
  
וא''ת  �  רש''יפ .יותר מכול� יהודהנגש למה  צ''ע (מ''ד, י''ח) גש אליו יהודהוי

למה אני (יהודה) נכנס לתגר יותר משאר אחי, ה� כול� מבחו�, ואני נתקשרתי 
  בקשר חזק, להיות מנודה בשני עולמות.

  
מ''א, ח') אחד  ,(איוב אליו יהודהויגש  –המדרש רבה , עפ''י וי''ל באופ� אחר

השבטי�. אמרו אלו  –יהודה ויוס�. ורוח לא יבא ביניה� זה  –באחד יגשו 
שלא יאות  ,ירושהע� יוס� פאנו מה אכפת לנו.  ,מלכי� מדיני� אלו ע� אלו

דכתיב  ו, וזהע� לאחד מה�יכמכריעי� או כמסי ,גדולי�להדיוט לעמוד במקו� 
 – ויגש – ביתר ביאור, כי הוא הקרוב אליו להיות מל". יהודה ''אליו'', ויגש כא!
ולפ''ז ותו. כמ שהוא מל"כיו!  –אליו  יותר מכול�. נגש יהודהש הטע� היינוש

אבל כיו!  בנימי!, להציל ייוס�, כדלדבר קשות למוכני�  באמת כול� היוש י''ל
 זה לדבר במקו� גדולי�, ומטע� �, לא יאות להעליה� מל"שיהודה הי' 

ודה היאת בעיני כמל", דהיינו שחשוב  –כמו" כפרעה כי  –מר ובתחלת דבריו א
 י�, ואי! להדיוט, לפי שהוא מל" כמותונגש יותר מכול�הוא הטע� שהסביר לו 

   . לדבר במקו� גדולי�
  

שהורידו  –) וירד יהודה מאת אחיו ל''ח, א'עפ''י פרש''י על הפסוק ( וי''ל עוד
מסר  יהודהשעכשיו  כיו!ד ולפ''ז י''ל מחמת שלא עכב ביד� מכירת יוס�. ,אותו
יש לפרש  ולפ''ז עלה לגדולה, וחזר להיות מל" עליה�.הוא בנימי!, להציל נפשו 

הגשה זו להתקרב  הטע� של פשטלא מוב! עפ''י ש ,ויגש � כא!  כוונת הפסוק
 שלא הי' ולדברינו י''ל. מדועהוא ש הי' שומע דבריו ממקו� , וכי יוס� לאליוס�

להציל בנימי!, מסר נפשו עי''ז שיהודה  רק ליוס�, עצמו שיהודה התקרבהכוונה 
קרוב אליו,  נעשהעי''ז היינו ש � אליו , וזהו כמותועשה מל" הוא עלה לגדולה, ונ

ונגש יותר  ,שיהודה מסר נפשוכיו!  –ויגש  – ביתר ביאור מל" כמותו.  שהוא
  להיות מל" כמותו. היינו ש – אליולכדי להציל בנימי!. זכה  ,מכול�

  
בר קשות ע� ידש יהודה מה הי' כוונת, קושיא המפורסמתולפ''ז יש לתר� 

הלא בתחלה אמר יהודה שיהיו כל ש, והי' נחשב בעיני ללעג ולקלס, הלא יוס�
העשרה אחי� עבדי�, וג� בנימי! אשר נמצא הגביע בידו יהי' עבד, ואח''כ 

 , נגש אליו לדבר אתו קשות.אל אביה� כשנתרצה יוס� באחיו הקט!, והמה יעלו
מל", אפשר שהוא אבל כיו! טענה, שו� באמת מצד הדי! אי! לו ש ולדברינו י''ל

  כבוד מלכותו. מצד  ,לפני� משורת הדי!תנהג עמו מ המושל הי'ש

 

על יהודה, מה הי' כוונתו,  הנה העול� מקשי� (מ''ד, י''ח)ויגש אליו יהודה ב) 
הלא בתחלה אמר יהודה שהי' נחשב בעיני יוס� מושל האר�,  ללעג ולקלסהלא 

