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ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני 

 )יח ,מד(' אדוני וכו
שהרה״ק רבי יחיאל מיכל מגלינא , מובאבספר ״מפי ספרים וסופרים״ 

היה נכדו של הרה״ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זי״ע וחתנו של ( זי״ע

״חתני שמור : הרה״ק רבי מאיר מפרמישלאן זי״ע שהעיד עליו ואמר

  ! יסוד גדול בתפילה, כותב בספרו ״קב ונקי״!...) וטהור הוא אף ממני״

שאדם הנצרך לדבר ישועה ורוצה שתתקבל תפילתו בלא שיפריעוה 

בעת שמזכיר שבחו של , לל על הענין שצריךיתפ, מקטרגים ומשטינים

כגון מי שמבקש לעורר רחמים בעד חולה הנצרך . מקום באותו דבר

יכוין עליו בשעה שהוא משבח את השי״ת בברכת מחיה , לרפואה

ואז לא יוכלו המקטרגים לסתור את , המתים בתיבות ״ורופא חולים״

, ו רופא חוליםכי הרי אינם יכולים לומר כנגדו שהשי״ת אינ, תפילתו

  . ומתוך כך תהא הדרך סלולה לתפילתו

שיגש האדם ויתקרב אל ה׳  -ועצה זו רמוזה בפסוק ״ויגש אליו״ יהודה״ 

ויתקבל  -ואז ״ידבר נא עבדך באזני אדני״ , על ידי הודאה ושבח

  . תפילתו כי אין מי שיחצוץ בעד תפילתו וימנע ממנה להתקבל במרום

, )או״ח סי׳ קיב סעיף א(ם שנפסק להלכה והג: ומוסיף שם המחבר הנ״ל

שאין לומר בקשות בג׳ ברכות ראשונות שהם לרצות בדברי שבח 

ואפשר לייחד מחשבה , יש לומר שבמחשבה שאני, ופיוסין לפני התפילה

  . ולכוונה כנגד דבר ישועה הנצרך באותו ענין

 הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט״אועל כך מובא שם הערתו של 

משמע שאל ישאל אדם צרכיו בג׳ , אורה לפי דברי השו״ע שםדלכ

דג׳ ראשונות דומין לעבד .) ברכות לד(ומבואר הטעם בגמרא , ראשונים

וא״כ מה לי בדיבור מה לי במחשבה שניהם . שמסדר שבח לפני רבו

  ? דלפניו יתברך גלוי מחשבה כדיבור, אסורים בג׳ ראשונות

הגה׳׳ק בעל החתם אלא הוא מנסה לישב זאת על פי מה שמובא בשם 

״שבת הוא .) שבת יב(שמפרש פירוש נפלא למאמר חז״ל  סופר זי״ע

דהיינו כי בשבת מבקשים על הרפואה . מלזעוק ורפואה קרובה לבוא״

דכיון ששבת הוא מלזעוק , כשאומרים ״רופא חולים״ בברכת מחיה מתים

משום הכי , לכן אין אומרים ברכת רפאינוו, ואי אפשר לבקש בקשות

עד כאן דברי , קרובה הבקשה לרפואה לבוא כבר בברכת מחיה מתים

  . החתם סופר

 ...ומוכח מדבריו דבמחשבה אפשר לבקש אף בג׳ ראשונות

  ' אים מטוב מצרים וכום נשולאביו שלח כזאת עשרה חמורי
  ).י"רש(כזאת כחשבון הזה 

ין 'ק רבי ישראל מרוז"הרהמובא את שהקשה  "עירין קדישין"בספר 

הלא הפסוק מפרש באר היטב מה , ל בזה"י ז"מה חידש רש – ע"זי

  . ומאי כחשבון הזה, ששלח לו

שהשם ) 'השחר דרוש א' שער הכונות תפ(הנה ידוע , ותירץ ואמר

והוא , ךיד תא חת של פות"ך היוצא מס"הממונה על הפרנסה הוא חת

שהנה עתה עת רעבון שיעקב , וסף שלח ליעקבוי, "כזאת"בגימטריא 

  .אולי יסתלק הרעב וירווח לו, ך"יכוון בשם חת

י מאחר "שקשה לרש, "מאי כזאת"ל במתק לשונו "י ז"וזה שכתב רש

ולאביו שלח  "למה לו למכתב , שכתוב מפורש באר היטב מה ששלח לו

שהוא " כזאת"של  –" כחשבון הזה"י "ועל זה מרמז רש? "כזאת

  ...   ל"שיכוון בשם הזה כנ, "ך"חת"טריא בגימ

  

