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 ים וסיפור ליקוטים
 ויגש  - נפלאים

 

 להצלחת הבה"ח יעקב אריה בן פערל ני"ו
 י"תושחבלרפואת שושנה בת מרים 

 (יח, מד) אדני" באזני דבר עבדך נא "ידבר
 זאב יצחק רבי הגאון ביאר(. י"רש) באזנך דברי יכנסו

 באומרו ליוסף יהודה דברי את ל"זצ מבריסק יק'סולובייצ
, ומתורגמן מליץ בלי, כלומר" אדני באזני דבר עבדך נא ידבר"

 מן יוצאים הדברים שיהיו אני וצריך, חנינה לבקש אני רוצה כי
 יש עדיין אולם". באוזניך דברי יכנסו" י"רש שפירש וכפי, הלב

 ללא יוסף של באוזניו דבר לדבר יהודה חשב כיצד להבין
, שפתם את מבין שאינו כמו עצמו את עשה יוסף והרי, מתרגם

, הבא המעשה פי על זאב, יצחק רבי אומר יתבאר, העניין אך
 פולין ממשלת ראש לפני פעם התייצב ל"זצ" חיים חפץ"ה

 של הגזירות לביטול בקשה וביקש, רבנים משלחת בראש
 ובבתי התורה בהיכלי לפגוע עמדו אשר, הפולני החינוך משרד
 דבריו את והרצה" חיים חפץ"ה עמד. היהודיים החינוך

 לא, דבריו באמצע. והאזין עמד הגוי הממשלה וראש", אידיש"ב
 עמד שעה באותה. בבכי ופרץ להתאפק" חיים חפץ"ה היה יכול
 ורצה, כמתורגמן לשמש אמור שהיה זה, הרב של ממלוויו אחד

, ואמר סירב הלה אך, הממשלה ראש לפני הדברים את לתרגם
 דברים אלו היו שכן, השתכנעתי אך, מילה הבנתי לא אמנם

 העניין גם כך. לתרגם צורך אין הלב שפת ואת, הלב מן היוצאים
 הלב ששפת ידוע הוי, שאלתו על יק'סולובייצ הרב השיב אצלנו

 ולמתורגמן למליץ צורך ואין אדם לכל המובנת שפה היא
 יוכל זו שבשפה יהודה חשב לכך, הנחוץ המסר את להעביר
 (וחיים תורה)  .בקשתו את שימלא יוסף את לשכנע

 

 או אב לכם היש לאמר עבדיו את שאל אדוני"
 ( יט, מד" )אח
 כל לשאול לך היה למה, עלינו באת בעלילה מתחילה: י"רש

 פי על ואף? מבקש אתה אחותנו או? מבקשים היינו בתך? אלה
 .דבר ממך כיחדנו לא" אדוני אל ונאמר" כן

 רק בעלילה עליהם שבא לו לומר נזכר יהודה מדוע להבין וצריך
 כשהכניסם זאת לומר צריך היה הדברים מטבע הרי ,עכשיו
 השאלות כל מהן .בנימין את שיביאו כשביקש או לכלא

 היינו בתך , וכיעלינו מעליל שאתה והעלילה הללו והחקירות
 נזכר הגנוב הגביע עם כשחזרו כאן רק ומדוע .'וכו ?מבקשים

 ?זאת לטעון
 יש האם יוסף אותם שכששאל אלישיב ש"הגרי בשם מובא

 חיים כזה ובזמן רעב שהיה משום .זאת הבינו ,אח או אב להם
 עוד יש אם שאל ולכן ,ראש לפי מנות ומחלקים בצמצום

 ממנו כשיצאו אבל ,מזון להם לשלוח שצריך הגיעו שלא אנשים
 הפרשה בסוף שכתוב כמו ידות חמש לבנימין ןתשנ לב ושמו

 יש אם חקרת מדוע אז .צמצומים אין ,כך אם :אמרו ,הקודמת
 מה ועל עלינו באת בעלילה מתחילה רחךכ על? אח או אב לנו

