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מה-ׁשהיה הּוא ׁשיהיה
מה-ׁשנעׂשה הּוא ׁשיעׂשה

ואין כל-חדׁש תחת הׁשמׁש
קהלת א', ט'

לסדר פרשת ויחי יעקב

דבר העורך
לפני כ-8 שנים הוצאתי לאור 
במסגרת  זו,  בתבנית  עלונים 
האי-מייל, עם מאמרים שונים 
ואקטואליה,  אמונה  בנושאי 
הקריבה  לפרשה  הקשורים 
ולקורות חיי היום יום. ניסיתי 
שוב לאחר 4-5 שנים ומטעמים 
של  הוצאתו  הופסקה  שונים 
הצורך  התעורר  כעת  העלון, 

להוציאו שוב ביתר שאת.
בל"נ  בע"ה  אשתדל  מעתה, 
להוציא את העלון מידי שבוע.

ירידה  מענין  יותר  טוב  אין 
למצרים להתחיל שוב בהוצאתו 
שיש  בתקופה  העלון.  של 
בכל  בירורים  גבי  על  בירורים 
תחומי החיים, אמונה, ביטחון, 
כלכלה, השכלה ועוד... יש צורך 
בחיזוק הקיים ובהוספה טובה, 
הירידה  בילבול.  יש  כאשר 
קשה  דרך  מֵיצר,  היא  למצרים 
ולא ברורה, שעל כל צעד ושעל 

יש משיכה אל הלא נודע.
אף  על  בדרך,  איתנה  עמידה 
אפשרית,  בלתי  נראית  שהיא 
על  בשמירה  רפיסות,  ללא 
הדרך  היא  ישראל,  קודשי 
הקיים  את  לשמר  היחידה 
ולהוסיף אור במקום שחסר, מי 
שאינו מוכן לקדם עצמו, נשאר 

במקום, וכתוצאה מכך, נופל.
כל הזמן, כל היום ובכל שעה, 
יש לעשות חשבון נפש ולבדוק 
מה עוד אפשר להוסיף בקדושה, 
ע"י  אם  צניעות,  ידי  על  אם 
שמירת הלשון, ואם ע"י הוספה 

בלימוד תורה.
איפה  לי  טוב  אדם,  יאמר  אל 
שאני, כי במקום הזה הוא ישאר 
איננו  אותו.  ישיגו  והמֵיצרים 
גם  לחזור אל השיעבוד  רוצים 

תורה,  של  באיצטלה  היא  אם 
רמ"ח  בכל  לקיימה  רק  אלא 

ושס"ה... 
בברכה   

אדם פרופ   

ראיית טוב - האור 
- אריכות ימים

פרשת השבוע מתחילה ב"ויחי 
יעקב... ויהי ימי יעקב שני חייו 
שבע שנים וארבעים שנה ומאת 
יעקב  על  זאת  לעומת  שנה", 
נאמר במסכת תענית ה': "אמר 
מת"  לא  אבינו  יעקב  יוחנן  ר' 
ר' נשאל והרי וכי סתם ספדו, 
חנטו וקברו אותו, עונה ר' יוחנן 
ומסביר את הפסוק "אל תירא 
עבדי יעקב נאום ה' ואל תחת 
ישראל כי הנני מושיעך מרחוק 
ואת זרעך מארץ שבים" באופן 
לזרעו,  הוא  בין  שמקיש  כזה, 
מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. 
"עוד  לשיר  נוהגים  גם  אנו  כן 

אבינו חי, עם ישראל חי"
מצד אחד, אנו רואים שהוא חי 
זאת לא בטובה  וגם  147 שנה 
שני  ומצד  להלן,  שנראה  כפי 
כאילו  ליעקב  מתייחסים  אנו 

חי וקיים.
בפרשת השבוע הקודמת קראנו 
את דברי יעקב אל פרעה, כאשר 
)מז  חייו  שנות  ימי  על  נשאל 
ְרעֹה,  אֶל-פַּ יַעֲֹקב,  "וַיֹּאמֶר  ט( 
ּומְאַת  ְׁשֹלִׁשים  מְגּוַרי,  ְׁשנֵי  יְמֵי 
ָׁשנָה:  מְעַט וְָרִעים, הָיּו יְמֵי ְׁשנֵי 
ְׁשנֵי  אֶת-יְמֵי  ִהִּׂשיגּו  וְֹלא  ַחיַּי, 

