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ùâéå
äæì éëå ,àìôééå äîúé äàåøä ìëå
éøäå ,'íäì ïéîàä àì éë' àø÷éé
äéä àì íäéøáãì ïéîàî äéä àì íà
ìà÷æçé éáø ïåàâä øàáî àìà ....óìòúî
é"øâäì ÷çöé çéù) ì"öæ ïééèùðéååòì
éàãååáù (ã úåà çìùéå úùøô ,é÷ñðàéãøåá
'úîà éøáã' íäéøáãù òãéå íäì ïéîàä
'äðåîà' úáéú ùåøéôå øåàéáù àìà ,íä
,åáìá éåàøë íéáùééúî íéøáãäù àåä
åéã áçø äéä àì á÷òé ìù åáì åìéàå
éåàøä ìãåâá 'ìåáé÷ éìë' åá äéä àìå
ïéîàä àì éë' åäæå ,íäéøáã úà ìá÷ì
ìò åéðôì åøæçå åáùù øçà ÷øå ,'íäì
íéøáãä åìçä áåùå áåù íéøáãä íúåà
.åçåø éçúå åáì êåúá áùééúäìå ñðëéäì
äðéà 'äá äðåîàä éë ,øîàéé ïãéãì óà
ùéù ãåò ìë äðåîà úáùçð
àøåá ùéù àîìòá 'äòéãé' ÷ø åáø÷á
åñðëé íéøáãäùë ÷øå ,äøéáì âéäðîå
àø÷éé äæì åá åáùééúéå åáì éëëåúì
åòáè ãöî íãàä ,øîåìëå .'äðåîà'
éùòîå éðéðò ìë úà äàåø åúãìåúå
íåéî åéðéòá íéøééèöî íäù éôë íìåòä
ìëäå ,íìåòá 'òáè' ùéù - åãìååä
äìåãâå äáø äãåáòå ,åéô ìò ìäðúî
à íéøáãä ïåðéùá òé÷ùäì êøöð àåä

מתיישבים על לבו – מתוך מחשבת
אמונה בכל עת 'יחיה' באמונה

ãåò øîàì åì åãéâéå (æë-åë äî) ïúùøôá
ìëá ìùåî àåä éëå ,éç óñåé
ïéîàä àì éë åáì âôéå ,íéøöî õøà
óñåé éøáã ìë úà åéìà åøáãéå .íäì
øùà úåìâòä úà àøéå íäéìà øáã øùà
á÷òé çåø éçúå åúà úàùì óñåé çìù
åáì óìçð .åáì âôéå ,é"ùøáå .íäéáà
ï"áîøä áúë ïëî øúåé .ïéîàäìî êìäå
,åúîéùð ä÷ñôå åáì ìèáúðù åáì âôéå...
äæå .úîë äéäå áìä úòåðú ä÷ñô éë
,íåàúô äçîùä àåáá òåãé ïéðòä
åìáñé àì éë - úåàåôøä éøôñá øëæåäå
íéáø åôìòúéù çëä éùåìçå íéð÷æä äæ
,íåàúô òúôá äçîù íäì àåáá íäî
...íåàúô çúôðå áçøð áìä äéäé éë
àì éë' øîàå ,úîë ï÷æä ìôð äðäå
ìåãâ ïîæ ãîòù ãéâäì - 'íäì ïéîàä
àìù øåáòá íîåã áëåù àåäå íåéä ïî
åéìà åøáãéå' Y åùò äî ,íäì ïéîàä
,íäéìà øáã øùà óñåé éøáã ìë úà
íé÷òåö åéä éë - 'úåìâòä úà àøéå
åéðôì åàéáä íâå ,óñåé éøáã åéðæàá
äøæçå åéìà åçåø äáù æà ,úåìâòä
á÷òé çåø éçúå' åäæå ,äéçå åúîéùð
.ï"áîøä ì"ëò ,'íäéáà
ùâéå - dyxtd x`a

, אלא ישרישם בקרבו עד שיבלעו בדמו, לא די בדיבורי אמונה ובידיעה בעלמא.א
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â

äøëä íò 'úåéçì' ìéçúé úàæ äøæçå íìåòá äùòðä ìëå 'åãáìî ãåò ïéà'ù
...á äîéìù äðåîà éäåæå ,åæ äøåøá
ïåðéù é"òå ,äùòð ìòîî äæøëäá äæä
כפי שסיפר הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע ,שבביקורו בארץ הקודש עשה דרך ארוכה
ומייגעת מאד ברכיבה אל עבר העיר טבריה ,שם פגש בגיסו ,ושמע ממנו אמרים
כי נעמו ,הנה כשאדם מכין כוס קאווע )˜ (‰Ùהרי הוא מכניס אל כוסו קפה וסוכר,
ומערה מים רותחים ,ואח"כ חלב ,אך אם אינו מערב אותם יחדיו ,לא יוכל לשתות
את המשקה ,כך לדידן ,כל דיבורי האמונה יבואו אל תכליתן רק כאשר יערבבם
בקרבו להיותם חקוקים היטב על לוח לבו ,שיחיה עם אמונה זאת בכל עת ובכל
שעה ,נענה הבית אברהם זי"ע ואמר ,כדאי היו כל טלטולי הדרך הארוכה והכל –
בכדי לשמוע מאמר זה.
ועלינו להיזהר שלא נהיה גרועים מתלמידו של רב פרידא ,כי הוא עמל וייגע,
ולאחר שלמד מפי רבו ארבע מאות פעמים כבר ידע והכיר בתלמודו ,ואילו אנן
פעמים שאף לאחר שלמדנו את ה'אמונה' ארבע מאה פעמים ויותר ,מ"מ בשעת
מעשה יישכח מאתנו כל אשר למדנו...
כה אמר ה'חזון איש' על המובא בגמרא )·¯ (:‰ ˙ÂÎשלרב הונא החמיצו ארבע
מאות חביות יין ,ועלה ההפסד לכדי הון רב ,עלו החכמים לנחמו ,והציעו לו לעיין
ולפשפש במעשיו ,להבין על מה ולמה בא לו עונש חמור כזה מן השמים ...ואכן
מצא רב הונא פגם כלשהו במעשיו ,ולאחר שתיקן את הפגם הרוויח את יינוıÓÂÁ‰˘) ,
 .(‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ÈÙ ‰ÏÚ ıÓÂÁ‰ ¯ÈÁÓ˘ Â‡ ,ÔÈÈ ˙ÂÈ‰Ï ÍÙ‰מכאן דייק ה'חזון איש' ואמר שחז"ל
הקדושים לא רק דיברו דיבורי אמונה אלא חיו באמונה עזה וכאילו הם רואים
בעיניהם את הנהגת ה' ,ע"כ לא שאלוהו אפילו לרגע אחד 'כיצד אירע' הדבר ,כי
בזה היה נראה כאילו היה ביד בשר ודם למנוע את ההפסד – ע"י שהיו נמנעים
מעשיית 'דבר המפסיד' את היין ,ולכן ,לא חקרו לשאול איך התרחש הדבר 'בפועל',
כי באמונתם ראו שלא בא לו כל זה משום סיבה ועילה שבעולם ,אלא על פי
הבורא ית' אשר במאמרו ברא שחקים ויצר את הכל ,על כן פתחו ושאלו 'למה
עשה לך ה' ככה' ושאלו מעמו 'לעיין מר במיליה' ).(Ù¯ 'ÓÚ ‡"Á ˘È‡ ‰˘ÚÓ· ‡·Â‰
ב .מעשה בשני ידידים ,ששוחחו ביניהם אודות השר שבמדינתם ,פתח האחד לדבר
בגנות השר ,על רוע לבו ,ומעלליו שמתנכל לבני העיר ,ויענהו רעהו ויאמר ,הרי
'לב מלכים ושרים ביד ה'' ,נענה ואמר ,אכן כדבריך ,אך אני מדבר לולא זה ...אמר
לו השני הנך דומה להאי גברא שהזמין אצל רעהו שיבשל עבורו את כל מאכלי
השבת ,ממחרת השבת ,נפגשו השניים ,ושאלו רעהו ,נו ,האיך היה ה'טשולנט' שלי,

ã
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מדוע פניך – האמונה תאיר פני אדם

åøñçé äæä ïéðîëå éøåâî éîéá ãò øîàéå
íäå ,êéáà ÷çöé ééç úåðùî êéúåðù
åééçî åøñçð äæ ïééðîëå ,úåáéú â"ì
àì á÷òéå íéðù ô"÷ éç ÷çöé éøäù
,(180-14733=) 'íéðù æ"î÷ íà éë éç
úáéúîù úåáéúä ïéðîã ,äù÷ äøåàëìå
ä"ë àìà åðéà äòøô ìà á÷òé øîàéå
åøñçð òåãî ïë íàå ,â"ì àìå úåáéú
.íéðù â"ì åì

ìà äòøô øîàéå (è-ç æî) ïúùøôá
,êééç éðù éîé äîë á÷òé
éøåâî éðù éîé äòøô ìà á÷òé øîàéå
åéä íéòøå èòî äðù úàîå íéùåìù
éðù éîé úà åâéùä àìå ééç éðù éîé
úãâà) ùøãîáå ,íäéøåâî éîéá éúåáà ééç
,(ïúùøôá 'íéð÷æ úòã'á àáåä á"ñô úéùàøá
,'åéä íéòøå èòî' á÷òé øîàù äòùá
åéùòî êéúèìî éðà ä"á÷ä åì øîà
úåçéù) ì"öæ õéáìàåîù ç"øâä øàéáå ,óñåé íâ äðéã úà êì éúøæçäå ,ïáìîå
íéðîð êçøë ìòã ,(â-à"ìùú øñåî
èòî íäù êééç ìò íòøúî äúàå
(á÷òé ìù åééç úåðùî íãâðë øéñçäì) úåáéúä ïî ùéù úåáéúä íéðîðù êééç ,íéòøå
ענהו הראשון ,צר לי לומר לך ,אבל לא 'עונג' ולא 'כבוד שבת' היה בו ,מכיוון
שהעמסתו בשפע גדול של מלח ושאר דברים חריפים ,וממילא לא היה ראוי לאכילה
כלל ,החל 'המבשל' להצטדק ,וכה אמר ,דל מהכא את המלח ושאר חריפי הטעם,
האם היה הטשולנט טוב ...אחי ורעי אהובי וידידי ,האומר שמאמין הוא בה' ,אך
הנהגתו בפועל – מלאה חששות ופחדים ,השתדלויות יתירות ,או מחשבות והרהורים
שפלוני עשה כך ואלמוני כך ,הריהו ממש כאותו 'מבשל' המדמה להבדיל בין המאכל
לתבלין ,שכשם שאי אפשר להפריד ביניהם ,כך – מחשבותיו ומעשיו של האדם הם
חלק מאמונתו הפנימית ,ואי אפשר לצפצף 'בטחון – בטחון' בפיו ,ובפועל לחיות
באופן שהוא סותר את הבטחון.
איתא במסכת מכות ) (.„Îבא חבקוק והעמידן על אחת ' -צדיק באמונתו יחיה',
והיינו שהאמונה היא חיי האדם ,ועתה תחזה ,כי תליית חיות האדם באמונה דומה
למה שתלוי ועומד גוף האדם ב'נשימה' ,שכן ה'נשימה' אינה כמאכל ומשתה ,בהם
גם תלויים חיי האדם ,אלא שמספיק לו במעט מהם  -כמה פעמים ביום ,אבל הנושם
רק כמה פעמים ביום הרי מיד אפשר להכריז עליו 'פנו מקום בגן עדן' ,וממש כיוצא
בו מי שאינו חי את חייו בכל כ"ד שעות שמעת לעת באמונה איתנה וברורה...
וכבר מצינו להרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע ) (‰Î ·˙ÎÓוז"ל .וכתב הצדיק ר' ליב
מדוקאר נ"ע – תלמיד מובהק של הרה"צ המגיד ממעזריטש ...דע בני שמן אמונת
השכל לאמונת הלב רחוק יותר מאשר מן הארץ לשמים.

ä

 ויגש- באר הפרשה

ò"éæ '÷ä 'íééçä øåà'ä
.ì"æå åéðôî åìäáðù åéçàì óñåé àø÷ù
,íëéçà óñåé éðà éë ,øáãì åùåçú àì'
äååçàä úãéîá íëîò âäðúî ,ùåøéô
íéøáãäå .'àåää øáãä äéä àì åìéàëå
äúééä 'äøéëî'ä íöò éøäù ,íéìéäáî
àøåð øòöå åøåáò äàøåð äìôùä
äãé ìòù íâ äî ,åéáà á÷òéî ÷çøúäì
,úåøåøö úåøö åëøã êùîäá åì åîøâð
ìåãâä ïåéñðä ,øôéèåô úéáá åúáéùéë
êùîá íéøåñàä úéáì íùîå ,íù øáòù
åæá æéøëî åäéøä ë"éôòàå ,äðù á"é
äéä àì åìéàë åäåøëîù éî éðôá äòùä
àìà àöú àì åæë äæøëä ...àåää øáãä
äæòå äðúéà äðåîàá ïéîàîä ìù åéôî
éàå ,àåä àéîùî åì òøàé øùà ìëù
øöäì åà øòöì ,÷éæäì 'íãà'ì øùôà
ïî àåä 'çéìù' ïë íà àìà åäòøì
àì åéçà ,ïëàù àöîðå ,êëì íéîùä
.â äòøì äîåàî åì åùò
(óñåé éðà ä"ãá)

äòøô úìàùá Y ïåùàøä 'øîàéå'î
,á÷òé ùðòð íäéìò íâù íòèäå ,á÷òéì
äòøô äàø äî ,ïðåáúäì ùé äøåàëìã
,àìà ,åééç úåðù ïéðî úåãåà åìàùì
çåçù åìåë åéðôì ñðëð åäàøù ïååéëî
äæì ,áåàëîå øòö íéòéáî åéðôå ,øãå÷å
êééç éðù éîé äîë äòøô åúåà ìàù
ïë ìò ,óåôëå øãå÷ äë êðä íúîçîù
äòøô ìù äìàùä ìò íâ ùðòð
åëåìéäá éë øîåìë ,ïåùàøä 'øîàéå'á
åéúåàìôðå åéñéð ìë ìò 'äì úåãåäì íå÷îá) øãå÷
(ùøãîá åðîðù úåøöä ìëî åúåà åìéöäá ,åîò