  
 

נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימין נתן שלוש מאות כסף לכולם 
  )כב ,מה(וחמש חליפות שמלות 

? יכשל בו -אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק .) מגילה טז(ושואלת הגמרא 

שעתיד בן לצאת ממנו שיצא לפני , רמז רמז לו: ר רבי בנימין בר יפתאמ

ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש : שנאמר, המלך בחמשה לבושי מלכות

אולם עדיין , ענין החליפות, אם כן, ניחאהמהרש׳׳א והקשה שם . 'מלכות וגו

ולא נתן כמו כן , הפסוק אומר שיוסף נתן לבנימין גם שלוש מאות כסף, קשה

יכשל  -״אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק : ואם כן שוב יש להקשות, לאחיו

 -אין קנאה אלא בבגדים , ותירץ שכיון שבנימין היה אחיו גם מן האם? בו״

שהוא דוגמת , שהאחים יחשבו שהוא מראה להם שנאה על מכירתו בבגדים

  .המכירה בכתונת פסים

•   

. גיטין(מובא בגמרא : דודמובא שאפשר לתרץ בדרך החי" רבנו בחיי"ובספר 

״המוכר את ) 'מהלכות עבדים הלכה א' פרק ח(וכן פוסק הרמב״ם להלכה ) מד

אדון . (עבדו לנכרי כופין את רבו לחזור ולקנותו מן הנכרי עד עשרה בדמיו״

שמכריחים את האדון לפדות אותו ולקנות  ,הדין הוא, שמכר את עבדו לגוי

). פעמים ממה שהוא מכר אותוולשלם על כך עד עשר  ,את העבד בחזרה

. כא, ראה שמות(מחירו של עבד על פי התורה הוא שלושים שקלים , והנה

הרי שהיה כל אחד מהם חייב לפדותו , ולפי שאת יוסף מכרו אחיו לנכרי). לב

אולם יוסף מחל . כלומר לשלם בעבורו שלוש מאות שקל כסף, עד עשרה בדמיו

אבל בנימין לפי שלא . כסף פדיונו לכל אחד את הסכום של שלוש מאות שקל

ממש כאותו סכום . לכן נתן לו יוסף שלוש מאות כסף, היה עמהם במכירה זו

  ...ולא היה כאן מקום לקנאת אחים, שוויתר לכל אחד מן האחים

•   

המראה לנו , הסביר חשבון נפלא בדרך החידודק מאוסרובצה זי׳׳ע "הרה

  :היה שווה בדיוק לשאר האחים, ןבבירור כי השלוש מאות שקל שנתן לבנימי

: אומר רש״י בשם המדרש) כט. לט(על הפסוק ״וישב ראובן אל הבור״ 

שלכל אחד : היינו, שהגיע יומו לילך לשמש את אביו, ובמכירתו לא היה שם

אם , והנה. משנים עשר הבנים היה לפי התור יום מיוחד לשרת את אביהם

כי כולם , רך בשרות מיוחדמנכים את השבתות והחגים שבהם לא היה צו

ועל כל אחד מהבנים היה לשרת , נשארים שלוש מאות ימים, כאחד היו בבית

  .עשרים וחמשה ימים במשך השנה

בתקופה . יוסף שהיה במצרים במשך כ״ב שנה עד שיעקב בא אליו מצרימה

הרי נופל חמישים , הזאת היה עליו לשרת את אביו חמש מאות וחמישים יום

והנה בנוגע לעשרת האחים . של כל אחד ששירת במקומויום על חלקו 

כי הם גרמו לו שלא יוכל (, לא היה חייב לשלם התמורה, שהשתתפו במכירתו

ולפי . שלא היה אחראי למכירתו, בנימין -יוצא מן הכלל ). לשרת את אביו

שהוא שש מעות , הוא דינר כסף, אם לא התנו ביניהם, הדין שכר שכיר ליום

