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מקור 1  על פי תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קנ"ו ע"א )עם ביאור ותרגום אבן ישראל(
יסגולות ימי השבוע על פי ר׳ יהושע בן לוי 

ן ֵלִוי:  ַע בֶּ ל ר' ְיהוֹשֻׁ ְנָקסוֹ שֶׁ תּוב ָהָיה ַעל פִּ כָּ

רּוׁש "ְולֹא ַאַחת  ת ְיֵהא ָאָדם ְולֹא ַאַחת ּבוֹ. ָמה ַהפֵּ בָּ שַׁ ֶאָחד בְּ ּנוַֹלד בְּ ִמי שֶׁ
ּיוֹם  ְבְראּו ּבוֹ בַּ נִּ ָבר? – שֶׁ ּבוֹ"?... אוֹ כֻּּלוֹ ְלטוֹב אוֹ כֻּּלוֹ ְלַרע. ָמה ַטַעם ַהדָּ

ְך. ָהִראׁשוֹן אוֹר ְוחֹשֶׁ

נְֶּחְלקּו  ּום שֶׁ ָבר? – ִמשּׁ ת ְיֵהא ָאָדם ַרְגָזן. ָמה ַטַעם ַהדָּ בָּ שַׁ ִני בְּ שֵׁ ּנוַֹלד בְּ ִמי שֶׁ
ל  ית, ַוֲהֵרי הּוא ֵאפוֹא יוֹם שֶׁ ֵראשִׁ יֵמי בְּ ְחּתוִֹנים בִּ ִים ָהֶעְליוִֹנים ְוַהתַּ ּבוֹ ַהמַּ

ַמֲחלֶֹקת. 

ּום  ָבר? – ִמשּׁ יר. ָמה ַטַעם ַהדָּ ת – ִיְהֶיה ָאָדם ָעשִׁ בָּ שַׁ י בְּ ִלישִׁ שְּׁ ּנוַֹלד בַּ ִמי שֶׁ
דוֹל. ַפע גָּ שֶׁ ִמיד בְּ ֵהם תָּ ִבים, שֶׁ ְבְראּו ּבוֹ ֲעשָׂ נִּ שֶׁ

 – ָבר?  ַהדָּ ַטַעם  ָמה  ּוָבִקי.  ָחָכם  ָאָדם  ִיְהֶיה   – ת  בָּ שַׁ ְרִביִעי בְּ בָּ ּנוַֹלד  ִמי שֶׁ
אוֹרוֹת. ְוַהָחְכָמה ְמׁשּוָלה ָלאוֹר. ְתלּו ּבוֹ ַהמְּ נִּ שֶׁ

ָבר? –  ת – ִיְהֶיה ָאָדם ּגוֵֹמל ֲחָסִדים. ָמה ַטַעם ַהדָּ בָּ שַׁ י בְּ ֲחִמישִׁ ּנוַֹלד בַּ ִמי שֶׁ
ֵני  ְרְנִסים ֵמֲעבוָֹדָתם ֵאֶצל בְּ ֵאיָנם ִמְתפַּ ִגים ְועוֹפוֹת שֶׁ ְבְראּו ּבוֹ דָּ נִּ ּום שֶׁ ִמשּׁ

ֶחֶסד ה'.  ן ָלֶהם בְּ א ְמזוָֹנם ִנתַּ ָאָדם, ֶאלָּ

וָָּנה  ר ִיְצָחק: ַהכַּ ת – ִיְהֶיה ָאָדם ַחְזָרן. ָאַמר ר' ַנְחָמן בַּ בָּ ֶעֶרב שַׁ ּנוַֹלד בְּ ִמי שֶׁ
ֲהָכָנה  הּוא  ּבוֹ  ה  ַהנֲַּעשֶׂ ר  ִעקַּ ת  בָּ ֶעֶרב שַׁ ן  כֵּ ִמְצוֹת, שֶׁ בְּ ַחְזָרן  ְהֶיה  יִּ ִהיא שֶׁ

ת.  בָּ ְליוֹם ַהשַּׁ

יוֹם  הּוא  שֶׁ ת  בָּ שַׁ בְּ ּנוַֹלד  שֶׁ יָון  כֵּ ֵרא,  ִיקָּ גָּדוֹל  ָקדוֹׁש   – ת  בָּ שַׁ בְּ ּנוַֹלד  שֶׁ ִמי 
ָקדוֹׁש.

