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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ו"לפרשת ויגש תשס

  "לֹא ִת�ֹר" המורה הגדול לקיו� מצַות 
יוס� הצדיק 
  
  ? מהי כוונת האיסור
" לא ִת�ֹר"

לֹא ִת#ֹ� ְולֹא ִת!ֹר ֶאת ְ�ֵני : "התורה הקדושה ְמצוה אותנו
: י"מסביר רש? מהי נקימה ומהי נטירה. )יח, ויקרא יט(" ַעֶ&ָ%

למחר אמר לו '; לאו'אמר לו ', השאיֵלני מגל%'אמר לו "
איני משאיל% כדר% שלא 'אמר לו ', השאילני קרדומ%'

אמר ', השאילני קרדומ%'אמר לו .  זו היא נקימה' השאלתני
, ֵהא ְלָ%'אמר לו ', השאילני מגל%'למחר אמר לו '; לאו'לו 

וכבר . )י ש�"רש("  זו היא נטירה'  שלא השאלתניואיני כמות%
 שאומר שאיסור נטירה אינו תלוי דוקא באמירה , הסבירו

 הוא ַ�לב אלא ִ�נטירת האיבה ' וכו" איני כמות%"לחבירו 
שנוטר האיבה . "ג� א� אינו אומר לחבירו מאומה, תלוי

סרה זוהי נטירה שא, )ב"מצוה רמ" חינו%"' ועי. י ש�"רש(" בלבו
  .עלינו התורה

 דבר שלא לזכור, אי% אפשר לצוות על אד�: וקשה
 איזה לזכורבשלמא כשהתורה מצוה אותנו ? מסויי� בלבו

יציאת מצרי� : למשל. יש בידינו אמצעי� לכ%, דבר 
ומאריכי� בסיפור יציאת , מזכירי� בכל ערב ובכל בוקר

י�  אומר )ח, שמות כ(זכירת השבת . ועוד, מצרי� בליל פסח
זכירת 1ֶַבח "שענינו הוא להזכיר את השבת , קידוש על הכוס

וכ2 מזכירי� אותה בשאר , )א"ט ה"שבת פכ' � הלכ"רמב(" וקידוש
2 "רמב' עי(" היו� כ% וכ% בשבת"כשאומרי� , ימות השבוע

,  קוראי� בתורה פע� בשנהזכירת עמלק . ועוד, )שמות ש�
יש אפוא , ברכדי לזכור איזה ד. ויש שמזכירי� בכל יו�

 לא,  איזה דברלשכוחאבל כדי . אמצעי� המסייעי� לכ%
הרי אי2 ביד האד� שו� אמצעי שיוכל באמצעותו , לזכור אותו

כ לצוות על אד� שלא "אי% אפשר א. לשכוח את הידוע לו
מה יש בידו לעשות ? ינטור בלבו את העוול שעשה לו חבירו

לש� : "ר וערבג� א� יאמר לעצמו בוק? כדי לקיי� ציווי כזה
אני מתכוו2 לא לזכור מה , יחוד קודשא ברי% הוא ושכינתיה

רק יזכור את הדבר טוב .  לא יועיל כלו�" שפלוני עשה לי
מה 4ָרשה כא2 ? "לא ִת!ֹר"כ באיסור "מה הפשט א!... יותר

  ?התורה מ2 האד�
� ה: "ה אומר על עצמו"הקב: עוד קשה ', כי חסיד אני ְנא5

א� . )יב, ירמיהו ג(" )את העובדה שחטאת� נגדי(ל� לֹא ֶא!6ר לעו
ה לא יזכור את "אי% יתכ2 שהקב, נטירה היא זכירת הדבר בלב

ברכת זכרונות של ("! אי2 1ְִכָחה לפני כסא כבוד%"הרי ? חטאינו

  ?"לֹא ֶא!6ר לעול�"ה " כיצד אפוא אומר הקב)ה"ר
אי2 " לֹא ִת!ֹר"ש, נראה שהתשובה לשאלותינו היא

מהו . מותר לאד� לזכור מה שעשו לו". לא תזכור"מעותו מש
שלא , כוונת ציווי זה היא? "לֹא ִת!ֹר"כ פירושו של הציווי "א

פלוני עשה לי : "לא לומר לעצמי. לרעהלזכור את הדבר 
". לֹא ֶא!6ר לעול�", ה"זהו ג� פירוש דברי הקב". רעה
. נושלא יזכור לנו לרעה את מה שעשי, ה מבטיח לנו"הקב

, כשהעול� יגיע לתיקונו, אבל לעתיד לבוא, אמנ� חטאנו

. הכל התגלגל לטובה, ג� העבירות, יתברר שכל מה שעשינו
יצא בסופו של דבר , בי2 טוב ובי2 רע, מכל מעשה ומעשה

