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 ?מה זכה יהודה למלכותמפני 
בפרשות האחרונות המיקוד נדמה שקיימת תחושה ברורה כי 

של ספר בראשית עובר מיוסף הצדיק ליהודה המלך. נשים לב 

ויחי, -הפטרות של שלש הפרשיות מקץ, ויגש ולכך שגם 

אפשר להסביר מה עניינה של כל  1עוסקות בדוד המלך.

הפטרה ואיך היא מתייחסת לפרשה אבל הכל הכל עובר 

 ליהודה.

 יהודהמלכות  -הברכות מגמת 

ואל "מפני מה זכה יהודה יש מדרש מדהים בחז"ל שש

אבל לפני כן אני רוצה להוסיף  ,שמיד נכנס אליו למלכות?"

נו כולנו יזדהמאד ה 2.לשאלה הזו עוד שאלת 'בן חמש למקרא'

האחרונות אך לעומת זאת עם יהודה עם יוסף לאורך הפרשיות 

זה מאד יפה שהוא  -כמדומני שממש לא. גם לא בסיפור הבור 

ראובן. אבל  יוסף ממיתה אבל הגדול ביניהם היה הציל את

בברכות שיעקב מברך בהמשך פרשתנו את בניו הוא מדלג על 

יהודה הוא לא מסתפק , ואילו לגבי ראובן, 'לא סופר אותו'

  -מוסיף אף בברכת המלכות אלא 

יָת... י ָעִלִ֑ ִנִ֣ ֶרף ּבְ ֶּ֖ ה ִמּטֶ ּור ַאְרֵי֙ה ְיהּוָדָ֔  )בראשית מ"ט, ט'( ּגּ֤

אם יש  - '. זה נראה קצת 'לא הוגן'אתה הצלת את יוסף!'

מישהו שהתורה עצמה מעידה עליו שרצה להציל את יוסף הרי 

  -זה ראובן 

ם אֶמר ֲאֵלֶהִ֣ כוּ  ְראּוֵב֮ן ַאל ַוּי ֹּ֨ ּפְ ש ְ ד ַאל ...ם ָד   ּתִ ֶּ֖ ְלחוּ  ְויָ ש ְ ו   ּתִ בִ֑

ו  ֶאל יבֶּ֖ ם ַלֲהש ִ ָדָ֔ ֙ ִמּיָ יל א תו  ּ֤ ַען ַהּצִ יו ְלַמַ֗  )שם ל"ז, כ"ב(. ָאִבִֽ

עיקר הברכות  -נחזור לפסוקים הללו עוד מעט אבל בינתיים 

עוסקות ביהודה ויוסף, וכל המפרשים דנים מהי מגמת 

ולוי לא כל  שמעון ,ראובן -ברכות  אכן היולא כולן כזכור,  ,)שאגבהברכות 

עד כדי כך שכאשר וכך מתברכים. הם לכאורה היו 'מוותרים על התענוג', 

 (.3יעקב רוצה לברך את יהודה הוא מתחיל לברוח ויעקב נצרך לפייס אותו

                                                           
)מל"א ג',  ויקץ שלמה והנה חלום ותיכון מלכותו מאד"מקץ היא " תרטהפ 1

יחזקאל ל"ז. כאשר 'ודוד עבדי נשיא עליהם לעולם' ) –ויגש הפטרת , ט"ו(
' ויחיוב'אלא מתאחדים והיו לאחד(, זה לזה לא רק מתחברים שם העצים 
ן 'ותכו ת, ובשבועה הנצחי'ויקרבו ימי דוד למות' )מל"א, ב', א'( – מפטירין

 .מלכותו מאד'

רק בכותרת הפרק לא נאמר שיעקב מתכווין לברך אותם אלא 

לומר להם את אשר יקרה להם באחרית הימים, וגם על זה 

לכולם הוא מספר מה יהיה להם  והרי לא -שואלים המפרשים 

באחרית הימים?! ולכן האברבנאל מביא שם בסיום פירושו 

להסביר לכולם  -לבראשית טוען שמגמת הפרק היא אחת 

מכאן  את התובנה שיהודה הוא מלך ישראל ולהחדיר בהם

 -ולעולם 

ואמנם בכוונת אלה המאמרים והברכות, דעתי נוטה שיעקב 

אר מאיזה מבניו יצא שבט המלכות בעת מותו רצה לב

והממשלה בזרעו. כי ראה וידע בכוח נבואותיו שיתרבה 

זרעו מאוד, והיה ראוי שימנו עליהם מנהיג או מלך שוטר 

ומושל. ולפי שלא יפול ביניהם קטטה על מנוי המלך, ראה 

הזקן בשעת מותו לבאר מאיזה שבט מהם תהיה ההנהגה 

בור זה עשה חיפוש ובו מלכים ימלוכו. ובע, והמלכות

וחקירה בכל אחד מבניו כפי טבעו ותכונתו, מי הוא הראוי 

 )אברבנאל עה"ת, בראשית מ"ט( ...למלכות

אחרי  -והוא ממשיך ומסביר שגם ברכות האחרים עוסקות בכך 

מברך את יהודה ומסביר למה דווקא הוא ראוי למלכות  שיעקב

בברכה עובר לשאר הבנים ולא מברך אותם סתם אלא הוא 

הקשורה לענין המלכות שפחות נכונה לו. כך למשל אצל זבולון 

כיון שהוא עסוק מ'זבלון לחוף ימים ישכון', ש-שמתברך ב

יששכר ף הימים הוא לא ראוי להיות מלך, בימאות ובשכינה לחו

ולכן הוא לא פנוי  4כי הוא עוסק בלימוד תורה ובסנהדרין -

ולכן אומר האברבנאל לענייני המלוכה, וכך כל אחד מהבנים. 

למרות כי  -ראובן, שמעון ולוי  -פתח יעקב בבנים הגדולים 

הם האופציות הטבעיות למלוכה הם לא יזכו לכך, כל אחד ש

  -מצד טבעו. כשהוא מגיע ליהודה הוא אומר 

יךָ  דּוָך ַאֶחָ֔ ֙ה יו  ה ַאּתָ  )שם ח'( ...ְיהּוָדַ֗

וכבר הזכרנו כמה וכמה פעמים לשאול שאלות תם בהבנת הפסוקים,  2
כמו ילדים. בלי להיות 'משוחדים'  –שזוהי הדרך הנכונה ללמוד את המקרא 

 ממדרשים ופירושים קודמים.
נטורים התחיל ילפי שהוכיח את הראשונים בק - יהודה אתה יודוך אחיך" 3

צוי ייוכיחנו על מעשה תמר וקראו יעקב בדברי ריהודה לסוג לאחוריו שלא 
 )שם רש"י(.  ".יהודה לא אתה כמותם

 עי' רש"י שם פס' י"ג. 4

 "אפתש חיוישבת פר'  
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 למלוכה.כן מתאים בניגוד לאחיך, כלומר, אתה יהודה, 

מפני מה זכה למלכות ובעיקר אל  -ועדיין מה שאותי מטריד 

. הרי יוסף הוא המושלם לכך. אם היו שואלים אותנו ?מול יוסף

. הוא כבר מושל בכל ארץ את יוסףברור שאנחנו היינו ממנים  -

מצרים ובהצלחה יתירה, מבחינה ביולוגית הוא הבכור של רחל 

ת עם כתונת הפסים שלו 'אשת יעקב', וגם אם הסתבכנו קצ

אפשר לקבוע שאחרי מותו צאצאיו יקבלו את הרי בחייו, 

הוא אביהם של אפרים ומנשה, שני שבטים  -ועוד המלוכה. 

