
  
  ד ב ר י   ח י ז ו ק   ו ה ת ע ו ר ר ו ת   ע ל   פ ר ש ת   ה ש ב ו ע

  
  

  שהרבני ןרונר' מאת 
  

 
  
  
  
  
  
  

 
  

לא מצינו  קימהלשון : כלי יקר. פירש הח), שמות א(אשר לא ידע את יוסף" מלך חדש על מצרים  ויקםכתיב "
במי שקם שייך  "קימה"נראה לפי שלשון  "?ויקם"מהו  ,מלך חדש על מצרים "וימלוך"לומר  יךוהיה צרבמלך, 

כי כאשר יקום איש על ". וכתיב ח) ,(בראשית ד" ויקם קין על הבל אחיו ויהרגהו", כמו שנאמר על רעהו להרע לו
 'עשות לישראל נגד רצון העל ידי התחבולות אשר חישב ל ,כך מלך עריץ זה .כו) ,(דברים כב" רעהו ורצחו נפש

יתברך, אף על פי שראה כי ה' עמהם במה שהיו פרים ורבים שלא כדרך העולם, מכל מקום רצה להתחכם לו 
יתברך, ועל ידי זה גרם שהשיב ה' עמלם בראשם על ידי המכות עברה וזעם אשר שלח ה' בהם, כמו שנאמר 

להביא על המצרים כל  ,המצרים קם עלה כאילו הוא ומתוך זה דומ .ז) ,(שמות י" הטרם תדע כי אבדה מצרים"
  ".על מצריםמלך חדש  ויקם. וזה שכתוב "המכות ההמה

  

, כי אחיו היו משתדלים בכל עוז כי לא ידע מה שקרה ליוסף ",אשר לא ידע את יוסף"ממשיך הכלי יקר: 
ברך היה עם יוסף לגדלו ודבר להאבידו ולבטל חלומותיו ולא הועילו להם כל נכליהם אשר נכלו, כי רצון האל ית

(האחים רצו למנוע מיוסף את האפשרויות שימלוך עליהם, ולכן מכרוהו לעבד למצרים.  .ינו יקום לעולםקאל
. ואילו היה נשאר של יוסף תקיים חלומווהנה דווקא בגלל זה נוכך היו בטוחים שיותר לא יוכל לשלוט עליהם. 

נגד רצון האל  ",פן ירבה"כך פרעה אמר  ).א יהפך למלך עליהםה מקום לכך שהובמקומו, בדרך הטבע לא הי
ובכל מה  .לא עלתה בידי אחי יוסףמו שכ ,וחשב מחשבות עליהם ולא עלתה בידו ",כן ירבה"יתברך שאמר 

  , ע"כ הכלי יקר.אותה קימה היתה על המצרים ועל קדקודם חמתו ירד ,שהיה קם על ישראל
  

רת על יוסף מוקיר שבת, שהיה מכבד מאוד את השבת. ובשכנותו דר נכרי מספ (קיט.)הנה הגמרא במסכת שבת 
כששמע זאת, יעברו ליוסף מוקיר שבת. עשיר שהיו לו נכסים רבים. וחוזים בכוכבים אמרו לנכרי שכל נכסיו 

הוא החליט למנוע את הדבר, הלך ומכר את כל רכושו, ובכסף הזה, קנה אבן טובה יקרה ביותר ותפר אותה 
. פעם אחת עבר אותו אדם על גשר שהיה בנוי על נהר, ורוח עזה הפריחה את כובעו ונפל לנהר. דג בלע בכובעו

את האבן הטובה הזו, ודייגים דגו את הדג הזה בערב שבת. הדייגים חיפשו קונה עבורו, אך משום שבערב שבת 
ם שינסו למכור את הדג ליוסף רוב האנשים כבר הכינו את מאכלי השבת, היה קשה למכור את הדג. אז הציעו לה

מוקיר שבת, והוא אכן קנה את הגד. והנה כשפתח את הדג הוא מצא את האבן הטובה הזו, מכר אותה ונתעשר 
  מאוד. 

  

שיוסף היה מכבד את השבת  להגמרא הקדושה לספר בקיצור , יש לדקדק, היה(וכן עיין בבן יהוידע)הקשה הענף יוסף 
באו להודיע כי לא כדרכי האדם דרכי חז"ל ומה להם לספר את הסיבה? אמנם המרגלית,  קיבל אתבזכות זו ו

האל יתברך. כי דרכי האדם ברצותו להפר עצת שונאיו החורשים עליו רעה, הנה הוא מוכרח לחשוב מחשבות 
ולפעול פעולות מתנגדות לסתור ולהרוס את כל בניני מחשבותיהם הרעות, ולעמוד כנגדם בזרוע כוחו עד יפלו 

יביו וינוסו משנאיו מפניו. אבל הקב"ה אינו כן. ברצותו להפר עצת פועלי און החורשים רע על עושי רצונו או
רק יתן בלבם יתברך, הנה הוא יתברך לא יפעול שום פעולה מתנגדת לפעולותיהם ולא יעבירם ממועצותיהם. 

יא עצמה תהיה להם וה, עצה נבערה שיעשו בה אשר יחפצו ויעשו בה רצונם ויבצעו בה את מזימתם



תת הדברים האלה בסיפורי האיש הנזכר, י. ומעתה ראה האיך העמיקו חז"ל אמלמוקש ותורידם לבאר שחת
להורות לנו דרכי ה' עם המתהלכים נגדו. כי ברצותו יתברך להנחיל ליוסף מוקיר שבת את נכסי האיש ההוא 

ל (שהרי היו לו שדות, כרמים, בהמות ועוד, אשר רבים מאוד, אשר הוא בדרך טבעי רחוק מאוד להנחילו את הכ
היה צריך להעשות נס גדול אשר יעביר את כל רכושו המפוזר ליוסף). והאיש ההוא בהתוודע לו הדבר על ידי ו

החוזים בכוכבים, רצה להתחכם נגדו יתברך ולהחיש מפלט לנכסיו הרבים לבל יבואו לידי יוסף בשום פנים. אזי 
האיש באיזה אופן יפלוט ויציל את נכסיו מידו. והוא על ידי מכירת כל נכסיו בעד ראה הקב"ה לתת עצה בלב 

מרגלית טובה ולהרחיק נדוד בעברי ימים. והוא עשה את הכל בזריזות וחשב כי כבר היה לפליטה עם נכסיו, 
 כי המפלט ההוא הייתה הסיבה העצמית הקרובה להגעת ,ונהפוך הואולא יבואו עוד לידי יוסף לעולם. 

לעביר את כל רכושו ליוסף במו ידיו יצר את האפשרות  הנכרי, ע"כ דברי הענף יוסף. הנכסים לידי יוסף
  .כשמכר את כל הרכוש כדי לקנות את האבן היקרה ,מוקיר שבת

  

זה בא ", אתיוסף". כשכתוב בתורה " אתאשר לא ידע ויקם מלך חדש על מצרים מעתה אולי אפשר לרמוז: "
. ואם כן יתכן שכאן התורה באה לרמוז שלא רק שפרעה לא ידע מה שקרה עם יוסף הצדיק (פסחים כב:)לרבות 

, שגם ממנו לומדים שכל יוסף מוקיר שבתוהשבטים, כפי שכתב הכלי יקר, אלא הוא גם לא ידע מה שקרה עם 
  התחבולות להפר עצת ה' גופא יביאו להוציא את רצון ה' לפועל.

  

ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה מות בתורתנו הקדושה. כתיב "יסוד נפלא זה מוצאים בעוד מקו
אמרו לו אצטגניניו היום נולד מושיען,  ,יום שנולד משה, אף על המצרים גזר. רש"י. פירש כב), שמות א(" תשליכהו

, אף על המצרים ואין אנו יודעין אם ממצרים אם מישראל, ורואין אנו שסופו ללקות במים, לפיכך גזר אותו היום
  ע"כ.

  

לא רק שהדבר לא צלח פרעה רצה למנוע את לידת מושיען של ישראל, וציווה להרוג את כל הנולדים ביום זה. 
בתיבה . כי אמו הסתירה את נשב נעשה משה מנהיג ישראלבזה גופא פרעה גרם שש ,ונהפוך הוא, בידו

הגמור מתוכנית פרעה. בת פרעה נתנה את הילד שביאור, ואז בת פרעה מצאה אותו, והדברים נתגלגלו להיפך 
בגיבוי מלכותי לאמו של משה, ואף שילמה לה על הטיפול בו. לאחר מכן, משה הגיע לארמון פרעה, ופרעה גידל 
אותו על ברכיו, ושם למד משה כיצד להנהיג ממלכה. (וראיתי בספר אחד שכתב, שבנוסף לזה, אילו היה משה 

ני ישראל לא היו מקבלים אותו באמרו את הסימן שאמר להם יוסף, כי היו בטוחים נשאר בביתו אצל משפחתו, ב
ששמע זאת מאביו. אבל משה רבינו היה מנותק כל ימיו מאביו, ובא ממקום זר עם הסימן, ואז לא הייתה סיבה 

להיפך,  לקית, ובמקום שהוא יצליח בכך,לא להאמין בו.) כן היא הנהגת ה', אדם רוצה למנוע את התוכנית הא
  שנעשה שותף לבצע את דבר ה'. הוא 

  

, וזה לשונו: כשבני ישראל ראו את ניסי ה' בקריעת ים סוף, ואת העונש (מועדים ב, עמ' תכ)כתב השפתי חיים 
"וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה'  הגיעו שוב לשלימות באמונה, ככתובוהאבדון שהביא על המצרים, 

, אף על פי שכתוב כבר שהאמינו עד שהיו (שמות רבה כג, ב). כמו שאמרו חז"ל (שמות יד, לא)במצרים... ויאמינו בה'" 
, חזרו ולא האמינו... כיון שבאו על הים וראו גבורתו של הקב"ה (שמות יד, לא)במצרים, שנאמר "ויאמן העם" 

כי עתה נתיישבו . וביארו: (שמות יד, לא)ך עושה משפט ברשעים... ושקע את מצרים בים, מיד "ויאמינו בה'" יהא
שהרי רק בגלל רשעתו של פרעה ועקשנותו לרדוף אחרי בני , להם כל הקושיות שהיו להם במצרים

סרבנותו הנמשכת של פרעה . ועל ידי כן התבוננו שבעצם בכל תהליך הגאולה, ישראל, טבעו הוא וחילו בים
עד שהוציא בעל כרחו את בני , ופתיםהן שהביאו עליו ועל עמו את שרשרת המכות והמ ,ובחירתו הרעה

הבינו שכל המצב  ,וכאשר הביטו לאחור על שלבי ההתחלה לאחר שמשה בא אל פרעה. ישראל ממצרים
במכות  'לא היה אלא אמצעי לגילוי הניסים והנפלאות שעשה ה ",הרעותה להם הזה"שמשה כינה אותו 

פרעה מתחילה ועד סוף הייתה חלק נמצא שכל העקשנות של  .מצרים והשגחתו המיוחדת על ישראל
  . מתכנית הגאולה

  

מזה התגלה להם גילוי נפלא, שאפילו הרשע שכל רצונו לעשות היפך רצון ה', וטועה לחשוב בשעת עשיית הרע 
במעשיו הרעים הוא מסייע להוציא את  ,בסופו של דבר מתברר שאדרבהשאכן ירויח ויצליח כנגד רצון ה', 

ועל ידי כן התגלה והתרבה יותר ב משפט ה' להענישו יותר, יֵ חׅ  -שפרעה הרשיע יותר כי ככל  .לפועל 'רצון ה
  , ע"כ השפתי חיים.כבוד שמים
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