
יוסף הצדיק ידוע בטוב לבו. כאשר ירדו יעקב ובניו למצרים 
בשנות הרעב, הנה ״ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל 
מצרים  כוהני  את  אפילו  פרנס  זאת,  עם  יחד  אך  אביו״.  בית 

שמסמלים את תוקף הטומאה.

כשנתקלים  שגם  אותו  לימד  מי  כך?  לנהוג  למד  מהיכן 
עמם  להתנהג  יש  הקליפה,  תוקף  את  שמסמלים  באנשים 
את  שישנו  בתקווה  הזדמנות  להם  ולתת  ובכבוד,  בחסד 

דרכם?

לתת את הנשמה ואת הלב – לכולם?

ב"ה

>>

ויגש
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מקור 1  
חומש בראשית, פרק מ"ז, פסוקים י"א - י"ב

תמיכת יוסף באביו ובמשפחתו 

ֶאֶרץ  ֵמיַטב ָהָאֶרץ בְּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים בְּ ן ָלֶהם ֲאֻחזָּה בְּ תֵּ ַויִּ ב יוֵֹסף ֶאת־ָאִביו ְוֶאת־ֶאָחיו  ַוּיוֹשֵׁ יא 

ית ָאִביו ֶלֶחם  ל־בֵּ ל יוֵֹסף ֶאת־ָאִביו ְוֶאת־ֶאָחיו ְוֵאת כָּ ר ִצוָּה ַפְרעֹה׃  יב ַוְיַכְלכֵּ ֲאשֶׁ ַרְעְמֵסס כַּ
ף׃ ְלִפי ַהטָּ

מקור 2  
חומש בראשית, פרק מ"ז, פסוק כ"ב

תמיכת יוסף בכוהני מצרים.

ר ָנַתן ָלֶהם  ם ֲאשֶׁ ְרעֹה ְוָאְכלּו ֶאת־ֻחקָּ י חֹק ַלּכֲֹהִנים ֵמֵאת פַּ כב ַרק ַאְדַמת ַהּכֲֹהִנים לֹא ָקָנה כִּ

ן לֹא ָמְכרּו ֶאת־ַאְדָמָתם׃ ְרעֹה ַעל־כֵּ פַּ

 רש״י על הפסוק

ה,  ֻדלָּ ֵהם ְלׁשוֹן גְּ ֵרת ֶלֱאלֹהּות הּוא, חּוץ ֵמאוָֹתן שֶׁ ל ְלׁשוֹן ּכֵֹהן ְמשָׁ הכהנים: ַהּכּוָמִרים, כָּ
מוֹ ּכֵֹהן ִמְדָין, ּכֵֹהן אוֹן: כְּ

ְך ְוָכְך ֶלֶחם ַלּיוֹם: חק לכהנים: חֹק כָּ

חלק ראשון: טוב לבו של יוסף 
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חלק ראשון של השיחה 
יוסף דואג לכולם: גם לאביו ומשפחתו וגם לכוהני מצרים

שיחה זו נאמרה בהתוועדות שמחת תורה, בה הרבי מצטט את ברכת משה לשבט 
שמסמל  שמים"  "מגד  בברכתו  מזכיר  משה  הברכה.  וזאת  בפרשת  המופיעה  יוסף, 
עניינים נעלים ביותר, ואת "תהום רובצת תחת" שמסמל את התחתון ביותר. הרבי 
מסביר שזה מתאים לטבעו של יוסף עצמו, שבכהונתו כמשנה למלך מצרים, כלכל 
את אביו וכל משפחתו – ענין הכי נעלה שמסמל את השמים, ויחד עם זה פרנס את 
כוהני העבודה זרה של מצרים, המסמלים את התהום התחתונה ביותר. הרבי שואל: 

מהיכן יוסף למד לנהוג כך ולעזור גם לתחתון ביותר?

החלק השלישי דפרשת ברכה הוא ברכת משה ליוסף: "וליוסף אמר מבורכת ה' ארצו 
 - זו  שבברכה  המיוחדים  ומהענינים  וגו'"1.  תחת  רובצת  ומתהום  מטל  שמים  ממגד 
שיש בה ענינים נעלים שמרומזים ב"שמים"; וביחד עם זה, יש בה גם ענינים תחתונים 

שמרומזים ב"תהום" שהוא היותר תחתון.