ש בישראל, דהיינו מבין כל בני יעקב, יוסף הוא היחיד שמשמ

. אב ובן. שלא לדבר על הברכה הגדולה שהוא זוכה גם כאבא

להיות  יראוא מן לכך שהוא ללקבל מיעקב ואשר בה אין שום סי

 מלך.

 שולחןפותחים 

נעסוק היום ביוסף וביהודה, וכפי שנראה התובנות שאליהן 

נגיע חורגות הרבה מעבר לפרשה ומגיעות עד לחיינו אנו, אבל 

  -לפני הכל נראה את דברי חז"ל 

מעשה בארבעה זקנים שהיו יושבין בבית שער של ר' 

בן מתיא חנינא בן חכינאי ושמעון בן עזאי  - יהושע אלעזר

אמר  .והיו עסוקין במה ששנה להן ר"ט ,ושמעון התימני

 .מפני שהודה בתמר 5?להן ר"ע מפני מה זכה יהודה למלכות

אשר חכמים יגידו ולא כחדו ' )איוב טו(הוסיפו הן מעצמן 

אמר להם וכי נותנין שכר  '.מאבותם להם לבדם נתנה הארץ

 אמרו לו אלא מפני מה זכה יהודה למלכות 6?!על העבירה

ויאמר ' )בראשית לז(שנא'  ,מפני שהציל את אחיו מן המיתה -

לכו ' )שם(וכתיב  'יהודה ]אל אחיו[ מה בצע ]כי נהרוג[

דיה להצלה שתכפר על  -אמר להן  '.ונמכרנו לישמעאלים

  7.המכירה

שרבי עקיבא שואל אותם. האמת  , קשות,אלו שאלות דוגריות

האחים  -מאד קשים עצמם היא שהפסוקים של המכירה 

יושבים אחרי שהתורה מעידה שכוונת ראובן היא להציל את 

  -יוסף, והם 'פותחים שולחן'! 

ָרה ו  ַהּב ִ֑ כּו א תֶּ֖ ִלִ֥ ש ְ הּו ַוּיַ ח ָ֔ ּקָ ֹּ֨ ֱאָכל ...ַוּיִ בּוּ֘ ֶלִֽ ש ְ ִֽ ֶח   ַוּיֵ )שם ,ל"ז,  ...םֶל 

 כ"ה(-כ"ד

הגעתם נניח ש -דוגרי, זה לא מצמרר? זה הזמן לאכול? 

, לא מתאים יותר שתעשו למסקנה שצריך להרות את יוסף

קינות?! נגיד שהגעתם למסקנה שהוא אולי עכשיו תענית, 

 אבל לפתוח שלחן?  -נדחה, כמו עשו הבן ה

בדרך כלל אנחנו זוכרים שמיד לאחר מכן יהודה בא עם 

לים, אבל בואו נראה את אההצעה שלו למכור את יוסף לישמע

  -הפסוקים 

                                                           
לפי חלק מהגרסאות רבי עקיבא נותן את כל התשובות לשאלה ולפי גרסא  5

אחרת הם אומרים שלש תשובות ורבי עקיבא דוחה אותן ונותן תשובה 
 רביעית משלו.

יפה מאד מצידו של  -נותנים שכר על העבירה?. ועוד וכי  -זו אמירה קשה  6

יהודה להודות כי אף אחד אחר לא היה יודע מכלום אם היה שותק, אבל בכל 

ֱאָכל בּוּ֘ ֶלִֽ ש ְ ִֽ ֶח   ַוּיֵ ת ֶל  ְרַחִ֣ ֙ה א ִֽ ּו ְוִהּנֵ ְראָ֔ יֵניֶה֙ם ַוּיִ ּו ֵעִֽ אּ֤ ש ְ ם ַוּיִ

ִאַ֗  ש ְ ם נ ִֽ יֶהִ֣ ד ּוְגַמּלֵ ְלָעִ֑ ָאֶּ֖ה ִמּגִ ים ּבָ ְמֵעאִלָ֔ ט ִיש ְ י ָול ָ֔ ים ְנכ את֙ ּוְצִרִ֣

ְיָמה יד ִמְצָרִֽ ִרִ֥ ְלִכֶּ֖ים ְלהו  ו   )שם( .הִֽ

במקרא בדרך כלל באופן חיובי, הביטוי 'וישאו עיניהם ויראו' בא 

'וישא עיניו וירא איל', 'וישא עיניו אל בנימין  -של חזון  ראיה

וישא עיניו וירא שלשה אנשים', ואילו כאן הם רואים 'אחיו', 

  -לים... ורק לאחר מכן באה ההצעה של יהודה אישמע

ה ֶאל אֶמר ְיהּוָדֶּ֖ יו ַמה ַוּי ִ֥ ֲהר ֙ג ֶאת ֶאָחִ֑ י ַנִֽ ּ֤ ַצע ּכִ ינּו  ּבֶַ֗ ֶּ֖ ינּו ְוִכּסִ ָאִחָ֔

ו   ֶאת מִֽ נוּ֙ ַאל. ּדָ ים ְוָיֵדֹּ֨ ְמֵעאִלַ֗ ש ְ ּנוּ ַלּיִ ֶרִ֣ ִהי ְל֞כוּ ְוִנְמּכְ י ּתְ ִֽ ו  ּכִ ינּו  בָ֔ ָאִחִ֥

ש ְ  ּיִ ּוא ַוִֽ נּו הִ֑ ֵרֶּ֖ יוְבש ָ ּו ֶאָחִֽ  כ"ז(-)שם כ"ו .ְמעֶּ֖

'אחינו בשרנו', יהודה? אם הוא  -בואו נשאל שאלה 'רעה' 

עדיף שלא תקרא לו אולי 'אחינו בשרנו' איך אתה מוכר אותו?! 

טרף כאן אומר יעקב אבינו 'מ'אחי'. מה יהודה אומר כאן? ומ

, ורבי עקיבא גם הוא ן את המעשה הזה כהצלהיומצי בני עלית'

הכל התחיל כפי שראינו אבל  - שמכאן הוא זוכה למלכותאומר 

אם היתה זו ושיירת ישמעאלים.  במקרה מזה שעברה שם

אורחת יפנים או שיירה של קרקס נודד הם היו מוכרים את יוסף 

האם הוא ניצל את זה שבמקרה עברה  -מה הרעיון  לקרקס?

