
 

 ה בקרוב"שעומדת לצאת אי                                                           הספרים דף מתוך סדרת
  

  ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[, "ֶּתְחָּפץֶׁשד ַעַאֲהָבה ָהת ֶאעֹוְררּו ְּת " א"תשעים ִפָל ֲא'ה ויישבגליון פרשת 

יַרת ִכ ֲעבּור   יֹוֵסף ְמ ִים  ַּב ַל ֲע   ַנ

 ַלִּיְׁשְמֵעאִלים ּוָמְכרּו אֹותֹו )פרקי דרבי אליעזר לח(ַּבִּמְדָרׁש 

ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָנַטל ְׁשֵני ְּכָסִפים ִלְקנֹות , ְּבֶעְׂשִרים ֶּכֶסף

ַעל ִמְכָרם ַּבֶּכֶסף ַצִּדיק ְוֶאְביֹון "ֶׁשֶּנֱאַמר , ִמְנָעִלים ְלַרְגֵליֶהם

ֲחלֶֹקת ְּדַהַּמ,  ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהַּטַעם ֶׁשָּקנּו ַנֲעַלִים ַּדְוָקא."ַּבֲעבּור ַנֲעָלִים

ְׂשַפת 'ַּכּמּוָבא ִּב', ֵּבין יֹוֵסף ַלְּׁשָבִטים ָהְיָתה ַעל ְׁשֵּתי ִׁשיטֹות ַּבֲעבֹוַדת ה

ִּכי ְּבִחיַנת יֹוֵסף ָהָיה ִלְהיֹות ָקדֹוׁש ְוִנְבָּדל  ְוֶזה ְלׁשֹונֹו )א"תרל( 'ֱאֶמת

ת ְיהּוָדה ָהָיה ּוְבִחיַנ, "ְנִזיר ֶאָחיו"ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְלַבּדֹו' ִּבְלִּתי ַלה

ְוֶאל ַעּמֹו "ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ְלָהִביא ַהְּקֻדָּׁשה ַּגם ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה

 ְוַעל ֵׁשם ֶזה ִנְקָרא יֹוֵסף ֶׁשהּוא )ט"תרמ( ְוֵכן מּוָבא ָׁשם, "ְּתִביֶאּנּו

כֹול ָלֵכן לֹא ָהָיה ָי, ְלעֹוֵרר ַהּתֹוָספֹות ֶׁשָּבא ְלַמְעָלה ֵמַהֶּטַבע

ְוַהְּׁשָבִטים ָהיּו , "ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִּדָּבָתם ָרָעה"ִלְסּבֹל ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

  ַוֵּיְׁשבּו ֶלֱאָכל "ִּכְדִאיָתא ַּבִּמְדָרׁש , מּוָכִנים ְלַתֵּקן עֹוָלם ַהֶּזה

  . ְלַהֲאִכיל, "ֶלֶחם  

ּדּוַע ְמָבְרִכים ַעל ל ֶׁשֵּבֵאר ַמ"ז אֹוְיְרַּבְך זצוק"ְּבֵׁשם ַהגרש

ְּדַהַּנַעל ַנֲעֵׂשית ֵמעֹור ֶׁשל , ֶׁשָעָׂשה ִלי ָּכל ָצְרִּכיַהַּנֲעַלִים 

הּוא ִמְׁשַּתֵּמׁש , ּוָבֶזה ֶׁשָהָאָדם ִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבעֹור ֶׁשל ַהְּבֵהָמה ְלָצְרּכֹו, ְּבֵהָמה

ְוִאם ָהָאָדם ,  ְוַהּדֹוֵמםְּדַהַחי הּוא ֵמַעל ַהּצֹוֵמַח, ְּבָכל ַהְּבִריָאה ְלָצְרּכֹו

ֶזה ְמַגֶּלה ֶׁשָהָאָדם ׁשֹוֵלט ַעל ָּכל , ׁשֹוֵלט ַעל ַהַחי ּוִמְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ְלָצְרּכֹו

ְוָלֵכן ָקנּו . ּוִמְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְלָצְרּכֹו, ַהְּבִריָאה ֶׁשְּכלּוָלה ְּבַחי צֹוֵמַח ְודֹוֵמם

ֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ', ֵּמל ֶאת ִׁשיָטָתם ַּבֲעבֹוַדת הְלַס, ַהְּׁשָבִטים ַנֲעַלִים ַּדְוָקא