 .מרגלים שאינם תמיד שטענו כפי הרי ולמה
 

 (כ, מד" )מת ואחיו"
 ולא יוסף התאפק", איננו האחד" עליו אמרו שהשבטים זמן כל

 יכל לא", מת ואחיו" יהודה כשאמר עתה אך, אחיו אל התוודע
 וחשש רושם עושה צדיק של דיבורו שכן, יותר להתאפק יוסף
 .אחיו אל מיד התוודע ולכן, זה ידי על יפגעי שלא

 (מרום מי)
 

 (כב, מד" )ומת אביו את ועזב"
 בחייהם שהרשעים. מת בבחינת הוא, שבשמים אביו את העוזב

 (חיים אמרי) . מתים קרויים
 

 הקטן ואחינו האיש פני לראות נוכל לא "כי
 (כו, מד) איתנו" איננו

 אירע, ערוך שולחן על" השקל מחצית" בעל הנודע הגאון אצל
 אחד יום". דעה יורה"ל בהקדמה עליו מספר והוא, נורא מעשה
, בדם מגואלת סכין מונחת כשלידו, הרוג העיר מאחורי נמצא

 אכן, העיר על פחד נפל. הרב של מביתו באה, כמסתבר, והסכין
 וגנבה שקדם, זו בסכין קרבנו את הרוצח רצח שבכוונה ברור

 ויעצו באו אבל. הרצח בעלילת כך ידי על לסבכו כדי, הרב מבית
 סכין זו שאין, ויאמר יכחיש המשפט לפני שבעמדו, לרב לו

, זו לעצה שעה לא" השקל מחצית"ה בעל הרב ברם. שלו
 אלא, היא שלו הסכין שאכן ואמר הודה מיד, השופט וכששאלו

 מכל נוקה והרב. אירע מה ידיעה כל לו ואין, רצח הוא שלא
 השיב. לעצתם שעה לא מה מפני מקורביו מששאלוהו. אשמה

 בידו שייתן מאביו שתבע, יהודה אצל בתורה מוצאים אנו שכך
 הקטן ואחינו האיש פני לראות נוכל לא כי" וטען בנימין את

 במקום אחד ילד לקחת בידו שהיה פי על אף", איתנו איננו
 לומר ליבו לו הניח לא, אחיו הוא כאילו יוסף לפני ולהציגו בנימין

 (ד"ליו" השקל מחצית" הקדמת) .שקר דבר
 

 (לא, מד" )ומת הנער אין כי כראותו והיה"
: מקוצק "ממ רבי רה"קה שואל, יהודה שבפי זו הנמקה על

 של הזקן אביו על שיחוס, מיוסף יהודה כאן מבקש מדוע
; ממנו האהוב בנו הרחקת על צער מרוב למות העלול, בנימין

 מצער הנמקים, בנימין של הבנים עשרת את כלל מזכיר ואינו
 ? מהם שרחק אביהם על

 על הבנים צער( דומה)= הרי לא - מקוצק הרבי משיב - אלא
 אחד אב: "הקדמונים אמרו וכבר. בניו על אב כצער, אביהם

 אב לפרנס יכולים אינם בנים ועשרה, בנים עשרה לפרנס יכול
, הבנים על אב אהבת: "ל"חז אמרו וכן(; צופים נופת" )אחד

 (א"ע, ט"מ סוטה" )בניהם על הבנים ואהבת
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 לענות אחיו יכלו ולא חי אבי העוד יוסף "אני
 (ג, מה) מפניו" נבהלו כי אותו
 מיום לנו אוי אמר ברדלא כהן אבא( י, צג ר"ב) במדרש איתא

 ולא היה שבטים של קטנן יוסף', וכו התוכחה מיום לנו אוי הדין
 כל ויוכיח ה"הקב לכשיבוא', וכו בתוכחתו לעמוד יכולים היו

 תענה מה. וכמה כמה אחת על' וכו שהוא מה לפי ואחד אחד
. לפרקה שהגיעה בת ולו גביר היה העיירות באחת. בסוף

 הצעות והציעו והערב השכם דלתו על הידפקו שדכנים
 חתן רצה הגביר אולם. כסף – שבהן המשותף שהמכנה
 נשאו המאמצים. ולמשפחתו לו נחת ויסב התורה על שישקוד

 לחתן לו לקחת הגביר את לשכנע הצליח השדכנים ואחד פרי
 ערך הגביר. לתהילה נודע ששמו, במינו מיוחד", מופלג" בחור