שם אותה אורחת ישמעאלים או שהייתה כוונה עמוקה יותר 

 הו של יהודה?במעש

סיפור תמר  אתמיד לאחר מכן התורה עוברת לספר  - אף יותרו

אז )את יהודה( וחז"ל אומרים שהאחים הורידוהו  ,ויהודה

 מגדולתו, כלומר אף אחד לא תפס את זה כזכיה למלכות! 

 ה"שמו של הקבש שקיד

 -בתחילת פרשת ויגש התורה אומרת 

ה יו ְיהּוָדַ֗ ש  ֵאָלָ֜ ּגַֹּ֨  )מ"ד, י"ח( ...ַוּיִ

)עי"ש ברש"י(,  או קשה לשון רכהויש שם דעות בחז"ל האם זו 

ובמדרש כתוב שיהודה ויוסף התחילו דיון ביניהם ואחרי 

 -האשמות הדדיות אומר יהודה 

ֵסף, ֵאין  ָתנּו. ָאַמר לו  יו  ה ָדן או  ֶקר ַאּתָ ין ש ֶ ָאַמר לו  ְיהּוָדה, ּדִ

ְמִכיַרת ֲאִחיֶכם. ָאַמר ל ֶקר ּכִ ין ש ֶ ֶכם ְלָך ּדִ ו  ְיהּוָדה, נּוָרא ִדש ְ

ָתְך ֲאָנא ַמְטֵפי ּלָ ֵסף, נּוָרא ְדָתָמר ּכַ י. ָאַמר לו  יו  ִלּבִ ִליק ּבְ )ב"ר  .ּדָ

 שם(

האש שאתה טוען שיוקדת בך היא אש ' - , אומר יוסףכלומר

כשבאת על תמר כלתך? אני  יתהישל שקר. איפה היא ה

לעומתך ידעתי לכבות את אש התאווה כשבערה בי בניסיון עם 

 אשת פוטיפר'. מדהים. 

הסבר ראשון שראינו בגלל  -אז מפני מה זכה יהודה למלכות 

כי  -רחת הישמעאלים, הסבר שני ושיעץ למכור את יוסף לא

  -הוא הודה לתמר. הסבר שלישי שממשיך המדרש 

יש כאן עובר בבטנה של האישה, אולי שניים, יש כאן אשה שאם הוא  -זאת 
 ישתוק יקפדו את חייהם! ואתה יודע שזה אתה שבגללך היא בהריון!

  ופכים את המכירה למן אידיאל?!מה אתם ה -דהיינו  7
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שנא'  ,מפני הענוה - כה יהודה למלכותאלא מפני מה ז

ולא  -אמר להם .. .וגו' 'ועתה ישב נא עבדך' )בראשית מד(

ני אלא מפ 8בותו?!ערב הוא וסופו של ערב לצאת ידי ער

אמר להם  .[ למדנו רבינומה זכה יהודה למלכות ]אמרו לו

מפני שקידש שמו של הקב"ה שכשעלו שבטים ועמדו על  -

וזה אומר אני יורד קפץ שבטו  תחילה הים זה אומר אני יורד

ועל אותה  ,של יהודה ]וירד בתחלה וקדש[ שמו של הקב"ה

הושיעני אלהים כי באו מים ' )תהילים סט(השעה הוא אומר 

בצאת ישראל ' )תהילים קיד(וגו' וכן הוא אומר  'עד נפש

יהודה קדש שמו של  '.ממצרים וגו' היתה יהודה לקדשו

)תוספתא ברכות  .ישראל ממשלותיו הקב"ה על הים ]ולפיכך[

 ד', ט"ז(

והרי יעקב ברך את יהודה במלכות עוד לפני  -ואם נשאל ובצדק 

 -שקרה כל הסיפור הזה של בקיעת ים סוף? והתשובה היא 

 נכון, אבל זה עניינו של יהודה, קידוש ה'. 

לפני שניכנס למדרש הזה וננתח אותו נשים לב רק לעובדה 

תו זכה יהודה ושמוזכר כדבר שבזכשכל אחד מהדברים 

למלכות, מתייחס בעצם ליוסף, ולכאורה יוסף יהיה זכאי עוד 

שהציל את אחיו )יוסף וודאי לא  -יותר למלכות; סיבה ראשונה 

מכר את עצמו ולכן לכאורה הוא ראוי יותר למלוכה(, סיבה 

יוסף כבש את יצרו יותר עם אשת  -שהודה בתמר?  -שניה 

'כי עבדך ערב את  -כרנו. סיבה שלישית פוטיפר כפי שהז

באחוות האחים? ואגב,  וסףהנער'. היש לנו מי שעסק יותר מי

 יוסף לקח אחריות על בנימין יותר מיהודה. בפועל יהודה בכלל

'קידש שמו על הים' היינו  -ודבר הרביעי  נזקק לערוב לבנימין.

 והרי יש לנו מדרש לא פחות 9שנחשון בן עמינדב קפץ למים.

   10בגלל ארונו של יוסף!כי הים נבקע  שמתארמפורסם 

וד אפשר להתחיל ללמ -הכל לא מובן והכל הפוך שכאז עכשיו 

צריך להביט עליו ואלד, שאת הפרשה מחדש. יש כאן דבר גי

משיך ה'זוגיות הזו של יוסף ויהודה. זה י -בראי ההיסטוריה 

כשמתבוננים שאול ודוד. אצל  -במלכות יהודה וירבעם. לפני כן 

על דמותו של שאול עד לכניסתו של דוד לחיים שלו, זה ממש 

 -מזכיר את יוסף. איזו טהרה, איזו קדושה. אפילו בדוד ויהונתן 

לי קל יותר היה תמיד להתחבר ליהונתן בן שאול. האמת? 

הרי הוא בנו של מלך ישראל והוא מוותר  -מסירות הנפש שלו 

 . לטובת דוד על המלכות

דבר, כשיוצאים המרגלים לתור את הארץ, שני אלו בספר במ

שמובילים הכל הם כלב משבט יהודה ויהושע משבט אפרים. 

יהושע הוא המנהיג העתידי, הוא מקבל את ברכת משה לפני 

הוא זה יוצא מעצת המרגלים 'עקב היתה  -היציאה אבל כלב 

רוח אחרת עמו'. בפרשת שמות מופיע שיוכבד ומרים זכו שה' 

 -בתי מלכות ובתי כהונה. ואומרת הגמרא  -ם בתים עשה לה

                                                           
למה מגיע לו על זה מלכות? הוא התחייב ואכן עמד במילתו. אדם  -כלומר  8

  שחתם על ערבות בבנק, מגיע לו פרס על זה שהוא עמד בהתחייבות?
 זה כמובן מדרש של חז"ל ולא מופיע במקרא, כפי שאולי התרגלנו לחשוב. 9

ומאן דאמר בתי מלכות, דוד נמי ממרים קאתי, דכתיב ותמת 

ותלד  ]היא מרים[ , ויקח לו כלב את אפרת)אשת כלב(עזובה 

 )סוטה י"א:('. לו את חור, וכתיב ודוד בן איש אפרתי וגו

מכניס את ישראל לארץ אבל אמנם יהושע שאז הנה לנו 

מלכות מופיעה דרך דוד. אני חושב שיש כאן דבר פלא שצריך 

ללמוד אותו לאט, ובעומק שלו צריך להבין את ההבדל בין 

יהודה ליוסף, שהם שני כוחות, שני עניינים, ולראות איך זה 

מתבטל כלפי יהודה, עוד לפני שיעקב מברך את עצמו שיוסף 

את יהודה למצרים לפניו 'להורות  לחיעקב שו יהודה במלכות.