קידוש הש�
*

אי2 לי . כ% ג� לגבי רעה שפלוני עשה לי. 
מפני שבמבט של אמת ". פלוני עשה לי רעה: "לקבוע בלבי

, "פלוני עשה לי"אי2 כא2 . קביעה זו אינה נכונה, מונהוא
  .כפי שנראה להל2, רק טובה, "רעה"וג� אי2 כא2 

אד� אינו יכול לגרו� רעה לחברו אלא בגזירת 
  שמי�

, ל"באופ2 הנ" לא ִת!ֹר"דוגמא נפלאה לקיו� מצַות 
 היא פרשת יוס8  "פלוני עשה לי רעה: "לקבוע בלבושלא 
בהתחלה רצו להרוג . ו ליוס8 רעות רבותהאחי� גרמ. ואחיו

כ השליכו אותו ְלבור מלא "אח, )כיח, בראשית לז(אותו בידי� 
' ועי, כדכב, ש�(נחשי� ועקרבי� בתקוה שימיתו אותו ה� 

ובזה גרמו ג� לכ% , כ מכרו אותו לעבד"אח, )י ש�"רש
 לא למרות כל זאת . שהושל% בסופו של דבר לבית הסהר

ל יוס8 לנקו� בֶאחיו או לנטור לה� על מה עולה על דעתו ש
לא :�9ֶ שלחת� : " מסביר יוס8 ואומר? מדוע. שעשו לו
, מה שקרה עמי: כלומר. )ח,  מה ש�(" כי האלקי�, אִֹתי ֵהָ;ה

, לא בידכ� למכור או לא למכור. כלל אינו מתייחס אליכ�
התועלת והנזק אינ� ביד נברא ולא . "להרוג או לא להרוג

שער יחוד ' חובת הלבבות'(" מבלתי רשות הבורא, תוביכול

א8 נברא אינו יכול להועיל לי או . )ב העני2 החמישי"המעשה פ
א� . י ההשגחה העליונה"א� לא שכ% נגזר עלי ע, להזיק לי

וא� . ה רצה שאהיה בבור"סימ2 שהקב, הושלכתי לבור
ה גזר שאהיה עבד "סימ2 שהקב, נמכרתי לעבד למצרי�

כי לא מידכ� , אי2 כל סיבה שאכעס עליכ�, כ2ול. במצרי�
ואכ2 כ% . ה ובגזרתו עבר עלי כל מה שעבר"אלא מיד הקב

, שלא בגלל מעשה האחי� הגיע יוס8 למצרי�, באמת היה
וא� לא היו האחי� גורמי� , "ֵ>ר יהיה זרע%"אלא מכח גזרת 

ה מסבב את "היה הקב, במעשיה� להוריד את יוס8 למצרי�
כ באמת אי2 ליוס8 מה "וא. י� אחרי�י שלוח"הדבר ע

כי , לא :�9ֶ שלחת� אִֹתי ֵהָ;ה"שכ2 אכ2 , לכעוס על אחיו
  ".האלקי�

: ל משל= ָמשל על מי שאינו מבי2 את היסוד הזה"חז
הכלב מתרגז ורוצה לנקו� במי , כשזורקי� אב2 על כלב

נוש% את האב2 שנזרקה עליו ? מה הוא עושה. שהכאיב לו
שלאב2 אי2 , הוא אינו מבי2. )ב, ב מה"זוהר ח( ...והכאיבה לו

אלא האד� שזרק עליו , ולא האב2 היא שפגעה בו, בחירה
כ% הוא ג� .  באמצעות האב2את האב2 הוא זה שפגע בו 

                                           

אי2 להסיק מזה שישנו איזשהו היתר לעבור על ,  ועל כל פני�*
, רק בדרכי� שהוא קבעה חפ< שקידוש הש� יצא "הקב. איסורי תורה

ג "א לפרשת בשלח תשס"בשיחות הרב שליט'  עי. ולא בדרכי� אחרות
 ].הערת העור%[ד "ולפרשת נצבי� ויל% תשס, )בסו8 השיחה(
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הוא אינו מבי2 שלא . אד� שמנסה לנקו� בבשר וד� שפגע בו
אותו . ה הוא שפעל נגדו"אלא הקב, האד� הוא זה שפעל נגדו

ה שלח כדי לזרוק אותו לבור "ה אלא האב2 שהקבאד� לא הי
פלוני "אי2 כא2 כלל : הוא אשר אמרנו. או למכור אותו לעבד

ה הוא זה שעשה "אלא הקב, כי לא פלוני עשה לי". עשה לי
  ".כי האלקי�, לא :�9ֶ שלחת� אִֹתי ֵהָ;ה. "לי

' לגֵזרת ה" מסייע"האד� אפילו אינו בבחינת 
  לצאת אל הפועל

אמנ� כל מה שעבר . כאורה אי2 די במה שהסברנול, והנה
ואלמלא שנגזר עליו ', על יוס8 לא בא עליו אלא בגזרת ה