ימֵי מְגּוֵריהֶם." ַחיֵּי אֲבַֹתי, בִּ
 - השיגו"  "ולא  מפרש  רש"י 

בטובה.
"מעט  על  אומר  הרשב"ם 
יעקב  שנראה  לפי   - ורעים" 
בעיניו )של פרעה( זקן יותר... 
השיב לו יעקב, מעט הם אבל 
בעיניך  נראה  אני  ולכך  רעים, 

זקן יותר מדאי.
דעת זקנים מוסיף על פי המדרש 
'מעט  יעקב  שאמר  "בשעה 
ורעים היו', אמר לו הקב"ה, אני 
מלטתיך מעשו ומלבן, והחזרתי 
לך דינה וגם יוסף ואתה מתרעם 
ורעים?  מעט  שהם  חייך  על 
חייך, שנמנין התיבות שיש מן 
כך  מגורי',  'בימי  עד  'ויאמר' 
תחיה  שלא  משנותיך,  יחסרו 
ל"ג  והם  אביך,  יצחק  כחיי 
תיבות ובמנין זה נחסרו מחייו 

שהרי יצחק חי ק"פ שנה ויעקב 
לא חי אלא קמ"ז."

ניתן  לעיל,  המפרשים  ע"פ 
היחס  בין  קשר  שיש  לראות 
הגישה  לבין  החיים  אורך  של 
אל החיים שהאדם מרגיש. ככל 
כך  ב"טובה"  לחייו  שיתייחס 

יאריך ימים בעולם הזה.
על ענין ראיית הטוב כותב בעל 
זאב  הרב  המאיר,  אור  הספר 
וואלף מז'יטומיר ז"ל בספרו על 

דרוש פסח:
דוד  וזהו פירוש הכתוב שאמר 
המלך ע"ה )תהלים לד, יג( מי 
ימים  האיש החפץ חיים אוהב 
לשלול  והכוונה  טוב,  לראות 
שכל  עמים,  בני  רבות  שארית 
עצמם ומגמתם באריכות ימיהם 
ושנותם, למלאות בתיהם כסף 
מהם,  יבצר  לא  טוב  וכל  וזהב 
ובאמת, ימים כאלו הם קצרים 
ולא ארוכים ולמה לו חיים, וכי 
לברוא  הבורא  טרח  זה  בשביל 
נשמת  באפיו  וליפח  אותו 
חיים )בראשית ב, ז(, להרבות 
מן  היה  והלואי  מהבל,  הון  לו 
בל  המה  בארץ  אשר  הנפילים 
בו  שנגע  מי  כן  לא  חזו שמש. 
יראת אלהים, כל מגמתו וחפצו 
ושנים,  ימים  אריכות  לשאול 
ולהשיג  לראות  לזכות  בכדי 
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פרשת ויחי
פתח תקוה

הדלקת הנרות שבת קודש

17.11
יציאת השבת / צאת הכוכבים

18.23
רבינו תם

18.03

המשך בעמ' הבא



יתברך  טובו  אור  באמצעותם 
יגיד  יום  כל  בהימים,  הנתגלה 
יומו כנזכר. לזה רמז דוד המע"ה 
מי האיש הירא ה' החפץ חיים, 
ונאות לו באמת לחפוץ בחיים, 
איש  טוב,  לראות  ימים  אוהב 
אוהב  שאינו  לו,  אלה  אשר 
לראות  אם  כי  ימים,  אריכות 
באמצעותם טוב הגנוז כמדובר, 
לשלול אנשים ההולכים בחושך 
חפצים  אינם  להם,  נוגה  ואין 

בחיים כלל:
נביא  נוסף,  צד  לזה  לתת  כדי 
צופים  רמתיים  ספר  מדברי 
על   - משינאוי(  שמואל  )לר' 