<< הרבי 
לכל יום יש סגולה מיוחדת  

ישנה סוגיא בגמרא )בסיום וחותם מסכת שבת(1 שבה מבואר שכל יום מימי השבוע יש 
בו סגולה מיוחדת בנוגע לאופן הנהגתו של האדם שנולד ביום זה.

א. סגולתו של יום חמישי

1( קנו, א 
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ובנוגע ליום החמישי: "מי שנולד בחמישי בשבת – יהיה אדם גומל חסדים. מה טעם 
הדבר? – משום שנבראו בו דגים ועופות", כפי שמבאר רש"י את הקשר – לפי שדגים 

ועופות "אין טורחין לאוכלין, אלא ניזונים בחסדו של הקב"ה".

ביאור הדברים:

ידוע ומבואר בדרושי חסידות2, שכל הענינים דשבעת ימי בראשית חוזרים ונשנים בכל 
שבוע, וזהו הטעם לאמירת "היום יום ראשון בשבת", אף אל פי ש"מבריאת העולם עד 
עתה כבר יש אלפים ורבבות ימים", לפי "שהן ימי ההיקף שחוזרין חלילה", ולכן, "כל 

יום ראשון הוא ממש יום ראשון כמו יום ראשון של ששת ימי בראשית"3...

ומכיון שבכל יום מימי השבוע חוזרים ונשנים כל הענינים שהיו ביום זה בפעם הראשונה 
)בשבעת ימי בראשית(, מובן, שהסגולה המיוחדת דכל אחד משבעת ימי בראשית, יש 

לה השפעה על טבעו ותכונתו של האדם שנולד ביום זה.

חסד הבורא לעופות ודגים

ולכן, מי שנולד בחמישי בשבת – יהיה אדם גומל חסדים – דמכיון שבבריאתו של הקב"ה 
ביום החמישי מורגש הענין ד"גמילות חסדים", שבו נבראו דגים ועופות ש"אין טורחין 
לאוכלין, אלא ניזונים בחסדו של הקב"ה, הנה גם אצלו נעשית תכונה זו וטבע זה – יהיה 

אדם גומל חסדים.

כלומר: נוסף לזה שכל אחד ואחד מישראל חייב לעסוק ב"גמילות חסדים", וכמאמר 
רבותינו ז"ל, על הפסוק "ולדבקה בו", מה הקב"ה גומל חסדים אף אתה גומל חסדים, 
ועד שהענין ד"גמילות חסדים" הוא אחד מהסימנים של בני ישראל: "רחמנים, ביישנים 
וגומלי חסדים"4 – הנה נוסף לזה ישנה הדגשה מיוחדת בנוגע ליהודי זה שנולד ביום 

החמישי בשבוע – שהוא יהיה אדם גומל חסדים...

להוסיף בגמילות חסדים

ביאור ההוראה בנוגע למעשה בפועל:

הוספה בעבודה הפרטית ד"גמילות חסדים". והכוונה בזה – הן בנוגע ל"גמילות חסדים" 
כפשוטה, והן בנוגע ל"גמילות חסדים" במובן הרוחני – שזהו כללות הענין דהשפעה על 

הזולת, הפצת התורה ומצוותי".

וכל זה – באופן שלמעלה ממדידה והגבלה, בדוגמת גמילות חסדים דיום חמישי בששת 
ימי בראשית – "חסדו של הקב"ה".

2( גם בדרושי בעל יום ההולדת )סה"מ תרע"ח ע' רס"ט(.
 3( לקו"ת שה"ש כה, א. 

4( יבמות עט, א.
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מקור 2  בראשית, פרק מ"ט פסוק כ"ב
נוֹת ָצֲעָדה ֲעֵלי־ׁשּור׃ ָרת ֲעֵלי־ָעִין, בָּ ן פֹּ ָרת יוֵֹסף, בֵּ ן פֹּ בֵּ

רש"י:

ַזְרעוֹ ַעִין ָהָרע; לֹט בְּ א ִישְׁ לֹּ ָרׁשּוהּו ְלִעְנָין שֶׁ      ְועוֹד דְּ

<< הרבי 
דגים לא סובלים מעין הרע

ויש להוסיף בזה:

בנוגע למעלת יום חמישי – איתא בגמרא5: "חמישי... נאמרה בו ברכה לדגים" – "פרו 
ורבו ומילאו את המים גו'".