ּוִבְנִעיַלת ַנֲעַלִים , ּוְלַקְּדָׁשם, ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְלָצְרּכֹו

ָלֵכן ֵהם ָקנּו ַּבֶּכֶסף ֶׁשִּקְּבלּו . ָּכל ָצְרִּכי ָּכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה יםְּכלּוִל

ָצִריְך , ְלַרֵּמז ֶׁשַהֶּׁשַפע ִּדְקֻדָּׁשה ֶׁשָּבא ֵמַהְיסֹוד ֶׁשל יֹוֵסף, ף ַנֲעַלִיםֲעבּור יֹוֵס

ִמְדָרׁש 'ְוֵכן ָמִצינּו ְּב. ָלֶרֶדת ְלַמָּטה ַמָּטה ְלִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ְלַקְּדָׁשם

ת  ִּבְרַּכְךַמה ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ּוְנָבֵר )אות כח( 'ְּפִליָאה

  ' רֹוִאים ֶׁשֲהִריַגת יֹוֵסף ָהְיָתה ְלצֶֹרְך ִׁשיָטָתם ַּבֲעבֹוַדת ה. ַהּמֹוִציא

  . ַהְינּו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבעֹוָלם ַהַּגְׁשִמי ּוְלַקְּדׁשֹו, ֶׁשָּצִריְך ְלָבֵרְך ַהּמֹוִציא  

ז ֵּמַרְל, תֹוּפִלְּקי ַהֵקְמִע ְלידֹוִרהֹוף ְלֵסת יֹו ֶארּוְכים ָמִחַאָהה ְּדֶאְרִנ

ה ֶּזם ַהָלעֹות ָּבֹוּפִלְּקי ַהֵקְמִעת ְלֶדֶרה ָליָכִרד ְצסֹוְית ַהַעָּפְׁשַהֶׁש

"  ֶלֱאָכל ֶלֶחםַוֵּיְׁשבּו" )יז, ר פד"ב( ּוְמֻרָּמז ַּבִּמְדָרׁש, עַפֶּׁשת ַה ֶאיַעִּפְׁשַהְל

יא  ַאְחָוה ַּבר ְזִעיָרא ֲעֵבָרָתן ֶׁשל ְׁשָבִטים ְזכּוָרה ִה'ר רַמָא

 ַמֲאִכיל ֶלֶחם " ֶלֱאָכל ֶלֶחםַוֵּיְׁשבּו" , ִּתְקָוה ִהיא ָלעֹוָלם,ָלעֹוָלם

ם ַגם ְוָלעֹול ָהָכם ְלֶחה ֶליָאִבף ֵהֵסת יֹויַרִכְּמים ֶׁשִארֹו. ְלָכל ָּבֵאי ָהעֹוָלם

  ע ַפת ֶׁשיד ֶאִרהֹוְל, ףֵסת יֹויַרִכְמ ִּבצּוים ָרִחַאָהה ֶׁשה ַמֶזְּד, ֻאּמֹות ָהעֹוָלםְל

  . ֻּכּלֹום ָלעֹול ָהָכד ְלסֹוְיַה  

 ֵמַעל ָךַׁשל ְנָעֶלי" )ה, שמות ג(יֹוֵסף ִׁשיָטתֹו ָהְיָתה ִּבְבִחיַנת 

 ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת קֶֹדׁש ָךַרְגֶלי

, ת ַנֲעַלִיםֶׁשָהָאָדם ָצִריְך ִלְפרׁש ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשהּוא ִּבְבִחיַנ ,"הּוא

ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  )ה, שמות ג(ן " ְוֵכן מּוָבא ָּבַרְמַּב.ה"ְוִלָּדֵבק ַּבָּקָּב

ְוֵכן ַהּכֲֹהִנים לֹא ִׁשְּמׁשּו ַּבִּמְקָּדׁש , ִנְגֵלית ָאסּור ִּבְנִעיַלת ַהַּסְנָּדל

 )ז, ד(ל "ל ַהַּמֲהַר ְלָאִחיו ֶׁש'ֵסֶפר ַהַחִּיים' ְוֵכן מּוָבא ְּב.ֶאָּלא ְיֵחִפים

ַהְינּו ֶׁשִעְנְיֵני ַהַּנַעל , ְך"ָמָסָּבאֹות ַאַחר ָהאֹוִתּיֹות , ל"ַנַעֶׁשָהאֹוִתּיֹות 