לפניו גשנה', וכפי שמביאים המפרשים שיהודה יקים שם 

 -ישיבה, בית תלמוד. שאלה שלא תמיד חושבים עליה 

לוי דווקא, אז שם זה הרמב"ם אומר שמי שהיה ראש הישיבה 

מה היה תפקידו של יהודה? פרזידנט? למה יהודה צריך 

חלוקה יש ? ומכאן ואילך להורות ולא יוסף שכבר נמצא שם

 בכל הדורות ששני הכוחות הללו צריכים להופיע בהם.

 דאיתגליא, עלמא דאיתכסיאעלמא 

בואו נחזור לסיפור מכירת יוסף ולבור ממנו נמכר יוסף 

לישמעאלים. בשפה הקבלית יוסף מכונה 'ספירת היסוד' ודוד 

הוא 'ספירת המלכות'. לא ניכנס לעניינים פנימיים רק נקרא 

לזה בשמות הקוד הללו, וננסה לראות איך זה משפיע על 

החיים שלנו. יהודה הוא בנה של לאה, המכונה 'עלמא 

כסיא' ואילו יוסף הוא בנה של רחל המכונה 'עלמא דאת

דאתגליא', העולם הגלוי, שכן רחל היתה יפת תאר ויפת 

זו  -מראה. לאה מתייחדת בעיניים שלה, עיניה רכות 

ההתבוננות הפנימית המכוסה. גם יעקב לוקח את לאה לאשה 

 עוד מעט נראה איך זה קשור.באתכסיא. 

אין חולק כי  -המפתח  לפני שנחזור לבור נשאל את שאלת

נאומו של יהודה ליוסף בתחילת פרשת ויגש הוא נאום מרגש 

מאד, אבל מה החידוש שלו? יהודה הרי יודע שיוסף הוא איש 

'את האלהים אני -עקרוני. הוא כבר אמר וחזר באזני האחים ש

ירא', הוא גורם להם להרהורי תשובה ולתיקון, ועל הצעתם 

  -עונה יוסף שהם כולם יהיו לו לעבדים 

ו  ֚הּוא ... ָידַ֗ יַע ּבְ ִבָ֜ א ַהּגָ ֩ר ִנְמָצֹּ֨ יש  ֲאש ֶ ת ז ִ֑את ָהִאִ֡ ו  ֲעש ֶּ֖ י ֵמִֽ יָלה ּלִָ֔ ָחִלִ֣

ְהֶיה ִֽ ֶבד  יִ י ָעָ֔ ִ֣ ם ֶאלּלִ ו  לֶּ֖ ּו ְלש ָ ם ֲעלִ֥ ם ְוַאּתֶֶּ֕  )מ"ד י"ז( .ֲאִביֶכִֽ

'אני לא  -ויהודה לא נותן בנאומו שום תשובה לקושי של יוסף 

 שלך אוהב מאד את בנימיןח עבד שלא חטא'. זה שאבא וקל

זה נחמד אבל מה זה רלוונטי לטענה של יוסף? מה מחדש 

 יהודה? 

  -הוא אומר שם  -ושאלה נוספת בנאום 

אֶמ֙ר ֶאל י ֶיש   ַוּנ ֹּ֨ ת ֲאד ִנָ֔ יו ֵמָ֔ ן ְוָאִחִ֣ ים ָקָטִ֑ ִנֶּ֖ ֶלד ְזק  ִ֥ ן ְויֶ ב ָזֵקָ֔ נּו֙ ָאִ֣  ...ָלֹּ֨
 )שם כ'(

. "וינס ויצא החוצה ארונו של יוסף ראה, דכתיב ביה - הים ראה וינוס" 10

 ילקוט שמעוני תהלים תתע"ג()
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באמת יהודה, 'ואחיו מת'? מאיפה אתה יודע שהוא מת? רש"י 

אומר שם שהוא לא רצה שהמשנה למלך יתחיל לשאול 

שאלות, אבל קשה על רש"י שהרי לפני כן כבר אמרו לו האחים 

והוא  'האחד איננו'. מה אתה לא יודע שיוסף הוא איש רציני -

ה הקודמת ויראה ששם יחשיפתח את הפרוטוקולים של ה

 -אל ?! הוא זוכר הכל, ועכשיו הוא ישאמרתם שהוא רק 'איננו'

הוא עוד  אז למה אתה יהודה מסתבך? ',איננו או מת?תחליט, '

אתה אומר על  ולמה בכללעלול לבקש ממך תעודת פטירה... 

 יוסף שהוא מת?!

 -ועוד דבר קטן. יהודה ממשיך ואומר  

ינּו ַאּתִֶ֣  ָךִ֥ ָאִבֶּ֖י ֵאֵלִ֑ אֶמר ַעְבּדְ ְלָדהַוּי ֹּ֛ ִֽ ִים יָ ַנֶּ֖ ִ֥י ש ְ ם ּכִ י  ם ְיַדְעּתֶָ֔ ִ֥ ּלִ

ּתִִֽי ֶּ֖יו . ִאש ְ א ְרִאיתִ ף ְול ִ֥ ף ט ָרִ֑ ר ַאְֶּ֖ך ָטר ִ֣ א ַמֶּ֕ י ָוִֽ ָ֔ ִאּתִ ֶאָח֙ד ֵמִֽ א ָהִֽ ֵצּ֤ ַוּיֵ

ה ַעד ּנָ  כ"ח(-)שם כ"ז .ֵהִֽ

על מת לא אומרים 'לא ראיתיו עד הנה'.  -רעי ואהובי, לא עלינו 

א אמר להם את על מת אומרים שהוא מת. ואגב, יעקב ל

שאלה ונזכיר שוב את הבו. להמילים האלה. יהודה מדבר מתוך 

 מה הוא מחדש בכל הנאום? -הגדולה 

 המלךיהודה  ,הצדיקיוסף 

היא לראשונה מילה הגדולה שמתחדשת כאן המורי ורבותי, 

'ערבות'. 'כי עבדך ערב את הנער מעם אביו'. רש"י שואל שם 

 -בשם יהודה 

 ואם תאמר למה אני נכנס לתגר יותר משאר אחי, הם כולם

מבחוץ, ואני נתקשרתי בקשר חזק להיות מנודה בב' 

 )רש"י שם ל"ב( עולמות.

'לגבי  -יוסף הקשוח היה צריך לענות ליהודה על זה ולומר לו 

העולם הבא שלך, תתכבד ותלך לרבנים שלכם ותעזוב אותי. 

