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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת וישב תשע"ז

 דמ   דב קנ  תל איב  תנ"א ה לב סף יחל ן
ה א הקירה ייחבנ : “מתגבח מן החל נ  ר

היסוד,  הוא  "יוסף  פ"י(:  כג  )שער  להרמ"ק  רמונים" 

וקראו בלשון יוסף להיותו מרכבה אליו, ולכן הרמז 

בכל עניינים המדה הזאת, אם במה שכלכל כל בית 

אביו, כי כן המדה הזאת זנה את העולם כדפירשתי, 

וכן במה שמל המצרים כנודע". ואחד מן המקורות 

הוא בזוהר הקדוש )ח"ג שב.(:

אספקלריא  ההיא  מגו  לקוב"ה  ליה  ידע  "יוסף 

איקרי  דא  ועל  צדיק,  ואקרי  יסוד,  ואקרי  כל,  דאקרי 

יוסף כלכ"ל, דכתיב )בראשית מז-יב( ויכלכל יוסף, וכתיב 

)משלי י-כה( וצדיק יסוד עולם". פירוש: "יוסף ידע את 

הקב"ה מתוך אותה אספקלריא שנקראת כל, ונקרא 

יסוד, ונקרא צדיק, ועל זה נקרא יוסף כלכ"ל, ככתוב 

ויכלכל יוסף, וכתיב וצדיק יסוד עולם".

הפליאה  לפנינו  נצבה  וגם  עומדת  מעתה 

במלוא תוקפה, איך אפשר לומר על יוסף הצדיק 

יסוד עולם, שלא היה יכול להתגבר על יצרו מצד 

עצמו רק אחרי שדמות דיוקנו של אביו נראתה לו 

להיות  הגדולה  למדרגתו  זכה  איך  כן  אם  בחלון, 

זה  כל  בנוסף על  והנה  יסוד צדיק.  מרכבה למדת 

צריך ליישב מה שנראתה ליוסף דמות דיוקנו של 

אביו דוקא "בחלון" ולא בבית עצמו.

 דב קנ  תל איב  ה א הקירה
תנ לית ידמ    תל בשקי

מה  פי  על  זה,  כל  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

)ילקוט שמעוני פרשתנו  שמצינו חידוש גדול במדרש 

אגדות"  ב"חידושי  המהרש"א  הביאו  קמו(,  רמז 

)סוטה שם(, ומקור הדבר במדרש אבכיר:

"כיון שבא ליזקק לה, בא הקב"ה בדמות אביו 

קשתו.  באיתן  ותשב  שנאמר  אמתו,  ונתקררה 

אמרה  רואה.  אני  אבא  לה  אמר  לך,  מה  לו  אמרה 

ליה והיכן הוא ואין איש מאנשי הבית, אמר לה את 

בת חמורים )יחזקאל כג-כ( אשר בשר חמורים בשרם, 

שנאמר  הרואים  מן  אנא  אבל  רואה,  אינו  וחמור 

)בראשית כב-ד( וירא את המקום מרחוק".

 ב סף הצדבק מחבבי א 
ה"תשבם הט" דבם יבצ"ם

חכמינו  שהפליגו  מה  על  להתבונן  ראוי  עוד 

של  הגדולה  קדושתו  על  לה:(  )יומא  בגמרא  ז"ל 

כך שהגדירו אותו בתואר:  כדי  עד  יוסף הצדיק, 

בגמרא  ומפרש  הרשעים".  את  מחייב  "יוסף 

הכוונה בזה:

"רשע אומרים לו, מפני מה לא עסקת בתורה, 

אם אמר נאה הייתי וטרוד ביצרי הייתי, אומרים לו 

כלום נאה היית מיוסף. אמרו עליו על יוסף הצדיק, 

בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים, 

ערבית,  לו  לבשה  לא  שחרית  לו  שלבשה  בגדים 

בגדים שלבשה לו ערבית לא לבשה לו שחרית.

לו  אמרה  לאו,  לה  אמר  לי,  השמע  לו  אמרה 

מתיר  ה'  לה  אמר  האסורין,  בבית  חובשתך  הריני 

כפופים,  זוקף  ה'  קומתך,  כופפת  הריני  אסורים, 

לו  נתנה  עורים,  פוקח  ה'  עיניך,  את  מסמא  הריני 

להיות  אצלה  לשכב  אליה  לשמוע  כסף  ככרי  אלף 

עמה, ולא רצה לשמוע אליה לשכב אצלה בעולם 

הזה, להיות עמה לעולם הבא".