 מלא כולו וכל, העיירה ראתה לא שכמותה מפוארת חתונה
 לאחר מיד. בתו בעבור חכם תלמיד לחתן שזכה על שמחה

 את לו והראה חתנו את המאושר הגביר לקח' ברכות שבע'ה
 בתורה ולהגות לשבת יוכל שם, בעבורו שהכין המיוחד החדר
, רבים קודש בספרי מילא החדר את. דאגות ללא וליל יומם
 שחשב על העשיר. מאושרים היו שניהם. נדירים ספרים מהם

 חופש'ב שזכה על מאושר היה והחתן, תורה בן בחתן זכה כי
 תלמיד שכן, ידע לא ללמוד ואף, לעבוד צריך הוא אין'. גדול
 זמנו את ומעביר המיוחד בחדרו היה יושב. היה לא מעולם חכם

, לריק זמנו את ומעביר יושב בעודו הימים מן ביום. בבטלה
 חותנו הנה כי היה בטוח. נבעת הוא. הדלת מאחורי רחש שמע

 אם לו יהיה אבוי. בתורה והוגה הוא יושב האם, לראות בא
 מן באחד לא אף נגע טרם הזה היום עצם עד כי, קלונו יתגלה

 עבת גמרא ממנו ושלף הספרים לארון מיהר. שבארון הספרים
 הגמרא ליד מתנדנד החל התפאורה ולצורך, ספרים ועוד כרס

 כך. הדלת שמאחורי הקולות שקטו אשר עד, ארוך זמן במשך
 ומיד, לדלת מבעד רחשים שומע היה יום מדי. למחרת גם היה

 היה אף בהצגה שהחל מאחר. עצומה בשקידה ללמוד מתיישב
 המלאכה היא קלה לא שכן, ס"הש דפי בין ומתקדם מעט לומד

, ימים להם חלפו כך. מאומה לעשות בלי ולהתנדנד לשבת
 והוא, אברך לאותו נולד בן. חלפה שנה. וחודשים שבועות

 על בלבו היה מתפלא". בתורה ולהגות" בחדר להסתגר המשיך
 אך, הדלת מאחורי רבות שעות בעומדו חותנו של התמדתו

 אותו לראות מאוד נהנה שחותנו, בכך המעשה את הצדיק
 לעינוי קץ לשים בלבו אומר גמר, הימים באחד. בתורה עוסק

 מצפה, הדלת ידית על ידו את הניח, ממקומו קם. המתמשך
 מאחורי כגנב שעמד על, צבעים מחליף חותנו את לראות
 ולא חותן לא מאחור ניצב, הדלת את פתח חדה בתנועה. הדלת

 מה ...בשטיח והתחכך ישב, עונג מדושן, שמן חתול -חותנת 
 מה שכל האמת בעולם לאדם יראו כאשר הבושה תרבה

 .ביתו בני את לרצות כדי רק היה בחייו שעשה
 

 (ד, מה" )ויגשו אלי נא גשו"
 יצאו כולם, הרי "נא גשו" אמר למה ל"זצ קאפלמן הרב אמר

 עומדים הם אנשים כשמוציאים פעם כל כנראה אלא .מהחדר

 כדי לידי שותג טותבפש להם אמר כן על לשמוע לדלת מתחת
 .מבחוץ ישמעו שלא

 

 אותי מכרתם אשר אחיכם יוסף אני"
 (ד, מה" )מצרימה

 סרו לא המכירה שעת בעת שאפילו, אתכם אהבתי כך כל
 . ממני והאהבה האחווה

 (החיים אור)
 

 תיוא מכרתם אשר אחיכם יוסף אני"
 (ד, מה" )מצרימה

 צדקות דרך כלום, הצדיק ליוסף מתאימים אלה דברים האם
 הדמעות כשעדיין, אחיו עם הראשונה בהתוודעות זאת היא

 החטא ואת לו שעשו העוול את להזכיר, מהתרגשות נוזלות
 שהייתי כמו 'יוסף' אותו אני: הוא הפירוש אלא? הכבד

 במקום תייהשתנ לא. מצרימה מכירתי בעת ממני כשנפרדתם
 לי גרמתם אולי לדאוג לכם ואין הזה והמושחת הטמא