וברכה זו מתאימה לענינו של יוסף – על דרך ברכות יעקב לבניו שהיו בהתאם לשרשו 
ומקורו של כל אחד מהם, כמו שכתוב2 "איש אשר כברכתו ברך אותם" - כי: יוסף - 
פירנס וכלכל את יעקב ובניו, הן בהיותם בארץ כנען, כמו שכתוב3 "וירא יעקב כי יש 
שבר במצרים גו' רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה וגו'", והן בבואם לארץ מצרים, כמו 
שכתוב4 "ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו גו'" - שזהו ענין הכי נעלה 

- "ממגד שמים". 

והיינו,  וישבור למצרים"6,  לכל עם הארץ"5,  הוא המשביר  גו'  "יוסף   - זה  וביחד עם 
"ערות  שנקראת  עד  כו',  הטומאה  דתוקף  התחתונה  בדרגא  מצרים  ארץ  היות  שעם 
הארץ"7, שזהו ההיפך בתכלית מענינו של יוסף שנקרא "יוסף הצדיק" על שם שלימות 
הכהנים  את  וגם  מצרים,  את  גם  יוסף  פירנס  מקום  מכל   - הברית8  דשמירת  הענין 
)הכומרים( של מצרים, ולא עוד אלא שנתן להם פרנסתם בדרך כבוד כו' )ש"לא מכרו 
הירידה  ענין  מודגש  שבזה   - דמצרים  הקליפה  תוקף  היותם  אדמתם"(9,למרות  את 

למטה - "תהום רובצת תחת".

... אמנם, הא גופא צריך להבין - היכן הוא המקור בקדושה לדרכו המיוחדת של יוסף?!

ערוות   – הקליפה  תכלית  את  מסמלים  הם  מצרים.  כהני  על  במיוחד  היא  השאלה 
הארץ, ויחד עם זה יוסף לא רק שמפרנס אותם, אלא עוד יוצא מגדרו לעשות זאת 
בדרך מכובדת, שהם לא צריכים למכור את אדמתם וכו׳.  למה? מאיפה הוא למד את 
ההנהגה הזאת, להתאמץ כל כך בשביל לעזור לאנשים נחותים כאלו, שמסמלים את 

תכלית הקליפה?

1( לג, יג.
2( ויחי מט, כח.

3( מקץ מב, א-ב.
4(  ויגש מז, יב.

5( מקץ שם, ו.

6( שם מא, נו.
7( שם מב, ט. שם, יב. וראה קה"ר פ"א, ד.

8( ראה זח"א נט, ב ובנצו"א שם אות ד.
9( ויגש מז, כב ובפרש"י.
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והדרך  וחווה  אדם  חטא  אודות  מהמקורות  נקרא  השיחה,  בלימוד  שנמשיך  לפני 
ואף תפר להם בגדים.  הסלחנית בה נהג בהם הקב"ה כשפתח להם דרך לתשובה, 
הדוגמה  ואת  הקב״ה,  של  מידותיו  אחר  להלך  שיש  הגמרא  מאמר  את  גם  נלמד 
כך אנו צריכים  וחווה –  שמובאת שם, שכמו שהקב״ה הלביש ערומים – את אדם 

ללמוד לעשות כך. 

הנ״ל,  המקורות  את  מזכיר  הרבי  בה  בשיחה  הביאור  את  ללמוד  נמשיך  מכן  לאחר 
ומבאר שמהנהגה זו של הקב״ה, למד יוסף לנהוג בסלחנות גם באנשים שלעת עתה 

נמצאים בדרגה ירודה.

מקור 3 
חומש בראשית, פרק ב' פסוקים ט"ו-י"ז, פרק ג׳ פסוקים ו׳ -ז׳

לא  וחווה  אדם  אחד.  מלבד  עדן,  בגן  העצים  מכל  ליהנות  וחווה  לאדם  מאפשר  הקב"ה 

מתאפקים אפילו שלוש שעות, ועוברים על האיסור היחיד שניתן להם. 