זה עקרוני אצלי'. אבל במקום זה  -אני לא לוקח מי שלא חטא 

 .בבכי הוא מתפרץ

פה יסוד הלכתי שרב הונא בגמרא בבבא בתרא  יהודה מגלה

לומד מכאן. כל דיני ערבות נלמדים מכאן. יהודה בא ומוסיף 

אנחנו ליוסף מושג שהוא טרם הכיר, שהעולם טרם הכיר. 

אחרי שיעקב לא התייחס להצעתו של ראובן, מה זמן זוכרים כי 

  -קם יהודה ואמר 

ֶּ֖י ... ַער ִאּתִ ֹּ֛ ה ַהּנַ ְלָחִ֥ ִּ֑נוּ ... ש ִ ַבְקש ֶ י ּתְ ִדֶּ֖ ּנּו ִמּיָ ֶעְרֶבָ֔ ִכ֙י ֶאִֽ נ  )שם  ...ָאִֽ

 ט'(-מ"ג, ח'

יב לפרוע יוהרי ערב ח מה הרבותא, -ועל זה שאל רבי עקיבא 

. בואו נראה; יוסף הולך לחפש את אחיו. תפקידו הוא ?ערבונו

למצוא את האחים ולתקן אותם. הוא הצדיק שבדרך לאחיו 

הוא ילמד אותנו לתקן, לעבור  11מבקש את האני העצמי שלו.

שלבים קשים והוא יחזיר אותנו בתשובה ויביא אותנו למצב 

שלא נוכל לענות אותו מפני הבהלה שמפניו. הוא יביא אותנו 

                                                           
עי' בשיחה 'את עצמי אנכי מבקש', לפר' וישב תשפ"א שם נידון הענין  11

 בהרחבה.
זצ"ל שהסיבה שיוסף  אשר פריינדר' הצדיק כבר הזכרנו לא אחת בשם  12

לא חזר לקחת מאשת פוטיפר את בגדו, את 'הראיה המפלילה' אותו, היתה 

ימיו. הוא חווה את זה תפקידו של הצדיק כל  -עצמית לבושה 

מתקן ומלמד אותנו לעשות את זה. ים סוף שנס זה גם בעצמו, 

וסף ראה שם שבשר ודם יכול לפעול מעל מפני ארונו של י

הוא  שגם הוא יכול לפעול מעל הטבע ולכןהטבע ואז הוא הבין 

זה יוסף הצדיק. זו עבודה עצמית אדירה ע"י כשרון מופלא  נס.

מהשמיים. יעקב בברכות ליוסף אומר לו 'מאל אביך ויעזרך', 

)משבט קיבלת את המתנה הזו מלמעלה. גם יהושע דהיינו 

מקבל מלמעלה את הברכה שתציל אותו מלהצטרף אפרים( 

ה יושיעך'. יעקב מזהה את הכח היוספי הזה 'י -למרגלים 

בתחילת הדרך. הוא רואה כוח מופלא שמתמודד עם העוצמות 

 DNAכדי להיות 'שטנו של עשו' אתה צריך קצת ' -הכי גדולות 

וא רואה מי שיכול להיות ה חיידקים של עשו.קצת שלו, 

קותו של יוסף דצהיות שם מלך, הוא רואה את לבמצרים ו

 -זהו תפקידו של יוסף  מההתחלה ועושה לו כתונת פסים.

למצוא את האחווה ולהרים אותי מהמקום הכי חשוך שקיים. 

 12לגלות לי שאני מסוגל להתמודד גם מול אשת פוטיפר.

העבודה לעומת זאת, יהודה לא מתבלט בהתחלה בשום צורה. 

ערבות. יהודה אמור לגלות שיהודי  -שלו היא דבר אחר לגמרי 

)שמו"ב, י"ד,  הוא יהודי כי הוא יהודי. "לבלתי ידח ממנו נדח"'

'מה אתה רוצה, יוסף? שבנימין יהיה פה?  -. ערבות אומרת י"ד(

הוא פה. אני בנימין. אני הוא. זו נקודה שאתה עדיין לא  -הנה 

. דין הערבות בהלכה אומר שגם עשיתי מבין אבל אני בנימין'

קידוש בשבת ויצאתי ידי חובה, אני עדיין יכול לעשות שוב ושוב 

קידושים עד צאת השבת ברצף עבור יהודים אחרים שטרם 

שלומדים את  ,שמעו קידוש. אומר אדמו"ר הזקן בשו"ע הרב

זה מדין ערבות. כל ישראל ערבים זה בזה ומכיון שהיהודי השני 

צא ידי חובת קידוש היום אז אני יכול לקדש עבורו כי עוד לא י

מסתבר רטרואקטיבית שלא יצאת ידי חובה. אם יש יהודי אחר 

אתה לא יצאת יד"ח, ולכן אתה צריך גם  -שלא יצא ידי חובה 

 לשוב ולקדש!

יש שיטה שערבות בממון משמעה שהערב ערב על החוב, אבל 

יש שיטה אחרת שהערב בעצם קם במקום הלווה, הוא 'נכנס 

 -הערב הוא הלווה. אני  -לנעליים' שלו. הלווה כבר לא קיים 

הוא. בעומק, מסביר הרבי מליובאוויטש זיע"א, ש'כל ישראל 

את הכאב ערבים זה בזה', אין הכוונה שאיבר אחד בגוף מרגיש 

באיבר השני או שיש לו השפעה עליו אלא הכוונה היא שיש 

 כאן מציאות אחת.

יוסף הצדיק הוא 'עלמא דאתגליא', כמו רחל, האמא שבוכה 

שהבנים ישובו מהגלות ויש לו כח לעזור לי לתקן את מה שאני 

ה, עם ד' -ו-ה-צריך לתקן. לעומת זאת יהודה הוא אותיות י

מציאות, בארבע כנפות, בדלות  הכוונה היא שבכל באמצע.

 ה'.-ו-ה-'דלותי ולי יהושיע', אתה יהודי הוא 'י ,הכי דלה שיש

 לבלתי ידח ממנו נדח. 

הוא  אם הוא חוזר הוא יוכל להמשיך ולהתנגד לה, ואוליהכיר כי שהוא פשוט 
 נורא.  . זהוזו היתה צדקותו -יפול אצלה 
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חז"ל אומרים שעד שישראל יצאו ממצרים, מי שרצה להישאר 

יכול היה להישאר שם, ובאמת הרוב נשארו שם והתבוללו שם, 

מי שלא אלבל מרגע שיצאו הקב"ה הציל במכת בכורות גם את 

היה ראוי. הזכרנו פעם לגבי הבן הרשע שבהגדה, שעונים לו 

למה עונים לו לו היה שם לא היה נגאל', וכולם שואלים שם י'א

אילו היה  -שני. התשובה היא מדהימה  בגוף שלישי ולא בגוף

שם באמת לא היה נגאל, אבל עכשיו אתה פה, בליל הסדר 

ה רחוק, הכי סביב השולחן. יכול להיות שאתה רשע, שאת

אבל אתה פה! כבר יצאנו ממצרים אז גם אתה  -רחוק שאפשר 

, ולא יעזור כמה תרצה להשתחרר מזה. יש כעת תיגאל איתנו

 דין ערבות.

