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פ ָּ ָר ׁש תַ ָש ַי ֵַ
חֹוַפהִַלְׂשֹמחש הש

ף תַיֹוסר ְמִכייש
ְּבִדּיּוק  ֲאַנְחנּו ֹלא  ְמִכיַרת יֹוֵסף.  ָאנּו רֹוִאים ֶאת ִסּפּור  ְּבָפָרָׁשֵתנּו 
יֹוְדִעים ֶאת ֹעֶמק ָהִעְנָיִנים ְּבִסּפּור ַהְּמִכיָרה, ַהִּמְדָרִׁשים )מדרש רבה 
פרשת וישב פרשה פד אות יח, ובמדרש תנחומא פרשת וישב סימן ד( ְמַסְּפִרים 

ּוְמָבֲאִרים. ְוַגם ָּכַתְבנּו ַעל ֶזה ַּבֵּסֶפר ּדֹוֵרׁש טֹוב )דרוש לפרשת וישב(. 
ֲאָבל ַהּיֹום ֲאַנְחנּו ִנְלַמד ָּפסּוק ֶאָחד ֶׁשִּיְׁשּפְֹך ָלנּו אֹור ַּגם ַעל ַהַחִּיים 
ַהַּמֲעִׂשִּיים ֶׁשָּלנּו, ְוַגם ַעל ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים ְּבָכל ָׁשָלב 

ֶׁשהּוא ַּבַחִּיים. 

ַיֲעקֹב ָאִבינּו ׁשֹוֵלַח ְואֹוֵמר ְליֹוֵסף “ֲהֹלא ַאֶחיָך ֹרִעים ִּבְׁשֶכם ְלָכה 
ְוֶאְׁשָלֲחָך ֲאֵליֶהם” )בראשית לז, יג(, ֵלְך ִּתְרֶאה ֵאיֹפה ַאֶחיָך ּוָמה ִאָּתם. 
יֹוֵסף הֹוֵלְך ַעד ֶׁשַּמִּגיַע ֲאֵליֶהם, “ַוִּיְראּו ֹאתֹו ֵמָרחֹק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב 
ַּבַעל  ִהֵּנה  ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  ַוֹּיאְמרּו  ַלֲהִמיתֹו  ֹאתֹו  ַוִּיְתַנְּכלּו  ֲאֵליֶהם 
ַהֹּברֹות  ְּבַאַחד  ְוַנְׁשִלֵכהּו  ְוַנַהְרֵגהּו  ְלכּו  ְוַעָּתה  ָּבא  ַהָּלֶזה  ַהֲחֹלמֹות 
ְוָאַמְרנּו ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ְוִנְרֶאה ַמה ִּיְהיּו ֲחֹלֹמָתיו” )שם פסוקים יח 
- כ(, ֵהם ְמַתְכְנִנים ַלֲהֹרג אֹותֹו ַמָּמׁש. ְוָלָּמה? ִּכי ְלִפי ַהִּדין ֶׁשָּלֶהם, 

ֵהם ָּפְסקּו ֶׁשֵּיׁש לֹו ִּדין ֶׁשל רֹוֵדף ִמֵּכיָון ֶׁשהּוא ַמְלִׁשין ֲעֵליֶהם ְלַאָּבא 
)ספורנו פרשת ויחי פרק נ פסוק כ(, ְוַאָּבא ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשִּיְכַעס ָעֵלינּו 

ְוִאם הּוא ִיְכַעס ֶזה ְלִהְתַעֵּסק ְּבֵאׁש. ִמי ֶׁשִּמְתַעֵּסק ִעם ַיֲעקֹב ָאִבינּו 
הּוא ִמְתַעֵּסק ְּבֵאׁש. ִהֵּנה ָרֵחל, ִּבְגַלל ִמָּלה ַאַחת ֶׁשהּוא ָאַמר ְלָלָבן, 
ֶׁשִּמי ֶׁשָּלַקח ֶאת ַהְּתָרִפים ָימּות )בראשית לא, לב( ָרֵחל ֵמָתה )בראשית 
ָלֵכן  ִנְזָהִרים,  ַוֲאַנְחנּו  ְּבֵאׁש  ְמַׂשֵחק  ַאָּתה  לֹו:  ָאְמרּו  ָלֵכן  יט(,  לה, 
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ְלָהְרגֹו  ַהְׁשֵּכם  ְלָהְרְּגָך  ַהָּבא  ִּבְבִחיַנת  אֹוְתָך  ַלֲהֹרג  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו 
)סנהדרין דף עב ע"א(, ְּכֵדי ֶׁשַאָּתה ֹלא ִּתְגרֹם ַלִּמיָתה ֶׁשָּלנּו, ְוִדין רֹוֵדף 

הּוא ֲאִפּלּו ְּבׁשֹוֵגג ְוֹאֶנס )מנחת חינוך מצוה רצו ומצוה תר(, ְוָלֵכן ָרצּו 
ְלָהְרגֹו. 



