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 ִמספרים 

 על הפרשה

 

 

 

 למשל ולשנינה

 

יתָ  י ְוָעשִׂ ָמדִׂ י ָנא ַאל ֶוֱאֶמת ֶחֶסד עִׂ ְקְבֵרנִׂ ם תִׂ ְצָריִׂ   ְבמִׂ

 

לאחרונה על מצוות  מאמרים וענינים שלמדמאמרי חז"ל רבים התנגנו בראשו של שחר. 
 מעשר כספים. 

כלומר יש לו לאדם להפריש מעשר מנכסיו ומרווחיו לפרנסת העניים. ואמנם הבטיחה 
ולא עוד אלא שמתעשר. מה גם, שמותר לבחון  התורה, כי אין אדם נהיה עני מן הצדקה,

 ולהיווכח שאכן מתעשרים ממעשה הצדקה. -את הקב"ה במצוה זו 

שלום בית. רעייתו לעולם  שחר, יהודי בעל לב חם, החליט לנסות. ברם, בעיה אחת צצה.
 לאביונים. הלרעיון זה, לשתף ולתת מכספ לא תסכין

על אסיפת התרומות לקופת הצדקה, חשב, ומצא עצה. הלך בחשאי לגבאי הממונה 
ש"ח,  01,111והפקיד בידו שטר חוב. בשטר זה נאמר, כי "מר שחר, לווה ממוכ"ז סך 

 ".9112וישיבם לו, לא יאוחר מתום שנת הכספים 

כאשר הגיעו גבאי הצדקה לפני כשבועיים, אל ביתו של שחר, עשה זה את עצמו 
הרי לא היה לה פתחון פה, חובות  - כתמה, "ונזכר", ומיד שילם את "חובו". ואשתו

 צריך לשלם.

 ביאר לו כי מעשהו הוא בגדר "חסד ואמת".כאשר שמע רבו את המעשה, 

שהרי כאשר יעקב מבקש מיוסף שיקברהו במערת המכפלה, אומר לו "ועשית עמדי 
 חסד ואמת". והלא, חסד אינו אמת. ואם מעשהו מצד האמת אין כאן חסד?

ף, הלא עתיד פרעה למנוע ממך מלהעלותני לארץ כנען, על כן אלא כך אמר יעקב ליוס
כאשר הנך 'נשבע', השבועה הזו הינה חסד, ואילו כאשר תקיים את השבועה, הרי 

 שאז אתה עושה עמי אמת, שהרי חייבים לקיים את השבועה.

בתחילה עשית חסד, כאשר מסרת את שטר החוב,  -סיים הרב, לשחר  -אף אתה 
 אמת, שהרי חובות צריך לשלם.ולבסוף זו היתה 

 
 וכאשר תקום 

 מן הספר...
 

 מתינות והתבוננות

ז חַּ ַּ ִים פ  מ ַּ ל כ ַּ ר אַּ ֹותַּ   ת 

צודק היה ראובן בטענתו. 
ואף יעקב לא הוכיח אותו 

. אלא על מעשהועל 
שעשה את מעשהו 
 בפזיזות.

במעט התבוננות היה כי 
כי כל מעשיו של נמנע. 

 יעקב על פי השכינה היו.

בגלל פזיזות אחת הפסיד 
את את הבכורה וראובן 

 הכהונה. 

יש לו לאדם לעשות את כל 
 מעשיו במתינות.

 שואל כעניין ומשיב כהלכה

 
 /http://bishvil.co.il שני קטנים שהוקדמו לגדולים מהם, בפרשתנו. מי הם? ולמי הוקדמו?

http://bishvil.co.il/
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 ויחיפרשת 

 

 עניני הפרשה:

 שיקברו בארץ כנען. -שבועת יוסף ליעקב  .א

 ברכת יעקב לאפרים ומנשה. .ב

 ברכת יעקב לבניו. .ג

 קבורת יעקב. .ד

 התנצלות האחים בפני יוסף. .ה

 מיתת יוסף. .ו

 
 

 שואל כענין ומשיב כהלכה:

 שניים שהוקדמו בפרשתנו: אפרים וזבולון.

 והוקדמו: אפרים למנשה, וזבולון ליששכר, בברכות יעקב להם.


