
 פרפראות
 

 

 בענין ובן יהוידע ביאור פלא למגיד מדובנא 
 ודוד המלך יוסף הצדיקאברהם אבינו 

 עמוד ג
 

 טעמוד א'   מפתח נושאים פרשת ויחי תשע''
 

 עמוד ב'   
ביאור בדברי קהלת כי יתרון החכם מהכסיל 

 הוא בעיניו
 

החכם עיניו בראשו מכוון לצדיקים נדמה להם 
 כהר ע''ד המהרש''א

 
  עמוד ג' 

ביאור פלא להמגיד מדובנא ובן יהוידע בענין 
 אברהם אבינו יוסף ודוד המלך

 
 וכן בענין יוסף הצדיק

 
   עמוד ד'

 וכן בענין דוד המלך  
 

שבעה מופתים פלאיים שנעשו בעולם 
 המובאים בדברי חז''ל

 
 עמוד ה'  

 יעקב אבינו ביקש על החולי כדי להביא שלום 
 

וש  לעשותו עקר וביאור ברצונם עקרו שור פיר
 הכתובים

 
 עמוד ו'  

ועשית עמדי חסד ואמת מכוון  לבה זו קבורה 
 וביאור וינוחו בה

 
 עמוד ז'  

לפיכך נתן ידו על שמאלו שהוא הבכור ביאור 
 הענין ע''ד תלמידי האריז''ל 

 
 
 
 

 

 עמוד ח'  
מחוקק מבין רגליו מכוון למ''ש למדני כל 

 התורה על רגל אחת
 

ור גרם מכוון לישים עצמו על ד''ת יששכר חמ
 כשור לעול וכחמור למשא 

 
משום שאינם  קוראים לבני אדם חמור לפיכך 

 הם יודעי בינה, בצחות 
 

רמז בפסוק לאותו נזיר מן הדרום שהשחית 
 את שערו

 
 ט' עמוד

יש לתת טעם למה לא הצליח פרעה ללמוד 
 לשון הקודש

 
 ביאור יעקב אבינו לא מת וחיים עד העולם

 
 עמוד י'

וצדקה תציל ממות יש לפרש שתצילאת 
 הדורות הקודמים

 
 עת ספוד ועת רקוד האבילות כנגד השמחה

 
 עמוד י''א   

כיצד למידים דרשות הפוכות בכתוב משלחי 
 רגל השור והחמור

 
 עמוד י''ב   

נשאת ונתת באמונה מצינו בכל מקום שהוא 
 שאלה ראשונה

 
ו להחזיק מי שאינו באפשרי לעסוק בתורה עלי

 תורה בספר עולת אהרון
 
 

 



 
 פרשת ויחי פארפרפראות 

 

 ב

 

 
 יתרון ביאור בדברי קהלת כי 

 החכם מהכסיל הוא בעיניו
 

ועיני ישראל כבדו מזקן , '(ח י''בראשית מ) כתיב
 ,לא יוכל לראות

 
וראיתי אני שיש " (י''ד – ג''י' קהלת ב) כתיב

יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן 
ל בחשך החכם עיניו בראשו והכסי", "החשך
 ",הולך

 
הנראה מן , יש להבין דברי החכם מכל האדם

הכתובים שכשבא לומר את יתרון החכם 
מהכסיל, שהוא כיתרון האור מהחושך, 

החכם עיניו בראשו והכסיל ממשיך לומר כי 
, ראשית יש להבין אם יש קשר הולך בחושך

בין חכמה וכיסלות לבין אור וחושך, ועוד צריך 
טיפש, אם אמר להבין משוואת החכם ל

שהחכם עיניו בראשו היה צ''ל הכסיל עיניו 
אבל מהי בסופו, או אין עיניו בראשו, 

המשוואה שהחכם עיניו בראשו, להולך 
בחושך, וכי הכסיל אין לו עינים בראשו, או 
יאמר שהחכם הולך באור והכסיל בחושך, אבל 

 מה בין עיניו בראשו להולך בחושך, 
 

 יצחק  ביאור הענין ע''ד העקידת
 המבאר דברי המדרש

 
לבאר  כתב ט(''שער כפרשת מקץ ) עקידת יצחקב

אתה מוצא )תנחומא פ' תצוה( ז"ל חשאמרו מה 
כי מי שהוא בחושך רואה מה שהוא באור ומי 
 שהוא באור אינו רואה מה שהוא בחשך.

פירוש,  להיות האור הכרחי להשגת המובטים.
הקב''ה נתן באדם עינים לראות, אבל עיני 
האדם מוגבלים לראות רק דבר מואר, ואין 

 האדם יכול לראות דבר הנמצא בחושך,
 

רואה מה שבחשך ומה  הקדוש ברוך הוא רק
הוא גלי  )דניאל ב כב(.אמר דניאל כמו ששבאור, 

עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונהורא 
 כדאיתא שם במדרש, ,עמה שרא

 
שכל אדם שיש לו עינים רואות, אם מבואר, 

יודע שעיניו מוגבלות לראות רק במקום הוא 
האור ואינו מנסה לראות במקום החושך, אזי 
לחכם ייחשב, אך מי שאינו מבין שגם אם יש 
לו עינים אין הם יכולים לראות את מה שיש 
בחושך ואין לו מה לחפש בחושך, אזי לכסיל 

 ,ייחשב
 

 עפ''י הקדמה זו מובנים הפסוקים כפתור ופרח

 
בדברי חוכמתו, בא ללמדנו  שלמה המלך ע''ה,

היתרון של החכם על חכמה זו, וכך הוא אומר, 
בזה שהוא יודע את גבול הראיה שלו  הכסיל,

, כי ראיה בחושך באור ולא בחושךשהוא רק 
הוא רק לקב''ה, ואם חושב אדם שראייתו 
אינה מוגבלת, לכסיל ייחשב, וזה שאמר, שכל 

יו יודע את מגבלותו עיניו בראשואחד גם אם 
 הכסילאך  זהו חכם,  שהראיה היא רק באור,

ששם  והולך הוא בחושך ואינו מבין במגבלותי
וראיתי אני שיש יתרון "אין ראיה, וזהו 

", לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשך
 ",החכם עיניו בראשו והכסיל בחשך הולך"
 

* * * * * * * 
 

מכוון לצדיקים החכם עיניו בראשו 
 'ד המהרש''אע'נדמה להם כהר 

 
 עיניו בראשוהחכם " ג(''י' קהלת ב) כתיב

 ,רש"י עיניו בראשופי ",והכסיל בחשך הולך
 ,בתחלת הדבר מסתכל מה יהא בסופה

 
שכי העון בחבלי והוי מ" (ח''י 'ישעיהו ה)כתיב 

מושכי רש"י , פי"השוא וכעבות העגלה חטאה
גוררים יצר הרע עליהם מעט מעט  ,העון

 ,כחוט של קורי עכביש ,אבחבלי השו ה,בתחיל
ומשנתגרה בהם מתגבר והולך עד שנעשה 

 ,שקושרין בו את הקרון למשוך כעבות העגלה
 

לעתיד לבא מביאו  (א''ב ע''סוכה  נ) איתא בגמרא
הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני 

נדמה להם צדיקים הצדיקים ובפני הרשעים.
 כחוט השערה.ורשעים נדמה להם  כהר גבוה,

ו בוכין, והללו בוכין. צדיקים בוכין הלל
ואומרים: היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה! 
ורשעים בוכין ואומרים: היאך לא יכולנו 

 ע''כ, ,לכבוש את חוט השערה הזה
 

יצר הרע, בתחילה  (א''ב ע''סוכה נ) איתא בגמרא
, ולבסוף דומה כעבותות בוכיאדומה לחוט של 