לא היו האחי� יכולי� לעשות לו , שיקרה לו מה שקרה
ג� ה� ! הרי ג� האחי� היו בתמונה, אבל סו8 סו8, מאומה

שהרעה , נמצא! וא8 עשו פעולות לש� כ%, רצו להרע ליוס8
אלא ג� מיד , ה באה אליו"א רק מיד הקבשבאה על יוס8 ל

:  כלומר.)ב, שבת צב(" זה יכול וזה אינו יכול"בבחינת , האחי�
, היה לבדו להביא על יוס8 את אשר נגזר עליו" יכול"ה "הקב

שכ2 , "אינו יכול "והאחי� , ג� ללא סיוע� של האחי�
, וא� כ2. לא היו יכולי� לעשות ליוס8 מאומה' אלמלא גזרת ה

אינו "חייב וה" יכול"שלגבי חיוב שבת נפסק שרק ההג� 
מסייע אי2 בו "כי , )ז"א הט"שבת פ' � הלכ"רמב(פטור " יכול

אבל , עשה את הכל" יכול"וכאילו רק ה, )א, שבת צג(" ממש
י "הרי ודאי שאליבא דאמת חלק מ2 הפעולה נעשה ע, סו8 סו8

ג "א� הרימו קורה שמשקלה מאה ק: למשל. המסייע
הרי� " יכול"הרי שה,  מרשות היחיד לרשות הרבי�והוציאוה

. ג או פחות מזה"הרי� עשרי� ק" אינו יכול"וה, ג"שמוני� ק
כ "וא". אינו יכול"משהו ממשקל המשא רוב< סו8 סו8 על ה

וכיצד תולה , ג� לאחי� יש חלק בגרימת הרעה ליוס8, ג� כא2
  ?ה לבדו"יוס8 את כל אשר קרה לו בקב

ה אינו אפילו "ד� ביחס לקבשהא, התשובה לכ% היא
שלא כמו בדוגמא שהבאנו ". יכול"ביחס ל" אינו יכול"כ

עוזר על כל פני� במעט " אינו יכול"שש� ה, מנשיאת הקורה
שהרי ! ה במאומה"האד� במעשיו אינו עוזר לקב, "יכול"ַל

ניתני� לו מאת , ה"לקב" מסייע"ג� הכוחות שבעזרת� הוא 
ה "עשה בכחו של הקבנמצא שהכל נ! בכל רגע ורגע' ה

מה שלעיני� נראה ו. והאד� אינו מקל עליו במאומה, בלבד
אינו אלא כסות עיני� , כאילו האד� פועל משהו במעשיו

B1ְ9ִֹת ', ה: "הנביא אומר. פועל בעול�' שרק דבר ה, לאמת
. )יב, ישעיהו כו(" Fִי ַ>� Fָל ַמֲעDֵינ= BַָעְלCָ 9ָנ=, 1ָל�6 ָלנ=

ממילא , לא הנבראי�, ה עושה"את כל המעשי� הקב: מרכלו
אמנ� יש לאד� . ה יכול לעשות שיהיה לנו שלו�"רק הקב

מה שנתו2 , בעצ�אבל , הא� לעשות כ% או אחרת, בחירה
 לעשות כ% לרצותהא� , הרצו�לבחירת האד� הוא רק 

אבל ההכרעה א� הרצו2 ;  לעשות להפ%לרצותאו 
, אינה מסורה ביד האד�, אוהמחשבה יצאו אל הפועל או ל

בדר% שאד� ", לרוב. ה קובע מה יתרחש בפועל"ורק הקב
וממילא יצליח פחות , )ב, מכות י(" רוצה ליל% בה מוליכי2 אותו

אבל לפעמי� אי2 מניחי� . או יותר להגשי� את מחשבתו
היו יהודי� טובי� שרצו . לאד� ללכת בדר% בה בחר ליל%

ה ש� אות� בסיביר או "קבוה, לעשות מצוות ומעשי� טובי�
, לעומת זאת. ונבצר מה� כל אשר יזמו לעשות, במקו� אחר

וסיימו את , ו"היו אנשי� רעי� שרצו לכלות את ישראל ח
. דרכ� במצולות י� סו8 או בראש ע< גבוה חמישי� אמה

בדר% שאד� רוצה ליל% בה מוליכי2 "הרי שלא תמיד 
2 באופ2 מוחלט רק הרצו2 מה לעשות נתו, כאמור, כי". אותו

אבל מה שיתגש� מכל מחשבות לבו , לבחירתו של האד�
  .ואינו תלוי בו', נגזר מאת ה

שמעו2 ' חייא ור' שר, )'ג' תנחומא וישב סי(ל מביאי� "חז
ברבי הלכו פע� ברחוב וראו חיילי� רומאי� בריאי� 