åðì ïéàù óàå .ïë åìàùì äòøôì íøâ
íðîà Y åðéáà á÷òéá äâùä õîù ìë
.ïìéãì òâåðä úà äæî ãåîìì åðéìò
ה' אמר לו – כל הנעשה בעולם בגזירת
שמים מה לו ללון על חברו

øùà íëéçà óñåé éðà' (ã äî) ïúùøôá
áúë ,'äîéøöî éúåà íúøëî

 בכל, שעל האדם להעמיד לנגד עיניו בכל זמן ועת, שגור היה בפי כמה צדיקים.ג
( 'לא אתם שלחתם אותי הנה כי אםÁ ‰Ó) צעד ושעל את דברי הפסוק בפרשתן
' הן לטוב בעת שהכל הולך למישרין יאמר 'לא אתם שלחתם אותי הנה,'האלוקים
 וכן נמי בשעה שרעהו, כל הצלחתי באה רק מאבי שבשמים- 'אלא 'כי אם האלוקים
 יענה ויאמר 'לא אתם שלחתם אותי הנה כי אם,מרע לו או מלבין את פניו בבושת
. בחיותו עם הקב"ה בכל עת ובכל רגע, וכך יראה פלאות משך כל חייו,'האלוקים
 דבא,'לפי זה יש שביארו את נוסח התפילה 'הושיענו ונושעה כי תהילתנו אתה
 הושיעיני אלוקים – כי כאשר תושיעני לא אודה ואהלל לרופא או למושיע,לומר
. אלא 'כי תהילתי אתה' – אדע שהישועה באה לי ממך ולך אודה ואשבח,אחר
 „( מבאר לשון הכתוב 'אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלךÂÓ) בכלי יקר בפרשתן
 על דרך משל למי שמוליך את חברו למים עמוקים והלה מתיירא לירד,'גם עלה

å

באר הפרשה  -ויגש

úà (é"ô 'ä úåøåáâ) 'ì"øäî'ä øàéá êëå
åéáàìå' (âë äî) ïúùøôá áåúëä
áåèî íéàùåð íéøåîç äøùò úàæë çìù
äøîàù ,äáéúä ÷åã÷ã éôìã ,'íéøöî
÷ã÷ã óñåéù äàøð Y úàæë äøåú
íéøåîç 'äøùò' ,à÷ééã äæ ïéðîá çåìùì
'ì"øäî'ä øàáîå ,øúåé àìå úåçô àì
æîøì äöø ÷éãöä óñåéù ,øáã ìù å÷îò
- åéçà úøùò ìò ñòëé àìù åéáàì
úéáì åäåøëîù íéùåã÷ä íéèáùä

íà éë äúéä àì åæ íúìåòô éë ,íéãáò
åéìòáù - åéìòá àùî àùåðä 'øåîç'ë
åîöò àåä åìéàå ,íúäìå àëäì åâéäðî
åðéàù àìà ,åàùî úéìëú äî òãåé åðéà
,åäìäðîå åâéäðî åéìòáù äîì ãâðúî
åøëîù ,íéçàä úøùò åéä úàæ úîâåãå
íäùë ,íéøåîç äøùòë - óñåé úà
úéìëúä úà úòã éìáî ,ìòîî íéâäðåî
äéçîì' Y åæ äøéëîá àøåáä ááñîù
.ã (ä äî) 'íé÷åìà éðçìù

אל המים פן יטבע ,על כן אינו יורד לתוך המים עד אחר שזה המוליך יורד תחילה,
כמו"כ בעת העלייה מן המים אינו נותן למי שמוליכו לעלות תחילה ברוב חששו
שמא ישאר לבדו במים ,על כן עולה הוא תחילה והמוליך יעלה לאחריו .ולכן כתב
בקרא  -ב'ירידה' את ירידת ה' קודם ליעקב – אנכי ארד עמך ,ואילו בעליה הזכיר
קודם עליית יעקב  -אנכי אעלך ואחר כך גם עלה ,אתה תעלה תחילה ורק לבסוף
אני אעלה ,וכל זה בכדי שלא ישאר יעקב רגע אחד לבדו במצרים .ובזה יש לבאר
לשון הכתוב )˙' (Á ËÏ˜ ÌÈÏÈ‰ואציעה שאול הנך' ,אף כאשר אירע לי נפילה עד לשאול
תחתית ,הרי כבר 'הנך'  -הקדים הקב"ה לירד קודם ירידת האדם.
ד .בשנים קדמוניות היו רבים מאחינו בני ישראל מתעסקים לפרנסתם בהחזקת
'קרעטשמע' – בית מזיגה שהיו שוכרים מה'פריץ' ,ולשם היו מתקבצים ובאים
הערלים תושבי העיירות והכפרים וממלאים לבם בשתיה כדת אין אונס ומשלמים
טבין ותקילין ליהודי בעל בית היין .בעיירה אחת החליט הכומר הרשע להתנכל לבני
ישראל הדרים באותו מקום והוציא כרוז לכל הערלים שאסור להם לשתות בבתי
המזיגה של היהודים ,הערלים שמעו לקולו של אותו רשע וכך הפסידו אחינו בית
ישראל ולא היה להם לחם לאכול .באחת השבתות הגיע הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע
לעשות את השבת באותה עיירה ,ובמוצאי מנוחה נכנסו אליו יהודי המקום ותינו את
כאבם לפניו על רעתו של הכומר שגזל את פרנסתם ושוב לא באים גויי הארץ לשתות
אצלם יין ושיכר .נענה הייטב לב בדרך ביאור בברכת בורא נפשות ,בהקדים דברי
רש"י האמורים בפרשה ) (ÂÎ ÂÓעה"פ 'כל הנפש הבאה ליעקב' ,כי אצל יעקב ובניו
מונה הכתוב נפש בלשון יחיד כי אמונתם באותו ה' אחד ,ואילו אצל אלופי עשיו
מונה הכתוב נפשות ל' רבים ,כי הם עובדים הם רח"ל לאלילים הרבה .השתא יבואר

æ

 ויגש- באר הפרשה

íä øùà 'ìùåî'äù íäì ïéîàä àìù
íìåòì óñåé éøäù ,óñåé åðá àåä åàöî
øîåì ,åîöòá äìåãâä úà äìúé àì
øçàì ÷ø íðîà ,ïåãàäå ìùåîä àåäù
,'óñåé éøáã ìë úà åéìà åøáãéå'ù
øîàù äî ìë úà åì øîåì åôéñåäù
åäìòäå ,ïåãàì åîù ä"á÷äù - íäì
çåø éçúå æà åà ,õøàä ìëá ìåùîì
äðåîà éøåáéã éãé ìò éë ,íäéáà á÷òé
,éç óñåé åðá ïëàù úåàøì çëåð åìà
àúéà æ"éòë) äùåã÷ä åúðåîàá íìù àåäå
.(ò"éæ àæìòáî ã"éøäîä ÷"äøäî
לחם לפי הטף – שפע הפרנסה כפי מה
שנושא עיניו השמימה

øàéáå ,'óèä éôì íçì' (áé æî) ïúùøôá
,ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä
àåä 'óè' ùåøéô ,ì"÷åöæ æ"àà øîà .ì"æå
:ãé äìéâî 'éò) úåìëúñä ïåùì ì"æø ïåùìá
ø÷éòä éë ,àåä ïéðòäå ,(éôééèéî éäåðéòå

óñåé ñçéé 'åéúåøö' úà ÷ø àìå
íâ àìà ,íéîùáù åéáàì ÷éãöä
éùòîì ñçéé 'åúáåèå åúìåãâ' úà
øîàù ïúùøôá åùøéôù åîë ,ä"á÷ä
éðîù ...éáà ìà åìòå åøäî' åéçàì óñåé
õøà åàåáéå ...íéøöî ìëì ïåãàì íé÷åìà
øîàì åì åãéâéå ,íäéáà á÷òé ìà ïòðë
õøà ìëá ìùåî àåä éëå éç óñåé ãåò
,íäì ïéîàä àì éë åáì âôéå ,íéøöî
éçúå ...óñåé éøáã ìë úà åéìà åøáãéå
äøåàëìå ,(æë-è äî) 'íäéáà á÷òé çåø
ïéîàä àì äìéçúî òåãî ,øåàéá êéøö
øàáì éàî÷ åøîàå .ïéîàä óåñáìå íäì
ñçéé åîöò óñåé éë ,íé÷åñôä ÷åéã éôì
áéúëãë íìåò àøåáì ÷øå êà åúìåãâ ìë
åàá åéçà êà ,ïåãàì íé÷åìà éðîù
ìùåî àåä éëå' íäéáà á÷òéì åøîàå
- ïë éë á÷òé òåîùë ,'íéøöî õøà ìëá
åðééäã ,íäì ïéîàä àì éë ,åáì âôéå

בורא נפשות רבות הקב"ה בורא עובדי אלילים רבים וחסרונן ואף בורא להם חסרונות
 על כל מה שבראת ומדוע. דוגמת מה שיש להם חיסרון לצרוך יי"ש,שחסר להם
 להחיות- ' אין זה אלא להחיות בהם 'נפש,ברא הקב"ה הצטרכויות אלו של הגויים
 על ידי שיפרנסו אותם בקניית היי"ש בבתי,את עם בני ישראל העובדים לקל אחד
. אך אם אינם מפרנסים את היהודים אין להם כל זכות חיות וקיום בעולם.מזיגתם
 מושל.הדברים יצאו מפי הצדיק ומגיפה גדלה פרצה בכל הסביבה ומאות ערלים מתו
 והוא,המחוז שנחרד מהמגיפה הנוראה העמיד חוקר מיוחד שבדוק את סיבת המגיפה
העלה שהערלים הגרים בעיירות אלו המה מלוכלכים ומטונפים והרבה סחי וזוהמא
, אך בשעה שהם לוגמים משקה חריף הזוהמא יוצאת ונשטפת מגופם,נדבק בהם
אלא שבאחרונה חדלו הערלים לשתות יין ושיכר על כן גברה אצלם הזוהמא עד
 ומששמע שיד, בירר המושל מדוע חדלו הגויים מלשתות יי"ש.שהתפשטה המגיפה
.' כן יאבדו כל אויביך ה, מיהר להעמידו למשפט ויצא דינו למיתה,הכומר בדבר

 ויגש- באר הפרשה

ç

úôëà äî éë ,åúñðøô åéáà âéùé ïëéäî äôöîå äôåö íãàä äéäéù äñðøôì
åðåæî âéùé åéáàù àåä çèáåî Y åì éôì íçì' åäæå .íéîùì ïåçèáå äðåîàá
.ä åðàéáéù ïëéäî
éîå ,íéîùì úåìëúñää éôì Y 'óèä
éë ,øúåé åì ùé íéîùì äôöî øúåéù
ùåã÷ä 'íééçä øåà'á àúéà àéãäìå
.òôùä ìá÷ì ïëåî øúåé éìë åì ùé æ"éò
úåîù) íéèôùî úùøôá ò"éæ
èåùôä ùåøéôä éôì øîåì äàøð ãåò
ïéàù òâøå äòù êì ïéà .ì"æå (å áë
áéúë äðäã ,àåäå ,åòîùîë 'óè' úáéúá
ïéá íãàä íò äìåòô äùåò ú"éùä
àåäå 'ä ìò êìùä' (âë äð íéìéäú)
.ì"ëò ,åéëøö úðéçáá ïéá åôåâ úðéçáá
åðéà àåäù ÷åðéúä åîë åðééä ,'êìëìëé
åéðéòá äàåø åðéàù úòá óàù àöîð
êéìùî ÷ø ,åéúåðåæî ìò âåàãì ììë òãåé
àåä ïëù ïéîàé åîò 'ä éãñç úà
êë ,åîàå åéáà ìò åàùîå åáäé ìë
ìãåâ ïë äëéùçä ìãåâë äáøãàå ,úîàá
åäæ .êìëìëé àåäå êáäé 'ä ìò êìùä
úçú éë ,åéìò àåáì úãîåòä äøåàä
éôì åðééä Y óèä éôì íçì ...ìëìëéå
åéìà äìâúéù ãàî ìåãâ øåà ùé êùåçä
àåäù êøòä éôì åðééä ,óèä úâäðä
.å ùîî áåø÷á
êë ,íéîùáù åéáà ìò åáäé êéìùî
.ì"ëò ,êìëìëé àåäå
 הזוכר תמיד כי ה' אחד הוא- אין ייאוש
אביו שבשמים אינו מתייאש לעולם

,'äãåäé åéìà ùâéå' (çé ãî) ïúùøôá ìù åðåçèá úåäîá óéñåäì øùôàå
úåëìäá ÷øô åðãîì ïàë
óàù ,åîàå åéáàá ÷åðéúä
ùåàééä ïî ä÷çøääå 'äá äåå÷úä - åéáà ìò ãçà òâøì áùçî åðéà
 וכל לשון, תסובבו, ופירש"י וז"ל,'„( 'ואת הארץ תסחרוÏ ·Ó)  כתב בפרשת מקץ.ה
 ומבואר ברש"י. עכ"ל.סוחרים וסחורה על שם שמחזרים וסובבים אחר פרקמטיא
 ולכאורה.שנקבע השם 'סחורה' על שם שמסתובבים סחור סחור אחר פרקמטיא
 ועיקר הסחורה,יש להקשות שהליכה זו אינה אלא 'אמצעי' ודרך להשיג הפרנסה
 ומדוע נקראו 'סוחרים' על שם דבר שאינו מעיקר,והפרנסה היא המקח וממכר
 כי אכן עצם הפרנסה אינה תלויה כלל בידם, אלא יסוד גדול למדנו מכאן,מהותם
 וכל 'עבודת' הסוחרים היא רק,ובמעשיהם אלא כפי מה שנפסק בראש השנה
 וכאשר יחזק בקרבו את האמונה שכל....לחזר ולהסתובב מהכא להתם ותו לא
מעשיו אינם אלא השתדלות בעלמא אזי בשכר זאת ישלחו לו את מזונותיו מן
.השמים בהרחבה יתירה
 כך ביאר הרה"ק המגיד מקאז'ניץ זי"ע את הפסוק, ולזה יזכה ע"י אמונתו.ו