 בן, אחיכם להיות מתאים - אחיכם יוסף אני. המידות להשחתת
 ."מצרימה אותי מכרתם אשר" בעת אז כמו, יעקב

 (מקוצק הרבי בשם, טרונק. י. י הרב)
 

 אחיכם יוסף אני.. .חי אבי העוד יוסף אני"
 (ד-ג, מה'" )וכו

 ולא" יוסף אני" רק להם אמר מתחילה למה המפרשים והקשו
 שוב להם קרא מפניו שנבהלו שראה לאחר ורק, אחיכם אמר

 יוסף שבעיני ןמכיו לפרש ונראה. אחיכם יוסף אני להם ואמר
 שזכה ידע הרי הוא זה וכנגד, במכירתו כדין שלא עשו ֶאָחיו הרי

 אמר ולכן, הנה ועד למצרים בואו מתחילת בצדקו ועמד
 אליו שווים אינם הרי כי אחיכם אמר ולא, יוסף אני להימתח

 מפניו נבהלו כאשר אבל, כאחים נחשבים ואינם, בדרכיהם
 כל" ל"חז ואמרו, מפניו שבושו דהיינו" הבושה מפני" רש"ייופ

 שראה לאחר ולכן" לו מוחלים בה ומתבייש עבירה העובר
 לכן מכירתו על החטא להם ונמחל הבושה מפני מפניו שנבהלו

 .שווים אחים כולנו שכעת, יוסף אחיכם אני אמר
 (ע"זי סופר הכתב מרן)

 

 ( ה, מה" )לפניכם אלוקים שלחני למחיה כי"
 .מעשה בכל העליונה ההשגחה יד את לראות

 להביט האדם צריך כיצד יסוד אותנו מלמד הצדיק יוסף
 הדברים את לבחון יש מקרה בכל. החיים במאורעות
 שטחית, מצומצמת בראייה להסתכל ולא אחרות במשקפיים

 .המעשה על ונקודתית
 מחדד א"שליט דוד בן שלמה הרב" המחכימה הפרשה" בספר

, אחיו לו שגרמו מה כל אף על, יוסף: נפלאה בצורה הדברים את
 למכרו שהחליטו עד, להמיתו והתנכלו שנאוהו שבתחילה



 

~ 3 ~ 

 

 ים וסיפור ליקוטים
 ויגש  - נפלאים

 

 עד למקום ממקום בגללם התגלגל הוא, ישמעאלים לאורחת
 אותו רואה לא, לאביו הזקונים בן, שנים במשך. למצרים שהגיע

 ושם פוטיפר בבית עבד מכן לאחר. מאומה אודותיו שומע ולא
 .שנים ב"י הסוהר בבית והושיבוהו וביישוהו עליו העלילו

 לו גרמו הם שכביכול, אחיו את פוגש שהוא הרגע מגיע והנה
 מסתכל היה בקושי אחר אדם. הזה הגדול הצער כל את

 את לוקחים אתם כיצד, נגדם תרעומות היה כולו, בפניהם
, ועקרבים נחשים מלא לבור אותו משליכים, הקטן אחיכם

 לאורחת למכרו" מסכימים" רבים ברחמים כ"ואח
 ...ישמעאלים

 ולהוציא נקמתו את לנקום ותחת בניסיון שעומד יוסף כן לא
 כי הנה אותי שלחתם אתם לא: "להם אומר, קצפו עליהם

 !"האלוקים
, העליונה ההשגחה יד את, לו שאירע מה בכל הוא רואה

 .במצרים למושל שישימוהו כדי הסיבות כל המסובבת
 בנו שסיפר מסיפור נלמד האדם של בכבודו הזהירות מידת על
 כמה להראות שיכול ז"ל על אביו, סיפור מרדכי אליהו הרב של

 .לחכמי התורה יש ותורנית אנושית חכמה
 לעמוד היה מאוד קשה כי - ל"לחו אתו שנסעתי היחידה הפעם
 הגענו ושם לברזיל נסענו. שנים מספר לפני הייתה - שלו בקצב

 עשירות משפחות וחמש עשרים עם מיוחדת ערב לארוחת
 אבא לכבוד, המשפחות אחת של בביתה שהתקיימה, מאוד