חבלי השוא העגלה, שנאמר הוי מושכי העון ב
 , ע''כ,וכעבות העגלה חטאה

 
  (דומה לחוטד''ה  א''ב ע''סוכה  נ) מהרש"אכתב ה

נראה לפרש משום דאמרו לעיל דלצדיקים 
דלא הוו ב' קאמר  לשערולרשעים  להרנדמה 

אלא דמתחלה דומה לשער  הפכים בנושא א'
לרשעים שאינן דמיון החוט של בוכיא והיינו 

  ,רואין מה יהיה בסוף
 



 
 פרשת ויחי פארפרפראות 

 

 ג

 

 
דמיון לעבות העגלה והיינו  בסוף דומה להרול

ומרחיקין  לצדיקים שרואין מה יהיה בסופן
 , עכ''ל המהרש''א,מתחלת העבירה

 
שהצדיקים מיד בתחילה  מבואר בדבריו,
כעובי קורי עכביש,  בתחילהכשבא לפתותם 

הם כבר רואים בעיניהם את הסוף שחוט ועוד 
, "החכם עיניו חוט יגיע בסוף להר, וזהו

בתחלת הדבר מסתכל מה יהא ש ראשו,ב
 ,בסופה

 
 חז''ל באו לבאר הפסוק  שלא יהא סותר 

 תחילתו לסופו מהרש''א
 

 'ישעיהו ה) כתיב (ב''ט ע''סנהדרין צ) איתא בגמרא
הוי משכי העון בחבלי השוא וכעבות " (ח''י

מאי כעבות העגלה? אמר רבי  ",העגלה חטאה
 ביאכואסי: יצר הרע, בתחלה דומה לחוט של 

 ע''כולבסוף דומה לעבות העגלה.
 

ומ"ש  ד''ה  ב''ט ע''סנהדרין  צ) מהרש"אכתב ה
ר"ל כיון שמתחלה קאמר  (מאי כעבות העגלה

מאי קאמר שוב  ,בחבלי שוא שאינו עב כל כך
  ,שהוא עב הרבה לשון הסותר כעבות העגלה

 
כי היצר הרע מתגבר על האדם  ואמר להודיענו

בעון אחר שהוא אינו בכל יום ומושכו ומרגילו 
מתחלה אלא בחבלי שוא והוא דמיון חוט של 
בוכיא ולבסוף עבירה גוררת עבירה עד שיתרבו 
כ"כ עד שאפשר ליגדל מהם חבל עב כעבות 

 , עכ''ל המהרש''א,העגלה
 

* * * * * * * 
 

 להמגיד מדובנא ובן יהוידעפלא ביאור 
 בענין אברהם אבינו יוסף ודוד המלך

 
 (בע'' ו''סוטה  ל) ו בן יהוידעבניה כתב בספר 

כי ארז"ל  ז"ל, יעקב מדובנאהקשה הרב מה"ר 
באותם הימים שהיה מוליך את יצחק כדי 

כאדם המוליך את בנו  היה שמחלשחטו, 
 חופה, ליחידו 

 
בשעת העקידה היה אברהם אבינו  ,אך ארז"ל

ע"ה בוכה, מצד הרחמנות שנתעוררה בלבו על 
יורדים דמעות יצחק בנו שבא לשחטו, והיו 

והלא ממנו לתוך עיניו של יצחק הפתוחות, 
אברהם היה שמח שמחה גדולה בדבר זה, 
ואיך נהפך לאיש אחר חס ושלום לבכות מצד 

  לצד.

 
הוא רצה שתהיה מצוה  ופירש הרב ז"ל,

בתכלית הפאר והמעלה, וכשראה עצמו 
עד שהוסיף בלבבו שמחה גדולה על הדבר, 

אז שקל  בר זה,שנתבטל היצר הרע המנגד לד
בפלס את לבבו, שבודאי יהיה בשעת מעשה 
כמו מלאך שאין לו דבר נגדיי למנעו ממצות 

 השי"ת, 
 

, שבקש לעורר בלבו לכך חזר והפך מחשבתו
הרחמנות על יצחק, אשר בא לשחטו עתה, עד 
שהגיע לבכיה גדולה מרוב הרחמנות שנתעוררו 
בקרבו, ונזדרז לשנות עצמו מצד לצד, וניתק 

ו מן הבכיה הגדולה לשמחה רבה ועצומה עצמ
ברגע אחד, ונמצא עשה המצוה הזאת בדרך 

 פלא שיגדל ערכה למאד מאד, 
 

 בענין יוסף הצדיקוכן 
 

, דאין השכל לפי פשוטם הדברים תמוהים
מקבלם, להוציא לעז על אותו צדיק שהתורה 

 " וגו'ויהי כדברה אליו יום יום"העידה עליו, 
 בא הביתה היוםשיבא אדם לומר דאותו 

הנה בודאי דבר זה לא יתכן שינה את דעתו, ו
שלא נשתבח שום לאומרו על אותו צדיק, 

אשר בעבור כן  צדיק כמוהו בכפיית היצר הרע
ודאי זה לא יעלה על לב , צדיקזכה לתואר שם 

 ,לחשוב כך
 

ושמע דברים  אך עשה אזניך כאפרכסת,
 ,דהנלחם עם יצה"ר ,המוצדקים, הענין הוא

האחד כשרואה מתעורר  זה שני סוגים,יש ב
הוא מתאזר ומזדרז לדחות  מחשבה רעה,בלבו 

מקרבו מחשבות רעות ודוחה אותם מעליו, כדי 
שלא יתגברו עליו כוחות היצה"ר, ויבערו אש 

 בעוד ניצוץ קטןכשבלבו להבת שלהבת, ונמצא 
מכבהו, ובזה ניצול מן מיד ומתאזר הוא  בו,

 העבירה, 
 

, ואינו בורח לכוחות היצה"רויש שהוא נוטה 
מהם, ונותן מקום ליצה"ר להגביר בו אש 
התאוה עד שיביאנו לעשות העבירה בפועל, 
וכשיגיע אל נקודת מעשה העבירה, שכבר 
קשרו היצה"ר בחבלים ועבותות התאוה 
הרעה, וכבר בערה בקרבו אש להבת שלהבת, 
הנה הוא מנתק החבלים והעבותות, ומכבה אש 

והנה שבחו פורש מן העבירה, הגדולה כרגע ו
וזה שרצה  של זה הוא אלף ידות על הראשון,

יסף הצדיק, לזכות בשבח הגדול ביותר 
 עכ''ד, בכיבוש היצר,

 
 



 
 פרשת ויחי פארפרפראות 

 

 ד

 

 
  המלך  בענין דודוכן 

 
דודאי חלילה לנו  ,(שמואל א' כ"ה) בהא דכתיב

, לבו חלל בקרבולחשוב על אותו צדיק אשר 
ש את לכבואלא כונתו היתה  שחשב בעבירה,

עכ''ד המגיד יצרו בדרגה הגבוהה ביותר, 
 מדובנא, ובן יהוידע, 

 
 צדיקים בוכין היאך יכולנו לכבוש ביאור 

 , עפ''י היסוד הנ''להר גבוה כזה
 

שהצדיקים עבודתם  על פי דברים הנ''ל
בקודש להביא את עצמם לזכות בכיבוש היצר 

 בשעה שמתגבר ביותר, 
 

איך ובוכין  צדיקים נדמה להם כהר, ,יש לפרש
פירוש, שלא היו  יכולנו לכבוש הר גבוה כזה,

דוחים אותו בעודו כחוט של בוכיא, אלא 
ואז היו   שיהיה כהר גבוהממתינים עד 

וזו דרגת הכיבוש הגבוהה כובשים אותו, 
יהיה שכרם  בכךביותר שאין למעלה הימנה, ו

 הרבה מאוד.  

