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והיה כראותו כי אין הנער ומת והורידו ' ויגש אליו יהודה וכו

  )לא, מד(עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה 
רבי אלחנן וסרמן  ק"הגהשימש את , בפסוק זה העקידההסברו של בעל 

וכך ביאר בעל העקידה . בבואו ליישב מעשה המובא בירושלמי, ד"ע הי"זי

שמכיון שיש חשש שיעקב ימות בראותו שבנימין  : את טענתו של יהודה

ה "שכן מידתו של הקב. זו כשלעצמה סיבה לחון את בנימין, לא שב אליו

אין מעניש  –אם עונשו יפגע גם בצדיק , היא שאף אם נתחייב אדם עונש

כגון חכם או , כך גם אם החייב בעונש הוא אדם שאחרים צריכים לו. אותו

והעונש מוטל רק במידה , "אמת צדקו יחדיו' משפטי ה"שכן ', רופא וכו

במאמר מוסגר . (והוא צודק מכל צדדיו וכלפי כל מי שיינזק מעונש זה

נימק ] 'במערכת ראש השנה סימן [ ע"שדי חמד זיהק בעל "הגהנוסיף כי 

על פי דברי בעל העקידה אלו את המנהג שנהגו ללכת להתפלל על קברי 

שהרי לצדיקים הטמונים לא מגיע  –צדיקים להינצל מצרות ומכאובים 

זו היתה , ואם כך). ועל כן הכוונה היא שבשל כך תתבטל הגזירה, להצטער

 מן הדין, החשש מצערו של יעקב שעלול לגרום למותו, טענתו של יהודה

  .שיביא לכך שבנימין ישוחרר וישוב אל אביו

את דברי הירושלמי  ד"ע הי"ק רבי אלחנן וסרמן זי"הגהולפי זה הסביר 

שכאשר היתה עצירת גשמים היה רבי יוחנן , )'סוף פרק ג(במסכת תענית 

בן זכאי מבקש שיכריזו לפני ההיכל שרבי יוחנן מבקש להסתפר ואין בכוחו 

ומיד ) עצמו לא להסתפר עד שירדו גשמים כי קיבל על(, להצטער עוד

הרי עצירת הגשמים , ונשאלת השאלה. לאחר מכן היו יורדים גשמים

אלא סכנת רעב  –ולא רק צער , גורמת צער גדול בהרבה לכל העולם

כיצד יתכן שצער גדול של העולם כולו אינו יכול לגרום שתיפסק . נוראה

ז שאינו יכול "של ריב, לכאורה, ואילו צערו הפעוט, הבצורת ויירדו גשמים

אלא על פי ? מצליח לפעול היכן שצער העולם כולו לא הצליח, להסתפר

צערו של העולם כולו אינו . יובן –יסודו של בעל העקידה בפסוק שלפנינו 

שכן בני , בדיוק לשם כך נסגרו ארובות השמים, משום שאדרבה, מכריע

, לא חטא, לעומת זאת, זכאי רבי יוחנן בן. האדם חטאו ומן הדין שיצטערו

  ... אפילו צער מועט, ואינו מן הדין שיצטער

  )יב ,מה(כי פי המדבר אליכם  'וכווהנה עיניכם רואות 
בלשון  אליכם דברהמ ועוד כי פי ,ושאני אחיכם שאני מהול ככם, בכבודי

