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�Ê‡· ¯·„ Í„·Ú ‡� ¯·„ÈÍ„·Ú· ÍÙ‡ ¯ÁÈ Ï‡Â È�„‡ È )Ó"„ – È"Á(  

אלא טבעו של הכעס שהוא מביא את ? "ואל יחר אפך בעבדך"לשם מה היה צריך יהודה לבקש מיוסף    

כדי שיוכל לשמוע טענותיו ולשקול את דבריו בצדק " אל יחר אפך"לכן ביקש יהודה , בעליו לידי טעות

  .וביושר

)¯˜È ÈÏÎ(  

  

Â�˙‡ Â��È‡ ¯Ú�‰Â È·‡ Í„·Ú Ï‡ È‡Â·Î ‰˙ÚÂ )Ó"„ – Ï'(  

עבודות יזכר מ אזי ,ולהגיע להכנעה ושבירות הלב' ר לעבודת הבורא בהעורתדהנה כאשר חפץ האדם לה   

ז ילמוד ממעשיהם ויוכל לעמוד בכל הנסיונות "ועי ,עבדו את בוראםהם ך יא, ועובדות אבותיו הקדושים

, אין ועתה אלא לשון תשובה דהיינו כשחפץ אדם לשוב בתשובה" ועתה"ש "וז .ת"וממילא יתקרב להשי

דאין אדם  ,חטאיםרומז ל" והנער", ז"ועי ,'שיבוא ויזכר מאבותיו הק" בדך אביכבואי אל ע"העצה לזה היא 

וזה הכל בזכות , היינו שיתגבר על יצרו הרע הבא להחטיאו ,"איננו אתנו" ,כ נכנסה בו רוח שטות"חוטא אא

   .שיםוהקד אבותה

)Î"ÂÓ„‡ Ô¯Ó ˜"ËÈÏ˘ ¯"‡(  

  

ÂÂ‚Â ˙ÓÂ ¯Ú�‰ ÔÈ‡ ÈÎ Â˙Â‡¯Î ‰È‰' )Ó"„ – Ï"‡(  

ומדוע , אחריו בביתו עשרה בנים הרי בנימין הותיר, למה חשש יהודה רק ליעקב אבינו, לכאורה תמוה   

בטבע העולם שאין הבנים מצטערים בצערו של : והתירוץ הוא? ימין לא חשש יהודה כלל וכללניו של בנלב

נו מצטערים בצערו של אנו אינ, זה גם כלפי אבינו שבשמיםו. אביהם כפי שהאב מצטער בצערו של בנו

ער ואילו הקדוש ברוך הוא מצט, ועל חורבן בית המקדש תולוש ברוך הוא על השכינה הנמצאת בגהקד

  .בצערנו צער רב

)‰¯‰"Ó¯ ˜"Ê ˜ˆ‡˜Ó ÓÈÚ"‡(  

  

ÂÈ�ÙÓ ÂÏ‰·� ÈÎ Â˙Â‡ ˙Â�ÚÏ ÂÈÁ‡ ÂÏÎÈ ‡ÏÂ )Ó"‰ – ‚'(  

" בעל התניא"ק "בעירו של הרה: רמסופ. במדרש רבה אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחהעל כך נאמר    

פעם אחת קרא הרבי למגיד . אשר היה מוכיח תמיד את בני העיר ומעוררם לתשובה, גר מגיד אחד, א"זיע

מבקש אני ממך שתוכיח גם , הנה לכל בני העיר אתה אומר דברי תוכחה ואילו לי אינך אומר דבר: וואמר ל

איך אפשר להוכיח את הרבי והרי הוא , מצד אחד, הופתע המגיד מבקשתו של הרבי ולא ידע מה לענות. אותי

אני יודע גם הרבי כל מה ש, רבי: פתח המגיד ואמר? ומצד שני איך יוכל לסרב לבקשתו, גדול ממנו בתורה

מה שאני איני יודע והרבי כן ? אם כן מה ההבדל בין הרבי וביני. מה שהרבי אינו יודע גם אני איני יודע. יודע

ן הוא הרבה יותר קט, לבין מה שהרבי יודע יודעאיני בין מה שאני ההבדל  – סיים המגיד -אולם רבי . יודע

, רים הללואת הדב "תניאה לבע"כאשר שמע . יודע עדיין אינומה שהרבי  מההבדל בין מה שהרבי יודע לבין

   .מר פרץ בבכי



  

 

  

Ì‰Ï ÔÈÓ‡‰ ‡Ï ÈÎ Â·Ï ‚ÙÈÂ )Ó"‰ – Î"Â(  

אבל לא , אלא יעקב אבינו כן האמין להם שיוסף חי, שהם משקרים דהיתכן שיעקב חשד בבניו, וקשה   

אפילו הוא בנו של , כי יהודי המושל בארץ נכריה, ונשאר בצדקותו ארץ מצריםכל האמין להם שהוא מושל ב

  .קשה שלא יכפור ביהדותו, יעקב אבינו

)ÚÈÊ ıÈ�Ê‡˜Ó ˘Â„˜‰ „È‚Ó‰"‡(  
  

ÂÏ ¯˘‡ ÏÎÂ Ï‡¯˘È ÚÒÈÂ Â‚Â' )Ó"Â – ‡'(  

ובו בזמן , ת עד למדרגות הגבוהות ביותר"הצדיק עולה תמיד ומתעלה בעבודת השי, כן הוא טבע העולם   

  "ויסע ישראל וכל אשר לו"וזה מרומז בפסוק  .הוא מעלה את כל הדבקים בו

)‰¯‰"ÚÈÊ ·Â�È„Ó È·ˆ ·˜ÚÈ È·¯ ˜"‡(  

  

Â‚Â Â˙·Î¯Ó ÛÒÂÈ ¯ÂÒ‡ÈÂ 'ÏÚ ÏÂÙÈÂ Â‚Â ÂÈ¯‡Âˆ' )Ó"Â – Î"Ë(  

למה , הקושיא ידוע. ל שיעקב לא נפל על צוארי יוסף שהיה קורא את שמע"מביא את דרשת חז' י הק"רש   

אחרי  "אמותה הפעם"אמר יעקב וגם תמוה שדוקא עכשיו , בחר יעקב דוקא בזמן כזה לקרוא קריאת שמע

ברגעים אלה לדבר ו, ל תנחומיםב שנה ולא יכול היה לקב"שכבר זכה לפגוש את בנו האהוב שהתאבל עליו כ

נצחו , מתגבר עליו יעסוק בתורה אם רואה אדם שיצרו" .)'ברכות ה( ל"י מה דאמרו חז"ויבואר עפ? ממיתה

ה שהיה ירא מאד לירד "יעקב אבינו ע. ר לו יום המיתהנצחו מוטב ואם לאו יזכו, ש"יקרא קמוטב ואם לאו 

ש "יעסוק בתורה וזה מ' א. ל עליהם"העצות שיעצו חז' הכין עצמו באלו ג, הטמאה וערות הארץלמצרים 

. לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה, ל"בשם חז י"ובא ברשומ, "רתוואת יהודה שלח לפניו אל יוסף לה"

  ".אמותה הפעם"וזו שכתוב , ר לו יום המיתהיזכי' ג, ל"ש וכנ"יקרא ק' ב

)‰¯‰" ˜¯‡˘ËÓË·Â˜ –  ¯�Ï‡¯˘È(  

  

ÌÁÏ ÂÈ·‡ ˙È· ÏÎ ˙‡Â ÂÈÁ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÛÒÂÈ ÏÎÏÎÈÂ  ÛË‰ ÈÙÏ)Ó" Ê– È"·(  

לחם "ובכל זאת נתן להם רק , לכאורה היה יכול יוסף הצדיק לתת לאביו ולאחיו בשר ודגים וכל מטעמים   

אסור אפילו למלך ושריו , ובזמן שאין לעם לאכול, "ולחם אין בכל הארץ"משום ש, ולמה נהג כך, "לפי הטף

  .אני אוכל ואשתה ושלום עלי נפשי, לאמר

)Â�¯ÂÙÒ(  
  

  
  

 Â¯Ó˘˙ È˙Â˙·˘ ˙‡ Í‡)Ï ‡˘˙ ÈÎ" ‡– È"‚(  

ך עשה שבתך חול ואל תצטר )ח"שבת קי(ל "חזידך אמר ומא, ר את השבתומוזהרים אנו לשמ, הנה מחד   

ווינו לעשות נצט, ינו עינוג השבת באכילה ושתיהדהי, השבת שלך" שבתך"ע לל שכאשר הדבר נוג"וי. לבריות

עשה שבתך חול : ל"על כך אמרו חז, ק לבריותאולם אם יש צורך להזדק, כךשם כן רק באופן שיש לנו ממון ל

אין כל רשות לוותר אף לא כקוצו של , תורה ותפילה, אולם בכל הנוגע לקדושת השבת. ואל תצטרך לבריות

  "תשמרו" -  השבת שלי - " אך את שבתותי"ועל כן הוזהרנו כאן , שכן חלק זה הוא של הקדוש ברוך הוא, ד"יו

  

)‰¯‰" ˜‰"ÏÂ‡˘ È¯Ó‡" ÚÈÊ ıÈÊ„ÂÓÓ"‡(  
 

 


