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"ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו" )לז, א(
"י: ִּבֵּקׁש ַיֲעֹקב ֵליֵׁשב ְּבַׁשְלָוה, ָקַפץ ָעָליו ָרְגזֹו ֶׁשל יֹוֵסף  אֹוֵמר ַרּׁשִ
- ְלַאַחר ָׁשִנים ֶׁשל ְנדּוִדים ְוָצרֹות, ָרָצה ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָלֶׁשֶבת ְּבֹרַגע, 

ַאְך ׁשּוב ִהִּגיַע ֵאָליו ָצָרה.

ַמּדּוַע, ֶּבֱאֶמת, ֹלא ִאְפֵׁשר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַיֲעֹקב ָלֶׁשֶבת ְּבַׁשְלָוה?

ַהְּתׁשּוָבה ְלָכְך נֹוַבַעת ֵמַהְבָטַחת ה' ְלַאְבָרָהם ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים: 
"ִּכי ֵּגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם... ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה".

ְּכֵדי ֶׁשְּתקּוַפת ַהָּגלּות ְּבִמְצַרִים ִּתְהֶיה ְקָצָרה ֵמַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה, 
ִמימֹות  ְּכָבר  ַהָּגלּות  ְׁשנֹות  ֶאת  ב  ְלַחּׁשֵ ָּברּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ִהְתִחיל 
ְּבַחֵּייֶהם. ַאְך ִאם  ְלָמקֹום  ָנְדדּו ִמָּמקֹום  ָאֵכן  ְוֵהם  ְוִיְצָחק,  ַאְבָרָהם 
ְׁשנֹות  ְּבתֹוְך  ְׁשנֹוָתיו  ֶאת  ב  ְלַחּׁשֵ יּוְכלּו  ֹלא  ְּבַׁשְלָוה,  ֵיֵׁשב  ַיֲעֹקב 
ָלֵכן  ְּבִמְצַרִים.  יֹוֵתר  ַרב  ְזַמן  ִלְׁשהֹות  ֵיָאְלצּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  ַהָּגלּות, 

ִהִּגיָעה ֶאל ַיֲעֹקב ָצָרתֹו ֶׁשל יֹוֵסף.

)ְּכִלי ָיָקר(

"ְוִהֵּנה ָקָמה ֲאֻלָּמִתי ְוַגם ִנָּצָבה" )לז, ז(
"ְוַגם  ֲאֻלָּמִתי"  "ָקָמה   - ָלׁשֹון  ְּכִפילּות  ַּבָּפסּוק  ִנְרֶאה  ִלְכאֹוָרה 

ִנָּצָבה"?

ַאְך ְלָכל ַאַחת ֵמַהִּמִּלים ֵּפרּוׁש ִנְפָרד:

"ָקָמה ֲאֻלָּמִתי"- ֶרֶמז ְלָכְך ֶׁשּיֹוֵסף ַיֲעֶלה ַלַּמְלכּות.

"ְוַגם ִנָּצָבה"- ֶרֶמז ְלָכְך ֶׁשַּמְלכּותֹו ִּתְתַקֵּים ָׁשִנים ַרּבֹות.

)ְספֹוְרנֹו(

ֶאל  ֹאתֹו  ַהְׁשִליכּו  ָדם  ִּתְׁשְּפכּו  ַאל  ְראּוֵבן  ֲאֵלֶהם  "ַוֹּיאֶמר 
ַהּבֹור ַהֶּזה" "ַוַּיְׁשִלכּו אֹתֹו ַהֹּבָרה ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים" 

)לז, כב-כד(
ַּפַעם ָּבא ַרב ֶאָחד ְלַבֵּקר ֶאת ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֹמֶׁשה יֹוֵסף הֹוְפַמן זצ"ל, 
ַהְמֻכֶּנה "ַהַּדָּין ִמָּפאָּפא", ְּבֵביתֹו ֲאֶׁשר ְּבָבֵּתי אּוְנָגִרין. ִּבְכִניָסתֹו ָרָאה 
ָהַרב ָאָדם ָּגבֹוַּה ְּביֹוֵתר, ַהּיֹוֵצא ִמן ַהַּבִית. "ִמיהּו ָאָדם ֶזה?" ִהְתַּפֵּלא 

ָהַרב.

ֵהִׁשיב לֹו ַהַּדָּין ִמָּפאָּפא: "ֶזהּו ְראּוֵבן ֶּבן ַיֲעֹקב ֶׁשָּבא ְלהֹודֹות ִלי!"