ְמָרּה׃  טז ַוְיַצו ְיהָוה ֱאלִֹהים  ֵחהּו ְבַגן־ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלשָׁ ח ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת־ָהָאָדם ַויַּנִּ קַּ טו ַויִּ
י  ּנּו כִּ ַעת טוֹב ָוָרע לֹא תֹאַכל ִממֶּ ן ָאכֹל ּתֹאֵכל׃  יז ּוֵמֵעץ ַהדַּ ַעל־ָהָאָדם ֵלאמֹר ִמּכֹל ֵעץ־ַהגָּ

מּות׃  ּנּו מוֹת תָּ יוֹם ֲאָכְלָך ִממֶּ בְּ

ח  קַּ יל ַותִּ כִּ י טוֹב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה־הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהשְׂ ה כִּ ֶרא ָהִאשָּׁ ו ַותֵּ
ם  י ֵעיֻרמִּ ֵניֶהם ַויְֵּדעּו כִּ ַקְחָנה ֵעיֵני שְׁ פָּ ּה ַוּיֹאַכל׃  ז ַותִּ ּה ִעמָּ ן גַּם־ְלִאישָׁ תֵּ ַוּתֹאַכל ַותִּ ְריוֹ  ִמפִּ

רּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַויֲַּעשּׂו ָלֶהם ֲחגֹרֹת׃ ְתפְּ ֵהם ַויִּ

 

חלק שני - הדוגמה 
השמימית של יוסף



7 6

מקור 4  
חומש בראשית, פרק ג', פסוקים ח'-ט', כ"א, כ"ד

הקב"ה מצדו לא מעניש אותם מיד, אלא נכנס איתם בדברים, ובכך פותח להם פתח לשוב 

בתשובה. לאחר דין ודברים, הוא משאיר אותם בגן עדן למשך השבת, תופר להם בגדים, ורק 

אז מגרשם מגן עדן.

ֵני ְיהָוה  ּתוֹ ִמפְּ א ָהָאָדם ְוִאשְׁ ְתַחבֵּ ן ְלרּוַח ַהּיוֹם ַויִּ גָּ ְך בַּ ְמעּו ֶאת־קוֹל ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמְתַהלֵּ שְׁ ח ַויִּ

ה׃ ְקָרא ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאל־ָהָאָדם ַוּיֹאֶמר לוֹ ַאיֶּכָּ ן׃  ט. ַויִּ תוְֹך ֵעץ ַהגָּ ֱאלִֹהים בְּ

 רש״י על הפסוק

ִאם  יב  ְלָהשִׁ ִנְבָהל  ְיֵהא  ּלֹא  שֶׁ ְדָבִרים,  בִּ ִעּמוֹ  ֵנס  ִלכָּ א  ֶאלָּ הּוא  ֵהיָכן  ָהָיה  יוֵֹדַע  איכה: 
ְתאוֹם  הּו פִּ ַיֲעִנישֵׁ

 גור אריה על פירוש רש״י

יהיה  לטובתו, שלא  עושה  היה  יתברך  פירוש שהשם  לכנוס עמו בדברים:  אלא 
נבהל להשיב ואולי יאמר 'חטאתי' וישוב בתשובה.

ם׃ שֵׁ ְתנוֹת עוֹר ַויְַּלבִּ ּתוֹ כָּ כא. ַויַַּעשׂ ְיהָוה ֱאלִֹהים ְלָאָדם ּוְלִאשְׁ

ֶכת  ְתַהפֶּ ַהמִּ ַהֶחֶרב  ַלַהט  ְוֵאת  ֻרִבים  ֶאת־ַהכְּ ְלַגן־ֵעֶדן  ֶדם  ִמקֶּ ן  כֵּ ַויַּשְׁ ֶאת־ָהָאָדם  ַוְיָגֶרׁש  כד. 

ים׃ ֶרְך ֵעץ ַהַחיִּ מֹר ֶאת־דֶּ ִלשְׁ

מקור 5 
תלמוד, מסכת סוטה, דף י"ד עמוד א׳

ׁש ערומים.  ְך אחר מידותיו של הקב"ה. הוא הלביש את אדם וחווה, אף אתה ַהְלבֵּ ַהלֵּ

ואמר רבי חמא ברבי חנינא מאי דכתיב אחרי ה' אלהיכם תלכו? וכי אפשר לו לאדם 
להלך אחר שכינה? והלא כבר נאמר כי ה' אלהיך אש אוכלה הוא! 

