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ואת יהודה שלח לפניו ": נאמר( ח"כ ,ו"מ)פרשתינו פרשת ויגש ב

בשם מדרש אגדה:  רות לפניו גשנה". ופירש רש"ילהו אל יוסף
הוראה". וצריך  לתקן לו בית תלמוד שמשם תצאו, "להורות לפני

ככה, שבחר מכל י"ב השבטים  ביאור, מה ראה יעקב אבינו על
שמשם  ויוסף, ששניהם יחד יתקנו לו בית תלמוד דוקא ביהודה

 ה?תצא הורא

תנחומא  על פסוק זה מצינו מאמר פלא במדרששאול, לעוד יש 
אימתי מברכין  ואת יהודה שלח לפניו. ילמדנו רבינו: "ו'(סימן )

אין מברכין על הנר עד  ,רבותינו כך שנו ?על הנר במוצאי שבת
א', ד'( בראשית ) למדו מן הקב"ה שנאמר ?ומנין .ושיאותו לאור

יבדל אלקים בין האור ו וירא אלקים את האור כי טוב, ואחר כך
אמר, מכאן שמברכין על הנר בר אבהו  ובין החשך, רבי זעירא

 ו".שבת משיאותו לאור במוצאי

הקשר בין הברכה על הנר  מהווכבר נתקשו כל המפרשים, 
 אחרי שיאותו לאורו, למה ששלח יעקב אבינו במוצאי שבת רק

 ?םאת יהודה אל יוסף במצרי

ִמין ַוֹיאֶמר " קראנו בפרשה הקודמת: ם ֶאת ִבְניָּ ַוַיְרא יֹוֵסף ִאתָּ
ֵכן ִכי  ה ּוְטֹבַח ֶטַבח ְוהָּ ְיתָּ ִשים ַהבָּ ֲאנָּ ֵבא ֶאת הָּ ַלֲאֶשר ַעל ֵביתֹו הָּ

ִים ֳהרָּ ִשים ַבצָּ ֲאנָּ  ".ִאִתי ֹיאְכלּו הָּ

וז"ל: "מי  )פרשת נשא פרשה י"ד ס"ק ב'(במדרש רבה ואומר 
מדבר ביוסף שהוא הקדים ושימר  )איוב מ"א ג'(הקדימני ואשלם" 

ערב  :א"ר יוחנן "וטבוח טבח והכן"את השבת עד שלא נתנה. 
והיה " (ה' ,ט"זשמות )שנאמר  ,ואין והכן אלא לשבת ,שבת היה

 ."ביום השישי והכינו

היתה בערב כלו יוסף עם השבטים זו שאסעודה יוצא אם כן ש
ְלחּו בקר נאמר "אם כן למחרת בש"ק,  ִשים שֻׁ ֲאנָּ ַהֹבֶקר אֹור ְוהָּ

ה ַוֲחֹמֵריֶהם יצאו מן  צדי", נמצא שיצאו בשבת, ולכאורה כֵהמָּ
 שבת?ול לבת הרי יש בזה משום חישב ריהע

 .שנסעו בשביל פיקוח נפש שאנשי ביתם מתים ברעב ,ומתרצים
ף תק"א. כן תירץ ילקוט מעם לועז פרשת מקץ דף תשנ"ו בשם יפת ד)

 וכ"ה בתורה שלמה מקץ מ"ג, ס"ה בהערות שם בשם פי' הרע"ב(.

ֵהם " :נאמרמשך שאת הההילקוט מעם לועז מבאר על פי זה 
ִעיר ֹלא ִהְרִחיקּו ְויֹוֵסף ָאַמר ַלֲאֶשר ַעל ֵביתוֹ  ְצאּו ֶאת הָּ  קּום ְרֹדף יָּ

ה ִש  מָּ ם ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם לָּ ִשים ְוִהַשְגתָּ ֲאנָּ ה ַתַחת ַאֲחֵרי הָּ עָּ ַלְמֶתם רָּ
ה  ". טֹובָּ

וז"ל: הם יצאו את העיר  )רמז ק"נ(קוט שמעוני על כך היל רמואו
רחוק יהיה ביניכם  )יהושע ג' ד'(כמו דאת אמרת  ,לא הרחיקו

ובינו כאלפים אמה, אמר, אם יתרחקון מן העיר אפילו מיל אחד 
אין כל בריה יכולה להחזירן קום רדוף אחרי האנשים בעוד 

 שאימת כרך עליהם עכ"ל.

ור סישיעברו השבטים על א היוסף הצדיק לא רצש והיינו
 וישיגםזירז את האיש אשר על ביתו שימהר תחומין ולכן הוא 

 חוץ לעיר.אלפיים אמה ממרחק של שיעברו קודם 

ת בנמצא לפי זה שהמפגש שהיה של יוסף עם אחיו היה ביום ש
  נימין היה בשבת קודש. ף עם בוממילא גם המפגש של יוסקודש. 

התורה  צב.(דף )ח"א שואל על כך החתם סופר בדרשותיו 
ִמן ָאִחיו ַוֵיְבךְ אומרת: " ה ַעל ַוִיֹפל ַעל ַצְּואֵרי ִבְניָּ כָּ  ּוִבְניִָּמן בָּ

יו ארָּ  ".ַצּוָּ

ויפל על צוארי : 'את סיבת בכייתם )מגילה טז:( לומגלים לנו חז"
אמר רבי אלעזר:  -כמה צוארין הוו ליה לבנימין?  -בנימן אחיו' 

בכה על שני מקדשים שעתידין להיות בחלקו של בנימין, 
בכה על משכן שילה  -ועתידין ליחרב. 'ובנימן בכה על צואריו' 
 .רב"שעתיד להיות בחלקו של יוסף, ועתיד ליח

בכו יוסף ובנימין על חורבן שילה ובתי מקדשות, היאך , הוקש
  ?והלא אסור לבכות בשבת

ונביא כאן את תירוצו של החתם סופר אבל ביתר הרחבה 
איסור בכי בשבת נאמר על בכי של צער אבל ביאור. תוספת ו

א בכו על צרת החורבן, אלא השיגו ברוח הקודש נימין ליוסף וב
כל מה שיעבור על ישראל בחורבנות וגלות אלו, ויעמדו 

ינו אמן, א יחזור ויבנה במהרה בימובנסיונם, עד שלעתיד לב
באורח חיים ומחמת דביקות ושמחה בכו, כמו שכתב הטורי זהב 

, שתלמידיו של רבי עקיבא , שמצינו באגדהח סק"ב(")סימן רפ
מצאוהו שהיה קורא שיר השירים ובוכה בשבת, ואמר להם, 
שאף על פי שאסור לבכות בשבת, שנאמר "וקראת לשבת עונג", 
מכל מקום, כיון שעונג הוא לו בבכייתו, מותר. והסביר הטורי 
זהב, שנראה שמרוב דבקותו של רבי עקיבא בהשם יתברך, 

יה מבין בעומק דעתו הגדולה וכשהיה אומר שיר השירים ה
  .והקדושה עד היכן הדברים מגיעים, לכן היו עיניו זולגות דמעות

, ')ח הקודם לכן מבאר החת"ס ביסוד דבריו את דברי הנביא זכרי
: "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום ט("י

השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה 
ויש להבין לשון הנביא, דלכאורה הוי ליה  ולמעדים טובים",

למימר 'יום הצום יהיה לששון ולשמחה', אבל הצום עצמו איך 
  ?אפשר שיהיה לששון ולשמחה

ועל כך כתב: "...כשיזכנו ה' וישמחנו, לא נשמח ברבוייו הטוב 
ל -אז, אלא, נספר ונזכור אשר סבלנו זה אלפיים שנה, ותודה לא