חז"ל דנים מתי הדין הזה התחיל. לשיטה אחת בגמרא 

לשיטה אחרת קצת  13בסנהדרין זה התחיל כשעברו את הירדן,

אחרי שיצאנו ממצרים, שם כך או כך זה קורה מוקדם יותר, 

ֹונאמר " ה ְלׇקְדשׁ֑ ה ְיהּוָדָ֣ . מאז ..." )תהילים קי"ד, ב'(ָהְיָתָ֣

  התחילה השיטה של יהודה בעולם. 

 !וֵעש  לא רק 

יהודה השלכת יוסף אל הבור. בואו נחזור לסיפור הקשה של 

הם מצרפים אליהם את הקב"ה יחד עם שמונה אחים )תוך ש

צריך להרוג את יוסף. זו  -למנין( מגיעים למסקנה אחת ברורה 

מסקנה קשה מאד. האחים הקדושים כולם, מגיעים למסקנה 

בדין תורה. הם רואים שהוא  לא מתוך כעס או גחמה אלא הזו

סכנה קיומית לעם ישראל זו עשו, הוא ישראל מומר, כמו ממש 

קשה לנו  אנחנו תמיד מזדהים עם יוסף ולכןוצריך להרוג אותו. 

ו אותו מרחוק אבל בוא לקבל שהם התנכלו ליוסף כבר כשראו

הם לא רוצים להתקרב אליו כדי  -נסתכל על זה מהצד שלהם 

ת קיום לעם הזה. נכון שאבא לא נ. הוא סכבעצמם לא ליפול

אבל גם יצחק גם לא ראה שעשו מסוכן ושאסור  -רואה כך 

יוסף הוא עשו, יש לו תכונות של עשו, מבחינתם לברך אותו. 

יש לו כוחות עשוויים מסוכנים ביותר. ראובן לא חולק על 

'זה לא נכון שאבא לא -הם אלא רק אומר ששל תובנה הזוה

'להשיבו אל אביו', כי  -יכול לעזור פה. בואו נחזיר אותו לאבא 

זה', אני מאמין שיעקב אבינו עוד יכול להציל את האח הסורר ה

כבר אי אפשר איתו לעשות שום  ואילו האחים סוברים שזהו זה,

דבר. מקרה אבוד. יהודה משתתף איתם והם יושבים לאכול 

 לחם.

 ונזיד עדשים? הוא אפילו ניגב אכל לחם, זוכרים מי עודאגב, 

, זוכרים? גם אז זו היתה סעודת הבראה עם את הקערה

פטירתו של אברהם, והנה גם הם יושבים לאכול סעודת 

הבראה אחרי שחרצו את דין יוסף למוות והשליכו אותו לבור. 

שבית דין, אחרי שגזרו דין, אינם יכולים לשנות את גם נזכור 

ר הדין שלהם, במיוחד אם הקב"ה היה איתם בתפיסה גז

                                                           
ְגֹלֱאֹלה   'ה-ת לַ ְסָתר  ַהנ  " 13 נ   ְל  ּו   ּו  נ  ת ָל  ינּו ְוַהנ  ּו  ָב  נ  ד י  ..." )דברים כ"ט, םעֹולָ  ַע 

 מאז יש ערבות גם על הנסתרות. -כ"ח( 
בניסיון נואש הלך  ,כאשר ראה שאביו לא אוהב את בנות כנען ,גם עשו 14

 .ח 'את מחלת בת ישמעאל אחות נביות לו לאשה'ולקלקבל הכרה 

שלהם. והנה הם נושאים את עיניהם והם רואים ארחת 

שההבדל בינו לבין כישמעאל הוא דוד רבא שלנו  -ישמעאלים 

עשה תשובה בסוף דווקא הדוד השני, עשו, הוא שישמעאל 

'רבותי,  - יהודהואז אומר להם  14.לקב"ה ימיו. ישמעאל מתפלל

ו, אבל בואו נשנה את גזר הדין ונקבע ברור שצריך להרוג אות

שהוא לא ימות כעשו אלא נשלח אותו לישמעאל, שיהיה כמו 

עשו'. זו גם יהיה לא שרק  -הישמעאלים הללו, שיתבולל 

הם הולכים ומחפשים  הסיבה שכאשר הם יורדים למצרים

'כי הוא ישמעאל, שטוף בזימה, מזרע  -אותו בשוק של זונות 

 חם'. 

'כי אחינו בשרנו הוא, ולא הורגים ישראל,  -להם יהודה אומר 

אפילו הוא מומר. הוא נשאר ישראל, ולכן נמכור אותו'. לימים 

את  קולטוהוא הבין יהודה איזה חטא נורא הוא עשה אז 

כל שגם מי ש ,'לבלתי ידח ממנו נידח' -בעולם ד שלו התפקי

 -עשרת הדיינים הגדולים בישראל יחד עם הקב"ה החליטו 

'אני הרגתי  -ליוסף  עדיין אסור להרוג אותו, ואז הוא אומר

וני המלך תשאל אדם אואחריות.  מקבלאני  - 'אחיו מת'אותו!. 

איננו', התשובה היא שלא אני אמרתי האחד למה אמרו קודם '

אבל מבחינתי הוא מת כי  'איננו'את זה. מבחינת האחים הוא 

חטאתי בזה', ולכן 'עלה את הרעיון למכור אותו!. האני זה ש

אמר רבי עקיבא שמזה זכה יהודה למלכות כי הוא תפס שאי 

 שר להרוג יהודי שחטא. זה גיוואלד!אפ

הודה מודה אצל תמר שהוא נכון שי -לזה  מעולם לא שמתי לב

עשה טעות שהיה איתה וכו', אבל מה שבעצם יהודה אומר 

אני אחראי על התינוק. ' יש כאן את העובר הזה במעיה,הוא 

הוא זכה למלכות, ובזה  -ואני ערב עליו'  ילד יהודי הזה, הוא

ומידת שלו שהודה בתמר. ודאי שיש כאן גם את מידת האמת 

הנקודה המרכזית  ואומר לא זובא רבי עקיבא אבל וכו',  הענווה

שבגללה הוא זכה למלכות, לא זה מה שהופך אדם למלך. 

וישר והרבה  ,אפשר להיות עם זה נשיא הסנהדרין, וצדיק

אבל מלך הוא מי שאין לו משלו כלום  -נוספים  דברים טובים

זה  מלך על כולם.הוא והוא מגלה שעם ישראל הוא עם אחד, 

שהוא כי מצד העלמא דאתכסיא אין אף אחד  -יסוד הערבות 

אחד יש  לאיתגליא לכמהשני. ברור שמצד העלמא ד יותר

המעלה שלו, הייחודיות שלו, אין דומה תלמיד חכם מובהק למי 

אני ומשה  -שהוא עם הארץ, אבל מצד העלמא דאיתכסיא 

  15רבנו זה אותו דבר!