ורבו"  "פרו  ברכת  ואדרבה:  גו'",  ורבו  ד"פרו  הברכה  ישנה  הששי  ביום  שגם  ואף 
דיום הששי היא "ברכה לאדם", שזהו ענין נעלה יותר מאשר "ברכה לדגים", ובלשון 
– אף על פי כן, ישנו עילוי מיוחד בדגים,  הגמרא שם: "ברכה דאדם עדיפא ליה" 
כמאמר רבותינו ז"ל6 על הפסוק "וידגו לרוב בקרב הארץ", "דגים שבים מים מכסין 
עליהם ואין עין הרע שולטת בהם". ומזה מובן שישנו עילוי מיוחד ב"ברכה לדגים" 
– כמאמר רבותינו ז"ל7 "אין הברכה מצויה אלא בדבר שאין העין שולטת בו", "בדבר 

הסמוי מן העין".

מקור 3  תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף כ' ע"א )עם ביאור ותרגום אבן ישראל(
ֲאִני  ָלֶהם:  ָאַמר  ָהַרע?  ֵמַעִין  ִמְתָייֵרא  ֲאדוִֹני  ֵאין  יוָֹחָנן:  ְלר'  ֲחָכִמים  לוֹ  ָאְמרּו 
ן  ן ּפָֹרת יוֵֹסף בֵּ תּוב "בֵּ כָּ ֵאין ׁשוֶֹלֶטת ּבוֹ ַעִין ָרָעה, שֶׁ א, שֶׁ ל יוֵֹסף ֲאִני בָּ ִמזְַּרעוֹ שֶׁ
ְקָרא "ֲעֵלי  ה: ַאל תִּ ְדָרשָׁ ְוָאַמר ר' ָאָבהּו כִּ ָעִין" )בראשית מט, כב(,  ֲעֵלי  ּפָֹרת 

ל ָהַעִין. ִליָטָתּה שֶׁ ִקים ִמשְׁ ים ּוְמסּולָּ ֵהם ְמעּולִּ א "עוֵֹלי ַעִין" – שֶׁ ָעִין", ֶאלָּ

ְלָאְך  ה: "ַהמַּ ת ַיֲעקֹב ְלֶאְפַרִים ּוְמַנשֶּׁ ְרכַּ ר' ֲחִניָנא ֵהִביא ְרָאָיה ְלָכְך ִמבִּ ר' יוֵֹסי בְּ
ַאְבָרָהם  ם ֲאבַֹתי  ִמי ְושֵׁ ֵרא ָבֶהם שְׁ ְוִיקָּ ָעִרים  ַהנְּ ְיָבֵרְך ֶאת  ל ָרע  ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמכָּ
ין  ִים ְמַכסִּ יָּם ַהמַּ בַּ ִגים שֶׁ ֶקֶרב ָהָאֶרץ" )שם מח, טז(, ָמה דָּ ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב בְּ
ל יוֵֹסף ֵאין ַעִין ָהָרע ׁשוֶֹלֶטת  ְך ַאף ַזְרעוֹ שֶׁ ֶהם, כָּ ֲעֵליֶהם ְוֵאין ַעִין ָהָרע ׁשוֶֹלֶטת בָּ

ֶהם. בָּ

ב. נגד עין הרע

5( כתובות ה, א. 
6( ברכות כ, סע"א. 

7( תענית ח, ב. 
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ג. עין הרע לא שולטת 

<< הרבי 
בעשיית טוב - לא לחשוש מעין הרע 

ועל פי זה מובן הקשר המיוחד לדורנו זה – מכיון שנשיא דורנו שמו "יוסף", והרי 
"בתר רישא גופא אזיל".

ההוראה מכל האמור לעיל – בנוגע לפועל: כאשר תובעים שהעבודה תהיה באופן 
שלמעלה ממדידה והגבלה, נתינת צדקה למעלה ממדידה והגבלה, הפצת המעיינות 
למעלה ממדידה והגבלה, וכיוצא בזה – אין מה לפחד ולחשוש מ"עינא בישא". מה 
יאמרו הרואים, ובלשון הכתוב: "למה תתראו", כי: "אנן מזרעא דיוסף קא אתינא 

דלא שלטא ביה עינא בישא"!...

