'י‰ו„ ‰מחו˜˜י'‰„ ,יינו ל˜בוע ‚בולו˙
ו˘יעורים ל„יני ˙‰ור .‰ו‰נ ‰כל ˘יעורי ˙‰ור ‰מיוס„ים על ‡„ני „‰ע˙ ,כלומר
˘˘יעור „‰ברים ‰ו‡ לפי ‰מי„‰ ‰בינוני˙ .וכ‚ון ˘יעור כזי˙ ˘‰ו‡ ˘יעור ˘י˘ בו
ח˘יבו˙ ˘ל ‡כיל ,‰ו'כביˆ‰ '‰ו‡ ˘יעור ˘ביע) ‰ברכות מט‰ ,(:יינו ל‚בי ‡„ם בינוני.
‡מנם ל‰לכ ‰נ˜בעים „‰ברים ב‚בולו˙ ברורים ,ו‡חרי ˜‰ביעו˙ ‡זי ‡ין „‰בר ˙לוי
בכל פעם לפי ‰מˆב‡ ,ל‡ כלפי כולם נ˜בע ב˘יעור ‡חי„ ,וממנו ‡ין לזוז.
ו‡ף ˘רוב ˘‰יעורים נ‡מרו ב‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני )עירובין ד‡ ,(.מנם י˘ ˘יעורים
˘˜בעו חכמים מ„ע˙ם ,וכ‚ון ˘יעור ‡רבעים ס‡ ‰במ˜וו˘ ,‰טעם ˘יעורו מבוסס
על ˘יעור ‚וב„‡ ‰ם כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ – 'כל ב˘רו ,מים ˘כל ‚ופו עול ‰ב‰ן ,וכמ‰
‰ן ‡מ ‰על ‡מ ‰ברום ˘ל˘ ‡מו˙ ,ו˘יערו חכמים מי מ˜ו‡ ‰רבעים ס‡) '‰עירובין
ד .(:וכענין ˘מˆינו ל‚בי ‡יסור מל‡כ ‰בחולו ˘ל מוע„‡˘ ,מרו ב‚מר‡ ˘'ל‡ מסרן
‰כ˙וב ‡ל‡ לחכמים' )חגיגה יח.(.
וכ‡מור ˘˘‰יעורים נ˜בעו על פי ‡מו˙ מי„˘ ‰נב„˜ו ומ˙‡ימים ב˜ירוב ובממוˆע
ב‡˙‰ם ל‡„ם בינוני‡ ,ולם ‡חר ˘נ˜בעו ‡זי ‚ם ‡„ם ˜טן ˘כל ‚ופו נכנס ב˘לו˘ים
ס‡ ,‰ל‡ נט‰ר בכך .כי ˘ם מ˜וו ‰כבר נ˜בע ל‡רבעים ס‡‰ז.
כל מידת חכמים כן הוא

ו‡מרו על ז ‰ב‚מר‡ – '˜ים ל‰ו לרבנן „כל ˙בו‡˘ ‰נ˜ˆר ‰בח‚ בי„וע ˘‰בי‡‰
˘לי˘ לפני ר‡˘ ˘‰נ ‰וכו'‡ ,מר לי ‰רבי ירמי ‰לרבי זיר‡ ,ו˜ים ל‰ו לרבנן בין
˘לי˘ לפחו˙ מ˘לי˘‡ ,מר לי ‰ל‡ו ‡מינ‡ לך ל‡ ˙פי˜ נפ˘ך לבר מ‰לכ˙‡ ,כל
מי„ו˙ חכמים כן ‰ו‡ ,ב‡רבעים ס‡‰ ‰ו‡ טובל ,ב‡רבעים ס‡ ‰חסר ˜ורטוב ‡ינו
יכול לטבול ב‰ן ,כביˆ ‰מטמ‡ טומ‡˙ ‡וכלין ,כביˆ ‰חסר ˘ומ˘ום ‡ינו מטמ‡
טומ‡˙ ‡וכלין˘ ,ל˘ ‰על ˘ל˘ ‰מטמ‡ מ„רס˘ ,ל˘ ‰על ˘ל˘ ‰חסר נימ‡ ‡ח˙
‡ינו מטמ‡ מ„רס' )ראש השנה יג.(.
‰מ„„') ‰ניפול'(˘˘ ,יערו חכמים ˘מ„„ ‰ר˜ ע„
ַּ
וכעין ז‡ ‰מרו כלפי „ין ‚וזל
חמי˘ים ‡מ ,‰ולכן ‡ם ‰ו‡ נמˆ‡ ב˙וך חמי˘ים ‡מ ‰מ˘‰ובך ‰רי ‰ו‡ ˘ל בעל
˘‰ובך ,חו ıמחמי˘ים ‡מ‰ ‰רי ‰ו‡ ˘ל מוˆ‡ו )בבא בתרא כג .(:ו‡י˙‡ ˘ם 'בעי רבי
ירמי ‰ר‚לו ‡ח˙ ב˙וך חמי˘ים ‡מ ‰ור‚לו ‡ח˙ חו ıמחמי˘ים ‡מ ‰מ‰ו' .ו‡מרו ˘ם
'על „‡ ‡פ˜ו‰ו לרבי ירמי ‰מבי מ„ר˘‡'.
ז .ועיין מה שכתב בחזו"א ' -וניתנה ההלכה לחשוב בקירוב ,שלא ניתנו המצוות אלא לצרף הבריות ,ולדקדק
בצוואותיו יתברך לקבלת מלכותו יתברך ,וגם לקיום חכמת התורה הכלולה בכל דיני המצוה ,ולסוד הפנימיות .ולכל
הני ,אינו מפסיד אם הקביעות של גבולי הצמצום יהיה בקירוב .כדי שיוכלו לקיים את מצות המעשיות ,אף חלושי
הדעת' )או"ח מועד סימן קלח אות ד(.
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תז