ןַ תְַיאּופר ַּצלש הש
ּוְמַסֶּפֶרת ָלנּו ַהּתֹוָרה “ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם ַוֹּיאֶמר ֹלא ַנֶּכּנּו 
בֹו”  ִּתְׁשְלחּו  ַאל  ְוָיד  ַהּבֹוָרה  ֹאתֹו  ַהְׁשִליכּו  ָדם  ִּתְׁשְּפכּו  ַאל  ָנֶפׁש 
)בראשית לז, כב(, ּוְמִעיָדה ַהּתֹוָרה ֶׁשָּכל ַּכָּוָנתֹו ָהְיָתה “ְלַמַען ַהִּציל 

ֹאתֹו ִמָּיָדם ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאִביו” )שם(, ְראּוֵבן רֹוֶצה ְלַהִּציל ֶאת יֹוֵסף, 
ֶׁשִאי  ְזַמן  ָיַדע ְּבאֹותֹו  ִּכי הּוא  ַעְכָׁשו?  ַמִּציל  ַאָּתה ֹלא  ָלָּמה  ָאז  נּו 
ֶאְפָׁשר ְלַדֵּבר ִעם ָהַאִחים ִּבְזַמן ֶׁשֻּכָּלם סֹוֲעִרים ְוכֹוֲעִסים )עיין אבות 
ּוַמְּטָרתֹו  ַּבּבֹור,  ָנִׂשים אֹותֹו  ְלַעְצמֹו  ָאַמר  ָלֵכן הּוא  פרק משנה יח(. 

ָהְיָתה "ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאִביו”. 



ף יֹוסר ְׁ ןַ ְיאּופר
אֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש )רבה פרשת בהר פרשה לד אות ח, ובמדרש רבה רות פרשה ה 
אות ו(, ָּדָבר ֻמְפָלא: ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק ַּבר ַמְריֹון, ִלְּמַדְתָך ַהּתֹוָרה ֶּדֶרְך 

ֶאֶרץ, ְּכֶׁשעֹוֶׂשה ָאָדם ִמְצָוה ִיְהֶיה עֹוֶׂשה אֹוָתּה ְּבֵלב ָׂשֵמַח. ֶׁשִאּלּו ָהָיה 
ָעָליו ַּבּתֹוָרה ְלדֹוֵרי  ְראּוֵבן יֹוֵדַע ֶׁשָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּכֹוֵתב 
ּדֹורֹות “ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם” ִּבְכֵתפֹו ָהָיה טֹוֲענֹו ּומֹוִליכֹו 
ֵאֶצל ָאִביו. ּוְנָבֵאר: ֵיׁש ָאָדם ֶׁשעֹוֶׂשה ִמְצָוה ְועֹוֶׂשה טֹוָבה ָלֱאנֹוׁשּות, 
ָמה ַאָּתה עֹוֶׂשה? הּוא ַמְדִליק ֵנרֹות ֲחֻנָּכה ְוַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ִאם הּוא 
קֹוֵרא ְמִגַּלת ֵאיָכה אֹו ֶׁשהּוא ְמַמְלֵמל ֶאת ִּבְרכֹות ֵנרֹות ֲחֻנָּכה. הּוא 
אֹוֵמר ‘ְלָכה דֹוִדי’, ְוַאָּתה ֹלא יֹוֵדַע ִאם הּוא ְמַקֵּבל ֶאת ַׁשָּבת אֹו ֶאת 
יֹום ִראׁשֹון, אֹו ֶׁשהּוא ִּבְכָלל קֹוֵרא ַמֲהדּוַרת ֲחָדׁשֹות. אֹו ְּכֶׁשהּוא 



פ ָּ ָר ׁש תַ ָש ַי ֵַ

3

קֹוֵרא ְּגָמָרא ֶזה ִנְרֶאה ְלַהְבִּדיל ְּכמֹו ֶׁשהּוא קֹוֵרא ִעּתֹון, ְּבִלי ַחּיּות, 
ְּבִלי ִהְתַלֲהבּות. ִלְפָעִמים ֹלא ָנִעים לֹו ֶׁשַּיִּגידּו לֹו: “ָמה ִנְהֵייָת ָהַרב 
ַׁשְך? ָמה ַאָּתה צֹוֵעק ַּבִּלּמּוד?”, אֹוֵמר ַרִּבי ִיְצָחק ַּבר ַמְריֹון: ִלְּמַדְתָך 
ַהּתֹוָרה ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ֶׁשְּכֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ִמְצָוה ִיְהֶיה עֹוֶׂשה אֹוָתּה ְּבֵלב 
ְלִהְסַּתֵּכל  ְּבִלי  ָזִרים.  ִׁשּקּוִלים  ְּבִלי  ֵמֲאֵחִרים,  ַלְחשֹׁׁש  ְּבִלי  ָׂשֵמַח, 
ַעל ַאף ֶאָחד. ֶׁשֵּכן ִאּלּו ָהָיה ְראּוֵבן יֹוֵדַע ֶאת ַמה ֶּׁשַהּתֹוָרה ִּתְכּתֹב 
ָעָליו הּוא ָהָיה ִמָּיד לֹוֵקַח ֶאת יֹוֵסף ַעל ַהְּכֵתַפִים. ֶרַגע, ֲאָבל ַעְכָׁשו 
ָאַמְרָּת ֶׁשַאָּתה ֹלא רֹוֶצה ְלִהָּכֵנס ִלְמִריָבה ֵּבין ָהַאִחים, ֵהם ּכֹוֲעִסים, 
יֹוֵדַע  ָהָיה  ֶׁשהּוא  ָּבֶרַגע  ִמְׁשַּתֶּנה  ַהֹּכל  ָּקָרה?  ַמה  ֶׁשֵּיָרְגעּו,  ְנַחֶּכה 
ֶׁשַעְכָׁשו הּוא  ָיַדע  ְראּוֵבן ֹלא  ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות.  ַּבּתֹוָרה  ֵיָחֵקק  ֶׁשהּוא 
ִנְמָצא ְּבֶמְרַּכז ַהָּבָמה ְוָכל ַהַּזְרקֹוִרים ֻמְפִנים ֵאָליו, ְוֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא אֹוֵמר: “ּבֹוא ִנְרֶאה ַמה הּוא עֹוֶׂשה ְּבַהָּצַלת יֹוֵסף ְּכֵדי ֶׁשִּנְכּתֹב 
ַּבּתֹוָרה”. הּוא ָחַׁשב ֶׁשהּוא ְסָתם ְּבעֹוד ֵאיֶזה ִמְקֶרה ַּבַחִּיים ֶׁשִּיָּגֵמר 
ַמֵהר, ְוָלֵכן ָעָׂשה ַמה ֶּׁשָעָׂשה. ְוכֹוֶתֶבת ָלנּו ַהּתֹוָרה "ַוִּיְׁשַמע ְראּוֵבן 
ַוַּיִּצֵלהּו ִמָּיָדם" ֵאיזֹו ַהָּצָלה? ֲהֵרי הּוא ֹלא ָעָׂשה ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד, ְוָלָּמה? 
ֶנְחָקק  ּוַמֲעֵׂשהּו  ַעְכָׁשו,  ָהִעְנָיִנים  ְּבֶמְרַּכז  ֶׁשהּוא  ָיַדע  ֹלא  הּוא  ִּכי 

ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות. 



הַ ָּ ֲהיֹןַּוֹמ אש
ּוַמְמִׁשיְך ַהִּמְדָרׁש ְואֹוֵמר: ִאּלּו ָהָיה ַאֲהֹרן יֹוֵדַע ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַּתְפִקיד  ֶאת  ֶׁשִּקֵּבל  ְלַאַחר  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִעם  ְּכֶׁשִּיָּפֵגׁש  ָעָליו  ִיְכּתֹב 
ְוָׂשַמח  ְוָרֲאָך  ִלְקָראֶתָך  ֹיֵצא  הּוא  ִהֵּנה  “ְוַגם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  מֹוִׁשיָען 
ְּבִלּבֹו” )שמות ד, יד(, ָהָיה יֹוֵצא ֶאל מֶֹׁשה ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹולֹות. ׁשּוב 
ְלֵסֶפר  ִנְכָנס  הּוא  ַהְּׁשִנּיֹות  ּוְבאֹוָתן  ַהָּבָמה  ְלֶמְרַּכז  עֹוֶלה  ַאֲהֹרן 
הּוא  ִיְהֶיה  ֶׁשָּכְך  יֹוֵדַע  ָהָיה  ְוִאם  ַהְמֻקָּדׁש,  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ַהְּסָפִרים, 
ִּכי  ְוִרּקּוִדים,  ִׁשיִרים  ַמְקֵהָלה,  ִעם  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִלְכבֹוד  יֹוֵצא  ָהָיה 
ְּכֶׁשִּנְכָנִסים ְלֵסֶפר ַהּתֹוָרה ְוֵעיֵני ָּכל ִיְׂשָרֵאל ִנָּׂשאֹות ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות 
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טֹוָבה  ֲהִכי  ַּבּצּוָרה  אֹותֹו  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ֶזה,  ְסֶּפִציִפי  ְלַמֲעֶׂשה 
ַוֲהִכי ְראּוָיה. 



יּות ְׁ זַ ּבֹעש
ֻּדְגָמא ְׁשִליִׁשית ֵמִביא ַהִּמְדָרׁש: ִאּלּו ָהָיה יֹוֵדַע ֹּבַעז ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ָקִלי” )רות ב, יד(,  ְּכֶׁשִּנְפַּגׁש ִעם רּות “ַוִּיְצָּבט ָלּה  ָעָליו  ִיְכּתֹב  הּוא 
ֶׁשֵהִביא ָלּה ַּכָּמה ֲחִתיכֹות ֶלֶחם )עיין מדרש רבה פרשת בהר פרשה לד 

אות ח(, ֲעָגלֹות ְּפטּומֹות ָהָיה ֵמִביא ּוַמֲאִכיָלּה. 



ַּבַמה זַהש ַּתהְַּבּמְיּכש אש ָּ ְּכ
ְׁשֵאָלה  ָלנּו  ִמְתעֹוֶרֶרת  ַּבִּמְדָרׁש  ַרּבֹוֵתינּו  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְּכֶׁשּקֹוְרִאים 
ְראּוֵבן,  ַהָּללּו,  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהַּצִּדיִקים  ָּכל  ְונֹוָרָאה:  ֲעצּוָמה 
ָחִליָלה,  ַּבֶּמְמָׁשָלה  ָׂשִרים  אֹו  ְּכֶנֶסת  ַחְבֵרי  ֵהם  ָמה  ֹּבַעז,  ַאֲהֹרן, 
טֹוִבים  ֲהִכי  ֵהם  ָאז  ֲאֵליֶהם  ְוָהִעּתֹוִנים  ֲעֵליֶהם  ֶׁשְּכֶׁשַהַּזְרקֹוִרים 
ַהְּבִחירֹות  ֶׁשִּלְפֵני  ְּבִדיָחה  -ְמַסְּפִרים  ֵהם ֹלא?  ִאם ֹלא  ֲאָבל  ֶׁשֵּיׁש, 
ְּבֶזה,  אֹו  ְּבֶזה  ִּתְבַחר  ְׁשָלִטים  ָמֵלא  ַהֹּכל  ֵאֶליָך,  צֹוֲעִקים  ַהִּקירֹות 
ֹלא  ָּדָבר  ׁשּום  ַהִּקירֹות...  ֶאל  ְמַדֵּבר  ַאָּתה  ַהְּבִחירֹות  ַאֲחֵרי  ֲאָבל 
ָזז. ֲאָבל ָמַתי ֵּכן ָזז ַמֶּׁשהּו? ָמַתי ֶׁשָּתִביא ֵאיֶזה ִעּתֹוַנאי ְוִׂשים ֶאת 
ַמְתִחיל  הּוא  ִּפְתאֹום   - ֶמְמָׁשָלה  ְּפִקיד  אֹותֹו  ַעל  ַהַּזְרקֹוִרים  אֹור 
ַּבֲעִׂשָּיה, ְוִכי ְראּוֵבן ַאֲהֹרן ּוֹבַעז ֶנְחָׁשִדים ֶׁשֵהם ָּכֵאֶּלה ָחס ְוָׁשלֹום? 
ֵאיְך אֹוְמִרים ִלי ֶׁשִאם ֵהם ָהיּו יֹוְדִעים ֶׁשֶּזה ַמה ֶּׁשִּיָּכֵתב ֲעֵליֶהם ֵהם 