"זרעו של  בתור  עניני העבודה דהפצת המעיינות  בכל  לעסוק  יוצא  יהודי  וכאשר 
יוסף" – הנה גם בהיותו "בקרב הארץ" נפעל הענין ד"וידגו לרוב", בריבוי שלמעלה 
העלם  של  )מקום  הארץ"  "בקרב  שהיותו  בלבד  זו  לא  כלומר,  והגבלה,  ממדידה 
ידי  על  דוקא  אדרבה:  אלא  ושלום,  חס  בעבודתו  חלישות  פועל  אינו  כו'(  והסתר 
לולי ההעלם  יותר ממה שהיה  גדול  – בריבוי  ד"וידגו לרוב"  נפעל אצלו הענין  זה 
וההסתר ד"בקרב הארץ", "כיתרון האור מן החושך וכיתרון החכמה מן הסכלות", 

ועד ש"כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ"!

מדוע שבט לוי היה הכי קטן? 

לשאר  ביחס  באוכלוסין  מועט  שהיה   – לוי  לשבט  בנוגע  נפלא  דבר  שמצינו  וכפי 
השבטים, דלכאורה תמוה ביותר: שבט לוי הוא השבט הנבחר מכל שבטי ישראל 
לעמוד לפני ה' לשרתו, ועליהם אומר הקב"ה "אני חלקך ונחלתך", "ה' מנת חלקי 
וכוסי אתה תומך גורלי"8, ואם כן, כיצד יתכן שדוקא שבט לוי יהיה מועט באוכלוסין, 

"איך לא יהיו עבדיו וחסידיו ברוכי ה' כשאר כל העם"?! 

אצלם  היתה  מצרים,  בשעבוד  שהיו  ישראל  בני  שכל  בדבר9  הטעמים  אחד  וידוע 
הברכה ד"כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ", מה שאין כן שבטו של לוי שלא היה 
בשעבוד מצרים, לא זכה לברכה זו, ולכן "היו פרים ורבים כדרך כל הארץ". ומזה 

רואים את גודל הענין ד"כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ"!

8( כמבואר כרמב"ם סוף הל' שמיטה ויובל. 
9( רמב"ן במדבר ג, יד.
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ובנוגע לעניננו: לאחרי כל הענינים שעברו על "זרעו של יוסף", החל מ"יוסף" עצמו 
– נשיא דורנו, עד למעמד ומצב ד"כאשר יענו אותו" למעלה מכל השערה ומדידה 
והגבלה – הרי בודאי שצריך להיות הענין ד"כן ירבה וכן יפרוץ", "וידגו לרוב", הן 
דהפצת  לענינים...  בנוגע  כמה  כמה  אחת  ועל  כפשוטם,  גשמיים  לענינים  בנוגע 

היהדות והמעיינות!

וזוהי ההוראה בנוגע לפועל – שאין להתחשב עם העובדה ד"כאשר יענו אותו", מה 
זה מבלבל ומפריע לעבודה, אלא  זו בלבד שאין  ולא  בזה,  וכיוצא  יאמרו הרואים, 

אדרבה: "כן ירבה וכן יפרוץ"!

ובודאי יוצאים ידי חובת הענין ד"כאשר יענו אותו" – בענינים של מה בכך, בדיבור 
בעלמא כו', על דרך המבואר בכמה מקומות בנוגע לשעבוד מצרים, שתמורת הענין 
דעבודת פרך "בחומר ובלבנים" כפשוטו, יוצאים ידי חובה על ידי העמל והיגיעה 
– דא ליבון הלכתא". כך שבזה  – דא קל-וחומר, ובלבנים  בלימוד התורה, "בחומר 
החל  יפרוץ",  וכן  ירבה  "כן   – מזה  וכתוצאה  אותו".  יענו  ד"כאשר  הענין  מתבטא 
ומכיון  דהלכתא",  אליבא  שמעתא  "לאסוקי  השלימות,  בתכלית  התורה  מלימוד 
נמשך  יפרוץ"  וכן  ירבה  ד"כן  מובן, שהענין  לידי מעשה",  ש"גדול תלמוד שמביא 

ונפעל גם בענינים של מעשה בפועל.

וכפשוטם של דברים: בני חיי ומזוני רויחי, ובכולם רויחי. הן מזוני רויחי, והן בני 
וחיי באופן דרויחי, הן ברוחניות הענינים, והן – ובעיקר – בענינים גשמיים כפשוטם.

 משיחת כ"ף מרחשון ה׳תשד״מ, רשימת השומעים בלתי מוגה.

תורת מנחם, ה'תשד"מ חלק א', ע' 478.