שיהיו כל העשרה אחי� עבדי�, וג� בנימי! אשר נמצא הגביע בידו יהי' עבד, 
, נגש אליו לדבר אתו אל אביה� ואח''כ כשנתרצה יוס� באחיו הקט!, והמה יעלו

שיהודה ידע שג� האחי� וג� בנימי! לא גנבו את  תי'  התפארת יהונת�קשות. 
האלקי� הגביע, ולכ! א''א לה� ליענש בעדו, וא� בא לה� עונש הוא רק כמ''ש 

אבל  ,, וכמו שכבר הודו כול� עלי' ואמרומכירת יוס�והיינו  מצא את עו! עבדי",
שלא הי' עמה� בחטא זה א''א לו ליענש, נו, אבל בנימי! אשמי� אנחנו על אחי

ורק משו� שהוא נתפס עמה� שיי" שילכד עמ� על עוונ�, וזהו מה שאמר 
ג� אשר נמצא (שחטאו במכירת יוס�)  הננו עבדי� לאדוני ג� אנחנויהודה 

 ,הגביע בידו (מי שלא חטא במכירת יוס�) אבל כששמע יהודה דברי יוס� שאמר
א עוז שאר לעבד ולא האחרי�, הבי! שאי! זו רק עלילת שוא, ומצרק בנימי! י

 ,ו! לבו בטוח בה', והקב''ה בודאי יסייע�ונכ ,רש''יבלבבו לדבר עמו קשות כפ
  ויציל אות� ואת בנימי!. 

  
אע''פ שאחרי�  ,לעשות מוד מכא�, שצרי� לעשות מה שראויוכל אד� צרי� לל

אע''פ שהדברי� נראי� ו ,ליוס� מלעיגי� עליו, כמו שעשה יהודה שדבר קשות
  .כל מה שצרי� לעשות ועשה ,לא חשש לזה בעיני יוס� כדברי שחוק

  
שיהודה טע! ליוס� שה� באמת אינ� גנבי�, והעונש בא לה�  בדר� זה וי''ל עוד

, דהיינו בשביל מכירת יוס�, וכדברי התפארת האלקי� מצא את עו! עבדי"מצד 
יהונת! הנ''ל, ויוס� השיב לה� שהוא אינו מעניש לה� על עבירות בי! אד� 

לכ! נוטל רק בנימי! להיות עבדו, של בנימי!, ו מעשה גניבהלמקו�, אלא בשביל 
נראה שהוא מסכי� לטענת יהודה, ויעניש אות� מצד  נוטל כול�, אז א� הואש

הקב''ה. ולכ! ויגש אליו יהודה, שידע שבודאי בנימי! לא גנב הגביע, חטא� ל
 –חלילה לי מעשות זאת  �  וכ� נראה מדברי הספורנו. עלילת שואואי! זה אלא 

 ודמי�, כעני! מרשעי� יצא רשע,שאהי' אני השליח להפרע מכ� מעונותיכ� הק
  ולא אעניש זולתי החוטא. 

     
שיהודה הבי! מיד שיוס� לא רצה לקחת  ,פשוטוי''ל בדר� זה אבל באופ� יותר 

בשביל  ,את כול� להיות עבדי�, שא� רצה יכול לתבוע שכול� יהיו עבדי�
דהא מבואר דג� בפע� הזאת ש� כספ�  ,הכס� אשר נמצא באמתחותיה�
גניבת , אפילו מצד שכול� יהיו עבדי� ליוס�באמתחותיה�, ולכ! יהודה אמר 

ות כמו שפרש''י שכול� נתפסי! בעו! היחיד, , דמצד הדי! כ" צרי" להיהגביע

אבל כשיוס� אמר שרק בנימי! יהי' העבד התחיל יהודה לדבר עמו קשות, שזה 
  בנימי! לעבד.כדי לקחת  ,עלילה ראי' שכל הדבר הואגופא 

  
שהטע� שיוס� ש� וכעי� זה כתב הטעמא דקרא (הגר''ח קניבסקי שליט''א) 

אע''פ שלא תבע מה� הכס� בחזרה הוא,  הכס� באמתחותיה� של השבטי�,
שעי''ז יבינו השבטי� שבאמת בנימי! לא גנב הגביע, אלא יוס� נת! ש� הגביע, 
כמו שה� ידעו שהוא נת! הכס� באמתחותיה�, שכל אחד ידע האמת שהוא לא 

 ,עלילת שקרנת! ש� המעות, והטע� שעשה כ! הי' כדי שיבינו שמעליל עליה� 
מכירת יוס� שיעשו תשובה גמורה, אבל א� היו שזה עונש מ! השמי� על 

  לא היו אומרי� שזה הי' עונש על מעשיה�. ,חושבי� שבאמת בנימי! גנב הגביע
  

כשרד� אחריה� הממונה על בית יוס� כבר אמר לו,  דלכאורה צ''עוי''ל עוד 
א''כ למה אמר יהודה ליוס�  אשר ימצא אתו יהי' לי עבד ואת� תהיו נקיי�,

רק בנימי! יהי' העבד, ובודאי , הא כבר אמר לה� הממונה שעבדי�שיהיו כול� 
 וי''לבמקו� סכנה לא הי' ליהודה לעשות לפני� מ! השורה ע� מי שתקי� ממנו. 

, וע''ז פסק דרק בנימי! יהי' עבד, גניבת הגביעמתחילה הממונה דיבר רק בעני! ש
גניבת אבל עכשיו כשמצאו ג� את הכס� ה� מחויבי� להיות עבדי� מצד 

, דהיינו מצד הננו עבדי� לאדוני ג� אנחנו, וזהו כוונת יהודה במה שאמר, הכס�
   גניבת הכס�.

  
כ', ה') מי� עמוקי� עצה  ,(משליכתיב  –עפ''י המדרש רבה , וי''ל באופ� אחר

עמוקה מלאה צונ!, והיו מימי' צונני! ויפי!, ולא היתה ברי' לבאר  –בלב איש 
משיחה במשיחה,  ,נימה בנימה, יכולה לשתות הימנה, בא אחד וקשר חבל בחבל

!, כ" לא זז יהודה משיב ודלה הימנה ושתה, התחילו הכל דולי! הימנה ושותי
 ''ויגש''לשו! מפרש  – הע� יוס� פירושעד שעמד על לבו.  ,� דבר על דברוסלי

שעמד על דעתו של יוס� ודבק בה, וזה יתואר בקורבה כאילו הדעות והלבבות 
�, שענינו שעצה שבלב זה תושג קרובי� זה א� זה, ומייתי קרא מי� עמוקי

 ,לזולתו בחכמה, כדמפרש ואזיל לבאר עמוק וכו' כמו שמי הבור ידלו ע''י קשר
משיג האד� מה שבלבו של חבירו,  ,חבל בחבל, כ! ע''י חיבור הטענות והשאלות

  . מה שבלבו ותע''י טענותיו הוצר" יוס� לגלשיהודה  כא!, עני!זהו הו
  

דברי�  ה�הלא ה שו� חכמה יתירה בדברי יהודה, שלכאורה לא נרא יש להעיר
שהתחנ! לפניו לחמול על אביו הזק!, והזכיר לו צערו הנורא, ועי''ז פשוטי�, 

הי' יכול עוד להתאפק, ואיזו בינה יתירה ראו בזה חז''ל  התרגש יוס� ולא
חכמות  בסנהדרי� (ק''ט) עפ''י הגמ'י''ל ותבונות ידלנה. ואיש  –שהמליצו ע''ז 

שאו! ב! פלת ניצול  –נשי� בנתה ביתה (משלי י''ד) זו אשתו של או! ב! פלת 
ממנ''פ אי! ל" מה להרויח , ששאמרה לו להסתלק מהמחלוקת ,בעצת אשתו

 צ''ע .שאי! אתה ב! לוי ,אי! ל" שו� הרוחה מזה ,מזה, שאפילו א� קרח מנצח
הלא ה� דברי� פשוטי� עד  ,החכמה הגדולה של אשתו של או! ב! פלת מהו
שהחכמה לא הי' במה  וי''ל שאפילו אד� שאינו חכ� יכול לאמר�. ,מאד

שלא בזמ! מחלוקת ה� שאמרה, אלא החכמה הי' באיזה זמ! אמרה, דודאי 
ולא צרי" להיות חכ� לומר דברי� פשוטי� כאלו, משא''כ  ,דברי� פשוטי�

אז אפילו  ,וקת בוערוהאש של המחל ,בזמ! מחלוקת שאז יש לכל אחד נגיעות
החכמה לא הי' במה כא! ג� ש ולפ''ז י''לדברי� פשוטי� ה� חכמה גדולה. 

לא חשב על עצמו, רק מסר  שיהודה שאמרה, דהיינובאיזה זמ!  אמר, אלשא
לעשות דבר גדול כזה לחשוב על אחיו יותר כדי נפשו כדי להציל בנימי!, ו
  מעצמו, צרי" חכמה גדולה. 

  
שכבר הקשינו מה הכריח יהודה לומר הננו עבדי� לאדוני ג� , וי''ל באופ� אחר

אנחנו, אחרי שכבר פטר אות� האיש שעל ביתו להיות נקיי�, ושלוחו של יוס� 
שאע''פ שיהודה כבר ידע משלוחו של יוס� שה� נקיי�, הרבה עמו  וי''לכמוהו. 

, ובזה הרגיז את דונילאמר לו עוד הפע� הננו עבדי� לא ,בדברי� שלא לצור"
וגז ובבלבול מחשבה לאמר, חללה והשיב לו תשובה בר ,יוס�, עד שנכשל בלשונו

לי מעשות זאת וגו' ואת� עלו לשלו� אל אביכ�, והנה בזה נתפס בלשונו בדבור 
לי' אמרי!  –וכדאיתא במדרש רבה סו� פרשת מק�  א מפיו,ישהוצ ''לשלו�''
כשבנימי! איננו  ,ולי' נשפה, כלומר אי" יהי' שלו� בבואנו לבית אבינוהשלו� דכ

, אז אזר גמת נפשע, הלא יהי' רק חוש" מזה, וכמה נפשות יאבדו מצער ואתנו
יהודה כגבר חלציו, ונגש אליו ואמר לו, הנה מעתה ידבר נא עבד" דבר באזני 

דבר" כדבר מל" אדני, כי כמו" כפרעה, דהיינו הלא שליט גדול כפרעה אתה, ו
" רשאי לשנות ממוצא שפתי" מאומה, כמו פרעה בעצמו, והנה ינשלטו! הוא, וא

סו� דברי אשר אומר ל", לא דברי גוזמא והבאי ה� אשר בדיתי� מלבי כעת, כי 
אז כבר הגדנו   ,עוד מתחלה קוד� מעשה זה בעת שאדוני שאל את עבדיו לאמר

שאביו ימות, ועתה דהיינו  –אביו ומת  אתועזב  –ל" כדברי� האלה, כי אמרנו 
כראותו כי אי! הנער ומת וגו' ואי" אעלה אל אבי והנער איננו אתי, פ! אראה 

פי", ברע אשר ימצא את אבי, ואיה איפוא עלייתנו לשלו� שיצא דבר מלכות מ
נכשל בנימי! אתנו, ואחר שהרגיש יוס� ש שזה א''א להתקיי� רק בתת" את

 'שיב, ש� על לבו כי מ! השמי� הוא שיצא כזאת מפיו, כי מהבדבריו, ואי! לה
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ולא הי' יכול  ,, ורמזו לו שלא להוסי� לצער אות� עוד, לכ! המו מעיומענה לשו!
הרבה עמו בדברי� שלא ש שזה גופא הי' חכמת יהודה, ולפ''ז י''ל להתאפק עוד.

(הגאו!  בנימי!. להציל הגו! יהי' לו טענה, כדי שנכשל יוס� בלשונו, ועי''ז לצור"
   ורת גבריאל)ר' וועוול מרגליות זצ''ל, ת

  
 לפרשת ויגש, מק�, ה צ''ע למה יש הפסק בי! פרשתשלכאור וי''ל באופ� אחר,

שהקושיא הנ''ל מה וי''ל  .באמצע העני! פרשה חדשהדהא לא מסתברא לעשות 
שלא  שאר השבטי�זה גופא הי' החשבו! של  ,בטענותיו יהודהשל הי' החשבו! 

חשו לצער אביה�, שמאחר שיוס� אמר  ג� ה� בודאיטענו ע� יוס�, אע''פ ש
 לאעוד הבינו ש ,וה� יכולי� לחזור לאביה� לאר� כנע! ,עבדיהי'  בנימי!שרק 

שאע''פ שיכול  ,איש חסדמושל הוא אדרבה הלעשות כלו� בשביל בנימי!, ש כולי
 פרשת מק�אינו נוטל אלא בנימי!, נמצא שבשביל�  ,ליטול כול� להיות עבדי�

 יהודה היו מוכני� לחזור לבית� בלי בנימי!, ורקה� הוא סו� העני!, שנגמר, 
על  ,האמרי אמת זצ''ל וכמו שאמר שאינו מתייאש לעול�,הכח הגבורה ושיש לו 
 ,שאמר כ" מקובלני מבית אבי אבא ,המל" גבי חזקי'איתא בברכות (י') זה ש

 ,אל ימנע עצמו מ! הרחמי� ,אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אד�ש
הוא ו הי' סבור שנאבד משני עולמות, שג''כ ,אבי אביו יהודהשהכוונה הוא על 

זהו פרשה חדשה, זהו סוגיא בפני עצמו, זהו , וצועק בשביל אחיו ,עומד על רגליו
הוא התחלה  ,שאינו מתייאש לעול�, דמה שהוא סו� לאחד –הפרשה של יהודה 

שו� חכמה בדבריו, נחשב חכמה גדולה, שאע''פ שלא הי'  ''ז י''לולפ .לאחר
עיקר החכמה הוא יראת היינו שוהטע� הוא כמ''ש ראשית חכמה יראת ה', 

ואפילו במצב קשה מאוד לא ל בנימי!, כיו! שיהודה הי' מסר נפשו בשבישמי�, ו
אי! ל" חכמה גדולה זהו יראת שמי� האמיתי, וו מ! הרחמי�, התייאש עצמ

  מזה. 
  
 � פרש''י (מ''ו, כ''ח)  ואת יהודה שלח לפניו אל יוס� להורת לפניו גשנה )ג

למה שלח יעקב את  העיריש לשמש� תצא הוראה.  ,ומ''א לתק! לו בית תלמוד
עפ''י  .ש�או וביישיבה כש די לעשותיהודה לפניו לעשות ישיבה במצרי�, הלא 

 עמ" ארדאנכי  –לרמז מה שהקב''ה אמר לו בבאר שבע שבא  פשוט י''ל
ישיבה, שהוא מקו� להשארת  ש� , ולכ! שלח יהודה לפניו לעשותמצרימה
ששלח שעי''ז  עודוי''ל  ., שאי! להקב''ה אלא ד' אמות של הלכה בלבדהשכינה

, ה מצרימהרדשאל תירה מ ,תחזק בני ביתומהוא  יהודה לעשות ישיבה ש�,
  נה הול" עמנו שמה. שג� השכי

  
 –א', ז'  על הפסוק (שמות ,עפ''י דברי המהרי''ל דיסקי! זצ''ל, וי''ל באופ� אחר

גר כי  – נאמר בפרשת ל" ל"שהנה  –ויק� מל" חדש  ,ת�) ותמלא האר� אח'
 ''גר''יהי' זרע" באר� לא לה�, שלכאורה ''באר� לא לה�'' מיותר, כי מלת 

 א� ישבו באר� שדוקא שהכוונה הואוי''ל . אר� לא לה�שה עצמו מורהב
אז ישתעבדו  ,שאי! לה� בה שו� שייכות כלל ,שהיא אר� לא לה� ,מצרי�

 –בה�, אבל א� ישבו רק באר� גש! שהיא אר� שלה�, כמבוא בדעת זקני� 
יעקב נת! אר� גש! לשרה אמנו במתנה, אז לא ישתעבדו בה�, ולכ! קבע שפרעה 

גשנה, יהודה שלח לפניו אל יוס� להורות לפניו  כמ''ש ואת ,בית המדרש ש�
ויתדבקו בידיעת ה'  ,תורה, שיהיו השבטי� לומדי� בוה שיהי' בו לקבוע ישיב

פני עצמ�, ולא יתערבו ע� המצרי�, ולכ! אומרי� ובמצותיו, ויהיו בדלי� לע� ב
ויחי יעקב באר�  ,שנסמ" קרא וישב ישראל באר� מצרי� וגו' ויפרו וירבו מאד

לנו  מצרי� שבע עשרה שנה, באי! הפסק פרשה לא פתוחה ולא סתומה, להורות
י''ז שנה שהיו בדלי� מהמצרי�, ואשר על כ! לא  שעיקר חיותו של יעקב היו אלו

והתקרבו  ,הראשו! הי' עליה� שו� שעבוד, ורמזו לנו הפסוק שכאשר מת הדור
שהי'  ,לא האר� אות�, דהיינו שיצאו מאר� גש!מת, וירבו ויעצמו ולהמצרי�

י�, ונתערבו ע� כל ונפוצו בכל אר� מצר ,מיוחד לה� מאת יעקב ויוס�
אשר הכריח אות� להשתעבד,  ,, אז ויק� מל" חדש על מצרי�התושבי� ש�

ועבדו� וענו אות�, ובני גר יהי' זרע" באר� לא לה�, אז כי  –ונתקיי� הפסוק 
למע! דעת  ,והיו עוסקי� בתורה ,לוי אשר לא יצאו מאר� גש!, ונשארו ש�

שמטע� זה שלח יהודה לפניו לעשות  ולפ''ז י''ללא נשתעבדו כלל.  ,עבודת ה'
י לומדי� תורה, אי! 'שבנ'דהיינו  – ''הקול קול יעקב''שישיבה, לרמז שכל זמ! 

בגימטריא הוא ''גשנה'' שמלת  ויש להוסי�לפחד מהגלות.  על מה לה�
ישראל נגאלי� אלא מה שאמרו חז''ל (ויקרא רבה פרק ז') אי!  לרמז ''משיח''

במהרה  גואל צדקיזכה בקרוב לביאת  ,תורהבזכות ההיינו בזכות משניות, ש
    אכי''ר.  ,בימינו

  
על הפסוק (מ''ו, ג') ויאמר אנכי הקל אלקי אבי",  ,עפ''י דברי הנצי''ב עודוי''ל 

חז''ל משמעות גוי לדרשות  –ש� מ" יאל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול אש
שמטע� זה  ולפ''ז י''לשיהיו גוי מצוי! בפני עצמ!, ולא משוקעי! במצרי�.  ,גדול
לימוד רק ע''י  גוי מצוי! א''א להיותלח יהודה לפניו לעשות ש� ישיבה, שש
קב''ה, ה הבי! מדבריאבינו יעקב  – ביתר ביאורעמלות בתורה הקדושה. ו

ה', ומיד שלח זריז לקיי� רצו!  הי' ישיבה במצרי�, ולכ! שמוטל עליו לקבוע
   יהודה ש� לעשות ישיבה. 

  
' גרשו� האגער זצ''ל אדמו''ר מזבאלטוב כתב (מכתב ידו) ששמע זקני הרה''צ ר
א� פגע ב� מנוול זה ש ,''ר מטשארטקוב זצ''ל שמבואר בברכותמהגה''ק אדמו

יזכור  ,וא� לאו יקרא ק''ש, וא� ג� זה לא אהני לי' ,יעסוק בתורה, נצחו מוטב
� היא לו יו� המיתה, וזה היתה ג''כ כוונת יעקב, שיעקב ידע שאר� מצרי
�א) שלח  .מקו� מסוגל לעשות עבירות, ומחמת זה עשה כל השלשה דברי

ג)  .ב) ברגע שבא למצרי� קרא ק''ש .יהודה לפניו כדי לעשות בית תלמוד
'�ויש להוסי� שהטע�  .'והזכיר יו� המיתה שאמר ליוס� ''אמותה הפע

הספיק בעדו שלא  ,כשראה דיוקנו של אביוש ,הוא שיוס� לא קרא אז ק''ש
כשל בהחטא דאשת פוטיפר, כמבואר במדרש שיוס� נתחזק בעצמו שלא י

לחטוא ע''י שראה דמות דיוקנו של אביו, ולכ� לא הי' צרי� להתחזק עצמו 
  .בעוד דרכי� רק ע''י ראיית אביו

  
נה בני! חדש לישיבתו, שלח וקהוא , שקוד� ששמעתי בש� ראש ישבה אחד
 ''אוב עס זאגט זי� א סברא אי� יענער בני�''אחד מתלמידיו להבני! לראות 

ודאי יעקב הי' יכול ב שלח יהודה למצרי� לתק! ישיבה, שזה שיעקוהביא ראי' מ
גט זי" לבקש זאת מיוס� כשבאו לש�, רק יעקב שלח יהודה לראות ''אוב עס זא

  . והמבי! יבי! א סברא אי! יענער בני!''
  

אז מיר , שיעקב אבינו האט אויסגעלערענט זיינע קינדער ,באופ� אחר וי''ל
 מיר פאהרט צונישט אי! מצרי� צו א מקו� טומאה, אלא אדרבה  פאהרט
   ישיבה.

  
שבתי דרכי ואשיבה רגלי אל ח (פרשת בחוקתי)מדרש רבה עפ''י הוי''ל עוד 
למקו�  ,ו של עול� בכל יו� ויו� הייתי מחשב ואומראמר דוד רבונ �עדותי" 
ת אותי לבתי כנסיות והיו רגלי מביאו ,אני הול" ,ולבית דירה פלונית ,פלוני

בלי ש, ישיבה שלח יהודה לפניו לעשותשמטע� זה  ולפ''ז י''לולבתי מדרשות. 
  לבית מדרש. ות לו , שרגליו תמיד מביאלמצרי� ליל"לא הי' שיי" לו  זה
  

פע� אחת  ,אמר רבי יוסי ב! קסמא) ט'המשנה באבות (ו',, עפ''י וי''ל באופ� אחר
ופגע בי אד� אחד, ונת! לי שלו�, והחזרתי לו שלו�, אמר לי  ,הייתי מהל" בדר"

רבי מאיזה מקו� אתה, אמרתי לי מעיר גדולה של חכמי� ושל סופרי� אני, 
 ,אמר לי רבי רצונ" שתדור עמנו במקומנו, ואני את! ל" אל� אלפי� דנרי זהב

ואבני�  ,ל כס� וזהבומרגליות, אמרתי לו בני א� אתה נות! לי כ ,ואבני� טובות
למה לא  יש להעיר, אי! אני דר אלא במקו� תורה. ומרגליות שבעול� ,טובות
יכול הוא  , בודאיהוא נות! לו כל הכס� שבעול�ש ועי''ז מקומו,ב עמו לדור הל"

סי ב! קסמא מחדש, שמי רבי יושוי''ל ''מקו� תורה''.  לעשות אותה מקו�
שלבסו� נעשה המקו� ''מקו�  אע''פ בשביל כס� וזהב, ור במקו�לגשהול" 

ש� בשביל כס�  הוא גר במקו� תורה, שסו''ס הוא הול"תורה'' לא נחשב ש
ופרי�, חכמי� וס ר בעיר גדולה שלוזהו כוונתו במה שאמר לו, שאני ג וזהב,

 ולפ''ז י''ל. ''מקו� תורה''שהוא  ר ש�, כיו!דהיינו הטע� והסיבה שאני ג
רק עי''ז נחשב שהוא גר הודה לפניו לעשות ישיבה במצרי�, ששמטע� זה שלח י

    במקו� תורה. 
  
  
  

  
מה� הי' יהודי שר צבא מאר�  � להיות שומרי תורה ומצוות, וה' הצליח בידו,אבי זצ''ל עסק הרבה כדי לקרב כמה אנשי �יעלו ממצרי� ויבאו אר� כנע� ו

לאבי ושאל ושמע על אבי שיכול לעזור לו, בא  ,והי' אצלו כמה בעיות ,דתיי�, אבל כשבא לאמריקא� לא הי' שו� התחברות ע� יהודי� אשר ש ,ישראל
פע� אחת ביקש מאבי לעשות לו טובה בשביל כל היהודי� בעול�, השיב לו אבי במה אתה מדבר,  ממנו עזרה, ואבי עזר לו, ונשאר מקורב לאבי כל ימיו,

חושב אני שיש  ,י�כל ימי לא הייתי מאמי� שיש אחד שיוכל לתוו� שלו� באר� ישראל בי� המפלגות, הדתיי� ושאינ� דתיי�, אבל עכשיו שהכרת אמר לו
עבודה הרבה לעשות כא�  יש לנו ,א במהרה משיח צדקנו ויעשה שלו� בי� הכל, אבל עד זמ� ההואו, אבי ענה לו אל תדאג, אי''ה יבז עצה ג� לבעי'

     .יקארבאמ
  

פתח פתאו� את  בחדרו בליל שבת קודש קוד� קידוש, פע� אחת כשזקני הרה''ק החוזה מלובלי� זצ''ל היה סגור � י במצרי� דת� לאבי את כל כבודוהג
�הנה כתיב (פרשת  , כול� מלובשי� בגדי לב�, ויפנה אליה� החוזה ואמר לה�,והבית היה מלא אדמורי''� וזקני� מגדולי תלמידיו ,הדלת לבית המשמשי

א''כ שואל אני  .ו� לאובדיהו�י� קדמוהי בחייהומשל� לשנאוהי טבוו� דאינו� עבד �  אונקלוסהתרגו� פי' משל� לשונאיו אל פניו להאבידו'' ואתחנ�) ''ו
�אלא  ,ו אוהב לא כבוד ולא ממו�או אחר תאות הכבוד, נותני� לו ממו� או כבוד הרבה, אבל א� הרשע אינ ,בשלמא א� הרשע להוט אחר תאות ממו� ,אתכ

אלא ע''כ בודאי כ� הוא, שמי שאוהב להיות רבי נותני� לו מ�  , העובדי� טבי� בהאי עלמא,במה משלמי� לו ,ובעל מדריגות אוהב להיות רבי ואדמו''ר
 ,רי החוזה, וטר� הספיקו להתיישב בדברותיכ� סגר הדלת, ונפל על הנאספי� ש� פחד גדול מדב , בכדי להאבידו מעלמא דאתי ח''ו,השמי� להיות רבי

   .הל� החוזה אל השלח� לסעודת ליל שבת קודש
  

�ואמר לי שיש אנשי� שתמיד מקפידי� על כבוד�, וחושבי� שנוהגי� כהנהגת צדיקי�,  ,פע� אחת דברתי ע� האדמו''ר מראחמסטריווקא זצ''ל מירושלי
�  .וצרי� להתרחק מאד מהנהגה כזו ,רק זה הנהגת כבוד ,דאי� זה הנהגת צדיקי� ,אבל ה� טועי

  
כתב מכתב לרבו הקדוש הרה''ק ר' בונ� מפשיסחא,  ,שהשתת� בחתונת נכדו של הרה''ק מאפטא זצ''ל ,כאשר שב החידושי הרי''� זצ''ל מעיר אוסטילא

הראה את מכתבו של החידושי הרי''� להחבריא קדישא ונתפעל והרה''ק ר' בונ�  ש�, וכתב עליו שעשו לו כבוד גדול,מכל פרטי הדברי� והעובדות שהיו 
� כמה רחוק הנהו מגאות, וראו נא מה שכותב אבר� כזה, כבר הנהו בבחינה כזו שיכול לקבל ג� כבוד.  ,מאד, ואמר לה
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