 
* * * * * * * 

 
 נעשו שפלאיים שבעה מופתים 

 בדברי חז''ל המובאיםולם בע
 

שבעה  ,(פרק נ''ב) בפרקי דרבי אליעזראיתא 
נעשו בעולם שלא נראו פלאיים מופתים 

 ואלו הן,, כמותן
 

 אברהם אבינו ניצול מכבשן האש
 

לא , מיום שנבראו שמים וארץ ראשוןהמופת ה
עד שבא אברהם  היה אדם נצול מכבשן האש,

שלא  ותמהואבינו ונצול, וראו כל מלכי ארץ 
 היה כמהו משנברא העולם,

 
 שרה יולדת לתשעים שנה

 
לא היתה , מיום שנברא העולם שניהמופת ה

עד שבאת שרה  אשה יולדת לתשעים שנה,
אמנו וילדה לתשעים שנה, וראו כל מלכי הארץ 

 ותמהו ולא האמינו.

 
 שיבה נזרקה בבני אדם

 
שמיום שנבראו שמים וארץ  שלישי,המופת ה

 עד שבא אברהם  ני אדם,זרקה שיבה בבנלא 

 
ותמהו שלא ראו כמותו אבינו ובו נזרקה שיבה, 

 מיום שנברא העולם.
 

 חולי התעטשות אלא ע''י מת ע''י אינו אדם 
 

לא היה מיום שנברא העולם  המופת הרביעי
אם  ,אלא בכל מקום שהיה אדם ,אדם חולה

היתה נפשו יוצאה  ,עטשנתבדרך אם בשוק ו
עקב אבינו ובקש יעד שבא  ,מנחיריו ומת

רבונו של  ,ב"הקלפני ה רואמ ,רחמים על זאת
עד אשר אני עולם אל תקח את נפשי ממני 

 שנאמר ,ונעתר לו ,מצוה את בני ובני ביתי
ויהי אחרי הדברים האלה " )בראשית מ''ח א'(

  "ויאמר ליוסף הנה אביך חולה
 

שלא היה כמהו  ,ושמעו כל מלכי הארץ ותמהו
לפיכך חייב אדם  ,ארץמיום שנבראו שמים ו

)זה מה ", חיים"לומר לחבירו בשעת עטישותיו 
 שנוהגין עפ''י המפרשים והפוסקים לומר "אסותא"( 

)איוב מ''א אמר שנ ,לאור ,ת העולםושנהפך מו
 , עטישותיו תהל אור י'(

 
 מי הים נהפכו ליבשה

 
מיום שנבראו שמים וארץ  חמישי,המופת ה

צאו ישראל עד שי לא נהפכו מי הים ליבשה,
ממצרים ועברו בתוך הים, ושמעו כל מלכי 

שלא היה כמוהו מיום שנברא הארץ ורגזו, 
 העולם, 

 
 השמש עמדה מלכת

 
מיום שנבראו שמים וארץ  ששי,המופת ה

הירח והכוכבים והמזלות עולין להאיר על 
עד שבא הארץ, ואינן מערעין זה עם זה, 

ולאור הירח  פשט ידו לאור השמשויהושע 
ר הכוכבים, והזכיר עליהם את השם, ולאו

שלא היה ועמדו ושמעו מלכי הארץ ותמהו 
 כמוהו מיום שנברא העולם, 

 
 נתרפא מחוליושחולה 

 
לא , מיום שנבראו שמים וארץ שביעיהמופת ה

עד שבא חזקיהו  היה אדם חולה ויחיה מחליו,
מלך יהודה וחלה וחיה, וראו כל מלכי הארץ 

 שנברא העולם, שלא היה כמוהו מיוםותמהו 
ע''כ בפרקי דרבי  ושלחו לראות את המופת,

 אליעזר,
 

* * * * * * * 



 
 פרשת ויחי פארפרפראות 

 

 ה

 

 
  על החוליביקש יעקב אבינו 

  כדי להביא שלום
 

ויהי אחרי הדברים " )בראשית מ''ח א'( כתיב
  "האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חולה

 
עד יעקב לא , (א''ז ע''בבא מציעא פ) איתא בגמרא

ב בעא רחמי והוה הוה חולשא, אתא יעק
ויאמר ליוסף " )בראשית מ''ח א'( חולשא, שנאמר
 ",הנה אביך חלה

 
בעא רחמי , (א''ז ע''בבא מציעא פ) רש"יכתב 

שיחלה אדם לפני מותו ויצוה   ,והוה חולשא
 לביתו.

 
 במדרש, שיהיה מיישב בין בניו

 
בראשית רבה פרשת תולדות פרשה ) איתא  במדרש

אמר לפניו  ,ת החולייעקב תבע א, (סה סימן ט 
מיישב  ואינואדם מת בלא חולי  רבון העולמים

מתוך שהוא חולה שנים או שלשה  בין בניו,
, אמר לו הקדוש מיישב בין בניוימים הוא 

ברוך הוא חייך דבר טוב תבעת וממך הוא 
ויאמר ליוסף הנה " (א' ח'')בראשית ממתחיל 

א"ר לוי אברהם חידש זקנה,  ",אביך חולה
ע''כ  דש יסורים, יעקב חידש חולי, יצחק חי

 עי''ש, ,במדרש רבה
 

 בילקוט שלא יהיה קטטה בין הבריות
 

 (ילקוט שמעוני תהלים רמז תתעד) בליקוטאיתא 
עד ימי יעקב היה אדם עוטש ומת, תדע לך שכן 
הוא אדם שעוטש אומרים לו חיים טובים, 
מכלל שהיתה לו מיתה. אמר יעקב רבש"ע 

אלא יהא אדם  בריותיך, אתה נותן קטטה בין
חולה ועושה בין בניו מה שהוא צריך ואחר כך 

 הוא מת. 
 

על פי הנ''ל מבואר למה סידר יעקב הנחלות לפני 
 שסיפר ליוסף את כל אשר נעשה

 
ועתה שני בניך הנולדים  )בראשית מ''ח ה'(כתיב 

בארץ מצרים עד באי אליך מצרימה לי הם  לך
כתב     ,יו ליאפרים ומנשה כראובן ושמעון יה

 ליטול חלק בארץבחשבון שאר בני הם , רש"י
 , איש כנגדו

 
ואני בבאי  ('ח ז''בראשית מ)כתיב ורק אח''כ 

  וגו', מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך
 
 
 

 
שמעו כל מלכי עפ''י מה שאמרו שיש לומר, 

בודאי ו שיעקב ביקש על החולי, ,הארץ ותמהו
 גם תמהו במצרים על כך,

 
בא יעקב אבינו על תמיהה זאת ומר כי יש ל

ביקש על שהטעם  כיואמר ליוסף, להשיב, 
עניין הנחלות,  בין בניו  החולי, בכדי ליישב

לפיכך אמר לו  שלא יהיה קטטה בין בניו,
 תחילה ענין הנחלות.

 
 

 למה קודם שבירך את  טעם  אפשר לומר
  אמר לו ענין הנחלותבניו 

 
 באים להפריד בין אחים נחלות שאומר כי הר''ן ע''ד 

 
להפריד כי ענין הנחלות בא  פי שידע יעקב,ל

 -דרשות הר"ן ) כתב הר''ן,ש כמו  בין האחים,
סבב השי"ת ענין כי  , עמוד ע''ה(,הדרוש החמישי

 הנחלות, לפי שידוע כי העברת ליעקב הרכהב
ולנחול הראוי לחבירו בסבתו היא סבה חזקה 

זאת כי כמו שבארנו.  להפריד בין אחים,
היותה סבה חזקה קיימת להמשיך כוונת 

השנאה קבועה בין שני האחים  שתהיה ,השם
ותמשך זאת השנאה עד אחרית וזרעם, 

  , עכ''ל הר''ן.יםהימ
 

יעקב את בניו, אמר להם  שבירך, קודם לפיכך
, ע''ד שלוםביניהם הלהביא ענין הנחלות 

רמז  -פרק כט  -ילקוט שמעוני תהלים )דאיתא 
ן בן חלפתא אומר גדול השלום ורבי שמע (תשיא