אלא להלך אחר מדותיו של הקב"ה. מה הוא מלביש ערומים, דכתיב: ויעש ה' אלהים 
לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם, אף אתה הלבש ערומים.
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חלק שני של השיחה
הקדוש ברוך הוא גומל חסד עם אדם וחווה, לאחר חטא עץ 

הדעת
הרבי מסביר שיוסף למד את זה מהקב"ה עצמו. ביום השישי לבריאה, אדם וחווה לא יכלו 
האנושות  סובלת  ממנו  החטא   – הדעת  עץ  בחטא  וחטאו  שעות,  שלוש  אפילו  להתאפק 
כולה. ובכל זאת, הקב"ה לא הענישם מיד, אלא דיבר איתם, פתח להם פתח לתשובה, ולא 

עוד אלא שתפר להם בגדים. רק לאחר מכן גירשם מגן עדן. 

והמענה על זה – על פי מאמר רבותינו ז"ל10 "צדיקים דומים לבוראם" - שרואים זאת 
בהנהגתו של הקדוש ברוך הוא, כמסופר בפרשת בראשית11 "ויעש ה' אלקים לאדם 
גמילות  "תורה תחילתה  ז"ל12  זה אמרו חכמינו  וילבישם", שעל  ולאשתו כתנות עור 
חסדים . . דכתיב ויעש גו' וילבישם", ולכן, "מה הוא מלביש ערומים . . אף אתה הלבש 
כיון שההנהגה צריכה להיות באופן ד"הלך אחר מדותיו של הקדוש ברוך  ערומים", 

הוא". כדלקמן.

וביאור הדברים: 

בפרשת בראשית מסופר אודות מעמדו ומצבו של אדם הראשון בהיותו בגן עדן, הן 
לפני חטא עץ הדעת, והן לאחרי החטא, אבל לפני שנענש בגירושין )שעל זה מסופר 

מאוחר יותר - "ויגרש את האדם גו'"13(. 

כלומר: לא זו בלבד שקודם חטא עץ הדעת היה אדם הראשון בגן עדן, אלא גם לאחר 
שעבר על רצון הבורא ואכל מעץ הדעת14 נשאר עדיין בגן עדן; ורק לאחרי זה מתחילה 
שקלא וטריא בענין זה: "ויאמר ה' אלקים הן האדם וגו' ועתה פן ישלח ידו וגו'"15, ורק 

לאחרי זה באה המסקנא ד"וישלחהו ה' אלקים מגן עדן וגו'"16.

ומובן גודל החידוש שבדבר - כיון שלכאורה היה צריך להיות העונש דגירושין כתוצאה 
ומסובב מחטא עץ הדעת תיכף ומיד לאחרי החטא שהיא סיבת העונש.

...וזהו החידוש - שלמרות הנהגת אדם הראשון באופן שעבר על רצון הבורא, שעל ידי 
זה גרם ירידה בכללות העולם וכו', הרי כל זה אינו אלא מצד הנהגתו הוא; אבל מצד 
הנהגת הקדוש ברוך הוא - הנה גם לאחרי החטא ממתין הקדוש ברוך הוא ומשאיר את 
אדם הראשון בגן עדן, במעמד ומצב שיש לו כל טוב שבעולם בתכלית השלימות ]שהרי 
מה שאצלנו הוא ענין של שכר – היה מעמד ומצב דטבע העולם אצל אדם הראשון17[, 
כדי שיתפוס את עצמו להתעורר בתשובה,   - "איכה"18  לו  לומר  ונכנס עמו בדברים 
ולא עוד אלא "ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם" - שענין זה הוא 

התחלת תיקון החטא.

והגע עצמך: למרות גודל חטאו של אדם הראשון19, ובפרט בהתחשב עם גודל מעלתו 
שהיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא20, ומקומו בגן עדן, ומה גם שאילו היה ממתין 

10( רות רבה פ"ד, ג. וראה ב"ר פס"ז, ח. במדב"ר פ"י, ה. אסת"ר פ"ו, ב.
11( ג, כא.

