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"ויחי יעקב"

)מז ,כח(

למה פרשה זו סתומה .לפי שכיוו שנפטר יעקב
אבינו נסתמו עיניה ולב של ישראל מצרת
השעבוד שהתחילו לשעבד) .רש"י(.
מסביר השפת אמת שיש כא סיבה ומסובב.
מדוע באמת הצליחו המצרי להתחיל
לשעבד מפני שנסתמו עיניה וליב של בני
ישראל "מצרת השעבוד" .דהיינו שכל זמ
שיעקב אבינו היה חי תמיד הזכיר לבניו
להיזהר מהמצרי שרוצי לשעבד אבל כיו
שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניה ולב של
ישראל מצרת השעבוד .זאת אומרת ששכחו
מזה שרצו המצרי לשעבד ולא נזהרו מה
לכ הצליחו המצרי להתחיל השיעבוד .וכ
הוא בכל אד במלחמתו ע היצר הרע .כל
זמ שהוא זוכר שרצו היצר הרע להחטיאו
הוא נזהר ממנו וקשה ליצר להצליח אבל א
שוכח מזה שרצו היצר להחטיאו ואינו נזהר
אז בהסחת הדעת מצליח היצר להכשילו.

"ויבר את יוס ויאמר האלוקי וכו'
)מה ,טוטז(
יבר את הנערי"
הפסוק מתחיל שיעקב מבר את יוס ולא
מצאנו שהוא מברכו רק שמבר את בניו ,אלא
שהברכה הטובה ביותר לאבא היא שבניו
)אמרי ישראל(
מתברכי.

"וירא מנוחה כי טוב ואת האר כי נעמה
ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד"
)מט ,טו(

לכאורה בפשוטו יש סתירה בי הרישא
לסיפא בפסוק זה א יששכר רואה שמנוחה
הוא טוב ,למה שיטה שכמו לסבול ,איזו
מנוחה יש בזה? אלא שאי כוונת הפסוק
באומרו מנוחה למנוחת הגו שבודאי לא היה
יששכר מטה שכמו לסבול ,אלא כוונת הפסוק
למנוחת הנפש .א האד יחשוב שרק על ידי
מנוחת הגו יוכל להשיג מנוחת הנפש אז כל
הפרעה שהיא במנוחתו הגופנית תגרו לחוסר
מנוחת הנפש ,אבל א האד יפריד ביניה,
ולהיפ יטה שכמו לסבול עבודה גופנית קשה
אז מנוחתו הנפשית לא תלויה במנוחת גופו
ותמיד בכל מצב ישאר שקט ברוחו.
)ר' ירוח ממיר(

"כל אלה שבטי ישראל שני עשר וכו'...
)מט ,כח(
איש אשר כברכתו בר אות"

וא תאמר היכ כתובה הברכה לראוב שמעו
ולוי הרי לקח מראוב בכורה מלכות וכהונה
וקלל הא של שמעו ולוי והפיצ בישראל?
ואולי אפשר לפרש שעל ידי שמסבירי לאד
מה ה חסרונותיו ומלמדי אותו אי יוכל
למעט ככל האפשר השפעת עליו לרעה זה ג
כ נחשב לברכה.
חסרונו של ראוב הוא פחיזות ,חסרה לו
המתינות הדרושה להחלטה נכונה א"כ
האחריות של מלכות וכהונה תהיה רק לרעתו
ואדרבא טובתו היא לקחת ממנו את מעלות
כהונה ומלכות שבזה מתמעט ככל האפשר
החסרו של פחז כמי.
חסרונ של שמעו ולוי הוא קנאות וכעס,
קיבו" של אנשי שיש לה מידה זו מהווה
סכנה לה ולסביבת ולכ על ידי "אחלק
ביעקב ואפיצ בישראל" הפ יעקב החסרו
לברכה ,מצד א' לא יהיו הרבה מבני שמעו
ולוי ביחד שישפיעו א' על השני לרעה ומצד שני
ה בקבוצות קטנות ישפיעו לטובה על כלל
ישראל שיהיו יותר קנאי לדבר ה'.
)מאמר מרדכי(