 שנאמר ,אלא השלום מקבל ברכהשאין כלי 
 ."ה' יברך את עמו בשלום" ()תהלים כ''ט י''א

 
* * * * * * * 

   
לעשותו עקר  פירוש  עקרו שורברצונם 

 וביאור הכתובים
 

כי באפם הרגו איש " ו'(ט ''בראשית מ) כתיב
 , ר"עקרו שונם ווברצ

 
כאשר  (ח''פרק ל)  י אליעזראיתא בפרקי דרב

מה נולדה אסנת בשכם, רצו בני יעקב להרגה, 
, הביא ציץ של זהב, וכתב עליו שם עשה יעקב

צוארה, ושלחה והלכה לה,  הקדש, ותלה על
והכל צפוי לפני הקב"ה, וירד מיכאל המלאך 

שהיתה והורידה למצרים לבית פוטיפרע, 
, והיתה אשתו של אסנת ראויה ליוסף לאשה

 טיפרע עקרה, וגדלה אותה כבת, וכשירד פו



 
 פרשת ויחי פארפרפראות 

 

 ו

 

 
יוסף למצרים לקחה לו לאשה, שנ' ויתן לו את 

  אסנת בת פוטיפרע, עכ''ל,
 

שאילו היו הורגים את  מבואר,כתב  הרד''ל, 
ף סהיה יואסנת, לא נולדו מנשה ואפרים,  ו

שהיתה אסנת מכיוון  ,בלא בניםעקור נשאר 
 את בכך פירש הרד'ל, ראויה ליוסף לאשה

,  יוסף, שהוא רשו עקרונם ווברצ הפסוק,
בלא בנים, וזהו  עקר, היה יוסף רצונםשעפ''י 

 עכ''ד, "וברצונם עקרו שור"
 

 ביאור בכפל הלשון ובשינוי הלשון לי הם ויהיו לי
 

ועתה שני בניך "  ''ח ה'(,מ)בראשית , כתיב
הנולדים לך בארץ מצרים עד באי אליך 

אובן ושמעון כר מנשהואפרים  ,לי הםמצרימה 
 ,"לי יהיו

 
לי  בכפל הלשון שאמר יעקב אבינו ,יש לדייק

 לי, יהיוכראובן ושמעון  מנשהואפרים , הם
 ,יהיו ליאו  לי הםהיל''ל או 

 
בלשון  לי הםבמה שאמר,  ועוד יש לדייק,

  ,עתידבלשון  יהיו לי, ואמר, הווה
 

 עפ''י הא דאיתא בפרקי דרבי אליעזריש לבאר, 
 

 ,לי הםשאמר  ,כוונת יאע''ה לפרש יש בכך
שמנעתי את הריגת  על ידי  ,בזכותי הם לומרכ

 ,נולדו מנשה ואפריםאסנת, 
 

כי אין כאן כפל לשון, דמה שאמר ובכך מבואר, 
שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד באי 

שבזכותי הם, , רצה לומר לי הםאליך מצרימה 
ואח''כ ביקש להשוות את אפרים ומנשה 

 מנשהואפרים  שמעון. וע''ז אמר,לראובן ו
 .בנחלות שבעתיד, לי יהיוכראובן ושמעון 

 
 ביאור הכתוב אשר נתן לי אלוקים  בזה

 
ויאמר יוסף אל אביו,   )בראשית  מ''ח ט'(, כתיב

  אשר נתן לי אלקים, בזה,בני הם 
 

, במה שאמרה תורה אשר נתן לי יש לדייק
י ", היה די שיאמר, אשר נתן ל"בזהאלוקים, 

 "בזה"אלוקים, למה הוסיף 
 

 רבינו בחייב מבוארכונת הכתוב שאמר בזה 
 

כתב ש  )בראשית מ''א מ''ה(,, רבינו בחייב כתב
כל המדבק ביך מדבק בזרעו של , בצוארהלה 

 ראה הכתב ההוא ויוסף שנשאה,  יעקב.

 
והוא שאמר לאביו בני הם אשר נתן  והצניעו,

 .הזההכתב הראה לו  "בזה",לי אלוקים 
  עכ''ל.

  בדרך גימטריא ועוד יש לומר
 

בדרך רמז, על כך יעקב ל יוסףכאן הודה 
שצירף את שתי בניו מנשה ואפרים לי''ב 

כראובן  מנשהואפרים השבטים, כמ''ש, 
ב' הם   של בזה, ב' ,וכך רמז לוושמעון יהיו לי, 

, י''ב שבטיםהם  י''ב,בגימטריא , זה, שבטים
אשר נתן לי  םבני ה וזהו שרמז לו שהוסיף,

 .י''בד ווע ב' ,"בזה", אלקים
 

* * * * * * * 
 

מכוון  לבה זו  חסד ואמתועשית עמדי 
 קבורה וביאור וינוחו בה

 
חסד (, ועשית עמדי )בראשית מ''''ז כ''ט כתיב
חסד אל נא תקברני במצרים, וברש"י  ואמת
חסד שעושין עם המתים הוא חסד של  - ואמת
 ,ולשאינו מצפה לתשלום גמאמת 

 
 והודעת להם(, )בבא מציעא ל' ע''ב איתא בגמרא

זו גמילות חסדים,  את הדרךזה בית חייהם, 
ת זו קבור בהזה ביקור חולים,  אשר ילכו

 ע''כ,,  המת
 

והודעת  ד''ה )בבא מציעא ל' ע''ב המהרש"א, כתב
כו', כי  ת המתבה, זו קבורואמר  (,להם

אין תכלית  קבורת המתהמתעסק במצות 
, כי אינו מצפה לתשלום גמול, בהרק  עשייתה

 , משא"כ בשאר ג"ח, עכ''ל, חסד של אמתוהוא 
 

 הוא בבחינת אבדה נפשכי  ליל שבת אמרינן "בה"ב
 

אמר רבי שמעון  (,אע'' ז''ביצה ט) איתא בגמרא
נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא  ,בן לקיש

באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה 
ווי כיון ששבת  ,ת וינפששבשנאמר  ,הימנו

 )בפשטות הדברים, במוצ''ש אבדה נפש( פש,אבדה נ
 

 ביאור  (,ג''הגהות למסכת שבת  י)ב ,של''הכתב ה
קאי  על ד, כיון ששבת ווי אבדה נפשד עניין,ה

והואיל ואתא לידי   ,וז''ל כניסת השבת,
וי המאמר אפרשנו, במוצאי שבת כיון ששבת 

שיאבד וי  ,לו לומרהיה  ,)בלשון עבר( אבדה נפש
   )לשון עתיד( מנפש

 
ורואה מעלת  שנכנס שבתכיון  ,אלא הפירוש

  למפרעאז מבין ווי היה לו  ,הנשמה יתירה



 
 פרשת ויחי פארפרפראות 

 

 ז

 

 
, וכן עכ''ל , כשנאבד הנפש ממנו ,במוצאי שבת

נמצא בהרבה מספרי יסודות החסידות, דקאי 
 כניסת השבת,על 

 
דבכניסת השבת הוא בבחינת  מבואר לדבריהם

כי זה לפי''ז אפשר לומר , ומיתת הנפשאבידת 
 הטעם שאומרים בליל שבת בתפילה וינוחו

ויש " זו קבורה כאמרז''ל, ו"בהמכיון , "בה"
לזכור את מה שאמרו, שכשנכנס השבת יש 

 ,ווי אבדה נפש,  לזכור

 
* * * * * * * 

 
 הבכור הואששמאלו לפיכך נתן ידו על 

  ביאור הענין ע''ד תלמידי האריז''ל
  

ישראל את   וישלחי''ג(, ח ''מ )בראשית תיבכ
ואת  ,והוא הצעירוישת על ראש אפרים  ימינו