כלומר ˘כוונ˙ רבי ירמי‰ ‰י˙ ‰ל˘˜‰ו˙ כיˆ„ ני˙ן ל˜בוע בסכינ‡ חריפ‡ '˘יעור'
˜בוע ˘‰ו‡ נו‚ע לענין ממונו˙ ,ו‰לו˜ח ‡ו˙ו ‰וי ‚זלן מן ˙‰ור ,‰וביט‡ ‡˙ ˙מי˙‰ו
ב˘‡ל˙ו מ ‰י„‰ ‡‰ין כ˘ר‚ל ‡ח˙ כ‡ן ור‚ל ‡ח˙ בחו .ıו‰י‡ ‰פ˘ר ל‰וסיף ול˘‡ול
עו„ ,וכי כל ‚‰וזלו˙ י˘ ל‰ם סו‚ ‰ילוך ‡ח„‰ ,רי י˘ ‚„ול ו˜טן ‚בור וחל˘ ,וכן ‡טו
כל „‰רכים ˘ווין כ‡ח˙‰ ,רי י˘ ל‰ב„יל בין ‰ר לב˜ע‡ ‰ו מי˘ור‡ .ולם ל‡ נ˙˜בל‰
˜ו˘יי˙ו ,ו‡פ˜ו‰ו מבי מ„ר˘‡ ,כי כל ˘יעורי חכמים כך ‰ם .ו‡חר ˘נ˜בע ˘‰יעור
‡ין לח˜ור עו„ במˆי‡ו˙ „‰ברים בכל מ˜ר ‰ל‚ופו‡ ,ל‡ ˘‰יעור ‰ו‡ ‡חי„ ו˜בוע
ומחייב לכל.
וכך ‡מרו בפר˜ ב˙ר‡ „כ˙ובו˙ )קד (.ב‡למנ‰ ‰יו˘ב˙ בבי˙ בעל˘ ,‰יכול ‰ל‚בו˙
כ˙וב˙ ‰ע„ ע˘רים וחמ˘ ˘נים ]˘ל‡חר מכן ו„‡י מוחל˙ כ˙וב˙ .[‰ו‡מר לי‰
‡ביי לרב יוסף‡˙‡ ,י ˜ו„ם ˘˜יע˙ ‰חמ‚ ‰וב ‰כ˙וב˙ ,‰ל‡חר ˘˜יע˙ ‰חמ ‰ל‡
‚בי‡ ,ב‰‰י‡ פור˙‡ ‡חיל˙‡ ]וכי ב‡ו˙ו מ˜ˆ˙ זמן בין לפני ו‡חרי ˜˘‰יע‡ ‰ז
מוחל˙ ‡˙ ‰כ˙וב‡ [?‰מר לי‡ ,‰ין ,כל מי„˙ חכמים כן ‰י‡ ,ב‡רבעים ס‡ ‰טובל
ב‡רבעים ס‡ ‰חסר ˜ורטוב ‡ינו יכול לטבול ב‰ן' .ובר˘"י ˘ם – 'כל מי„˙ חכמים
כן – ‰עמי„ו ‰י˙„ ול‡ ˙מוט'.
כלומר ˘ני˙ן כח לחכמים ל˜בוע ˘‰יעור ב‡ופן ˘‰מˆי‡ו˙ ˜רוב ‰לז ,‰פחו˙
‡ו יו˙ר ,ו‡חרי ˘˜בעו חכמים ‡˙ ˘‰יעור˘ ,וב ל‡ יפח˙ ול‡ יוסיף ‡פילו כל˘‰ו.
ו‡מנם רוב ˘‰יעורים ‰ם ‰לכ ‰למ˘ ‰מסיני ,כי ר˜ ‰מחו˜˜ בעˆמו יכול ל˜בוע
‡˙ ˘‰יעור ˘יחול ‚ם ב‡ופנים ˘‡ין „‰בר מ„ויי˜‡ ,ך ˜‰ב" ‰מסר ‰כח לחכמי
˙‰ור ‰ל˜בוע מסמרו˙ ‚ם בענין ז .‰ו‰יינו 'י‰ו„ ‰מחו˜˜י' ,כלומר ‰כח ו‰ס‚ול‰
לחו˜˜ ול˜בוע ˘יעורים ו‚בולו˙.
ו‰נ ‰כח ז ‰ני˙ן ל˘בט י‰ו„ ,‰כי מˆ„ ˙כונ˙ ‰מלכו˙ ‰טבוע ‰בנפ˘ם ,י˘ ב‰ם
˙בונ ‰ל˜ביע˙ ˘יעורים ,ול‚זור ‚בולו˙˘ ,נˆרך לז ‰כח חכמ ‰מיוח„ ,ל„ע˙ לח˙וך
˘‰יעור במי„ ‰נכונ ‰מ˙וך ‰ר‚˘ ‰ברור ‰בלב ,ו‡חרי ˜‰ביעו˙ ‡ין לנטו˙ ממנו
ימין ו˘מ‡ל.
הקביעה במה לתלות את השיעור