פליאה  כאן  שיש  יבין  משכיל  כל  אמנם 

הגמרא  מדברי  שלמדנו  מה  לפי  שהרי  העצומה, 

)סוטה הנ"ל( מבואר, כי יוסף הצדיק מצד עצמו לא 

היה מסוגל להתגבר על יצרו הרע, עד שנתגלה לו 

חמורה,  באזהרה  והזהירו  בחלון  אביו  של  דיוקנו 

מאבני  שמו  ימחה  בקדושתו  יעמוד  לא  אם  כי 

"יוסף מחייב  האפוד. הנה כי כן איך אפשר לומר: 

הרשעים  הלא  ביצרם,  הטרודים  הרשעים"  את 

יבואו בטענה חזקה, כי להם לא נתגלה דיוקנו של 

יעקב להצילם מן החטא כמו שנתגלה ליוסף.

בזוהר  ומפורסם  שידוע  ממה  לתמוה  יש  וכן 

שנתגבר  ידי  על  כי  הקדושים,  ובספרים  הקדוש 

יוסף על יצרו ועמד בקדושתו במצרים זכה להיות 

ב"פרדס  שכתב  כמו  צדיק,  יסוד  למדת  מרכבה 

"ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו 

ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ותתפשהו בבגדו 

ויצא  וינס  בידה  בגדו  ויעזוב  עמי,  שכבה  לאמר 

דמות  לו  "שנראית  רש"י:  ופירש  )לט-יא(.  החוצה" 

סוטה".  במסכת  כדאיתא  וכו'  אביו  של  דיוקנו 

וכוונתו על מה שמבואר בגמרא )סוטה לו:(:

"באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה 

יוסף עתידין אחיך שיכתבו על  לו,  לו בחלון, אמר 

שמך  שימחה  רצונך  ביניהם,  ואתה  אפוד  אבני 

באיתן  ותשב  מט-כד(  )בראשית  מיד  מביניהם... 

על  שיחקק  לו  גרם  מי  יעקב,  אביר  מידי  קשתו... 

אבן  רועה  משם  יעקב,  אביר  אלא  אפוד,  אבני 

)תהלים  שנאמר  רועה,  ונעשה  זכה  משם  ישראל, 

פ-ב( רועה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף".

מה  הסתומה,  החידה  ליישב  ביאור  וצריך 

פשר דמות דיוקנו של אביו שנראתה ליוסף בחלון 

על  יעלה  לא  שהרי  יצרו,  על  להתגבר  לו  לסייע 

הדעת לומר ח"ו שהיה זה רק פרי דמיונו של יוסף, 

לו  גילה  אביו  של  דיוקנו  כי  בגמרא  מבואר  שהרי 

על  להיכתב  השבטים  שמות  שעתידים  בנבואה, 

מעיד:  עצמו  והפסוק  ביניהם,  ושמו  האפוד  אבני 

"מידי אביר יעקב, מי גרם לו שיחקק על אבני אפוד, 

אלא אביר יעקב".

ואם נאמר כי נשמת יעקב עצמו נראתה ליוסף, 

כדרכם של הצדיקים הגדולים שלצורך השעה היו 

לפי  נמצא  הגוף,  מן  הנשמה  את  לפשוט  יכולים 

כל  וידע  במצרים  יוסף  את  ראה  כבר  יעקב  כי  זה 

מה שעבר עליו. הנה כי כן איך זה מתיישב עם מה 

שמפורש בכתובים שלא ידע יעקב כי יוסף חי עד 

שהודיעו לו השבטים, כמו שכתוב )בראשית מה-כו(: 

בכל  מושל  הוא  וכי  חי  יוסף  עוד  לאמר  לו  "ויגידו 

וידברו  להם,  האמין  לא  כי  לבו  ויפג  מצרים  ארץ 

אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם וירא את 

רוח  ותחי  אותו  לשאת  יוסף  שלח  אשר  העגלות 

יעקב אביהם".

)מ  ך תיבלב זנחס חרג תש מד לצא  לא " יבמבם הק" יבם(
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עצמו  יעקב  לא  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

נתגלה ליוסף כי אם "הקב"ה בדמות אביו", דהיינו 

יעקב אביו.  דיוקנו של  שנתלבש הקב"ה בדמות 

ויש להביא ראיה ברורה גם מהגמרא )סוטה הנ"ל( 

בדמות  התלבש  הקב"ה  כי  המדרש,  כפירוש 

שהביאו  ממה  ליוסף,  שנראתה  אביו  של  דיוקנו 

בגמרא ראיה שנראתה לו דמות דיוקנו של אביו 

באיתן  "ותשב  מט-כד(:  )בראשית  שכתוב  ממה 

קשתו ויפוזו זרועי ידיו מידי אביר יעקב", ודרשו 

"מי גרם לו שיחקק על אבני אפוד, אלא  בגמרא: 

אביר יעקב".

מפרש:  )שם(  התורה  על  רש"י  בפירוש  והנה 

"מידי אביר יעקב, מידי הקב"ה שהוא אביר יעקב". 