מנשה  ,כי ,על ראש מנשה שכל את ידיו שמאלו
 ,הבכור

 
, "כי" מנשה הבכורבמה שאמר יש להבין, 

כמו   והוא הבכור,ולא אמר על ראש מנשה 
הוא  א''כ , והוא הצעיר שאמר אצל אפרים,

"כי"  ,לכך שנתן שמאלו על ראשוטעם נותן 
 ומה טעם יש בו, מנשה הבכור,

 
 בן יהוידעו ביאור הענין ע''ד תלמידי האר''י

 
 ,לבאר(, בע'' ו''סוטה ל) ספר בן יהוידעכתב ב

 מות מקו בכמה הא דאיתא ,לישנא דגמרא
אנא  )ברכות כ', ברכות נ''ה, ב''מ פ''ד, ב''ב קי''ח(,

טא ביה עינא דלא של דיוסף קאתינא "מזרעא"
, כל זרעוולא  מזרעוישא, דמשמע הלשון ב

 וביאר דבריו עפ''י מה שכתב,
 

 מי הם לארץ ולא נכנסשחצי שבט מנשה 
 

מתלמידי האר"י בשם אחד  בספר הליקוטים
חצי בני סוד דע ד, כתב ,(בפרשת שמות) ,ז"ל

שיוסף נשא  הוא, , מנשה שלא נכנסו לארץ
 ה שכם,, שאימה היתה דינה, ואביה היאסנת
 וחציה קדושהמצד שכם,  חציה קליפהוהיה 

  כולו קדושה,מצד דינה, אך יוסף היה 
 

, מנשה אסנת נולד נתחתן יוסף עםוכאשר 
מצד חציו קדושה וחציו קליפה, מנשה,  לקחו

 שהיה מצד ,החצי שבה את לקח  אמו
 , החצי של הקדושהלקח אביו ומצד , הקליפה

 

 
חציה מצד  ,הקדושהכולו לקח  ,אפריםוכשבא 

אמו, שהוא החצי של הקדושה, וחציה משל 
אפרים היה כולו אביו שהוא קדושה, ועל כן 

 , קדוש
 

 אפרים בימינו ומנשה בשמאלו לקיחת
 

כאשר הביא יוסף לאפרים ומנשה אצל  ולכן
שהיה כולו קדושה,  אפריםאביו לברכם, נטל 

 ,בשמאלו שהיה חציו קדושה, ומנשה, בימינו
  ,טיםד ספר הליקועכ''

 
נמצא, דחצי שבט מנשה  ,בבן יהוידעוכתב 
, היו מצד אותו החצי של בחוץ לארץשהיו 

קליפה שלקח מנשה מאמו, אבל אותו חצי 
צד ההיה כולו מ שנכנסו לארץ ישראלהשבט 

 שלקח מנשה מאביו יוסף הצדיק ע"ה, 
 

שיש לו ליוסף הצדיק  ,זאת הברכה ,ולפי זה
א מזרעא שאמרו אנע"ה על ביטול עין הרע, 

לא זכו בה בני מנשה כולם, אלא זכו בה סף, ודי
 רק אותו החצי של שבט מנשה שנכנסו לארץ, 

 
שהם מצד חצי הקדושה שלקח מנשה מיוסף, 
שהם זרעו של יוסף ממש, ולא יתייחסו לאמם, 
אבל אותם שהיו בחוץ לארץ שהם מצד החצי 
של האם, אינם נקראים זרע יוסף ממש, ולכך 

הוא  בכל מקוםועל כן  ,זו שלולא זכו בברכה 
, שבא מזרעא דיוסף קא אתינאאומר אנא 

עכ''ל בן  לשלול אותו החצי שהיו בחו"ל,
 יהוידע,

 
 בכך מבואר היטיב מהו נתינת טעם כי מנשה הבכור

 
מנשה  "כי"מובן הלשון   ועפ''י ההסבר הנ''ל,

 שמאלוהניח שלמה  נתינת טעם, והוא הבכור
שנולד היה הבכור  מנשה "כי", מנשהעל ראש 
ולכן לקחו  ,חצי קדושהונטל רק ראשון, 
 בשמאל,

 
 כפל לשון ידעתי בני ידעתי

 
, ידעתיבני  ידעתיזהו כפל הלשון, ד ,גםואפשר 

חלקו  וידעתי את ,מנשה חלקו של ידעתי את
 , אפרים של

 
איתא  (סוטה לו עב) , דבגמרא יש להבין דבריו

עינא לא שלטא ביה זרעיה דיוסף  ,אמרו ליה
עיין מדור ש''ס סוטה ), מזרעיה דיוסףולא  בישא,

 (לו

* * * * * * * 



 
 פרשת ויחי פארפרפראות 

 

 ח

 

 
 מכוון למ''ש מחוקק מבין רגליו 

 למדני כל התורה על רגל אחת
 

לא יסור שבט מיהודה " '(,ט י''מ בראשית) כתיב
 עד כי יבא שילה ולו יקהת ומחקק מבין רגליו

 , "עמים
 

 שבט לא יסור  (א' ע''הסנהדרין ) איתא בגמרא
שרודין את  ,גליות שבבבלמיהודה אלו ראשי 

אלו בני  ,ומחוקק מבין רגליו ,בשבטישראל 
 ע''כ,, שמלמדין תורה ברבים בניו של הלל

 
מלמד על  מחוקק מבין רגליוכיצד  יש להבין,

 של הלל,בני בניו 
 

 ביאור הענין ע''ד מעשה שהיה בהלל
 

שוב מעשה  (אע'' א''דף לשבת ) איתא בגמרא
אמר לו גיירני על  ,שבא לפני שמאי ,י אחדבנכר

כשאני עומד מנת שתלמדני כל התורה כולה 
בא  ,דחפו באמת הבנין שבידו ,על רגל אחת

אמר לו דעלך סני לחברך לא  ,גייריה ,לפני הלל
 ע''כ, ,זו היא כל התורה כולה ,תעביד

 
 המילה  דמשמעות, כך לפרשלפי''ז אפשר 

, משמעותו רגליו,ומבין , שתי רגלייםהם  רגליו
הלל  ,ולכן, רגל אחתעל וזהו  רגליו,מאחת 

, כלומר על על רגל אחת היה מסכים ללמדו ש
היו בני בניו מלמדים תורה   אחת מבין רגליו,

אלו בני בניו  ,מבין רגליוומחוקק , וזהו לרבים
 מבואר , ובכךרביםלשמלמדין תורה  של הלל

 , מהפסוקבני בניו של הלללמידים על כיצד 
 רגל אחת.שהוא על ומחוקק מבין רגליו, 

 

* * * * * * * 
 

מכוון לישים עצמו  יששכר חמור גרם
  כשור לעול וכחמור למשאעל ד''ת 

 
רבץ  יששכר חמר גרם  ,מט יד( בראשית) כתיב

ויהי למס  ,ויט שכמו לסבל ,בין המשפתים
לפסוק להם הוראות  -רש"י למס עובד ב עובד, 

ומבני יששכר יודעי  ,()דה"א יבשל תורה שנא' 
  ,בינה לעתים

 
תנא דבי  (,ב'  ע''עבודה זרה ה)  איתא בגמרא

לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה  ,אליהו
 אוי, למש וכחמורכשור לעול 

 
 

 
ע''י שקיבלו על  ,חמור גרםיששכר  יש לפרש,

 להם להיות , גרםלמשוי כחמורעצמם להיות 
יששכר הו , וז.מבני יששכר יודעי בינה לעתים

 .חמר גרם
 

* * * * * * * 
 

לבני אדם קוראים  שאינם משום 
 , בצחות יודעי בינה לפיכך הם חמור

 
מפני מה אין  (,אע'' א''נדרים פ) איתא בגמרא

רב אשי אומר  ,מבניהןמצויין ת"ח לצאת ת"ח 
שאין  כתב רש''י, ,חמרימשום דקרו לאינשי 

מפני תורה נוהגין להן כבוד ומבזין אותן, 
 , שבהם

 
 ,חמרי לאינשימשום דקרו  מהרש"אהביאר 

 אינן ראוים לחכמהכאילו בטבע הבריאה 
  ,הזה החמורכבריאת 

 
לפי טבע הבריאה ד אין בניהם ת"ח ולפיכך

שקורים לאינשי וכיון  ,המוליד מוליד בדומה
חמרי, הרי לדעתם אין המוליד מוליד בדומה, 
כשמאדם נולד חמור, א''כ גם בניהם אינם 