  ).י"רש(הקודש 

המדבר  יכי פ"היכן נרמז במלים : ע"זי קלוגר ק רבי שלמה"הגהשאל 

מהי הכוונה עיניכם הרואות : ועוד קשה ?שדיבר בלשון הקודש "אליכם

ם והיה צריך לומר ייזנוהא י"העיניים אלא ע י"והלא הדיבור אינו נשמע ע

  ?מדבר אליכם יפ יאזניכם השומעות כ

יוסף זיהה את  יכ) יבמות פ׳׳ח ע׳א(אלא שקשה על מה דאיתא בגמרא 

יצא  יחיצוני ואילו הם לא זיהו אותו כהאחים מפני שלא היה בהם שינוי 

, ין כ׳׳גיטג(והלא הגמרא . שלא בחתימת זקן והיה עתה עם חתימת זקן

אומרת שסומא מותר באשתו ואין לו לחשוש שמא היא אשת חבירו ) א"ע

הקול ששומע את  י"ביעות העין עטביעות עינא דקלא וט ימכירה על פ יכ

 יהיו צריכים האחים לזהות את יוסף על פ וא״כ. אשתו הוא זיהוי מוחלט

  ?שמיעת הקול שלו

זה דוקא , קול יביעות עין על פט: ןייהגר״ש קלוגר הסיק מכך דין מענ

אם אשת הסומא תדבר אליו בשפה . בשפה אשר היו רגילים לשמוע אותו

 ולכן. לא תהיה מותרת לו, אחרת שלא הורגל לשמוע אותה מדברת בה

קולו מפני שעד עתה  יחים לזהות את יוסף על פכאן לא היו יכולים הא

דיבר מצרית ולכל שפה יש את המנגינה והנעימה שלה ואי אפשר לזהות 

   . כנאמר

  

  

  
  

שוב , עתה שאני מדבר אתכם בלשון הקודש: ולפי״ז מובן מה שאמר להם יוסף

טביעות עין דקלא ולכן אמר עיניכם הרואות שאני  י"ע ייכולים אתם לזהות אות

  .ודפח״ח. בלשון הקודשמדבר 

  )יב, מה(כי פי המדבר אליכם  'וכווהנה עיניכם רואות 
  ).י"רש(ושאני אחיכם שאני מהול ככם , בכבודי

 י"הרי בפרשה הקודמת מביא רש: זי״ע מגור "ה״בית ישראל ק בעל"הרהוהקשה 

אילץ אותם יוסף למול ואז נימולו כל מצרים , שכאשר באו המצרים לשבור בר

אולי הוא מצרי מהול כמו ? איזו ראיה יש מכך שיוסף מהול שהוא אחיהם וא״כ

  ?כל המצרים

ומי  ,המעור הרי ברית הלשון קשורה לברית: אלא שיוסף אמר להם דבר אחר

כי : "וזהו שאמר להם יוסף. אשר נוצר פיו ולשונו הוא בהכרח גם שומר הברית

ת שהיו לנו עד עתה הלא שמתם לב בודאי במשך כל השיחו" המדבר אליכם יפ

שהקפדתי שלא לדבר כמו הערלים עם קללות וליצנות ואף בשעה של חרון וכעס 

דברתי בלשון עדינה ומזוקקת שאינה מתאימה לפריץ גוי ומזה , על הגביע

הרי שגם בעניינים , אחיכם אנכי ואם אני מדבר כמו שצריך יתלמדו לדעת כ

  .אחרים אני בסדר

  )כד .מה(וישלח את אחיו ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך 
תנא אל תפסיעו " -" אל תרגזו בדרך", :)תענית י(ל "ומקורו בחז י"רשמפרש 

  ". פסיעה גסה והכניסו חמה לעיר

וכי מכניסים את ". והכניסו חמה לעיר"ל "ולכאורה צריך להבין את לשון חז

  ? תכנסו בעוד יש חמה לעיר, היה צריך לומר? החמה לעיר

בעת  א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כ אתמאלא הסבר נפלא לכך שמעתי 

  . ט"תשסשהתקיים בערב פסח " ברכת החמה"מעמד 

אבן טובה , רבי שמעון בר יוחאי אומר:) "בבא בתרא טז(ל "בהקדם דברי חז

, שכל חולה הרואה אותה מיד מתרפא, היתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו

  ". ה בגלגל החמה"ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם תלאה הקב

איזה סוג אבן היתה שהמסתכל בה היה  .א. ל צריכים ביאור"ל הנ"ודברי חז

  ? ה בחמה דווקא"בינו תלאה הקבמדוע כשנפטר אברהם א .ב? מתרפא

דידוע : ל"ל הנ"מבאר את דברי חז, לאחד מן הקדמונים "עקידת יצחק"ובספר 

שעבודתו של אברהם אבינו היתה בעיקר לפרסם את אלוקותו יתברך שמו 

והדרך שבה היה מחדיר . שיש מנהיג בעולם ועל ידו מתנהל העולם, בעולם

על הפסוק .) סוטה י(ל "אר בחזמבו, בקרב העם את האמונה באלוקי עולם

אמר ". "ל עולם-א' ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה) "לג. בראשית כא(

שהקריא אברהם אבינו לשמו של מלמד . ריש לקיש אל תקרי ויקרא אלא ויקריא

, אמר להם, לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו? כיצד. ה בפה כל עובר ושב"הקב

וברכו למי שאמר והיה , הודו ושבחו, לם אכלתםמשל אלוקי עו? וכי משלי אכלתם

  ". העולם

הכוונה שהיה פיו מפיק אבנים טובות  –" אבן טובה"ל "וזה מה שאמרו חז

  -" היתה תלויה בצוארו. "לפרסם אלוקותו יתברך שמו, ומרגליות בנועם דבריו

הוושט . שבאמצעות הצוואר שבו הקנה והוושט התפרסם אלוקותו יתברך שמו

  שכל חולה הרואה . "והקנה שברכו בו למי שאמר והיה העולם, שתו דרכושאכלו ו

על . הכוונה לחולי הנפש שחסרה בו האמונה באלוקי עולם –" אותו מיד מתרפא

' שהתחיל לדעת את ה. ידי ההסתכלות וההתבוננות במעשי אברהם היה מתרפא

  ה בגלגל "ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם תלאה הקב. "ולבטוח בישועתו

תלאה . "'לאחר שמת אברהם אבינו לא היה מי שילמד לדעת את ה –" החמה

, יראה נפלאות הבורא, שעל ידי שיתבונן האדם במהלך השמש –" ה בחמה"הקב

שמקדימה להאיר , איך נעה השמש לאט לאט ממזרח למערב על פני כדור הארץ

רגע ורגע יהיה  עד שכל, לקרובים לצד מזרח ומאחרת ליושבים יותר לצד מערב

  . יום במקום אחד ולילה במקום אחר ואז יכיר בוראו ויבין אל אמיתותו



 

  

  

וידעת היום והשבות לבבך ): "לט. דברים ד(וכן פירש בדרך זה את הפסוק 

כשתדע ותתבונן במהלך היום הגלגל היומי  –" הוא האלוקים' כי ה

   ".הוא האלוקים' כי ה"תכיר ותדע , דהיינו השמש, ותנועותיו

: ל יובן היטב מה שהיקשנו בפתח דברינו"הנ "דהיעק"ועל פי דברי בעל ה

מי אשם במכירתו של יוסף , האחים התחילו לריב ולהאשים זה את זה

ה ולכל דבר יש "אבל אנו צריכים לדעת שכל דבר מתנהל מהקב. למצרים

אבל , אף על פי שבשעת העשיה עדיין לא יודעים ומבינים את זה, סיבה

ועתה ) "ה .מה(כמו שאמר יוסף . ה בדבר"גלה הנהגתו של הקבלבסוף מת

אל תעצבו ואל יחר בעינכם כי מכרתם אותי הנה כי למחיה שלחני אלוקים 

  ". לפניכם

אל תריבו ואל  –" אל תפסיעו פסיעה גסה"וזה מה שאמר להם יוסף 

דהיינו לפסוע על ראש של אחר ולהאשימו בצורה , תאשימו זה את זה

תכניסו בקירבכם את יסוד האמונה שהכל  –" הכניסו חמה", אלא. גסה

כמו שמהלך החמה מראה את הנהגתו של , ה"י הקב"מתנהל מלמעלה ע

ל "כמאמר חז, דהיינו באדם שהוא נמשל לעיר –" לעיר"כך תכניסו , ה"הקב

וכשתחדירו " עיר קטנה זה הגוף, אמר רבי אמי בר אבא:) "נדרים לב(

על , אז ממילא לא תפסיעו פסיעה גסה, ל"נבקרבכם את יסוד האמונה ה

אלא תכירו שהכל , להטיל את האשמה אחד על השני, ראש של אחר

   ...מאיתו יתברך שמו

  )כג, מה(ים נושאים מטוב מצרים ולאביו שלח כזאת עשרה חמור
שהנני " הקידושא רבא"את האמרה הבאה אני מקדיש לרגל  :אמר הכותב

ובפרט כעת הטוב אשר גמלנו כל ה על "נותן השבת כשבח והודאה להקב

  :למזל טוב' תחיבלידת בתי 

יין ישן  ,ליעקב יוסףששלח , י כאן"ומביא זאת רש הסבירו :)מגילה טז( ל"חז

  .ומדרש אגדה גריסין של פול. הימנושדעת זקנים נוחה 

  ? וצריכים להבין מה היה כוונתו של יוסף בשליחת שני דברים אלו בדווקא

 הורתה בדרך ולידתה, בת לוי –דהרי יוכבד : שמעתי לפרש בדרך צחות

והרי באותה שעה שיוסף נגלה אל  ,:)בבא בתרא קכג(בין החומות היה 

, ולכן. זכר או נקיבה –אחיו לא ידעו עדיין באיזה מין בת לוי מעוברת 

זה , כדי שאם תלד בת –" ולאביו שלח יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו"

שלום 'זה יהיה ל, י שאם תלד בןכד –" וגריסין של פול. "יהיה לקידושא רבא

   "... 'זכר

•   

ולאביו שלח : "פירוש מעניין, )'פרק י( 'בספרו גבורות ה כותבל "המהרי

עשרת האחים ללא (כי אחיו , רצה לרמז לאביו –" כזאת עשרה חמורים

כחמור שמטעינים , "עשרה חמורים"היו בשעת המכירה כמו ) יוסף ובנימין

כך מן השמים , לראות מה מניחים עליואותו במשא ואינו מפנה ראשו 

וזהו המשך . כדי לגלגל את ירידתם למצרים, סבבו על ידם את המעשה

, כי לבסוף ינצלו את מצרים, רמז לכך –" נושאים מטוב מצרים"הפסוק 

  ...  כמצולה שאין בה דגים

וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב 

  )כז, מה(אביהם 
שיעקב אבינו  בזוהר הקדושאיתא  :ע"זי "חיים חפץ"ה בעל ק"הגה סח

ובעגלה ערופה . נזכר במה שלמדו לפני הפרדם בסוגית עגלה ערופה

שלא פטרנוהו בלא מאכל ומשקה " ידינו לא שפכו את הדם הזה: "נאמר

וכאן חש יעקב שנעשה עוול ליוסף בכך שנשלח בשליחות מסוכנת . ולוויה

 י"שיוסף רצה לרמז לאביו ע ,ובמדרש איתא. אסוןללא לוויה ולכן נגרם לו 

העגלות את הנחמה שהחזון שראה אברהם אבינו בברית בין הבתרים 

כי גר יהיה : "ושם נאמר לו" עגלה משולשתי קחה ל" שם נאמר. מתגשמת

והנה התהליך כבר בעיצומו ואל ליעקב לחשוש , "זרעך בארץ לא להם

  .מלרדת מצרימה אל יוסף

גדולים כיעקב ויוסף יחסו לתורה שלמדו חשיבות רבה אשר  חזינן שאנשים

 הם הפרטיים והקורות אותםייממנה ניתן ללמוד ולהסיק דברים לגבי ח

  .באותם רגעים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שבדידיה הוה  שישוקייאעיירת מה ששמע מרבה של  ע"פץ חיים זיוסיפר הח

כאשר הגיע לשם ביקש הרב . יום אחד נקרא בעת לימודו לברית מילה: עובדה

התפלאו האנשים על בקשתו של הרב אך כמובן . לפני הברית לדבר עם היולדת

 ילאחר זמן מה יצא הרב והכריז כ .מפני כבודו המתינו והביאו אותו אל היולדת

שבממזר יש להכריז על כך בברית  )היו״ד רס״(הילד הנו ממזר כפי פסק השו״ע 

  . המילה כדי שיתפרסם ולא יבואו להתחתן עמו בעתיד

נקרא אל הברית  יכ ,וענה ,לאחר מכן נשאל הרב על רוח הקודש שהופיעה אצלו

שמא דברים בגו  יובלכתו לברית חשב כ ,בעת אשר עסק בהלכות ממזרים

. לבדוק את הדבר עליו ישנקרא אל הברית מתוך לימוד בהלכות אלו וחש כ

מתוך התדהמה שלה על , כאשר נכנם אל היולדת והתחיל בעדינות לחקור אותה

  . נשברה האשה והודתה בדבר, כיוון חקירתו

והרי לנו שהלימוד שאדם לומד יש בו עניינים רמים ונשגבים ומסבב הסיבות 

  .מכוון כך שסוגית הלימוד תהיה לה קשר למציאות

ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל . 'ואת יהודה שלח גשנה וכו

ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם . ויבך על צואריו עוד' אביו וכו