ָהיּו ּפֹוֲעִלים ַאֶחֶרת?

ְׁשֵאָלה נֹוֶסֶפת ֵיׁש ִלְׁשֹאל ַעל ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש, ַמה ַּׁשָּיְך ְּתִחַּלת ִּדְבֵרי 
ֶאֶרץ,  ֶּדֶרְך  ַהּתֹוָרה  ִלְּמַדְתָך  ַמְריֹון:  ַּבר  ִיְצָחק  ַרִּבי  ָאַמר  ַהִּמְדָרׁש: 
ְלסֹופֹו  ָׂשֵמַח.  ְּבֵלב  אֹוָתּה  עֹוֶׂשה  ִיְהֶיה  ִמְצָוה  עֹוֶׂשה  ֶׁשְּכֶׁשָהָאָדם 
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ֶׁשְּמַדֵּבר ֶׁשַהְנָהַגת ְראּוֵבן ַאֲהֹרן ּוֹבַעז, ֶׁשִאּלּו ָיְדעּו ֶׁשַהּתֹוָרה ִּתְכּתֹב 
ֲעֵליֶהם ָּכָכה ָהיּו ּפֹוֲעִלים ַאֶחֶרת?

 

ִּׂשְמַחה הש
מּוַסר  ַהְרֵּבה  אֹוָתנּו  ּוְמַלֶּמֶדת  ֻמְפָלָאה,  ַהְּׁשֵאלֹות  ִלְׁשֵּתי  ַהְּתׁשּוָבה 
ְראּוֵבן  ֵאֶצל  ַּדְרָּגָתם  ְּברּום  ֶׁשַהֶחְסרֹון  ָלנּו  ְמַגֶּלה  ַהִּמְדָרׁש  ַהְׂשֵּכל. 
ַאֲהֹרן ּוֹבַעז, ָהָיה ֶחְסרֹון ְּבִׂשְמָחה! ַאָּתה יֹוֵדַע ָלָּמה ֵהם ֹלא ָעׂשּו ֶאת 
ַהַּמְקִסימּום ָאז? ִּכי ְראּוֵבן ֹלא ָהָיה ְּבאֹותֹו ְזַמן ְּבַתְכִלית ַהִּׂשְמָחה. 
ְּבַתְכִלית  ַהְּפֻעָּלה  ִּבְׁשַעת  ָהיּו  ֹלא  ֵהם  ּוֹבַעז,  ַאֲהֹרן  ָּדָבר  ְואֹותֹו 
ַהִּׂשְמָחה. ְוִאּלּו ָהיּו ְּבַתְכִלית ַהִּׂשְמָחה - ְּכֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ִמְצָוה ַיֲעֶׂשה 
אֹוָתּה ְּבֵלב ָׂשֵמַח - ִמֵּמיָלא ֵהם ָהיּו עֹוִׂשים ֶאת ְּפֻעָּלָתם ְּבַמְקִסימּום 
ַהְּׁשֵלמּות. ְוֵאיְך ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים? ֶׁשֲהֵרי ִאּלּו ְראּוֵבן ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשִּיָּכֵתב 
ָעָליו ָּכְך, הּוא ָהָיה עֹוֶׂשה יֹוֵתר ֹלא ִּבְגַלל ֶׁשִּיְראּו אֹותֹו, ֶאָּלא ִּבְגַלל 
ֶׁשָהְיָתה ִנְכֶנֶסת ְּבִלּבֹו ִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ֶׁשַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ֶאת ַמֲעָׂשיו, 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ָּבעֹוָלם.  ָקדֹוׁש  ֲהִכי  ַלֵּסֶפר  ִנְכָנס  ְוֶׁשהּוא 
)פרשת אחרי מות דף עג ע"א( ּכֹוֵתב ָעָליו, אֹוַרְיָתא ֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא 