והסכימו עמו הרמב"ן ושאר הראשונים, ואחר כך 

פירש רש"י )שם כו(: "מידי אביר יעקב, שנראתה לו 

דמות דיוקנו של אביו". הרי לנו דברים ברורים כי 

"אביר יעקב" נתגלה ליוסף מלובש  הקב"ה שהוא 

בדמות דיוקנו של יעקב. הנה כי כן הרווחנו ליישב 

שהרי  במצרים,  נמצא  שיוסף  יעקב  ידע  לא  איך 

לפי המבואר לא הוא עצמו התגלה ליוסף, כי אם 

הקב"ה מלובש בדמות דיוקנו של אביו.

ויש להוסיף תבלין לפי המבואר בזוהר הקדוש 

ישראל  דאיהו  יעקב  "ובגין  כד.(:  בראשית  )פרשת 

האדם  את  אלקים  ויברא  א-כז(  )בראשית  אתמר 

יעקב  כי  מבואר  הרי  דמאריה".  בדיוקנא  בצלמו, 

כביכול.  הקב"ה  של  דיוקנו  בבחינת  הוא  אבינו 

שהלך  בנאה  רבי  על  נח.(  )ב"ב  בגמרא  מבואר  וכן 

הקדושים:  האבות  את  וראה  המכפלה  למערת 

דיוקני".  בדמות  נסתכלת  ואמרה  קול  בת  "יצתה 

דמות  שהוא  יעקב  על  שהכוונה  רש"י  ופירש 

זה מבואר מה שנתלבש  ולפי  דיוקנו של הקב"ה. 

הקב"ה בדמות דיוקנו של יעקב, שהרי יעקב הוא 

כביכול.  הקב"ה  של  דיוקנו  דמות  בבחינת  אמנם 

שהרי  כמשמעו,  פשוטו  ח"ו  הכוונה  שאין  ]ברור 

הקב"ה אינו גוף ואין לו שום דמיון כלל[.

 כ ח   הבצ" תל כל בת"אל
נ קיצ  כדב להחטבא א  ב סף

הפליאה  זה  לפי  ליישב  נלך  המלך  בדרך 

עולם  יסוד  הצדיק  שיוסף  יתכן  איך  הגדולה, 

ידי  על  אם  כי  יצרו,  על  להתגבר  יכול  היה  לא 

שנתלבש הקב"ה בדמות דיוקנו של יעקב אביו. 

את  מחייב  "יוסף  בגמרא:  אמרו  איך  ועוד  זאת 

בבחינת  שהוא  גדול  יסוד  נקדים  הרשעים". 

ליוסף  שהיה  הקשה  הניסיון  להבין  פינה  אבן 

במצרים, מה שמבואר במדרש )ויק"ר לב-ה(: "יוסף 

ירד למצרים וגדר עצמו מן הערוה ונגדרו ישראל 

גדור  היה  כדאי  אבא,  בר  חייא  רבי  אמר  בזכותו. 

ערוה בעצמו שנגאלו ישראל על ידו". 

ידי שנמכר  על  כי  זה,  נמצינו למדים ממדרש 

ונורא  גדול  ניסיון  לידי  ובא  במצרים  לעבד  יוסף 

עם אשת אדוניו, ועם כל זאת עמד בניסיון וכבש 

שהיו  ישראל  לכל  הדרך  את  בכך  סלל  יצרו,  את 

שלא  וטהרתם  קדושתם  על  שישמרו  במצרים, 

גדורים  שהיו  ידי  ועל  המצרים,  עם  ח"ו  להתערב 

בעריות זכו להיגאל ממצרים.

מזעיר  מעט  להבין  פתח  לנו  יפתח  מעתה 

כי  במצרים,  הצדיק  ליוסף  שהיה  הקשה  הניסיון 

ישראל  ריבוא  שישים  כל  של  שקדושתם  מאחר 

נמצא  יוסף,  של  בקדושתו  תלויה  היתה  במצרים 

ישראל  ריבוא  שישים  של  היצר  כוחות  שכל 

ביודעם  הצדיק,  יוסף  את  להחטיא  כדי  נתקבצו 

יעלה  אז  כי  ברשתם,  אותו  להפיל  יצליחו  שאם 

ולעומת  במצרים,  ישראל  כל  את  להחטיא  בידם 

זה אם יעמוד בקדושתו הרי יסלול את הדרך לכל 

ישראל שיתגברו על יצרם.

חתם  ב"דרשות  שכתב  מה  בזה  לצרף  יומתק 

הכתוב  רמז  כהיום(  ויהי  ד"ה  א  טור  סד  )חנוכה  סופר" 

"ויהי כהיום הזה  )בראשית לט-יא(:  יוסף  בניסיון של 

מאנשי  איש  ואין  מלאכתו  לעשות  הביתה  ויבא 

הבית שם בבית". והנה לשון קדשו: "ורמז בראשי 

שהם  שבמ"ה,  ב'בית  ש'ם  ה'בית  מ'אנשי  תיבות 

ארבע אבות הקליפות ש'ור ב'ור מ'בעה ה'בער, ולא 

היה שליטה לשום אחד מהם".