חנו קיימים בעבודתו ויראתו, זאת יתברך, הכל עבר עלינו ואנ
תהיה שמחתינו, והיינו, ה'צום' עצמו יהפך לששון ולשמחה, 
כשנזכור ימי ענינו נשמח בסבלותינו כל זה, על דרך 'אודך ה' כי 

 .א("ח, כ")תהלים קי'אודך כי עניתני'  (,'ב, א")ישעי' יאנפת בי' 
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שמגלים את של דביקות,  יוהיינו יש בכי של צער אבל יש בכ
 בבכי.  הקב"ה מסתתר במקומות של חושך והסתר, הרי שפורצים

דרש רב יוסף מאי דכתיב : מביאה .(לא)מסכת נדה הגמרא ב
במה הכתוב מדבר  ",אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני"

ד מהן התחיל בשני בני אדם שיצאו לסחורה ישב לו קוץ לאח
 ,לימים שמע שטבעה ספינתו של חבירו בים .מחרף ומגדף

 ."ישוב אפך ותנחמני"לכך נאמר  ,התחיל מודה ומשבח

ה פינסמסמר שמנע ממנו לעלות להיינו שהוא הכיר כי אותה 
 .טובהיה עבורו  עהיה עבורו פתח והצלה. והר

"ל קזצו אברהם יהודה הכהן שוורץ הרבלגאון )בשו"ת קול אריה 
ס ואח"כ היה מרבני הונגריה בהקדמה לשו"ת יש "מתלמידי החת

 :ד'(-מ"ו ג' ויגש)את הכתוב מסביר  ("פתח טוב" אות ז'הנקרא מאמר 
ה ִכי" ה ִמְצַרְימָּ א ֵמְרדָּ ם ַאל ִתירָּ דֹול ֲאִשיְמָך שָּ ָאֹנִכי ֵאֵרד , ְלגֹוי גָּ

דֹו ַעל ֵעיֶניָךִעמְ  ִשית יָּ ֹלה ְויֹוֵסף יָּ ה ְוָאֹנִכי ַאַעְלָך ַגם עָּ  ,"ָך ִמְצַרְימָּ
דיעקב אבינו חשש מאוד מהירידה למצרים ארץ ציה וצלמות 

לה שהירידה ירוחנית, ורמז לו הקב"ה דאף אם נראה מתח
כי יתברר בסוף  ,למצרים היא גזירה קשה ו"ירידה" גדולה

וכעין מעשה יוסף שגם היה  .תיקונים גדולים יושפעו מירידה זו
דת הדין כשנזרק לבור ונמכר יכהתגלמות מ בתחילהנראה 

תברר כי למחיה שלחו אלקים וסוף מעשה הלישמעאלים ובסוף 
ְויֹוֵסף יִָּשית הו שאמר: "דת הרחמים וזילה של מיבמחשבה תח
דֹו ַעל ֵעיֶניָך לרמז  יאת שמעכהא דהמעביר ידיו על עיניו בקר "יָּ

מים גדולים דת הדין יש רחישאנו בטוחים באמונתנו שאף במ
וזה מה שאמרו בזוה"ק על פסוק זה "דא רזא דקריאת שמע" 

 ."ש ודפח"חיעי

)כי תשא  רך זו את הפסוקועוד הביא שם בשם החת"ס לפרש בד
אּו" :ל"ג, כ"ג( ַני ֹלא ֵירָּ י ּופָּ ִאיתָּ ֶאת ֲאֹחרָּ שאין בכוחנו לראות  ",ְורָּ

אבל לאחר  ,דת הדיןיאת פנימיות חסדי השי"ת המוסתרים במ
 .דת טובו וחסדיויזמן מתברר אף לנו מ

אולם מעלתו של רבי עקיבא שהצליח לראות את מידת הרחמים 
 :(ס:)הגמרא בברכות המסתתרת בתוך מידת הדין. כפי שאומרת 

, לעולם יהא אדם רגיל לומר: כל דעביד רחמנא לטב עביד""
ומביאה על כך את המעשה הידוע, שפעם הלך רבי עקיבא בדרך, 
וכשירד הלילה בקש להתארח בעיר הסמוכה ונענה בשלילה, 

. הלך 'כל דעביד רחמנא לטב עביד'במקום להתרעם על כך אמר: 
בתה את ילישון בשדה ועמו חמור, תרנגול ונר, והנה באה רוח וכ

את התרנגול, לאחר מכן יצא  הנר, לאחר מכן הגיע חתול ואכל
על כל צרה הגיב מיד רבי ר, אריה מן היער ואכל את החמו

 יד'.עקיבא: 'כל דעביד רחמנא לטב עב

לבסוף זכה רבי עקיבא לראות את השגחת ה' בעיניו, כאשר 
כנופיית שודדים עלתה על העיר ושבתה את יושביה, ואז אמר 

שעושה הקב"ה  רבי עקיבא לתלמידיו: הנה ראיתם בעיניכם שכל
לטובה עושה, שאילו הייתי לן בעיר ודאי הייתי נשבה עם 
יושביה, ואף כשלנתי במדבר, אילו היו הנר, החמור והתרנגול 
קיימים, לבטח הייתי מתגלה על ידי השודדים בכניסתם או 
ביציאתם, לכן הרגילו עצמכם תמיד להאמין שכל מה שעושה ה' 

ד נתגלגל צולא להמתין לאחר זמן ולראות כי ה.לטובה עוש -
ה להכיר ולדעת כי הכל , אלא כבר בשעת המעשהדבר לטובה

   לטובה. 

ים בשבת השיר היה קורא שירש עקיבא בעתרבי דבר זה הכיר 
גם מתוך ההסתר. ולכן יו המגלה את אהבת הקב"ה לבנקודש, 

 שות ודביקות. לידי בכי של התרגהגיע 

את הטוב הצפון בחורבן בית רבי עקיבא מעלה זו הכיר מחמת 
וכבר היה רבן גמליאל : (.)כד סוף מסכת מכותבובא מכהמקדש. 

 ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך,
 אה ועשרים מיל,ושמעו קול המונה של רומי מפלטה ברחוק מ

 ורבי עקיבא משחק. והתחילו בוכין

אמר להם, ואתם, מפני מה  אמרו לו, מפני מה אתה משחק?
 אתם בוכים?

אמרו לו, הללו כושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודה 
לוקינו שרוף זרה יושבין בטח והשקט, ואנו בית הדום רגלי א

לעוברי רצונו אמר להם לכך אני משחק, ומה  !באש, ולא נבכה?
 כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה.

כיון שהגיעו להר הצופים  שוב פעם אחת היו עולין לירושלים,
כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית  קרעו בגדיהם,

 ורבי עקיבא משחק. התחילו הן בוכין קדשי הקדשים,

אמר להם, מפני מה אתם  אמרו לו, מפני מה אתה משחק?
 בוכים?

אמרו לו, מקום שכתוב בו "והזר הקרב יומת" ועכשיו שועלים 
 הלכו בו, ולא נבכה?

ה ִלי " )ישעיה ח', ב'(אמר להם לכך אני משחק, דכתיב  ְוָאִעידָּ
ִנים ֵאת אּוִריָּה ַהֹכֵהן וכי מה ". ְוֶאת ְזַכְריָּהּו ֶבן ְיֶבֶרְכיָּהּו ֵעִדים ֶנֱאמָּ

ענין אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש 
נבואתו של אוריה, שני? אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה ב

ֵרש " )מיכה ג' י"ב(באוריה כתיב  ֶדה ֵתחָּ ֵכן ִבְגַלְלֶכם ִציֹון שָּ לָּ
מֹות יַָּער ם ִעִיין ִתְהֶיה ְוַהר ַהַבִית ְלבָּ ַלִ  )ח', ד'(, בזכריה כתיב "ִוירּושָּ

םֹעד ֵיְשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות בִ " לִָּ עד שלא נתקיימה ". ְרֹחבֹות ְירּושָּ
נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של 
זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של 

 זכריה מתקיימת.

 עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. :והזה אמרו ל בלשון

שבתוך  בושהוא רואה את הט ,עלתו של רבי עקיבאמ כיי לנו רה
 החורבן. 

חול, יכול כל יהודי להשיג  מימה שהשיג רבי עקיבא ביוהנה, 
מחמת רוממות השבת המרוממת את היהודי ביום שבת קודש, 

כי כל מה שה' עשוה ר ולדעת יכלה ומחזקת אותו באמונה
)טור  לטובה, הוא, ולכן צריך לראות כאילו כל מלאכתו עשויה

בן בית ר. ולכן אין מתאבלים בשבת על חואו"ח סימן ש"ו(
 .היה לטובה חורבןכי הלהבנה  גיע, כי בשבת מהמקדש

ל יוסף ובנימין על חורבן ש יכי הבכ ,בא החתם סופר ומגלה לנו
כיו של בלבית המקדש, הוא אינו בכי של צער, אלא בכי הדומה 

היינו לגלות האור מתוך רבי עקיבא בעת שאמר שיר השירים, 
 –בו מאיר האור הגנוז  ת קודשבשיום ולכן היה זה בהחושך, 

  .מתוך החושךהאור 

תלמוד, כי להקים בית ה דומעתה נבין מדוע נבחרו יוסף ויה
מה שנראה לנגד עינינו כרע,  שניהם מחמת עברם הכירו כי כל

ַחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם" – וסףי אינו אלא לטובה. ". ִכי ְלִמְחיָּה ְשלָּ
שבטים היו עוסקים במכירתו של יוסף, ויעקב " –ואצל יהודה 

היה עוסק בשקו ובתעניתו, ויהודה עוסק לקחת אשה, והקב"ה 
 . )בר"ר פה( ח."בורא אורו של מלך המשי

דברי המדרש המשייך את הדלקת נר הבדלה  כמו כן יבואר בזה
  תו של יהודה גושנה.לשליח

, ("ר יא ברב)ובמדרש  ('הלכה ה 'ח ברכות פרק)בירושלמי מובא כי 
 במוצאי נפלה על אדם הראשון מהחושך שנתגלה כי אימה ופחד

שלשים ושש רו: "שבת, שמא ישכנו הנחש הקדמוני, וכך אמ
שנבראת ביום הראשון, שתים  שעות שימשה אותה האורה

ושתים עשרה בליל שבת ושתים עשרה  עשרה בערב שבת
סופו...  והיה אדם הראשון מביט בו מסוף העולם ועדת, בשב

ובא, ונתיירא אדם  כיון שיצאת שבת התחיל משמש החושך
הוא ישופך ראש " (ו"ט ,'בראשית ג( אלו הוא שכתב בו ואמר

 (א"י ,ט"תהלים קל), שמא בא לנשכני ואמר "עקב ואתה תשופנו
הקב"ה שני  . אמר רבי לוי, באותו שעה זימן'אך חושך ישופני'

 (שם)האור, הדא הוא דכתיב  רעפין והקישן זה לזה ויצא מהן
 רובירך עליה בורא מאורי האש. שמואל אמני, ולילה אור בעד

 ."תחילת ברייתה לפיכך מברכין על האש במוצאי שבתות שהיא

כי כל עוד  היה במוצאי שבת, היטורסיבהן וכלומר הפחד הראש
בכל דבר רע אדם הראשון כי הכיר מכח השבת  ,ה שבת קודשהי

לא אולם כשיצאה השבת, ואין מה לחשוש ולפחד,  טמון בו טוב,
וב שבכל דבר, נכנס בו פחד, ולכן ראה אדם הראשון את הט

יש  להכיר שבכל דבראת הנר של מוצאי שבת,  יקלהוצרך להד
 בו טוב. 

ענין הדלקת נר במוצאי שבת לשליחתו של ולכן הסמיך המדרש 
 יהודה גושנה. 