ּומֶׁשה ָהָיה ָצִריְך ִהְתַּפְּׁשטּות ', ֵהם ָמָסְך ְלִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְדּבֹק ַּבה, ְוַהחֶֹמר

 ַהְינּו ֶׁשִּיְפרׁש "ָךַׁשל ְנָעֶלי"ר לֹו ה ָאַמ"ְוָלֵכן ַהָּקָּב, ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה

ר ַּפְסת ִמית ֶאִחְפם ַנן ִאֵכְו, ְוִיְזֶּכה ַלַּמְדֵרגֹות ָהָרמֹות, ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה

ל ֵּבַק ְנ,"ָך ֵמַעל ַרְגֶליָךַׁשל ְנָעֶלי"ת יַנִחְב ִּביָךֶלְגַרר ַּפְסִּמ ִמיָךֶלָעְנ

ת יר ֶאִסֵמה ּוֶּזם ַהָלעֹוי ָהֵנָיְנִע ֵמׁשרּוָּפי ֶׁשִמְּד, ה"ח הויַּבְזִמר ַּפְסִמ

ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדִּכ, ַחֵּבְז ִממֹוה ְּכָלְעַמל ְלּכֹת ַהה ֶאֶלֲעא ַמם הּוִיַלֲעַּנַה

ְוֵכן .  ְוזֹאת ָהְיָתה ִׁשיַטת יֹוֵסף ְּפִריׁשּות ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה.'ב ֵלַחֵּבְזִמ'

  " ֹו ּבם ֱאלִֹהיַח רּורִאיׁש ֲאֶׁש ")לח, בראשית מא(ֱאַמר ַעל יֹוֵסף ַהָּכתּוב ֶׁשֶּנ

  .ְּדיֹוֵסף ָזָכה ְלרּוַח ֱאלִֹהים ִּבְזכּות ֶׁשִּזֵּכְך ֶאת ַהָחְמִרּיּות ֶׁשּבֹו, ר"ֲחמֹות "ס 

 בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ְּדָלֵכן יֹוֵסף ָזָכה ִלְהיֹות ַהְמַפְרֵנס ֶׁשל ָּכל ֶאָחיו

ֱהיֹות ֶׁשהּוא ָהָיה , "ְויֹוֵסף הּוא ַהַּמְׁשִּביר" )ו, ית מבבראש(

ָלֵכן ָזָכה ְלַהְׁשִּפיַע ִעְנְיֵני עֹוָלם ַהֶּזה ּוַפְרָנָסה , ָּפרּוׁש ֵמִעְנְיֵני עֹוָלם ַהֶּזה

ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו  :)תענית כד(ֲחִניָנא ֶּבן ּדֹוָסא ' ְּכֵׁשם ֶׁשָּמִצינּו ַעל ר. 'ְוכּו

ַוֲחִניָנא ְּבִני ַּדּיֹו ְּבַקב ֲחרּוִבים ֵמֶעֶרב , ֹון ִּבְׁשִביל ֲחִניָנא ְּבִניִנּז

ְוהּוא ָּפרּוׁש ,  ַהְינּו ִּבְגַלל ֶׁשַּדי לֹו ְּבַקב ֲחרּוִבים.ַׁשָּבת ְלֶעֶרב ַׁשָּבת

ן ַהָּכתּוב ְוֵכ. זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ִנּזֹון ִּבְזכּותֹו, ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה

, ת"יִנֲעַּתת " ס" אֹןן ּכֵֹהע ֶפַרי ּפֹוִטת ַּבתָאְסַנ" )מה,  מאבראשית(

  , הֶּזם ַהָלעֹוי ָהֵנְיְנִעף ְלֵסל יֹור ֶׁשֶׁשֶּקל ַהת ַעֶזֶּמַרף ְמֵסת יֹוֶׁשת ֵאַנְסָאְּד

  .יתִנֲעַתת ְּבֶזֶמְרִּנת ַהּויׁשִרת ְּפיַנִחְבה ִּבָיה ָהר ֶזֶׁשֶקְו  

ה סֹוֵבב ֶׁשּיֹוֵסף ָיַרד ְלִמְצַרִים ְלָהִכין ֶאת "ֶזה ַהַּטַעם ֶׁשַהָּקָּבְּד

 ָלֶרֶדת ְלִמְצַרִים ְלתֹוְך ילִבְׁשִבְּד, ִּביַאת ַיֲעקֹב ְוַהְּׁשָבִטים ְלָׁשם

, ָצִריְך ֶאת יֹוֵסף, ְוַלֲעמֹד ְּבָכל ַהִּנְסיֹונֹות, ְוִלְהיֹות ֶמֶלְך, עֶֹמק ַהֻּטְמָאה