12( סוטה יד, א.
13(  שם, כד.

14( שם, א ואילך.
15( שם, כב.

16( שם, כג.
17( ראה לקו"ת צו יו"ד, ד. קרח נב, ג.

18( שם, ט ובפרש"י.
19( ראה גם שיחת יום שמח"ת תשכ"ג ס"מ ואילך )תו"מ חל"ה ס"ע 186 

ואילך(. וש"נ.
20( ראה ב"ר פכ"ד, ה. קה"ר פ"ג, יא )ב(.
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שלש שעות היה יכול לאכול מעץ הדעת21 - גומל הקדוש ברוך הוא חסדים להלביש 
כתנות עור לאדם הראשון הלזה שפתח את הצינור לכללות ענין החטאים!...

- )כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א הפסיק לרגע, והפטיר:( לא עכשיו הוא הזמן לדבר 
היפך שבחו של אדם הראשון, שמצינו22 אודותיו שתי דעות אם משיח יהיה גדול ממנו 

או שהוא גדול אפילו ממשיח!

ונקודת הדברים - שלמרות היות העונש תוצאה ומסובב מהחטא, ובמילא צריך העונש 
לבוא תיכף ומיד אחר החטא, מכל-מקום, ממתין הקדוש ברוך הוא ומורה דרך תשובה23, 
זו בלבד שעוקרת את החטא מעיקרא24,  יתכן שיעשה תשובה מעלייתא שלא  שהרי 
אלא עוד זאת שזדונות נעשו לו כזכיות25, ואז, לא זו בלבד שלא יגורש מגן עדן, אלא 

אדרבה – הגן עדן שלו יהיה באופן נעלה עוד יותר!

לכל אחד יש סיכוי להועיל לקדושה
מהנהגת הקב"ה עם אדם וחווה, למד יוסף שצריך לסייע ולתת הזדמנות גם לאנשים שנמצאים 

במצב ירוד, כיון שאין לדעת מה יהיה בסופם, ואולי יום אחד הם יועילו לקדושה.

...ומענין זה שלמדים בפרשת בראשית, אשר מבלי הבט על המצב הבלתי רצוי בהווה, 
יש להמתין ולקוות שיהיה ענין התשובה כו' - למד יוסף בנוגע להנהגתו בארץ מצרים: 

גם כאשר מדובר אודות הכהנים של פרעה מלך מצרים, תוקף הקליפה - הרי לעולם אי 
אפשר לדעת מה יהיה בסופם, 

"יתר  דבר  ובסופו של  מדין"27,  ו"כהן  מ"יתרו", שהיה משרי פרעה26,   - לדבר  וראיה 
פרשה אחת בתורה"28, שזהו ענין של יתרון והוספה גם לגבי משה, על דרך מעלת בעלי 

תשובה )יתרו( על צדיקים )משה(.

... וזהו גם תוכן ברכתו של יוסף "מבורכת ה' ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רובצת 
ואפילו  ביותר,  למטה  עד  והשפעה  ברכה  המשכת  הוא  יוסף  של  שענינו   – גו'"  תחת 

לכהנים שבארץ מצרים, כיון שיכול להיות מזה תועלת בקדושה כו'. 

ובענין זה מתבטאת גודל מעלתו של יוסף - שעליו נאמר29 ״טוב עין הוא יבורך כי נתן 
מלחמו לדל".

21( ראה ש"ך עה"ת קדושים יט, כג ד"ה עוד ונטעתם )מב, ב(. הובא 22( 
בלקו"ת ר"פ קדושים.

22( ראה סה"מ תרל"ה ח"א ס"ע רסה ואילך. וש"נ.
23( ראה ירושלמי מכות פ"ב ה"ו. יל"ש תהלים רמז תשב.

24( ראה יומא פו, סע"א.

25( יומא פו, ב.
26( ראה שמו"ר פ"א, כו.

27( ר"פ יתרו.
28( פרש"י עה"פ.