תנא דבי אליהו:
ל',  )דברים  שנאמר  וזה  ]ד[ 
ימיך.  ואורך  חייך  היא  כי  כ'( 
ז"ל  אדמו"ר  ממרן  ושמעתי 
שלכאורה הוא כפל רק דהדבר 
הוא כך על דרך משל לפעמים 
כשהאדם חולה אז הרופא נותן 
בשעת  ואז  מרים  סממנים  לו 
אלא  מאוד  לו  מר  אכילה 
ימים  לאורך  לו  הוא  שלבסוף 
דבש  אוכל  הוא  לפעמים  וכן 
אבל  מאוד.  לו  ומתוק  הרבה 
מזה  חולה  נעשה  הוא  לבסוף 
לאריכות  לו  זה  שאין  נמצא 
אבל התורה היא בשעת  ימים. 
מעשה מתוק לו מאוד וזהו כי 
חיות  בו  שמרגיש  חייך  הוא 
טוב וגם הוא לו לאריכות ימים 
שאין מגיע לו מיתה. כי הנפש 
המשכלת חי לעולם. וזה שכתב 
על  כ"ג(  )דרוש  לעתים  הבינה 
פסוק )משלי ט', י"א( כי בי ירבו 
נתרבה  כשהיום  דהיינו  ימיך. 
אצלו מחמת השמחה והתענוג 
שיש לו ויוסיפו לך שנות חיים 
חיים  יהיו  שנותיו  שכל  כן  גם 
הזה.  מהעולם  כשילך  אפילו 
וכמו שכתב העקידה על מאמר 
יעקב  ע"ב(  ה'  )תענית  חז"ל 

אבינו לא מת:
שראיית  מבינים  מדבריהם 
האישי  מהצד  רק  אינו  הטוב 
והפרטי של האדם, אלא ראיית 
כלומר  התורה,   - אלוקי  טוב 
לראות בהכל טוב, היות וזה כל 
מטרתו של הבורא, לעשות טוב 

לנבראיו.

המקורות  כל  בין  לפני שנשלב 
מקורות  שני  נוסיף  שהובאו 

קצרים, הנוגעים לענין.
האחד - נהוג לומר לאחר הלל 

בראש חודש ג' פעמים
וַה'  יִָּמים,  בַּ א  בָּ זֵָקן  "וְאַבְָרהָם 

ל:" כֹּ ַרְך אֶת אַבְָרהָם בַּ בֵּ
לאריכות  "וטוב  כל  על  וכתוב 
ימים" - זה על היחס בין טוב 

לאריכות ימים
השני - הפסוק הרביעי בתורה 

)בראשית א' ד'(
י טֹוב  "וַיְַּרא אֱֹלִקים אֶת הָאֹור כִּ
ּובֵין  הָאֹור  ין  בֵּ אֱֹלִקים  וַיַּבְֵּדל 
החשך" - זה על היחס בין אור 

לטוב.
ועתה נראה איך כל זה מתלבש 

לתבנית אחת
על פי הפנימיות כל העולם בנוי 
על מבנה של אור וכלים, על פי 
מתגלה  כך  הכלי,  וזָּכּות  גודל 
אור בכלי, ויותר מכך הכלי אינו 
יכול להכיל יותר מהמקום שיש 
לאחרים  שמשפיע  מי  אך  בו. 
מאפשר להכיל בכלי אור נוסף 
מאחר שהוא מפנה מקום בכלי 
מרחיב  דיוק  ליתר  או  שלו, 

אותו. 
כי  הקב"ה  ראה  כביכול  כן  על 
האור הוא טוב, כי האור מסוגל 
לעומת  כלי,  הרחבת  לאפשר 
זו  שלנו  שבתובנה  החושך 
הכלי מצומצם  האנוכיות, שאז 
במקרה  כלומר  מקום.  לו  ואין 
לעצמו,  רק  רוצה  האדם  כזה 
דוקא  כזה  לקבל, במקרה  רצון 

אז האור נדחה משם.
אברהם  אל  מגיעים  אנו  מכאן 
שכל  החסד,  איש  שהוא 
היו על מנת לעשות  פעולותיו 
כתוב  כך  על  לאחרים,  חסד 
שה' ברך את אברהם בכל, היות 
והכלי שלו התרחב כל העת, כך 
"בכל".  להתברך  מקום  לו  היה 
וטוב  סגולה  גם  זו  ולפיכך 

לאריכות ימים. 
בוקר  כל  אומרים  שאנו  וכפי 
קריאת  לפני  היוצר  בברכת 
שמע ש"מחדש בטובו בכל יום 
כאמור  בראשית,  מעשה  תמיד 
לעולם  כי  גדולים  לאורים 
אברהם  זה  חסד   - חסדו" 

שמחדש כל יום מקום לאור.
זה  שאך  בחג  הסוד  גם  זה 
ממלא  שהאור  בחנוכה,  סיימו, 
את הכלי, וברגע שיש השפעה 
ומושפע  נמשך  האור  וחסדים 