ְוִיְׂשָרֵאל ַחד. ֵאיזֹו ִׂשְמָחה ָהְיָתה ְמִציָפה ֶאת ְראּוֵבן, הּוא ֹלא ָהָיה 
ַמְרִּגיׁש ׁשּום קִֹׁשי, הּוא ָהָיה ּתֹוֵפס ֶאת יֹוֵסף ַעל ַהְּכֵתַפִים ּומֹוִליכֹו 
ֵאֶצל ָאִביו. ָלָּמה? ִּכי ֲאִני ִנְכָנס ְלֵסֶפר ַהּתֹוָרה. ְוֵכן ֵאֶצל ַאֲהֹרן, ִאם 
ִׂשְמָחה  ִנְכֶנֶסת ּבֹו  ָהְיָתה  ְּפֻעָּלתֹו,  ֶאת  ִּתְכּתֹב  ֶׁשַהּתֹוָרה  יֹוֵדַע  ָהָיה 
ְּבַמֲעֵׂשה  ַהָּדָבר  ְואֹותֹו  ּוְמחֹולֹות.  ֻּתִּפים  ֵמִביא  ָהָיה  ְוהּוא  ֲעצּוָמה, 
ְּכֶׁשַהפֹוקּוס  ֶׁשִּפְתאֹום  ֹלא  ָלּה.  ֵמִביא  ָהָיה  ְּפטּומֹות  ֲעָגלֹות  ֹּבַעז, 
ְוָׁשלֹום,  ָחס  טֹוִבים  ַלֲהִכי  ֶנֱהָפִכים  ָהיּו  רֹוִאים  ְוֻכָּלם  ֲעֵליֶהם  ָהָיה 
ֶאָּלא ָהְיָתה ִנְכֶנֶסת ִׂשְמָחה ָּכל ָּכְך ְּגדֹוָלה ְּבִלָּבם ֶׁשָהיּו מֹוִציִאים ֶאת 

ַהְּפֻעּלֹות ַהָּללּו ַּבֶּדֶרְך ֲהִכי טֹוָבה.
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ֻעַּלהְַּבִׂשְמַחה ְֵ
ּוֶבֱאֶמת ֹזאת ַהְּמִציאּות ֶׁשֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְראֹות ְּבָכל ָּדָבר. ְּכֶׁשָאָדם 
אֶֹכל,  אֹותֹו  ֹלא  ָהאֶֹכל  ִמְׁשַּתֶּנה,  ַהֹּכל  ִׂשְמָחה  ִמּתֹוְך  ְּפֻעָּלה  עֹוֶׂשה 
ַהַּבִית ֹלא אֹותֹו ַּבִית, ַהִּמְצֹות ֹלא אֹוָתן ִמְצֹות, ַהֹּכל ִמְׁשַּתֶּנה. ְורֹוִאים 
ְּבָפָרַׁשת ַהּתֹוֵכָחה ֶׁשַהּתֹוָרה ְלַאַחר ָּכל ַהְּקָללֹות ַהּנֹוָראֹות ְוָהֲאֻיּמֹות 
ַמְסִּביָרה ַעל ָמה ַיִּגיעּו אֹוָתן ַהְּקָללֹות? ֹלא ִּבְגַלל ֶׁשֹּלא ָעַבְדָּת ֶאת 
ה’, ֶאָּלא "ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא ָעַבְדָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב 
ֵמרֹב ֹּכל" )דברים כח, מז(, ִּכי ְּכֶׁשַאָּתה ֹלא עֹוֶׂשה ְּבִׂשְמָחה ַאָּתה ֹלא 
עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה טֹוב, ּוְכֶׁשַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ְּבִׂשְמָחה ַאָּתה עֹוֶׂשה ֶאת 

ֶזה ָּבאֶֹפן ַהֻּמְׁשָלם.

 

ֹׁת ִּמְצ יַהש ְׂשכש
ְׂשָכָרּה  יֹוְדִעים  ָהִיינּו  ִאם  ְוַלְחׁשֹב,  ָלבֹוא  ְצִריִכים  ֲאַנְחנּו  ַּכָּמה 
ְּפֻעָּלֵתנּו,  ְׂשַכר  ֶאת  ָלנּו  ַמְרִאים  ָהיּו  ִאּלּו  ּוִמְצָוה,  ִמְצָוה  ָּכל  ֶׁשל 
ְׁשִמיַעת  ּתֹוָרה,  ִׁשעּור  ְמִסיַרת  ַעל  ַׁשָּבת,  ְׁשִמיַרת  ַעל  ַהָּׂשָכר  ָמה 
ְוָהִיינּו  ְלַקֵּלל,  ְוֹלא  ִלְכֹעס  ֹלא  ִהְתַּגְּברּות  ַעל  אֹו  ּתֹוָרה,  ִׁשעּור 
ְּבַמֲעֵׂשינּו,  ָׂשֵמַח  הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ֵאיְך  ָּבָׂשר  ְּבֵעיֵני  רֹוִאים 
מֹוִסיף  ֶזה  ְקֻדָּׁשה  ַּכָּמה  ִמְצָוה,  ְּבָכל  ּבֹוִנים  ָאנּו  עֹוָלמֹות  ֵאיֶזה 
ְלַדְרָּגה  ְלַהִּגיַע  ֶׁשָּיכֹול  ָּבָאָדם  ְמַקְנִאים  ַהַּמְלָאִכים  ְוֵאיְך  ָּבעֹוָלם, 
ְקדֹוָׁשה ְוֶעְליֹוָנה ֶׁשֵהם ֹלא ְיכֹוִלים )עיין סנהדרין דף צג ע”א, ובפירוש 
הביא  תכ  עמוד  דדשא  עברא  ובספר  ז,  פסוק  ג  פרק  בזכריה  סופר  החתם 