ְּכֶׁשָרָאה ֶאת ְּפִליָאתֹו ֶׁשל ָהַרב, ִהְסִּביר לֹו:

ָׁשַאְלִּתי ֶאת ַעְצִמי, ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשְראּוֵבן, ֶׁשָרָצה ְלַהִּציל ֶאת יֹוֵסף, 
הֹוָרה ְלַהְׁשִליכֹו ְלבֹור ֲאֶׁשר ֵיׁש ּבֹו ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים? ֵאיזֹו ַהָּצָלה 

ֵיׁש ְּבָכְך?

ַאְך ֵּתַרְצִּתי ְלַעְצִמי, ֶׁשְראּוֵבן ָאַמר: "ַהְׁשִליכּו ֹאתֹו ֶאל ַהּבֹור ַהֶּזה" 
- ְוִהְתַּכֵּון ְלבֹור ְמֻסָּים, ֵריק ְוָנִקי, ֲאֶׁשר ּבֹו ִיָּנֵצל יֹוֵסף. ַאְך ָהַאִחים 
ְנָחִׁשים  ּבֹו  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַאֵחר  ְלבֹור  ֶאָּלא  ְלָׁשם,  יֹוֵסף  ֶאת  ָזְרקּו  ֹלא 

ְוַעְקַרִּבים.

"ָּכֵעת", ִסֵּים ַהִּדין ִמָּפאָּפא, "ָּבא ְראּוֵבן ְוהֹוָדה ִלי ַעל ָּכְך ֶׁשִּכַּוְנִּתי 
ְלַכָּוָנתֹו ָהֲאִמִּתית".

)ִסּפּוֵרי ַצִּדיִקים(

ֲאֹדָניו  ְּבֵבית  ַוְיִהי  ַמְצִליַח  ִאיׁש  ַוְיִהי  יֹוֵסף  ֶאת  ה'  "ַוְיִהי 
ַהִּמְצִרי" "ַוַּיְרא ֲאֹדָניו ִּכי ה' ִאּתֹו" )לט, ב-ג(

ַמּדּוַע ֻמְזֶּכֶרת ַהִּמָּלה "ַוְיִהי" ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּפסּוק?

ַהִּמָּלה "ַוְיִהי" ָּבָאה ְלַצֵּין ְׁשֹלָׁשה ְׁשַלִּבים ֶׁשל ַהְצָלָחה.

1. "ַוְיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף" - ִּבְתִחָּלה ָהָיה ה' ַרק ִעם יֹוֵסף.

2. "ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח" - יֹוֵסף ָּגַרם ַהְצָלָחה ַלֲאדֹונֹו, ּפֹוִטיַפר.

3. "ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאֹדָניו ַהִּמְצִרי" - ְלָכל ְּבֵני ֵּביתֹו ֶׁשל ֲאדֹוָניו ִהִּגיָעה 
ַהַהְצָלָחה, ִּבְזכּות יֹוֵסף.

"ַוַּיְרא ֲאֹדָניו ִּכי ה' ִאּתֹו" - ַהַּכָוָנה ְלפֹוִטיַפר - ֶׁשִהְרִּגיׁש ֶׂשה' ִאּתֹו. 
ֶׁשַּגם ֲאדֹוָניו - ּפֹוִטיַפר  ְּגדֹוָלה,  ָּכְך  ָּכל  ָהְיָתה  יֹוֵסף  ַהְׁשָּפָעתֹו ֶׁשל 
ְלִפיָכְך  ֵּביתֹו.  ְּבֵני  ְלָכל   - ֲאֵחִרים  ַעל  ַהְצָלָחה  ֶׁשל  ְלַמְׁשִּפיַע  ָהַפְך 

ִמָּנה ֵאת יֹוֵסף ַעל ֵּביתֹו.

)ְּכִלי ָיָקר(



ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא
יום שלישי כד' כסלו )תרס"ה(

ה"שדי חמד"
ַרִּבי ַחִּיים ִחְזִקָּיה ְמִדיִני, ַרָּבּה ֶׁשל ָהִעיר ֶחְברֹון, ַנֲעָרץ ָהָיה ַעל ָּכל 