29( משלי כב, ט. וראה זח"ג קל, א.
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חלק שלישי של השיחה
תמיד צריך לעזור לזולת מבלי הבט על רמתו הרוחנית

ישנם כאלו שאין להם סבלנות להקדיש זמן לזולת, בפרט לאנשים נחותים מבחינה רוחנית. 
עליהם ללמוד מיוסף, ומהנהגת הקב"ה עם אדם וחווה, ולהבין שכשפוגשים יהודי שצריך 

עזרה, יש להניח הכול בצד ולעזור לו. 

וכבכל עניני התורה - יש גם בענין זה הוראה נצחית, היינו, שזהו ענין שנוגע )לא רק 
גם  זמן,  ובכל  מקום  בכל  מישראל,  ואחד  אחד  לכל  גם(  אלא  בשעתו,  הצדיק  ליוסף 

בשמחת תורה תשכ"ה בברוקלין:

ובהקדמה - שישנם כאלה שאין להם סבלנות להתעסק עם הזולת, ומה גם - טוענים 
כן לא פעלו גדולות בשינוי מצב  ואף על פי  הם - שכבר עשו מה שיכולים לעשות, 

היהדות לטובה, וכיון שכן, הרי מוטב שיתעסקו עם עצמם.

ואם הדברים אמורים  "חייך קודמים",  חז"ל30  הרי אמרו   - הם  טוענים   - הכי  ובלאו 
"בריות בעלמא"  - הרי כשמדובר אודות כאלה שהם בבחינת  אפילו ביחס ל"אחיך" 
]כפי שמדייק אדמו"ר הזקן בתניא פרק ל"ב בביאור לשון חז"ל31 "אוהב את הבריות"[, 
היינו, שמעלתם היחידה היא שנבראו על ידי הקדוש ברוך הוא - על אחת כמה וכמה 

ש"חייך קודמים".

 ...וזוהי נקודת ההוראה והנתינת כח שלוקחים משיעור חומש היומי - החל מפרשת 
ועבודתו  ומקורו  לשרשו  בהתאם  שהיא  יוסף  של  ברכתו  אודות  מדובר  שבה  ברכה 
המיוחדת באופן ד״טוב עין״, והמשכו בפרשת בראשית שבה מדובר אודות הנהגתו של 
הקדוש ברוך הוא בהענין דגמילות חסדים – שכשאר פוגשים יהודי שצריך עזר וסיוע 

באיזה ענין, אזי צריך להניח את כל עניניו הצדה וליתן מלחמו לדל כו׳.

 משיחת יום שמחת תורה, ה׳תשכ״ה, רשימת השומעים בלתי מוגה.
 תורת מנחם ה'תשכ"ה ח"א ע' 138

30(  ב״מ סב, א.  
31(  אבות פ״א מי״ב

חלק שלישי – ההוראה עבורנו
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מקור 6 

יד  כתב  את  נלמד  ערומים",  מלביש  אתה  ו"אף  לדל",  מלחמו  "נתן  הרבי  לדברי  בהמשך 

קודשו של הרבי לר' דוד הילמן ע"ה, המופיע בתחתית מכתב שהרבי כתב לו בכ"ו אלול 

את  מסביר  ספורות  ובמילים  יתוֹ",  ְוִכסִּ ָערֹם  ִתְרֶאה  י  "כִּ הפסוק  על  נעמד  הרבי  בו  תש"ט, 

הפירוש הרוחני בהאכלת והלבשת העני. 

מכתב לרב דוד הילמן

ומה ששואל במכתבו להוראות, כבר אמרז״ל הוראה כללית - בפי׳ הכתוב בישעי׳ נז: 
הלוא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי תראה ערום וכסיתו - שמדבר 
בערום מן המצות, וברעב ללחמה של תורה, וחסר חסות בית התפילה )ומובן, שאם אינו 

מרגיש ברעבונו, הרי עניותו גדולה ביותר(.

- ומוסיף ומסיים הכתוב: ומבשרך - גם כן - לא תתעלם! 

הוראה לכל משך ימי חיי האדם בפסוק אחד!

