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 למשל ולשנינה

 

ה ְצבּו ַאל ְוַעתָּ עָּ יֶכם ִיַחר ְוַאל תֵּ ינֵּ נָּה ֹאִתי ְמַכְרֶתם ִכי ְבעֵּ   הֵּ
ַחִני ְלִמְחיָּה ִכי יֶכם יםִק ֹל-א   ְשלָּ   ִלְפנֵּ

 

 הנזק. בועז, מלטש יהלומים במקצועו, לא ידע כיצד יוכל לתקן את 

ליטוש יהלומים מלאכה עדינה ודקה עד מאד, וברגע אחד של חוסר ריכוז, שרט בועז 
את היהלום אותו ליטש, שריטה חסרת תקנה. לא היתה שום אפשרות לתקן את 

 ערכו.הנזק, ללא הקטנת היהלום, וממילא להוריד ב

כאשר סיפר זאת לרעייתו, העלתה עצה, לחרוט על היהלום קישוט או ציור, וממילא 
 העלים את השריטה. וכך אכן עשה, וחרט על היהלום צורת מגן דוד.ל

בסופו של דבר, נמכר יהלום זה, במחיר השווה כמעט לפי שניים מערכו, וזאת רק 
 החריטה המיוחדת שעיטרה אותו.משום 

צונו של מקום. ברם, כך הוא הדבר אצל כל בעל תשובה. אכן נעשתה כאן עבירה על ר
של העבירה גורמת שיהיה חביב ויקר אצל הקב"ה יותר החרטה שבאה על מקומה 

  מצדיקים גמורים.

נמצא כי החטא שבא להרחיק את האדם מהקב"ה, הוא הסיבה לקרבה הגדולה 
 שבאה לאחר מכן.

הוא הדבר שאומר יוסף לאחיו. דוקא במקום שהנכם חושבים כי עשיתם רעה, משם 
 דוקא צומחת הטובה הגדולה ביותר. 

ה ם ֹלא ְוַעתָּ ם ַאתֶּ א   ִכי ֵהנָּה ֹאִתי ְשַלְחתֶּ ל ּוְלָאדֹון ְלַפְרֹעה ְלָאב ַוְיִשיֵמִני יםִק ֹל-הָּ  ֵביתוֹ  ְלכָּ
ל ּוֹמֵשל ץ ְבכָּ רֶּ ִים אֶּ . דוקא במקום בו היתה שריטה, ודוקא השריטה שהיה נראה ִמְצרָּ

 כי הורידה מערכו של היהלום, היא שגרמה לבסוף להעלות את ערכו.

 

 
 וכאשר תקום 

 מן הספר...
 

 תורה

ַלח ְיהּוָדה ְוֶאת ָ  יֹוֵסף ֶאל ְלָפָניו ש 
ָנה ְלָפָניו ְלהֹורֹת   ּגֹש ְ

זהו כוחה של תורה, שעמה 
ניתן לעבור את הקשה 
 שבגלויות ולצאת בשלום.

שהרי יוסף הצדיק נמצא 
ערות  -בארץ מצרים 

הארץ, ומי גרם לו שיוכל 
לנצח את יצרו, התורה 

יעקב טרם נפרד שלמד עם 
 ממנו.

לכן, טרם ירדו בית ישראל 
 נשלח יהודהלגלות מצרים 

להקים בתי  -" להורות"
  מדרשות לתורה.

 

 שואל כעניין ומשיב כהלכה
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 ויגשפרשת 

 

 עניני הפרשה:

 ויוסף. יהודה .א

 .ולאביו התגלות יוסף לאחיו .ב

 יעקב יורד למצרים. .ג

 שבעים נפש ירדו מצרימה. .ד

  החלה גלות מצרים. .ה
 שולח את יהודה לפניו.

 יש צורך לפייס ולרצות את פרעה, כדי שיתנם לשבת בארץ גושן.

  יוסף מגלה את כל מצרים. .ו
 כדי שאחיו לא יתביישו.

 

 שואל כענין ומשיב כהלכה:

 יוסף:הסימנים שמסר 

 אני מהול כמותכם, ופי מדבר בלשון הקודש. -לאחים 

 כשפירש ממנו עסקו בפרשת עגלה ערופה. -ליעקב 

 


