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חכמים  בתלמידי  ולתמוך  לסייע  גדולה  זכות 
שמקדישים עצמם ללימוד התורה בלבד !

נלמד מהפסוק: "זבולן לחוף ימים ישכון והוא לחוף אניות"..." 
יששכר חמור גרם" (פרק מט-יג,יד).

ופירש רש"י: שהיה זבולן עוסק בפרקמטיא וממציא מזון לשבט יששכר (תנחומא) 
ויששכר  בצאתך  זבולן  שמח  לג)  (דברים  משה  שאמר  הוא  בתורה.  עוסקים  והם 

באוהלך, זבולן יוצא בפרקטמיא ויששכר עוסק בתורה באהלים.

נשאל הגאון רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל: מה דינו של "יששכר" הלומד תורה, ומקבל 
אם  אדרבה,  חיים:  רבי  והשיב  שמים?!  לשם  לומד  אינו  לכאורה  מ"זבולן".  תמיכה 
לעצמו  התורה  שכר  ליטול  שרוצה  בזה  מראה  לאחר,  מלימודו  חלק  ליתן  צרה  עינו 
ולמעט רצון הבורא כדי לעשות רק רצון עצמו. אבל צריך שתהא מטרתו ורצונו לעשות 
רצון הבורא, ומיניה יתקלס עילאה. ואם לא יקבל השכר מזבולן לא יוכל ללמוד אלא 
רק חצי יום. ואם יקבל, יוכל ללמוד כל היום ועי"ז יבוא נחת רוח להקב"ה שלומד יום 

שלם ולא חצי יום.

חיים  רבי  הגה"צ  של  המאלפים  בדבריו  נלמד  התורה,  מחזיקי  מעלת  נשגבה  כמה  עד 
פלאג'י זצ"ל (בתוכחת חיים - ויגש) וכה כתב: יחזיק התורה ולומדיה הרבה מאד, בין בגופו 
בין בממונו, תמיד כל הימים! ולא רק כאשר הוא עם הארץ שאינו יודע לקרוא בתורה כלל, 
טרדת  מחמת  ללמוד  פנאי  לו  שאין  כל  מקום  מכל  בתורה,  לקרות  יודע  הוא  אפילו  אלא 
ומזונותיו, בזה שמחזיק בידי תלמידי חכמים הלומדים בסיבתו, נחשב כאילו  סחורותיו 

הוא בעצמו לומד. דהכי קיימא לן בכל התורה כולה: "גדול המעשה יותר מן העושה".

גם הגר"י קנייבסקי - הסטייפלער זצ"ל, הפליג בגודל מעלת החזקת תורה באיגרותיו 
(קריינא דאיגרתא-מב) וכה כתב: "אכתוב איזו מילין בדבר גודל קדושת ענין החזקת התורה 
ולומדיה, כי לא כימים הראשונים הימים האלה בדורינו הלזה דור יתום והרוס בעוה"ר. כי 
בעוה"ר היהדות בוער ונדרס מכל צד רח"ל, ומתברכים בלבבם כי בשרירות לבם ילכו ואין 

אומר השב. ולכבודו של הקב"ה כביכול ותורתו הקדושה אין איש שם על לב..."

הישיבות  היא  התורה  שריפת  את  לכבות  בידינו  עדיין  שיש  היחידה  "וההצלחה 
בלבבו  היהדות  נחקק  התורה  ללימוד  נעוריו  שנות  מבחר  שנתן  שתלמיד  והכוללים, 
יותר  וקדוש  גדול  דבר  לך  אין  בזמננו  ובוודאי  ולבניו.  לו  היהדות  שרשרת  להמשיך 
וזכותו  הקב"ה  של  וידידו  אוהבו  נקרא  בהם  והתומך  והכוללים.  הישיבות  מהחזקת 

רב ועצום מאד שאין לשער.

פרשת ויחי



מצוה לגמול חסד עם המתים ולטפל בצרכי קבורתם!
נלמד מהפסוק: "ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים" (פרק 

מז-כט)
מצפה לתשלום גמול.  שאינו  אמת,  חסד של  הוא  המתים  עם  חסד שעושים  רש"י:  ופירש 
יעקב  לו  אמר  כך  אלא  ואמת?  חסד  אומר  שהוא  שקר  של  חסד  יש  וכי  דרשו:  וחז"ל  עכ"ל. 