להרמ"ע  מאמרות"  ב"עשרה  הדברים  ומקור 

מפאנו )מאמר חקור דין ח"א פ"ג(, כי מה שנזכר בתורה 

אחד משמות הערים שכבשו ישראל מארץ סיחון 

זה  "שבמה", הכוונה כי מקום  )במדבר לב-לח(:  ועוג 

היה משכן לארבעה אבות נזיקין שבמ"ה נוטריקון 

ש'ור ב'ור מ'בעה ה'בער, אלא שישראל כבשו את 

העיר והכניעו את ד' הקליפות הנ"ל.

הרי לנו דברים ברורים כי ארבעה אבות נזיקין 

כתוב:  כך  שעל  להכשילו,  כדי  יוסף  עם  נכנסו 

לא  שאם  ביודעם  ב'בית",  ש'ם  ה'בית  "מ'אנשי 

יצליחו בכך הרי יסלול יוסף את הדרך בקדושתו 

לכל ישראל. וזהו שהזכיר יעקב אבינו בברכותיו 

ליוסף )בראשית מט-כג(: "וימררוהו ורובו וישטמוהו 

שנתכוון  הקדוש  האלשיך  ופירש  חצים",  בעלי 

כל  עם  ביוסף  שנלחמו  הטומאה  כוחות  על  בזה 

חיציהם להחטיאו. 

 ב סף הצדבק קביל סב ש מהקירה
אח"ב תנלחם יכל כ ח  כנגד הבצ"

להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 

נלחם  עולם  יסוד  הצדיק  יוסף  כי  גמור,  בבירור 

בכל כוחו כדי לעמוד בקדושתו, ומצד עצמו היה 

זה  ומטעם  שלו,  הפרטי  היצר  על  להתגבר  יכול 

זכה באמת להיות מרכבה למדת יסוד צדיק. אולם 

הלא ידוע מה ששנינו בגמרא )קידושין ל:(: "יצרו של 

אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר 

להמיתו,  ומבקש  לצדיק  רשע  צופה  לז-לב(  )תהלים 

)שם(  שנאמר  לו,  יכול  אין  עוזרו  הקב"ה  ואלמלא 

אלקים לא יעזבנו בידו".

ואם בכל בני האדם שיש להם יצר הרע פרטי 

כך, על אחת כמה וכמה יוסף הצדיק שהיה צריך 

מכך  וכתוצאה  ישראל,  לכל  הדרך  את  לסלול 

נלחמו בו כל כוחות היצר של כל ישראל, לא היה 

יכול להתגבר עליהם בלי סיוע מיוחד מן השמים, 

ופעל כל מה שהיה  כוחו  לכן מאחר שנלחם בכל 

יכול, בא הקב"ה לעזרתו על ידי שנתלבש בדמות 

דיוקנו של יעקב שהוא שורש נשמות כל ישראל, 

כדי לסייע ליוסף להתגבר על היצר הכללי של כל 

בגמרא:  שאמרו  מה  אצלו  נתקיים  ובכך  ישראל, 

"ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו".

ב"תולדות  שהביא  מה  בזה  לצרף  יומתק 

לפרש  בקדשו  שדיבר  זי"ע,  הגר"א  בשם  אדם" 

"יצרו של אדם מתגבר עליו  מאמר הגמרא הנ"ל: 

עוזרו  הקב"ה  ואלמלא  המיתו...  ומבקש  יום  בכל 

אין יכול לו", לימדו אותנו חכמינו ז"ל בזה, כי רק 

אחרי שאדם עשה כל מה שביכולתו כדי להתגבר 

על היצר הרע, עד שהגיע לקצה גבול יכולתו ואין 

 גמ"א: רב סף מחבבי א  ה"תשבם... אם אמ" נאה הבב ב  ט" ד יבצ"ב,
א מ"בם ל  כל ם נאה הבב  מב סףר

 בת י הזלבאה: אבך ב סף מחבבי א  ה"תשבם,
הלא בי א  יטשנה תב סף ה גי" "ק יפכ   דב קנ  תל איב 

 כל כ ח   הבצ" תל תבתבם "בי א בת"אל נלחמ  כנגד ב סף
תסלל א  הד"ך לכל בת"אל תב קדת  ימצ"בם

 ח ם ס ז": מ'אנתב ה'יב  ת'ם י'יב  "אתב  בי   תימרה,
א"ישה אי   נפבקבן: ת' " י' " מ'ישה ה'יש" 



 ז"ת   בתי  תשרפ | ג

לאל ידו לעשות יותר, אז שולח לו הקב"ה עזרתו 

מקודש לסייע לו להתגבר על יצרו הרע.