 ,ואינם ת''ח, עכ''ד המהרש''א להם מהבדו
 
 בני, מפני מה זכו אפשר לפרש בדרך צחותו
שכר להיות תלמידי חכמים יודעי בינה, ע''י שי

, חמרא, כלומר, מפני שלא קראו לאינשי חמור
 ישכר חמור גרם.וזהו 

 

* * * * * * * 
 

 נזיר מן אותו לרמז בפסוק 
 הדרום שהשחית את שערו

 
אמר רבי שמעון  (,ב ' ע''ט ם נדרי) איתא בגמרא,

מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא  ,הצדיק
 ,פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום ,אחד

וקווצותיו  יפה עינים וטוב רואיוראיתיו שהוא 
בני מה ראית אמרתי לו  ,סדורות לו תלתלים

אמר לי רועה  ,להשחית את שערך זה הנאה
ם מן מיהלכתי למלאות  ,הייתי לאבא בעירי

ופחז עלי  ,ונסתכלתי בבבואה שלי המעיין
 ,אמרתי לו ,ובקש לטורדני מן העולם ,יצרי

במי  ,רשע למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך
העבודה  ,שהוא עתיד להיות רמה ותולעה

מיד עמדתי ונשקתיו על  ,שאגלחך לשמים
 אמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות  ,ראשו



 
 פרשת ויחי פארפרפראות 

 

 ט

 

 
איש כי יפליא  ,רעליך הכתוב אומ ,בישראל

 , ע''כ,לנדור נדר נזיר להזיר לה'
 

 פחז כמים אל תותרבפסוק לנ''ל יש רמז 
 

 , פחז כמים אל תותר וכך הוא הרמז בפסוק,
 

 עליך יצרך, שאם  פחז
 

, שנסתכלת בבבואה שלך במי המעיין, כמים
 , כבמיםוראיתי עצמך 

 
את שערך זה הנאה, אלא  תותיראל  אל תותר,

  התגלח לשמים.
 

 .אל תותר ,כמים ,פחזוזה הרמז,  
 

* * * * * * * 
 

 למה לא הצליח יש לתת טעם 
 פרעה ללמוד לשון הקודש

 
עלה וקבור את אביך ")בראשית נ' ו'(,  כתיב

 , "כאשר השביעך
 

א"ר חייא בר  (ב ע'' ו''סוטה  ל) איתא בגמרא
בשעה שאמר לו פרעה  ,אבא אמר רבי יוחנן

 ,יש את ידו וגו'ובלעדיך לא ירים אליוסף 
עבד שלקחו רבו  ,אמרו איצטגניני פרעה

גנוני  ,אמר להן ,בעשרים כסף תמשילהו עלינו
יהא יודע אמרו לו אם כן  ,מלכות אני רואה בו

בא גבריאל ולימדו שבעים  ,בשבעים לשון
הוסיף לו אות אחת  ,לא הוה קגמר ,לשון

שנאמר  ,משמו של הקדוש ברוך הוא ולמד
בצאתו על ארץ מצרים  עדות ביהוסף שמו

ולמחר כל לישנא  ,שפת לא ידעתי אשמע
אישתעי  ,דאישתעי פרעה בהדיה אהדר ליה

לא הוה קא ידע מאי הוה  ,בלשון הקדש איהו
)דיבר יוסף בלשון הקודש ולא הבין , אמר א"ל

אמר ליה  ,אגמריה ולא גמר ,ריואגמ פרעה(,
)שאיני קולט את לשון  ,אישתבע לי דלא מגלית

אבי  )כשאמר יוסף( כי א"ל ,אישתבע לו הקודש(
איתשיל זיל   )פרעה ליוסף(א"ל  השביעני לאמור

ואף  ,ואיתשלי נמי אדידךאמר ליה  ,אשבועתך
עלה וקבור את אביך א"ל  ,על גב דלא ניחא ליה

 ע''כ, ,כאשר השביעך
 

כבר וכי מה איכפת ליה לקב''ה בפרעה ש ויש לשאול 
 הקודש, שידע גם לשון  כל הלשונות,ידע 

 
 

 
גם  הקב''ה,  , מכיוון והבטיחאלא יש לומר

יוסף הצדיק, שיצאו מארץ ליעקב אבינו וגם ל
ויאמר ישראל אל ", )מח כא(, כדכתיבמצרים, 

עמכם והשיב  אלקיםיוסף הנה אנכי מת והיה 
 ,"אתכם אל ארץ אבתיכם

 
ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת " ,כד( ')נ וכתיב

העלה אתכם מן אתכם ו פקד יפקד אלקיםו
אל הארץ אשר נשבע לאברהם  ,הארץ הזאת

  ,"ליצחק וליעקב
 
, הגאולה הבטחת  דאי דברו שם בעניןווב

דבני ישראל נגאלו  בזכות  ואיתא במדרשים,
, בלשון הקודשודיברו  שלא שינו את לשונם,

בין פרעה כי לא ה שלא שינו את לשונםובזכות 
ה היה רוצ, ודבר זה יוצאים ממצריםבנ''י 

לפיכך עשה כפי שלמדנו בפרשת שמות,  למנוע,
 , לשון הקודשבהקב''ה לפרעה שלא יבין 

 

* * * * * * * 
 

 ביאור יעקב אבינו לא מת 
 חיים עד העולםו

 
ויכל יעקב לצות את " )בראשית מ''ט ל''ג(, כתיב

בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל 
לא ומיתה ", ויגוע ויאסף. כתב רש''י, "עמיו

יעקב אבינו ואמרו רבותינו ז"ל , "נאמרה בו
 ע''כ,לא מת, 

 
אמר רבי יוחנן  )תענית ה' ע''ב( איתא בגמרא

ספדו , אמר ליה, וכי בכדי יעקב אבינו לא מת
, אמר וקברו קברייא, וחנטו חנטייא, ספדנייא

', י 'מיה  ל)ירליה, מקרא אני דורש, שנאמר,  
די יעקב נאם ואתה אל תירא עב ,(ירמיה מ''ו כ''ז

 ,כי הנני מושיעך מרחוקידוד ואל תחת ישראל 
ושב יעקב ושקט ושאנן  ,ואת זרעך מארץ שבים

בחיים , מה זרעו מקיש הוא לזרעוחריד, ואין מ
  אף הוא בחיים,

 
, במה תירצה הגמרא את וכבר רבו הפירושים

ספדו ספדנייא, וחנטו הקושיא, וכי בכדי 
רא אני ע''י שמק חנטייא, וקברו קברייא,

  דורש,
 

המשך  מהו, ,אלא דמצינו בכמה מקומות
 ,כדלהלןהחיים גם למי שאינו בין החיים, 

  
 ביאור הכתוב חיים עד העולם

 



 
 פרשת ויחי פארפרפראות 

 

 י

 

 
כשמן הטוב על הראש " )תהילים קל''ג( כתיב

יורד על הזקן, זקן אהרן שיורד על פי מדותיו, 
כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם צוה 

 , "עד העולם" ,םחייידוד את הברכה 
 

, זמן רב עד העולם,ופירוש  וברד"ק שם כתב,
חיים עד אך לכאורה קשה, המשמעות של 

 ,שאין לו הפסק לעולם, פירושו העולם
 

 ביאור עד העולם
 

שלשה כתרים  ,()אבות פרק ד' איתא במשנה
, על כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות, הם

כתר תורה נאמר שאינה ירושה לך, וכתר 
ות  שהיה למשה רבינו, גם, לא נמשכה מלכ

 מלכותו לבניו, 
 

, מאז בכתר כהונה של אהרון הכהןורק 
שנמשח אהרון הכהן בשמן הטוב, נמשכת 

ועל  ונמשך לעולם,ויורדת הכהונה לדור ודור 
זקן אהרן שירד על פי  זה שאמר הכתוב 

אצל כלומר,  כי שם, על זה אמר הכתובמדותיו 
צוה ידוד את   עולם,המשך לאהרון הכהן שיש 

 ,חיים, עד העולםהברכה, 
 

כי הדבר הנמשך לעולם  ,לפי''ז אפשר לפרש
שהולכים בדרכי האבות, וכ ,חייםהוא הנקרא 

, וזהו מה זרעו בחיים חיים, עד העולםזה נותן 
 כשיש המשך לדורות, אף הוא בחיים,

 
ומל ידוד   (דברים ל' ו')וכך יש לפרש בפסוק 

לאהבה את  "לבב זרעך ואת"אלהיך את לבבך 
למען ידוד אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך 

כלומר, אם יהיה לבב זרעך נימול, זה ", חייך"
 .לחייךגורם 

 
* * * * * * * 

 
 יש לפרש  וצדקה תציל ממות

 את הדורות הקודמיםשתציל
 

בן חכם  ,משלי שלמה"  ב(,-י' אמשלי ) כתיב
לא יועילו  ,ישמח אב, ובן כסיל תוגת אמו

כאשר הבן  ,"וצדקה, תציל ממותות רשע אוצר
ממשיך בדרך האבות כמ''ש אצל אברהם אבינו 

את ( כי ידעתיו למען אשר יצוה י''ט )בראשית י''ח
לעשות ושמרו דרך ידוד בניו ואת ביתו אחריו 

למען הביא ידוד על אברהם  צדקה ומשפט,
 ,עליואת אשר דבר 

 

 
 '(ט פסקה ד''בראשית פרשה מ) איתא במדרש

תני ר"ש בן  ,כי ידעתיו למען אשר יצוהיב, כת
יגע בתורה כל מי שיש לו בן  ,יוחאי אומר

שנאמר למען הביא ה' על  ,כאילו לא מת
לא נאמר  אליו ,עליו אברהם את אשר דבר

  ע''כ,, עליואלא את אשר דבר ה' 
 

 ,הבאים לדורותשדיבר ה' על אברהם,  ,כלומר
  ,עליו

 
כך  -למען הביא ( טי'' )בראשית י''ח, שםרש"י וב

שמרו דרך ה' כדי שיביא ה'  ,הוא מצוה לבניו
לא נאמר אלא  בית אברהם עלוגו'  על אברהם
כאלו כל המעמיד בן צדיק שלמדנו  ,על אברהם

  ע''כ, ,אינו מת
 

בזכות המשך הדורות כי  ,וכך אפשר לפרש
, זה צדקה ומשפטשהולכים בדרך ה' לעשות 

 האבותאת  תומציל ממוהדרך אשר נותן חיים 
, וצדקהמהדורות הקודמים, וזה הפירוש, 

תציל ממוות, את הדורות שדרך הצדקה, 
 כאילו אינו מת, הקודמים,

 
 ( פסוק יט בראשית פרק יח גור אריה) המהר''לכתב 

וכו'. מפני שהצדיקים  צדיק כל המעמיד בן
 )ברכות סוף יח.(,אפילו במיתתן קרויים חיים 

נחשב אפילו ומי שיעמיד בן צדיק שהוא 
הוא גם כן  -מי שיעמיד דבר כזה במיתתו חי, 

, שלא ימשך דבר מן דבר אלא דומה מן בחיים
הדומה יבוא לעולם, ולא יוליד אדם רק שהוא 

שהוא נחשב חי אף  -אדם, וכן לא יוליד צדיק 
 רק מי שהוא נחשב חי במיתתו. -במיתתו 

כל מי שיש לו בן "אמרו  )מט, ד(אבל בב"ר 
, דבר זה הוא "כאילו לא מת ההיגע בתור

יגע כל מי שיש לו בן "מדוקדק מאד לומר 
 .''ל המהר"ל, עכ, ועיין בפרשת ויחי"בתורה

 

* * * * * * * 
 

  עת ספוד ועת רקוד
 שמחההאבילות כנגד ה

 
ויבאו עד גרן האטד אשר "( )בראשית נ י כתיב

בעבר הירדן ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד 
 ",עת ימיםויעש לאביו אבל שב

 
סוף פרשת  )בראשית רבה פר' ק' י''ג איתא במדרש

שבעת ימי  כנגד, שבעת ימיםולמה עושין   ,(ויחי
כי עת ספוד הוא כנגד עת מבואר  ע''כ, .המשתה

  רקוד,



 
 פרשת ויחי פארפרפראות 

 

 יא

 

 
שבאותו , עת ספוד ועת רקוד, יש לפרש גם

אדם דיבר הכתוב, כאשר אדם הולך אל בי''ע 
א לעולם וכאשר ב עת ספוד,לו, זהו  סופדים

תינוק שנקרא על שמו של אותו אדם שספדו לו 
 .עת רקודזהו 

 
 עוד י''ל כאשר למטה עת ספוד למעלה עת רקוד

 
שבאותו אדם ובאותה שעה גם יש לפרש, 

כאשר למטה בארץ הוא עת ספוד, למעלה 
 ,בגמרא דאיתאבשמים הוא עת רקוד, ע''ד הא 

 שש ושמח בבא רוכב ערבות, (ב''ה ע''מועד קטן כ)
 ע''כ, אליו נפש נקי וצדיק.

 
ב  ''חגיגה י) ע''ד הא דאיתא, רוכב ערבותואמר 

הן: וילון, רקיע, אלו  רקיעים שבעה, (בע''
שבו צדק,  ,ערבותשחקים, זבול, מעון, מכון, 

משפט וצדקה, גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי 
 ,ונשמתן של צדיקיםברכה, 

 
 למטהדין ה מדתמכוון ששמחה במעונו גם כשהכתוב 

 
וצדיקים ישמחו יעלצו " ('ד ח''תהלים  ס) כתיב

", והוא ע''ד הא ים וישישו בשמחהקלפני אל
נסתכל ביום , (אע'' 'ברכות  י) ,דאיתא בגמרא

שנאמר: ברכי נפשי את  המיתה ואמר שירה,
י גדלת מאד הוד והדר לבשת. מאי קה' ה' אל

משמע דעל יום המיתה נאמר? אמר רבה בר רב 
דעניינא, דכתיב: תסתיר פניך  שילא: מסיפא

 ,יבהלון תסף רוחם יגועון
 
ים זמרו שמו סלו קשירו לאל"  ('ה ח''תהלים  ס))

", עיין ועלזו לפניו ה שמו-יבלרכב בערבות 
 ברש''י שהוא מדת הדין, 

 
( אבי יתומים ודין אלמנות ו ח''תהלים  ס)

, מבואר שגם כשיש ים במעון קדשוקאל
 יש שמחה. יתומים ואלמנות, במעונו

 
* * * * * * * 

 
 כיצד למידים דרשות הפוכות 

 משלחי רגל השור והחמור בכתוב
 

אמר רבי יוחנן  י''ז ע''א(,בבא קמא ) איתא בגמרא
)ישעיהו ל''ב  משום ר"ש בן יוחאי, מאי דכתיב,

משלחי רגל אשריכם זורעי על כל מים " כ'(, 
 ,"השור והחמור

 
 