  
ספר ישעיהו, פרק נ״ח, פסוק ז׳

ִביא  ים ְמרּוִדים תָּ ֲהלוֹא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך, ַוֲעִניִּ
ם׃  שְָׂרָך לֹא ִתְתַעלָּ יתוֹ, ּוִמבְּ י־ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכסִּ ָבִית, כִּ
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העשיר הקמצן
 הסיפורת החסידית

בשביל להמחיש נקודה זאת, נסיים עם סיפור מאדמו״ר הזקן ורבי לוי יצחק מברדיטשוב, 

שאספו תרומות כדי להציל חתן יתום, וכשפגשו יהודי עשיר שהיה במצב נחות שגרם לו 

לתת מטבע נחושת חלודה, אדמו״ר הזקן התייחס אליו בכבוד והודה לו במאור פנים, ובכך 

עדין  למצב  ולחזור  מהעבר,  משקע  בגלל  שנגרם  הנחות  הנפשי  ממצבו  לצאת  לו  אפשר 

ונעלה יותר.

כמובן שאין המשל דומה לנמשל בכל הפרטים, אך הסיפור ממחיש את הנקודה שהדרך 

הנכונה להתייחס לאדם שנמצא במצב שפל, הוא חסד ומאור פנים, וכך יכולים לעזור לו 

לצאת ממצבו.

הוא היה נותן לכל פונה מטבע נחושת חלוד עד ש... 
בעיירה קטנה בבלרוס חי לו עשיר גדול שהיה, לא עלינו ולא עליכם, קמצן מושבע. 
בכל פעם שהיו פונים אליו לבקשת עזרה – בין אם הייתה זו בקשת עזרה לכלה יתומה, 
– הוא היה מעניק  אלמנה המשוועת לפת לחם או עני מרוד שנזקק לדרוש ברופאים 
נחושת חלודה בת חמש קופיקות. למזלו, לא היה עליו לחפש אחר מטבעות  מטבע 
נחושות חלודות שכן כל מי שקיבל את המטבע זרק לו אותה בפרצוף. אט אט הפסיקו 

גבאי הצדקה להתדפק על דלתות ביתו.

ויהי היום ועסקניה המכובדים של העיירה שידכו בין בחור צעיר, יתום מאביו ומאמו, 
תלמיד חכם ובעל מידות נעלות, לבין נערה – יתומה אף היא – יפת תואר בפנימיותה 
החתונה  בגדי  את  הכינה  התופרת  למאמץ:  נרתמו  העיירה  תושבי  כל  ובחיצוניותה. 
חינם אין כסף; נשות העיירה קצצו וטיגנו, קילפו ובישלו; השמש ניקה היטב את בית 
הכנסת שם היה אמור להיערך האירוע והחסונים שבין התושבים גררו את השולחנות 

והציבו את הכסאות במקומם.

אלא שברגע האחרון אירעה צרה של ממש: בבוקר ביום החתונה הופיע שוטר כשבידו 
צו המורה לקחת את החתן אל הצבא! לא הועילו תחנוניו של החתן ובכייתה של הכלה, 
החתן הובל אחר כבוד לבית המשטרה המקומית, משם היה עליו להישלח לבסיס צבאי 

אי-שם בקצה המדינה.

בעיירה נכח רבי שניאור זלמן מליאדי, מייסד חסידות חב"ד, שיחד עם העסקנים מיהר 
לביתו של מפקד המשטרה כדי לבקש ממנו לשחרר את הצעיר. בתחילה סירב המפקד 

לשמוע את דבריהם אך לבסוף נענה ואמר:

היתום  הצעיר  את  אשחרר  רובלים,  אלף  לי  תעניקו  אם  פחות!  לא  רובלים,  "אלף 
לחופשי".
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"עוד לפני שקיעת החמה נביא לך את הסכום שביקשת" השיב רבי שניאור זלמן מידית.

העסקנים לא האמינו למשמע אוזניהם. אלף רובלים הם סכום עתק! מהיכן ישיג רבי 
שניאור זלמן את הסכום האגדי?

"על האלוקים נאמר כי הוא 'אבי יתומים'", השיב רבי שניאור זלמן ברוגע. "אני בטוח 
שהוא לא יעזבנו."