"ויחי יעקב באר מצרי שבע עשרה
שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שני
וארבעי ומאת שנה"
)מז ,כח(
תמהו המפרשי ,מדוע טרח הכתוב להודיענו
מספר שני חייו .הלוא בפרשה הקודמת כבר
הזכיר כי בבואו למצרי היה ב מאה
ושלשי ,וכא מנה שנות חייו במצרי ,שבע
עשרה שנה ,א$כ יודע אני כי יחדיו חי מאה
וארבעי ושבע שני?
אלא ישנ אנשי כי שנות חייה בטוב
ובתענוגי נחשבי עליה כשני של חיי,
ואילו ימי הרעה אינ חיי עבור .לא כ
הצדיקי אשר בימי הטובה כבימי הרעה
עסוקי ה בעליה רוחנית מתמדת ,ולפיכ
חיי ה את כל חייה ברציפות ובשלימות.
כמו שאמרו חז"ל "ויהיו שני חיי שרה – כול
שוי לטובה" .אמרה תורה "ויחי יעקב באר"
מצרי שבע עשרה שנה" ,אחר שני של צער
ועגמת נפש היו אלה שני של אושר ומנוחת
הנפש לעבודת ה' ,ובכל זאת כהנה היו ג של
שנות חייו האחרות" :ויהי ימי יעקב שני חייו
שבע שני וארבעי ומאת שנה" – כול שוי
)רבי יעקב ניימ!(
לטובה.

"ועשית עמדי חסד ואמת"

הסביר ר' ירוח ממיר שאי כוונת רש"י לומר
שאי אפשר לעשות חסד של אמת לאד חי
ומאיד כל החסד שעושי ע המת הוא בלי
לצפות לתשלו גמול ,אלא שעל פי רוב החסד
למת הוא חסד של אמת .וכוונת יעקב אע"ה
היתה לרמוז ליוס שכל החסד שיעשה בי לחי
או למת תמיד יהיה חסד של אמת בלי לצפות
)דעת תורה(
לגמול.... .

"וישתחו ישראל על ראש המטה"
)מז ,לא(

מפרש רש"י ,שחלק יעקב כבוד ליוס שהיה
מל ,כדר שאומרי" :תעלא בעידניה סגיד
ליה" ,השועל בזמנו כשהוא מל החיות –
השתחווה לו...
אמר על כ האדמו"ר רבי אברה$מרדכי
מגור:
באמת ג שאר החיות ממליכי אות לעתי
מזומנות ,אלא השועל שהוא פיקח וערו
מנצל את שעת$הכושר הזאת כראוי למל,
בעוד חיות אחרות מחמיצות את ההזדמנות...
וכ ,הוסי הרבי בכל אד :יש ומעניקי לו
משמי שעה של חסד ,שביכלתו לנצלה
להישגי רוחניי מופלאי ולמדרגות רמות,
אלא לא כל אחד ניח בבינה יתירה להיאחז
בהארה זו – "ויש מחיר ביד כסיל לקנות
חכמה ,ולב אי"...

"ויאמר ליוס הנה אבי חולה"

)מח ,א(

איתא בגמ' )ב"מ פ"ז( שעד יעקב לא היה
בעול חולשא ,בא יעקב וביקש רחמי והוה
חולשא .ולכאורה קשה הרי על הפסוק "וירא
אליו ה'" ,האמור באברה ,מפרש רש"י לבקר
את החולה א"כ ברור שהיו מחלות וחולאיי
ג לפני יעקב אבינו? קושיא זו הקשו התוס'
על מאמר הגמ' )ב"ב ט"ז( "אב טובה היתה
תלויה בצוארו של אברה אבינו שכל חולה
הרואה אותה מיד מתרפא" .ותירצו :א .דהכא
בחולי של מכה איירי .כלומר עד יעקב היו רק
מחלות שנגרמו ע"י מכה וכדוגמת מחלתו של
אברה אבינו שנגרמה ע"י שמל את עצמו ,ב.
דעד יעקב לא הוי דאיחלש היינו חולי של
מיתה .כלומר שעד יעקב לא היה מחלה שימות
האד ממנה) .תוספות מסכת בבא בתרא(

"אפרי ומנשה כראוב! ושמעו! יהיו לי"
)מח ,ה(

)מז ,כט(

חסד שעושי ע המתי הוא חסד של אמת
שאינו מצפה לתשלו גמול.

מכא רמז שבגימטריות יכול להיות הפרש
אחד ובכל זאת נחשב כאותו מספר )מה
שנקרא א' לכולל( .שהרי בגימטריא אפרי

 נא לשמור על קדושת הגליון 

) (331ומנשה ) (401שוה לשבע מאות
ושלושי ושתי .ראוב ) (279ושמעו )(472
שוה לשבע מאות ושלושי ואחד .והרי
יעקב אומר שאפרי ומנשה שוי לו
)מאמרי מרדכי(
כראוב ושמעו.