מצות  שבכח  כערביים  המלאכים  נדמו  אבינו  שלאברהם  מנחם,  הפני  משם 

ּוִמֶּנֶגד  כערביים(.  המלאכים  לעומתו  שהיו  עד  והתעלה  עלה  שעשה  מילה 

ִמֶּמּנּו  ִמְסַּתֶּלֶקת  ַּכָּמה  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ֶׁשְּבָכל  ָהָיה רֹוֶאה  ָהָאָדם  ִאּלּו 
ֹּכחֹות  ְוָכל  ְוַהְמַקְטְרִגים  ַהַּמְׂשִטיִנים  ִמֶּמּנּו  ַּכָּמה ּבֹוְרִחים  ַהֻּטְמָאה, 
ָהָיה  הּוא  ַּכָּמה  כה(  עמוד  לחנוכה  דרוש  מצאנז  חיים  )דברי  ַהֻּטְמָאה 

ְּבִׂשְמָחה.  ַהִּמְצֹות  עֹוֶׂשה ֶאת 
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ְוֵכן ְּבַמֲעֵׂשה ָהֲעֵברֹות, ִאּלּו ָאָדם ָהָיה יֹוֵדַע ְורֹוֶאה ַמה ּקֹוֶרה ְּכֶׁשהּוא 
ְמַעֵּׁשן ְּבַׁשָּבת אֹו נֹוֵסַע ְּבַׁשָּבת, ֵאיְך ֶׁשַהְמַקְטְרִגים ְוַהָּׂשָטן ְמַקְּבִלים 
ֹּכַח, ְוָהָיה רֹוֶאה ֶאת ַׁשֲעֵרי ַהֵּגיִהּנֹם ֶׁשִּנְפָּתִחים ִלְכבֹודֹו ַּבֲעֵברֹוָתיו, 
ַהֹּזאת  ַהּנֹוָרָאה  ַהּבּוָׁשה  ְוָכל  ּוִמְצַטֵער,  ּבֹוֶכה  הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשֶּמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ֶׁשאֹוֵהב אֹוְתָך ַעד ֵאין ֵחֶקר ִמְסַּתֵּכל ְוצֹוֶפה 

ָעֶליָך ֵמַהַּצד, ְוִכי הּוא ָהָיה ֵמֵעז ַלֲעׂשֹות ֲעֵברֹות?



ּנֹוַיַאה הַהש ַָ ּבּו הש
ֶׁשָעַבר  ֶאָחד  ְיהּוִדי  ַעל  ֶׁשִּסֵּפר  ַזַצ”ל,  ָיֵגן  ִנִּסים  ֵמָהַרב  ָׁשַמְעִּתי 
ִּדין  ְּבֵבית  ָׁשם  לֹו  ֶׁשָהָיה  ָקֶׁשה  ֲהִכי  ֶׁשַהָּדָבר  ֶׁשָאַמר  ְקִליִני,  ָמֶות 
ָעָליו  ִהְסַּתֵּכל  ָהֱאֹלִקי  ֶזה, ֶׁשָהאֹור  ֶׁשָּדנּו אֹותֹו,  ְּבָׁשָעה  ַמְעָלה  ֶׁשל 
ְוָרָאה ֶאת ָהֲעֵבָרה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה, ִּכי ָּכל ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ָאָדם ִנְכָּתִבים 
משנה  ב  פרק  באבות  )עיין  אֹוָתם  לֹו  ַמְרִאים  ּוְכֶׁשֵּמת  ְוֶנְחָקִקים, 
ּוַמְרִאים  ז(,  אות  כו  פרשה  אמור  פרשת  רבה  ויקרא  ע"ב,  ה  דף  חגיגה  א, 

ְוָאַמר אֹותֹו  ְורֹוֶאה אֹותֹו.  ַּבַּצד  ָּברּוְך הּוא עֹוֵמד  ַהָּקדֹוׁש  ֵאיְך  לֹו 
ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ֵּגיִהּנֹם  ּוְלֵגִהֵּני  ְלֵגיִהּנֹם  ִלְקֹּפץ  מּוָכן  “ָהִייִתי  ָאָדם: 
ְוַרק ֹלא ִלְסֹּבל ֶאת ַהּבּוָׁשה ַהֹּזאת ֶׁשל ְׁשִנָּיה ַאַחת ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ִמְסַּתֵּכל  ַמְרִּגיָׁשה ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ַהַהְרָּגָׁשה  הּוא”. 
“ִּכי  ִמֶּמִּני,  ֵחֶלק  ִמַּמַעל  ָהֱאלֹוַּה  ֵחֶלק  ֶאת  ִלְכַלְכָּת  “ָלָּמה  ְוׁשֹוֵאל: 
ְּבֵהִמי  ְלֵחֶלק  ֶזה  ֶאת  ְוָהַפְכָּת  ָהָאָדם”  ֶאת  ָעָׂשה  ֱאֹלִקים  ְּבֶצֶלם 
ָׁשָפל?” ַהּבּוָׁשה ַהּנֹוָרָאה ַהּזֹו ׂשֹוֶרֶפת יֹוֵתר ֵמַהֵּגיִהּנֹם, ְוַכָּמה ָקָׁשה 
פרשת  רבה  ובמדרש  ע"ב,  ד  דף  חגיגה  )עיין  ָהֱאֹלִקית  ַהּתֹוֵכָחה  ִּתְהֶיה 

ויגש פרשה צג אות י(.