כמה Bְט=ִמי2 : "חייא' שמעו2 ברבי לר' אמר לו ר. וחזקי�
בריאי� וחזקי� ה� , ְרֵאה כמה 1ְֵמִני�"! (Dָוֲעָגִלי2 של ֵע

שמעו2 ברבי ' נטל רבי חייא את ר). החיילי� הרומאי�
, הראהו ַסל של ענבי� ושל תאני� והזבובי2 עליה�, לשוק

אי2 ְלֵאלה כח ".  1ִָוי2זבובי2 ֵאלו ואותו לגיו2 : "ואמר לו
כ% : אמר לו, שמעו2 אצל אביו' כשעלה ר. יותר מלאלה

כל כ% נת2 רבי חייא : אמר לו. חייא וכ% השיב לי' תי לראמר
הרי בלגיו2 אי2 כל ! ?שהשוה אות2 לזבובי2, ממש בלגיו2

, ה שליחותו" עוDֶה בה� הקבואילו הזבובי� , ממש
לזבוב אשר בקצה ' ִי1ְרֹק ה, והיה ביו� ההוא: "שנאמר

',  ההזבובי� עושי� את רצו2. )יח, ישעיה ז(' וגו" יאֵֹרי מצרי�
כ ה� פחות "וא', החיילי� האלה אינ� עושי� את רצו2 ה

אמנ� באותה שעה רומי שלטה . ה� אי2 ואפס, מהזבובי�
, לא יכלו באותה שעה לפרוק את עולה של רומי, על ישראל

מפני "רק .  ה� אי2 ואפסבמבט של אמת , אבל בכל זאת
ולא מפני גבורת� של , " גלינו מארצנוחטאינו

', ה, אי� אינ� אלא כסות עיני� לרצו2הרומ. הרומאי�
ועל כCַ1ִ 2ח בנו , שבעוונותינו רצה באותה שעה להענישנו

  .את הרומאי�

  ! אלקי� ֲחָ'ָב% לטובה
ג� כשמישהו ֵמֵרע לי 
מדוע אי2 מקו� לנקימה ונטירה , טענה אחת של יוס8

, לא :�9ֶ שלחת� אִֹתי ֵהָ;ה: "היא כפי שראינו לעיל, באחי�
ומה שעבר עלי , הכל נעשה בגזרת שמי�". אלקי�כי ה 

  .כלל לא מתייחס אליכ�
מדוע אי2 לו סיבה , ואול� יוס8 טוע2 ג� טענה אחרת

: טענה הנובעת מ2 הטענה הראשונה; להקפיד על אחיו
, בראשית נ(" אלקי� ֲח1ָָבG ְלטָֹבה, את� חשבת� עלי רעה"

" כתובת"הרי לא רק שאינכ� ה', א� הכל היה מאת ה. )כ
 לנק� מה עלאלא כלל אי2 , הנכונה לנקימה ונטירה

אמנ� ! וכלל אי2 כא2 רעה, שהרי הכל היה לטובה! ולנטור
שהוא גלֵ>ל את , ה"אבל הקב, "את� חשבת� עלי רעה"

" כל דעביד רחמנא לטב עביד"שהרי , "ֲח1ָָבG ְלטָֹבה", הכל
 ודאי הרי, גזר עלי להיות עבד במצרי�' א� ה. )ב, ברכות ס(

וחייב אני להכיר לו טובה ', היתה כאFַ 2ונה טובה מאתו ית
ג� , גזר שאהיה בבור ע� נחשי� ועקרבי�' וא� ה. על כ%

וג� על כ% חייב אני להכיר ', בזה היתה כונה טובה מאתו ית
על , וכי יעלה על דעת החולה לכעוס על הרופא. לו טובה

! שלאודאי ! ?שקטע לו את רגלו כדי להציל את חייו
כל . ה"כ% ג� ביחס לקב. הוא יכיר לו טובה על כ%! להפ%

ג� כשנדמה לנו . ה הוא לטובתנו"מה שעושה עמנו הקב
צריכי� , ו בבחינת ניתוח קשה"שמה שנעשה עמנו הוא ח

, לא תמיד אנו מרגישי�. אנו לדעת שאי2 זה אלא לטובתנו
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ובמקרה , אבל זוהי האמת, "כל דעביד רחמנא לטב עביד"ש
כול� ראו . וס8 אמת זו התגלתה בסופו של דבר לֵעי2 כלשל י

י זה הציל "וע, שיוס8 נתמנה למל%, כיצד נתגלגלו הדברי� כ%
  .את כל משפחתו מחרפת רעב

, אלא ג� הצלה רוחנית, ולא רק הצלה גשמית היתה כא2
ב "ח" מכתב מאליהו("ל "א דסלר ז"צ רא"ר הגה"כפי שהסביר מו

Fִי ְלִמְחָיה 1ְָלַחִני אלקי� : "מרשכשיוס8 או, )234231' עמ
, אי2 הכוונה רק למחיה גשמית, )ה, בראשית מה(" לפניכ�

אלא הכוונה היא בעיקר , שיהיה לה� מה לאכול בשנות הרעב
, למנוע את התבוללות בני ישראל במצרי�, למחיה רוחנית

הרי אנו אומרי� . בשני� הרבות שה� עתידי� להיות ש�
 אני ולא רתי באר< מצרי� בלילה הזה ועב: "בהגדה של פסח

, אחת הסיבות שאמרו בזה היא? למה לא מלא%". מלא%
רק . שמלא% לא היה מסוגל עוד להבחי2 בי2 יהודי לגוי

ישראל היו שקועי� . ה עוד הבחי2 בינ� לבי2 המצרי�"הקב
כמעט קט היה העיקר ששתל "שעד , ט שערי טומאה"במ

' הלכ(" טעות העול� ותעיות2וחוזרי2 בני יעקב ְל, אברה� נעקר

 שכחו כמעט לגמרי את האמונה ביחוד .)ג"א ה"עבודת כוכבי� פ
הוא גוזר על ? מה עושה יוס8 כדי למנוע את הרעה הזאת. 'ה

לש� מה גוזר . )נה, י ש� מא"רש' עי(כל המצרי� למול את עצמ� 
 !הרי מצד הדי2 ה� אינ� חייבי� בזה? עליה� יוס8 גזירה כזו

ישראל לא ימהרו לבטל ברית מילה כדי להידמות אלא כדי ש
אי2 סיבה לבני ישראל לבטל , א� ג� המצרי� נמולי�. למצרי�

אמנ� לאחר מות יוס8 והשבטי� הקדושי� . ברית מילה
ואז ג� בני ישראל ביטלו מעצמ� ברית , המצִרי� כבר לא מלו

אבל יוס8 מצליח בחכמתו לדחות את ההתדרדרות הזו , מילה
כל זמ2 . י שהכריח את כל מצרי� למול" ע,בדור אחד

ג� לישראל אי2 סיבה להפסיק למול את , שהמצרי� מולי�
  .זה לא יקד� את ההתבוללות במצרי�. עצמ�

, ואת הע� העביר אֹת6 ֶלָעִרי�: "דבר נוס8 שיוס8 עושה
גוי שהוא ואבותיו . )כא, ש� מז(" מקצה גבול מצרי� ועד קצהו

וגוי שגדל ברעמסס יגור , ברעמססיגור מעכשיו , גדלו בצוע2
מה אכפת ליוס8 איפה יגורו . או במקו� אחר, מעכשיו בנו8

' עי(כדי שלא יקראו לאחיו גולי� , ל"אומרי� חז? המצרי�

א� . כדי למנוע את התבוללות ישראל במצרי�, שוב. )י ש�"רש
  .לא יתבטלו כל כ% כלפי המצרי�, כל� מרגישי� זרי� וגולי�

 לצור* הצלת כלל ישראל 
ב הצרות שעבר יעק
  !היו

אבל . ל שהייתי תמה עליו תמיהה גדולה"יש מאמר חז
  .הוא מוב2 מאד, לאור הדברי� שאמרנו

ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרי� : "ל אומרי�"חז
. )ב, שבת פט(" אלא שזכותו גרמה לו, בשלשלאות של ברזל

ִע;= ועבדו� ְו, ֵ>ר יהיה זרע% באר< לא לה�"גזרת : כלומר
 Fָללה ירידה למצרי� )יג, בראשית טו(" אָֹת� ארבע מאות שנה
י מדָיני� או ישמעאלי� או גוי� "ע, בשלשלאות של ברזל

1ְ�= את יעקב ויורידו אותו למצרי� כשבויJִ1ֶ אלא ;אחרי� 
והוא יורד , שBְָרט זה בגזרה התבטל, שזכותו של יעקב גרמה
בעגלות אשר ", מלכותיתבמרכבה , למצרי� באופ2 מכובד

בניו נושאי� אותו בנחת . )ה, ש� מו(" שלח פרעה לשאת אותו
  .וע� כל המקנה והרכוש, יחד ע� כל המשפחה, למצרי�

, מה תעדי8: א� היו שואלי� את יעקב: ולכאורה קשה
, לרדת למצרי� בשלשלאות של ברזל דר% חברו2 ובאר שבע

הכרוכה , בדתאו לרדת בדר% מכו, מהל% ימי� ספורי� בלבד
, בכ% שימכרו את ִ�נ% לעבד בגלל שנאת חינ� בי2 בני%

ושאנו , שנאת חינ� שהיא שורש כל שנאת החינ� בישראל
ושעשרי� ו1ְתי� שנה תסתלק ממ% , סובלי� ממנה עד היו�

ובשמונה פרקי� , כז, וש� מה, לד, י ש� לז"רש' עי(רוח הקודש 

ל יצחק אבי% ושתי� עשרה שנה האחרונות ש, )ז"� פ"לרמב
, י ש� לה"רש' עי(יעברו עליו כשהוא רואה את בנו בוכה ְוKֵבל 

ויוכל להוריד ,  כדי שיוס8 יהיה מל% במצרי�והכל , )כט
הרי לכאורה ודאי היה בוחר ? אות% למצרי� בדר% מלכותית

, ה ליעקב"איזו מי2 טובה עושה א� כ2 הקב! בשלשלאות
הכרו% , "מכובד "כשהוא מסובב את ירידתו למצרי� באופ2

  ?בכל כ% הרבה צרות
הדברי� , )שהבאנו לעיל(ל "אבל לפי דברי הרב דסלר זצ

א� יעקב היה בא למצרי� בשלשלאות של . מובני� היטב
וכבר מתחילת ירידת� למצרי� היו ישראל במעמד , ברזל

היו מתבטלי� כלפי המצרי� ומתבוללי� , נחות של עבדי�
האח ,  למצרי� כנסיכי�על ידי שהגיעו. ביניה� לחלוטי2

ואחי , ונפגש ע� פרעה, יעקב בא בכבוד, האחד משנה למל%
בראשית (" באר< רעמסס, במיטב האר<"יוס8 מקבלי� נחלה 

לפחות , כל זה מונע קצת את ההתטמעות במצרי�, )יא, מז
רק , כבר לא הגיעו לחמישי� שערי טומאה. בדור הראשו2

 אבינו לעבור את כדאי היה א� כ2 ליעקב. לארבעי� ותשעה
, הצרות הכרוכות בכ% שיוכל להגיע למצרי� בדר% מלכותית

ובלבד שלא יעֵקר העיקר הגדול ששתל אברה� אבינו 
  .בעול�

  ! היא פגיעה בעצמי
נקימה ונטירה בחבִרי 
מדוע אי2 , טענה שלישית שנית2 למצוא בפיו של יוס8

אני יוס8 : "היא, מקו� לנקימה ונטירה מצדו כלפי אחיו
' ֶאָחד'היא משורש ' אח'המילה . )ד, בראשית מה(" חיכ�א

). נוספת' והאות ד', אחד'ה2 היסוד של תיבת ' וח' אותיות א(
שכ2 לא , כ לא שיי% שאנקו� בכ�"וא, אנו גו8 אחד: כלומר

נדרי� (הירושלמי הרי מסביר . שיי% שאד� יקו� ויטור לעצמו

!ֹר את בני לא ִת#ֹ� ולא ִת"מדוע ציותה התורה : )ד"ט ה"פ
שהרי א� היה אד� אוחז בשר בידו האחת וסכי2 ? "עמ%

וחת% בטעות את , ובא לחתו% את הבשר בסכי2, בידו השניה
כדי , הרי ודאי שלא ימסור את הסכי2 ליד הפצועה, ידו

שהרי שתי הידי� , שתנקו� ביד הבריאה על הנזק שגרמה לה
נקו� ולא שיי% שי, הוא הפוגע והוא הנפגע. גו8 אחד ה2

הוא ימשי% , ג� אחרי מקרה כזה. בעצמו וינטור לעצמו
לא פחות מאשר , ולשמור עליה" סוררת"לרחו< את ידו ה

  .על ידו הפצועה
מה , )'א מידה ד"פ' תומר דבורה'ב(ל הרי מסביר "ק ז"הרמ

? )ב, כז' סנה(" כל ישראל ערבי� זה בזה: "ל"פירוש דברי חז
ל אחד חלק שממש יש בכ";  זה בזהמעורבי� שה� 

כולנו . בכל יהודי יש ניצו< מנשמת כל יהודי אחר". מחבירו
או יד ימי2 פגעה , וא� יד שמאל פגעה ביד ימי2, גו8 אחד

היתה . לא שיי% שתהיה כא2 נקימה ונטירה, ביד שמאל
כשיש : צריכה לכאורה להיות קנאה גדולה בי2 אברי הגו8
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שיש לי כ;  אני מוסר אותה לידי�לי עבודה קשה לעשות 
וכשיש לי אוכל ;  אני מוסר אותה לרגלי�דר% ארוכה ללכת 

שאי2 , התירו< הוא? איפה הצדק!  אני מוסר אותו לפהטעי� 
כא2 לא ידי� שעובדות ולא רגלי� שהולכות ולא פה שמקבל 

עובד , אלא יש כא2 גו8 אחד שעושה את הכל, את האוכל
והאבר , האלא שהאבר המיועד לאכילה הוא הפ, והול% ואוכל

ולא שיי% להחלי8 ביניה� את , המיועד למלאכה ה2 הידי�
, אחד גדול" אני"שכל ישראל ה� , כ% צרי% להבי2. התפקידי�

כ שתהיה בינינו קנאה "לא שיי% א. כולנו מעורבי� יחד
אני יוס8 : "זהו שאומר יוס8 לאחרי�. ונקימה ונטירה

שיד אחת הרי זה כמו , וא� פגעת� בי, אנו גו8 אחד". אחיכ�
  .ולא שיי% שתהיה כא2 נקימה ונטירה, פגעה ביד האחרת

  משה ואהר�, יהודה ובנימי�: אחי� למופת
, ק"ועל פי דברי הרמ, שבירושלמי" ְמשל היַדי�"על פי 

ישנה . אפשר אולי לתר< את קושית התוספות במסכת יומא
הא� , כשמחלקי� את אר< ישראל, )ב, ש� קיא(מחלוקת בגמרא 

י "תו(והקשו התוספות . עיר אחת לשני שבטי�אפשר לחלק 

הרי מצאנו שירושלי� נחלקה לשני , )ה מה היה"א ד, יומא יב
פ "שדבר זה היה ע, ותירצו?  ליהודה ובנימי2שבטי� 

יהודה : אולי מותר לומר בזה תירו< אחר, ד"ולענ. הדיבור
כיו2 שיהודה אמר על ? מדוע.  כשבט אחד ה�ובנימי2 

אני מעורב בו , )ט, בראשית מג(" אערבנואנכי : "בנימי2
כשבט אחד ולא כשני , והרי שנינו כגו8 אחד, והוא מעורב בי

שנכסי : היינו', ָעֵרב'שזוהי בעצ� המשמעות של (שבטי� 
הלווה ונכסי הערב יחשבו כנכסי איש אחד לעני2 החוב 

אחיה .  מדברי אחיה השילוניוראיה לדבר ). המדובר
מה החדשה של ירבע� לשני� עשר השילוני קורע את השל

אלקי ' כי כה אמר ה, קח ל% עשרה קרעי�: "ואומר לו, קרעי�
ונתתי ל% את , הנני קֵֹרַע את הממלכה מיד שלמה: ישראל
לרחבע� ב2 ( יהיה לו והשבט האחד.  השבטי�עשרת

הרי ? להיכ2 נעל� שבט אחד: וקשה. )לבלא, א יא"מל(" )שלמה
, התירו< הוא!  ולא אחד עשר,שני� עשר שבטי� יש בישראל

ויהודה ובנימי2 נחשבי� , שרחבע� ָמַלְ% על יהודה ובנימי2
אנכי : "בגלל דברי יהודה שאמר על בנימי2, לשבט אחד

  .כפי שהסברנו, "אערבנו
, שיָחשבו שני אחי� כגו8 אחד, אחדות אחי� נפלאה כזו

 הלא ה� משה מצאנו ג� אצל שני אחי� נפלאי� אחרי� 
, יֵֹרד על ַהMָָקLֶFַ ,2ֶמ2 הטוב על הראש: "שורר אומרהמ. ואהר2

, על ַהMָָק2 "' ָזָק2'למה ֶנאמר פעַמִי� . )ב, תהלי� קלג(" ְזַק2 אהר2
אלא כיו2 שראה ? וכי שני זָקני� היו לאהר2"? "ְזַק2 אהר2

היה שמח כאילו על זקנו , משה את השמ2 יורד על זק2 אהר2
, ה בי2 משה ואהר2 היתה כל כ% חזקההאחָו. )ו, ר ג"ויק(" יורד

משה , שא� יוצקי� את שמ2 המשחה על אהר2 למשחו לכה2
שהוא , אלא שמח בשמחתו עד כדי כ%, אינו מקנא בו כלל

ה אומר למשה "כשהקב! מרגיש כאילו נעשה הדבר לו עצמו
משה רבינו מנסה במש% , ללכת ולהוציא את ישראל ממצרי�

הוא יודע כמה קשה . תשבעה ימי� להתחמק מ2 השליחו
ובכל זאת הוא מתווכח ע� , מצב� של ישראל במצרי�

מצוה . )י, י שמות ד"רש(שלא להטיל תפקיד זה עליו , ה"הקב
אי% משה , הצלה גשמית ורוחנית של ע� ישראל, גדולה כזאת

, שהסיבה לסירובו של משה היא, י"אומר רש? לא ר< לזה
שהיה גדול , יושלא היה רוצה ליטול גדולה על אהר2 אח"

, אהר2 גדול ממשה בשני�. )י ש�"רש(..." הימנו ונביא היה
הוא מנהיג את ישראל במצרי� ונושא את , הוא ג� נביא

א� יופיע , סבל� במש% כל השני� בה2 יושב משה במדי2
הרי זו פגיעה נוראה , לפתע משה ויטול מידיו את מנהיגותו

בל על עצמו ועל כ2 משה איננו מוכ2 לק! בכבודו של אהר2
  .את השליחות

ה מגלה "הקב.  הוא לא נפגע כלל מהעני2ואהר2 
ְוָרֲאָ% ְוDַָמח , יֵֹצא לקראת%... הלא אהר2 אחי% הלוי": למשה