ו‰נ‡ ‰חרי ˘˜ובעים ‡˙ מי„˙ ˘‰יעור ,ע„יין למען ‰‰ור‡ ‰לרבים ‰לכ ‰למע˘‰
ˆריך ל˙לו˙ ‡˙ מי„˙ ˘‰יעור ב„בר מסויים ‰מˆוי ,כ‚ון – זי˙ ,כו˙ב˙‚‡ ,וז ,ביˆ,‰
˘עור ,‰וכ„ומ .‰ו‚ם על ז ‰ני˙ן לחכמים „ע˙ ו‡ובנ˙‡ „ליב‡ ל˘‰כיל לבחור ‡˙
„‰בר ‡˘ר נכון ל˜בוע על י„ו ‡˙ ˘‰יעור ,ולפעמים י˘ בז ‰מחלו˜˙ בין ‰חכמים,
ב‡יז„ ‰בר יו˙ר נכון ל˜בוע על י„ו ‡˙ ˘‰יעור .וכ‚ון מ˘ ‰נחל˜ו רבי מ‡יר ורבי
י‰ו„ ‰ב˘יעור '‡˙רו‚ ˜‰טן' ,רבי מ‡יר ‡ומר כ‡‚וז ,רבי י‰ו„‡ ‰ומר כביˆ) ‰סוכה
לד ,(:ו‡י˙‡ ב‚מר‡ ˘ם )לו‡' (:מר רפרם בר פפ‡ ,כמחלו˜˙ כ‡ן כך מחלו˜˙ ב‡בנים