שבשכר חמישים יום ששירת בשבילו היה צריך לשלם , פואיוצא א. כסף

  ...ולכן ״ולבנימין נתן שלוש מאות כסף״. לבנימין שלש מאות מעות כסף
•   

הרה׳׳ק בשם אביו . מגור זי׳׳ע "בית ישראל"הרה׳׳ק בעל התירוץ נוסף אמר 

   :זי׳׳ע "אמרי אמת"בעל ה

וכשהגיע , מסכת מגילה ,)בעל האמרי אמת זי״ע(למדתי עם אבי כש: וכך סיפר

הוסיף שהיא קושיא , הקשה את קושיית המהרש״א, לדברי הגמרא הנ״ל

דהיינו מתנת , עצומה ותירץ שאולי הכסף שנתן לבנימין היה ״דרשה גישאנק״

מה שאין כן בחתונת שאר , שהרי יוסף לא היה בחתונת בנימין, חתונה

  ומסתבר שלכל ) 'אני לא ראיתי חופתו וכו -״ ״מופים וחופים: כדאיתא(האחים 



  
 

  
  

וכעת השלים את מה שלא נתן לבנימין , חתונה נתן מתנה כמקובל

המשיך הבית  -״אמרתי לפניו״ . כך תירץ האמרי אמת זי״ע -בחתונתו 

כך שאף , כסף ניתן להטמין בכיס: ליישב באופן נוסף שאפשר -ישראל 

  .אחד לא יראה

ולכן מסתבר שאת הכסף שנתן יוסף  .מה שאין כן חליפות שמלות

לבנימין בצנעא הטמין בנימין בכיסו ואחיו לא ראוהו כלל ולא היה בזה 

  ... ולכן שואלת הגמרא רק על החליפות, שום קנאה

״תירוצך : אבי נהנה מאד מתירוצי ואמר: ואמר "בית ישראל"סיים ה

  ...ניכרים דברי אמת״, יפה משלי

. ויפג לבו כי לא האמין להם' ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי וכו

וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אליהם וירא את 

  העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב אביהם 
לכם הרי אם יאמין : אמר להם יוסף –" וידברו אליו את כל דברי יוסף"

הלוא בפרשת , בשעה שפרשתי ממך, ואם לאו אתם אומרים לו, מוטב

וירא את העגלות ותחי "הדא הוא דכתיב , עגלות המשכן הייתי עוסק

  ). ג. ד"מדרש רבה פרשה צ(רוח יעקב אביהם 

כי יוסף בנו חי ובריא וכי הוא , יעקב אבינו שומע, ונשאלת השאלה

שתשרה , יק להחיות את רוחוהאין זה מספ –מושל בכל ארץ מצרים 

עם החייאת רוחו " עגלות"ואיזה שייכות יש לפרשת ה? עליו רוח הקודש

  ? מה בכך –ואפילו לא יזכור איזה פרשה למדו אחרונה  -הטהורה 

" ערוך לנר"ק בעל ה"הגהמובא ביאורו של " חיים שיש בהם"אלא בספר 

  !  שביאר זאת באופן נפלא" מנחת עני"ע בספרו "זי

הקריבו , שבימי חנוכת המשכן, י מה שכתוב בפרשת נשאעל פ

ואילו את העגלות שעליהן נשאו כלי , הנשיאים כל אחד קרבן לבדו

עגלה על שני ) "ג. במדבר ז(כדכתיב , הביאו שני נשיאים ביחד –הקודש 

  ? ומה הטעם בכך". הנשיאים

מצד ! יחידיות והתחברות: דורשת שני פרטים' משום שעבודת ה, אלא

לעבוד את קונו בכל , חד על כל יחיד ויחיד לאזור עוז וגבורה עילאיתא

עבודת היחיד צריכה להתחבר עם עבודת , אך לא די בכך, כוחו ואונו

כי עבודת היחיד מגיעה . איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, הרבים