6�שיהא מקפיד עלי% , לא כשאתה סבור. ")יד, ש�(" ְ�ִל
הלב של אהר2 נקי לגמרי . )י ש�"רש(" שאתה עולה לגדולה

כל תרעומת ללא , יה לורק שמחה תה. מקנאה ומקפידא
זוהי צורת האחוה . אפילו לא בלבו, וללא שו� קפידא וצער

  .בלי גבול, בלי מחיצות, בי2 שני האחי� הנפלאי� האלו
אנו מוצאי� , גוזר שמשה ואהר2 ימותו במדבר' כשה

ו תפילות כדי לבטל את הגזרה ולהכנס "שמשה מתפלל תקט
אולי ? מדוע. ללעל אהר2 לא כתוב שהתפ. )י, ר יא"דב(י "לא

הוא לא רוצה . י בלי משה"מפני שאהר2 לא רוצה להכנס לא
לכ2 . שמשה לא יכנס והוא יכנס, להרגיש עליונות על משה

, הוא רוצה להכנס, הוא אוהב את האר<. הוא לא מתפלל
בלי משה הוא לא רוצה להכנס לאר< . אבל לא בלי משה

  .ישראל

   אב לכל השבטי�
יוס� 
: אומר עליו יעקב, � עשו ליוס8אחרי כל מה שהאחי

הוא האב2 של כל . )כד, בראשית מט(" ִמ�Lָ רֶֹעה ֶאֶב2 ישראל"
חו< משלשת . )�"רשב' עי(כעי2 אב לכל ישראל , ישראל
לא במדרגת , כמוב2(וזהו יוס8 , יש עוד אב לישראל, האבות

כל שבט כתוב ). אלא במדרגה נמוכה יותר, שלשת האבות
שמעו2 על ,  ראוב2 על ָהאֶֹד� על אחת מאבני החוש2

ועל האב2 של יוס8 ',  וכו)כא, י שמות כח"רש' עי(הפטדה 
כי השה� היא האב2 של ? כיצד. כתובי� כל השבטי� כול�

יש עוד שתי אבני , ומלבד השה� שבחש2, )ז, ר ב"במדב(יוס8 
ועליה� כתובי� שמות כל , שה� על כתפות הכה2 הגדול

שחו< ממה ששמו של יוס8 , נמצא. )יבט, שמות כח(השבטי� 
כל השבטי� כתובי� על השה� , כתוב על השה� שבחוש2

 האבני� " ִמ�Lָ רֶֹעה אב2 ישראל. "שבכתפי הכה2 הגדול
  .שנושאות עליה2 את שמות בני ישראל

אמרו . )ג, תהלי� קיד(" הי� ראה ַוJָנֹס: "הפסוק אומר
וינס ": שכתוב בו, ראה ארונו של יוס8? מה ראה: ל"חז

ש תהלי� "ילק(ולכ2 ג� הי� נס מפני בני ישראל , "ויצא החוצה

אבל , בשלמא ארונו של יוס8 מועיל לבני יוס8: וקשה. )קיד
אי% שאר השבטי� ? למה הוא מועיל לשאר השבטי�

 כי יוס8 אב לא רק התשובה ? עוברי� בי� בזכות יוס8
  .אלא לכל השבטי�, לבני� שלו

�ֵני יעקב ויוס8 סלה, ְזר6ַע ַעֶ&ָ%ָ>:ְל9ָ ִ�: "עוד נאמרְ "
? וכי כולנו בני יוס8 אנחנו: ל"שואלי� חז. )טז, תהלי� עז(

לפיכ% , אלא כיו2 שיוס8 פרנס את כל השבטי� במצרי�
למה דוקא כא2 נזכר הדבר . )ב, יט' סנה(נקראו כול� על שמו 

ִי� ָרא=ָ% ַ&, אלקי�, ָרא=ָ% ַ&ִי�: "כי בפסוק הבא נאמר? הזה
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, כ צרי% להזכיר שכולנו בני יוס8"א, )בקריעת י� סו8" (ָיִחיל=
רק בגלל . שא� לא כ2 ארונו של יוס8 לא היה מועיל לנו

לקרוע , לכ2 ארונו של יוס8 מועיל לכולנו, שכולנו בני יוס8
  .לנו את הי�

יוס8 לא נוטר , שאחרי כל מה שהאחי� עשו ליוס8, הרי
ומתעלה למדרגה , ל� במצרי�הוא מכלכל את כו, לה� איבה

  .של אב לכל השבטי�
ה יזכור לנו את זכות כל אבותינו "יהי רצו2 שהקב

וישלח לנו את משיח , יוס8 וכל שאר הצדיקי�, הקדושי�
  .אמ2, צדקנו במהרה בימינו