è

 ויגש- באר הפרשה

åøàååö ìò úçðåî äãç áøç åìéôà
'íéîçøä ïî åîöò òðîé ìà íãà ìù
åðîîå äãåäé åðééä àáà éáà .(.é úåëøá)
íéîçøä ïî åîöò ùàééì àìù ìáé÷
ìò úçðåî äãç áøçùë åìéôà íìåòì
íìåòî ÷ø åúãáàî åæ äãç áøç éë) åøàååö
úåîìåò éðùî ãáàéäì ãîò äãåäé åìéàå ,äæä
éãåäé ìëì ,øîàéé éîð ïãéãìå .(àááå äæá

éðù íéøé åîöò úà àöîéù áöî äæéàá
éë ...ùàééúî éððéà ÷òæéå 'ä ìà åéãé
.ç éúéøçàì äåå÷ú ùé
àøåðä ùåàééäî ìöðéå íãà äùòé äî
éðá íòá äáåè ä÷ìç ìë äìëîä
áùééúéå ïåçèááå äðåîàá äáøé ,ìàøùé
åãéúò ìë íâ åáöî ìëå àåä éë åúòãá

÷"äøä øîåà äéä êëå .æ úù÷ éååçèîë
íùî (ã"ôøú ùâéå) ò"éæ 'úîà éøîà'ä
úéá') ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä åéáà
äãåäé äðäù (ãåòå ç"éùú áùéå 'ìàøùé
åéáà éðôá áééçúäå 'øòðä úà áøò'
àì íà åðù÷áú éãéî' åðéáà á÷òé
'íéîéä ìë êì éúàèçå ...êéìà åéúåàéáä
éë ,àøåð äø÷î òøéà ïàëå ,(è âî õ÷î)
ïéîéðá ìò åéãé íù íéøöî ìù åèéìù
éðù úà ãáàì ãîåò ïëà (äãåäé) àåäå
êà ...åôåñá äéäé äî ...úåîìåòä
åéìà ùâéå' àìà ùàééúð àì äãåäé
,åãé ìàì øùà ìëë úåùòì 'äãåäé
åðééäå .ìéöäì ïúéðù äî úà ìéöäì
åäéòùéì äãåäé êìî åäé÷æç åðá ïá éøáã
,àáà éáà úéáî éðìáå÷î êë' àéáðä

 'צדיק' הוא הקב"ה צדיקו של עולם,'˜ · „( 'וצדיק באמונתו יחיהÂ˜·Á)
–  יחיה,( ע"י האמונה אשר ישראל מאמינים בקב"ה ע"י אתערותא דלתתא.„Ï˜
 גורם חיות להקב"ה כביכול להשפיע כל טוב לישראל ולחדש כנשר נעורם,פירוש
.(‰"‚‰· ‡· '¯Ù ÛÂÒ ¯Î˘˘È ˙„Â·Ú Ì˘· ‰Ó˜ 'ÂÓÚ Ï‡¯˘È ˙„Â·Ú ËÂ˜ÏÈ)
 ה'תשובה' צריכה להיות מתוך, הרה"ק בעל דברי שלום מקוידינוב זי"ע היה אומר.ז
 וכמו שפירשו בלשון הכתוב,לב נשבר אולם חלילה וחס שלא תהא מתוך עצבות
 והזהיר הכתוב שבעת, שאין 'ועתה' אלא תשובה,'( 'ועתה אל תעצבו‰ ‰Ó) בפרשתן
 וביאר החילוק,'עתה' – כלומר שהינכם חוזרים ומהרהרים בתשובה אזי 'אל' תעצבו
 שבשעה שנשבר ליבו בקרבו מפני מצבו הרי הוא מרגיש,'בין 'לב נשבר' ל'עצבות
 לעומת זאת אם שרוי הוא בעצבות הרי הוא כועס ורוגז על,בעצמו פחות מאחרים
 שאם,' ומרמז זאת בלישנא דקרא 'ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם...כל העולם
.לא תעצבו אזי לא יחר בעיניכם ולא תבואו לידי כעס וחרון אף על אחרים
 סיפר הגה"ח רבי שמאי גינזבורג זצ"ל שבעת שנפגשו הני תרי קדושים הרה"ק.ח
 בתוך שיחתם,'מהר"א מבעלזא זי"ע והרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע אחר ה'מלחמה
נענה ה'אמרי אמת' ואמר למהר"א איתא שלאחר שיוסף התוודע אל אחיו בכו יוסף
‰ÓÂ¯˙ ˜"‰ÂÊ)

é

באר הפרשה  -ויגש

'øîàã ïàî' åðéà íãàäå åôåñá áéèéîå áåèä 'ä éãéá éåìú àìéîî ìëä
õ"éøäîä ÷"äâä æîø êëå è ...ùàééúäì äìòé äî åøåáò èéìçîä àåäå ,ìëì
ובנימין  -איש על צווארי אחיו ,ובחז"ל ) (:ÊË ‰ÏÈ‚Óשיוסף בכה על חורבן שני בתי
מקדשות שעתידים להיות בחלקו של בנימין ,ולאידך ,בנימין בכה על משכן שילה
שהיה בחלקו של יוסף .ולכאורה אינו מובן ,מדוע לא בכו כל אחד על חורבן ההיכל
שיהא בחלקו ,אלא מכאן יש ללמוד ,שעל חורבן שלו אין לבכות ,אלא יש להתחזק,
לשוב ולהקים מחדש את הנחרב .ורק על חורבן בית חברו יש לבכות כי זהו גמילות
חסדים ,אך על חורבן ביתו אין לבכות – כי הבכי אינו אלא מייאש – ישכח מכל
צערו ויתחיל לבנות מחדש.
ט .בימים שלאחר ה'מלחמה' ) (‰È ˘‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÓÁÏÓפגש הגאון ה'חזון איש' זי"ע את
הגאון רבי יעקב קמנצקי זצ"ל ,והבחין בו שפניו נפולות על האבידה הגדולה
שאיבד העם את רוב בניינו ומניינו ,כדי לחזק את רוחו פתח ה'חזון איש' וסיפר לו
על דין-תורה שהתקיים בעיר מולדתו קובנא.
בין תושבי העיר היה יהודי שלפרנסתו היה לווה כסף מאוהביו וידידיו ,את
המעות לקח עמו אל היריד לקנות בהם סחורה ,והיה מוכר את הסחורה בעירו ,וכך
היה מרוויח את מטה לחמו בצמצום .פעם אחת לא היהודי בקו הבריאות ,על כן
שלח את בני ביתו הרבנית לעשות כמעשיו ,ואכן ,היא לוותה מעות והחישה פעמיה
לעבר היריד ,אלא שבדרך ליריד אבדה את צרור הכסף ,בצר לה הפכה את השוק
ושאלה את כל הבאים שמא נזדמן להם לראות את צרור הכסף ....עד שאחד מן
השוק ענה לה שהוא מצא את הכסף ,אבל אין בדעתו להחזיר המעות כי 'המוצא
מעות מפוזרים הרי אלו שלו' )˘ ,(‡È ·Ò¯ Ó"ÂÁ Ú"Âוהרי הוא כ'אנוס' מכיוון שהוא 'נצרך'
מאד לאלו המעות ,ע"כ יתנהג בזו הפעם כפי שורת הדין.
האשה לא ידעה את נפשה מרוב צער והזמינה את האיש להתדיין בפני המרא
דאתרא הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל ,ביום הדין סיפרה האשה בדמעות
שליש שבדרך ליריד אבדה את צרור הכסף ,לעומתה הודה הבעל-דין שמצא את
כספה ,אך לא יחזיר לה את המעות כיון שמצד ההלכה הרי אלו שלו .הקשיב הרב
לטענותיהם ,ויצא ה'פסק' שעליו להחזיר לה אבידתה ,כי אף אם אמת ש'הרי אלו
שלו' מחמת ייאוש הבעלים ,מ"מ אין האשה 'בעלת הבית' על המעות אלא בעלה,
ולייאושו אנו זקוקים ...והוא לא ידע כלל מכל דבר האבידה ,נמצא שמצד הדין יש
כאן חיוב השבה.
ב'פסק' זה רמז החזו"א ,כי אין בידי אדם להתייאש ,שהרי כל אשר לו אינו
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éáø ÷éãöä íùî ò"éæ àé÷ñðéùåã
úåãçàúä øáã) ì"öæ äáåùú ìòá òì'äùî
(çë ãî) ïúùøôá ÷åñôá (ä"ëùú éøùú
'óåøè êà øîåàå éúàî ãçàä àöéå
åðéà 'ä úà ãéîú øëåæä éë ,'óøåè
òøàé íà óà éë åòãéá ,íìåòì ùàééúî
úîçî äæ ïéà äøö äæéà åà äòø åì
åìæî òøåäå å"ç åîöòî 'äø÷î' òøéàù
,íéùàééúîä ìù íäéúåáùçîî á"åéëå
êåøáå ä"á ì-àä éååéöá äùòð ìëä àìà
äìâúúù äëøáìå äáåèì ìëäå ,åîù
ãçàä àöéå' åäæå .úòä àåáá åéðôì
úà åçåîå åáìî àéöåäù - 'éúéàî
øîåàå' ïëì ,ãçåéîå ãéçé ãçàä àøåáä

àé

øîåì ùàééúð ïëì Y 'óøåè óøåè êà
øáëå ,éùôð úåå÷ú äãáàå äôøèð äðä
ïä úåéðçåøá ïä ñåðî ìë éì ïéà
êéìùäì 'åìéëùé åîëç åì' êà .úåéîùâá
ãîåò àåäù äòéãéá 'ä ìò íáäé ìë
ååìùú æà ,äðåòå úò ìëá íøæòì íðéîéì
.é åçåø úøòñ èå÷ùúå íãà ìù åùôð
ïúùøôá áéúëã àä åæîø äæáå
ìë (æë åî) íéøöîì íúãéøéá
äîéøöî äàáä á÷òé úéáì ùôðä
øîåà àåä íéøöî íúàöáå ,íéòáù
)ññîòøî ìàøùé éðá åòñéå (æì áé úåîù
íéøáâä éìâø óìà úåàî ùùë äúåëåñ

שלו אלא של הבורא יתב"ש ,וא"כ איננו 'בעלי בית' להתייאש ,ואין יאושו חשוב
יאוש כלל ,אין לו אלא להתחזק תמיד ולא ליפול ברוחו חלילה בשום פנים ואופן.
וכעין שכתב בספר 'מבחר הפנינים' לרבינו ידעיה הפניני )˘' (‡ ‰ ÂÓ‡‰ ¯Úאמרו
לחכם למה אין אנו רואים עליך סימן דאגה ,אמר להם מפני שלא קניתי דבר
ופקדתיו ודאגתי עליו' ,והיינו שמעולם לא היה לי הפסד ואיבוד ממון וכדו' כלל ,כי
כל רכוש וחפץ שהיו ברשותי לא החשבתי כשלי ,אלא כ'פקדון' בידי מאת הבורא
יתב"ש ,וממילא כשאבדתיו חשבתי לעצמי  -עד עתה נתנם השי"ת בידי ,ועתה
השבתי החפץ לבעליו ,ומה לי לדאוג על הפסד דבר שאינו שלי.
י .הנה רבות יישמע מפי הבריות לאמר' ,מה לי ולצרה הזאת' – להיות בצרה
ולהוושע ממנה לבסוף ,והרי עדיף לן פי כמה וכמה שלא היינו נכנסים לעת הצרה
כלל ,והאמת יאמר כי הכל בחשבון ממעל .והרי לך ,כי יעקב אבינו עבר צרת עשו
צרת דינה צרת יוסף ,עד שהוא בעצמו ביקש )' („È ‚Óוא-ל ש-ד-י יתן לכם רחמים',
ואיתא ברש"י ,ומדרשו ,מי שאמר לעולם די יאמר די לצרותי ,שלא שקטתי מנעורי,
צרת לבן ,צרת עשו ,צרת רחל ,צרת דינה ,צרת יוסף ,צרת שמעון ,צרת בנימין.
ומכל המעשים הללו נכתבה התורה הקדושה ,עד שלדידן אם ייפסק אפילו רק
קוצו של האות ש' מתיבת 'עשו' במקום אחד מני רבות שנכתב עשו בתורה יפסל
כל הספר ...כי מאלו ה'צרות' נעשתה תורה שלימה.
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úùøôá ïëå '...äîéøöî äãøî àøéú ìà
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äìéìä úåàøîá ä"á÷ä åéìà äìâð
äìéì úëùç úòá óàù åúåàøäì ,à÷éã
,ìàøùé åîò ìöà ä"á÷ä ïëåù úåìâáå
ìááì åìâ (.èë äìéâî) åøîàù åîëå
óàå ,(úåîù ô"éø ÷"äåæ 'éò) íäîò äðéëù
êåúá úðëåù äðéëùä äìéì úëùçá
.àé ìàøùé éðá

áé

'éðåòîù èå÷ìé'á àúéàå ,óèî ãáì
íäì øñç íéøöîì íúãéøéáù (áð÷ æîø
ä"á÷äå ,íéòáù ïéðîì íéìùäì ãçà
êîò ãøà éëåðà' (ã åî) áéúëãë íéìùä
ùù ïéðîì ãçà øñç íúééìòáå 'äîéøöî
áéúëãë åîéìùä ä"á÷äå óìà úåàî
ïàëî .'äìò íâ êìòà éëåðàå' (íù)
ìëá íâ éë ,íééç úåçøåàå äöò åðãîì
íéîòô Y íãàä úåòøåàîå éø÷î
êë ìë åì íéàúî àì 'ïåáùç'äù
åúöò (ïåáùç øòã èùéð ñòôò èîéèù'ñ)
ìëäå ä"á÷ä úà ïåáùçì ñéðëéù
...íåìùá çåðéå áùééúé
ùâéå)

במראות הלילה – אף הצרה טובה היא
ואינה נראית כ'צרה' אלא לשעה

àø÷ä úà æ"éôì øàáîå
íù êáâùé äøö íåéá 'ä êðòé'
íé÷åìà øîàéå' (á åî) ïúùøôá
åúðéëù äøùéå 'ä êðòé .'á÷òé é÷åìà ...äìéìä úåàøîá ìàøùéì
(á ë íéìäú)