מעתה הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם 

יחד, להתבונן מה עמקו דברי חכמינו ז"ל שאמרו: 

שיוסף  אמת  הן  כי  הרשעים",  את  מחייב  "יוסף 

בדמות  הקב"ה  שנתלבש  בזכות  יצרו,  על  התגבר 

יצרו,  על  להתגבר  לו  לסייע  כדי  אביו  של  דיוקנו 

אולם הלא סיוע זה קיבל יוסף מהקב"ה רק אחרי 

שהקדים להילחם ולהתגבר כארי בכל כוחו, כנגד 

היצר הפרטי שלו וכנגד היצר הכללי של כל ישראל, 

ברגע  ואז  אנושית,  יכולת  גבול  לקצה  שהגיע  עד 

האחרון כשכבר לא היה יכול נתגלה אליו הקב"ה 

מלובש בדמות דיוקנו של אביו לסייע לו להתגבר 

על יצרו, וסלל בכך את הדרך לכל ישראל.

אחד  שכל  להבין  נשכיל  מזה  כן  כי  הנה 

לפי  להילחם  יוסף,  של  בדרכו  שילך  מישראל 

ערכו בכל כוחו כדי להתגבר על יצרו, מובטח לו 

שיבוא הקב"ה ויסייע גם לו להתגבר על יצרו, או 

על ידי שיתלבש בדמות דיוקנו של אביו לעוררו 

של התלבשות  דרכים  ידי כמה  על  או  בתשובה, 

האדם  את  לעורר  כדי  בהן  מתלבש  שהקב"ה 

אדם  של  "יצרו  בגמרא:  אמרו  כך  ועל  בתשובה, 

ואלמלא  המיתו...  ומבקש  יום  בכל  עליו  מתגבר 

הקב"ה עוזרו אין יכול לו".

 רהבם "אה  בנס - 
"אה י"בב א ד"יב בתמשאלר

האמור  יסוד  פי  על  כי  טוב  דבר  לבי  רחש 

במדרש, שיוסף הצדיק סלל בקדושתו את הדרך 

לכל ישראל במצרים, יפתח לנו פתח לבאר מדרש 

בשלח(  )פרשת  משה"  ה"ישמח  שהביא  פליאה 

)תהלים  הפסוק  על  ועוד,  )שם(  נועם"  ב"אמרי  וכן 

דרבי  ברייתא  ראה,  מה  וינס,  ראה  "הים  קיד-ג(: 

ישמעאל".

רצה  לא  מתחילה  כי  בזה,  הכוונה  לפרש  ויש 

הים להיקרע לפני ישראל, משום שלא היה מאמין 

שבני ישראל שהיו עבדים לפרעה ולמצרים עמדו 

מבואר  אמנם  הארץ.  ערות  במצרים  בקדושתם 

הפסוק  על  ט(  סימן  )פרשתנו  תנחומא  במדרש 

)בראשית לט-ב(:

"וינס ויצא החוצה. אמר לו הקב"ה, אתה נסת 

ויצאת חוצה, חייך הים ינוס מפני ארונך, שנאמר 

במדרש  הוא  וכן  וינס".  ראה  הים  קיד-ג(  )תהלים 

יוסף  וינס. ראה ארונו של  "הים ראה  שוחר טוב: 

שנאמר  הנס,  מפני  ינוס  הקב"ה,  אמר  לים.  יורד 

וינס ויצא החוצה, אף הים יהיה נס מפניו, הוי הים 

ראה וינס".

הים  ראה  כאשר  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

במצרים,  בקדושתו  שעמד  יוסף  של  ארונו  את 

לכן  ישראל,  כל  נתקדשו  בזכותו  כי  מזה  הבין 

הסכים להיקרע ולנוס מפניהם. אך עדיין קשה כי 

ידע  מנין  אבל  במצרים,  נתקדש  שיוסף  אמת  הן 

כי  ונראה  יוסף.  הים שכל ישראל נתקדשו בזכות 

המדרש פליאה הנ"ל מיישב ענין זה באומרו: "הים 

ראה וינס, מה ראה, ברייתא דרבי ישמעאל".

הביאור בזה כי המדה השמינית משלש עשרה 

"כל דבר שהיה  מדות שהזכיר רבי ישמעאל היא: 

בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא 

זו  מדה  כי  לומר  ויש  יצא".  כולו  הכלל  על  ללמד 

יוסף הצדיק יסוד עולם, על פי  היא כנגד קדושת 

לומר בסוף הסדר את  מה שתיקן הפייטן האלקי 

דברים  י"ג  בתוכו  וכלל  יודע",  מי  "אחד  הפיוט: 

כנגד י"ג מדות, כמו שסיים: "שלשה עשר מי יודע, 

שלשה עשר אני יודע, שלשה עשר מדיא". ובמדה 

השמינית יסד: "שמונה מי יודע, שמונה אני יודע, 

שמונה ימי מילה". נמצא כי המדה השמינית היא 

רמז על קדושת הברית של יוסף הצדיק.