ִמֵּמיָלא הּוא ָיכֹול ָלֶרֶדת , תֹו ְּפִריׁשּות ְּגמּוָרה ֵמִעְנְיֵני עֹוָלם ַהֶּזהֶׁשִּׁשיָט

 ןְוָנתֹו ")מג, בראשית מא(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְלעֶֹמק ַהְּקִלּפֹות ְוַלֲעמֹד ַּבִּנְסיֹונֹות

תֹוְך  ָאָדם ֶׁשּיֹוֵרד ְלאהּוְּדצֹוְלָלן , ן"צֹוְלָלת "ס"  ִמְצָרִיםץ ֶאֶרל ָּכל ַעֹואֹת

ְוֵׁשם . "ָצְללּו ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִרים" )י, שמות טו( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ ,ַמִים

ֶזה ִהְׁשַּתְלֵׁשל ְּבַגְׁשִמּיּות ְלָאָדם ֶׁשּצֹוֵלל ְלעֶֹמק ַהַּמִים ְלָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ַׁשָּיְך 

. ה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשהּוא לֹוֵבׁשְוֵיׁש לֹו ֲהָגָנה ַּבֲחִליָפ, ֵאָליו ְועֹוֶׂשה ָׁשם ִּכְרצֹונֹו

ִּבְזכּות ,  לֹו ְּכלּוםהְוֵכן יֹוֵסף ָיַרד ְלעֶֹמק ֻטְמַאת ִמְצַרִים ְולֹא ִהִּזיָק

ר הֹוִסיף ֶׁשּיֹוֵסף ָיַרד ְלִמְצַרִים ְלָבֵרר ֶאת "ְואאמו. ַהְּקֻדָּׁשה ֶׁשָּׁשְמָרה ָעָליו

ְמצּוָלה ִּכ ִמְצַרִים תֶאֶׁשָעׂשּו :) כות טבר('  ּוֵברּור ֶזה ִנְמַׁשל ַּבְּגָמ,ַהִּניצֹוצֹות

  ּוִמֵּמיָלא הּוא צֹוְלָלן ֶׁשּיֹוֵרד ְלתֹוְך ַמִים ְלהֹוִציא , ֶׁשֵאין ָלּה ָּדִגים

  . ִניצֹוצֹות  

 ַמְקֶׁשה ַמּדּוַע יֹוֵסף לֹא ִּגָּלה ְלָאִביו ָּכל )כו, בראשית מה(' ַהַחִּיים

ּוִבְפָרט ְלַאַחר ֶׁשּנֹוַדע לֹו ֵמָהַאִחים , ַרִיםַהָּׁשִנים ֶׁשהּוא ַחי ְּבִמְצ

ַמּדּוַע יֹוֵסף ִעֵּכב ֶאת ַהְּבׂשֹוָרה ֲאִפּלּו ְליֹום , ֶׁשֲאִביֶהם חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ֵמת

ָמִצינּו 

ְוָׁשַמְעִּתי 

ן ֵכְו

ְוִאּלּו 

ִנְרֶאה 

ִנְרֶאה 

אֹור 'ָה



 מּוָבא )ו, צא(ר "ְועֹוד ַמְקֶׁשה ָׁשם ְסִתיָרה ִמְּׁשֵני ִמְדָרִׁשים ִּדבדב. ֶאָחד

ּוְלַבּסֹוף ִמְתָחְרִטין ְואֹוְמִרים , ָּלה ְמָכרּוהּוִּבְתִח" ַוֵּיְרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף"

ּוְכֶׁשָאַמר ָלֶהם , ֵאיָמַתי ֵנֵרד ְלִמְצַרִים ְוַנֲחִזיר ֶאת ָאִחינּו ְלָאִביו

ִמְדַרׁש ' ּוְב,ֲאִביֶהם ֵליֵרד ְלִמְצַרִים ָנְתנּו ֻּכָּלם ַּדַעת ַאַחת ְלַהֲחִזירֹו