 את הערבותלפרוע 

שולח ישי את דוד בנו הקטן אל אחיו שנמצאים  כאשרכך גם 

 -הוא אומר לו  .במערכה מול הפלישתים

ץ  ַקח ה ְוָהֵרִ֥ ִ֑ ֶחם ַהזֶּ ה ֶלֶּ֖ ָרִ֥ ה ַוֲעש ָ ִלי֙א ַהזֶָּ֔ ת ַהּקָ יָך֙ ֵאיַפּ֤ א ְלַאֶח֙ ָנּ֤

יךָ  ה ְלַאֶחִֽ ֲחֶנֶּ֖ ּמַ ר .ַהִֽ ִבֶּ֖יא ְלש ַ ה ּתָ ּלֶ י ֶהָחָל֙ב ָהֵאָ֔ ֶרת ֲחִרֵצּ֤ ת ֲעש ֶָ֜ ֵאְ֠  ְוְ֠

כפי שכבר הזכרנו את אמירתו של רבי שלמה קרליבך ע"ה 'לא כל יהודי ו 15
 הוא קדוש, אבל כל יהודי הוא קודש הקודשים'.



 

6 

ם ְוֶאת ְוֶאת ָהָאִֶ֑לף ו  לָ֔ ד ְלש ָ ְפק ִ֣ יָך֙ ּתִ ח ַאֶח֙ ִֽ ּקָ ֶּ֖ם ּתִ תָ ּבָ )שמו"א י"ז,  .ֲער 

 י"ח(-י"ז

  -חז"ל אומרים שם 

כיון שהיו ישראל באותה שעה בצרה, שהיה הרשע הזה 

הרי השעה אמר ישי לדוד בנו, מחרף ארבעים יום וכו', 

לקיים אותו הערבות של זקינך שערב את בנימין מיד אביו, 

לך והוצא אותו מערבותו, שנא'  שנאמר אנכי אערבנו, אלא

ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ערובתם תקח, ואין ערובתם 

  ויגש ח'( , מה' בובר,)תנחומא אלא ערבות

ותפרע את  ,קח את עשרת חריצי החלב, את עשרה הלחם'

. אולי יש מי שחושב שמה שהתחייב עליה יהודה' הערבות

ממש לא. זה  -שהפחיד את דוד המלך היה להילחם נגד גלית 

קטן עליו. המסירות נפש שלו היתה לקבל את ההצעה של 

לקחת את בתו לאשה. לא שהוא לא רצה את זה, הוא  -שאול 

  -הבין מצוין שעוד רגע יצאו בכותרות 

ִרְבב תִָֽיו...  ו ְוָדִוֶּ֖ד ּבְ ֲאָלָפָ֔ אּול֙ ּבַ ה ש ָ  )שם י"ח, ז'( ִהּכָּ֤

ך להיות נרדף עד הוא ידע טוב מאד למה הוא נכנס, שהוא יהפו

 אבל הוא ערב!  -סוף ימי שאול 

בחסידות, על פי הקבלה, יש שני מושגים שמתארים את 

'ממלא כל עלמין'. -'סובב כל עלמין' ו -הופעת הקב"ה בעולם 

וממלא כל עלמין זה  'עלמא דאיתכסיא'סובב כל עלמין זה 

. 'סובב' אין הכוונה שהדבר חיצוני לי ושאיני 'עלמא דאיתגליא'

יכול לתפוס אותו אלא שכפי שבעיגול אין גדול ואין קטן, אין 

התחלה ואין סוף, כך אין הבדל בין משה רבנו לביני. זה יהודה 

'לבלתי ידח ממנו נדח', 'היתה יהודה לקדשו'. לעומת זאת,  -

עלמא דאיתגליא זה ממלא כל עלמין, זה איך הדברים מופיעים 

מקבל יוסף של ההופעה הייחודית ומתגלים פה. את הכח הזה 

 הצדיק. אי אפשר בלי יוסף הצדיק. 

 ערבהיום 

הושענא רבא הוא היום של דוד המלך. חז"ל קוראים ליום הזה 

ארבעת  -ל בין ערבות ואחדות 'יום ערבה', לשון ערבות. יש הבד

הלולב הוא כפות תמרים והוא נפסל המינים מבטאים אחדות. 

דר באילנו משנה  ,פרי עץ הדר'', האתרוג, עליו נפרציםאם 

לשנה דהיינו שהוא מאחד את כל עונות השנה, בהדס צריכים 

והערבה היא  ,לצאת שלשה עלים מנקודה אחת, 'חד קינא'

כי היא גדלה באחווה עם  -היחידה שנקראת על שמה 

לא שהאחדות 'דגדלא באחוונא'. זה המין היחיד  חברותיה.

יא חייבת עוד וכדי שתהיה אחדות ה מופיעה בו בפני עצמה

 אחרים כמותה. 

את  הנשיאשקבעו בזמנו של הלל  מביאההגמרא בירושלמי 

 את החודשן יותר לקדש לוח השנה הקבוע, כאשר לא היה נית

 מון ציווה את האחראים על מה לתת דגשעל פי עדים, ורבי סי

- 

                                                           
 לשון הברכה, כפי שמבריכים ענף לתוך האדמה. 16

ר' סימון מפקד לאילין דמחשבין יהבון דעתכון דלא תעבדין 

לא תקיעתה בשבתא ולא ערבתא בשבתא ואין אדחקתון 

ר' סימון צווה  -תרגום ] עבדון תקיעתה ולא תעבדון ערבתא

תנו  -( את סדר קביעת החדשים בשנה)לאלו שמחשבים 

שאז )תעשו שתקיעת ראש השנה תחול בשבת דעתכם שלא 

, ולא (יעת שופר בגלל השבתיהיה צורך לבטל מצות תק

ים לו לקישאז לא יוכ)תחול בשבת  (יום הושענה רבה)שערבה 

פי חשבון ל). ואם תהיו דחוקים (את המנהג של חיבוט ערבה

, , תעשו לבטל תקיעת ראש השנה(הלוח לעשות או זה או זה

הושענה רבה שיום )ל תעשו לבטל את מנהג חיבוט ערבה וא

)ירושלמי, סוכה, פ"ד,  .([יחול בשבת ויבוטל מנהג חיבוט ערבה

 ה"א(

ראש השנה אם יצא בשבת ותתבטל תקיעת השופר שהיא 

לא נורא. אבל יש להקפיד שהושענא רבא לא  זה -מדאורייתא 

מנהג ערבה )והשו"ע מביא את זה יצא בשבת כדי שלא ייבטל 

להלכה שלפי זה אכן נקבע כל הלוח(. אנחנו שומעים? כל 

החגים, כל לוח השנה, כל מקדש ישראל והזמנים בנוי על זה 

שיש יום ערבה שלא ייבטל. שופר? לא נורא, יהיה בשנה 

הבאה. אבל ערבה? זה מאסט! אין יהודי בלי ערבה. זה יום 

מסוימת ביום הזה לנקודה . כאשר מגיעים 'פיתקא טבא'

שמים בצד את הלולב ואת  - )כל אחד לפי מנהגיו( בתפילה

 -האתרוג. עכשיו בלי צדיקים, רק ערבה. בלי טעם ובלי ריח 

הוספה, תוספת, זה  יוסף הוא לשון עכשיו סובב כל עלמין.