הענין  רמוז  זו  במדה  כי  וראה  בא  ועתה 

הדרך  את  בקדושתו  סלל  הצדיק  שיוסף  הנפלא, 

שהיה  דבר  "כל  במצרים:  שיתקדשו  ישראל  לכל 

בכלל", הוא יוסף הצדיק שהיה מתחילה בכלל כל 

השבטים, "ויצא מן הכלל", כי נמכר למצרים ונפרד 

משאר אחיו, "לא ללמד על עצמו יצא", שיתקדש 

"אלא  צדיק,  יסוד  למדת  מרכבה  ויהיה  במצרים 

ללמד על הכלל כולו יצא", שיסלול את הדרך לכל 

ישראל וילמדם איך להתקדש.

הנה כי כן זהו ביאור המדרש: "הים ראה וינס, 

מה ראה, ברייתא דרבי ישמעאל". כי מתחילה לא 

ישראל  עמדו  שלא  מחשש  להיקרע,  הים  רצה 

בקדושתם במצרים, ואינם ראויים לעשות להם נס 

בסופו  אבל  הטבע,  כדרך  שלא  הים  להם  שיקרע 

"מה  המדרש,  ומפרש  וינס",  ראה  "הים  דבר:  של 

ראה, ברייתא דרבי ישמעאל".

"כל  שראה את המדה השמינית שבה:  פירוש, 

דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו 

אנו  ומזה  יצא",  כולו  הכלל  על  ללמד  אלא  יצא, 

הצדיק,  יוסף  בזכות  ישראל  כל  שנתקדשו  למדים 

ויש  ישראל.  לפני  ונקרע  הים  נס  זה  בזכות  לכן 

יד-ח(:  )שמות  שכתוב  במקרא  נאה  פרפרת  להוסיף 

"ובני ישראל יוצאים ביד רמה" - בי"ד רמ"ה נוטריקון 

מ'ה ר'אה ה'ים ב'רייתא ד'רבי י'שמעאל.

 הקירה נ גלה לב סף ריחל ןר
 ייחבנ  רמתגבח מן החל נ  ר 

עבודה,  בדרך  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

דיוקנו של  ליוסף בדמות  הטעם שנתגלה הקב"ה 

יעקב דוקא "בחלון", על פי הקדמה יקרה שהביא 

ה"מאור עינים" )פרשת בראשית ד"ה אמנם האמת, פרשת 

וירא ד"ה כי הנה, פרשת פנחס ד"ה וזהו ג"כ( בשם הבעל 

לפרש  בקדשו  דיבר  אשר  זי"ע,  הקדוש  טוב  שם 

הפסוק )שיר השירים ב-ט(: "הנה זה עומד אחר כתלנו 

וצריך  החרכים".  מן  מציץ  החלונות  מן  משגיח 

החלונות  מן  הקב"ה  הסתכלות  ענין  להבין  ביאור 

ומן החרכים.

ישראל  איש  כאשר  כי  קדשו,  בדברי  וביאר 

הרע  היצר  מפאת  המדרגות,  בשפל  ח"ו  נמצא 

לו  וקשה  בסתר,  עבירה  שיעבור  עליו  שנתגבר 

להתעורר ביראה עילאה מפחד ה' והדר גאונו, כי 

אז מצמצם הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו את היראה 

אף  כי  תחתונה,  יראה  בתוך  ומלבישה  העליונה 

שהאדם נמצא בתוך חדר סגור באין רואה, נדמה 

לו כי יש מי שמסתכל עליו ורואה אותו דרך החלון 

או דרך החרכים.

וראוי לדעת כי פחד זה אינו רק דמיון בעלמא, 

כן היא האמת שיש מי שמסתכל עליו דרך  אלא 

שמו  יתברך  כביכול  הקב"ה  הוא  הלא  החלון, 

אולם  העבירה,  מן  להצילו  כדי  עליו  שמסתכל 

בגלל שהוא נמצא בשפל המדרגה, מלביש הקב"ה 

 מד"ת: הקירה שצמ  נ לית כיבכ ל ידמ   דב קנ  תל בשקי
תנ"א ה לב סף לסבבש ל  לה גי" של בצ" 

 "ק אח"ב תלא הבה מס גל ב סף לה גי" של כל כ ח   הבצ"
תקמ  כנגד  פכה לקיל סב ש מא  הקירה  

 ישתרט: רמתגבח מן החל נ  ר, הקירה מתגבח של הח טא יחל ן,
לכן ה א מזחד תמבתה  מס כל שלב 

 הקירה נ גלה לב סף יחל ן, כדב לסל ל יכך הד"ך לכל בת"אל,
לזחד תמבתה  מס כל שלבהם יחל ן
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יראה זו ביראה תתאה שנדמה לו כי איזה בן אדם 

מסתכל עליו, והרי זה בבחינת מה שמצינו בגמרא 

את  ראו  שלא  ומלאכי,  זכריה  חגי  על  ג.(  )מגילה 

המראה הנורא שראה דניאל, אך עם כל זאת נפלה 

"אף  עליהם חרדה גדולה, ומפרש בגמרא הטעם: 

על גב דאינהו לא חזו מזלייהו חזו".