( אמר ריש לקיש אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל:‚È ‰ÏÈ‚Ó)  כלל גדול אמרו.יא
–  על כן כל מי אשר בשם ישראל יכונה,אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה
 אלא יאמין שלא יאריכו הימים וכבר,בראותו כי צרה קרובה לא יאבד עשתונותיו
 שהרי ישועתו עומדת הכן להצילו מלהבה ברגע שיועד לה מן שמיא,יצא מצרתו
.להתגלות אליו
„( 'אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עדÈ ‚ ¯"¯·) ולא עוד אלא שאמרו חז"ל
 ומבאר ה'ישמח,'שהקב"ה מאיר את עיניהם מן הכא ויפקח אלוקים את עיניה
 שלפעמים תר האדם ומחפש אחר איזה,˙ ·( דחזינן במימרא זוÂ‡ ˘‚ÈÂ) ישראל' זי"ע
 וכיו"ב בכל,'אבדה' שאבדה לו ולבסוף ימצא שהחפץ מונח זה זמן רב לצדו ממש
, פעמים רבות ימצא שהכל היה מוכן לפניו ממש,הישועות שהאדם ממתין עליהם
 כי מן השמים נגזר עליו צער לזמן, וזאת,אלא שהבורא כיסה את עיניו שלא יראנו
 אמנם באותו הרגע שנסתיימה, על כן לא היה בידו לראות את הישועה,מסויים
. ומעתה יראה מיד את אשר חיפש, תיכף ומיד נפקחו עיניו,''קצבת צערו
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úà åáìá øéáâéù ,äøùéä êøã éäåæ
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'åééç úà äéçé òåãî ,''ä éëøã íéøúñð
øéëî åðéàå òãåé åðéàù éúô åúåàë
äøåîâ äáåè àìà äðéà àôåâ äøöäù
).áé (ïàë äðåîèä äáåèä äñåëî ò"òìù àìà
øòèöî åúðåîà øñåçå åúåìéååàá àåäå

עפי"ז מסביר ה'ישמח ישראל' זי"ע )˘ (Ìאת דברי רש"י
¯· (Á ‚ˆ ‰כי בשעה שנתגלה יוסף לאחיו – ואמר להם אני יוסף ,לא אבו להאמין לו עד
שהראה להם שהוא מהול ,ורבו המקשים ,מה ראיה מזה שהוא מהול שאכן הוא יוסף
אחיהם ,דלמא העומד לפניהם הוא 'ערבי מהול' או 'גבעוני מהול' ,דהרי גם הם מלין
את עצמן .אלא ,דיוסף הצדיק אמר לאחיו ,התבוננו היטב בכל אשר עבר עליכם מאותו
היום שדרכה כף רגלכם בארץ מצרים ,כי הנה ,מכרתם את אחיכם ולאחר זמן החילותם
להצטער על כך ) ,(˘¯„Ó· ¯‡Â·ÓÎוכל כך גברה ה'חרטה והצער' שהיה לכם ממכירתי עד
שהייתם מוכנים לשלם כל הון דעלמא להחזירני אל אבינו הקדוש ,ואף פעולות שונות
ומשונות עשיתם עבור כך  -נפרדתם איש מאחיו בכניסתכם מצרימה לילך כל אחד
בשער אחר מעשרת שערי הארץ וכו' ,ואילו כאשר פגשתם בי פנים בפנים בשעה שכל
העולם ידעו ש'עבד יצא מבית האסורים' למלוך על מצרים ,אפילו הכי לא העליתם
בדעתכם אפילו בספק ספיקא שמא ה'מלך' אשר אתם עומדים לפניו הוא הוא יוסף
אחיכם ...ועל כולנה ,ננסכו בי כוחות אדירים מן שמיא שאוכל לעצור בעצמי ולהתאפק
מספר לכם ש'האבידה רבתי' עומדת באפכם ואינכם שמים על לב .כל זאת היה רק עד
לרגע שנקצב מן השמים ,והנה אך בוא יבוא ברינה העת המוכן לכך – הרי 'ולא יכול
יוסף להתאפק' ,ויפקח האלוקים את עיניכם למצוא את אשר כלתה נפשכם למצאו,
ולגלות שבאמת זה זמן רב שכבר עמד זה האיש בפניכם ...וזה 'והנה עיניכם הרואות'
 כי עתה עיניכם כבר רואות ,ובעת הזאת אפשר לי להראותכם שהנני מהול ,כי עדעתה – כל זמן שלא נפקחו עיניכם הייתם אומרים ש'ערבי מהול' עומד בפניכם ,ורק
עתה משהגיעה שעת ההתגלות ,הנכם מאמינים לי אפילו בסימן זה.
יב .הנה פעמים הרבה אנו שומעים איש יהודי המתאנח ומתלונן על 'יומו' שעבר
)˘¯„Ó‰Ó ‡Â‰Â Â˘‚ ‰"„· „ ‰Ó

ãé
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עליו אזא שווארצע טאג ,(ÌÂÈ‰ ‰Ê '¯ÂÁ˘' ÌÂÈ) ...ישמע למה שהיה אומר הרה"ג ר'
בנימין זאב דויטש ז"ל ) ,('Ê·È ÂÙ ˙·È˘È Ï‰ Óלעולם אל תאמר אוי ...יום פלוני יום
'שחור' היה ,כי אינך יודע אזה טובה וברכה ישועה ורחמים הקב"ה מכין לך בתוככי
'שחרות' זאת ,ויתכן שברבות הימים יתגלה כי זה היום היה היום ה'לבן' ביותר
בחייך ...וסיפר שבדידיה הווה עובדא ,בימי בחרותו בעיירת מגוריו באונגארין )(‰È¯‚ Â‰
ביום מן הימים קיבלו חמישים בחורים וצעירים מבני העיירה 'צו גיוס' לצבא הגויים,
ותרב בבת יהודה תאניה ואניה ...מיד טיכסו עצה לשלוח בקשה לרופא מפורסם
פלוני שיכתוב על כל אחד מהבחורים איזה סיבה ותירוץ שבגינו אין הבחור ראוי
ומוכן להתגייס לצבא ,אבל זאת לא יעלה על הדעת מבלי שליחת צרור הכסף לבית
הרופא ,על כן נתבקשו כל הורי הבחורים להכניס מעות לעסקן פלוני שהוא ישלח
את כל הסכום כאחד אל הרופא ,ואכן ,כל אחד מהם הכניס מעות כפי יכולתו וכגודל
השגותיו ,הגדילו עשות אביו של ר' בנימין זאב עם עוד אחד מבני העיירה שעשירים
גדולים היו והכניסו הון עתק ל'קופה' וכך נשלחה הבקשה לאותו הרופא כש'מתן
שכרו בצידו' ...עבר יום ועוד יום ועדיין לא נתקבלו 'אשורי הרפואה' ...והיו הכל
דרוכים ומתוחים לקראת הבאות ,עד שבס"ד ביום האחרון 'ערב הגיוס' הגיעו לבית
הדואר האישורים ,אך משנפתחה החבילה נתגלה שהרופא מצא 'תירוצים' רק
לארבעים ושמונה מהבחורים ,ולאלו השניים – בני העשירים לא נתקבל כל אישור,
ופירוש הדברים שעל השניים לקיים 'וישא יעקב רגליו' ולברוח מביתם כל עוד
נשמתם באפם ,ויפה שעה אחת קודם ...מיד נטלו השניים את ה'תפילין' ,מעט בגדים
ומעות מועטות וברחו מהעיירה לעלות לארה"ק – מבלי להיפרד כראוי מבני
משפחתם ,ומבלי הכנות הנדרשות לנסיעה כה ארוכה לבחורים כה צעירים ...מכאן
היה אומר תמיד ר' בנימין זאב כי זה היום – יום הבריחה היה נראה בעיני בשר
כיום קשה ושחור ,על שהוכרחו שני בחורים צעירים לעבור נסיון של 'לך לך מארצך
וממולדתך ומבית אביך אל הארץ '...מבלי כל הכשר והכנה ...ולמעשה 'זה היום
עשה ה' נגילה ונשמחה בו' ,כי כמה שנים לאחמ"כ פרצה ה'מלחמה' ,ומכל חמישים
הבחורים לא נותר שריד ופליט אלא שניים אלו הבורחים שיום בריחתם היה 'יום
הצלתם' ממיתה וודאית ,ולא עוד אלא שזכה ר' בנימין זאב להקים דור ישרים מבורך
כשהרבה מצאצאיו משמשים כראשי ישיבות מפורסמים בארה"ק לשם ולתפארת,
נמצא אין לך יום אורה ושמחה כאותו היום.
הגאון רבי מיכל דוד רוזובסקי זצ"ל  -אביו של הגאון הנודע רבי שמואל רוזובסקי
זצ"ל ראש ישיבת פוניב'ז כיהן ברבנות העיר גראדנא ,ונסתלק לבית עולמו בשנת
תרצ"ה ,אחריו נשארו שני בנים  -אריות בתורה הראויים לאותה איצטלא ,ה"ה בנו
הגדול הגאון רבי יהושע העשיל זצ"ל ואחיו הצעיר ה"ה הגאון רבי שמואל זצ"ל.
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בקרב בני העיר נתעורר 'דין ודברים' כי בני המשפחה אבו שהבן הבכור ימלא מקום
אביו ברבנות העיר ,לעומתם ,בני העיר העדיפו שרבי שמואל הוא יהיה להם לראש
באשר היה מקובל יותר עליהם .והוחלט להגיש את הטענות לפני הגאון רבי חיים
עוזר זצ"ל והוא ישמש כבורר מוסכם ,וכאשר יחליט בדעתו הרחבה כן יקום וכן
יהיה ,ונקבע זמן 'הבוררות' ליום פלוני בשעה עשר בבוקר.
באותו היום המיועד השכים רבי שמואל והקיש על דלתו של רבי חיים עוזר
בשעה שמונה בבוקר ,ואמר לו ,רבי קדוש ,אם הבוררות אמורה לברר תפקיד הרבנות
למי יהא שייך – אין כאן כל ענין לשבת ,אחרי שכלה ונחרץ אצלי שבשום פנים
ואופן איני מסכים לשמש ברבנות על פני אחי הגדול ,וברצוני שרבי יהושע העשיל
יזכה ברבנות .לאחר כשעתיים הגיעו שני הצדדים ושטחו טענותיהם בפני הגרח"ע,
ולאחר ששמע את דבריהם הוציא את הפסק 'לטובת' הבכור וכרצון בני המשפחה,
ואכן רבי יהושע העשיל נתמנה כרב בעיר ,אבל בני העיר לא קבלו אותו בעין יפה,
ולא עלתה בידיו להנהיגם על מי מנוחות ...וכל הימים עברו בדברי ריבות בשעריך.
ויהי מקץ שנה ,הבין רבי שמואל כי כל עוד שהוא יושב בגראדנא לא יצליח אחיו
בהנהגת העיר ,כי בעצם היה האח ראוי לאותו איצטלא אלא שצילו של רבי שמואל
החשיך על אורו ...על כן גמר בדעתו לעזוב את גראדנא בחשאי ושוב לא ישאר
בידיהם הברירה אלא להשלים על המצב .מה עשה ,ערך 'גורל הגר"א' )‚ÈÙÓ Ï·Â˜Ó‰ Ï¯Â
 (Â˙Â˘ÚÏ „ˆÈÎ ‰ÏÂ‚Ò È„ÈÁÈÏ ÚÂ„ÈÂ ‡"¯‚‰ועלה בידו הפסוק )' (‡ ·Èויאמר ה' אל אברם לך
לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך' ,וראה בזאת כמין 'נבואה'
מפורשת שיעזוב את מולדתו ובית אביו ויעלה לארץ הקודש ,ואכן מיד יצא משם
ועלה לארץ ישראל ביחד עם הגאון רבי זלמן רוטברג זצ"ל ראש ישיבת בית מאיר
בבני ברק .והגיע הנה כשהוא ללא מכיר וגואל ,בחור יתום בגפו עזב ובודד ,אך הכל
היה שוה בעיניו בכדי שלא תפרוץ המחלוקת כנגד אחיו הגדול רבי יהושע העשיל.
לאחר כמה שנים פרצה המלחמה הנוראה כידוע ,משנכנסו הרשעים ימ"ש
לגרודנא וכבשוה ,אספו מיד את כל בני העיר ובראשם רבם רבי יהושע העשיל
והרגו בהם אחד לאחד והרגו את כולם עקד"ה .נמצא רבי שמואל אוד מוצל מאש,
והוא היחיד מכל בני משפחתו שנשאר בחיים .ומלבד מה שלמדנו כאן נס הצלתו
בזכות ה'וותרנות' שסילק עצמו מהרבנות עזב את עירו ומשפחתו וברח לארץ
ישראל ,הרי גם זאת לפנינו שדייקא הקושי והשהות בארץ שאיש לא הכירו והוא
לא הכיר איש – בה בשעה שבגראדנא רצו אחריו והעריצו אותו ,רק בזכות זה
נותר לפליטה ,וזכה להאיר את העולם כולו בשיעוריו ובחידושיו הבהירים בעומק
דרך הלימוד ,וכל עולם התורה ,תלמידיו ותלמידיו תלמידיו ,הם פירותיה ופירות
פירותיה של אותה ותרנות.
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- 'ä ìà Y éúàø÷ øöéîä ïî ,ùåøéô äáåèä ìò êøáì úçú äëåáå
øäî ,éì øö éë ,éúøöå ééðòá 'ä àð äàø
.âé äøåîâä
éðàù 'úé àøåáä éì äðò Y éððò ,éððò
© ¦¥
,÷åöîå øö ïàë ïéà ,øöá àìå áçøîá (ììä ,äìéôúä øãñ) 'ç÷åø'ä áúë ïëå
,'äøö'ë øáãä äàøð øùá éðéòá ÷øå ïî' (ä çé÷ íéìäú) áåúëä úà ùøôì
,'ä÷ áçøîá éððò ä÷ éúàø÷ øöéîä
.ãé äòåùéå 'áçøî' ìëä úîàá ìáà
יג .כה כתב הגה"ק ה'חפץ חיים' ) (Ô˙˘¯Ù ˘È¯ ˙"‰Ú Á"Áעל הפסוק )' (‚ ‰Óויאמר יוסף
אל אחיו אני יוסף' ,דהנה מאז באו האחים למצרים לשבור אוכל ,היו מסובבים
'מלאים קושיות כרימון' ,על מה עשה ה' להם ככה ,דבכל פינה שפנו שם לא היה
אור במושבותם ,תחילה 'ויתנכר אליהם' – 'וידבר איתם קשות' ,ואף הוסיף לחשדם
כמרגלים ,לאחמ"כ נוסף הציווי להביא את בנימין ,ו'נתפסו' כגנבים ב'פרשת הגביע',
אמנם כל 'מה נשתנה' האלו נתחוורו באחת ,ונמוגו כאין וכאפס ברגע שהכריז יוסף
'הוציאו כל איש מעלי ,ואמר להם אני יוסף ,דבב' תיבות אלו יישב להם בפעם אחת
את כל תמיהותיהם,
ואמר ה'חפץ חיים' שאף אנו מסובבים זה כאלפיים שנה בגלות המר הזה ,עם
'קושיות סתירות ותמיהות' על כל הקורות אותנו בגלות המר הזה ,אמנם לעתיד
לבוא כשיכריז בורא עולם אני ה' ,יתיישבו כל ההדורים ,והכל יבוא על מקומו
בשלום ,באשר יתגלו לעינינו טעמי וסיבת המאורעות  -היאך היה כל מקרה וצרה
אך ורק לטובתנו השלימה בחשבון מופלא ומופלג.
אמנם אם נחיה מעתה באמונה זאת ,שכבר מעתה נכיר ש'אני ה'' ,יתיישבו לן
כל הקושיות וממילא 'תו לא קשה מידי' ,וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר.
יד .שמע נא לדברי הרה"ק ה'שם משמואל' זי"ע )· (Ê"ÈÙÏ Í‡ ‰"„· Ë"ˆ¯ 'ÓÚ Ô˙˘¯Ùבפסוק
בפרשתן )' (ÊÎ ‰Óוירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב
אביהם' ,וביאורו ,ד'עגלות' מלשון 'עיגול' כי אופני העגלה 'עגולים' הם ,והנה ,כל
נקודה ונקודה שבעיגול אף בעת ירידתו למטה אינו נחשב 'ירידה' בתכלית ,כי ירידתו
זו היא עצמה תחילת עלייתו שנית ,וחוזר חלילה )· .(Ï‚Ï‚‰ ·Â·ÈÒוהוא רמז ומשל
נפלא לכל אשר יארע לאדם בהאי עלמא – שכל ירידה אינה ירידה בתכלית ,והחכם
יראה בכל ירידה תחילת עליה ,ויבטח בה' שהנה בוא תבוא עלייתו ,וכן בעליה לא
יתגאה לבבו כי הרי הוא קרוב ומסוכן לירידה ,וזו עצה הנכונה לכל בר ישראל
לשים כלל זה תמיד נגד עיניו ,וזה מה שרמז יוסף הצדיק ליעקב במה ששלח לפניו
'עגלות' להורות לו כי אף שיורד עתה לגלות המר – גלות מצרים והיא השורש
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íãàë íäéìò êì äãåî éððäå ,éìò
êåúî ,åúòåùé ìò çáùîå äãåîä
äáåè íîöò íäù éúðåîàå éúòéãé
.'ä úàî íéãñçå íéáåøî íéîçø äøåîâ
ìò äøåî ÷çöé éë àø÷ä øåàéá äæå
øå÷î íùîù ,'äàøéäå ãçô'ä úãéî
åðéáà á÷òé øéëäùîå ,íéøåñééäå ïéãä
äøåîâ äáåè àìà ïðéà åéúåàìú ìëù
íéçáæ çáæéå ,äøéúé äçîù çîù
'åéáà ÷çöé ãçô'ì ÷çöé åéáà é÷åìàì
äáåèá øéëä éë ïéãä úãéî àéäù
.êùåçä úòá ùéù äøåîâä