ֲאַנְחנּו ֹלא ַמְרִּגיִׁשים ֶאת ָעְצַמת ַהּבּוָׁשה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִּכי ָאנּו ֻמְגָּבִלים, 
ַּכָּמה ְּכָבר ָאָדם ָיכֹול ְלַהְרִּגיׁש ֶאת ַהּבּוָׁשה? ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָהֶרֶגׁש 
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ִנְׁשָחק. ֲאָבל ָׁשם ְלַמְעָלה ָּברּוָחִנּיּות ֵאין ְּגבּולֹות, ְוֵאין סֹוף ַלּבּוָׁשה 
ָהָיה  הּוא  ַּכָּמה  ְוחֹוֵׁשב  ֶרַגע  ִמְתּבֹוֵנן  ָהָיה  ָהָאָדם  ְוִאם  ְיַרֵחם.  ה’ 

ִמְׁשַּתֵּדל ְוטֹוֵרַח יֹוֵתר. 

ַהְפָּתָעה  ָלֶהם  ִּתְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָּתִמיד  ִלְזֹּכר  ְצִריִכים  ְוַאַחת  ֶאָחד  ָּכל 
ְּכֶׁשַּיִּגיעּו ַלָּׁשַמִים ְוִיְראּו ֶאת ָּכל ֶזה ְוֹיאְמרּו: ִאּלּו ָהִיינּו יֹוְדִעים ֵאיְך 
ָהִיינּו  ְוֵאיְך  יֹוֵתר,  ִמְׁשַּתְּדִלים  ָהִיינּו  ֵאיְך  ַׁשָּבת,  ׁשֹוְמִרים  ֶׁשָהִיינּו 
ִנְזָהִרים יֹוֵתר ֵמֲעֵברֹות, ַאל ְּתַחּכּו ְלָׁשם, ָאז ֶזה ִיְהֶיה ְּכָבר ְמֻאָחר, 
ְנִעימֹות  ֹלא  ַהְפָּתעֹות  ִיְהיּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהֹּכל  ַּתֲעׂשּו  ֵמַעְכָׁשו  ֶאָּלא 

ְּבעֹוָלם ָהֱאֶמת. 

ַהֶּזה  ַּבָּדָבר  ַּגם  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֶׁשִהְזַּכְרנּו,  ַהִּׂשְמָחה  ִמְצַות  ְלַמֲעַלת  ַנְחֹזר 
“ִאּלּו  ֹיאַמר:  ַּבָּׁשַמִים  ְּבִׂשְמָחה  ַהִּמְצֹות  ְׂשַכר  ֶאת  ָהָאָדם  ְּכֶׁשִּיְרֶאה 
ָהִייִתי יֹוֵדַע ֶאת ֹּגֶדל ַמֲעָלה זֹו ַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות 
ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה, ָהִייִתי עֹוֶׂשה ָּכל ַחַּיי ִמְצֹות ַרק ְּבִׂשְמָחה”. ַּכָּמה ָחׁשּוב 
'ֶׁשָּנַתן  ַהִּמְצֹות, ֶׁשָּזִכינּו  ֲאַנְחנּו ְׂשֵמִחים ַּבֲעִׂשַּית  ֶזה ְלַהְראֹות ַּכָּמה 
ַאָּתה  ַּבִּׂשְמָחה  ְּבתֹוֵכנּו’,  ָנַטע  עֹוָלם  ְוַחֵּיי  ֱאֶמת  ָלנּו ּתֹוָרתֹו ּתֹוַרת 
ַהְּקָׁשִיים  ַלְמרֹות  ַּבִּמְצֹות  ָׂשֵמַח  ֶׁשַאָּתה  הּוא  ָּברּוְך  ַלָּקדֹוׁש  ַמְרֶאה 

ְוַהִּנְסיֹונֹות, ֹזאת ַהַּמֲעָלה ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר, ְוַאְׁשֵרי ַהּזֹוֶכה. 



ִּנים ְּקטש ַיִטיםַהש ְֵ ִּׂשְמַחהַּבש הש
ַמֲעַלת ַהִּׂשְמָחה ִהיא ֹלא ַרק ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְצֹות, ֶאָּלא ְצִריָכה ְלַלּוֹות 
ֶאת ָהָאָדם ְּבָכל ַהּיֹום )ליקוטי מוהר"ן תנינא סימן כד(. ְוִאם ָנִׂשים ֵלב 
ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, ִנְרֶאה ָּכל ִמיֵני ְנֻקּדֹות ֶׁשָּבֶהן יֹוֵסף ֹלא ְמַאֵּבד ֶאת 
ַהִּתְקָוה ְלֹאֶרְך ָּכל ַהֶּדֶרְך, ְוָתִמיד ְּבָכל ָּדָבר הּוא מֹוֵצא ִסָּבה ָלָּמה 

ִלְׂשֹמַח.