ַהְדַרת  ְּכֶאָחד.  ַוֲעָרִבים  ְּבֵני ִעירֹו, ְיהּוִדים 
ַעל  ַהּיֹוֵרד  ַהָּלָבן  ּוְזָקנֹו  ַהְּמִאירֹות  ָּפָניו 
ִאיׁש  ִּכי  ֵעִדים  ְּכֶאֶלף  ֵהִעידּו  ִמּדֹוָתיו,  ִּפי 
ִחְזִקָּיה  ַרִּבי  ְוָהַלְך  ַמֲעֶׂשה  הּוא.  ֱאֹלִקים 
ּפֹוֵסַע  ְּכֶׁשהּוא  ֶחְברֹון,  ָהִעיר  ִּבְרחֹובֹות 
ָהעֹוְבִרים  ְוָכל  ְּכַדְרּכֹו,  ּוְבַנַחת  ִּבְמִתינּות 
ְוָׁשִבים ְמַפִּנים לֹו ֶאת ַהֶּדֶרְך ְּבִיְרַאת ְּכבֹוד. 
ְּבֶקֶרן ָהְרחֹוב ָעַמד מּוְסְלִמי ׂשֹוֵנא ְיהּוִדים 
ַהָּכבֹוד  ֶאת  ָרָאה  הּוא  ַמֲעָלִלים.  ְוַרע 
ְוִהְתַמֵּלא  ַהְּיהּוִדי,  ָהַרב  זֹוֶכה  לֹו  ַהָּגדֹול 
ֶלֱאֹרב  ֶהְחִליט  הּוא  ְּכַלָּפיו.  ַעָּזה  ִׂשְנָאה 
לֹו.  ּוְלָהַרע  ָהְרחֹוב,  ְּבִפַּנת  ִחְזִקָּיה  ְלַרִּבי 
ֵהִגיַח  ָזִוית,  ֶקֶרן  ְּבאֹוָתּה  ָהַרב  ְּכֶׁשָעַבר 
ָהַרב  ֶאת  ְוָדַחף  ָהָרָׁשע,  ַהּמּוְסְלִמי  ְלֶפַתע 
ְּבַגּסּות ּוְבֹכַח. ַרִּבי ִחְזִקָּיהּו ִאֵּבד ֶאת ִׁשּוּוי 
ַאְך  ַאְרָצה,  ְוָנַפל  ָמַעד  ְוִכְמַעט  ִמְׁשָקלֹו, 
ֹאַרח  עֹוְבֵרי  ְלֶעְברֹו  ָרצּו  ָהְרחֹוב  ִמְּקֵצה 
ֶאת  ְלַיֵּצב  לֹו  ְוִסְּיעּו  ֶׁשֵאַרע,  ֶאת  ֶׁשָראּו 
ֶׁשָעַמד  ָלֲעָרִבי  ָּפנּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ֲעִמיָדתֹו. 
ְלַיד ָהַרב, ּוָפָניו יֹוְרקֹות ַמְׂשֵטָמה, ּוִבְּקׁשּו 

ַלֲעׂשֹות ּבֹו ְׁשָפִטים. ַאְך ַרִּבי ִחְזִקָּיה, ֶׁשִהְסִּפיק ְלִהְתאֹוֵׁשׁש ִקְמָעה, 
ְּבַוַּדאי  ּכֹוֵעס.  ֵאיִני  לֹו,  "ַהִּניחּו  ָמתּון:  ְּבקֹול  ְוָאַמר  ַּבֲעָדם,  ָעַצר 
ם ִיְתָּבַרְך ַלֲעׂשֹות ִלי ֵּכן. ִהְנִני מֹוֵחל לֹו ְמִחיָלה ְּגמּוָרה,  ְׁשָלחֹו ַהּׁשֵ
ִהְתַמֵּלא  ָהַרב,  ַּגְדלּות  ָהֲעָרִבי ֶאת  ִּבְראֹות  ַרע".  ָּכל  ַּתֲעׂשּו לֹו  ַאל 

בּוַע ִחיָדה ְלָפָרַׁשת ַהּׁשָ
מֹו  ִמּׁשְ ַהֵהיֶפְך  זֹו  ְּבָפָרָׁשה  ָהָיה  ִמי 
ַהֵהיֶפְך  ָהָיה  עֹוד  ִמי  ֱאֹלִקים?  ְּבֵעיֵני 
ם ְּבָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית? מֹו ְּבֵעיֵני ַהּׁשֵ ִמּׁשְ
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ֲחָרָטה ֲעֻמָּקה ַעל ַמֲעָׂשיו, ָּכַרע ֶּבֶרְך ְוָנַפל ִלְפֵני ָהַרב, ָּבָכה ְוִהְתַחֵּנן 
ֶׁשִּיְסַלח לֹו, ְוִהְבִטיַח ֶׁשֵּמַעָּתה ְוֵאיָלְך ֹלא ִיְגרֹם ַלְּיהּוִדים ָּכל ַרע.