כדרך נס חנוכה.
עצמו  ממלא  כשאדם  לפיכך 
באור ע"י שהוא משפיע לטובה 
רצונו  של  כדרך  אחרים,  על 
את  מחדש  בעצם  הוא  יתברך, 
את  מחדש  הוא  ואם  עצמו, 
עצמו הרי מאריך את חייו, ועל 
מספיק  ראה  לא  שיעקב  אף 
עונה  שהוא  )שפי  בימיו  טובה 
קצרו  ימיו  כן  ועל  לפרעה( 
הוא  הרי  אבותיו,  לעומת 
הם  והם  לבניו,  טובה  השפיע 
אפשר  כן  על  דרכו,  ממשיכי 
ובזה  מת".  לא  ש"יעקב  לומר 

גם יחשב אריכות ימים.

מאמר חסידות
מתוך ליקוטי עצות, 
ערך יראה ועבודה, 
לרבי נתן מנמירוב 
תלמיד ר' נחמן 

מברסלב

ח. צריך האדם לראות להאריך 
ימיו, הינו שיראה שכל יום וכל 
שתהיה  כך,  אחר  שבא  שעה 
יותר  ורחבה  וגדולה  ארוכה 
בכל  וכן  קדושה.  בתוספות 
ויום  יום  ובכל  ופעם  פעם 
ימיו  ולהאריך  להרחיב  יראה 
וזה  וטהרה  קדושה  בתוספות 
יום  כל  כי  ימים.  אריכות  עקר 
ויום ממקום שמתחיל אצל כל 
קצר,  הוא  בתחלה  ואחד  אחד 
הינו שבתחלת היום קשה עליו 
לעשות  שצריך  העבודה,  מאד 
צריכין  כן  ועל  היום.  באותו 
בכל  מאד  גדול  התגברות  לזה 
יום ויום לבל יפל מזה, שרואה 
רק  יום.  בכל  העבודה  כבדות 
מן  להתחיל  יום  בכל  יתחזק 
הגדול  והכבדות  והדחק  המצר 
להתגבר,  שיוכל  מה  כפי 
והולך  מתרחב  יהיה  כך  ואחר 
שעה  וכל  יתברך.  בעבודתו 
יראה  כך,  אחר  שבאה  ושעה 
בתוספות  ולהרחיבה  להגדילה 

ויום מימי  יום  וכן כל  קדושה. 
חייו שבא אחר כך יהיה מתרחב 
יתרה  קדושה  בתוספות  והולך 
וזה  לעולם,  וכן  שלפניו,  מיום 
עקר אריכות ימים. וכל זה זוכין 

על ידי היראה )ס. ב(:
זה  ידי  שעל  יראה  ידי  על  ט. 
הנזכר  ימים,  לאריכות  זוכין 
לעיל, על ידי זה זוכין לעשירות 
שעל  הקדושה,  של  מאד  גדול 
לבוא  זוכין  העשירות  זה  ידי 
כי  מאד.  גדול  להתבוננות 
בהם  שיש  התורה  שבילי  יש 
שאי  מאד  גדול  התבוננות 
הזאת  להתבוננות  לבוא  אפשר 
גדול  עשירות  ידי  על  אם  כי 
שכמה  מה  הטעם  וזה  מאד. 
מאד  ונוראים  גדולים  צדיקים 
היו עשירים מופלגים מאד כגון 
רבנו הקדוש ורב אשי וזולתם. 
אבל לעשירות הזאת אין זוכין 
אריכות  בחינת  ידי  על  אם  כי 
ימים הנזכר לעיל, שמאריך כל 
שזוכין  קדושה,  בתוספות  ימיו 
לעיל  כנזכר  היראה,  ידי  על 

)שם ג'(:

בברכת "אריכות 
ימים ושנים טובות 

בכל העניינים, 
הן הפרטיים והן 

הכלליים"
שבת שלום ומבורך
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נא לשמור על
קדושת העלון.

יש לדאוג שלא יזרק לפח אלא
יאסף לגניזה.

נא להמנע מקריאת העלון בשעת
 התפילה וקריאת התורה.

לקבלת העלון יש לשלוח
דואר אלקטרוני ל-

 aepropp@smile.net.il
ובעז"ה העלון הבא יגיע

ישירות לתיבה.
ניתן להוריד את העלונים הקודמים 

מהאינטרנט בכתובת הבאה:
http://www.adamsmac.com/apd