ò"éæ 'íééç íéî øàá'ä ÷"äøä áúë ïëå
ïúùøôá ÷åñôä ìò (çáæéå é"à ä"ãá)
,÷çöé åéáà é÷åìàì íéçáæ çáæéå (à åî)
ãåò äàøå ,ù"ééò) ùé íéøåñé éðéî äîë éë
øáã ìù åììëå ,(á 'â ùåøã ù"ùñ åøôñá
,íãàä ìù äøåîâä åúáåèì ìëä éë
,úøçà äáåèì åäåàéáé íäù íéîòô
íäù øáã ìù åôåñá åì äìâúé íéîòôå
ïàë äéä á"åéë ,äáåèäî ÷ìç íîöò
äúééä äîöò äøéëîäù óñåé ìöà
äðùîì åúåðîúä ïòîì íéøöîì äàáää
...íù êìîì

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä
ìåëé àìå' áåúëá ÷ééãî (ïéðò
åðåöøá äéä úîàáù '÷ôàúäì óñåé
éìáî íøòöì êéùîäìå ãåò ÷ôàúäì
åîòè øàáîå ,'óñåé éðà' éë íäì úåìâì
úö÷ ãåò ÷ôàúî äéä íàù ,øáã ìù
úåìâä ìëë áùçð øòöä äéä éæà
àì áåùå ìàøùé éðá ìò øæâð øáëù
øçàî êà ,ùã÷îä úéá ïáøåç äéä

úà 'íééç íéî øàá'ä øàáî äæáå
éë êãåà' (àë çé÷ íéìäú) ÷åñôä
,øåàéá êéøöå ,'äòåùéì éì éäúå éðúéðò
éë 'éðúòùåä éë êãåà' øîåì åì äéäù
ãåãù ,àìà .'éåðéò'ä ìò úåãåäì ùé äî
àìà åðéà åîöò éåðéòäù øéëä êìîä
,'ä úàî íéáåøî íéîçøå äøåîâ äáåè
,êéðôì éðà äãåî - êãåà øîà ïë ìò
åøáòù íééåðéòä ìò - éðúéðò éë ìò

ä"ã à"îøú)

 אך ירידה זו אינה אלא כי אם,לכל הגלויות הכלליות והפרטיות עד ביאת גואל צדק
 וזהו אומרו 'את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו' – שירידה זו,לצורך עליה
 הבין בעצמו שמחשבה, וכראות יעקב את הרמז אשר שלח לו יוסף,'נשיאות' היא לו
 ועל ידי זה נשאר 'חי' ולא מת תחת,זו גופא החזיקה את יוסף בכל שנותיו במצרים
. ומזה ותחי רוח יעקב אביהם – שמזה הירידה רק תבוא לו עליה,מלתעות הייאוש
 שזהו פירוש,שמעתי מרב חשוב ת"ח מופלג שליט"א הדר בעי"ת בני ברק
בקשתנו 'ויהי רחמיך מתגוללים על עם קדשך' כי אנו מבקשים כמו שעד עתה הייתי
בבריאות השלימה ומתפרנס ברווח וכיו"ב בכל העניינים ועתה נתגלגל הגלגל למטה
. כך עתה יחזור הגלגל לעלות ממטה למעלה,– הן ברוח הן בגשם
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åáìå äèîì åéðéò ïúéù êéøö ììôúîä
ììôúäì õåôçéùëå .(:ä÷ úåîáé) äìòîì
úåùâä 'â áåúëù úåòéñô 'â åéðôì êìé
,äãåäé åéìà ùâéå ,íäøáà ùâéå .äìéôúì
äùâä íéãîì åðéöîð .'åäéìà ùâéå
äøåàëìå .ë"ò ,'ùâéå' é÷åñôî äìéôúì
éáâ áéúëã 'ùâéå' åäî ,øåàéá êéøö
êééù äãåäé éáâ àîìùá ,åäéìàå íäøáà
÷éãöä óñåéî ÷åçéøá ãîò éøäù ,ùâéå
åéìà úùâì êøöåä åéìà øáãì åàåááå
êééù äùâä äî êà .åéìà áø÷úäìå
Y àéáðä åäéìàå åðéáà íäøáà ìöà
éøä ,ìë ïåãà éðôì ììôúäì íàåáá
øúà úéìå åãåáë õøàä ìë àìî ä"á÷ä
úùâì åëøöåä ïëéäìå ,äéðéî éåðô
.ääîúà ,áø÷úäìå
äùâä ìù äúåäî éë ,íé÷éãö åøàéáå
äæéàî íãàä ÷éúòéù àéä
ïéðòì ,á"åéë ,øçà íå÷îì áø÷úéå íå÷î
äðååëä ïéà ,ïàë äøåîàä äùâää
,àìà ,åôåâ úà øîåìë Y åîöò áø÷éù
'ä éðôì çéù êåôùìå ììôúäì åàåááù
àìà åãîò ìò ãåîòì øàùé àì åé÷åìà
äùâøääå äòéãéä úà åîöòá øøåòé
.åéìà øáãîå 'ä ìà áø÷úî àåä äðäù
åùôðá ÷å÷çì úåòéñô 'â êìé ïëìå
åäéìàå íäøáàî ãîìð äæå .úàæ äòéãé
'ä ìà íéáåø÷ åéä äìéôúä íãå÷ óàù
ìëîå ,ãéîú úå÷áãä ùàá íéøòåáå
åøøåòå åáù äìéôúì íúùâá íå÷î
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ïë ìò ÷ôàúäì åúìåëéá äéä àì øáëù
ìòå .úåéåìâä ìåò ìë úà ìåáñì åðéìò
ìò (:æè äìéâî) åøîàù äî øàáî äæ éô
ïéîéðá éøàåö ìò ìåôéå' (ãé äî) ÷åñôä
Y 'åéøàåö ìò äëá ïéîéðáå êáéå åéçà
ïéãéúòù íéùã÷î éðù ìò äëá óñåéù
,áøçéì ïéãéúòå ïéîéðá ìù å÷ìçá úåéäì
ïëùî ìò äëá åéøàåö ìò äëá ïéîéðáå
óñåé ìù å÷ìçá úåéäì ãéúòù äìéù
äéëáì íå÷î äî äøåàëìå ,áøçéì ãéúòå
äåãç úò òéâäá äúò ïáøåçä ìò
,àìà ,åéãçé íéçàä ìë åàøúð øùàë
äìâúäù éðôîù íùã÷ çåøá åàø íäù
ïë ìò ãåò íøòöì êéùîä àìå äúò
ùã÷îä éúá åáøçéå úåìâì êìéì íéãéúò
àì òåãî ï"áîøä äù÷äù äî ãåò áùåéî æ"éôòå)
êìîì äðùî úåéäì äðîúðù øçàì óñåé çìù
éðôî ,íéøöîá àöîðå éç àåäù á÷òéì øîåì
ïéá .(úåìâä øòö éðôî äæìä øòöä úà óéãòäù

éåøù íãàùëù åðãîì êë ïéáå êë
úîâò äæá åîöòì êñåç àåä éøä øòöá
äøö ìë éë ,ïîæ øçàì äáåøî ùôð
àìà äðéàå ÷ã÷åãî ïåáùçá àéä ä÷åöå
ìá÷é ,íãà ïðåàúé äî àìéîîå ,åúáåèì
åì áåèå ,äðåîàáå äáäàá åéìò àáä ìë
.àááå äæá
 התפילה מתוך התעוררות הלב- ויגש אליו
וקרבת אלוקים

áúë .'äãåäé åéìà ùâéå' ïúùøô ùéøá
(áëù 'éñ äìéôú 'ìä) 'ç÷åø'ä

èé

 ויגש- באר הפרשה

äæáå ,äèîìî ìáçä úà éëåðà
,íéðåéìòä úåîìåòä ìë ãçé íéòðòðúî
éøô äùòú éúìéôúù éàãåå ïë íà
ùøôîù êéàä ù"ééò) äìòîì ùøåùå äèîì
.(àúìéî éàäá ÷åñôä úà
אעלך גם עלה – כל העליות ברוחניות
ובגשמיות באים לאדם מתוך התגברות
על נסיון

åéçà åìëé àìå' (ã-â äî) ïúùøôá
,'åéðôî åìäáð éë åúåà úåðòì
ùâéå) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë
åéðôî åìäáð' íéçàäù (â"îøú ,å"ìøú
äàøåðä äùåã÷ä úà åéðô ìò íúåàøá
åìäáð æà ,íéøöî úåìâá åúåéäá äð÷ù
êë ìë äìòúðå äìò íà íøîàá ,åùåáå
äîë úçà ìò ,'õøàä úååøò' - íéøöîá
øàùð äéä åìéà äìòúî äéä äîëå
óñåé íäì øîà äæì ,åðéáà á÷òé úéáá
,'éúåà íúøëî øùà íëéçà óñåé éðà'
éë ,éúåà íúøëîù íëçåë øùéé ïåùìî
úååøò úàîåèá éúáéùé êåúî à÷ééã
,íééù÷å úåðåéñð éúøáòù øçà ,õøàä

úåáø÷úä úìåòô äæéà åùòå íîöò
.åè æåòå úàù øúéá ä"á÷ä ìà áø÷úäì
êìî éðôì ãåîòàù éëðà éî øîàé ìàå
òùåôå àèåç éøä ,àùéðå íø ì÷
,éàøåáå éøöåé éô úà éúéøîä úåáøå éðà
ïðçúäì åéðôì ãåîòì íéðô æéòà ãöéë
øáë éë .úàæëå úàæë éì áéèéå éððçéù
ùãå÷ òøæ) ò"éæ õéùôàøî ÷"äøä ãîì
øîàéå äãåäé åéìà ùâéå' ÷åñôäî (ùâéå
úåöòå íéëøã åðãîìì àáù ,'éðåãà éá
úà øåëæéå òãéù ,úéùàø ,'äìéôú'ì
÷çöé íäøáà éðáî àåäù 'åùøù'
á÷òé' (è áì íéøáã) áéúë éøäå ,á÷òéå
ùîî åððäù ,øîåìë ,'åúìçð ìáç
ãàî êåøà àåäùë óàù ,ìáçä úîâåãë
íâ òðòðúé ãçàä åãöá åäòðòðú íà
íéøùå÷î' åðà éøä á"åéë ,éðùä ãöä
ìá øù÷á íéùåã÷ä åðéúåáà íò 'ìáçá
,åîöòì íãàä áéùé àìéîîå ,÷úðé
òøæî íå÷î ìëî éì ùéù íéðô äæéàá
òðòðî éúìéôú úòáå ,éððä úåáàä

