
גליון שבועי במשנת מרן
האור החיים הק' זיע"א

ובחרת בחיים
בס"ד, גליון קכ"א,  פרשת וזאת הברכה תשפ"ב

)לג,  ְּבֹאָהֶליָך  ְוִיָּׂששָכר  ְּבֵצאֶתָך  ְזבּוֻלן  ְׂשַמח  ָאַמר  ְוִלְזבּוֻלן 
יח(.

את  ויששכר.  זבולון  שבטי  את  משה  ברך  זו  בברכה 
זבולון ברך שיצליחו במסחרם, ואת יששכר ברך שיצליחו 
בלמודם בבית מדרשם, כפי שפרשו חז"ל )הובא ברש"י( 
יעסק  שזבולון  ביניהם,  שתפות  עשו  וזבולון  שיששכר 
בסחורה, כפי שנאמר )בראשית מט, יג(: 'ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים 
ִיְׁשֹּכן', ויפרנס את שבט יששכר אשר יושב ועוסק בתורה. 
הקדימה התורה את זבולון ליששכר, לפי שעל ידי זבולון 

זוכה יששכר לעסק בתורה.

לשון שמחה
יש להתבונן מדוע בחר משה רבנו לברך את שבט זבולון 
מצינו  שלא  השבטים  משאר  בשונה  'שמחה',  בלשון 
שהזכיר לשון זו, והלא היה יכול לברכם בלשון הצלחה 

או ברכה, ומדוע נקט בדוקא לשון שמחה.

נראה לבאר זאת בשתי דרכים:
בעניינים  שייכת  שמחה  שאין  שידוע  מה  פי  על  א. 
גשמיים, כפי שנאמר )קהלת ב, ב( 'ּוְלִׂשְמָחה ַמה ֹּזה ֹעָׂשה', 
ופרשו חז"ל )שבת ל:( שהכונה לשמחה שאינה שמחה של 
מצוה, לכך בא משה וחידש בברכתו לשבט זבולון, שהגם 
שהם עוסקים בסחורה ראוי להם לשמח בעסקיהם, וטעם 
הדבר לפי ש'ִיָּׂששָכר ְּבֹאָהֶליָך', כיון שהם זנים ומפרנסים 
את שבט יששכר, ועל ידי זה שהם עוסקים בסחורה יכול 
שבט יששכר לישב ולעסק בתורה. נמצא שעסק סחורתם 

הוא ענין של מצוה ועל כן ראוי להם להיות בשמחה.
ב. בדרך נוספת נראה לבאר, שהיוצאים לסחורה אינם 
יכולים לשמח לפי שאינם יודעים האם יצליחו בסחורתם 
או לא, והרי הם יוצאים בחשש שמא לא יצליחו, ורק לאחר 

הם  יכולים  אז  שהצליחו  כשרואים  העסק  גמר 
לשמח. זהו שאמר משה רבנו לשבט זבולון, 

שהם יכולים לשמח כבר בשעת יציאתם לסחורה, מפני 
שבטוחים הם בהצלחתם בעסקיהם, שהרי הם כשלוחים 
של שבט יששכר העוסק בתורה על ידם, ושלוחי מצוה 

מבטחים הם שיצליחו ולא ינזקו.

'ִיָּׂששָכר – ְּבאָֹהֶליָך' של זבולון
ְּבֹאָהֶליָך'  'ְוִיָּׂששָכר  שנאמר:  מה  אלו,  פרושים  שני  לפי 
הוא המשך לברכת זבולון, כלומר, שיש לזבולון לשמח 
בצאתו לסחורה מפני ש'ְּוִיָּׂששָכר ְּבֹאָהֶליָך'. לפי זה נמצא 
ש'ְּבֹאָהֶליָך' הכונה לאהלי זבולון, שהרי אליו מדבר משה 
כעת, ואף שיששכר יושב באהלים שלו ולא בשל זבולון, 
מפני  לזבולון  יששכר  אהלי  את  משה  יחס  מקום  מכל 
שהוא  זה  ידי  על  אהליהם  את  והבונה  המעמיד  שהוא 

מפרנסם.
יתכן גם לפרש ש'ֹאָהֶלי ָך' אינו חוזר אל זבולון, אלא על 
'ְׂשַמח' מתפרשת  ותבת  באהליו,  בתורה  יששכר שעוסק 
ְזבּולּון  ְׂשַמח  כאלו אמר:  יששכר,  וגם על  זבולון  על  גם 

ְּבֵצאֶתָך ּוְׂשַמח ִיָּׂששָכר ְּבֹאָהֶליָך.