 ואמר מהנוכחים אחד קם הסעודה ובאמצע יושבים אנחנו. שלי
 מפנה הוא, הענק בסלון שקט כשהשתרר. לרב שאלה לו שיש

 העובדה על הרב דעת מה אבי את ושואל הבית בעל אל אצבע
 סכסוך שהיה כנראה... בעיר הרפורמי נ"לביהכ תורם ב"שבעה

 שלי אבא. הרב בפני אותו לבייש רצה והשואל השניים בין
 להלבין רוצה לא הוא אחד מצד. למלכוד נכנס ראשון במבט

 צריך לא הרפורמים על דעתו את שני מצד, ב"בעה של פניו את
 .להסביר

... סיפור מספר - כזה במצב עושה רב שכל מה עשה אבי ואז
 :אבא אמר וכך

 והגיע ל"בחו היינו. שנים כמה לפני לי שקרה סיפור לכם אספר"
 והתברר כנסת בית איזה ליד הגענו. להתפלל ורצינו מנחה זמן
 האחזקה איש משם יוצאים והנה. "רפורמי נ"ביכ שזהו לנו

 היינו אנחנו. עצמו הרפורמית הקהילה ורב נ"ביהכ של הטכני
 .למניין אחד עוד לנו שחסר שלי לעוזר אמרתי אז, שמונה

 משלים שרפורמי תאמר אם: 'ושאלני הרפורמי הרב אלי פנה"
 הגיע הרב איך. שמונה אז לא ואם עשרה לך יש אז, מנין

 ?!'לתשעה
 והוא הפרנסה בשביל זה את עושה האחזקה שאיש, לו אמרתי"

 יכול לא בוודאי הקהילה רב אבל, באמת רפורמי לא בטח
 .מנין להשלים

: בשקט לי ואמר סוד כממתיק הרפורמי הרב אלי רכן... ואז"
 בשביל זה את עושה אני גם. אליהו הרב של דעתו תנוח'

 ...."הפרנסה'
 אחד, בסיפור שלי, ואבא מצחוק התגלגלו הנוכחים שכל כמובן

, מנין להשלים יכולים שלא, הרפורמים על דעתו מה הסביר גם

 בעל את לבייש מבלי חלקה בצורה זה את להעביר ובמקביל
 ...הבית"
 על פתרונות מיני כל לחפש הרב של מדרכו אנו גם נלמד ואולי
 של דמו מלשפוך ו"וח, אחר או זה באדם מלפגוע להימנע מנת
 .בפרהסיה אדם
 שהרי, הביזיון גדר היכן עד ולמד צא: ל"זצוק" יועץ פלא"ה כתב

 ערוותך תיגלה לא אשר מזבחי על במעלות תעלה לא" כתוב
 שאינן מזבח אבני כבוד על התורה הקפידה, כך אם". עליו

 להיזהר שצריך וכמה כמה אחת על, מקפידות ואינן רואות
 זהירות במשנה ננהג אנו גם ואולי. אדם בני של בכבודם
 כדי למעשיהם זכות כף נחפש ותמיד אדם בני של בכבודם

 .לביזיונם נגרום לא ו"שח
 

 אתה אלי קרוב והיית גושן בארץ וישבת"
 (י, מה" )ובניך

 בעת אביו עם להתראות רצה שלא, ל"זצ ז"הט על מספרים
 כאשר, אב בכיבוד יכשל לא למען, הרבנות כיסא על שעלה

, חושש היה יוסף גם בזה כיוצא. רב בתור לכבדו יבקש אביו
 כבוד לו לחלוק חייב יעקב יהא למלך משנה היותו שבגלל
 אם כי, יחד אתו לגור רצה לא לפיכך. אב בכיבוד, אפוא, וייכשל

 (תורה של מעינה -השמועה  מפי) ."גושן בארץ וישבת"
 

 (יב, מה... )"רואות עיניכם והנה"
הרי  .השאלה תנשאל .מהול שאני רואים אתם י"רש אומר

 את למול המצרים כל את חייב יוסףש בפרשת מקץ נאמר
 סוףבש התירוץ אלא? מהול שהוא מזה החההוכ מה אז, עצמם