 
זוכה  ,בתורה ובגמילות חסדיםכל העוסק 

, זורעי, שנאמר אשריכם שני שבטיםלנחלת 
 )הושע י' י''ב(שנאמר  צדקהואין זריעה אלא 

ואין מים , "וקצרו לפי חסד לצדקהלכם  זרעו"
צמא הוי כל " )ישעיה נ''ה א'(שנאמר  אלא תורה,
, וזוכה לנחלת שני שבטים, זוכה "לכו למים

בנות  )בראשית מ''ט כ''ב( , דכתיבכיוסףלכילה 
 , דכתיב יששכר, וזוכה לנחלת עלי שור צעדה

כתב   , יששכר חמור גרם )בראשית מ''ט י''ד(
דהכי משמע  -, לנחלת שני שבטים רש"י

יוסף  , השור והחמורבנחלת  רגליכם ישולחו
 ע''כ, ,ויששכר

 
 )שמות כ''ב ד'( ב' ע''ב(בבא קמא ) בגמראאיתא ו

זה  ושלח"ושלח את בערו וביער בשדה אחר" 
משלחי  )ישעיהו ל''ב כ'(,  הוא אומר הרגל וכן

 ע''כ, רגל השור והחמור,
 

כיצד ניתן לפרש משמעות  ,להביןיש 
 רגליכם ,כדבר והיפוכו, מחד ,הרגל "משלחי"

 ,להזיק  משלחי הרגל,ומאידך,  ישולחו לזכות,
 

 יסודו של המהרש''אביאור הדבר עפ''י 
 

ומי שרי לנסוייה  ט' ע''א(תענית ) בגמראאיתא 
דוש ברוך הוא והכתיב לא תנסו את ה' להק

אמר ליה הכי אמר רבי הושעיא חוץ מזו 
שנאמר הביאו את כל המעשר אל בית האוצר 
ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' 

אם לא אפתח לכם את ארבות השמים ות קצב
 והריקתי לכם ברכה עד בלי די

 
 ,מבאר (ד''ה ובחנוני נא בזאת) ובמהרש''א שם

דהיאך  יבא אדם לנסיון טפי, בצדקהדמשום 
ליתן  מחסר ממונושמתוך שאדם  ,אפשר

  להוסיף לו עושר,מעשר, יבא 
 

ובחנוני נא , כדכתיב אל תתמה על כך ,ואמר
, בדבר גדול כזה, אם לא אפתח לכם בזאת

לעולם  הקללהשמהם באה  ארובות השמים
ומתוכן  וארובות השמים נפתחו,כמ"ש  ,במבול

, כדכתיב אם באה הברכה, ע"י מעשר שתתנו
והריקותי  ארובות השמיםלא אפתח לכם את 

 , המהרש''א עכ''ל ,ברכה עד בלי דילכם 
 
מכיוון דבפסוק משלחי רגל , כך אפשר לבארב

 , כמ''שצדקהל דרשינן השור והחמור 
, לפיכך צדקה, ואין זריעה אלא זורעיאשריכם 

לנזק וגם גם  אפשר  ללמוד דבר והיפוכו,
 לברכה.

* * * * * * * 



 
 פרשת ויחי פארפרפראות 

 

 יב

 

 
נשאת ונתת באמונה מצינו בכל מקום 

 שהוא שאלה ראשונה
 

 לחוף ימיםזבולן "  ,ד(''יי''ג מט  בראשית) כתיב
יששכר חמר גרם " ,"תולחוף אניישכן והוא 

  ,"רבץ בין המשפתים
 

, (א''תנחומא פרשת ויחי סימן י) מדרשאיתא ב
ם זבולן יקדהלמה  ",זבולן לחוף ימים"

שזבולן  (ששכר נולד קודם זבולןוי)  ,ליששכר
עשו  ,עסק בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורהש

שיהא פרקמטיא של זבולן  ,שותפות ביניהם
  ,ליששכר

 
שמח זבולן בצאתך ויששכר ", כן משה ברכןו

שמח זבולן בצאתך  )דברים לג(, "באהליך
לפרקמטיא משום דיששכר באהליך עוסק 

 עץ חיים היא למחזיקים בה"בתורה, למה, 
לפיכך הקדים זבולן ליששכר  ,)משלי ג(

 ע''כ ,לא עסק יששכר בתורה ,שאלמלא זבולן
 

כדי להחזיק  שהוא  כי משא ומתן מבואר
יששכר שעסק בתורה, כי להוא קודם  ,תורה

יכול יששכר לעסוק  משא ומתן של זבולון  ע''י
 בתורה,

 
אמר רבא בשעה  (אע'' א''שבת ל) איתא בגמרא

נשאת ונתת אומרים לו שמכניסין אדם לדין 
 רה,קבעת עתים לתו ,באמונה

 
לפיכך הקדים זבולן ש ,מדרשה דברי  עפ''י 

לא עסק יששכר  ,ליששכר שאלמלא זבולן
לכן גם כשבאים לדין שואלים שאלה  ,בתורה

ראשונה נשאת ונתת כלומר האם החזקת 
 תורה במו''מ שלך,

 
 שאלה ראשונה של רב החובל היא על מו''מ באמונה

והאניה ויהי סער גדול בים "( פרק א יונה) כתיב
הגידה נא לנו  ,ויאמרו אליו ,חשבה להשבר

 "מה מלאכתךלנו, באשר למי הרעה הזאת 
  ,שמא פשעת באומנותיך ,רש"י פירש ו', גו

 
על איזה עון  ,מה מלאכתך פירש רד"קוב

מלאכת מה היא מלאכתך אולי היא  ,נתפשת
 , ובעבור זה אתה חייב רמאות וחמס

 
שאלה את יונה שאל רב החובל כי ה מבואר,

כי רוח סועה  , נשאת ונתת באמונה, ראשונה
וסער הפוקד את הים הוא בראש וראשונה 

  .משא ומתן שאינו באמונהבגלל 

* * * * * * *  

 
מי שאינו באפשרי לעסוק בתורה עליו 

 בספר עולת אהרון להחזיק תורה
 

עה אמר רבא בש (אע'' א''שבת ל) איתא בגמרא
נשאת ונתת שמכניסין אדם לדין אומרים לו 

 ,, צפית לישועהרהקבעת עתים לתו ,באמונה
  הנביאים, לדברי צפית ל"ז ופירש''י

 
למה  וזה צריך ביאור, בספר עולת אהרון,כתב 
 ולא ,דוקא הנביאים לדברי ז''ל רש''י פרט

 גם ואף ובכתובים, בתורה לישועות הכתובים
 לשאלות שואלים דלמה  צ''ב שאלות' ב הני
  כהדדי, אלו

 
 אמרע''ב(  )ל''ד עפ''י מ''ש בברכות ד"נלע ,כתבו

 הנביאים כל יוחנן, רבי אמר אבא בר חייא רבי
 חכם לתלמיד בתו למשיא אלא נתנבאו לא כולן

 ולמהנה חכם לתלמיד פרקמטיא ולעושה
 ,נתנבאו י,"ופירש רש ,מנכסיו חכם תלמיד

    .והנחמות הטובות
 

 בעצמו תורה לומד שאינו דמי ודע,נ זה והנה
 א"מהרש )וכ''כ תורה לומדי ידי להחזיק מחויב

 האדם את דשואלים ש"א ובזה בחלק( ז''ל
 היה לו  שלא ואם משיב  קבעת עתים לתורה

 לישועה, צפית לו אומרים אזי ללמוד, באפשרי
 אלא נתנבאו לא שכולן הנביאים, של פירוש,
ו דאם לא והיינ, מנכסיו חכם תלמיד למהנה

למדת תורה בעצמך, היה לך להחזיק ידי 
צפית לישועת של לומדי תורה, דאזי היית 

, וזה למהנה ת''חשנתנבאו  הנביאים,
וכיוון  צפית לדברי הנביאים,שפירש''י ז''ל 

 עכ''ל בעולת אהרן.למ''ש וק''ל, 

 
* * * * * * *  
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