
 

 

  
על יהודה, מה הי'  קושיא גדולה הנה העול� מקשי�ויגש אליו יהודה (מ''ד, י''ח) 

נחשב בעיני יוס� מושל האר�, שהלא בתחלה אמר  יהאכוונתו, הלא ללעג ולקלס 
יהודה שיהיו כל העשרה אחי� עבדי�, וג� בנימי� אשר נמצא הגביע בידו יהי' עבד, 

יעלו אל אביה�, נגש אליו לדבר אתו ואח''כ כשנתרצה יוס� באחיו הקט�, והמה 
שהג� שיהודה  )תורת אמת( וי''ל עפ''י דברי הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל  קשות.

'' כי אע''פ שהוא מל� מצרי� הלא ג� לעילאתפלה תוכ� כוונתו הי' '' ,דיבר ע� יוס�
וזה הי' כוונתו במה מחשבתו ורצונו ה� ביד ה', וע''כ הי' מרמז בתפלתו למעלה, 

שהג� שבנימי� בעצמו נתחייב עפ''י משפט לעבדות,  –שאמר ונפשו קשורה בנפשו 
עכ''פ יהי' ניצול בכח התקשרותו באביו שיהי' לו צער מזה, והוא כעי� טענת 
אברה� אבינו בסדו� אולי יש וגו' ואז פעל באמת שהש''י אמר א� אמצא בסדו� 

חלילה יתחייב איזה נפש וגו' ונשאתי, וכ� הי' טענת יהודה ופעל בזה שג� א� 
מישראל מצד מעשיו לאיזה עינוי או חולי או כל צרה שלא תבוא, ויש להנפש ההוא 
התקשרות לאיזה צדיק הדור שיהי' לו צער מזה, או לאביו או לקרוב שאינו מחויב 

 ולפ''ז י''למצדו לצער הזה, יכריע הטוב להציל עי''ז את נפש חבירו מכל צרה. 
ודה הוא לא הי' למצוא ח� בעיני יוס�, אלא בעיני הקב''ה, וכ� דעיקר כוונתו של יה

  ג� היו� וכדברי רבינו הנ''ל.   ה עדהי' שתפלתו של יהודה פעל
  

עפ''י דברי  )זצ''ל אדמו''ר מסיגעטה( וכעי� זה פירש זקני הגה''ק הייטב לב
ר על אפניו, דבר דב תפוחי זהב במשכיות כס� (משלי, כ''ה, י''א) כתיב – המדרש

בשעה  ,מה אופ� זה מראה פני� לכל צד, כ� הי' דבריו של יהודה נראי� לכל צד
) ל''ב, ה'עפ''י הפסוק (וי''ל עפ''י דברי הנוע� אלימל� (וישלח) שדיבר ע� יוס�. 
בינו למע� לא י ,כי דר� הצדיק להלביש התפלה בדיבורי� פשוטי� # כה תאמרו� וגו'

כה תאמרו� לאדוני ר''ל  ו כוונת הפסוקהמסטיני� לעכב ולקטרג על התפלה, וזה
וג� לעשו, שהמחשבה הי' לאדוני האדוני�, והדברי� פשוטי�  ,אדוני האדוני�

כמו''כ הי' ביהודה, שכפי הנראה הי' נגש אל יוס� לדבר אתו, ש ולפ''ז י''ללעשו. 
אל היינו  #, וז''ש ויגש אליו יהודה מאתואבל בקרב לבבו ש� פניו ולבו אל ה' לבקש 

אדוני  –היינו בי ממש בקרב לבי  # ויאמר בי אדוני – יוס�, וג� אליו ר''ל אל השי''ת
הוא אדו� הכל, ומה שאני  # ידבר נא עבד� דבר באזני אדני  –ירמוז על אדו� הכל  #

 – א�–ואל יחר אפ� ר''ל המקטרג הנקרא  –מסתיר דיבורי התפלה הוא מטע� 
א� היינו דלכותא דרקיע כעי� מלכותא דארעא, דכי מ –בעבד�, כי כמו� כפרעה 

המסטיני� העומדי� בחו� הנ� מעכבי� , המל� רב חסד מטה כלפי חסדש
שהי' דבריו  הנ''ל, וזהו כוונת המדרש גי�, לכ� צרי� להסתיר מה� התפלה,ומקטר

בלבבו הי'  יוס�, ובאמתשל יהודה נראי� לכל צד ר''ל שהי' נראה כאילו מדבר ע� 
      ואליו נשא עיניו.  מדבר דבריו אל השי''ת

  
לב מלכי�  #מה שנאמר  כי כמו� כפרעה, עפ''י  –שאמר שזהו כוונתו במה  וי''ל עוד

אבל כיו� ושרי� ביד ה', דהיינו אע''פ שקשה להנצל מבני אד� שה� בעלי בחירה, 
 �ובודאי  , דהא לב מלכי� ביד ה',כי כמו� כפרעה, אי� ל� בחירה –שאתה מל

  תפלתי.  קבלי הקב''ה
  

דהא  שלכאורה צ''ע למה יש הפסק בי� פרשת מק�, לפרשת ויגש, וי''ל באופ� אחר,
שהקושיא הנ''ל מה הי' וי''ל . באמצע העני� פרשה חדשהלא מסתברא לעשות 

חשבו� של שאר השבטי� שלא טענו ע� זה גופא הי' ה ,של יהודה בטענותיוהחשבו� 
יוס�, אע''פ שבודאי ג� ה� חשו לצער אביה�, שמאחר שיוס� אמר שרק בנימי� 
יהי' עבד, וה� יכולי� לחזור לאביה� לאר� כנע�, הבינו שאינ� יכולי� לעשות 

שאע''פ שיכול ליטול כול�  ,כלו� בשביל בנימי�, דאדרבה המושל הוא איש חסד
נוטל אלא בנימי�, נמצא שבשביל� פרשת מק� הוא סו� העני�,  אינו ,להיות עבדי�

שהיו מוכני� לחזור לבית� בלי בנימי�, ורק יהודה שיש לו הגבורה והכח שאינו 
מתייאש לעול�, וכמו שאמר האמרי אמת זצ''ל על הא דאיתא בברכות (י') גבי 

אפילו חרב חדה מונחת על  #כ� מקובלני מבית אבי אבא  ,חזקי' המל� שאמר
צוארו של אד� אל ימנע עצמו מ� הרחמי�, שהכוונה הוא על יהודה אבי אביו, 
שג''כ הי' סבור שנאבד משני עולמות, והוא עומד על רגליו וצועק בשביל אחיו, זהו 

אש שאינו מתיי –פרשה חדשה, זהו סוגיא בפני עצמו, זהו הפרשה של יהודה 
  לעול�, דמה שהוא סו� לאחד הוא התחלה לאחר. 

  
שלכאורה מלת ''יהודה'' מיותר, ויגש אליו יהודה,  – ולפ''ז מדויק לשו� הפסוק

כמבואר בסו� פרשת מק�, וא''כ די לומר  ,מתחלה מדבר ע� יוס� יהודה שהלא רק
ה שהטע� שהתורה כתב ולדברינו י''לויגש אליו, וממילא מוב� שקאי על יהודה. 

אפילו חרב לרמז על מדתו, דהיינו שזהו מדתו של יהודה, ש ,יהודה –עוד הפע� 
נגש יהודה יותר , ומטע� זה חדה מונחת על צוארו אל ימנע עצמו מ� הרחמי�

  מכול�. 

) ולא יכול יוס� להתאפק לכל הנצבי� עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד ב
למה נאמר מלת ''איש'' פעמי�.  צ''ע) מ''ה, א'איש אתו בהתודע יוס� אל אחיו (

יקרב אליה� ובטר�  )ל''ז, י''חהפסוק ( עפ''יהתפארת יהונת� וי''ל עפ''י דברי 
לעבוד כי ראו שיצא ממנו ירבע� ב� נבט שהי' מסית לישראל  # ויתנכלו להמיתו 

פרע כה� יולקח בת פוט ,א� עכשיו כי מל� במצרי�עבודה זרה, וא''כ בודאי ברו
וס� , וג� בייותר ישפטו כי יצא ממנו ח''ו נצר זדו�, ויותר ימצאו עילה להרגו ,או�

מצרי�, וא''כ הי' ראוי לו שלא יתייחד עמה� ח''ו נשתקע בטומאת עצמו יטעו ש
ש� נפשו בכפו לבל יבייש את אעפ''כ ש ,לבד, ובא הכתוב להשמיענו צדקתו של יוס�

אחיו בפני אחרי� בהתודע אליה�, וזהו כוונת הפסוק ולא יכול יוס� להתאפק לכל 
ולא  היינו אחיו הנצבי� עליו להרגו, מלצווה הוציאו כל איש מעלי, –הנצבי� עליו 

די שהוציא כל איש נכרי ממנו, כדי שלא ישמעו עלבו� אחיו הנכלמי� ממנו, אלא 
אפילו ולא עמד איש אתו שהוא בנו מנשה, כמו שדרשו חז''ל על הפסוק ויקרא 

(בעט בעיטה אחת ברגלו על האר�  אמר יהודה די� רפש –לאיש אשר על ביתו 
ומנשה  א שהיו גבורי� מאד)(זה מגבורת בית אב מדבית אבא ה כל הפלטי�)עונזדעז

 השמטע� ז ולפ''ז י''לכדכתיב לאיש אשר על ביתו, ג� אותו הוציאו.  ,נקרא איש
אפילו די כ� שיוס� חש לעלבו� של אחיו, שמלת ''איש'' פעמי�, לרמז עד כ נאמר

  .בייש�הוציאו, כדי שלא ל מנשה בנו
  

וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי זקני הגה''ק הייטב לב (האדמו''ר מסיגעט זצ''ל) 
מ� האחוה, כי  –) וימצאהו איש וגו' ויאמר נסעו מזה י''ז –ל''ז, ט''ו עפ''י פרש''י (

לבקש ל� נכלי דתות שימיתו�, ולפי פשוטו הוא ש�  –שמעתי אומרי� נלכה דתינה 
אומר לו מלתא דמשתמע לתרי אפי, ויוס�  מקו�, והרמב''� פירש שהאיש גבריאל

רק הנגלה בו כפשוטו, ויל� אחר אחיו וימצא� בדת� ר''ל  ,לא הבי� הנסתר בו
דכתיב ובטר� יקרב  ו שמבקשי� עליו נכלי דתות, וזהושמצא� כאשר אמר ל

אליה� ויתנכלו אותו, והנה על גו� המעשה שעשו ליוס� בבואו לגבול� אי� זה 
ונאי� אותו בשביל שהביא דבת� רעה אל אביה�, אבל העיקר לאשר הי' ש ,חידוש

הלכו לבקש לו נכלי דתות כאשר העיד  אוומה שהרע ליוס� הוא מה שמקוד� ב
ת הזאת ש� אל שבות� זמ� זמני� טובא להמיתו, ובעה� ומחישזממו כליות ,האיש

 ,ה להתפייס עמה�ל לסובלו למחול לה�, ולכ� עתה שרצולא הי' יכו ,לבו עני� זה
אל השמי� מעל, הוציאו  –ביקש לבל יזכר ובל יפקד זה מאומה בלבו ע''כ ויקרא 

ולא עמד  –כל איש מעלי ר''ל להוציא מלבו כל מה שאמר לו האיש הידוע, וכ� הי' 
 ולפ''ז י''לאיש אתו בלבבו בהתודע יוס� אל אחיו, כי הי' לבבו של� ונאמ� עמה�. 

תודע יוס� לאחיו ידיעה זו שמלא� כשהששמטע� זה מלת ''איש'' פעמי�, לרמז 
  גבריאל אמר לו הוציא מלבו, ועי''ז יכול להתפייס עמה� בלב של�. 

  
שלכאורה הגה''ק הייטב לב (האדמו''ר מסיגעט זצ''ל)  וי''ל עוד עפ''י דברי זקני

לא דרשו ) ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, המ''ה, ג'צ''ע מה שנאמר (
ו, וא''כ אי� דומה ל �שהי' זיו איקוני –ב יוס� כי ב� זקני� הוא לו האחז''ל וישראל 

לעול� הזה  שכמו מלאכי� כשבאי� וי''לנראה כיעקב.  לא הכירוהו, הלא הוא
והנה שלשה אנשי� נצבי� עליו,  –מתלבשי� בדמות אנשי�, כמ''ש באברה� 

ויאבק איש עמו, ולא ניכר שו� זיו ואור על פניה�, וזהו כוונת הפסוק  –וביעקב 
 ולפ''ז י''ל) וית� על פניו מסוה ר''ל לבוש של איש גשמי. ל''ד, ל''גשמות, במשה (

פני איש גשמי לבל יכירוהו,  –ונת� ע''פ מסוה  ,שכמו''כ עשה יוס� שפשט אור פניו
קר� אור אז ו ,רוהו הסיר מעליו הלבוש של איש גשמייואמנ� עתה כשרצה שיכ

א כל בחינת אישיית מעל יוצפסוק הוציאו כל איש מעלי ר''ל להפניו, וזהו כוונת ה
 ,שלא עמד עני� איש גשמי עמו ר''ל ע� עצמותו ,עצמו, ולא עמד איש אתו דייקא

יוס� אל אחיו, וע''כ ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו ר''ל מפניו  בהתודע
ב רש זקני הרה''ק ר' משה לייב מסאסיוכעי� זה פי ורו.ממש, דהיינו מהדר זיו א

דהיינו שהיתה בזה עבודת ה' ''העבדות'' ' אותיות ''בהתודע', שמלת זצ''ל
  ולא עמד איש.   # בהתפשטות הגשמיות בלי שו� שמ� של אנושיות, וזהו

  
� אי עלק א) –בפסוק זה בג' אופני�  ''איש''יש לפרש כוונת מלת  #  סיכו� הדברי

בהתודע אל אחיו.  בכורו, אפילו מנשה מעלי, מנשה, דהיינו יוס� הוציא כל איש בנו
שבטר� יקרב אליה� ה� מבקשי�  # שהאיש גבריאל אמר לו  קאי על הידיעה ב)

קאי על התפשטות ג)  להמיתו, דהיינו כשיוס� התודע לאחיו הוציא ידיעה זו מלבו.
  פניו אור רוחני. הגשמי, דהיינו כשיוס� התודע לאחיו ניכר על 

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

למה שלח יעקב את יהודה  יש להעירשמש� תצא הוראה.  ,לתק� לו בית תלמוד
 פשוט י''ל ''פעש�. או לפניו לעשות ישיבה במצרי�, הלא די לעשות ישיבה כשיבו

אנכי ארד עמ� מצרימה, ולכ� שלח  –שבא לרמז מה שהקב''ה אמר לו בבאר שבע 

  

  
  פרשת 
  ויגש
  תשע''ז
  לפ''ק



 

 

ת השכינה, שאי� להקב''ה יהא מקו� להשראיהודה לפניו לעשות ש� ישיבה, ש
 ששלח יהודה לעשות ישיבה ש�, שעי''זוי''ל עוד  א ד' אמות של הלכה בלבד.אל
  מרדה מצרימה, שג� השכינה הול� עמנו שמה.  י� בני ביתו, של ייראוחזקמת
  

, על הפסוק (מ''ו, ג') ויאמר אנכי הקל אלקי עפ''י דברי הנצי''ב וי''ל באופ� אחר,
לדרשות חז''ל משמעות  –אבי�, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול אשימ� ש� 

שמטע� זה  ולפ''ז י''לגוי גדול, שיהיו גוי מצוי� בפני עצמ�, ולא משוקעי� במצרי�. 
שלח יהודה לפניו לעשות ש� ישיבה, שא''א להיות גוי מצוי� רק ע''י לימוד ועמלות 

יעקב אבינו הבי� מדברי הקב''ה, שמוטל עליו  – ביתר ביאורבתורה הקדושה. 
צרי�, ולכ� הי' זריז לקיי� רצו� ה', ומיד שלח יהודה ש� לעשות לקבוע ישיבה במ

     ישיבה.  
  

שיעקב הי' ירא לרדת מצרימה, כי ירא שימש� הגלות ארבע מאות שנה,  וי''ל עוד
ודאג מה יהי' אחרית בנ''י באור� זמ� זה במקו� ערות האר� ושטופי זמה ומקור 

אשימ� ש�, וזה שיי� רק ע''י  כי לגוי גדול –הטומאה, לכ� כשאמר לו הקב''ה 
ולפ''ז י''ל בדר�  .ש� ולתק� ישיבה לקיי� רצו� ה'לימוד התורה, ע''כ הי' זריז 

יי� רק ע''י גוי גדול ומצוי�, וזה ש ש�בנ''י יהי' ש הוא, דכיו� שעיקר רצו� ה' חידוש
שמש� תצא הוראה, לכ� זכה  # ישיבה לעשותממונה ע''ז  הי'תפקידו של יהודה ש

ואת יהודה שלח לפניו  # וזהו כוונת הפסוק . כול�ל לקפיצת הדר�, והגיע ש� קוד�
כיו� שתפקידו של יהודה הוא לעשות ישיבה, , דהיינו אל יוס� להורת לפניו גשנה

רק הוא קוד� כול�, ש למצרי� לכ� נחשב כאילו יעקב שלח אותו לפניו, כיו� שהגיע
ש� בקפיצת  ו לגלות ילכוומר שיעקב ובניו שירד(דלא מסתבר ל �זכה לקפיצת הדר

(�   . הדר
   

זקני הרה''צ ר' גרשו� האגער זצ''ל אדמו''ר וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי 
 # הנה מבואר בברכות ש ,''ר מטשארטקוב זצ''לששמע מהגה''ק אדמו ,מזבאלטוב

שא� פגע ב� מנוול זה יעסוק בתורה, נצחו מוטב, וא� לאו יקרא ק''ש, וא� ג� זה 
לא אהני לי', יזכור לו יו� המיתה, וזה היתה ג''כ כוונת יעקב, שיעקב ידע שאר� 

 א)מצרי� היא מקו� מסוגל לעשות עבירות, ומחמת זה עשה כל השלשה דברי�. 
 ג)רגע שבא למצרי� קרא ק''ש. ב ב)שלח יהודה לפניו כדי לעשות בית תלמוד. 

שהטע� שיוס� לא  ויש להוסי�הזכיר יו� המיתה שאמר ליוס� ''אמותה הפע�''. 
קרא אז ק''ש הוא, שכשראה דיוקנו של אביו, הספיק בעדו שלא יכשל בהחטא 
דאשת פוטיפר, כמבואר במדרש שיוס� נתחזק בעצמו שלא לחטוא ע''י שראה 

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

  
נה בני� חדש לישיבתו, שלח אחד וקהוא , שקוד� שבה אחדישמעתי בש� ראש יש

והביא ראי'  ''אוב עס זאגט זי� א סברא אי� יענער בני�''מתלמידיו להבני� לראות 
ש זאת ודאי יעקב הי' יכול לבקב שלח יהודה למצרי� לתק� ישיבה, שזה שיעקמ

או לש�, רק יעקב שלח יהודה לראות ''אוב עס זאגט זי� א סברא אי� ובימיוס� כש
  . והמבי� יבי� יענער בני�''

  
, שיעקב אבינו האט אויסגעלערענט זיינע קינדער, אז מיר פאהרט וי''ל באופ� אחר

וי''ל עוד  נישט אי� מצרי� צו א מקו� טומאה, אלא אדרבה מיר פאהרט צו ישיבה.
אמר  # חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותי�  מדרש רבה (פרשת בחוקתי)עפ''י ה

דוד רבונו של עול� בכל יו� ויו� הייתי מחשב ואומר, למקו� פלוני, ולבית דירה 
 ולפ''ז י''לפלונית, אני הול�, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. 

 �שמטע� זה שלח יהודה לפניו לעשות ישיבה, שבלי זה לא הי' שיי� לו ליל
  למצרי�, שרגליו תמיד מביאות לו לבית מדרש. 

  
, עפ''י המשנה באבות (ו',ט') אמר רבי יוסי ב� קסמא, פע� אחת וי''ל באופ� אחר

הייתי מהל� בדר�, ופגע בי אד� אחד, ונת� לי שלו�, והחזרתי לו שלו�, אמר לי 
מעיר גדולה של חכמי� ושל סופרי� אני, אמר  בי מאיזה מקו� אתה, אמרתי לור

לי רבי רצונ� שתדור עמנו במקומנו, ואני את� ל� אל� אלפי� דנרי זהב, ואבני� 
טובות, ומרגליות, אמרתי לו בני א� אתה נות� לי כל כס� וזהב, ואבני� טובות, 

מו למה לא הל� ע יש להעירומרגליות שבעול�, אי� אני דר אלא במקו� תורה. 
כס� שבעול�, בודאי הוא יכול לעשות אותה מקו� מקומו, ועי''ז שית� לו כל לדור ב

שרבי יוסי ב� קסמא מחדש, שמי שהול� לגור במקו� בשביל וי''ל ''מקו� תורה''. 
כס� וזהב, אע''פ שלבסו� נעשה המקו� ''מקו� תורה'' לא נחשב שהוא גר במקו� 

הו כוונתו במה שאמר לו, שאני 'ס הוא הול� ש� בשביל כס� וזהב, וזתורה, שסו'
עיר גדולה של חכמי� וסופרי�, דהיינו הטע� והסיבה שאני גר ש�, כיו� שהוא מ

שמטע� זה שלח יהודה לפניו לעשות ישיבה במצרי�,  ולפ''ז י''ל''מקו� תורה''. 
  שרק עי''ז נחשב שהוא גר במקו� תורה.   

  

ויק� יעקב מבאר גרא דכלה על הפסוק (מ''ו, ה') א, עפ''י דברי האחר וי''ל באופ�
שמלת ''ויק�'' משמע בזריזות.  –שבע וגו' בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו 

דהיינו שהול� אבל לא בזריזות,  ,ויסע –שבתחלת הנסיעה נאמר רק  שלכאורה צ''ע
אחר שהקב''ה ש וי''ל בעגלות אשר שלח פרעה. שנסע לא נאמר בתחלת הנסיעה וג�

, ורק ל� בזריזות כדי לקיי� רצו� ה'לירד מצרימה, אז ה יבאר שבע הציוואמר לו ב
ויקחו את  –. ולפ''ז מוב� מה שנאמר אח''כ אז נכנסו לעגלות אשר שלח פרעה

מקניה� וגו' ויבאו מצרימה, שלכאורה צ''ע הלא עדיי� לא באו, כי אח''כ בהפרשה 
לגש�, ויוס� נסע לקראתו, א� כאשר נכנסו בעגלות  יאת�התחיל לספר מעני� ב

ביאה למצרי�, כאשר קבלו באהבה גזירת הבורא כבר פרעה בבאר שבע, מיקרי 
לגש� לתק� בית  לפניו יהודה יעקב את שלח שמטע� זה ולפ''ז י''לעליה�. 
, לכ� הי' מזרז כבר בא למצרי� הוא ס לעגלות פרעה נחשב כאילונכנכשד, התלמוד

, שקשה לו להיות במקו� שאי� ש� שיהי' ישיבה ש� אפילו קוד� שיבא בפועל
   . ישיבה

  
וירא את  וידברו אליו את כל דברי יוס�(מ''ה, כ''ז)  וי''ל באופ� אחר, עפ''י הפסוק

סימ� מסר לה� במה הי' עוסק  פרש''י #  העגלות וגו' ותחי רוח יעקב אביה�
הבשורה  שאע''פ שיעקב כבר שמע לפרשיש  .כשפירש ממנו, בפרשת עגלה ערופה

 ,עוסק בתורה שיוס�ותחי רוח יעקב, עד ששמע  –שיוס� חי, אבל לא נאמר  טובה
גשנה לתק�  לפניו שמטע� זה שלח יהודה ולפ''ז י''לולא נשקע בטומאת מצרי�. 

אר� כל לרמז ליוס� שאע''פ ששמע הבשורה טובה שהוא מושל על בית התלמוד, 
טומאת לא נשקע בו נשאר בצדקו, שיוס�זה כנגד  ,�ולשב לכמצרי�, אי� זה נח

 רב כחו של יוס� בני, שכמה צרות –, וכ� איתא במדרש ויאמר ישראל רב מצרי�
דה שלח לפניו אל ואת יהו # ולפ''ז מדויק הפסוקהגיעוהו ועדיי� הוא עומד בצדקו. 

לפניו הוא  שהטע� ששלח יהודה ולדברינו י''ללמה הזכיר את יוס�. צ''ע יוס�. 
  ו בטומאת מצרי�. תד בצדקומעלרמז ליוס� על שמחתו, שזכה ל

  
בשמחה  הואשאע''פ ש לרמז ליוס�, שהטע� ששלח יהודה לפניו הוא וי''ל עוד

בשמחת התורה, וזהו בני� הוא גדולה לראות אביו, אבל צרי� לדעת שעיקר שמחה 
  . קוד� לכל דבר זושמחה , שישיבהה
  

, שהטע� שיעקב שלח 'י דברי הרה''ק ר' ישעי' שור זצ''לוי''ל באופ� אחר, עפ'
רמז שמיהודה תצא הוראה, כמו שמצינו בדוד ל ,דוקא יהודה לתק� בית התלמוד

דאע''פ  ולפ''ז י''לואמרו חז''ל שהלכה כמותו בכל מקו�.  –המל� ע''ה, וה' עמו 
באר� ישראל, ומחמת זה זכה ליטול שני חלקי� בצדקו, ונשאר מד בנסיו� ושיוס� ע

הוראה שה ודיע לומ כמ''ש (מ''ח, ה') אפרי� ומנשה כראוב� ושמעו� יהיו לי, אעפ''כ
למה  צ''עדה שלח לפניו אל יוס�. ואת יהו #  מדויק הפסוק ולפ''ז תצא מיהודה.

   להודיע לו שההוראה תצא מיהודה.  ולדברינו י''להזכיר את יוס�. 
  

יותר משאר אחיו, עפ''י דברי התלמוד לתק� בית ששלח יהודה  ,וי''ל טע� אחר
ואות� עגלות ששלח  –כתיב (מ''ה, כ''ז) וירא את העגלות אשר שלח יוס�  # המדרש

עגלות ששלח פרעה לשאת אותו היתה עבודת כוכבי� חקוקה  , אות�פרעה היכ�
ולפ''ז עליה�, עמד יהודה ושרפ�, למוד הוא השבט להיות שור� עבודת כוכבי�. 

שרק אד� כזה שלא הי'  ,יהודה לתק� בית התלמוד דוקא שלחמטע� זה ש י''ל
יכול עגלותיו ששלח לשאת את יעקב אביה�,  כדי כ� שהי' שור�תפעל מפרעה, עד נ

   ישיבה במצרי�. לתק� 
  

מורי ורבי הגאו� ר' שאול ברוס זצ''ל הי' רגיל לומר בש� המשגיח ר' ירוח� זצ''ל, 
שע''י אינו מושפע פו� די גאס רק  #א וואנט   – מחיצה –שהפשט של ישיבה הוא 

 �מכותלי הישיבה. והזהירנו שצרי� לשמור מאד שלא לעשות פר! בהגדר (א לא
אי� די וואנט). א ב� תורה האט נישט קיי� שייכות מיט די גאס. ואמר לנו שאפילו 
כשהול� בדר� או לשמחות צרי� להרהר בדברי תורה עד כדי כ� שנחשב אפילו 

מהישיבה שהוא עוד בישיבה. ואמר אפילו כשיעקב אבינו הי'  שומר חו! 
בהמותיו של לב� (אפילו אי� שטאל פו� בהמות) נחשב שהוא ג''כ בישיבה, דכל 

.�  מקו� שהל� הי' נחשב ישב אהלי
  

ועתה ישב נא  רכשאמשהתגלות הישועה בא ע''י יהודה,  דכיו� וי''ל באופ� אחר,
הישועה, כמ''ש ולא יכול יוס� להתאפק, ולכ� שלח את זה פעל  עבד� תחת הנער,

, וכמו העתידה בא הגאולהתיהודה לפניו לתק� בית התלמוד, לרמז שרק ע''י תורה 
שאמרו חז''ל (ויקרא רבה פרק ז') אי� ישראל נגאלי� אלא בזכות משניות, שהיינו 

להזכיר אכי''ר. וכדאי  רוב לביאת גואל צדק במהרה בימינובזכות התורה, יזכה בק
  ''גשנה'' הוא בגימטריא ''משיח''. שמלת 

  
.

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

י בחייהו� לאובדיהו� וכו' א''כ שואל אני אתכ� בשלמא א� ''ומשל� לשונאיו אל פניו להאבידו'' ופי' ש� אונקלוס ומשל� לשנאוהי טבוו� דאינו� עבדי� קדמוה
 רבי ואדמו''ר הרשע להוט אחר תאות ממו� או אחר תאות הכבוד, נותני� לו ממו� או כבוד הרבה, אבל א� הרשע אינו אוהב לא כבוד ולא ממו� אלא אוהב להיות

י כ� הוא, שמי שאוהב להיות רבי נותני� לו מ� השמי� להיות רבי בכדי להאבידו ובעל מדריגות במה משלמי� לו העובדי� טבי� בהאי עלמא. אלא ע''כ בודא
ליל שבת מעלמא דאתי ח''ו. ותיכ� סגר הדלת, ונפל על הנאספי� ש� פחד גדול מדברי החוזה, וטר� הספיקו להתיישב בדבר הל� החוזה אל השלח� לסעודת 

  קודש. (אבני זכרו�)
  

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