רבי שניאור זלמן ניגש מיד לעבודה. הוא נפגש עם הרב המקומי ויחדיו הרכיבו רשימה 
של בני הקהילה ואת תרומתם המשוערת. כשסיימו, הביט רבי שניאור זלמן ברשימה. 
יעזור  כבר  "מה   – העיירה?" התעניין.  את שמו של עשיר  ברשימה  כללת  לא  "מדוע 
מטבע הנחושת החלוד שלו?" השיב הרב כשהוא מעווה את פניו. "בכל זאת, עלינו לתת 
לו הזדמנות להיות שותף במצוות פדיון שבויים" השיב רבי שניאור זלמן. "הוסף את 

שמו בראש הרשימה וניגש אליו לפני כולם".

העשיר הקמצן לא היה מורגל באורחים שבאו לבקרו וכששמע צעדים ליד ביתו מיהר 
אל החלון. כשהבחין בדמותם ההדורה של רבי שניאור זלמן והרב המקומי העושים את 
דרכם בשביל המוליך אל הבית מיהר לפתוח את הדלת לרווחה. "במה זכיתי לאורחים 

חשובים כל-כך"? שאל-אמר. "היכנסו נא. לכבוד גדול הוא לי".

לו על החתן היתום ומפקד המשטרה  זלמן החל לספר  ורבי שניאור  נכנסו  האורחים 
החמדן. "עלינו להשיג אלף רובלים עד שקיעת החמה" סיפר לו.

הנחושת  לכיסו, שלף את מטבע  ידו  את  הושיט  הוא  דבר.  ולא אמר  העשיר הקשיב 
החלוד והגישו לרבי. רב העיירה פתח את פיו כדי לומר משהו אך רבי שניאור זלמן 
הקדימו: "אני מאוד מודה לך על תרומתך" אמר תוך שהוא לוקח את המטבע, "תזכה 

למצוות" הוא קם והחל לפסוע לעבר הדלת.

"רק רגע" קרא אחריו העשיר, "נדמה לי שתרומתי הייתה קטנה מדי... אתן לכם רובל 
שלם." רבי שניאור זלמן לקח את המטבע, בירכו בידידות והחל לפסוע לעבר הדלת 
כשהעשיר קרא אחריו בשלישית: "רגע, רגע... גם הפעם תרומתי הייתה קטנה מדי" 

והוא שלף מכיסו שטר בן עשרה רובלים.

הדבר חזר ונשנה מספר פעמים. העשיר מוציא מכיסו סכום גדול יותר, הרבי מברכו 
בחום וניגש אל הדלת כשהעשיר קורא ולו ומגדיל את סכום תרומתו.

לפתע פרץ העשיר בבכי.

הרבי הביט בו בעיניים אוהבות והמתין עד שיסיים לבכות. "לפני מספר שנים הענקתי 
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לקבצן מטבע נחושת" סיפר העשיר כשנרגע, "והלה זרק אותה בפניי. כעסתי והחלטתי 
שאתן את המטבע לכל מי שיבקש ממני נדבה. רק מי שיקח אותה בסבר פנים יפות יזכה 

לתרומה הגונה ומכובדת.

"כך חלף זמן אך המטבע נשארה אצלי. כולם זרקו אותה בפניי בתוספת קללות ונאצות, 
שמי נודע בכל הסביבה כקמצן מושבע ואנשים החלו להתרחק ממני בסלידה. רק אתה, 
רבי, קיבלת את המטבע ואף בירכת אותי על תרומתי. בזכותך הפכתי היום להיות לאיש 

אחר.

"כעת" סיים, "אתן לכם את כל הסכום הדרוש כדי שנוכל ללכת מיד למפקד המשטרה 
ולשחרר את החתן המסכן".

בלב שמח הלכו השלושה לשחרר את החתן. החתונה שנערכה במועד הייתה שמחה כל-
כך והעשיר הקמצן – שלמעשה לא היה קמצן כל-כך – שימש כשושבין.

למחרת בבוקר הלך החתן לרחוץ בנהר, שם גילה תיק שנפל מעגלתו של מפקד המשטרה. 
הוא פתח את התיק וגילה אוצר של ממש: אלף רובלים במזומן! הוא מיהר עם המציאה 
לרב העיירה שאמר לו: "זוהי מתנת החתונה של רבי שניאור זלמן. כסף זה יסייע לך 

להסתדר בפרנסה מכובדת; לך לשלום ויהא האלוקים עמכם".

he.chabad.org/1234338

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 13