אגודה אחת לעשות , כ עם הרבים"כאשר היא מצטרפת אח, לשלימותה

  . בשמיםרצון אבינו ש

כל אחד . רמזו את שני הדברים הללו, כן הנשיאים בהבאת קרבנותיהם

אבל את העגלות , שורו –מהם טרח בעצמו להביא את קרבן חינוכו 

להורות את חשיבות  –הביאו שנים שנים , שעליהם נשאו כלי הקודש

עגלה על : "וזה לשונו) ג. נשא ז(שם  "סופרנו"הוכבר כתב . ההצטרפות

אשר בזה יהיו ראויים שתשרה , לאות אחווה ביניהם –" םשני הנשיאי

ויהי בישורון מלך בהתאסף ) "ה.דברים לג(כמו שכתוב , שכינה ביניהם

  "...  ראשי עם יחד שבטי ישראל

אף , יעקב אבינו: ועל פי זה מסביר בעל הערוך לנר היטב את הדברים

 ידע יעקב כי . לא הסתפק בשמועה טובה זו, לאחר שנודע לו כי יוסף חי

ומה גדלה צערו ושברון . שלימותן של ישראל תלויה באחדות אבינו כי

ולכן כל זמן שלא השתלמו . עת היו האחים פרודים שנים כה רבות, רוחו

אך יוסף ידע . אין רוח הקודש שורה עליו, במידה זו של אחווה וריעות

 כי עטרת, הוא חשש ששמא באמת יסרב אביו להאמין. את כל זאת

ואם לאו " –כדברי המדרש , לכן אמר להם. האחווה הוחזרה ליושנה

הלוא בפרשת עגלות המשכן , בשעה שפרשתי ממך, אתם אומרים לו

שאף שכל נשיא הביא את קרבנו יחידי לבדו , ושם למדנו". הייתי עוסק

משום , "עגלות"בהבאת ה, הצטרפו הנשיאים שנים שנים, בכל זאת -

וזה לך האות . יינשאו כלי הקודש, יחדיו שרק בהצטרפות ובהתחברות

  ... והסימן שאין כאן כל פירוד ושנאה

  "... ותחי רוח יעקב אביהם"מיד , ואז כששמע יעקב דברים אלו

  )כח ,מו(ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה 
  . ״לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה״: ופירוש רש״י

למה מכל ירידת יעקב ובניו ומשפחותיהם  .א: ולכאורה צריך להבין

? "להורות" מהו הלשון .ב? למצרים מזכירה התורה רק את הפרט הזה

יגיעו כולם יחדיו גושנה  –מפני מה היה צריך לשלוח את יהודה קודם  .ג

  ?ויקימו בית מדרש

 ל"להגאון רבי משה מרדכי אפשטיין זצ" לבוש מרדכי"אלא בספר 

כי דין עיר :) מגילה ג(על פי מה דאיתא בגמרא : מובא הסבר נאה

אבל , העיררק אם בנו את החומה לפני שבנו את , מוקפת חומה נחשב

אין זה נחשב לעיר מוקפת  -כ את החומה "אם בנו את העיר ורק אח

   .חומה

ודי בכך , הרי יש חומה לעיר, ולכאורה מה הנפקא מינה מה קודם למה

עיר שישבו בה בלי : אלא ההסבר הוא ?שתיקרא עיר מוקפת חומה

  החומה , כ חומה"וגם אם הוקם שם אח, היישוב לא תלוי בחומה, חומה

  

  

  
  

אז כל מי שבא לגור , אבל אם קודם הוקמה החומה. תוספת שמירה היא רק

בלי , ללא זה אף אחד לא היה מגיע לגור שם –זה על דעת החומה , שם

  .החומה אין זה ישוב כלל

 - )  י. שיר השירים ח" (אני חומה"אמר רבי יוחנן .) "פסחים פז(ואיתא בגמרא 

  . זו תורה

לבניו " להורות"יעקב אבינו בא : והשתא יובנו מה שהקשינו בפתח דברינו

בלי בית מדרש אין הישוב  –אלא בלי תורה , שהתורה אינה רק חומה שמגינה

  !!נחשב כלל

לכן שלח מהר את יהודה לפניו להקים בית מדרש לתורה בכדי שיוכל הישוב 

  ... תורה –להיקרא עיר מוקפת חומה 

ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל . 'ואת יהודה שלח גשנה וכו

 ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם . ויבך על צואריו עוד' אביו וכו
ל "מובא הסבר נאה לפשר הדברים הכתובים בפסוקים הנ –" אלף כתב"בספר 

וכן ענין נפילתו ובכייתו של יוסף על , ענין שליחתו של יהודה לפניו גשנה –

וזאת על פי הסברו . ופשר אמרתו של יעקב אמותה הפעם, צוארו של יעקב

אותו " אקדמות"לחרוז האחרון בפיוט הנודע  ע"א אסאד זי"ק מהרי"הגהשל 

צבי מרומם הוא אלקין בקדמייתא ובבתרייתא : "אומרים בחג השבועות

מרומם הוא אלוקינו : "ובפשטות ההסבר הוא". ואתרעי בן ומסר לן אורייתא

אך הוא מסביר ". רצה וחפץ בנו ומסר לנו את התורה. בראשית ובאחרית

, ר"דהנה ידוע דישנם שלושה דברים המסוגלים לבטל את היצה: פשט נחמד

, ר"לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה.) "ברכות ה(ומקורם בדברי הגמרא 