,( מלמעלהÔÂ·È·Ò) ' הנה מבואר בקדמונים שלכן מסובבים בחנוכה את ה'דריידעל.טו
–  כי בפורים היה איתערותא לתתא,( מלמטהÔ˘Ú¯) 'ובפורים את ה'גראגער
‚( וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק-‡ „ ¯˙Ò‡)  כדכתיב,שהתפללו והתענו
 וצום... ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע...זעקה גדלה ומרה
 וכל הנס בא, ובחנוכה לא מצינו כזאת,ובכי ומספד שק ואפר יוצע לרבים
 שהרי גם בחנוכה, וידועה הקושיא.בהתעוררות ממעל על כן גם ה'סיבוב' יבוא ממעל
 ונמצא שגם בו היה הנצחון ע"י מעשי,ערכו בני החשמונאי 'מלחמה' כנגד היוונים
( נקראת על שם מעשי בני אדם כי‰ ÂÁˆ Â)  דאין המלחמה, ומכאן....התחתונים
. רק תפילות צום ובכי נחשבים כמעשי בני אדם, (:· Ê"Ú) ''מלחמות אני עשיתי

 ויגש- באר הפרשה

áøçéì ãéúòù íùã÷ çåøá íéçàä éðù
úåìâ úåðù éôìà 'áë øçàì óàå ,úéáä
'ùôð úåøéñîá' ìàøùé éðá å÷æçúé ïééãò
ïåçèéááå äðåîàá 'ä úà ãåáòì Y
åãîòéå ,úåãåáò éðéî ìëáå ,íàøåáá
åîù ïòîì íéøîå íéù÷ úåðåéñðá
'äæ ìù åøàåö ìò äæ åëá' ïëì ,äáäàá
éðá úãåáò ìò ,äçîù ìù äéëá Y
åæ äééëáå ...äæë áöîá åìéôà ìàøùé
ùãå÷ úáùä íåéá óà úøúåî øéôù
.æè (ì"ðä æ"èá àúéàãë)

ë

úåìòîá äìòî äìòî úåìòì éãéá äéä
éúééäù äîî øúåé ,íéøåäèå íéùåã÷
.ùåã÷ä åðéáàì úåëéîñá éúáéùéá äìåò

éë ïåøçà øåãì úàæ áúëú èøôáå
'øôåñ íúç'ä úééùå÷ äòåãé
àä ìò (á÷òé éîé éäéå ä"ã éçéå 'øô) ò"éæ
åùâôðù äòùáù (ãé äî) é"ùøá àúéàã
äæ ìù åøàååö ìò äæ åëá ïéîéðáå óñåé
å÷ìçá äðáðù ùã÷îä ìò ãçà ìë Y
êéøö äøåàëìå ,áøçéì ãéúòù åéçà ìù
úáù íåéä åúåà ïåáùçä éôìã øåàéá
.ì"æå ,'æøàáìàååî ÷"äøä àéáä äë çáè çåáèå' áéúë ìåîúàä íåéá éøäù) äéä
äéä õéðæà÷î ì"öå ãéâîä áøä
äéä úáù áøò íåéä åúåàù ùøãîá àúéàå 'ïëäå
òîù èééç ùéà ÷òåöùë äúò ,øîåà úåëáì íäì øúåä êéàäå ,(ã áö ø"øá)
äî ìë úà ùîî äùåò àåä ,ìàøùé á"ñ ç"ôø ïîéñ ïééò) ùãå÷ úáùá øòèöäìå
ùåãé÷ ìò åúâéøäá àáé÷ò éáø äùòù åàø äòù äúåàáù íéøàáîå .(íù æ"èáå

 וכבר אמרו להמליץ על דברי רש"י, חיבה יתירה נודעת לימי ההסתרה והנסיונות.טז
. וברש"י 'יעקב יעקב' לשון חיבה,' ·( 'ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנניÂÓ) בפרשתן
 שבזמן, דידוע,'והקושיא מפורסמת דהרי השם 'ישראל' בבחינה גבוהה יותר מ'יעקב
 וכשאינם עושים רצונו נקראים,'שישראל עושים רצונו של מקום נקראים 'ישראל
,' ואם כן כשחפץ ה' לקראו ב'לשון חיבה' הוה ליה למימר 'ישראל ישראל,''יעקב
 תוך כדי הקרב ראה אחד מהלוחמים, משל למלך שיצא למלחמה עם צבאו,אלא
 נלחם בהם החיל במלחמה עקובה מדם,שהשונאים מתקרבים למלך ועומדים להזיקו
, בעת הקרב הקשה התלכלכה כל כתונת החיל בדם,עד שהציל את המלך מידם
 והעניק, קרא המלך לחיל זה וינטלו וינשאו מעל כל השרים,בחזרם לארמון המלוכה
 בכל עת מצוא,' ואת הכתונת המלוכלכת בדם ציווה להניח ב'בית גנזיו,לו כתונת זהב
 אך זכרון האהבה לא בא למלך,היה המלך שמח עמו בשמחה גדולה ובאהבה יתירה
 והנמשל, אלא מאותו בגד המוכתם בדם,מראיית בגד הזהב אשר הוא לבוש בו כעת
,' כי חיבת ה' לעמו באה אך ורק מהמלחמה בזמנים הנמוכים המכונים 'יעקב,פשוט
.'ולא מזמני ה'אורה' המכונים 'ישראל

àë

 ויגש- באר הפרשה

àîù ,êìîì äùòðå äìåãâì äìòù
.ñòëä äæá åúåëìî úà ãéñôé
àøâà'ä ÷"äøä øàáî àìôð øåàéá
ìéòì éë (øçé ìàå ä"ã) ò"éæ 'äìëã
åéãáòì øîà äòøôù áéúë (çì àî)
,'åá íé÷åìà çåø øùà ùéà äæë àöîðä'
éë ,'äéá äàåáð çåøã øáâ' ,íåâøúáå
íâ ,íìåòä ìëá åúåîë 'àéáð' ïéàù äàø
íëçå ïåáð ïéà' åîöò óñåéì äòøô øîà
ìë' (:åñ íéçñô) àøîâá àúéà äðäå ,'êåîë
ú÷ìúñî åúàåáð àåä àéáð íà ,ñòåëä
ú÷ìúñî åúîëç àåä íëç íàå åðîî
ìë Y óñåéì äãåäé øîàù åäæå ,'åðîî
àéáðå íëç éë êìîì êúåà åðéîù äî
éøä 'êãáòá êôà øçé' íà íðîà ,äúà
äîëçä íâå äàåáðä êîî ÷ìúñú
àìù Y 'äòøôë êåîë' úåéäì áåùúå
åãéøåéå äòøô ìòî äîø äìòîá äéäú
æé ...úåëìîä ïî êúåà

øëùùé úãåáò) ãçàá åúîùð äàöéå íùä
.(íù 'íòåð éøîà'á øôñä óåñá ,æøàáìàåå
ואל יחר אפך בעבדך – עיקר גדולתו של
אדם כשהוא מושל ברוחו שלא לכעוס

äãåäé åéìà ùâéå' (çé ãî) ïúùøôá
àð øáãé éðãà éá øîàéå
êôà øçé ìàå éðãà éðæàá øáã êãáò
åðéöîå ,'äòøôë êåîë éë êãáòá
ãò äòø äãéî àéä ñòëä úãéîù
õáå÷á àáåä) 'õ"áòé'á àúéà êëå ,ãàîì
åìéôàù (ãì 'ò â"îùú úáè äîìù íøë
äøøùå äìåãâ íãàì åì ïé÷ñåô íà
ìò åúìåãâî åúåà ïéãéøåî íéîùä ïî
÷åñôä úà øàáî äæáå .ñòëä éãé
,êãáòá êôà øçé ìàå ...øîàéå' (çé ãî)
äúà áåùç' é"ùøáå ,'äòøôë êåîë éë
íòè úðéúð äî ,á"öå .'êìîë éðéòá
åéðéòá êìîë àåä áåùç àåäù äæá ùé
äðùîá éë ,åøåàéá àìà .ñåòëì àìù
éî ñåòëì àìù øäæäì ùé úåøéäæ

 וקשה,' וז"ל ויגש אליו יהודה וגו,(ı˜Ó)  איתא ברמזי תורה בשו"ת מאיר נתיבים.יז
(˙Â˘˜ ÂÓÚ ¯·„Ï ˘‚È È¯‰ Ô‡ÎÂ)  גם לשון 'נא' קשה שאינו אלא בקשה,'מה לשון 'בי
. גם כי כמוך כפרעה בכ' הדמיון מיותר...ומהו 'ואל יחר אפך' אדרבה יחר ויחר
ונראה עפ"י מה שקבלתי ממורי הבעש"ט שסגולה נפלאה לבטל הכעס לומר הפסוק
( 'במה יזכה נער את ארחו לשמור כדבריך' היינו לכוון השם הקדושË ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙)
 אף שכל כוונתו של יהודה, נמצא לפי זה. וינצל מן הכעס,היוצא מראשי תבותיו
 אעפי"כ מצד עצמותו היה רוצה לבטל כעסו,הייתה לעורר מדנים וכעס עם יוסף
¯‰ÂÊ 'ÈÈÚ)  שלא יבא לכלל כעס באמת שכבר האריכו חז"ל בגנות הכעס- (‰„Â‰È Ï˘)
,( ובא בכח סגולה זאת להסיר הכעס מלבו שלא יהיו פיו ולבו שוין בזה:ÊÎ ˙È˘‡¯·
 שיחדיו עולים בראשי תיבות זה הפסוק, כפרעה, אל, נא,ע"כ הוסיף תיבות אלו בי
.(Â ‰¯Ú‰ ˘‚ÈÂ ‰¯Â˙‰ ÏÚ Ë"˘Ú·· ‡·Â‰)  במה יזכה נער את ארחו לשמור כדברך והבן-

áë

באר הפרשה  -ויגש

ï"áîøä ìù åúøâà úçéúôá ïééòéå
ìë øáãì ãéîú âäðúú' áúåëä
äæáå ,úò ìëáå íãà ìëì úçðá êéøáã
äòø äãéî àéäù ,ñòëä ïî ìöðéú
ïî äæ øáãù úîàäå .'íãà éðá àéèçäì
äáøäå ùã÷îáù úåù÷ä úåãåáòä
äãéî úåáéùçáå .êëì êéøö ùôð úåçåë
ììëì àåáì àìå úåðéúîá âäðúäì ìù åæ
á÷òé ìù åéøáãî ãåîìì åðì ùé ,ñòë
,åðá ïáåàø úà êøéáù äòùá åðéáà
øåúá ïáåàø äëæ àìù äîù åì øîàù

úîçî äæ ïéà ,úåëìîå äðåäëì øåëá
'íéîë æçô' äéä éë àìà ,úåðååòå úåøéáò
åúåà åãéøåä ïë ìòå ñòåëå æôçð äéä éë
'úåáà é÷øô' úéùàøá óàå .åúìåãâî
äìåòä íìåñá äéìòì êéøãîä àåäù
,'ïéãá íéðåúî éåä' àðúä çúåô ì÷ úéá
ìëù äðååëäù íéðåùàøä äåøàéáù éôëå
øäîé àìå åîöòá ïåúî äéäé ãçàå ãçà
,çé åéùòî ìò åøáç úà ïåãìå ñåòëì
äùòîá øåáéãá úçðá âäðúäì àìà
.èé úò ìëáå íãà ìëì äáùçîáå

יח .איתא בספר חסידים ) (‰ ¯˙ 'ÈÒמעשה בבן אחד שכיבד את אביו ביותר ,אמר לו
האב אתה מכבדני בחיי תכבדני במותי ,אני מצוך שתלין כעסך לילה אחד ועצור
רוחך שלא תדבר .לאחר פטירת אביו הלך לו למדינת הים והניח אשתו מעוברת
והוא לא ידע ,ועיכב בדרך ימים ושנים .וכשחזר בעיר בא בלילה ועלה לחדר שאשתו
הייתה שם שוכבת ,ושמע קולו של בחור וכו' .שלף חרבו ורצה להרוג את שניהם.
וזכר מצות אביו והשיבה לתערה .שמע שאמרה לאותו בחור שאצלה ,כבר יש שנים
רבות שהלך אביך מאצלי ,אילו היה יודע שנולד לו בן כבר הגיע להשיא לך אשה.
כששמע זה הדבר אמר ,פתחי לי וכו' ,ברוך ה' שעצר כעסי וברוך אבי שציוני לעצור
כעסי לילה אחת שלא הרגתי אותך ואת בני .ושמחו שמחה גדולה ועשו משתה
לכל העם הנמצאים ושמחו הרבה מאוד.
יט .פעם ניגש אל הרה"ק רבי מרדכי שלמה מבאיאן זי"ע בערב יום הכיפורים לעיתותי
ערב איש אשר היה ידוע כמאריך בשיחהÒÎÚ ˙ÂÈ¯·‰ ÈÙ· ‡¯˜ ‰ ÈÙÎÂ ,‰È˜ ÔÂ˘Ï·) ...
‚„ (Ú‚ÚÙ ,ÏÂהלה דיבר ודיבר ודיבר ,והרה"ק ישב והקשיב לקולו ,משסוף סוף הלך לו
שאלו בני הבית את הרבי ,וכי לא מצא לו זמן לדבר את שטויותיו אלא בעיוה"כ
ברגע האחרון ,אמר להם הרבי בדברי הרמב"ן הללו  -תתנהג לדבר כל דבריך בנחת
לכל אדם – אפילו פעגע כזה ,ובכל עת – אפילו בעיוה"כ לעת ערב...
מעניין לעניין ,מנהגו של הרה"ק משינאווא זי"ע היה שלא להפסיק כלל בדיבור
באמצע שהעביר את הסידרא שנים מקרא ואחד תרגום והקפיד על כך ביותר ,ולא
היה מדבר כהוא זה אפילו לדברים הצריכים לו .פעם אחת ניגש אליו יהודי בעל לב
נשבר וקשה יום – ובאותה העת עמד הרה"ק בסיום הפרשה ממש ,ולא נותרו לו

âë

 ויגש- באר הפרשה

åàø àìù íéçà éðù åùâôéùë íìåò ìù
úéùàø úåéäì ,úåáø íéðù äæ úà äæ
úò àìä ,úåöç ïå÷éú êåøòì íäéùòî
ìë åëá òåãî .á .àéä äçîùå äåãç
ìò àìå ,åäòø ìù åðáøåç ìò ãçà
ìò ïéîéðá äëá êéà .'â ,åîöò ïáøåç
,óñåé ìù å÷ìçáù äìéù ùã÷î ïáøåç
ïéîéðá ìù å÷ìçá ùã÷îä äðáéé àì éøä
÷"äøä øàéáå .äìéù ïáøåç øçàì ÷ø
ìò äàá 'óñåé úøéëî' ìëã ,øéîæà÷î
äòù äúåàáå ,íðéç úàðùå äàð÷ éãé
÷ìúñú äøäîá àìù 'ïéîéðáå óñåé' åàø
'úåùã÷î'ä óàå ,úàæ äãéî ìàøùé éðáî
ìò ,(è àîåé) íðéç úàðù úîçî åáøçéé
ïéðò ï÷úì Y íúãåáò 'úéùàø' äúéä ïë
,ïáøåçä ìò åëá ïëì ,íðéç úàðù ìù äæ
ìàøùé éðáîå íäî ÷ìúñúù øøåòì