ה. בלי -ו-ה-י - בהושענא רבא ,ועכשיו -ממלא כל עלמין 

 תוספות.

הזכרנו כבר כמה פעמים את הפיוט שנאמר בימים הנוראים 

  -בתפילה 

 קדוש וברוך. –ליושב תהילות, לרוכב ערבות 

זה יום ערבה. הקב"ה יושב על  'רוכב ערבות'אין לי ספק ש

והוא רוכב  ,הפשוטים יהודיםההתהילות, התהילים שאומרים 

הם המרכבה  על אלו שהם בלי טעם ובלי ריח, -על הערבות 

  16והוא קדוש, נבדל, והוא ברוך. -שלו 

ים סוף נבקע כי הוא ראה את ארונו של יוסף, אבל למה זכה 

יהודה למלכות? כי נחשון בן עמינדב קפץ לים וגילה ששום דבר 

 בעולם לא יעמוד בפני יהודי כי הוא יהודי. 

 -דוד המלך אומר בתהילים 

יֵון ְמצּוָלה  י ּבִ . ָטַבְעּתִ י ָבאּו ַמִים ַעד ָנֶפש  יֵעִני ֱאל ִהים ּכִ ש ִ הו 

ָטָפְתִני.ְואֵ  ּב ֶלת ש ְ י ַמִים ְוש ִ אִתי ְבַמֲעַמּקֵ )תהילים ס"ט,  ין ָמֳעָמד ּבָ

 ג'(-ב'
  -ובהמשך 

י  )ט'( מּוָזר ָהִייִתי ְלֶאָחי ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאּמִ

  -כמה קושי לדוד, אבל 
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י ֱאל ִהים יַע ִצּיו   ּכִ ש ִ ם ָעֵרי ְיהּוָדה ְוִיְבֶנה ןיו  בּו ש ָ ּוהָ  ְוָיש ְ . ִויֵרש 

 ()שם ל"ו

 זה הפרק שמדבר איך מהכל צומח ובא משיח.

 ה עם ד' באמצע"הוישם 

כל אומר ש, שפתחנובו רבנאל שבלסיים באאני מבקש 

וא ההברכות שנותן יעקב לבנים באות להראות איך יהודה 

  -. בסוף הברכות כתוב הראוי למלכות

ְך א תִָֽם ... ַרִ֥ ו  ּבֵ ִבְרָכתֶּ֖ ִ֥ר ּכְ יש  ֲאש ֶ ם ִאֹּ֛ ָתָ֔ ֶרְך או   )מ"ט כ"ח( ַוְיָבִ֣

  -ומעיר שם רש"י 

 לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו ברך אותו, מה

 לפי שנתן ליהודה גבורת ארי תלמוד לומר ברך אותם?

, יכול ולנפתלי קלותו של אילה ולבנימין חטיפתו של זאב

 .תלמוד לומר ברך אותם שלא כללן כולם בכל הברכות?

את כל התכונות כולן. אנחנו בתוכו כל אחד מהשבטים מכיל 

זאב, כל אחד יש בו כולנו כל אחד וכל אחד אנחנו. כולנו איילה, 

אחד הוא יהודה. כך אומרים חז"ל על מרדכי 'איש  מלכות, כל

 . , איש ימיניאבל היה משבט בנימין -יהודי' 

 -'אני בנימין. אם הוא חטא  -זה מה שטוען יהודה באזני יוסף 

 -אני חטאתי'. וכששומע את זה יוסף הוא 'לא יכול להתאפק' 

 17.להתאפק מעתה לא רק במובן הרגיל אלא גם שאסור לו

מדבר מבין ואם יהודה 'מאותו רגע הוא מתבטל וכפוף ליהודה. 

 .'את השרביטלו אני מעביר  -את הערבות 

יוסף לא נבחר באמת למה  אומר האברבנאל, פלאי פלאות,

 -למלכות? 

והנה ביאר הזקן כל זה להגיד שהיה יוסף בטבעו שנוי 

 . מאחיו

רבים דנו במילה 'שנוי' שאיננה מובנת כל כך בדברי 

ברבנאל, וניסו לבאר שהכוונה 'שנוא', אבל אין זה מסתדר הא

הכוונה היא שהיה , ולכן נראה לענ"ד שםעם המשך הדברי

צדיק יסוד עולם, יוסף יכול היה לשנות  יוסף שונה מאחיו. הוא

, , לרומם אותוכל אחד, לקחת כל אחד מהאחים ולהפוך אותו

 -אבל 

ומפני זה לא היה נאות למלכות כמו יהודה  ,והם מקנאים בו

ו לו בני אביו. כי אהבת המלך תלויה שיודוהו אחיו וישתחו

 .באהבת עמו ואנשיו אליו, עם השגחת השם

בא עם הוא , שעכשיו 'אביך ויעזרךמאל ' ,יוסף הוא כח עילאי

יוסף קיבל ו את הכח הזה. נו שיש בנעבודה מופלאה ומגלה ל

עצמו, -ממנואצל יהודה זה בא את הברכה הזו מלמעלה ו

יהושע קיבל ברכה מלמעלה וכלב מעצמו כן  - בעבודה אישית

יתר המרגלים, את השתטח על קברי אבות. הוא ראה את 

והוא אמר  ם, הוא ראה לולבים ואתרוגיהשכל והסברות שלהם

 'זה לא שייך אלי', ולכן זכה לבתי מלוכה.  -

                                                           
אכמו ".. 17 ֙ר ֶאת ל ָ֣ ל ְלַבכ  ה ֶבן יּוַכַ֗ ֲאהּוָבָ֔  ..." )דברים כ"א, ט"ז(ָהָ֣

יהודה הוא שם יוסף תפקידו הוא להיות הצדיק בשבטי ישראל. 

 כל יהודי -ני הוא גילוי שם ה' א'זה קידוש ה'.  -הוי"ה עם ד' 

. ומפני זה זכה 'הוא יהודי מעצם היותו, הוא גילוי שם ה'

 למלכות.

 א דלתתא אנחנו בונים את כל חיינו,שבאתערות -הידיעה זו 

מנהג  כשאין יום ערבה במקדש, וכדי לא לבטל אתכיום שגם 

מתנהל הלוח  על פי זהעדיין של חביטת הערבה בבית הכנסת, 

כל עם ישראל ידע מתי חל יום כיפור, מתי ליל הסדר ומה זה ו

 .בה, בזכות הערבותהערבזכות  – לל איש יהודיבכ

כל ענין משיח הוא להעלות אותנו לעלמא דאיתכסיא שנעבור 

ואז יתגלה שכל ישראל  ,את כל הגילויים, את משיח בן יוסף

שנזכה  'ועשה אותם אחד'. -ערבים זה בזה ולכן עץ אחד 

 .אבב" עלינו לעולם ימלוךהמלך יתגלה ו דודשבעז"ה 
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