נקט אוהל ולא בית
לפרש  יש  בית,  ולא  'אהל'  לשון  משה  שנקט  הטעם 

בשתי דרכים: 
בתורה  ועוסקים  יושבים  יששכר  שבט  שבני  כיון  א. 
ואינם מתעסקים כלל בצרכי העולם הזה, הרי הם קובעים 
את עקר דירתם בעולם הבא ומתיחסים לעולם הזה רק 

כדירת עראי, ולכך נקט לשון אהל שהוא לשון עראי. 
ב. 'אהל' הוא כנוי לשכינה, כמו שנאמר )תהלים עח, ס(: 
שכינה  בתורה  זה שעוסקים  ידי  ועל  ָּבָאָדם',  ִׁשֵּכן  'ֹאֶהל 
שרויה עליהם. ואף לפי הפרוש הראשון, ש'אהליך' חוזר 
גם על זבולון, יש לפרש כן, שכיון שהם המפרנסים את 
שבט יששכר העוסקים בתורה, ממילא שורה השכינה גם 
ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  'ֶצֶדק  יד(:  )תהלים פה,  עליהם, כפי שנאמר 
ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו' – 'צדק' הוא כנוי לשכינה, והוא מהלך 
לפניהם אף שהם יוצאים לסחורה, כיון שעושים זאת 
שייך  ולכך  יששכר,  של  התורה  החזקת  לצרך 

לשון 'אהליך' גם על שבט זבולון.

ביאור ברכת 'ְׂשַמח ְזבּוֻלן ְּבֵצאֶתָך 
ְוִיָּׂששָכר ְּבאָֹהֶליָך'

שלחן שבת
האור החיים 
עם

פירוש האוה"ח הק' בהגשה מעובדת ובשפה ברורה
לעילוי נשמת צילה ע"ה בת ר' מאיר ודורה ז"ל
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גם אתם זכיתם 
לישועה בזכות

רבנו האור 
החיים הקדוש?

כתבו לנו לפקס: 077-4702681
p0774702681@gmail.com או למייל המערכת

אור הישועות
ישועות, סיפורים ועובדות נפלאים 

בזכות רבינו

לימוד ושינון בתורתו של האור החיים הק'
על מנת לעודד את הלימוד וההבנה בפירוש הקדוש

יוצאין מכון 'לאור באור החיים' במיזם שבועי של מבחן שבועי נושא פרסים
שיערך בעזרת ה' מידי מוצש"ק בשעה 22:00 בקו טלפון ייחודי מבית פון קליק.

המשתתף שיגלה את הבקיאות המרשימה ביותר 
יקבל ב"ה שי מיוחד.

אז איך משתתפים:

מחייגים במוצ"ש לקו הטלפון: 033-100-000
מקישים את קוד החידון: 12972 ומצטרפים לחידון.

הספר  בלימוד  הקביעות  מסגולת  קצר  סיפור  לספר  רציתי 
הקדוש 'אור החיים'.

וגופא דעובדא כך היה, שנים שהנני עוסק באסיפת וקבלת 
לי  ונותן  שמקבלן  עסק   לבית  מעביר  אני  שאותם  פחיות 

תמורתן תלושי קניה. 
החנויות  עם אחד מבעלי  בתקופה האחרונה עשיתי הסכם 
באופן  לי  יביא  שהוא  ומשקאות(,  מוכנים  מאכלים  )למכירת 

קבוע את כל הפחיות הריקות שברשותו.
והיות שאני העדפתי כסף מזומן ולא תלושי קניה, לכן באתי 
מוצרים שהוא מעונין  איזה  יבקש ממני  אליו בהצעה שהוא 
לקנות, ואני ירכוש לו אותם באותו בית עסק בו אני מחליף 
יתן לי עבור אותן הקניות  והוא  זכויות,  את הפחיות תמורת 
מהכסף  נהנה  אני  נהנה,  וזה  נהנה  זה  בבחינת  במזומן,  כסף 
אליו,  עד  שיגיע  ומהמשלוח  מהקניה  נהנה  והוא  המזומן 