ְלַאַחר  ְרָפֵאל.  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ְלָאִביו  ִּבירּוָׁשַלִים  נֹוַלד  ִחְזִקָּיה  ַרִּבי 
ִנָּסה  ָׁשם  ה,  ֶׁשְּבּתּוְרִּכיָּ ְלִאיְסַטְנּבּול  ַלֲעֹבר  ֶנֱאַלץ  ָאִביו  ְּפִטיַרת 
ְלַהְסִּתיר ִּבְפֵני ְיהּוֵדי ַהָּמקֹום ֶאת ַּגְדלּותֹו 
ְוִהְתַּפְרֵסם  ָהַלְך  ְוא. ְׁשמֹו  ַלּׁשָ ַאְך  ַּבּתֹוָרה, 
ְּכַתְלִמיד ָחָכם ָעצּום. ְלַאַחר 14 ָׁשָנה ָעַבר 
ַרִּבי ִחְזִקָּיה ְלרּוְסָיה, ִלְקִרים ָהְרחֹוָקה, ָׁשם 
ַהְנָהָגתֹו  ְוַתַחת  ֶּדֶרְך,  ּומֹוֵרה  ְּכַרב  ִׁשֵּמׁש 
ּוִמְצוֹות  ְלתֹוָרה  ַהָּמקֹום  ְיהּוֵדי  ִהְתָקְרבּו 
ִּבְקִרים,  ֱהיֹותֹו  ִּבְתקּוַפת  ם.  ַהּׁשֵ ְוַלֲעבֹוַדת 
ֶחֶמד".  "ְׂשֵדי  ֶהָחׁשּוב  ִחּבּורֹו  ֶאת  ִחֵּבר 
ִחּבּור ֶזה ִמְתָּפֵרס ַעל ְּפֵני 10 ְּכָרִכים ָעֵבי 
ְּבָכל  נֹוְׂשִאים  ֶׁשל  ְרָחָבה  ֶקֶׁשת  ּובֹו  ֶּכֶרס, 
ִמְקצֹועֹות ַהּתֹוָרה, ֲערּוִכים ְלִפי ֵסֶדר א"ב. 
ָהעֹוָלם  ַרֲחֵבי  ְּבָכל  ֵמָאז  ִהְתַּפְרֵסם  ְׁשמֹו 
ֵדי ֶחֶמד". ַעל ֻׁשְלָחנֹו  ַהְּיהּוִדי, ְּכַבַעל ַה"ּשְׂ
ִהְלָכִתּיֹות  ְׁשֵאלֹות  יֹום  ִמֵּדי  עֹוִלים  ָהיּו 
ְסבּוכֹות, ֶׁשִּנְׁשְלחּו ֵאָליו ִמָּכל ַקְצוֹות ֵּתֵבל. 

ַרִּבי  ֶהְחִליט  ִּבְקִרים,  ָׁשִנים   33 ְלַאַחר 
ָקָצר  ְזַמן  ִיְׂשָרֵאל.  ְלֶאֶרץ  ָלׁשּוב  ִחְזִקָּיה 
ֶׁשל  ְּכַרָּבּה  ְלַכֵהן  ִהְתַמָּנה  ׁשּובֹו,  ְלַאַחר 

ָהִעיר ֶחְברֹון. 

ִחְזִקָּיה  ַרִּבי  ָחָלה  ָׁשָנה   70 ֶּבן  ִּבְהיֹותֹו 
ֵהִׁשיב  תרס"ה  ְּבִכְסֵלו  כ"ד  ְּביֹום  ָקם.  ֹלא  ִמֶּמָּנה  ָקָׁשה,  ְּבַמֲחָלה 
ֶאת ִנְׁשָמתֹו ַהְּטהֹוָרה ְליֹוְצָרּה, ּוְבָכבֹוד ָּגדֹול ִלּוּוהּו ָּכל ְּבֵני ָהִעיר 
ָהָעְלִמין  ְּבֵבית  עֹוָלִמים  ִלְמנּוַחת  ּומּוְסְלִמים,  ְיהּוִדים  ֶחְברֹון, 

ָהַעִּתיק ְּבֶחְברֹון.
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ִסְדַרת ְסָפִרים "אֹור עֹוָלם" 5 ְּכָרִכים
ִהְזַּדְּמנּות ִנְפָלָאה ָלַדַעת ּוְלַהִּכיר ֶאת ְּגּדֹוִלי ּוְמאֹוֵרי ַהּדֹורֹות

ֶּכֶרְך 1
המהרי"ל ִּדיְסִקין

ַהַּמֲהַר"ל ִמְּפַרג
ַהַּסָּבא ַמֶקֶלם

ַה"ְּקָצֹות ַהֹחֶׁשן"
ַהִחיָד"א

ַרִּבי ִאיַצֶלה ִמּפֹוִניֶבז'

