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פרשת ויחי
מט-בראשית פרק

 ּכן וְ הּוא
ֹ  בּולן ְלח" !ף י ִ ַּמים יִ ְׁש
ֻ$
ְז

{}יג

:דן
ֹ ֽ  ִצי- !ף אֳנִ ּי* !ת וְ י ְַרכָ ת ! עַ ל.ְלח
רש"י
,seg ,evx` didz mini seg lr .זבלון לחוף ימים
l` xicz ievn didi `ede ,f"rla `"wxn ,xtq enebxzk
my ze`ian zeip`y ,lnpd mewna ,zeip` seg
oefn `ivnne ,`ihnwxta wqer oeleaf didy ,`ihnwxt
dyn xn`y `ed ,dxeza miwqer mde ,xkyyi hayl
`vei oeleaf ,jild`a xkyyie jz`va oeleaf gny

 וירכתו על:mild`a dxeza wqer xkyyie ,`ihnwxta
enk ,eteq . וירכתו,oecivl jenq didi eleab seq .צידן
:okynd izkxile

אבן עזרא
 והוא, ופי' לחוף מחוז. גם זה לאות כי זאת דרך נבואה.לחוף ימים
:מגזרת חופף עליו כל היום כי האניות לא תעמדנה במקום מגולה לרוח

בעל הטורים
 כתיב חסר צידן ל' צידה שהיה מספיק מזון.וירכתו על צידן
:ליששכר
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בץ ֵּב"ין
מר ּגָ  ֶרם רֹ ֵ 
ח ֹ.
שכר ֲ
}יד{ יִ ּׂשָ ָ
ַ ֽה ִּמ ְׁש ְּפ ָ ֽתיִ ם:
רש"י
יששכר חמור גרםler laeq ,zenvr lra xeng .

 :cak `yn eze` oipirhny wfg xengk dxezרבץ בין
המשפתיםdpil el oi`e dlilae meia jldnd xengk .
inegza oinegzd oia uaex ,gepl dvex `edyke ,ziaa
:`ihnwxt my jiledy zexiird

אבן עזרא
בין המשפתים .יתכן היותו מגזרת ה' תשפות שלום לנו )ל' שימה
תשית שלום לנו – רש"י שם(:

בעל הטורים
יששכר חמר גרם .קרי ביה חמור גורם ששמעה לאה קול צעקת
החמור ויצאה לקראת יעקב והביאתו לאהלה :בין המשפתים .ב' במסורה
ָשׁ ְב ָתּ ֵבּין ַה ִמּ ְשׁ ְפּ ַתיִם .כמו שהחמור נושא כל המשא כך
הכא ואידך ָל ָמּה י ַ
היה יששכר נושא משאות של ישראל בתורה ורוב סנהדרין היו משל
יששכר .כתיב הכא רובץ בין המשפתים שהיו מרביצין תורה בישראל
בלשכת הגזית שהיתה חציה בקדש וחציה בחול וכתיב התם למה ישבת
בין המשפתים שהיתה נחלתו על שפת הים בין ים ליבשה כדמתרגמינן
ואחסנתיה בין תחומיא:

זוהר
יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים .אמר רבי אלעזר ,וכי
יששכר חמור אקרי? אי בגין דאשתדל באורייתא נקרייה ליה סוס ,או
אריה ,או נמר ,אמאי חמור .אלא אמרו ,בגין דחמור נטיל מטולא ולא בעיט
במאריה כשאר בעירי ,ולא אית ביה גסות הרוח ,ולא חייש למשכב באתר
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מתתקן ,אוף הכי יששכר דאשתדלותיה באורייתא ,נטיל מטולא דאורייתא,
ולא בעיט ביה בקב"ה ,ולא אית ביה גסות הרוח ,כחמור דלא חייש ליקרא
דיליה ,אלא ליקרא דמריה ,רובץ בין המשפתים ,כדאמרינן ועל הארץ
תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל.

אדמו"ר מהר"ש

יששכר חמור גרם .למה דימה השבטים לחיות ובהמות טמאות,
ויובן עפמשנ"ת שהארי' שהוא יותר במעלה למטה הנה הוא חי' טמאה,
והר ִאי'
ע"ד כמו נפילת האבנים מהחומה שהגבוה יותר נופל למרחוק יותרְ ,
דוקא תופס דבר גשמי כו' .שכל הגדול מחבירו יצרו גדול ,ויובן מענין
אהוי"ר שמסתעף מהם בחי' הכעס על ההיפך ,בקנאם קנאת ה' צבאות כו',
ובאמת זהו סיגי הגבורות.

}טו{ וַּיַ < ְרא ְמנֻחָ ה  ִּכ.י *ט!ב וְ אֶ ת-הָ ָ א ֶרץ
ִּכ.י נ ֵָע מָ ה וַּיֵ <ט ִׁש ְכמ!  ִל ְס ֹ*ּבל וַיְ ִ הי
ְלמַ ס-עֹ ֵ ֽבד:
רש"י

וירא מנוחה כי טובzkxean ux` ewlgl d`x .
 :zexit `ivedl daeheויט שכמו לסבל:dxez ler .
ויהי :l`xyi eig` lkl .למס עבדmdl weqtl .
xkyyi ipane xn`py ,oixear ixcqe dxez ly ze`xed
mdiy`x l`xyi dyri dn zrcl mizrl dpia ircei
mdig` lke ,cinrd ze`xcdpq iy`x miz`n ,miz`n
 :mdit lrויט שכמוehd miny hie enk ,enky lityd .
`leaql enky hie ,mixg` mipta mbxz qelwpe`e .mkipf
 ,xtqd lr miayei mdy ,zefegn yeakle ,zenglnויהי
 eizgz yeak aie`dלמס עובד:
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בעל הטורים

למס עובד .ג' במסורה הכא ואידך ביהושע אשר לא הוריש וגו'
ויתנם למס עובד .ויעלה שלמה למס עובד .לומר לא די שלימד תורה לכל
ישראל אלא שהעלה להם מס מממונו שהיה מספיק לכל מי שיבא ללמוד:

אור החיים
וירא מנוחה כי טוב פירוש העולם שנקרא מנוחה  -שהיא טובה,
לשלול הטוב הנדמה בעוה''ז .ויט שכמו לסבול צער העוה''ז .ויהי למס
פירוש שהיה הוא עצמו מם עובד פירוש שפינה עצמו לעבוד ה' ועשה
עצמו כמם הניתן כן נתן עצמו להיות עובד עבודת הקודש העריבה
והנעימה :ויהי למס עובד שכל הנבראים יעלו לו מם לפרנסתו ויעבדוהו
לבן תורה וכמו שמצינו ליששכר עצמו שהיה זבולן עובד אותו וכן בכל
דור ודור:

ספורנו

ויט שכמו לסבול .שני מיני המשא והם עול תורה ועול ציבור
כאמרם רז''ל האי צורבא מרבנן דאיתי' במתא כל מילי דמתא עליה:

ספר הפליאה
בן עזאי הציץ ומת...כשהשיגה נפשו השגה שלימה באור הבהיר בהיר
הוא בשחקים נדבקה נפשו שם כי ראתה מנוחה וירא מנוחה כי טוב
ונשאר הגוף בלא נפש .זהו הציץ ומת...וע"כ יזהר האדם מלעלות בסולם
גבוה כי מדת הדין שומרת השער ופוגעת בו ומשליכתו ,וכי יפול מי
יקימנו ,אך היודע השער ואין לו עיכוב בכניסתו הוא שיש לו רשות לכנוס.

חד ִׁש ְב ֵט"י יִ ְׂש ָר ֵ ֽאל:
}טז{ ָ ּדן י ִ ָ.דין עַ ּמ ! ְּכאַ ַ 
רש"י

דן ידין עמוik enk ,mizyltn enr znwp mewpi .
 :enr 'd oiciכאחד שבטי ישראלeidi l`xyi lk .
ef d`eap `ap oeyny lre ,oici mlk z`e ,enr cg`k
שהרי שמשון נקם נקמות כל ישראל יחדihay cg`k yxtl yi cere .
:dcedin `ay cec `ed ,mihayay cgeink ,l`xyi
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אבן עזרא
: רמז שיהיה בעל דגל כאחד בני הגבירות.דן ידין עמו

בעל הטורים
 ולכן אותיות של ראשי פסוקים, פירוש כדוד.כאחד שבטי ישראל
: בגימטריא כדויד- 'דן' יהי' לישועתך

פן
ֹ   ֶ *ד ֶר@ ְׁש ִפי-ׁש עֲלֵ י. ָדן  נ ָָח-}יז{ יְ ִהי
ּפל
ֹ " ִ *סּוס וַּי-  ֹא ַרח הַ ּנֹ ׁשֵ @  ִע ְּקבֵ י-עֲלֵ י
:ר ְכב ! אָ ֽח!ר
ֹ
רש"י

my lr ok e`xwy ip` xne`e ,ygp `ed .שפיפן

. הנושך עקבי סוס:awr epteyz dz`e enk syep `edy
 ויפל.qeq iawr jyepd ygpl ednce .ygp ly ekxc jk
,oeynya epivn eznbece ,ea rbp `ly .רכבו אחור
.ezn bbd lrye ,'ebe jezd icenr ipy z` 'ebe zRŸ l§ i¦ e©
d`etx oi`y ygp oin my ,onxeg ieigk mbxz qelwpe`e
lkd dyery my lr onxeg iexwe ,ipertv `ede ,ezkiypl
:aex`i - oenki ,ozt enk - `pztke ,mxg

:"יתי יְ הוָ ֽה
ִ  ִק ִּוC}יח{ ִ ֽליׁשּועָ ְת
רש"י
z` mizylt exwpiy `apzp .'לישועתך קויתי ה
:mrtd j` `p ipwfge `p ipxkf xnel eteqe ,eipir
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הרב המגיד ממעזריטש
הנושך עקבי סוס וגו' לישועתך קויתי וגו' .איתא בזוהר הקדוש כי
האותיות נקראים סוס והנקודות נקראות רסן .והנה השכל ,שהם הטעמים,
הוא הרוכב על הסוס ,כי האותיות הם בעצם כגולמים אם לא הנקודות
שעל ידן מתנהגים האותיות .והמנהיגם הוא השכל ,בשביל שהוא רוצה
לגלות חכמתו וצורתו .והנה אותיות התורה או אותיות תפלה שע"י נזכה
לעבודת הש"י ,הם באים לשרשם ויש להם תענוג .אך שאר דבורים ,שאינם
מזה הענין ,הם ג"כ אותיות כמו זה הענין ,אבל הצרופים הם אחרים,
והשכל שהוא רוכב עליהם הוא שכל שפל ושורים עליו קליפות ,והאותיות
עצמם מתקנאים באותיות של התורה .והם המים התחתונים בוכים וכו'.
וכששומעם איש נלבב וחכם אז מעלה ג"כ האותיות ההם מתוך השבירה,
שמסתכל על צירוף הקדוש שבתוכם מאיזה מדה היא ,וע"י המדה מדבק
א"ע להש"י ,ואז מעלה האותיות ההם ומכניס בהם אלוקות .ועי"ז,
כשסיפרו לפניו איזה מעשה שיש בה איזה רעה ח"ו ,כששומע זה ,מעלה
ניצוץ הקדוש כנזכר ,ואז מכניס אלוהות בצירוף אותיות הנזכרים ,אז יכול
לתקן הדבר ההוא...וזהו יהי דן ,דהיינו מה שהיה בחי' דלי"ת עתה נעשה
נון פשוטה ,שהיא עלמא דחירות .הנושך עקבי סוס ,דהיינו אותיות
התחתונים שהיו בעקבים .ויפול רוכבו אחור ,דהיינו השכל הרע שהיה
שורה עליהם .וכשהוא כן ,לישועתך קויתי ה'.
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