ִּבְקׁשּו ] ָהַאִחים ֶאת יֹוֵסף[ירּוהּו ֵּכיָון ֶׁשִהִּכ )ויגש ה( 'ַּתְנחּוָמא

 רֹוִאים ְּבִמְדָרׁש , ּוִפְּזָרם ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות ַהַּבִיתְךָיַרד ַמְלָא, ְלָהְרגֹו

  ּוְבִמְדָרׁש ֵׁשִני ָּכתּוב , ֶאָחד ֶׁשָהַאִחים ִהְתָחְרטּו ְוָרצּו ְלַהֲחִזירֹו ְלָאִביו

  . ְרגֹוֶׁשֵּכיָון ֶׁשִהִּכירּוהּו ָרצּו ְלָה  

 ִּדְלֵעיל ֶׁשָהַאִחים ָרצּו ְלָהְרגֹו ִמּׁשּום 'ְּׂשַפת ֱאֶמת'ְלַיֵּׁשב ַעל ִּפי ַה

ְוָאֲחזּו ֶׁשִּׁשיָטה זֹו ֵאין ָלּה ָמקֹום ' ֶׁשָחְלקּו ַעל ִׁשיָטתֹו ַּבֲעבֹוַדת ה

 ֵהם ,ּוֵמַאַחר ֶׁשּיֹוֵסף חֹוֵלם ֶׁשִּׁשיָטתֹו ְּתַנֵּצַח ְוֵהם ִיְׁשַּתֲחוּו לֹו, ָּבעֹוָלם

ָצִריְך ְלָהְרגֹו ְּכֵדי ֶׁשַחס ְוָׁשלֹום ִׁשיָטה זֹו לֹא ָּפְסקּו ֶׁשהּוא ַחָּיב ִמיָתה ְו

 ְויֹוֵסף ָיַדע ֶאת ָּכל ֶזה ָלֵכן הּוא ָּפַחד ָּכל .ְּתַנֵּצַח ְוִתְכֶּפה ֲעֵליֶהם ִלְנהֹג ָּבּה

ֶׁשָּמא ', ַהָּׁשִנים ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה ִמִּצּדֹו ְלַגּלֹות ְלָאִביו ֵהיָכן הּוא ִנְמָצא ְוכּו

ה ָעָׂשה לֹו ֵנס ַּפַעם ַאַחת "ְּדֶזה ֶׁשַהָּקָּב, ים ִיְתעֹוְררּו ֵמָחָדׁש ְלָהְרגֹוָהַאִח

ְוֵכיָון ֶׁשָהַאִחים , ֵאין ֶזה אֹוֵמר ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ׁשּוב ֵנס, ֶׁשְּמָכרּוהּו ְולֹא ֲהָרגּוהּו

ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ַהִּדין לֹא ִהְׁשַּתָּנה ְו, ָּפְסקּו ֶׁשַעל ִּפי ִּדין הּוא ַחָּיב ִמיָתה

ֶׁשְּיהּוָדה ,  ְוַרק ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשִּמָּׁשַמִים ְמסֹוְבִבים ֶׁשהּוא ַחָּיב ְלִהְתַּגּלֹות.ֵמֶהם

 ַרק ָאז יֹוֵסף ,)ריש ויגש(י "ַּכּמּוָבא ְּבַרִּׁש' ִנַּגׁש ֵאָליו ְוָרָצה ְלָהְרגֹו ְוכּו

 ְלִמְצַרִים ְוָהיּו מּוָכִנים ְלַהֲחִזירֹו ְוַגם ָהַאִחים ְּכֶׁשָּבאּו, ִהְתַּגָּלה ְלֶאָחיו

ֵאין ַהַּכָּוָנה ֶׁשָּפְסקּו ִּדין ָחָדׁש . ְלָאִביו ַּכּמּוָבא ַּבִּמְדָרׁש ָהִראׁשֹון ֶׁשֵהֵבאנּו

ל ת ָּכֹוּבַרֶאָּלא ֶׁשֶהְחִליטּו ֶׁשִאם הּוא ֶעֶבד ָׁשִנים , ֶׁשּיֹוֵסף ֵאינֹו ַחָּיב ִמיָתה

ְוָאז ִיְפּדּוהּו , ָבר ַיְסִּכים ְלִהָּכַנע ָלֶהם ּוְלַקֵּבל ִׁשיָטָתם ְּבַוַּדאי ְּכ,ְךָּכ