"וירא ישראל את בני יוס ויאמר מי
)מח ,ה(
אלה"...
מי אלה שאינ ראויי לברכה )רש"י(
וקשה מדוע רק עכשיו הרגיש שאינ
ראויי לברכה ,הרי למדו אצלו  17שנה ולא
ראה בה אוו? – ההסבר הוא :יש מעשי
שרצויי ומתאימי לאיש פשוט ואינ
רצויי לאיש המעלה אשר צרי לשמש
מופת ודוגמא לאחרי ,וזהו? שאינו
אומרי בזכרונות לראש השנה :מעשי איש
ופקודתו ,כשהקב"ה ד את האד ,הוא
מביא בחשבו את "פקודתו" – מעמדו
ועמדתו ובני יוס כל זמ שהיו אנשי
פשוטי ,היו מעשיה רצויי בעיני יעקב
אבל כשנתעלו למדרגת שבטי י$ה "אפרי
ומנשה כראוב ושמעו יהיו לי" ,אז ראה
אות באספקלריה אחרת ואמר "מי אלה"
שאינ ראויי לברכה במעמד שבטי י$ה.
)אזניי לתורה(

"וידגו לרב בקרב האר"

)מח ,טז(

לכאורה אי אנו מוצאי בתורה שאפרי
ומנשה היו גדולי במספר משאר שבטי
לא במני שבמדבר ולא במני שבערבות
מואב והיכ נתקיימה אפוא ברכתו של
יעקב? אלא ברכתו של יעקב היתה "בקרב
האר"" – שהכוונה לאר" ישראל שש ה
ידגו לרוב .ואמנ ברכה זו נתקיימה שכ
מיד ע כיבוש האר" עוד לפני חלוקת האר"
כבר נאמר" :וידברו בני יוס את יהושע
לאמור מדוע נתתה לי נחלה גורל אחד וחבל
אחד ואני ע רב עד אשר עד כה ברכני ה'"
)יהושע יז( .בזמ מועט זה של "עד כה"
שאנו נמצאי באר" ישראל כבר ברכנו ה'
בע רב ,וזה בא בגלל ברכת יעקב) ..הגר"א(

"האלקי הרועה אותי וכו'"

)מח ,טז(

הנה בפסוק )תהלי קמ"ה( "פותח את יד"
מתפללי על הפרנסה ,והש הרמוז בו
בר"ת .הוא פא"י ,ובו עיקר הפרנסה ,והנה
האלקי" גימ' "פא"י".
וז"ש "האלהי" – גימ' "פא"י" ,שהוא ר"ת
"פותח את יד" – "הרועה אותי" כמו
שתרג אנקלוס "דז יתי" .כי בו עיקר
הפרנסה ,ואפשר דלכ "פא"י" ,גימ'
)בני שלמה(
"מאכל".

"ויקרא בה שמי וש אבותי אברה
)מח' טז'(
ויצחק"
תמוה ,למה הקדי שמו לש אבותיו
אברה ויצחק.
א כבר מובא ב"ילקוטי תורה" להאריז"ל
)וישלח(" .כי ישראל" ר"ת יצחק יעקב שרה
רבקה רחל אברה לאה .כי הוא עיקר
לכול" ,והיינו כמו שאמרו בזוה"ק .יעקב
כללא דאבה ,ולכ הזכיר שמו תחילה,
שבשמו נכללי ג אבותיו ,וזה שמי וש
אבותי" ,כי בשמי כבר נכלל ש אבותי,
ולכ נקראי ישראל "בית ישראל" ולא בית
אברה או יצחק .לפי שבש זה בייחוד
)באר משה(
כלולי כל האבות.