עבירה  לעבור  רוצה  אדם  כאשר  כאן  כן  כמו 

בחדר סגור, והוא מרגיש שיש מי שמסתכל עליו 

דרך החלון, ידע נאמנה כי אמנם כן הקב"ה מלכו 

של עולם מסתכל עליו, ואף שהוא אינו רואה מזלו 

רואה שהקב"ה מסתכל עליו. לכן כאשר נופלת על 

האדם יראה תתאה, שנדמה לו כי יש מי שמסתכל 

זו  תתאה  יראה  להעלות  ישכיל  החלון,  דרך  עליו 

עצמו,  מהקב"ה  להתיירא  עלאה  יראה  לשורשה 

לתועלת  העבירה,  מן  להינצל  יזכה  זה  ידי  ועל 

הענין נביא את דברות קדשו )פרשת בראשית(:

"אמנם האמת הוא כמו שנתבאר אצלנו במקום 

אחר בשם הבעש"ט זלה"ה נשמתו בגנזי מרומים, 

החרכים,  מן  מציץ  החלונות  מן  משגיח  פסוק  על 

פירוש  החרכים,  מן  משגיח  הוא  ברוך  שהבורא 

עבירה  לעבור  שהולך  האדם  על  יראתו  מצמצם 

יראנו  שלא  ומתיירא  לו  נדמה  שעה  שכל  בסתר, 

רואה  אחד  כאילו  ומתיירא  בדעתו  ומדמה  אדם, 

אותו בעד החלון ומציץ מבין החרכים, ועל ידי זה 

יודע  ואינו  רואהו,  אחד  כאילו  היראה  עליו  נופלת 

כי כביכול היראה עליונה מצמצמת את עצמה לזה 

גודל  מחמת  העבירה,  מן  ויפרוש  שישוב  האדם 

רחמנותו יתברך על האדם, מצמצם יראתו כביכול 

על האדם הזה בשפל המדרגה כזו".

 רבהב "צ ן ת הא מ "א תמבם
שלבכם כמ "א ית"  דםר

בשם  עינים"  ה"מאור  מביא  זה  יסוד  פי  על 

הבעש"ט ]ראה בפרשת וירא שכתב כי פירוש זה 

מאמר  חומר  כמין  בזה  לפרש  מהבעש"ט[,  הוא 

הגמרא )ברכות כח:(:

תלמידיו  נכנסו  זכאי,  בן  יוחנן  רבי  "כשחלה 

רצון  יהי  ברכנו, אמר להם  רבינו  לו  לבקרו... אמרו 

שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם, אמרו 

לו תלמידיו עד כאן, אמר להם ולואי, תדעו כשאדם 

עובר עבירה אומר שלא יראני אדם".

ולכאורה הפליאה במקומה עומדת, מה ראה 

כזו,  זכאי לברך את תלמידיו בברכה  בן  יוחנן  רבי 

ודם,  בשר  כמורא  עליהם  שמים  מורא  שתהא 

שמים  יראת  להשוות  נמוכה  כמדרגה  שנראית 

למורא בשר ודם. אך לפי האמור מבאר הבעש"ט 

כי  שברכם  זכאי,  בן  יוחנן  רבי  של  כוונתו  עומק 

בכל פעם שיפול עליהם מורא של בשר ודם, יזכו 

שישכילו  דהיינו  שמים,  ליראת  זו  יראה  להעלות 

זו שורשה מיראה עילאה,  יראה תתאה  כי  להבין 

העליונה  היראה  את  להלביש  הקב"ה  שצמצם 

בלבוש של יראת בשר ודם.

עומק  מתחילה  הבינו  שלא  תלמידיו  והנה 

כוונתו, המה ראו כן תמהו ושאלו אותו: "עד כאן", 

כלומר האם אתה מברך אותנו רק בברכה פשוטה 

כך  על  ודם.  מבשר  כמו  ה'  מאת  שנתיירא  זו, 

הסביר להם רבי יוחנן בן זכאי כוונתו: "ולואי, תדעו 

כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם".

כלומר אף שהוא נמצא בחדר סגור הוא אומר: 

"שלא יראני אדם", כי יש לו פחד שאדם מסתכל 

אליו  באה  מאיפה  להבין  וצריך  החלון,  מן  עליו 

זה שמסתכל  הוא  ומוכח מזה שהקב"ה  זו,  יראה 

בתוך  העליונה  היראה  את  שהלביש  אלא  עליו, 

אותם:  שבירך  זהו  כן  כי  הנה  ודם,  בשר  יראת 

ודם",  בשר  כמורא  עליכם  שמים  מורא  "שתהא 

ודם  כלומר שתזכו להעלות את המורא של בשר 

למורא שמים.