ֶּכֶרְך 2
"המאור עיניים" 

מטשרנוביל 
הסבא קדישא 

מראדושיץ
ה"תולדות יעקב 
יוסף" מפולנאה

רבי שלמה 
הלברשטאם 

מבאבוב
השרף מסטרליסק 

רבי לייב שרה'ס
רבי יעקב דוד 

מאמשינוב

ֶּכֶרְך 3
ַרִּבי ָׁשלֹום ַׁשְרַעִּבי

ַּדי ָחַמד" ַה"ּׁשַ
"ַאִּביר ַיֲעֹקב"

ַה"ֵּבן ִאיׁש ַחי"
ַרִּבי ַעְּבַדאַללה סֹוֵמְך
ַרִּבי ְׁשֹלמֹה ֱאִליֶעְזר 

אלפנדרי
ָהַרב עֹוַבְדָיה יֹוֵסף

ֶּכֶרְך 4
רבי אלימלך 

מליזענסק
בעל התניא

רבי מאיר מפרמישלן
ה"דברי חיים" מצאנז

המגיד מקוזניץ
ה"אהבת שלום"

רבי אברהם מסוכצ'וב

ֶּכֶרְך 5
ַרִּבי ֲעִקיָבא 

ַאיֶגר
ַהַּמְלִּבי"ם

ַהְּנִצי"ב ִמוֹולֹוִז'ין
ַהַרָמ"א

ַרִּבי ֹמֶׁשה 
פיינשטין

ַהַּמַהְרָׁש"א
ַרִּבי ִיְצָחק 

ֶאְלָחָנן
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 "ְוֹלא ָזַכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת יֹוֵסף ַוִּיְׁשָּכֵחהּו" )מ, כג(
ַהִאם ִּבֵּקׁש ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ִלְזֹּכר ֶאת יֹוֵסף, ְוַלְמרֹות ְרצֹונֹו ִנְׁשַּכח ִמֶּמּנּו? אֹו ֶׁשָּמא ְּבַכָּוָנה ִהְדִחיקֹו ִמִּזְכרֹונֹו?

ָענּו ֲחַז"ל ְוָאְמרּו ֶׁשֵּמַהִּמָּלה "ַוִּיְׁשָּכֵחהּו" ְלֵמִדים ֶׁשִּנְׁשַּכח ִמֶּמּנּו ְּבַעל ָּכְרחֹו, ֶׁשֹּלא ִלְרצֹונֹו. ְוֹלא ַרק זֹאת, ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל יֹום ָויֹום ָהָיה ַׂשר 
ַהַּמְׁשִקים עֹוֶׂשה לֹו ִסיָמִנים ְלָזְכרֹו ּוְלַהְזִּכירֹו ִלְפֵני ַּפְרֹעה, ּוַמְלָאְך ָהָיה ָּבא ּוְמַבֵּטל ֶאת ַהִּסיָמִנים. ָהָיה ַׂשר ַהַּמְׁשִקים קֹוֵׁשר ְקָׁשִרים ְּבחּוֵטי 
ְּבָגָדיו, ְלַהְזִּכירֹו, ְוַהַּמְלָאְך ָהָיה ָּבא ּוַמִּתיר ֶאת ְקָׁשָריו, ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָׁשַלח ֶמֶלְך ַוַּיִּתיֵרהּו" - ָׁשַלח ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַמְלָאְך ֶׁשִהִּתיר ֶאת 

ַהְּקָׁשִרים.

ָאְמָנם ָּכל ֶזה ֹלא ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך ָלֶנַצח, ֶאָּלא ַעד ֵעת ֹּבא ְזַמּנֹו ֶׁשל יֹוֵסף ָלֵצאת ִמֵּבית ַהֹּסַהר ְוַלֲעלֹות ִלְגֻדָּלה, ַּכֶּנֱאַמר ָׁשם: "ַעד ֵעת 
ּבֹא ְדָברֹו". ּוְכֶׁשִהִּגיָעה ָהֵעת, ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַׂשר ַהַּמְׁשִקים: "ִאם ַאָּתה ְׁשַכְחּתֹו, ֲאִני ֹלא ְׁשַכְחִּתיו, ְוָכֵעת ֲהֵריִני ַמְזִּכיר ְלָך".

)ִמְדָרׁש ֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵראִׁשית(

ַחֵּיי- ַוִיְׁשַלח( ַבׁש... )ַרֵּבנּו בְּ יִקים( טֹוב ֵמֲאִכיַלת ַהדְּ ְכבֹוָדם )ֶׁשל ַהַּצדִּ ְוִרּבּוי ַהֲחִקיָרה בִּ