, מספיק לא מהול להיות, אליכם המדבר פי כי אמר הוא הפסוק
 .יהודי שהוא לראות אפשר היה הדיבור סגנון לפי אבל

 

" אליכם המדבר פי כי אותור עיניכם והנה"
 (יב, מה)

 איך, רבים דברים לראות יכולים שאתם שלכם השכל נזדכך
. צדיק של דיבור ששמעתם מאחר, זו להזדככות הגעתם

 (לוי קדושת)
 

 (יד, מה" )אריווצו על בכה ובנימין"
 …להיחרב וסופו יוסף של בחלקו להיות שעתיד שילה משכן על

 (י"רש)
 ששתי ולא" התפאר זירא' שר מובא( כ תענית) בגמרא

 אלא חבריו של בצערם שהשתתף אמר לא" חברי של בתקלתו
 אלא? בו להתפאר זה הוא שבח מה, בתקלתם שש שלא

 מבוססת שהיא ידעתי אם בשמחתי שמחתי לא: הוא הפירוש
 .חברי בכישלון וקשורה

 לפני אם, בחלקו בנהיי המקדש שבית אושרו על בנימין ויתר כך
 .יוסף של בחלקו שנבנה שילה משכן להיחרב צריך כן

 (רקהאמוו יצחק' ר)
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 (יט, מה" )עשו זאת וויתצ ואתה"
 יוסף את לצוות לנכון מצא שפרעה, ל"זצ ן"הרמב רבינו כתב

, המשפחה בני כל עבור עגלות לאביו לשלוח מיוחד בציווי
 באוצר יד חלילה ישלח שלא, יוסף של כפיו ניקיון את בהכירו

 ציווי בלא, משפחתו בני את להביא עגלות לשלוח המלכות
 ללמדנו כדי, זאת לצטט לנכון מצאה הקדושה והתורה! מיוחד

 לבן בבית היה שיעקב שמצינו וכמו. המעביד בממון זהירות
 מצא ולא, כליו כל ומישש לבן בא משם וכשיצא, שנה עשרים

  .לו השייכת מחט אפילו
 (השבוע מעיין)

 

 נושאים חמורים עשרה כזאת שלח "ולאביו
 ולחם בר נושאות אתונות ועשר מצרים מטוב
 ( כג, מה)לדרך"  לאביו ומזון
 שדעת ישן יין לו ששלח בגמרא מצינו - מצרים מטוב, י"וברש
 חריף אייזיל רבי הגאון: מסופר זה בעניין. הימנו נוחה זקנים

 תשובה ושבת הגדול בשבת דרש, סלונים של רבה, ל"זצ
", יהושע עמק" בספריו נאספו שמקצתן נפלאות מערכות

 דרשות. ועוד" הנחל אבי", הנחל שפת", "יהושע עצת"
 חצוף אליו פנה, הדרשה לאחר, פעם. הלומדים את שהפעימו

 שזקני( ו"מ ג"פ קנים) אומרת המשנה. רבי, תמהני: "אחד
: שנאמר, עליהם מתיישבת דעתם שמזקינים זמן כל, תורה

 ובשנים(. יב, יב איוב" )תבונה ימים ואורך, חכמה בישישים"
, אה?!" "הכיצד. יותר משוננות מר של דרשותיו היו הקודמות

 משנה באותה שהרי. "אתר על הגאון ענה", פשוטה הסיבה
 מטרפת דעתם שמזקינים זמן כל הארץ עמי שזקני, נאמר

 ופחות פחות מבינים אתם לשנה שמשנה בכך פלא אין. עליהם
 "... הדרשה את

 (והגדת)
 

 אלכה, חי בני יוסף עוד, רב ישראל ויאמר"
 (כח, מה" )אמות בטרם ואראנו

 שיוסף האחת. טובות בשורות שתי לי בישרתם אתם: פירוש
 העיקר אבל. מצרים ארץ בכל מושל שהוא והשנייה, חי עודנו

 לי אכפת לא הדברים שאר לגבי ואילו, חי שעודנו הוא בשבילי
 ה"הקב הצילני פעמים הרבה, יעקב אמר. לא או מלך הוא אם

 והרבה, אחרי כשרדפו הכנענים ומידי לבן ומידי עשו מידי
 זה דבר שיערתי לא אבל, לראות מקווה ואני ראיתי נחמות