ליוסף: אם תעשה עמי חסד אחר מיתתי הוא חסד של אמת. (תנחומא).

וידועה הקושיה: הרי יעקב גמל ליוסף על החסד שעשה עמו וטרח בקבורתו, שהרי נתן לו את 
העיר שכם (כמובא להלן מ"ח-כב וברש"י) ואם כן מדוע קרא לזה יעקב "חסד של אמת" שאינו 

מצפה לתשלום גמול?!

ותירץ הגאון רבי שרגא גרוסברד זצ"ל (בספרו דעת שרגא) שאמנם יעקב נתן גמול ליוסף 
אבל לא גילה ליוסף עכשיו אודות הגמול שיתן לו, זאת כדי שיוסף יקבל על עצמו לעשות את 
החסד הזה בשלימות, מבלי לצפות לגמול. נמצא שהחסד כפי שעשה יוסף היה אכן חסד של 

אמת.

עוד מוסיף הגר"ש: - הטעם שרצה יעקב שיוסף יטפל בקבורתו, לא היה זה רק כדי שיוסף 
בזיכוך  משפיע  הקבורה  ענין  כי  אבינו.  יעקב  של  לזכותו  בעיקר  היה  זה  אלא  במצוה,  יזכה 
זו   - מצוא"  לעת  אליך  חסיד  כל  יתפלל  זאת  "על  ח.)  (ברכות  חז"ל  כאמרת  האדם  חומר 
קבורה. והקשה המהרש"א: למה צריך להתפלל לזכות לקבורה והרי את כל אחד מישראל 

קוברים?

אלא נראה שהתפלה איננה על עצם הקבורה, כי אכן אין צורך להתפלל שיקברו אותו, אלא 
התיקונים  כל  הקבורה  ידי  על  בו  שיתקיים  האדם  שיזכה  הקבורה,  איכות  על  היא  התפלה 

התלוים בו לגוף ולנשמה.

וזכה,  טהורה  שכוונתם  מתעסקים  ידי  על  שנעשית  קבורה  דומה  אינה  הרי  שכך,  ומכיון 
לקבורה שנעשית ע"י אנשים שיש להם פניות ונגיעות וכדומה. כי הקבורה שנעשית בכוונה 
טהורה וזכה, כוחה רב בזיכוך לגוף ולנשמה. לפיכך רצה יעקב אבינו שקבורתו תתבצע דוקא 
על ידי יוסף, ותהיה נעשית לגמרי בתכלית הנקיות. ולמרות שגילה לו בסוף שהוא נותן לו את 
שכם בתור תשלום, אבל העיקר תלוי ברושם הראשון, ואם הראשית של יוסף היתה טהורה 

ונקיה מנגיעות ורצון לתשלום, הרי כל מה שיעשה אח"כ סובב על ציר זה.

לקבל כל אדם בסבר פנים יפות - בשמחה ובהארת פנים!
נלמד מהפסוק: "ולבן שינים מחלב" (פרק מט-יב)

למדו מכאן חז"ל: "גדול המלבין שינים לחברו יותר ממשקהו חלב שנאמר "ולבן שנים מחלב" - אל 
תקרי "ולבן שינים" אלא "וליבון שיניים" (כתובות קיא:). עוד דרשו חז"ל: "ולבן שינים מחלב" - 
כשהוא צוחק שיניו נראין, כלומר גם טוב לו לאורח הפנים היפות שהאכסנאי עושה לו, מחלב שהוא 

נותן לו, לפי שהאורח בוש, וירא הוא לאכול כשמראין לו פנים זועפות (תנחומא ישן - בראשית).

הגה"צ רבי אביגדור מילר זצ"ל אמר בשיחותיו כי לשון התנא במשנה (אבות פ"א-טו) "הוי מקבל את 
כל האדם בסבר פנים יפות" בא ללמדינו שיש לחייך לכל אדם גם לאלו שלא נעים לחייך אליהם. וזה 
בא לרבות המלה "כל". שהרי לחייך לאדם שמח וטוב לב, או לאדם שנהנים לפגוש, אין בכך כל חידוש. 
אבל לחייך לכל אדם ואדם. גם לזה שפניו חמוצות או לאדם שהוא בעל גאוה, את זה בא התנא לרבות. 
(באומרו "את כל האדם") [נוסיף, שמה שנאמר "כל האדם" ולא "כל אדם" ללמדינו, שאם נביט על 

האדם "כולו" בהכרח שנמצא בו גם מעלות שמצדיקות חיוך כלפיו]

ומוסיף הרב מילר ש"בסבר פנים יפות" ישנם ג' ענינים: "סבר" "פנים" "יפות". ראשית צריך לקבל 
כל אדם עם "פנים", פשוטו כמשמעו, חזית הפנים, ולא להפנות גב. אם נכנס אורח לביתו, והוא יושב 
וגבו לפתח, עליו להסתובב ולהראות לאורח את פניו. שנית "סבר" שהוא לשון סברא. צריך להיות מסר 

על פניו. מסר של פנים יפות. של הארת פנים.

ומצווין אנו ללכת בדרכיו של הקב"ה ולהדבק במדותיו. אחת ממדותיו של הקב"ה הוא "הארת פנים" 
וכמש"כ (במדבר ו-כה) "יאר ה' פניו אליך". וכשהקב"ה מאיר פנים לאדם, הרי זו ברכה והצלחה עבורו. 
וכמו שאנו מזכירים בתפלת שמונה עשרה "כי באור פניך נתת לנו ה' אלוקינו תורת חיים וכו' כלומר: 

כשהיה עת רצון של הארת פנים, קיבלנו את התורה. הרי שהארת פנים של הקב"ה מביאה ברכה.

וכן כתב בספר תומר דבורה (בפרק ב' במדה השביעית): פניו תהיינה מאירות תמיד ומקבל כל אדם 
פני  שהארת  וכשם  חיים".  מלך  פני  "באור  טז-טו)  (משלי  נאמר  עליון  בכבוד  שכן  יפות,  פנים  בסבר 
הבורא מביאה ברכה לאדם כן הארת פניו של כל אדם נותנת ברכה, וכפי שאמרו חז"ל "המלבין שינים 

לחברו יותר ממשקהו חלב".



החוטא לחברו צריך לפייסו ולבקש מחילתו!
נלמד מהפסוק: "ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו 
אשר  הרעה  כל  את  לנו  ישיב  והשב  יוסף  ישטמנו  לו 
פשע  נא  שא  אנא  לאמר...  יוסף  אל  ויצוו  אותו  גמלנו 
 " לפשע...  נא  שא  ועתה  גמלוך  רעה  כי  וחטאתם  אחיך 

(פרק נ-טו,טז,יז)
שהיו  יוסף,  אצל  במיתתו  הכירו  ויראו?  "מהו  (מהמד"ר):  רש"י  ופירש 
ומשמת  אביו,  כבוד  בשביל  מקרבן  והיה  יוסף  של  שולחנו  על  לסעוד  רגילים 
יעקב לא קרבן". [ובתנחומא איתא: מה ראו שפחדו? ראו בעת שחזרו מקבורת 

אביהם שמברך על הנס שנעשה לו בבור שהשליכוהו בתוכו].

פעמים!  משלוש  יותר  לפייסו  צריך  אינו  לחברו  שהחוטא  ההלכה  ידועה 
ובגמרא לומדים זאת מהנאמר אצל אחי יוסף כשבאו לפייס את יוסף: "אנא 
שא נא... ועתה שא נא". הרי מפורש בפסוק שביקשו ג' פעמים בלבד. ומכאן 

לומדים לחובת הפיוס בכל עבירות שבין אדם לחברו.

ותמה על כך המהרש"א: מנין לחז"ל ללמוד מהפסוק שאין צריך לבקש יותר 
משום  הוא  פעמים  שלוש  רק  ביקשו  שהשבטים  שמה  יתכן  הרי  פעמים,  מג' 
להוסיף  הוצרכו  לא  ולכן  השלישית,  הפעם  אחרי  להם  ומחל  נתפייס  שיוסף 
ולבקש עוד. אבל בעלמא כשמסרב אדם למחול, מנין לנו שאין צורך להמשיך 

ולהרבות בבקשת מחילה ופיוס עד שיתרצה וימחל?!