"ויתמו יד אביו להסיר אותה"
)מח ,יז(

תמוה ,למה יעקב גופא לא אמר לאפרי
לעמוד לימינו ומנשה לשמאלו ,ובזה לא
צרי לשכל ידיו.
ודבר נפלא פירש הגאו רבי חיי מוולוז'י
זצ"ל ,שטבע האד להקטי מעלות חברו,
למעט לדבר בשבחו ,ולהבליע הדברי תחת
לשונו ,אבל כשמדבר בחסרונותיו ,אז מגדיל
ומגזי בדברי יותר מאשר ה באמת.
שבזה רואי אותו צדיק לעומת חבירו.
והעומד כנגד חבירו .נמצאת ימינו של זה
כנגד שמאל חבירו ,ושמאלו כנגד ימי
חבירו .לרמז שימי חבירו ,היינו חשיבותו –
עומדת תמיד כנגד שמאל האד .שהוא נוהג
להקטי מעלות הזולת .ואילו שמאל חבירו,
היינו חסרונותיו – עומדי כנגד ימינו,
שדרכו להגדיל החסרונות.
אבל יעקב אבינו ,איש האמת ,לא הוסי
ולא גרע ,לכ שיכל ידיו לבר הבני ,באופ
שימי שלו תהיה לימי הבני ,ושמאלו
לשמאל הבני ,ובזה הורה דר מוסר
השכל לבניו .שאסור לאד למעט בטובת
חבירו .ולא להגזי ברעתו ,שתהא האמת
נר לרגליו ,ויעמיד ימינו כנגד ימי חבירו
ושמאלו כנגד שמאלו.
ועיי ברמב" הלכות דעות )פ"ו ה"ג(
"מצוה על כל אד לאהוב את כל אחד
ואחד מישראל כגופו ,שנאמר )דברי ו' ה'(
"ואהבת לרע כמו" ,לפיכ צרי לספר
בשבחו ,ולחוס על ממונו כאשר הוא חס על
ממו עצמו ורוצה בכבוד עצמו" – .הרי
שהרמב" דורש מכח המ"ע של "ואהבת
לרע כמו" שיספר בשבח חבירו .וראוי
לפרס שבחי חביריו או תלמידיו
ומעלותיה הטובות בחכמה ,ביראה או
במידות טובות ,ולקיי בזה מ"ע "ואהבת
לרע כמו" וכמבואר ברמב") .טע ודעת(

"ויאמר ישראל אל יוס הנה אנכי מת
וגו' ואני נתתי ל שכ אחד על אחי
אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי
)מח ,כא ,כב(
ובקשתי"
איתא במד"ר – )צ"ז ,ו( "בחרבי ובקשתי"
במצוות ובמעשי טובי.

וצריכי להבי ,מנא ליה זאת להמדרש.
ושמעתי מהרב הג' מו"ה אברה אהר –
אב"ד דק"ק קאסטאנטי – שאמר כ,
דקשה להמדרש ,דהלא ידוע דבכל מלחמות
לוחמי תחילה מרחוק ,דהיינו בקנה רובה
ובכלי תותח ,ואח"כ יקרה לפעמי
שיתחייב חוק המלחמה להלח בקרוב,
דהיינו בחרב ,כידוע מחוקי המלחמות,
וא"כ הו"ל למימר איפכא" ,בקשתי
ובחרבי" ,דהלא הקשת הורג מרחוק,
והחרב מקרוב.
לכ פירש המדרש ,דקאי על מצוות
ומעש"ט ,דהיינו מלחמת היצר ,דהמלחמה
שיש לו לאד ע היצר ,הוא בהיפ
ממלחמת המלכי ,שלוחמי תחילה מרחוק
ואח"כ מקרוב כנ"ל .דבמלחמת היצר צרי
האד ללחו עמו תחילה מקרוב ,דיצה"ר
שולט באד משעת יציאה ממעי אמו,
דכתיב )לעיל ד' ,ז( "לפתח חטאת רוב"",
כדאי' בסנהדרי )ד צ"א (:ואח"כ
כשיעזרהו ה' לגרשו מקרבו ,אז צרי לעמוד
על המשמר כל הימי ,ולירות מרחוק ,לבל
יתקרב וישוב אליו עוד חלילה ,וזהו שאמר
"אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי
ובקשתי" ,ר"ל ,בזכיותי שלחמתי ע יצרי

מקרוב ומרחוק ,ועשיתי מצוות ומעש"ט,
)קהלת יצחק(
ודפח"ח.

"אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי
)מח ,כב(
ובקשתי"
בצלותי ובבעותי.
תמה רבי שלו מבלז:
מה הקשר בי תפילה לחרב וקשת?
והסביר:
בכלי נשק מוקדש רוב הזמ להכנה –
השחזת החרב ,מתיחת הקשת ,וכדומה.
היריה עצמה היא כהר$עי .והנה ג
בתפילה אמרו חז"ל :המתפלל צרי שישהה
שעה אחת קוד תפילתו .היינו ,שהעיקר
היא ההכנה לתפילה ,ואילו התפילה עצמה
צריכה להיות מתו ריכוז וכמו תמצית
שאי הכמות שלו מרובה.
הרי איפוא :בחרבי ובקשתי – בצלותי
ובבעותי!



למה השוותה התפילה לקשת?
הסביר האדמו"ר הזק מקוצק:
כש שהקשת במדה שהיורה מותח יותר
את המיתר ומקרבו אליו ,כ מתרומ
ומרחיק הח" במעופו יותר; א התפילה ,כל
מה שמותחי את מיתרי הלב יותר בכוונת
התפילה ,כ היא עולה ובוקעת שחקי יותר
ויותר.