ַוִּיְראּו  ֵעיֵניֶהם  ַוִּיְׂשאּו  ֶלֶחם  ֶלֱאָכל  “ַוֵּיְׁשבּו  ְמַסֶּפֶרת:  ְוַהּתֹוָרה 
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ְנֹכאת  נְֹׂשִאים  ּוְגַמֵּליֶהם  ִמִּגְלָעד  ָּבָאה  ִיְׁשְמֵעאִלים  ֹאְרַחת  ְוִהֵּנה 
ְרִגיִלים  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ָּדָבר  ָנְׂשאּו  ֵהם  כה(,  לז,  )בראשית  ָוֹלט”  ּוְצִרי 
ְלהֹוִדיַע  ַמָּׂשָאם?  ֶאת  ַהָּכתּוב  ִּפְרֵסם  ָלָּמה  ַרִׁש”י  ּוְמָבֵאר  ָלֵׂשאת, 
ֶאָּלא  ָלֵׂשאת  ֲעָרִבים  ֶׁשל  ַּדְרָּכם  ֶׁשֵאין  ַצִּדיִקים,  ֶׁשל  ְׂשָכָרם  ַמַּתן 
ֻיַּזק  ֶׁשֹּלא  ְּבָׂשִמים  ָלֶהם  ִנְזַּדֵּמן  ְוָלֶזה  ָרע,  ֶׁשֵריָחם  ְוִעְטָרן  ֵנְפְט 
ֶׁשַּלְמרֹות  יֹוֵסף,  ֶאת  ְמַׂשַּמַחת  ַהּזֹו  ַהְּקַטָּנה  ַהְּנֻקָּדה  ָרע.  ֵמֵריַח 
ֹלא  הּוא  ִמֶּׁשּלֹו,  אֶֹכל  לֹו  ֵאין  ֶׁשֵּיׁש,  ִמיִניָמִלי  ֲהִכי  ַּבַּמָּצב  ֶׁשהּוא 
ִּבְרׁשּות ַעְצמֹו, ּוָמְכרּו אֹותֹו ְלֶעֶבד, ֹלא ְמַׁשֶּנה! ֵיׁש ָּכאן ְנֻקָּדה ֶׁשל 

אֹור ְּבתֹוְך ַהחֶֹׁשְך. 

ְוִאם ָהָאָדם ַיְתִחיל ָלִׂשים ֵלב ִלְנֻקּדֹות ָהאֹור ַהּטֹובֹות ֶׁשְּבתֹוְך ַהחֶֹׁשְך 
ְוֹלא ְמַׁשֶּנה ַּכָּמה חֶֹׁשְך ֵיׁש ּוְבֵאיֶזה חֶֹׁשְך הּוא ִנְמָצא, ָהָאָדם ֵיַדע ֵאיְך 

ְלַנֵהל ֶאת ַהַחִּיים ֶׁשּלֹו ְוֵאיְך ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה.



ֲחֻנַּכה ִּׂשְמַחהַּבש הש
ַּגם ַהּסֹוד ֶׁשל  ְּבֶעֶצם  ַהֶּזה הּוא  ְוָהַרֲעיֹון  ַלֲחֻנָּכה,  ְקרֹוִבים  ַּגם  ָאנּו 
ֲחֻנָּכה. ָׁשַמְעִּתי ַרֲעיֹון ֵמָהַרב ִיְצָחק ַפְנֶּגר ֶׁשִּיְחֶיה, ֶׁשָאַמר ֶהְסֵּבר ָיֶפה 
ְמֹאד: ְידּוָעה ַהְּׁשֵאָלה ָלָמה ֲאַנְחנּו חֹוְגִגים ֶאת ֵנס ַּפְך ַהֶּׁשֶמן ְוֹלא ֶאת 
ִנְצחֹון ַהִּמְלָחָמה )עיין פרי חדש או"ח סימן תרע סק"א(? ְוהּוא ָעָנה ַעל ֶזה 
ֵּתרּוץ ָיֶפה: ֶׁשֲחֻנָּכה ָּבא ְלַלֵּמד אֹוְתָך ֶׁשִּתְׂשַמח ַּבְּדָבִרים ַהְּקַטִּנים, 

ֵיׁש ְלָך ְּדָבִרים ְקַטִּנים ִּתְׂשַמח ָּבֶהם, ִּתְהֶיה ְמֻאָּׁשר ָּבֶהם. 

ַּתְתִחיל ָלִׂשים ֵלב, ֵיׁש ְלָך ִאָּׁשה? ְיָלִדים? ַאָּתה ָּבִריא? ֵיׁש ְלָך ֶׁשֶקל 
ַּבִּכיס? ֵיׁש ְלָך קֹוַרת ַּגג? ִּתְׂשַמח! ְוִאם ָאָדם ִיְׂשַמח ְּבַמה ֶּׁשֵּיׁש לֹו 

ִמֵּמיָלא ָּכל ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשּלֹו ִּתְהֶיה ְּבִׂשְמָחה.

ָהיּו  ִאּלּו  ּוֹבַעז,  ַאֲהֹרן  ְראּוֵבן  ַעל  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָּתִמיד  ְוִנְזֹּכר 
יֹוְדִעים ֶׁשִּיָּכְתבּו ַּבּתֹוָרה ָהיּו עֹוִׂשים ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ֹעז ֵמַהִּׂשְמָחה 
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ֶׁשָהְיָתה ִנְכֶנֶסת ְּבִלָּבם, ְוָכְך ַּגם ֲאַנְחנּו ִאם ֵנַדע ֵאיֶזה ָׂשָכר ֶלָעִתיד 
ָׁשָלב  ְּבָכל  ֶּדֶרְך,  ְּבָכל  ּוְׂשֵמִחים  ְמֻאָּׁשִרים  ִנְהֶיה  ָלנּו,  ֵיׁש  ָלבֹוא 

ּוְבָכל ַמָּצב.

ַהֵּׁשם ְיַזֵּכנּו ַלֲעֹבד אֹותֹו ְּבִׂשְמָחה ּוְבַאֲהָבה ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.
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