 .ָלֵכן ָּבאּו ְלִמְצַרִים ְּבַמָּטָרה ִלְפּדֹותֹו ִאם הּוא ֶעֶבד, ְוַיֲחִזירּוהּו ְלָאִביו

 ִמָּיד, ֶׁשָאֵכן ֵהם ִהְׁשַּתֲחוּו לֹו, ְוִׁשיָטתֹו ְמַנַּצַחת, ּוְכֶׁשִּגּלּו ֶׁשהּוא ֶמֶלְך

ְּכֵדי ְלהֹוִכיַח ֶׁשִּׁשיָטָתם , ְוָרצּו ְלָהְרגֹו, ִהְתעֹוֵרר ֶאְצָלם ַהְּפַסק ִּדין ֵמָחָדׁש

  ְוָכאן ָּבא ַמְלָאְך ּוִפְּזָרם ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות ַהַּבִית ַעד ֶׁשּיֹוֵסף ִּפְּיָסם , ִהיא ְנכֹוָנה

  . ְוִנְתַּפְּיסּו  

,  ַהִּׁשיטֹות ֶׁשל ְיהּוָדה ְוֶׁשל יֹוֵסף ַיַחדָלבֹא ִיְזּכּו ְלַאֵחד ְׁשֵּתי

ְוַגם ִלְהיֹות ְּדבּוִקים , ַהְינּו ַּגם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה

 ֵעץ ָךַקח ְל" )טז, יחזקאל לז(ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב , ַּבַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר' ַּבה

  ּוְלַקח ֵעץ ֶאָחד , ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָרוֶאָחד ּוְכתֹב ָעָליו ִליהּוָדה ְוִל

  ". ָךְוָהיּו ַלֲאָחִדים ְּבָיֶד' ּוְכתֹוב ָעָליו ְליֹוֵסף ְוגֹו  

, ַהּכֲֹהִנים ְצִריִכים ַלֲחלֹץ ֶאת ַהַּנֲעַלִים, ְּדָלֵכן ִלְפֵני ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים

ים ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַהְּבָרָכה  ִּדְבִבְרַּכת ּכֲֹהִנ,:)ה לא"ר(' ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמ

ִמָּמקֹום ָּגבַֹּה ְמאֹד ַעל ְיֵדי ֶׁשִּמְתַחְּבִרים ָלעֹוָלם ַהְּׁשִמיִני ִּכְדֵבַאְרנּו 

ִמֵּמיָלא ֵאין ָמקֹום ְלַהְראֹות . 'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל ִמְתַחְּבִרים ַלְּׁשִמיִני'ְּבַמֲאַמר 

ַׁשל "ִּבְבִחיַנת , ים ַלֲחלֹץ ֶאת ַהַּנֲעַלִיםּוְצִריִכ, ֵיׁשּות ּוַבֲעלּות ִּבְזַמן ֶזה

ִּדְבמֹוִדים ָאנּו ִמְתַּבְּטִלים , ְוָלֵכן ִּתְּקנּו ְּבָרָכה זֹו ְּבִבְרַּכת מֹוִדים, "ָךְנָעֶלי

ֵאין 'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ה ַּבַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר"ּוִמְׁשַּתֲחִוים ַלָּקָּב

ן ֵכ ְו.ְוֶזה ַהְּזַמן ְלַהְמִׁשיְך ִּבְרַּכת ּכֲֹהִנים ִמְּמקֹום ַהּקֶֹדׁש. 'ָזָרהְיִׁשיָבה ַּבֲע

 ,תּוּזל ַעֵּמַסְמ ַהר"ֵמָנת "ר" ְגֶליָךַרַעל ֵמָעֶליָך ְנַׁשל  ")ה, שמות ג(ב תּוָּכַה

 תיר ֶאִסָה ְליְךִרה ָצם ֶזקֹוָמִבְּד, ַעז ַּכָּנֵמר ) כ,אבות ה (ַּכּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה

  ְּדַהַּנַעל ,  ְוֶעְליֹוןַנֲעֶלה ִהיא ִמְּלׁשֹון ַנַעל ןֵכְו. הָעָנְכַהא ְּבבָֹלת ְוּוּזַעָה

  . ְמַסֶּמֶלת ֶאת ֶעְליֹונּות ָהָאָדם  

ת ֶאֶּדֶרְך ֶזה ִנְרֶאה ְלָבֵאר ִעְנַין ַהֲחִליָצה ְלִמי ֶׁשֵאינֹו רֹוֶצה ְלַיֵּבם 