"האספו ואגידה לכ"
תרג יונת! – "אדכו מסואבותא".

וקשה למה אסיפה צריכה הטהרות.
ושמעתי בש הגאו רבי חיי מבריסק
זצ"ל ,שיהודי בפני עצמו יכול שיהא צדיק,
אבל כשמתאספי יחדיו ,מתגלעי חילוקי
דעות ,ונכשלי באיסורי לשו הרע,
מחלוקת ,ושאר דברי האסורי .לכ
ביקש יעקב טר שיאספו ,שיטהרו עצמ,
שלא יכשלו בדברי אסורי) .טע ודעת(

"האספו ואגידה לכ את אשר יקרא
)מט ,א(
אתכ באחרית הימי"
ביקש לגלות את הק" ונסתלקה ממנו שכינה.
אמר :שמא ח"ו יש פסול בזרעי? מיד אמרו
"שמע ישראל" .פתח ואמר :ברו ש כבוד
מלכותו לעול ועד) .גמרא(

את זו דרש רבי משה סופר מפרסבורג ,בעל
"חת סופר":
כיו שראה יעקב כי אי בו פסול ,תמה:
מדוע באמת נסתלקה שכינה ממנו ונסת
הק"? ומיד תיר" לעצמו ,שהסיבה לכ כדי
שיהיה ברו ש כבוד מלכותו לעול ועד,
היינו שיהיו ישראל מצפי יו יו לק"
הנכס ומשפרי מעשיה תמיד ,ככתוב
"היו א בקולו תשמעו" – שאלמלי היו
יודעי מראש מה ארוכה תהיה הגלות ,לא
היו עוצרי כח לסבול זמ מרובה כל$כ...

"ב יבר ישראל לאמור ישימ אלקי
)מח ,כ(
כאפרי וכמנשה"
וא נאחל למתבר שישימו אלוקי
כגאוני וגדולי שבדורו ,וכי לא די בזאת,
שהוצרכנו לברכו לכדי מעלת מנשה
ואפרי.

אלא ,למד הכתוב פרק בחינוכו של נער.
אד כי ישא לגדלות שבגדלות ,ויחתור כל
ימיו אל המעלות הכי גבוהות שאפשר ,אז,
ואז בלבד ,יגיע למדרגה גבוהה כלשהיא
באמצע ,לפי הגדלות שבדורו .לא כ א
יסתפק במועט ,וכבר מלכתחילה יתרצה
ברמה הנמוכה יותר ,שאז סופו מי ישורנו.
לפיכ בכל דור ודור יאה היא הברכה
"ישימ אלוקי כאפרי וכמנשה".
)רבי משה פיינשטיי!(

"ב יבר ישראל לאמור ישימ כאפרי
)מח ,כ(
וכמנשה"
פירוש התרגו יונת שברכה זו יהיו מברכי
כל תינוק ביו המילה.
מכא למד הג"ר יוס דב מבריסק ,שחובת
חינו הילד מתחילה כבר משעה שנכנס הר
הנולד לבריתו של אברה אבינו .אשר על כ,
זהו הזמ הנאות לברכו בברכת שכזו ,כי יו
המילה הוא שורש לעלייתו במש כל ימי
)בש ה"בית הלוי"(
חייו.

"אשר יקרא אתכ באחרית הימי"
)מט ,א(

בש הבעש"ט – "אשר יקרא" ,דר מקרה,
שכל אחד ואחד ישב על עבודתו בהיסח
הדעת ,ופתא יבא משיח )ילקוט משה(.
)בעש"ט עה"ת(



אמרו באגדה ,ראה יעקב אבינו ,שהיו כל
האותיות בשמות יב' השבטי בניו ,חו"
מאות ח' וט' ,אמר יעקב :כיו שאי בה
חטא ,ראויי ה לגלות לה את הק" ,כיו
שראה שאי בה ק' וצ' ,אמר :אינ ראויי
לגלות לה את הק" ,לכ סת ולא גילה,
)רבינו בחיי(
ולכ פרשה זו סתומה.

"ויברכ ביו ההוא"

)מח ,כ(

ברכה מיוחדת בירכ יעקב אבינו והיא ברכת
"ביו ההוא" ,ובברכה זו ראוי לכל אד
לבר את בניו ,והיינו :שהאד יראה לנגד
עיניו רק את "היו ההוא" שבו הוא עומד ה
ברוחניות וה בגשמיות .ברוחניות – ידמה
לעצמו שאי לו יותר מיו זה ובו תלוי כל
תיקונו .בגשמיות – לבל ידאג דאגת מחר
אלא רק מה שצרי לאותו היו בלבד.
)מהרי"ל דיסקי!(

"וידגו לרוב בקרב האר"

)מח ,מז(

דגי טהורי שיש לה סימני טהרה,
טהרת מתמדת לעול ,מה שאי כ ,בעלי
חיי אחרי ,העלולי להתנבל בשחיטה
ולהטר בכל מיני טהרות ,על כ ברכ יעקב,
וידגו – שיהיו כדגי שעומדי תמיד
)עיטורי תורה(
בטהרת.

"האספו ואגידה לכ את אשר יקרא
)מט ,א(
אתכ באחרית הימי"
"ביקש לגלות את הק ונסתלקה ממנו שכינה
והתחיל אומר דברי אחרי") .רש"י(

עיקר כוונת יעקב היתה לחזק בה האמונה
בגאולה ,כי כשידעו כי יבוא יו ויגאלו מ
הגלות ימנעו מלהדמות לגויי ולהיטמע
בה ,וסבר כי גילוי הק" האחרו לגאולה
השלימה היא העצה הנאותה לכ .אול מ
השמי סתמו זאת ממנו ,כי דוקא ע גילוי

הק" והידיעה כי עוד רבות הנה השני עד
בואו עלול להיגר ההיפ ,שיביאו לידי יאוש
חלילה .אי לכ חיפש ומצא סגולה אחרת,
וחילק לה את האר" והעמיד בפניה את
תכליתו של כל שבט ושבט בהגיעו אל
המנוחה ואל הנחלה .כ נשתמרה בלב
תקות הגאולה ממצרי אשר הצילת
מהתבוללות.
)רבי יעקב קמנצקי(



)שארית מנח(

הליכות והלכות
מדיני טוח! בשבת

במסכת פסחי )נו ,ב( הובא שביקש יעקב
לגלות לה את הק" ,ואז נתעורר מורא בלבו
שמא אי בניו נקיי לחלוטי מכל פג .עד
שאמרו כול יחדיו "שמע ישראל ה' אלקינו
ה' אחד" ,והוכיחו לו את תמימות אמונת
בא$ל אחד .מי ענה יעקב כנגד "ברו ש
כבוד מלכותו לעול ועד" .הרמב" בהלכות
קריאת שמע )פ"א ה"ד( מביא מקור למנהג
אמירת "ברו ש" אחר פסוק ראשו של
קריאת שמע ,מ הסיפור הנ"ל .והתימה היא
שלא מצינו דבר כזה שיביא הרמב" מקור
וטע להלכה מדברי דרש.
אלא ,נראה שאכ דברי הללו לא הביא
הרמב" כטע להלכה ,רק להורות לנו את
מהותה וטיבה של קבלת עול מלכות שמי.
שראוי שתהיה באותה מתכונת שקבלו
עליה שבטי ה' ,בשלימות ובטהרה .אי לכ,
כיו שענה יעקב אחריה ב"ברו ש כבוד
מלכותו" ,הרי זה חלק מאותה קבלת עול
מלכות שמי .ולפיכ צריכי ג אנחנו
לאמרו .אי כא אפוא משו נתינת טע
להלכה ,רק מגדרי ההלכה עצמה.

"זבולו! לחו ימי ישכו! וגו'  יששכר
)מט ,יגיד(
חמור גר"
הבורא ית"ש שהוא מקור הטוב והחסד ידע
מראש שאי אפשר לאומה שלמה שיתעסקו
רק בתורה ,וצריכי ג לנהוג בעול מנהג
דר אר" ,לכ בעת חלוקת האר" לכל אחד
יששכר תשוקתו היתה לתורה ,כש"כ
"יששכר חמור גר" ויט שכמו לסבול ומה
יצאו מאתיי ראשי סנהדראות והוראה לכל
ישראל" ,זבולו לחו ימי ישכו" היה נושא
ונות בפרקמטיא .ואי אפשר לו לקבוע את
עצמו לתורה .אבל החזיק ופרנס את אחיו
יששכר בכל דבר הצרי לו ומיכוו שעיקר
העול הוא בשביל התורה ,ותנאי התנה
הקב"ה ע מעשי בראשית ,א יקימו ישראל
את התורה את מתקימי וכו' ,לכ נחשבי
יששכר וזבולו כעמודי העול ,ושניה
כאחד מקיימי את העול .ובשו"ע ביורה
דעה סימ רמ"ו נפסק הדי .שאינו יודע
ללמוד בעצמו או שהוא טרוד בעסקי פרנסתו
וקשה לו ללמוד לבד .מחויב להחזיק בידי
לומדי התורה ויהא נחשב לו כאילו לומד הוא
)חפ חיי(
בעצמו.

"ויעברו ימי בכיתו"

והחשיכה ,סילוק שכינה וסתימת עיניי ולב
ולכ לא תמו ימי הבכי אלא רק "ויעברו".

)נ ,ד(

כא ,בעת פטירת יעקב ,כתוב לשו "ויעברו"
ואילו במשה נאמר )דברי ל"ד( "ויתמו ימי
בכי אבל משה" – כתוב לשו "ויתמו" וטעמא
בעי .אלא ,משה נסתלק מישראל בעת שבנ"י
היו על פתחי שערי אר" ישראל והיה זה
לאחר שמשה כבר סמ ידו על יהושע תלמידו
שהחל מיד בכיבוש וחלוקת האר" לכ כתוב
שתמו ימי הבכי והאבל ,וראו תחתיה שנות
שמחה ישוב והתנחלות באר" .אול יעקב
נאס אל עמיו על ס השעבוד ,הגלות

איסור טוח בשבת פירושו לפורר דבר
לחלקי קטני ואי להבדיל בי חות
לקוצ" או מרסק הרי בכלל איסור זה.
כללי יסודיי :אי טוח אלא בגידולי
קרקע ולכ ביצי או בשר ודגי אי חשש
טוח רק יש להזהר לא להשתמש בכלי
מיוחד כגו פומפיה אלא בשיני המזלג.
אי טוח אחר טוח פירושו :דבר שכבר
נטח וחובר מחדש אי איסור טוח כגו מצה
)שהיתה קמח לפני האפיה( אי בה איסור
טוח ומותר לפורר אותה בשבת וכ ביסקויט
או גבשי סוכר או מלח .ודי דומה נאמר
בפירות וירקות שנתמעכו על ידי בישול כגו
תפוח אדמה של חמי שקלי לריסוק וכ
קונפטוריה )ריבת פירות( מותר למרוח על
פרוסת לח.
אבל בפירות וירקות רגילי יש איסור טוח
ורק מותר להכינ לאכילה ולכ צרי להזהר
מלחתו את הירקות דק דק אלא יחתו
חתיכות גדולות מהרגיל משו חשש טוח
ויש פוסקי שהתירו לחתו ירק דק דק א
זה סמו לסעודה בתו חצי שעה או שעה
לסעודה ולכ לצאת מידי ספק ישתדל
להקפיד לחתו ירקות רק סמו לסעודה.
ומכל מקו מי שחות דק דק כגו בצל
ביותר משעה סמו לסעודה שזה רחוק מזמ
הסעודה קרוב לאיסור תורה .וכ אי לחתו
בכלי המיוחד לחיתו כגו מקצ" ירקות ע
סכיני וכדו'.
ולכ יש להזהר שלא לחתו סלט או ירקות
לפני תפילת שחרית בשבת אלא לעשות זאת
קרוב לסעודה בשבת.
ריסוק פירות כגו בננה או אבוקדו יש לעשות
בשינוי ומהו השינוי? לדעת ה"אור לציו" ג
ריסוק במזלג נחשב שינוי ולכ מותר בשיני
מזלג ודעת "החזו איש" יש לעשות זאת בכ
או בידית מזלג ולא בשיני מזלג.
אי להשתמש בכלי המיועד לחתו אבטיח
או פירות בצורה מיוחד כגו עיגול או
משולש.