 ב סף ממתבך רמ "א תמבם 
כמ "א ית"  דםר

ז"ל  חכמינו  דברי  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

"באותה  יוסף הצדיק:  וחידותם, שגמרו אומר על 

בחלון",  לו  ונראתה  אביו  של  דיוקנו  באתה  שעה 

לפי האמור הביאור בזה, כי מאחר שיוסף הצדיק 

ישראל,  לכל  הדרך  את  לסלול  השמים  מן  נבחר 

שיוכל  כדי  הגדולה  ממדרגתו  אותו  הורידו  לכן 

כמו  ישראל,  כל  של  הרע  היצר  בכח  להתנסות 

שנת  )פרשתנו  דרכו  פי  על  משמואל"  ב"שם  שכתב 

תרע"ה ד"ה ויוסף(:

נראה דאף שכבר כתיב  הורד מצרימה.  "ויוסף 

)שם  וכן  מצרימה,  יוסף  את  ויביאו  לז-כח(  )בראשית 

הכתוב  סיפר  מצרים,  אל  אותו  מכרו  והמדנים  לו( 

ניסיון  לספר  רצה  שבאשר  היינו  אחר,  ענין  בכאן 

ירא  שהיה  במדרגתו  עומד  היה  בעוד  ויוסף  יוסף, 

ה', כמו שאמר )שם מב-יח( את האלקים אני ירא, לא 

היה דבר זה נחשב אצלו לניסיון... לזה אמר הכתוב 

כדי  ממדרגתו  שהורד  היינו  מצרימה,  הורד  ויוסף 

שיוכל להיות הניסיון".

לפי זה יש לומר שיוסף מצד עצמו זכה למדרגה 

בעצמו,  מהקב"ה  לפחד  עילאה  יראה  של  גדולה 

כמו שאמר: "את האלקים אני ירא", ולא היה צריך 

ודם,  בשר  של  ביראה  תתלבש  העליונה  שהיראה 

לכל  הדרך  את  לסלול  צריך  שהיה  מאחר  אולם 

ישראל, שלא כולם היו במדרגה גדולה זו של יראת 

שמים בלי התלבשות ביראת בשר ודם, לכן הורידו 

מן השמים את יוסף ממדרגתו הגדולה כדי שיסלול 

את הדרך בקדושתו לכל ישראל.

הנה כי כן זהו ביאור הגמרא: "באותה שעה", 

הגדולה,  ממדרגתו  השמים  מן  אותו  שהורידו 

המדרש  כדברי  אביו",  של  דיוקנו  "באתה 

"ונראתה  יעקב,  של  בדיוקנו  הקב"ה  שנתלבש 

מן  "משגיח  בבחינת:  ליוסף  שנתגלה  בחלון",  לו 

הקב"ה  הלביש  כי  החרכים",  מן  מציץ  החלונות 

בשר  של  ביראה  להלבישה  עליונה  היראה  את 

אביו  יעקב  כאילו  גדול  פחד  יוסף  על  ונפל  ודם, 

מסתכל עליו דרך החלון.

והנה כאשר השיג יוסף הצדיק בקדושתו דבר 

יראה  לשורשה  התחתונה  היראה  את  העלה  זה, 

עלאה, וזהו שכתוב )שם לט-יב(: "ויעזוב בגדו בידה". 

כלומר עזב את הבגד החיצוני הפחד של בשר ודם 

ביראה  להתדבק  החוצה",  ויצא  "וינס  לו,  שהיה 

עילאה יראת ה' טהורה מפחד ה' והדר גאונו, וסלל 

בכך את הדרך לכל ישראל, שגם הם יזכו לברכה זו 

של רבי יוחנן בן זכאי, שיהא מורא שמים עליהם 

כמורא בשר ודם.

שאת  ביתר  להבין  לנו  ירווח  האמור  פי  על 

כי  הרשעים",  את  מחייב  "יוסף  הגמרא:  מאמר 

לא  ממדרגתו  שנפל  אחרי  הצדיק  שיוסף  כמו 

כדי  כוחו  בכל  נלחם  אלא  היאוש,  בתהום  נפל 

זכה שנתגלה אליו  זה  ובזכות  לעמוד בקדושתו, 

היראה  את  שהלביש  ידי  על  "בחלון",  הקב"ה 

אחד  כל  אצל  כן  תחתונה,  ביראה  העליונה 

היצר,  על  להתגבר  השתדלות  שעושה  מישראל 

זוכה שמתגלה אליו הקב"ה בחלון, על ידי הפחד 

שנופל עליו שיש מי שרואה אותו בחלון, ועל ידי 

יראה תתאה זו הוא מסוגל לעלות בבחינת יראה 

עילאה ולעמוד בכל הניסיונות.

'  - נדבת משפחת מהדב הי"ו - לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי


