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

עוונותיהם עד שנחרב בית המקדש, בין בזמן ]בית 

השני,  ]בית המקדש[  בזמן  בין  הראשון  המקדש[ 

צדיק  אותו  ראה  שלא  שנים  כ"ב  כנגד  ימים  כ"ב 

להראות  ]יעקב[,  אביו  של  יקרות  פנים  ]יוסף[ 

חכמה עליונה שזה בזה תלוי".  

כי  )שם(,  חדש  בזוהר  שהאריך  כמו  וכוונתו 

שנאת חינם שהיתה בין ישראל, גרמה לעורר את 

בין השבטים  עוון שנאת חינם הראשונה שהיתה 

"וישנאו  לז-ד(:  }בראשית  שכתוב  כמו  ליוסף, 

בידי  הקב"ה  אותם  נתן  ואז  צדיק,  לאותו  אותו" 

אדום ששנא את ישראל שנאת חינם והחריב את 

בית המקדש.

בבית  שגם  החדש  בזוהר  שאמר  מה  והנה 

כוונתו  המצרים,  בין  ימי  כ"ב  היו  הראשון  מקדש 

מקל  הנביא  לירמיהו  הקב"ה  שהראה  מה  שהרי 

שקד, כנגד כ"א ימים שבין י"ז בתמוז עד ט' באב, 

יש  אמנם  הראשון.  המקדש  בית  בחורבן  היה 

ימי  כ"ב  כי  חדש  בזוהר  שמבאר  מה  על  לתמוה 

והן בבית  הן בבית המקדש הראשון  בין המצרים 

היה  שיוסף  שנים  כ"ב  כנגד  הם  השני,  המקדש 

שהרי  האחים,  של  חינם  שנאת  בגלל  במצרים 

שנינו בגמרא )יומא ט:(:

שלשה  מפני  חרב,  מה  מפני  ראשון  "מקדש 

וגלוי עריות ושפיכות  זרה  בו, עבודה  דברים שהיו 

בתורה  עוסקין  שהיו  שני  מקדש  אבל  דמים... 

מפני  חרב,  מה  מפני  חסדים  וגמילות  ומצוות 

שנאת  ששקולה  ללמדך  חינם,  שנאת  בו  שהיתה 

עריות  גלוי  זרה  עבודה  עבירות  שלש  כנגד  חינם 

ושפיכות דמים".

הרי לנו דברים ברורים כי רק בית המקדש השני 

נחרב בעוון שנאת חינם, אבל בית המקדש הראשון 

נחרב משום שעברו על ג' עבירות החמורות, הנה 

בית  בחורבן  המצרים  בין  ימי  כ"ב  ענין  מה  כן  כי 

היה  שיוסף  שנים  כ"ב  כנגד  הראשון,  המקדש 

במצרים בגלל שנאת האחים, הלא בבית המקדש 

הראשון לא היה עוון שנאת חינם.

וביאר הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע ב"אמרי 

פי  על  לכך,  הטעם  שפח(  סימן  באב  )תשעה  פנחס" 

המבואר בתלמוד ירושלמי )ברכות פ"ב ה"ד( כי משיח 

בן דוד נולד בתשעה באב על כן נקרא מועד. הנה 

רק  נחשבים  המצרים  בין  שימי  הטעם  זהו  כן  כי 

כ"א ימים, כי תשעה באב אינו נכלל עמהם משום 

שנקרא מועד.

צריך  עדיין  הזה  התירוץ  אחרי  גם  אולם 

צום  של  יום  הוא  באב  שתשעה  מאחר  ביאור, 

ואבל על חורבן בית המקדש, למה הראה הקב"ה 

בין  ימי  להשוות  כדי  שקד,  מקל  הנביא  לירמיה 

המצרים לצמיחת השקד בכ"א ימים, ולא הכניס 

ויהיו  המצרים  בין  ימי  בתוך  באב  תשעה  את  גם 

יקרה  הקדמה  פי  על  ליישב  ]הארכנו  ימים.  כ"ב 

בענין כ"א אותיות שפרחו מן הלוחות הראשונים 

כתבה  שלא  ט'  אות  מלבד  הלוחות,  בשבירת 

הקב"ה בלוחות הראשונים[.

 כרם רמר םרן המצירב כנג 
 כרם תנה תל רוסף םמצירב

כדרכה של תורה הנדרשת בשבעים פנים, רחש 

לבי דבר טוב להעלות על שלחן מלכים רעיון חדש, 

במה שהראה הקב"ה לירמיהו מקל שקד כדי לרמז 

לו על כ"א ימי בין המצרים, ולא חישב גם את תשעה 

באב בתוך ימי בין המצרים, על פי מה שמצינו חידוש 

גדול בזוהר הקדוש כי כ"ב ימי בין המצרים משבעה 

בתי  שני  בו  שנחרבו  באב  תשעה  עד  בתמוז  עשר 

שנה  כ"ב  כנגד  הם  חינם,  שנאת  בגלל  המקדשות 

שהיה יוסף מצרים ולא ראה את פני יעקב אביו בגלל 

המאמר  והנה  למצרים,  שמכרוהו  האחים  שנאת 

בזוהר חדש )פרשת וישב דף כט טור ד(:

מכפר  דהוה  התמיד  מדבוטל  ותשכח  "ודוק 

בזמנא  בין  מקדשא,  בי  דאתחרב  עד  חוביהון  על 

אינון  לקבל  יומין  כ"ב  תנינא,  בזמנא  בין  קדמאה 

כ"ב שנין דלא חמא ההוא צדיק אפי יקרא דאבוה, 

לאחזאה חכמתא עילאה דהא בהא תליא". פירוש: 

על  מכפר  שהיה  התמיד  משבוטל  ותמצא  "דייק 

בשבת קודש הבאה עלינו לטובה שהיא שבת 

שנה  בכל  תמיד  קוראים  אנו  באב,  תשעה  שלפני 

לכך  המקור  דברים.  פרשת  הכלל  מן  יוצא  ללא 

סימן  )או"ח  ערוך  ושלחן  בטור  שמבואר  ממה  הוא 

כלומר  ואתחנן".  קודם  באב  "תשעה  ד(:  סעיף  תכח 

השבת  לפני  יחול  באב  תשעה  שיום  צריך  תמיד 

לפי  נמצא  ואתחנן.  פרשת  בתורה  בה  שקוראים 

בשבת  תמיד  היא  דברים  בפרשת  הקריאה  כי  זה 

שלפני תשעה באב.

לא:(  )מגילה  בגמרא  ז"ל  חכמינו  מדברי  והנה 

למדנו, כי סדר קריאת הפרשיות בשבתות השנה 

אינו במקרה, אלא הכל מסודר בסדר יפה בכוונה 

תחילה במעגל השנה לפי תקנת עזרא הסופר. לפי 

זה ראוי להתבונן מה ראה עזרא הסופר על ככה, 

לתקן שיהיו קוראים פרשת דברים בשבת שלפני 

תשעה באב.

 כרא רמר םרן המצירב
 םלר  תשה םאם תנקיא מוש 

במאמר  שהארכנו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

בספרים  שמבואר  מה  ליישב  פנחס  לפרשת 

הקדושים כי ימי בין המצרים הם כ"א ימים, ומקור 

הדבר בדברי הנביא )ירמיה א-יא(: "ויהי דבר ה' אלי 

לאמר, מה אתה רואה ירמיהו, ואומר מקל שקד אני 

"השקד  אגדה:  מדרש  בשם  רש"י  ופירש  רואה". 

עשרים  בישולו  גמר  עד  חניטתו  משעת  הוא  הזה 

ואחד יום, כמנין ימים שבין שבעה עשר בתמוז שבו 

הובקעה העיר לתשעה באב שבו נשרף הבית".

בתמוז  עשר  משבעה  שהרי  המפרשים  ותמהו 

תמוז  בחודש  כי  ימים,  כ"ב  ישנם  באב  תשעה  עד 

ישנם י"ג ימים מי"ז בתמוז עד סוף החודש, ובחודש 

למה  ביאור  וצריך  באב.  ט'  עד  ימים  ט'  ישנם  אב 

אך  ימים.  כ"ב  ולא  ימים  כ"א  רק  הקב"ה  חישב 

ערוך  בשלחן  המבואר  פי  על  הוא  כך  על  הביאור 

בתשעה  תחנון  אומרים  "אין  ס"ד(:  תקנט  סימן  )או"ח 

מועד".  דמקרי  משום  פניהם  על  נופלים  ואין  באב 

והיינו כמו שכתוב )איכה א-טו(: "קרא עלי מועד".

כרם רמר םרן המצירב כנג  כרם תנה תרוסף הרה םמצירב

  תשה םאם הוא כנג  התנה תנזגתו רוסף ורהו ה
מתרח םן רוסף שב מתרח םן  ו  תנול  ם תשה םאם
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 תנא  חרנב םרן נתראר רתיאל
 גימה לתנא  חרנב אצל כל רתיאל

ונראה ליישב דברי הזוהר חדש בדרך מרווח על 

פי מה שמקשה בגמרא )שם:(: "ובמקדש ראשון לא 

הוה ביה שנאת חינם, והכתיב )יחזקאל א-כז( ְמגּוֵרי ֶאל 

י ָלֵכן ְספֹק ֶאל ָיֵרך, ואמר רבי אלעזר  ֶחֶרב ָהיּו ֶאת ַעמִּ

אלו בני אדם שאוכלין ושותין זה עם זה, ודוקרין זה 

את זה בחרבות שבלשונם". ומתרץ: "ההיא בנשיאי 

ישראל הואי". מבואר מזה כי גם במקדש הראשון 

כבר היתה שנאת חינם בין נשיאי ישראל.

בפרשתנו  יקר"  ה"כלי  דברי  הם  נוראים  ומה 

)דברים א-א(, שמבאר כי שנאת החינם שהיתה אצל 

נשיאי ישראל במקדש ראשון, גרמה לשנאת חינם 

"ובט'  אצל כל ישראל במקדש שני, בלשון קדשו: 

מדת  נולדה  ביום  בו  המרגלים,  מעשה  היה  באב 

שנאת חינם בישראל... ותהר צרה זו ותלד מדה רעה 

ראשון  בבית  כי  ושני,  ראשון  בית  החריבה  אשר  זו 

שני  ובבית  ישראל,  נשיאי  בין  חינם  שנאת  היה 

פשתה הנגע בין כל ישראל כדאיתא ביומא".

מקדש  שבית  אמת  הן  כי  עוד  להוסיף  ויש 

עבירות  ג'  על  שעברו  משום  נחרב  הראשון 

השאלה,  מתעוררת  הלא  כך  על  אולם  החמורות, 

מישראל  מנעו  לא  מדוע  ישראל,  נשיאי  היו  איפה 

כך  על  התשובה  החמורות.  עבירות  ג'  על  לעבור 

היא, כי מאחר שלא היתה אחדות בין נשיאי ישראל 

זה בחרבות שבלשונם, לכן לא היו  זה את  שדקרו 

יכולים להתאחד בכוחות משותפים להשפיע על בני 

דורם למנוע מהם מלעבור על ג' עבירות החמורות, 

כי כל אחד ביטל את דברי חבירו.

כי  חדש,  הזוהר  דברי  היטב  מבוארים  מעתה 

כ"ב ימי בין במצרים הן בבית המקדש הראשון והן 

בבית המקדש השני, הם כנגד כ"ב שנים שיוסף היה 

שהרי  השבטים,  של  חינם  שנאת  מחמת  במצרים 

היתה  הראשון  המקדש  בבית  גם  המבואר  לפי 

שלא  לכך  שגרמה  ישראל,  נשיאי  בין  חינם  שנאת 

יוכלו להוכיח את ישראל על עוונותיהם. זאת ועוד, 

ששנאת חינם זו שבין נשיאי ישראל במקדש ראשון 

גרמה לשנאת חינם בין כל ישראל במקדש שני. 

מכרי  רוסף תטנו תל שתו גימה 
לחויםן םר  המק ת של ר ר שתו

שמבואר  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

נתעורר  כי בעוון שנאת חינם  בזוהר חדש הנ"ל, 

שנאת  מחמת  יוסף  מכירת  של  הראשון  החטא 

האחים, ולכן מסר אותם הקב"ה ביד אדום ששנא 

שמבואר  מה  פי  על  חינם,  שנאת  ישראל  את 

חורבן  כי  ובמדרשים,  בגמרא  ז"ל  חכמינו  בדברי 

רומי מתייחס  ידי מלכות  בית המקדש השני על 

אדום  גלות  היא  רומי  מלכות  כי  הרשע,  לעשו 

מצאצאיו של עשו הרשע.

במדרש  שמבואר  ממה  למדים  אנו  זה  דבר 

)אסתר רבה ג-ה(: "אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה, 

ועתיד  בא  הרשע  שעשו  ראית  עולם  של  רבונו 

ישראל  את  ומגלה  המקדש  בית  את  להחריב 

מארצם". וזהו ששנינו בגמרא )גיטין נו:( כי כשעלה 

עם  רומי[  מלך  כך  אחר  ]שנעשה  הרשע  טיטוס 

המקדש:  בית  את  להחריב  ירושלים  על  צבאו 

"יצתה בת קול ואמרה לו רשע בן רשע בן בנו של 

עשו הרשע".

יוסף  בלידת  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  והנה 

יוסף  את  רחל  ילדה  כאשר  "ויהי  ל-כה(:  )בראשית 

מקומי".  אל  ואלכה  שלחני  לבן  אל  יעקב  ויאמר 

שנאמר  עשו,  של  שטנו  "משנולד  רש"י:  ופירש 

להבה  יוסף  ובית  אש  יעקב  בית  והיה  א-יח(  )עובדיה 

ובית עשו לקש, אש בלא להבה אינו שולט למרחוק, 

משנולד יוסף בטח יעקב בהקב"ה ורצה לשוב". 

הוא  הצדיק  יוסף  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

עשו  קליפת  את  השורפת  להבה  אש  בבחינת 

שהביא  המאמר  הוא  נפלא  ומה  לקש.  שנמשלה 

במדרש  שמקורו  וישב(  פרשת  )תחילת  ישן  ברש"י 

תנחומא )פרשת וישב סימן א( על הפסוק )בראשית לז-

א(: "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה 

תולדות יעקב יוסף" וגו':

גמליו  נכנסו  הזה  הפשתני  יעקב.  "וישב 

טעונים פשתן, הפחמי תמה אנה יכנס כל הפשתן 

יוצא  אחד  ניצוץ  לו,  משיב  אחד  פיקח  היה  הזה, 

כל  יעקב ראה  כך  כולו,  ממפוח שלך ששורף את 

יכול  מי  ואמר  תמה  למעלה,  הכתובים  האלופים 

תולדות  אלה  למטה,  כתיב  מה  כולן,  את  לכבוש 

יעקב  בית  והיה  א-יח(  )עובדיה  וכתיב  יוסף,  יעקב 

אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש, ניצוץ יוצא 

מיוסף שמכלה ושורף את כולם".

שמבואר  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

נתעורר  כי בעוון שנאת חינם  בזוהר חדש הנ"ל, 

העוון הראשון של שנאת האחים ליוסף, ועל ידי 

שמכרו את יוסף שטנו של עשו למצרים, נענשו 

מדה כנגד מדה שלא יכלו להשתמש עם כוחו של 

יוסף שהוא אש להבה לשרוף את בית עשו לקש, 

האש  בכח  השתמש  עצמו  עשו  אדרבה  אלא 

לשרוף את בית המקדש.

  ררם םנר רשקם אםרנו 
לשומ  ררא אלוזר שתו

ונראה להרחיב הביאור בזה על פי מה שדרשו 

וישב  בפרשת  הפסוק  על  פד-א(  )ב"ר  במדרש 

)בראשית לז-א(: "וישב יעקב בארץ מגורי אביו - תני 

כינוסו וכינוס בניו הצילו מיד עשו". נמצינו למדים 

יעקב  בראש  השבטים  י"ב  של  הכינוס  כי  מזה 

אביהם הצילם מיד עשו הרשע. 

שמצינו  מה  פי  על  בזה  הכוונה  לבאר  ויש 

בפרשת ויצא, כי מיד אחרי שהכתוב מספר לנו על 

לידתו של בנימין שהשלים את מספר י"ב בניו של 

יעקב )בראשית לה-כב(: "ויהיו בני יעקב שנים עשר", 

מספר הכתוב בפרטות על תולדותיו של עשו הוא 

אדום",  הוא  עשו  תולדות  "ואלה  לו-א(:  )שם  אדום 

אלופי  עשר  אחד  את  לאחד  אחד  לפרט  וממשיך 

בני עשו )שם טו(: "אלה אלופי בני עשו". וצריך ביאור 

לשם מה פירט הכתוב את כל אלופי בני עשו.

ונראה לפי עניות דעתי שהקב"ה נותן התורה 

לידתם  אלה,  מול  אלה  תחילה  בכוונה  העמיד 

בעולם של י"ב בני יעקב ראשי שבטי ישראל, מול 

על  ללמדנו  עשו,  אלופי  י"א  של  בעולם  לידתם 

מערכה  הזה,  בעולם  המתקיימות  מערכות  שתי 

של קדושה מצד י"ב שבטי ישראל המאמינים בה' 

ובתורתו, מול מערכה של טומאה מצד י"א אלופי 

ברדיפה  המאמינים  העולם,  אומות  ראשי  עשו 

אחרי החומריות והבלי העולם הזה.

והנה ידוע מה שמבואר בספרים הקדושים כי י"ב 

השבטים מכוונים כנגד י"ב צירופים שיש לשם הוי"ה 

ברוך הוא, ומקור הדבר ב"שערי אורה" )שער ז(: "ולפי 

שזכה יעקב להיות שם הוי"ה נקרא עליו, זכה לצאת 

 רתום הטשב תחרתם הקםרה יק כרא רמר םרן המצירב
ולא צריף שמהב  תשה םאם תנול  םו מתרח םן  ו 

 פוהי ח ת: כרם רמר םרן המצירב הב כנג  כרם תנה
תהרה רוסף םמצירב ולא יאה א  זנר אםרו רשקם

 ררם התםטרב המכוונרב כנג  ררם צריוזר הוררה,
מכנרשרב םק ות ב א  כח הקלרזו  תל ררא אלוזר שתו

 רוסף הצ רק הוא התםט התנרב שתי המכנרש םק ות ו
םצריוף תאי התםטרב א  קלרזו  ררא אלוזר שתו
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ממנו י"ב שבטים צדיקים כנגד י"ב צירופים של שם 

הוי"ה". אך י"א אלופי עשו הם י"א כוחות הטומאה, 

ארורים,  י"א  תבוא  כי  בפרשת  נזכרו  כנגדם  אשר 

"ראיתי ביסודו של  )דברים כז-כד(:  כמו שפירש רש"י 

רבי משה הדרשן י"א ארורים יש כאן". וכדי להכניע 

את י"א כוחות הטומאה הללו, צוה הקב"ה להקטיר 

בכל יום י"א סממני הקטורת, ומטעם זה צוה הקב"ה 

גם כן לכסות את המשכן עם י"א יריעות עזים. ]ראה 

יעקב"  "קהלת  פ"י(,  יא  )שער  חיים"  "עץ  זה  בענין 

וישב  )פרשת  ראובני"  "ילקוט  יא(,  ערך  י  )מערכת 

אות מג( בשם המקובלים[.

בתורה  הקב"ה  הסמיך  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

את  להשלים  אבינו  יעקב  שזכה  מה  הקדושה, 

לידת י"ב בניו ראשי השבטים, למה שהוליד עשו 

את תולדותיו שיצאו מהם י"א אלופי עשו, ללמדנו 

י"ב השבטים כנגד  כי שילוב כוחות הקדושה של 

י"ב צירופי השם הוי"ה ובראשם יעקב אבינו, חזק 

יותר משילוב כוחות הטומאה של י"א אלופי עשו 

מי"ב  פחות  אחד  שהם  הרשע,  עשו  ובראשם 

כוחות של הקדושה.

 צירך אח ו  םרן ררם התםטרב
 כ ר לנצח א  ררא אלוזר שתו

נמצינו למדים מכל האמור יסוד גדול, כי הכח 

לבטל  הקדושה  מצד  השבטים  י"ב  של  הנפלא 

ולהכניע את כח הקליפה של י"א אלופי עשו, הוא 

מפאת היותם כח אחד יותר מן הקליפה י"ב מול י"א, 

יוסף הצדיק  זה הוא  ולפי מה שנתבאר כח מיוחד 

שטנו של עשו הרשע, שהוא הניצוץ האחד שיוצא 

מבית יעקב ושורף את בית עשו, כמו שכתוב: "והיה 

בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש".

י"א  שאר  שגם  בתנאי  רק  הוא  זה  כל  אבל 

י"ב  מספר  להשלים  יוסף  עם  מיוחדים  השבטים 

שבטי י"ה בראש יעקב אבינו, כי אז יש בהם הכח 

של י"ב צירופי השם הנכבד להכניע את בית עשו 

לקש, אבל אם יש ח"ו פירוד בתוך שבטי ישראל, 

השבטים  י"ב  של  הכוחות  שילוב  בהם  אין  אז  כי 

ח"ו  מתגברים  זה  ידי  ועל  הוי"ה,  צירופי  י"ב  כנגד 

י"א כוחות הטומאה של אלופי עשו ה' ישמרנו.

הנה כי כן זהו ביאור דברי המדרש: "וישב יעקב 

- תני כינוסו וכינוס בניו הצילו מיד עשו", כי על ידי 

שכינס יעקב את י"ב בניו ראשי השבטים באחדות, 

הוי"ה  צירופי שם  י"ב  היה בהם כח הקדושה של 

להכניע את י"א אלופי עשו. ונרמז הדבר בפסוק: 

בגימטריא  הוי"ה  פעמים  י"ב  שכן  יעקב",  "וישב 

קדושת  שעורר  יעקב",  "וישב  הרמז:  וזהו  שי"ב, 

יש"ב שהוא המספר של י"ב צירופי השם.

דברי  שאת  ביתר  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

בשני  חינם  שנאת  בעוון  כי  הנ"ל,  חדש  הזוהר 

שנאת  של  הראשון  העוון  נתעורר  מקדשות  בתי 

בכך  וגרמו  למצרים,  יוסף  את  שמכרו  האחים 

של  מהאחדות  עשו  של  שטנו  יוסף  את  להפריד 

הוי"ה,  צירופי  י"ב  כנגד  המכוונים  השבטים  י"ב 

ועל ידי זה לא היה בכוחם של ישראל להכניע את 

י"א אלופי עשו, ואדרבה אלופי עשו הם ששלטו 

קבע  לכן  המקדש,  בית  את  והחריבו  ישראל  על 

הקב"ה כ"ב ימי בין המצרים כנגד כ"ב שנה שהיה 

יוסף במצרים ולא ראה את פני יעקב אביו.

 רכר הנה המלכרב נוש ור
 מתרח םן רוסף שב מתרח םן  ו 

מה  לבאר  הקודש  במסע  נמשיך  הבה  עתה 

ימי  כ"א  רק  שחישב  הקב"ה  מחשבות  עמקו 

בית  נחרב  שבו  באב  תשעה  ואילו  המצרים,  בין 

בן  משיח  כי  המצרים  בין  ימי  בכלל  אינו  המקדש 

דוד נולד בו, כי כאשר נתבונן בכ"ב השנים שיוסף 

שנים  בכ"א  כי  נפלא,  ענין  נראה  במצרים  היה 

כי  השבטים,  י"ב  בין  גמור  פירוד  היה  הראשונות 

אפילו בשנה הראשונה של הרעב כשבאו השבטים 

אל יוסף לקנות אוכל לא היה עמהם בנימין, והיה 

בכוחו  שיכולים  השבטים  י"ב  של  היחוד  חסר 

להתגבר על י"א אלופי עשו.

אולם בשנה האחרונה מכ"ב השנים הללו היה 

שינוי גדול לטובה, כי השבטים הביאו עמהם את 

בנימין אל יוסף במצרים. נמצא כי בשנה אחרונה 

אחרי  לראשונה  השבטים  י"ב  שוב  נתקשרו  זו 

לא  עדיין  שהקשר  ואף  שנים,  כ"א  פרודים  שהיו 

היה בשלימות שהרי יעקב אבינו לא היה עמהם, 

אבל עם כל זה היה בזה קצת תיקון שנתייחדו י"ב 

יחוד  ידי  על  כי  הוי"ה,  צירופי  י"ב  כנגד  השבטים 

נפלא זה נוצר השורש לביאתו של יעקב למצרים, 

על  ויוסף  יהודה  בין  שהיה  הוויכוח  ידי  על  שהרי 

שנתגלה  הדבר  נתגלגל  לאביו,  בנימין  של  חזרתו 

יוסף אל אחיו והזמין את יעקב לרדת למצרים. 

נפלאות  בזה  להבין  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

אחרונה  שנה  באותה  כי  הקב"ה  ה', שסיבב  דרכי 

למצרים,  בנימין  את  עמהם  השבטים  כשהביאו 

יהודה  אליו  שניגש  ידי  על  לאחיו  יוסף  נתגלה 

כמו  אביו,  ליעקב  בנימין  את  שיחזיר  להתחנן 

ויאמר  יהודה  אליו  "ויגש  מד-יח(:  )בראשית  שכתוב 

יחר  ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל  בי אדוני 

ז"ל  ודרשו חכמינו  כפרעה".  כמוך  כי  אפך בעבדך 

ליוסף,  יהודה  בין  זו  )ב"ר צג-ב( על פגישה  במדרש 

מקרא שכתוב )תהלים מח-ה(: "כי הנה המלכים נועדו 

עברו יחדיו, המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו, רעדה 

אחזתם שם חיל כיולדה":

עברו  ויוסף.  יהודה  זה  נועדו,  המלכים  הנה  "כי 

עברה  נתמלא  וזה  זה  על  עברה  נתמלא  זה  יחדיו, 

ויתמהו  מג-לג(  )בראשית  תמהו,  כן  ראו  המה  זה.  על 

האנשים איש אל רעהו. נבהלו נחפזו, )שם מה-ג( ולא 

יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. רעדה אחזתם 

שם, אלו השבטים, אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו 

אנו מה איכפת לנו, יאי למלך מדיין עם מלך".

 רוסף םםחרנ  צ רק
 רהו ה םםחרנ  םשל  תוםה

ב"פרי  זי"ע  הכהן  צדוק  רבי  הגה"ק  וביאר 

צדיק" )פרשת ויגש אות ג( כוונת המדרש, כי השבטים 

זו שבין  הקדושים השיגו ברוח קדשם, כי פגישה 

מלכי  שני  בין  פגישה  בעצם  היתה  ליהודה  יוסף 

המשיחים שיגאלו את ישראל מהגלויות בגאולה 

העתידה, מלך המשיח בן יוסף שבא מיוסף, ומלך 

המשיח בן דוד שבא משבט יהודה.

והנה כל אחד יש לו דרך משלו איך להביא את 

לתואר:  שזכה  הצדיק  יוסף  כי  לישראל,  הגאולה 

"צדיק יסוד עולם" על שעמד בניסיון הקשה בעניני 

קדושה במצרים, הוא בבחינת צדיק גמור שהתגבר 

על יצרו הרע, לכן לפי שיטת משיח בן יוסף צריך 

לקרב את הגאולה על ידי צדיקים גמורים.

תמר  במעשה  ברבים  שהודה  יהודה  אולם 

ממני",  צדקה  ויאמר  יהודה  "ויכר  לח-כו(:  )בראשית 

משיח  שיטת  לפי  לכן  תשובה,  בעל  בבחינת  הוא 

הגאולה  את  לקרב  צריך  יהודה  משבט  דוד  בן 

 םכרא תנרב היאתונו  תהרה רוסף םמצירב
הרה זריו  םרן הרחו  הנזלא תל ררם התםטרב

 םתנה הכרם כתהםראו התםטרב שמהב א  םנרמרן
גימו לררח  א  ררם התםטרב כנג  ררם צריוזר הוררה

 םאו ה תנה תנזגתו ררם התםטרב נזגתו רוסף ורהו ה
כהכנה לגאולה של ר ר מתרח םן רוסף ומתרח םן  ו 

 ם תשה םאם תהוא הרוב הכרם נול  מתרח םן  ו 
כנג  התנה הכרם תל רוסף םמצירב תנזגתו תנר המתרחרב



 זית   םירב  תשרפ |  

השבטים:  שאמרו  וזהו  תשובה.  בעלי  ידי  על 

"מלכים מדיינים אלו עם אלו", שני מלכי המשיח 

מתווכחים איך לקרב את הגאולה, "אנו מה איכפת 

לנו, יאי למלך מדיין עם מלך", כי לנו חשוב העיקר 

שיקרבו את הגאולה השלימה עכדה"ק. 

לדבריו  תבלין  להוסיף  יש  האמור  לפי 

יוסף  שנפגשו  הקב"ה  שסיבב  מה  כי  הקדושים, 

ויהודה בבחינת שני מלכי המשיחים לעשות הכנה 

לגאולה העתידה, הוא בזכות שהביאו עמהם את 

במצרים,  ביחד  השבטים  י"ב  כל  ונתייחדו  בנימין 

החינם  לשנאת  תיקון  קצת  בכך  היה  זה  ידי  ועל 

הקב"ה  סיבב  לכן  השבטים,  בין  לפירוד  שגרמה 

כי באותה השנה נפגשו יחד יוסף ויהודה בבחינת 

בכך  לעשות  כדי  דוד,  בן  ומשיח  יוסף  בן  משיח 

בכך  לרמז  העתידה,  לגאולה  והכנה  דמיון  פועל 

השלימה  לגאולה  ישראל  יזכו  האחדות  שבזכות 

על ידי משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. 

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

עמקו מחשבות הקב"ה שרמז לירמיהו רק על כ"א 

שנים  כ"א  כנגד  מכוונים  הם  כי  המצרים,  בין  ימי 

שיוסף היה במצרים, ולא רק שלא ראה את יעקב 

אלא היה נפרד מכל שאר השבטים, ועל ידי זה לא 

שלא  השבטים  י"ב  כנגד  הוי"ה  צירופי  י"ב  האירו 

השנה  כנגד  שהוא  באב  תשעה  אבל  ביחד.  היו 

במצרים,  יוסף  שהיה  השנים  מכ"ב  האחרונה 

שהשבטים ירדו עם בנימין אל יוסף במצרים, ועל 

י"ב  את  לעורר  השבטים  י"ב  כל  נתייחדו  זה  ידי 

צירופי הוי"ה, אינו בכלל ימי בין המצרים.

נפגשו  זו  שבשנה  האמור  לפי  בזה  והביאור 

יחד יוסף ויהודה, כדי לעשות פועל דמיון לגאולה 

העתידה על ידי משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, לכן 

בין  ימי  מכ"ב  האחרון  היום  שהוא  באב  תשעה 

יוסף  שהיה  הכ"ב  השנה  כנגד  המכוון  המצרים, 

במצרים, נולד בו משיח בן דוד, כי אף שעדיין לא 

בא בפועל, אבל נוצר בו השורש לביאת המשיח, 

כמו שנוצר השורש בפגישת יוסף ויהודה באותה 

בין  ימי  בכלל  באב  תשעה  אין  לכן  במצרים,  שנה 

המצרים אלא בבחינת: "קרא עלי מועד". 

  וכח  רארכה אתא לם רר
 לשומ  רארכה רתםה ם  ר

בדרך המלך נלך לבאר בזה הקשר בין פרשת 

דברים לתשעה באב, על פי מה שביאר הגה"ק רבי 

הטעם  שם(  )או"ח  ה"לבוש"  בעל  זי"ע  יפה  מרדכי 

ואתחנן:  פרשת  לפני  תמיד  הוא  באב  שתשעה 

"והטעם הוא כדי שיקראו פרשת דברים שמתחלת 

בתוכחותיו של משה קודם ט' באב, כדי להפטיר בה 

בחזון שהיא תוכחת על חורבן".

בשבת  להפטיר  רוצים  שאנו  מאחר  פירוש, 

החורבן  על  הנביא  בתוכחת  באב  תשעה  שלפני 

על  בן אמוץ אשר חזה  ישעיהו  "חזון  )ישעיה א-א(: 

דברים  פרשת  קוראים  אנו  לכן  וירושלים",  יהודה 

א-יב(:  )דברים  לישראל  משה  תוכחת  בה  שנזכרה 

וריבכם", כדי  "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם 

להסמיך את שתי התוכחות.

לבאר  הקדושים  לדבריו  תבלין  להוסיף  ויש 

"איכה  רבינו  בין תוכחת משה  ביתר שאת הקשר 

אשא לבדי", לתוכחת ישעיה הנביא על חורבן בית 

הקדמה  רבתי  )איכה  המדרש  מאמר  פי  על  המקדש, 

בתורה  קוראים  הייתם  זכיתם  "אילו  יא(:  אות  סוף 

אתם  הרי  זכיתם  שלא  ועכשיו  לבדי,  אשא  איכה 

קוראים )איכה א-א( איכה ישבה בדד". וצריך ביאור 

"איכה  ובין  לבדי"  אשא  "איכה  בין  הקשר  להבין 

פי מה  ונראה לפרש הכוונה בזה על  ישבה בדד". 

שכתוב בפרשת חוקת )במדבר כ-כט(:

אהרן  את  ויבכו  אהרן  גוע  כי  העדה  כל  "ויראו 

"כל  רש"י:  ופירש  ישראל".  בית  כל  יום  שלשים 

אהרן  שהיה  לפי  והנשים,  האנשים  ישראל,  בית 

רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש 

"הלל  )אבות פ"א מי"ב(:  וכן שנינו במשנה  לאשתו". 

אומר, הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף 

שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

לבו  את  רבינו  משה  ששפך  זהו  כן  כי  הנה 

אשא  "איכה  מגולה:  בתוכחת  ישראל  נוכח  כמים 

זמן  כל  כלומר  וריבכם".  ומשאכם  טרחכם  לבדי 

מי  שיש  ידעתי  בעולם,  קיים  היה  אחי  שאהרן 

לימיני לבטל את כל המריבות שלכם על  שעומד 

"אוהב שלום ורודף שלום". אולם עתה  ידי שהיה 

אשא  "איכה  לבדי:  אני  ונותרתי  לעולמו  שהלך 

לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם", כי אין בכוחי לבדי 

לבטל את שנאת החינם והמריבות שביניכם.

"אילו  המדרש:  מאמר  היטב  מבואר  מעתה 

לבדי".  אשא  איכה  בתורה  קוראים  הייתם  זכיתם 

של  התוכחה  מדברי  להתעורר  זכינו  אילו  כלומר 

משאכם  טרחכם  לבדי  אשא  "איכה  רבינו:  משה 

אחד  כל  את  לאהוב  אלא  לריב  שלא  וריבכם", 

מישראל, לא היו נשיאי ישראל שונאים אחד את 

והיו  הראשון,  המקדש  בבית  חינם  שנאת  השני 

יכולים להשפיע למנוע שנאת חינם בבית המקדש 

התעוררנו  שלא  זכיתם",  שלא  "ועכשיו  השני, 

אתם  "הרי  חינם,  שנאת  של  היצר  על  להתגבר 

קוראים איכה ישבה בדד", על חורבן בתי המקדש 

בעוון שנאת חינם.

 ראח  שתי רוב מחוים
 יך הי תשריר

לישראל  רבינו  משה  שאמר  מה  לצרף  נפלא 

"אחד עשר יום מחורב דרך  בפרשתנו )דברים א-ב(: 

"אילו  בספרי:  ודרשו  ברנע".  קדש  עד  שעיר  הר 

זכו ישראל, לי"א יום היו נכנסים לארץ, אלא מתוך 

שנה,  מ'  עליהם  המקום  גילגל  מעשיהם  שקלקלו 

תרתם  אשר  הימים  במספר  יד-לד(  )במדבר  שנאמר 

את הארץ מ' יום יום לשנה יום לשנה". ומבאר בעל 

ה"לשם שבו ואחלמה" )ספר הדע"ה ח"ב דרוש ה ענף ג 

אות ו( הכוונה בזה:  

"כי באותן הי"א יום היו מכניעים הי"א קליפות 

שהם הי"א אלופי עשו, וזהו שאמר דרך הר שעיר, כי 

היו הולכים דרך הם לכפותם ולהכניעם... ואחר י"א 

יום היו באים לארץ, ואז היה מתקיים ועלו מושיעים 

בהר ציון כו' והיתה לה' המלוכה, והיה נעשה כל זה 

מאז אם היו זוכים דור המדבר לביאת הארץ".

רוח  עם  להפליא  מתאים  זה  הרי  האמור  לפי 

הזמן של שבת חזון, שהיא לפני תשעה באב שבו 

אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש בגלל שנאת 

האחים  של  החינם  שנאת  את  שעוררה  חינם, 

שמכרו את יוסף שטנו של עשו למצרים, ועל ידי זה 

בא עשו עם י"א אלופיו והחריב את בית המקדש, 

הנה כי כן מטעם זה אמר משה רבינו דוקא בפרשה 

זו: "אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר".

הלקח הנשגב שאנו חייבים ללמוד מכל האמור 

הוא, להרבות אהבת אחים בין כל י"ב שבטי ישראל, 

עשה  מצות  השלימות  ובתכלית  בהידור  לקיים 

דברי  לקיים  כמוך".  לרעך  "ואהבת  יט-יח(:  )ויקרא 

ולאחיו  יעזורו  רעהו  את  "איש  מא-ו(:  )ישעיה  הנביא 

יאמר חזק". ועל ידי זה נזכה לעורר את כל י"ב צירופי 

שם הוי"ה, להכניע את י"א אלופי עשו, ויתקיים בנו 

מקרא שכתוב: "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה 

ובית עשו לקש". במהרה בימינו אמן. 
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