 על ידי מחלוקת- לא כהתה עין האחווה
מאבדים פרנסה ובמעלת האחדות

íëéçà óñåé éðà' ,(ã äî) ïúùøôá
,'äîéøöî éúåà íúøëî øùà
øùà íëéçà' ,'÷ä 'íééçä øåà'á àúéà
àì äøéëîä úòùá óà ùåøéô 'íúøëî
.ë éðîî äåçàä ïéò (äùìçð àì) äúäë
éøàååö ìò ìåôéå' (ãé äî) íù øîàð ãåò
ìò äëá ïéîéðáå êáéå åéçà ïéîéðá
éúù ìò äëá óñåé ,é"ùøáå 'åéøàååö
ìù å÷ìçá úåéäì ïéãéúòù 'úåùã÷îä'
äëá ïéîéðá åìéàå ,áøçéäì ïôåñå ïéîéðá
å÷ìçá úåéäì ãéúòù äìéù ïëùî ìò
÷"äøä äù÷îå .áøçéäì åôåñå óñåé ìù
ìàøùé éøáã) ò"éæ øéî'æà÷î ìà÷æçé éáø
åëøã àåä êë éëå .à ,(æ"ààî ä"ãá ùâéå

 היהודי הלז שאל מעמו משהו והרה"ק הפסיק תיכף והשיבו,אלא כמה פסוקים
, רבינו, לאחר שהלך האיש נגשו אליו המקורבים ושאלוהו.במאור פנים ובחביבות
 הרי היה הרבי יכול לבקש ממנו שימתין כמה רגעים וכבר היה מסיים את.עד כאן
 אין לעכב את בעל ה'לב, ואמר להם, אך הרה"ק לא הבין כלל את דברם,הפרשה
...נשבר' אפילו לרגע מועט
‚˘( שהרה"ק היסוד העבודהÈÂ ÌÈ¯Ó‡ ÈËÂ˜ÈÏ)  איתא מהרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע.כ
ביקר את הישיש ר' יוסף דאלאטישער וביקש ממנו שיאמר איזה דיבור מה'סבא
 ענה החסיד שהס"ק אמר על דברי האוהחה"ק הללו אם,קדישא' מלעכאוויטש זי"ע
האור החיים הק' מדבר כדברים הללו אות הוא שאף האוה"ח הק' בעצמו עמד
.(ÂÈÈÁ ÈÓÈ ÏÎ ˙Â‡¯Â ˙ÂÙÈ„¯ 'ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡'‰Ï ÂÏ ‰È‰˘ ÚÂ„È„) במדרגה נעלית זו
 כי כשהובילו אותו לבית,ואף הרה"ק מלעכאוויטש בעצמו עמד בזאת המדרגה
 הלך בשמחה רבה כמו בשעה שהוליך את,האסורים בגין מלשינות שהייתה עליו
 אך, אבל בין אדם לחבירו זה קשה הרבה יותר, וזהו בין אדם למקום.בתו לחופה
.אם הוא אמר כן על האור החיים הקדוש וודאי שגם הוא היה באותה מדריגה

 ויגש- באר הפרשה

ãë

ãéî ,éúéá éðáî úåãçàä àöéù ïååéëî ìë åëáù àìà ãåò àìå ,íðéç úàðù
äãáàðù Y óøåè óåøè êà øîåàå ïáøåç ìò àìå åäòø ïáøåç ìò ãçà
.âë åéúåðåæî óøè äôøèðå
àåä íðéç úàðùì ïå÷éúä éë ,åîöò
åäòø ïáøåç ìò äéëáäå ,àë íðéç úáäà
ïúùøôá ñ"úç) 'øôåñ íúç'ä øàáî æ"éôò åáøä êë ìëå ,íðéç úáäàî äàá
íéìäú) áåúëä úà (åøîà äðäå ä"ã
íäî ãçà ìëù ãò íðéç úáäàá
íéèéç áìç íåìù êìåáâ íùä' (ãé æî÷ óà åäòø ùã÷î áøçéé àìù íéëñä
ùé øùà íéîëçä åáø äðäã ,'êòéáùé .áë å÷ìçá åùã÷î äðáéé àì äæ úîçîù
éî úîâåãë ,íúîëçì 'øåöòîå ìåáâ'
ìë 'ãåáë' éðééðòá ïåéñð éãéì åòéâäáù 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä äì æîø øáëå
ãâðë íéøáã äùòéù ãò ú÷ìúñî åúîëç ÷åñôá (àöéå ä"ã ñ"úç) ïúùøôá
äæáúéå 'åîù ãåáë ïòîì' ìëùä êà øîåàå éúàî ãçàä àöéå' (çë ãî)
éî ùéå ,ãåáë èòî ãòá åúåùôéèá äñðøô ïåùìî 'óøè' éë ,'óøåè óåøè
éãéì åàåá ãò ÷ø åì úãîåò åúîëçù äðäå ,('ïúð óøè' ä àé÷ íéìéäú áéúëãë) àåä
ììë úòã åá ïéàù éîë âäðúé æà ,'äàð÷' äàî äçåã úçà ú÷åìçîã åøîà
'ìåáâ'ã ,'ä éãáò úìçð ïë àì êà ,ììëå ,(ãî úåà íééç êøã àîåé 'ñî ä"ìù) úåñðøô
éãéì åàåáéùë ,àåäå ,íúîëçì åùò øçà 'éúàî ãçàä àöéå' æîøì áåúëä àá äæå
( אמר רבי שמואל בר נחמן לסכנה גדולה ירד‰ ‡ÓÂÁ ˙)  נוראות מצינו במדרש.כא
, ולמה אמר הוציאו כל איש מעלי,יוסף שאם הרגוהו אחיו אין בריה בעולם מכירו
. עכ"ל.אלא כך אמר יוסף בלבו מוטב שאהרג ולא אבייש את אחיי בפני המצרים
 ואף 'כיון שהכירוהו בקשו,ומבואר שם בהמשך דברי המדרש באריכות כיצד הסתכן
 וכל כך למה כי כך אמר יוסף,להרגו' עד שבא מלאך ופזרם בארבע פנות הבית
.בלבו מוטב שאהרג ולא אבייש את אחיי בפני המצרים
('כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת:Â ˙ÂÎ¯·)  עפ"י האמור יבואר מאמר חז"ל.כב
 ומתקן בזה את,' דהמשמח את החתן מרבה 'אהבת חינם,'מחורבות ירושלים
 ו'כאילו בנה את ירושלים שנחרבה' בגין,עוון שנאת חינם שגרמה לחורבן הבית
. וכל העושה כן שכרו הרבה מאד,עוון שנאת חינם
Ï˘ ÂÈÁ‡)  פעם התאוננו בני המשפחה בפני הרה"ק רבי משה בצלאל זי"ע הי"ד.כג
 הדבר, ענה ואמר.( שחסר להם לחם לאכול ואין די פרנסהÚ"ÈÊ '˙Ó‡ È¯Ó‡'‰ ˜"‰¯‰
 כי מחלוקה,הראשון שיש לנו להקפיד הוא שלא יתעורר חלילה קפידה ומחלוקת
. על כן יש עיקר גדול בריבוי השלום והאחווה,אחת דוחה מאה פרנסות

äë

 ויגש- באר הפרשה

óñåéì øîà äòøô éøäù ,ùãç ïéðò
õøàî íëì åç÷ åùò úàæ äúéåö äúàå'
,'åëå íëéùðìå íëôèì úåìâò íéøöî
,íëì èøô äîì øåàéá êéøö äøåàëìå
åç÷ øîåì åì äéä ,íëéùðìå ,íëôèì
é"ôò äàøðå .äðä åàåáå úåìâò íëì
éðé÷æ úùåã÷ éøáã é"ôò ,éúòã úåéðò
'äùî úøåú'á ì"öæ øôåñ íúç ìòá
ìë 'åëå íéáöð íúà áéúëã (íéáöð úùøô)
ìä÷äá éë ...íëéùðå íëôè ìàøùé ùéà
åàåáé àîù ùùç äùî éðôì ãçé íòä
íéùðå íéùðà úåáåøòú - ìåùëî éãéì
ùéà ïéá 'óè'ä ÷éñôä ïëì ,ãçé íâ
äöéçî ïéîë äùòééù - íäéùðì ìàøùé
éë ù"ééò ,íéùðäå íéùðàä ïéá ÷ñôäå
óñåé äéäù íâä ,äðäå .àåä ÷åúî
ìù äìòîå äãî ìëá íìù ÷éãöä
ìò äìåòä êà ,úåùéøôå úåãéñç úå÷ãö
äìòðå ,óñåé ãåñé úãî åúãî àåä äðìë
÷ôñ ïéàå ,äåøòä ïî øãâ ïéðòá åúùåã÷
ìò íùåø äúùò äæ ïéðòá åúìåãâ éë
÷éãö úáéùé éë ,åëåúá ïëåùä íòä
òãé äòøô íâù ãò ,íùåø äùåò íå÷îá
éàãååá ÷éãöä óñåé éçà éë ïéáäå
ïéðò ìëî úàù øúéá íéøäæðå íéøîùð
òñéìå àåáì íäì àåä äìáðå ,úåáåøòú
øîà ïë ìò ,ãçé íâ íéùðä ìò íéùðàä

íéøáã åìéôà åùòé 'íåìù'ä ïéðòá ïåéñð
íåìùä øåøùéù éãëá ìëä íúîëç ãâðë
- íøëù äîå .ìàøùé éðá ïéá äååìùäå
òéôùé ä"á÷äù ,êòéáùé íéèéç áìç
å"ç åéìò øæâð íà óà çååéøá äñðøô íäì
'éðåæî' ì"æç åøîà àäã ,äñðôä ïåøñç
àìæîá íà éë àúìéî àéìú àúåëæá åàì
ä"ã .åð÷ úáù) 'ñåúá åøîàå ,àúìéî àéìú
úåëæ'å ,'ìæîä äðùî ìåãâ úåëæ'ù (ïéà
íãà ïéá íåìù úàáä àéä 'äìåãâ
êìåáâ íùä àø÷ä øåàéá åäæå ,åøéáçì
ìåáâä úà íéùîù úàæ øëùá íåìù
,íåìùä ïééðòì øáãä òâåð øùàë åúîëçì
òåáùì äëæé 'êòéáùé íéèéç áìç' êëì
.ãë éã éìá ãò òôùå äáåøî äñðøôá
ביד טהורים – שמירת גדרי קדושה

øîàì åì åãéâéå' (æë-åë äî) ïúùøôá
ìùåî àåä éëå éç óñåé ãåò
ïéîàä àì éë åáì âôéå íéøöî õøà ìëá
...óñåé éøáã ìë úà åéìà åøáãéå ,íäì
úàùì óñåé çìù øùà úåìâòä úà àøéå
øåàéá ,'íäéáà á÷òé çåø éçúå åúåà
äéîçð óñåé 'ø ïåàâä øàéá ãîçð
é"ùøá ïééò .(éåðéùá) ì"æå ò"éæ øòöéðøå÷
äî íòè úúì ì"æç åøøåòúð øáëù ì"æ
åçåø äúééç æ"éòù úåìâòá àöî ïîéñ
ã"ðòôì äàøð äéäå .íäéøáãì ïéîàäå

 ¯‚( שמעתי ממורי אםÛ„ ·"¯¯‰ Ï˘ Â„ÈÓÏ˙ .¯„ ÒÎÏ‡ „"·‡Ó) ' איתא בספר 'בית יעקב.כד
, להיות רודף שלום, סגולה לזה ליזהר ממחלוקת,יש לאדם צער גידול בנים ר"ל
. ובזה שב ורפא לו,ולהיות מן הנעלבין ואינם עולבין

 ויגש- באר הפרשה

ïðè÷ äéäù óñåé äîå ,äçëåúä íåéî
ãåîòì åéçà åìëé àì ,íéèáù ìù
àåáéùë äîëå äîë úçà ìò ,åúçëåúá
äî éôì ãçàå ãçà ìë úà çéëåéå äá÷ä
êçéëåà (àë ð íéìéäú) øîàðù ,àåäù
.'ãåîòì ìåëé êéà ,êéðéòì äëøòàå
÷"äøä äéä ùøãîä éøáã åøàéáá
øîåà ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä
÷ñéøáî 'éåìä úéá'ä ÷"äâäã äéîùî
óñåé ìàù òåãî øàáì åîéã÷äá ,ì"÷åöæ
éøä ,'éç éáà ãåòä - óñåé éðà' íéçàä úà
åì øîà äãåäéù (ãì ãî) øîàð åì êåîñá
åéðôì éøäå '...éáà ìà äìòà êéà éë'
åððçúä íéèáùäù ,àìà ,àåä éç ïééãòù
øøçùì íçøéå ñåçéù íéáø íéðåðçúá åéìà
úà áðâù äðòè åéìò ùéù óà ïéîéðá úà
åúåàøë' Y ï÷æ áà åðì ùé ìáà ,òéáâä
àð ñåç ïë ìò 'úîå øòðä ïéà éë (á÷òé)
,'óñåé éðà' - óñåé íäì øîà ...åðéìò
úòá íàä ,'éç éáà ãåòä' ìàùå êéùîäå
íéìàòîùéä úçøàì éúåà íúøëî øùà
éç÷ìäá àáà ìù åøòö ìò íúáùç ïë íâ
,äúò íú÷òæð éë íëì äî ïë íàå ,åîòî
åðéáà ìù åøòöî úòë íëì úôëà òåãîå
ìòå ,ììë äæ ìò íúáùç àì éúøéëî úòáå
åéçà åìëé àìå' äøåú äøîà åæë äçëåú
ìéàåä Y 'åéðôî åìäáð éë åúåà úåðòì
íäù êàéä àôåâ íäéùòîî íçéëåäå
...äë íîöò úà íéøúåñ