  )ל- כח. מו(' וכו
 –ל "הסבר נאה לפשר הדברים הכתובים בפסוקים הנ מובא –" אלף כתב"בספר 

וכן ענין נפילתו ובכייתו של יוסף על צוארו , ענין שליחתו של יהודה לפניו גשנה

ק "הגהוזאת על פי הסברו של . ופשר אמרתו של יעקב אמותה הפעם, של יעקב

אותו אומרים בחג " אקדמות"לחרוז האחרון בפיוט הנודע  ע"א אסאד זי"מהרי

ואתרעי בן ומסר לן  מרומם הוא אלקין בקדמייתא ובבתרייתא צבי: "השבועות

רצה . מרומם הוא אלוקינו בראשית ובאחרית: "ובפשטות ההסבר הוא". אורייתא

דהנה ידוע דישנם : אך הוא מסביר פשט נחמד". וחפץ בנו ומסר לנו את התורה

.) ברכות ה(ומקורם בדברי הגמרא , ר"שלושה דברים המסוגלים לבטל את היצה

או , "יעסוק בתורה"ואם לאו , נצחו מוטב ,ר"לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"

אמרו "שנאמר , "יזכיר לו יום המיתה"אז , ואם זה גם לא עוזר, "ש"יקרא ק"

מרומם הוא : "ל"ובכך מסביר את החרוז הנ. בלבבכם על משכבם ודומו סלה

מעלה י התורה שקדמה לעולם יכול האדם להתרומם "ע –" אלקין בקדמייתא

: אך אם זה לא עוזר ישנה אפשרות שבודאי תעזור, ר"צהמעלה ולנצח את הי

צבי ואתרעי "אך , שיזכור האדם את יומו האחרון יום המיתה –" ובבתרייתא"

חפץ הוא שננצח  –" ומסר לן אורייתא", בגודל אהבתו' באשר חפץ בנו ה –" בן

י הזכרת יום האחרון "ולא ע, י לימוד התורה המשמחים את הלב"ר ע"את היצה

  ...יב את הלבהמעצ

וכן , והשתא מובן שפיר מה היו כוונתו של יעקב בשליחתו של יהודה לפניו גשנה

ופשר אמרתו של יעקב , ענין נפילתו ובכייתו של יוסף על צוארו של יעקב

, כי יעקב רצה לרמוז על שלושה דברים אלו מיד בבואו למצרים". אמותה הפעם"

בארץ מצרים , ה בארץ לא להםשעל ידי זה יהיה קיום לבניו ביהדות בגול

ולכן דבר ראשון הוא . המקולקלת מכל הארצות וכך יוכלו לנצח את היצר הרע

להקים לו בית : י"שעל כך מפרש רש" להורות לפניו גשנה"שלח את יהודה 

. י תורה"ר ע"וזה העצה ראשונה להתגבר על יצה, תלמוד שמשם תצא הוראה

ויפול על צואריו ' לקראת ישראל וכוויאסור יוסף את מרכבתו "והעצה השניה 

של יוסף  ושיעקב לא נפל על צואר: י"ועל כך מסביר רש, "ויבך על צואריו עוד

הוא , אך העצה השלישית שבודאי תעזור". קריאת שמע"ולא בכה משום שקרא 

יזכיר לו יום  –" אמותה הפעם: "מה שאומר יעקב מיד לאחר פגישתו עם יוסף

  ... המיתה

•   

כל המקבל עליו "ל "הסביר את מאמר חזע "זי "שבט סופר"בעל ה ק"הגה, אגב

ל מבטיחים לנו שכל העוסק "שחז –" עול תורה מעבירין ממנו עול דרץ ארץ

, ר"ל שבזה הוא מנצח את היצה"בתורה ועושה את העצה הראשונה שאמרו חז

ש "אין הוא צריך להגיע לעצה השניה לקרוא ק –" מעבירין ממנו עול מלכות"

היינו  –" ועול דרך ארץ"ובודאי לא לעצה השלישית , ה"שבזה ממליכים את הקב

שאמר , ה לשלמה בנו"הזכרת יום האחרון הנקרא כן בצוואה של דוד המלך ע

  "...אנכי הולך בדרך כל הארץ"
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