ֶׁשִעְנָיָנּה ִהְׁשַּתְּמׁשּות ,  ְלָידֹו ִמְצַות ִיּבּוםְּדֵמַאַחר ְוִזְּמנּו, ֵאֶׁשת ָאִחיו

ָלֵכן , ְוהּוא ֵאיֶנּנּו רֹוֶצה, ִלָּׂשא ֶאת ֵאֶׁשת ָאִחיו, ְוִתּקּון ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה

ֶׁשֵאיֶנּנּו ִמְׁשַּתֵּמׁש ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם , ְלַגּלֹות ֶׁשָאָדם ֶזה, חֹוְלִצים ֶאת ַנֲעלֹו

 ִּדְנִעיַלת ַהַּנֲעַלִים .ֵאיֶנּנּו ָראּוי ִלְנעֹל ַנֲעַלִים', ה ְלָצְרּכֹו ְּכִפי ְרצֹון הַהֶּז

 ָּבֶהם ְלָצְרּכֹו ׁשּוּמִׁשְו, ְמַסֶּמֶלת ֶאת ְׁשִליַטת ָהָאָדם ַעל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה

דברים (ת ַּבָּכתּוב  ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ְמֻרֶּמֶזה"ְלָבָנְוֵכן . 'ְּכִפי ְרצֹון ה

' ְּבִדּלּוג ז" הָתה ְוָאְמָרְנָפָניו ְוָעְּבֹו ְוָיְרָקה לְוָחְלָצה ַנֲעלֹו ֵמַעל ַרְג ")ט, כה

  ְּדִעְנַין ַהַּמְלכּות , ְּדָאָדם ֶזה ֶׁשֵאינֹו ְמַיֵּבם ָחֵסר ַּבַּמְלכּות ֶׁשּלֹו, אֹוִתּיֹות

  . 'ַהֻּׁשְלָחן ֶּפה'ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו , הּוא ְלַהְׁשִּפיַע ַלֵּׁשִני  

ִאם הּוא " ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו" )'אות י( 'ִמְדָרׁש ְּפִליָאה'ְּב

. ְמַקֵּים ֲחִליָצה ְוִיּבּום ִאיהּו ְּבַצְלֵמנּו ְוִאם ָלאו ָלאו

ֵיׁש , ֵאין ְּבֵרָרהאֹו ֲחִליָצה ְּבַמָּצב ֶׁש, ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִמי ֶׁשְּמַקֵּים ִיּבּום

ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי . ֶׁשְּמַסֵּמל ֶאת ְׁשֵלמּות ָהָאָדם, "ַצְלֵמנּו"לֹו ְּבִחיַנת 

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ִיּבּוםֵכן  ּו. ֶׁשָאָדם ֶׁשֵאינֹו ְמַיֵּבם הּוא ַאְכָזִרי)ט, דברים כה(

ְּכִפי ,  ָהִאָּׁשה ִהיא ִּבְבִחיַנת ָזָנב,ִּדְבִזּוּוג ֲאִמִּתי ֶׁשל ִאיׁש ְוִאָּׁשה. ָזָנב

ַמּדּוַע ַחָּוה ָהְיָתה ִּבְתִחָּלה ָזָנב ֶׁשל ָאָדם ' ַחְׁשַמל ָּדם'ֶׁשֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

 ֲחִליָצהְוֵכן . ְוֵכן ְיָבָמה ִהיא ַהִּזּוּוג ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַהְמַיֵּבם. ָהִראׁשֹון

ִּדְכֵׁשם ֶׁשָאָדם ְוַחָּוה ָהיּו "  ּזֹאתֻלְקָחהִאיׁש ִּכי ֵמ"ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב 

. ָּכְך ֲחִליָצה זֹו ַמְפִריָדה ְּבֵני זּוג ֶׁשַעל ִּפי ָהֱאֶמת ֵהם ֶאָחד, ֶאָחד ְוִנְפְרדּו

ֶזה ַמְרֶאה ֶׁשְּבׁשֶֹרׁש ַהְּנָׁשָמה ֵהם ֶאָחד , ְּדֶזה ּגּוָפא ֶׁשֵּיׁש לֹו ִמְצָוה ְלַיֵּבם