תח

פרשת ויחי

•

בן מלך על התורה

מ˜ורזלו˙˙„ ,ני‡ ˘לו˘ ‡בנים מ˜ורזלו˙ מו˙ר ל‰כניס לבי˙ ‰כס‡ ]ב˘ב˙ ,כ˘‡ין
כ‡ן ‡ל‡ טלטול „רבנן ומ˘ום כבו„ ‰בריו˙ ˙‰ירו[ ,וכמ˘ ‰יעורן ,רבי מ‡יר ‡ומר
כ‡‚וז ,ורבי י‰ו„‡ ‰מר כביˆ.'‰
ובוו„‡י ˘יסו„ ‰מחלו˜˙ כ‡ן ‡ינ ‰ב‰לכ˙‡ „‡˙רו‚‡ ,ל‡ ˘כ‡מור פלי‚י ר"מ
ור"י במ ‰יו˙ר נכון ל˙לו˙ ˘‰יעור ,ולכן ‡פ˘ר לע˘ו˙ 'ל˘יט˙ו' ב˘˙י סו‚יו˙
‰רחו˜ו˙ זו מזו בעניינן וטעמן .ופ˘וט.
ונˆיין „ו‚מ‡ נוספ˙ לענין ז˘ ,‰נינו ב‚יטין )כז‰ ,(.מבי‡ ‚ט ו‡ב„ ‰ימנו מˆ‡ו
ל‡ל˙ר כ˘ר ו‡ם ל‡ו פסול ]˘מ‡ מ‡חר נפל ו‡ין ז˘ ‰לו ,ר˘"י[ .ו‡מרו בבריי˙‡:
‡יז‰ו ˘ל‡ ל‡ל˙ר .רבי נ˙ן ‡ומר ˘˘˘] ‰‰יעור[ כ„י ˘˙עבור ˘ייר‡ ו˙˘ר ,‰רבי
˘מעון בן ‡לעזר ‡ומר כ„י ˘י„‡ ‡‰ם עומ„ ורו‡˘ ‰ל‡ עבר ˘ם ‡„ם ,וי˘ ‡ומרים
˘ל‡ ˘„‡ ‰‰ם ˘ם ]‰יינו ˘יו„ע כך במˆי‡ו˙ ,ו‡ין בז˘' ‰יעור'[ ,רבי ‡ומר כ„י
לכ˙וב ‡˙ ‚‰ט ,רבי יˆח˜ ‡ומר כ„י ל˜רו˙ו‡ ,חרים ‡ומרים כ„י לכו˙בו ול˜רו˙ו.
‰רי כ‡ן '˘יעורים' ˘ונים מ˙י ל‡ ‰וי 'ל‡ל˙ר' .ו‰נ˘ ‰ני ˘‰יעורים ‰ר‡˘ונים
מיוס„ים על מˆי‡ו˙ ‚‰יוני˙ מסוימ˙ ,וע„יין נחל˜ו בז ‰מ‰ ‰מי„‰ ‰מ˙‡ימ ‰ל„ין
ז.‰
‡ולם˘ ,לו˘˙ ˘‰יעורים ‡‰חרונים 'כ„י לכ˙וב ‚‰ט' ו‡ילך ,כ˙ב ר˘"י עלי‰ם –
'˘יעור‡ בעלמ‡ נ˙נו בו' .כלומר ˘ב‡ו ל˜בוע 'זמן מ '‰כ„י ˘ייח˘ב '˘ל‡ ל‡ל˙ר',
ונמנו ל‰לבי˘ ול˙לו˙ ז‡˙ על פי זמן מיוח„ ˘‰ייך בענין ˘ל '‚ט' ,כמו ˘יעור זמן
כ˙יב˙ו ו˜רי‡˙ו.
ו‰נ ‰כל ‡לו ˘‰יעורין נו‚עים ל‚בי ‰לכו˙ רבו˙ ב˙ור ,‰וˆריך ˙בונ ‰רב ‰וע„ינו˙
‰סבר‡ ל˘‰כיל ל˜בוע ‡ו˙ם ,וס‚ול ‰זו ‰י˙ ‰נחל˙ ˘בט י‰ו„' – ‰י‰ו„ ‰מחו˜˜י'.
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בני קהילת נחלה ומנוחה ,בעיר בית שמש

ישאו ברכה מאת ה' הם ומשפחתם
ויקויים בהם הכתוב ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת
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הרב אברהם חיים ברי"ד חשין שליט"א
הרב שמואל מאיר חשין שליט"א
הרב יואל יעקב ברי"ד חשין שליט"א
הרב דוד כהן שליט"א
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הרב פנחס פרוש שליט"א
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הרב שמואל קרישבסקי שליט"א
הרב דוד קירשנבוים שליט"א
הרב יהודה יעקב קלצקי שליט"א
הרב יהודה קרויזר שליט"א
הרב שמואל שמעלקא קרויזר שליט"א
הרב אהרן בר"פ קרישבסקי שליט"א
הרב שמעון בר"ר קרישבסקי שליט"א
הרב מנחם בר"י שטרן שליט"א
הרב יום טוב שטרן שליט"א
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