 יעקב והיה. מותי לפני ואראנו אלך ולכן, חי בני את שאראה
 אמר לכן, ו"ח עבירה י"ע במצרים יוסף נטמא שמא חושש
 הוא אם פניו לפי אדם להכיר ידע כי, פניו את" אראה"ו אלכה
 .הפרצוף חכמת נקרא וזה. רשע או צדיק

 '(הק החיים אור)
 

 גדול לגוי כי מצרימה מרדה תירא אל"
 ( ג, מו" )שם אשימך

 ידועה היטב. ובצדק, למצרים מהירידה דומא כאן חושש יעקב
 זרעך יהיה גר כי תדע עויד: "לאברהם ה"הקב של הבטחתו לו

 לעיל" )שנה מאות ארבע תםוא נויוע ועבדום, להם לא בארץ
 ט"מ בתוך ועוד, נוראה גלות של שנה מאות ארבע. (יג, טו

 אליו ה"הקב של בדבריו יש תנחומים מה, כן אם! מאהוט שערי
 שרבים מתבשר הוא כעת, אדרבה", שם אשימך גדול לגוי כי"

 ?כנחמה זאת להגדיר תןינ כלום, זו בגלות יסבלו מצאצאיו יותר
 תירא אל" ליעקב כאן אומר ה"הקב: הוא בזה הביאור אלא

 שנה מאות ארבע בניך על נגזרו אמנם כי? למה" מצרימה מרדה
 מחמת -" שם אשימך גדול לגוי"ש כיון, עלובפ אך, גלות של

 ששה" של מהנס כתוצאה במצרים שיהיה האוכלוסין ריבוי
 שם שהותם זמן ויתקצר, במהרה סאתם תתמלא", אחת בכרס

 .בלבד שנים ועשר למאתיים
 

 אנחנו גם עבדיך צאן ועיר פרעה אל ויאמרו"
 ( ג, מז" )אבותינו גם

 פרעה אל תבואו כאשר, מהם וביקש לאחיו קרא הצדיק יוסף
 למצרים תועבה זו שמלאכה משום". צאן רועי אנחנו: "לו תגידו

. כרצונכם' ה את תעבדו שם, לגושן אתכם ישלח וממילא
: לו אמרו פרעה לפני באו וכאשר. יוסף כבקשת עשו האחים

 רועה כל מצרים ותועבת, עתה ועד מנעורינו צאן רועי עבדיך"
 ".המצרים עם שנתקוטט רוצה אתה האם". "צאן

". גושן ארץ את קחו. "להם אמר!" צודקים. "אותם הבין פרעה
 אנשי ביניכם יש אולי, שמע ליוסף פרעה אומר למחרת והנה
 בם ויש ידעת ואם: "צאן הרבה לי יש? בשבילי צאן רועי, חיל

 נשאלת וכאן". לי אשר על מקנה שרי ושמתם חיל אנשי
? צאן לפרעה יש ואיך צאן רועי כל מצרים תועבת הרי: השאלה

 ?איך
. העם בשביל זה מצרים תועבת: ל"זצ יודלביץ שבתי רבי תירץ
 על העולה ככל עשו ומתמיד מאז, ובפרלמנט בממשל אבל

 זה ממשלה... צאן רועי והיו. צאן שחטו בשר אכלו. רוחם
 . שרוצים מה עושים השלטון בצמרת... אחרת

 

" חייך שני ימי כמה יעקב אל פרעה ויאמר"
 (ח, מז)

 אלא, שנותיו כמה יעקב את לשאול צריך היה באמת מדוע
 חייב היה נכנס שהיה ומי, נמוכים פתחים בביתו היו לפרעה

 פעם הגיע עברו ובימים, משתחווה היה בעצם וכך להתכופף
 הפתחים לו גבהו שנכנס ולפני, אבינו אברהם פרעה של לביתו

 לו גם הגיע אבינו כשיעקב ועכשיו, להשתחוות יצטרך שלא
 אחד אותו הוא אם לדעת פרעה רצה ולכן, הפתחים גבהו

 ( ומשקה דולה). שנותיך ימי כמה שאל כ"וע פעם אצלו שביקר
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