  ה ְּבַוַּדאי ִזֵּמן לֹו ֶאת ִזּוּוגֹו "ְוַהָּקָּב, " ֱאֶמת ָצְדקּו ַיְחָּדו'י הִמְׁשְּפֵט"ְּד

  . ָהֲאִמִּתי  

ְוָנַעל ַהֶּדֶלת " )יח, יג' שמואל ב( בתּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, ַמְנעּולְּדַהָּלׁשֹון 

  ִּדְנִעיַלת ֶּדֶלת ַּגם ְמַסֶּמֶלת ֶאת , ַנַעל ִהיא ִמְּלׁשֹון ,"ַאֲחֶריָה

  . יֹונּות ָהָאָדם ּוְׁשִליָטתֹו ְּבִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזהֶעְל  

ְלַקֵּים ָּכל ָּדָבר ָׁשַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו  ")ז, רות ד(

 ִנְרֶאה ". ַוִּיְׁשלֹף ַנֲעלֹוְךַוּיֹאֶמר ַהּגֵֹאל ְלבַֹעז ְקֵנה ָל: 'ְוגֹו

ְּדַהַּנַעל ְמַסֶּמֶלת , ְנָין ַעל ְיֵדי ְׁשִליַפת ַנַעלְלָבֵאר ַהַּטַעם ֶׁשָהיּו עֹוִׂשים ִק

ּוְכֶׁשָאָדם ָרָצה ְלַהְקנֹות ַמֶּׁשהּו ַלֵּׁשִני אֹו , ֶאת ְׁשִליַטת ָהָאָדם ְּבָכל ִעְנָיָניו

ְלַסֵּמל , ָהיּו ׁשֹוְלִפים ֶאת ַהַּנַעל ְונֹוְתִנים ַלֵּׁשִני, ִלְקנֹות ַמֶּׁשהּו ֵמַהֵּׁשִני

' ב ע"ח( 'ָרץ ַּכְּצִבי'ּוַבֵּסֶפר . ְוַהֵּׁשִני ָקָנה ֶאת ַהֵחֶפץ, ּות ָעְבָרה ַלֵּׁשִניֶׁשַהַּבֲעל

. ַעל ֶּדֶרְך ֶזה ְּבאֶֹפן ַאֵחר, ל" ֵמִביא ֵּפרּוׁש ֵמָהַרב ְצִבי ַאְיְנהֹוְרן ַזַּצ)קצב

ֶזה ַרק ָלָאָדם ְו, ֶׁשֶעְליֹונּות ָהָאָדם ַעל ַהַחי ִהיא ָּבֶזה ֶׁשֵּיׁש לֹו ּכַֹח ַהִּדּבּור

.  ָאָדם ֶׁשֵּמֵפר ִּדּבּורֹו ִאֵּבד ֶאת ֶעְליֹונּותֹו ַעל ַהַחילָבֲא. ֶׁשעֹוֵמד ְּבִדּבּורֹו

  ְלַרֵּמז לֹו , הֹוִסיפּו לֹו ֶאת ְׁשִליַפת ַהַּנַעל, ְוֵכיָון ֶׁשִּקְנַין ֲחִליִפין ִעָּקרֹו ְּבִדּבּור

  . ַדאי ִלְנעֹל ִמְנָעִליםֶׁשִאם ֵאינֹו עֹוֵמד ְּבִדּבּורֹו ֵאינֹו ְּכ  

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן , ְּדָלֵכן ָאֵבל ָאסּור ִּבְנִעיַלת ַסְנָּדל ֶׁשל עֹור ַּדְוָקא

, ח תקנד"או(ע "ַּכּמּוָבא ְּבשו, ְּבַנֲעַלִים ֶׁשל ַּבד אֹו ּגּוִמי ֵאין ִאּסּור

ֲאֵבלּות הּוא ֶׁשָהָאָדם ֶׁשִעְנַין ָה' ַטַעם ַלֲאֵבלּות'ְּדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . )טז

  ּוִמֵּמיָלא , ִיְפרׁש ֵמָהִעְנָיִנים ַהַּגְׁשִמִּיים ְּכֵדי ֶׁשַּיִּגיַע ְלִׁשְברֹון ֵלב ְוִלְתׁשּוָבה

  . ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִּבְׁשָאר ַנֲעַלִים, ֵאין ֶזה ְזַמן ְלַהְראֹות ֶאת ֶעְליֹונּות ָהָאָדם  
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