מצינו שתי אפשרויות לתרץ שאלה זו: א) לדעת המהרש"א, נתרצה ונתפייס 
התורה  כתבה  זאת  בכל  ואם  הראשונה.  בפעם  המחילה  בקשת  עם  מיד  יוסף 
מג'  יותר  לבקש  צריך  שאין  ללמדינו  כדי  אלא  זאת  אין  פעמים,  ג'  פיוס  לשון 

פעמים.

ז"ל  החסיד  יהודה  רבי  כתב  כבר  לאחיו  מחל  שיוסף  המהרש"א  וכדברי 
(בספר חסידים-יא): "אין חסיד אלא מי שעובר על מדותיו כשבאין בני אדם 
בלב  להם  ומוחל   . ממנו..  מחילה  ומבקשים  החוטאים  ועתה  לו  חטאו  אשר 

שלם... וכן בני יעקב כשחטאו ליוסף מחל להם ולא שילם להם כגמולם.

אפשרות ב) יוסף לא מחל להם גם אחרי שביקשו שלוש פעמים. ואם למרות 
לבקש  צריך  שאין  מכאן  ראיה  הרי  פעמים,  מג'  יותר  בפסוק  מוזכר  לא  זאת 

יותר.

דעה זו תואמת לדברי רבינו בחיי ז"ל שכתב, שאמנם אחי יוסף ביקשו ממנו 
מחילה, אך לא ביאר הכתוב שמחל להם וכו' וא"כ מתו בעונשם בלי מחילתו 
להפקד  העונש  הוצרך  כן  על  במחילתו  רק  אלא  להתכפר  אפשר  שאי  ומכיון 

אחר זמן בעשרה הרוגי מלכות.

ואכן מובא להדיא במדרש שוחר טוב (משלי סא): אמר רבי יהושע בן לוי לא 
נמשכו עשרה הרוגי מלכות אלא בחטא מכירתו של יוסף. רבי אבין אמר בכל 

דור עדיין החטא קיים.

לחברו  אדם  שבין  העוון  שכפרת  נאמר  אם  נפשך:  ממה  צ"ע,  עדיין  ואולם 
בג'  לכך  ודי  שמתפייס]  בתוצאה  [ולא  חברו  את  שמפייס  זה  בעצם  נעוצה 
פעמים כדילפינן מקרא "אנא שא נא"... ואף אם הלה אינו מוחל "אין זקוק 
לו". א"כ מדוע באמת לא נמחל לאחי יוסף עון המכירה והוצרך עונשם להפקד 
נמחל,  לא  זאת  בכל  ואם  פעמים,  ג'  פייסוהו  הם  הרי  מלכות.  הרוגי  בעשרה 
מכאן  אדרבה,  הרי  לכפר,  מועיל  פעמים  ג'  שפיוס  חז"ל  מכאן  לומדים  היאך 

רואים שפיוס ג' פעמים אינו מועיל?!

ואם נאמר לאידך גיסא: שהכפרה  תלויה בעצם המחילה ולא בריצוי, ולכן 
רבינו  [כדעת  מחל  שיוסף  הוזכר  לא  כי  מלכות  בהרוגי  להפקד  עונשם  הוצרך 
בחיי], צריך עיון, הרי מפורש בפסוקים שיוסף אמר לאחיו שאינו מקפיד עליהם 
האלוקים"  כי  הנה  אותי  שלחתם  אתם  ש"לא  משום  הן   שמכרוהו,  על  כלל 
[ורק נתגלגל על ידם] והן משום שהיה זה להטיב עמהם ועם העולם [ולא חוב 

נתגלגל על ידם אלא זכות] וכי יש הבעת מחילה גדולה מזו?!

 והרי מחילה נדרשת כשיש הקפדה. אך כשאין הקפדה כלל על המכירה אלא 
ריצוי גמור, מה צורך יש באמירה שמוחל הרי מעיקרא מחול ועומד הוא?!