˘·˙ ˘ÌÂÏ
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מעשה חכמי
"כאשר אתה נירד בשיעור ונשמת
עולה לשמי תמלי טוב על כל לומדי
השיעור'...
"והפריתי אתכ" )כו ,ט(
הגאו רבי יחזקאל אברמסקי ,על כל גדלותו
הנוראה בתורה וביראה ,היה מוסר שיעור
יומי קבוע לבעלי$בתי בשכונת בית וג
בירושלי.
אחד הלימודי הגיע פע אל המגיד$שיעור
ואמר לו כדלהל" :אני מאוד אוהב לבוא
לשיעורי ,וא נהנה מעצ הדברי שאני
שומע .בר ,דא עקא ,דבריו של הרב ה כל
כ נעימי וערבי לחיכי ,עד שכמה דקות
לאחר תחילת השיעור אני נירד מתו
מתיקות ...הא במצב כזה כדאי להמשי
לבוא לשיעור"?
כל בר כי רב יודע את התשובה ל'שאלה' זו.
כל מי שתפס אי פע בחייו ספר ,יודע שעדי
להגיע לשיעור ולהיות בי ארבעת כתליו של
בית המדרש ,ג א הוא במצב של תרדמה
מוחלטת ,מאשר להישאר בבית ולא לעשות
מאומה.
אז ג הרב אברמסקי ידע את התשובה
הפשוטה הזו ..אבל בניגוד לשאר בני האד,
הוא ג הבי שבמקרה כזה צריכי לנצל את
כוח הדיבור וההמחשה כדי לשכנע את האד
להמשי ולהגיע לשיעור .בחוכמתו ידע
'להבריק' לו תשובה ששיכנעתו על אתר
להישאר בבית המדרש.
וכ אמר לו  :הגמרא במסכת זבחי פרק
שני ,בסוגיית קידוש ידיי ורגליי )ד כ'
עמוד ב'( ,אומרת שצרי לקדש ידיי
ורגליי בכניסה לעזרה .והרמב" פוסק
שג אד יש צרי לקדש ידיו ורגליו.

והטע – אומר ה'שפת אמת' – שכ נשמתו
של אד יש יוצאת ממנו בשעת השינה ,ולכ
דינו שווה למי שיוצא חו" לעזרה ,שצרי
קידוש ידיי ורגליי.
שי נא ליב ,אחי ,אמר הרב אברמסקי
לאותו יהודי ,מה אתה יכול לעשות בשעת
השינה של בשיעור ..אתה נירד והנשמה
של יוצאת ועולה לשמי ,כפי שמסביר
ה'שפת אמת' ,וא כ יש בכוח לעמוד לפני
בית די של מעלה ולהמלי" טוב בעדנו ובעד
כל לומדי השיעור ,ולהראות למלאכי$מרו
שיש עדיי אוהבי תורה בע ישראל.
הדברי שיצאו מלב רחו השפיעו במאוד על
היהודי ,שהמשי לבוא ולהשתת בשיעור,
וא התגבר על התרדמה שהיתה אוחזת בו,
והפ לבסו לאחד הלומדי הפעילי.
)עלינו לשבח(

המש פניני לפרשה

"עד כי יבא שילה"

)מט ,י(

פע אמר ה"חפ" חיי" זצ"ל – הנה אשלח
לכ את אליה הנביא ,לא כתיב ,אלא "הנה
אנכי שולח" )מלאכי ג ,כג( .פירשו – שאליהו
הנביא עומד הכ תמיד למלא שליחותו
ולבשר גאולת ישראל ,הדבר תלוי רק בנו ,אנו
צריכי להיות מוכני לקבל פניו.

"יששכר חמור גר"

)מט ,יד(

פי' "יש שכר" לאד ,ע"י שה"חמור" – הוא
הגו החומר ,החומד ומתאוה ,והאד משבר
כח תאותו ,הוא גור לו לשכר הגדול.
)נוע אלימל – קדושת לוי(

"לישועת קויתי ה'"

)מט ,יח(

דהנה ,א אד מתפלל וכונתו שלא יהיה
שו צער לזרע ישראל ,כי )ישעי' סג' ט'(
"בכל צרת לו צר" ח"ו ,הוא כמו )יומא לח(:
"בא ליטהר מסייעי אותו" ,מה ג שא"א
להיות קיטרוג ע"י שרוצה להיות רצו הבורא
ב"ה .וזהו "לישעות קויתי" ,א"כ כונתי
כביכול ,להיות לישועת ית' קויתי" ,ה'"
יהיה רחמי בודאי.
)תורת החוזה מלובלי!(

"לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבי!
)מט ,י(
רגליו"
הרמב" אומר ,שלפיכ לא נתקיימה מלכות
בית חשמונאי ולא נשאר מה איש $אע"פ
שקדשו את ה' – משו שעברו על ברכתו של
יעקב "לא יסור שבט מיהודה" – שהמלכות
בישראל מגיעה רק לשבט יהודה ,ונטלו
לעצמ את המלכות )יעויי ש באור(.
אמר על כ רבי שמחה זיסל מקל ז"ל :א
עונש כזה נית למי שעובר על ברכתו של
יעקב ,ואפילו בשעה שהוא מקדש את ה' – עד
היכ ,איפוא ,מגיעה עונשו של העובר על
ברכתו של ה' יתבר ,ולא כ"ש על קללתו של
ה' יתבר ,ועאכ"ו כשאיננו מקדש את ה' כי
)מעינה של תורה(
א מחלל את ה'....

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

ת.נ.צ.ב.ה