åë

íëôèì íëì åìàë úåìâò åç÷ åùò úàæ
- êëì úåð÷åúîä úåìâò 'éô ,íëéùðìå
.÷"åãå ,íëéùðå íëì ïéá ÷éñôé óèäù
ãåò' åøôñå á÷òéì óñåé éçà àåáá äðäå
õøàá áùåé àåäù é"ôòà 'éç óñåé
äîæ éôåèù ïéá õøàä úåøòá íéøöî
úãîå ,äéçé åúðåîàá åðãåò úàæ ìëá
àìà ,ãåò àìå .äòâôð àì óñåé ãåñé
åúãîå ,íéøöî õøà ìëá ìùåî àåäù
íòä ìò íâ äáåèì íùåø äúùò úàæ
éë Y á÷òé áì âôéå ,åá áùåé àåä øùà
úàæë äùåã÷ úåéäì êééùù ïéîàä àì
åàåø éøçà íìåà ,äîéæä õøà íéøöîá
úçàá äîä éë ,çìù øùà úåìâòä
úåùéøôäå úåòéðöä úøäè ìò íéð÷åúî
íéùðà ïéá ÷ñôä äéäéù ìàøùé úãë
çëåð äæî ,á÷òé çåø éçúå - íéùðå
éëå ,éç óñåé ãåñé ãåò úîàá éë úòãì
.íéøöî õøàá úìùåî åçåø
 עומק התשובה הנלמד- פרשת התשובה
מהאי פרשה

ïéìøà÷î êìîéìà íäøáà éáø ÷"äøä
åæ äùøôì àøå÷ äéä ã"éä ò"éæ
ãåîìì ùé úåáø éë ,'äáåùúä úùøô'
äîî ,'äáåùú úåøøåòúä' àúùøô éàäî
éøáãî (é âö äáø) ùøãîá ì"æø åãîìù
úåðòì åéçà åìëé àìå' (â äî) áåúëä
ïäë àáà - 'åéðôî åìäáð éë åúåà
åðì éåà ïéãä íåéî åðì éåà øîåà àìãøá

 האחים חשדו ביוסף שברצונו להביא רעה, שהנה, וכך מבארים בעלי המוסר.כה

באר הפרשה  -ויגש

ùøãîá åøîàù äî ,íéøàáî äæ éô ìò
'íåéî åðì éåà ïéãä íåéî åðì éåà
ä"á÷ä àåáé àáì ãéúòì éë ,'äçëåúä
,àôåâ åéùòîî ãçàå ãçà ìëì çéëåéå
- íéðåëð íðéà åéúåéå÷ãèöä ìëù êàéä
'àìù äðòéù éîì åðééäå ,'àåäù äî éôë
÷ôéñ äéä àìù øçà ä÷ãöì åðåîîî ïúð

æë

åçéëåéå åðòé ,ä÷ãöì úåòî ÷ìçì åãéá
úøæéô úåòî äîë äàøå àð èáä Y åì
,íéìáäå íéúåèù ìò ,'úåøúåî' ìò
äæî ÷ìç úåçôä ìëì úçðä àì òåãîå
äéä àì øîàéå äðòéù éîìå ,ä÷ãöì
éòø úà ÷æçìå ããåòì éãéá ÷ôéñ
,á"åéëå ïîæ øñåç úîçî íéáåè íéøåáéãá

עליהם ,ואף דנו אותו כ'רודף' ועל כן בקשו להרגו ,ואף שמצינו שכבר הרהרו
בתשובה ואמרו 'אבל אשמים אנחנו' ,עדיין עמדו במחשבתם הראשונה אלא
שהתחרטו על שלא רחמו עליו ) ,(Â ¯ÂÙÒ 'ÈÈÚוכמו שנאמר )' (‡Î ·Óאשר ראינו צרת
נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו' ,אמנם בעת שאמר להם יוסף 'אני יוסף' התברר
להם למפרע שכל הילוך מחשבתם בטעות יסודה ,שהרי היה ביד יוסף להרע להם
ואף להרגם באין פוצה פה ,ולא עשה להם מאומה ,וראו בעליל שיוסף אינו רודף -
לא מיניה ולא מקצתיה ...וכאשר 'נשמטה הקרקע מתחת רגליהם'  -שכל הבניינים
שבנו בדמיונם אין להם יסוד כלל אזי נבהלו מפניו ולא יכלו לענות אותו .ועל כך
אמר אבא כהן ברדלא אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה ,שכל אדם יש לו
הילוך מחשבה שעל פי זה משתית את חייו ,שיש הנדמה לו כי טוב הוא ומתכוון
לשם שמים וכדומה או שנדמה לו שהוא אנוס מפני יצרו וכדומה ,אך לעתיד לבוא
יתברר שכל אותם המחשבות אין בהם שמץ אמת ,ואין לך בושה גדולה מזה.
יש שהסמיכו לזה את המעשה הידוע ב'תנא דבי אליהו' ) („"ÈÙ ‡ËÂÊפעם אחת
הייתי מהלך ממקום למקום ומצאני אדם אחד שלא היה בו לא מקרא ולא משנה,
אמרתי לו בני מה אתה משיב לאביך שבשמים ליום הדין מדוע לא למדת ולא
עסקת בתורה ,אמר לי ,רבי יש לי דברים שאני משיבו ,בינה ודעת לא נתנו לי מן
השמים שאקרא ושאשנה ,אמרתי לו ,בני ,מה מלאכתך ,ענה לי צייד אני הצד דגים
ברשתי ,אמרתי לו בני מי לימדך לצוד ,ומי אמר לך להביא פשתן לארגו כמצודה,
ומי לימדך היאך משליכים המצודה לים להעלות דגים בחכה ,אמר לי ,בזה נתנו לי
בינה ודעה מן השמים כי זה חיי ופרנסתי ,אמרתי לו ,הנה לדבר זה נתנו לך דעה,
ואילו לדברי תורה שכתוב בה )„·¯' („È Ï ÌÈכי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך
לעשותו' לא נתנו לך בינה והשכל ,מיד הרים קולו בבכי ...והיינו ש'הוכיחו לפי מה
שהוא' ,אם לשאר עניני הפרנסה יש לך חכמה ובינה היאך לעשות רשתות וודאי
שאם אך תרצה יהא בידך להבין ולהשכיל את דברי תלמוד תורה.

 ויגש- באר הפרשה

äéäù óñåé ìáà ,ù"ø÷ øîåì á÷òé
ïëúé àì éë ,ù"÷ àø÷ àì äåöîá ÷ñåò
úåãéñç úãîáå úåâéøãîá æà ÷åñòéù
éë ,úéáåéçä áà ãåáéë úåöî ìèáìå
úåãéñç äæ ïéà ïë íàå äøåúä ãâð åäæ
ìá÷úî 'ïéãä úøåùî íéðôì'ä ïéàå ,ììë
.ïéãä úáåç àìéîù øçà àìà
ימי שני חיי – מנין ימיו של האדם
נחשבים רק השעות שעסק בהם בטוב

ìà äòøô øîàéå (è-ç æî) ïúùøôá
,êééç éðù éîé äîë á÷òé
éøåâî éðù éîé äòøô ìà á÷òé øîàéå
éîé åéä íéòøå èòî äðù úàîå íéùìù
ééç éðù éîé úà åâéùä àìå ééç éðù
,äòåãé ääéîúäå .íäéøåâî éîéá éúåáà
'åééç éîé' ìò ÷ø åìàù àì äòøô éë
ãåòå ...'åéøåâî éîé' ìò áéùä òåãîå
,íéòøå èòî øîà åééç éðù éîé ìò òåãî
'íééç'ä éë (ïúùøôá) í"éáìîä øàáîå
éôë ÷ø íééç úåðùë úåðîäì íéáùçð
úãåáòá åéúåðùå åéîé úà àìîî àåäù
ìëåàù Y ãáì ùâøä ééç éçä éë ,'ä
àìà åðéà äðäå äðä êìäîå äúåùå
ééç éîé íéàøð ùîî á"åéë éë ,äîäáë
íðéàå íãàë éç áùçð åðéàå ...äîäáä
éîé àì ,äæä íìåòá 'åéøåâî' éîé àìà
äéä 'úî' åáù 'íãà'ä ÷ìçù 'åééç'
úà ìàù äòøô äðäå .åë åìà íéðîæá

çë

Y íéìèá íéøáãì äðä ,àøåáä åì çéëåé
,áèåîìå áèì íéøçà úåðø÷ éáùåé úçéù
éàîàå ,'àáåè íéðîæ ïîæ' êì úàöî øáë
÷æçì ïîæ èòî úåçôä ìëì úùøôä àì
øùà àåä éîå .úåôééòå úåìùåë íéëøá
íéàøî åá åæë äçëåúá ãåîòì ìëåé
.åîöò éùòî êåúî ÷ãåö åðéàù íãàì
אל תהי צדיק הרבה – לא יתכן לבטל
עיקרי תורה עבור מידת חסידות

àøéå' (èë åî) ïúùøôá
åéøàåö ìò
ïåùì' é"ùøéôå ,'ãåò åéøàåö ìò êáéå
éëáá óéñåäå äáøä¦ ,'åëå äéëá úåáøä
ìò ìôð àì á÷òé ìáà ,ìéâøä ìò øúåé
åðéúåáø åøîàå ,å÷ùð àìå óñåé éøàåö
,íìåòä íéù÷îå ,'òîù úà àøå÷ äéäù
àì òåãî 'òîù úàéø÷ ïîæ æà òéâä' íà
àìôð øåàéá ,åéáà á÷òéë óñåé äàø÷
åøôñá 'øìôééèñ'ä ïåàâä äæá øàéá
äðäã ,(ùâéå úùøô) ú"äò 'õøô úëøá'
,áúë ò"éæ âàøôî ì"øäîì 'äéøà øåâ'á
òîù úàéø÷ ïîæ æà äéä àì úîàáù
äçîù ïîæá íé÷éãöä êøãù àìà ,ììë
÷áãéäì íááì øøåòúäì äìåãâ äòåùúå
äáäàá ãçééúäìå íéîìåò ìë àøåáá
ùâôð øùàë ïë ìòå ,ú"éùä íò äæò
úàéø÷ àø÷ åáéáç åðá óñåé íò á÷òé
àøåáì åúáäà ìë úà øåñîì éãë òîù
ãéá ÷ø äéä éëä íåùîå ,íéîìåò ìë
(óñåé) ìåôéå åéìà
,(åéáà á÷òé ìù)

 כי... בדרך משל ומליצה מספרים על בחור עלם חמודות שלא הלך לו בשידוכין.כו

באר הפרשה  -ויגש

èë

,á÷òé åäðòéå ,êééç éðù éîé äîë á÷òé
éúøâù Y 'éøåâî éîé' äèéáäå àð äàø
àì ìáà ,äàîå íéùåìù íä íìåòä äæá
äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî ø"äé íðéà 'ééç éîé' éë ,'ééç éîé' íäéìò øîàéé
æ"éòå äøéúé äðåîàá úåáøäì
àì áì ïåáàãìù 'íéòøå èòî' àìà
êåúî úåîìåòä ìëì áø òôù òôùåé ìù íúåðúååðò úà àð äàø) éåàøë íéúàìî
ìëá äëøáìå äáåèì ìòîî íéðô úøàä äãéòî äîöò äøåúäù á÷òéë åðì éî éë åðéúåáà
.äòùå úò
ã"é ïîèð ïëå 'íéìäåà áùåé íú ùéà á÷òéå' åéìò
äìéì úðéù éìáî øáòå íù ìù íúáéùéá äðù
.æë (äèéîá úçà

אביו היה אדם מגושם ביותר ,ולא אבו הבריות להיות קרובים אליו בקרבת 'מחותן'...
עד שבא אחד השדכנים והבטיח לסדר את הענין ,מה עשה ,פנה אל אבי הנערה
והציע לו את הבחור ,ומשהגיע אבי הבת לברר אודות טיבו של אבי הבחור אמר
לו ה'שדכן' שכבר איננו בין החיים ...מששמע כן אבי הבת לא המשיך לברר אודותיו
כי מה לו ולמתים אשר כבר אינם אתנו בזה העולם ,ונגמר הדבר בכי טוב .משהגיעו
למסיבת ה'לחיים' בגמר השידוך וירא אבי הכלה כי יושב לו מאן דהו על שולחן
ה'מזרח' והנהגתו כאותו 'זולל וסובא' האמור בתורה ...בצורה מביישת מאד ,וישאל
אבי הכלה את המסובים ,מי הוא זה ואיזהו האיש היושב לצידי ,ויענו כל העם יחדיו
הרי זה 'מחותנך' החדש אבי החתן המהולל בתשבחות ....ויקצוף האיש ומיהר
לשאול את השדכן 'למה רמתני' לאמר לי שאבי החתן איננו חי ,שחק השדכן ותמה
בפניו ,וכי לזה )' (È„ÈÓ ‡Ï Â˙Â ‡„È¯‚ ‰È˙˘Â ‰ÏÈÎ‡ Ï˘ ÌÈÓ˘Â‚Ó ÌÈÈÁחיים' יקרא...
כז .ויבואר עפ"י דברי הרה"ק רבי מאיר מפרימשלאן זי"ע ,שפעם ערך אביו עליית
נשמה וראה שעומד אברך צעיר לצד יהודי זקן ,את האברך כינו בשם 'זקן' ואת
הזקן כינו בשם 'ילד' ,ולתמיהתו וכי לזה ייקרא 'עולם האמת' ,ביארו לו כי דייקא
מפני שכאן הוא 'עולם האמת' כינו אותם כן ,כי זה האברך מילא ימיו המעוטים
בתורה ועבודה ונמצא שכל רגע מהם נחשב לו כ'שנות חיים' שנתרבו למנין גדול,
אבל זה הזקן לא מילא את ימיו כלל ,וכשנחשוב את ימי חייו לא יעלו בידנו אלא
ימים מועטים כשנות חיים של ילד קטן ביותר.
ובזה ביאר את הקרא בריש פרשת מקץ )·¯‡˘' (‡ ‡Ó ˙Èויהי מקץ שנתיים
ימים' ויהי – לשון צער ,כי צער גדול הוא שמקץ – בסוף ימיו של האדם נתגלה
שכל מנין ימיו ושנותיו אינו אלא שנתיים ימים ולא יותר ,כי רק את אלו מילא
בתורה ותפילה...