העסקה התנהלה מצויין זמן רב.
אך יום אחד כשבאתי אליו, אחר שרכשתי לו אי אלו מוצרים, 
וביקשתי ממנו כסף מזומן, אמר לי שהיות ועכשיו זה תקופת 
בין הזמנים, ואמנם המכירות גדולות במיוחד )יש הרבה פחיות 
הנופשים  כל  כי  לו,  אין  מזומן  שכסף  עקא  דא  אבל  לרוב( 
עם  שאמתין  ביקש  לכן  אשראי,  בכרטיסי  קונים  למיניהם 
החוב עד אחר בין הזמנים, והסכמתי, לאחר מכן ביקש ממני 
אם אני יכול להלוות לו כסף במזומן כי יש לו כמה הוצאות 
הנצרכות לחנות שאין לו מנין לשלמם, אני אף שבדרך כלל 
אין באמתחתי מזומנים מיותרים, אבל במקרה דידן היה לי, 

והלוויתי לו בחפץ לב.
לאחר תום ימי בין הזמנים, שבתי אליו והזכרתי לו את דבר 
יום, כל אימת  יתן לי, אך מאותו  החוב, אמר לי שעוד מעט 
שונים  מגוונים  בתירוצים  נעניתי  החוב,  את  לדרוש  שבאתי 
ומשונים, ולא תיארתי לעצמי שישנם כל כך הרבה תירוצים, 

ולשם המשל הביא כמה מהם, יום אחד אמר שהכספומט שלו 
לא עובד, ויום אחד אמר שבדיוק נוסע מחוץ לעיר וכשיחזור 
יביא לי את הכסף, ויום אחד אמר לי בסוף שבוע, ועוד כהנה 
וכהנה, לא האריך להביא את אותם עשרות תירוצים שהמציא 
בכל יום, יום אחד אף הגדיל לעשות כשהראתי לו בנייד שלי 
שהתקשרתי אליו, שמתי לב שהמספר שלי כבר נמצא אצלו 
ברשימת הדחיה, הוא כמובן אמר לי שזה טעות, והוציא אותי 
מרשימה זו, אבל כבר למחרת הטעות חזרה על עצמה וחזרתי 
להיות בתוך רשימת דחיית השיחות אליו, כך אני רץ אחריו 
יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, וחודש אחר חודש, פעם תופס 
אותו ופעם לא, פעם הוא בחנות ופעמים החנות סגורה, אבל 

את פירעון החוב טרם קיבלתי. 
הק',  החיים  אור  לימוד  לסגולת  הימים התוודעתי  מן  ביום 
וקבעתי לעצמי ללמוד מידי יום ביומו חוק ולא יעבור. כעבור 
שבועיים מאז שהתחלתי ללמוד בספר הקדוש הזה מידי יום, 
אור  הספר  את  במתיקות  ולמדתי  אחד  שישי  בליל  ישבתי 
החיים הקדוש כמה שעות אל תוך הלילה, קמתי למחרת ביום 
דבר  על  למיודעינו  והתקשרתי  מאוחר,  קצת  בבוקר  שישי 
החוב, הוא ענה לי שבעוד כחצי שעה אבוא לסופר הקרוב )בו 
אני מחליף בקביעות את הפחיות( ושם הוא יתן לו חלק נכבד 

מהחוב.
כמובן שאצתי רצתי למקום ההוא, הוא כבר חיכה לי שם ונתן 
לי את רוב החוב, ואמר לי שאת ההמשך הוא יביא לי בשתי 
תשלומים, בימי שלישי וחמישי, בסופו של דבר שוב התחמק 
ממני באמצע השבוע. בערב שבת קודש )לאחר לימוד אוה"ח 
הק' בליל שישי( נכנסתי אליו שוב, ופתח את הכספת הוציא 

משם את סכום החוב שנשאר, והביא לי, ובכך תם החוב.
הרגשתי בחוש את זכותו של האור החיים הק', שעמד לימיני 

לסייעינו.
)התפרסם במקבץ סיפורי ניסים(

החוב שהוחזר במלואו בזכות רבינו האור החיים הק'

+תו+רמי+ם סטי+ם ו+רואי+ם ישוע+ה

לפרטים: p0774702681@gmail.com  או לפקס: 077-4702681