אז , ואם זה גם לא עוזר, "ש"יקרא ק"או , "יעסוק בתורה"ואם לאו , נצחו מוטב

ובכך . אמרו בלבבכם על משכבם ודומו סלה"שנאמר , "יזכיר לו יום המיתה"

י התורה שקדמה "ע –" מרומם הוא אלקין בקדמייתא: "ל"מסביר את החרוז הנ

אך אם זה לא , ר"לעולם יכול האדם להתרומם מעלה מעלה ולנצח את היצה

שיזכור האדם את יומו  –" ובבתרייתא: "עוזר ישנה אפשרות שבודאי תעזור

, בגודל אהבתו' באשר חפץ בנו ה –" צבי ואתרעי בן"אך , האחרון יום המיתה

י לימוד התורה "ר ע"חפץ הוא שננצח את היצה –" ומסר לן אורייתא"

  ...ת הלבי הזכרת יום האחרון המעציב א"ולא ע, המשמחים את הלב

, והשתא מובן שפיר מה היו כוונתו של יעקב בשליחתו של יהודה לפניו גשנה

ופשר אמרתו של יעקב , וכן ענין נפילתו ובכייתו של יוסף על צוארו של יעקב

כי יעקב רצה לרמוז על שלושה דברים אלו מיד בבואו ". אמותה הפעם"

בארץ , רץ לא להםשעל ידי זה יהיה קיום לבניו ביהדות בגולה בא, למצרים

ולכן דבר . מצרים המקולקלת מכל הארצות וכך יוכלו לנצח את היצר הרע

: י"שעל כך מפרש רש" להורות לפניו גשנה"ראשון הוא שלח את יהודה 

וזה העצה ראשונה להתגבר על , להקים לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה

' ת ישראל וכוויאסור יוסף את מרכבתו לקרא"והעצה השניה . י תורה"ר ע"יצה

שיעקב לא נפל : י"ועל כך מסביר רש, "ויפול על צואריו ויבך על צואריו עוד

אך העצה השלישית ". קריאת שמע"על צוארו של יוסף ולא בכה משום שקרא 

אמותה : "הוא מה שאומר יעקב מיד לאחר פגישתו עם יוסף, שבודאי תעזור

  ... יזכיר לו יום המיתה –" הפעם
 

כל המקבל עליו "ל "הסביר את מאמר חזע "זי" שבט סופר"ה ק בעל"הגה, אגב

ל מבטיחים לנו שכל העוסק "שחז –" עול תורה מעבירין ממנו עול דרץ ארץ

ל שבזה הוא מנצח את "בתורה ועושה את העצה הראשונה שאמרו חז

אין הוא צריך להגיע לעצה השניה  –" מעבירין ממנו עול מלכות", ר"היצה

ועול דרך "ובודאי לא לעצה השלישית , ה"יכים את הקבש שבזה ממל"לקרוא ק

ה "היינו הזכרת יום האחרון הנקרא כן בצוואה של דוד המלך ע –" ארץ

  "...אנכי הולך בדרך כל הארץ"שאמר , לשלמה בנו

  )כח. מו(ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה 
, שואלים המפרשים. ״לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה״: ופירוש רש״י

, ולא יששכר שנאמר בו ״יששכר חמור גרם״, מדוע נבחר יהודה לשליחות זו

ק בעל "הסביר הרהאלא ? ולא לוי שעליו נאמר ״יורו משפטיך ליעקב״

  ! הסבר נפלא והוא יסוד עצום בחינוך -זי׳׳ע  "תפארת שלמה"ה

, האדם הראשון שנטל על עצמו אחריות ומסירות נפש ואמר ״אנכי אערבנו

וכיוון שאחד הכלים להקמת תלמידים בישראל הוא , מידי תבקשנו״ היה יהודה

  !...וד להוראהנבחר יהודה להקים בית תלמ, נטילת אחריות ומסירות נפש
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