
לבנו  ע“ה  אבינו  יעקב  בין  הפרידו  מנשוא  קשה  ודאגה  געגועים  שנות  ושתיים  עשרים 
אהובו. במהלך עשרים ושתיים שנים אלו האמין יעקב אבינו בכל לבו כי יוסף עדיין חי (ראה 

ב“ר צא ו) ולא איבד מעולם את התקווה לשוב ולהתאחד עמו.

יעקב  ירא  כו),  (מה  ַחי“  יֹוֵסף  כי: ”עֹוד  התבשר  ויעקב  המיוחל  הרגע  הגיע  סוף  סוף  כאשר 
תתחיל  כך  בשל  שמא  חשש  שיעקב  ג)  (מו  יונתן  בתרגום  שביאר  כפי  למצרים,  מירידתו 
הגזרה הקשה שהתבשר בה אברהם אבינו ע“ה בברית בין הבתרים (טו יג): ”ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר 

ִיְהֶיה ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ א ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה“.

כיוון שחשש יעקב מירידתו למצרים הרגיעו הקדוש ברוך הוא ואמר לו (מו ד): ”ָאֹנִכי ֵאֵרד 
.“ה ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶניַגם ָע ִמְצַרְיָמה ְוָאֹנִכי ַאַעְל ִעְּמ

כיסוי העיניים בקריאת שמע
את משמעות ההבטחה: ”ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶני“ ביאר הגאון רבי אברהם יהודה שווארץ 
בהקדמתו הנפלאה לספרו ’קול אריה‘ על פי דברי הזוהר הקדוש על פסוק זה: ”דא היא רזא 

דקריאת שמע“, כלומר, זהו סודה של קריאת שמע.

וביאר: בעולם הזה ובפרט בגלות הקשה שבה אנו שרויים, עובר כל אחד מאתנו קשיים 
זאת  לראות  תמיד   זוכים  איננו  אך  לטובה,  הכול  כי  הידיעה  על  אנו  אמונים  מעטים;  לא 
בעינינו, אבל לעתיד לבוא, בעולם האמת, יזכו הכול לראות כיצד כל מקרה ומקרה שעבר 

עלינו היה לטובה.

כעין זה דרש ה‘חתם סופר‘ על הכתוב בפרשת כי תשא (שמות לג כג): ”ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ַּכִּפי ְוָרִאיָת 
הפנים  הסתר  שולט  הגלות  בזמן  כי  ֵיָראּו“,  א  ּוָפַני  ֲאחָֹרי  ֶאת 
ואיננו יכולים לראות את הטוב שבכל מאורע המתרחש עמנו, 
אך לעתיד לבוא יתקיים בנו: ”ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחָֹרי“ - נוכל להביט 

לאחור ולראות כיצד הכול היה לטובה.

היה  לא  שרבי  הגמרא,  הביאה  ב)  (יג  ברכות  במסכת  והנה, 
בשעה  אלא  שמע,  בקריאת  שמים  מלכות  עול  עליו  מקבל 
שהעביר ידיו על עיניו (ראה טור או“ח סא). ובטעם הדברים ביאר 
ה‘  ִיְׂשָרֵאל  ”ְׁשַמע  בקריאת:  הכוונה  עיקר  כי  אריה‘,  ה‘קול 
כמידת  לנו  שנראה  מה  שבין  האמונה  היא  ֶאָחד“  ה‘  ֱאֵקינוּ 
 - (אלוקים)  הדין  כמידת  לנו  שנראה  מה  ובין  (הוי“ה)  הרחמים 
הכול נובע מן המקור הבלתי נדלה של רחמיו וחסדיו יתברך. 
לפיכך היה רבי מכסה את עיניו, ללמדנו כי בכל מקרה ומקרה 
העובר עלינו, אל לנו להתבונן בנראה לעיני הבשר שלנו, כי 
אם להבין ולהשכיל שהכול נעשה לטובתנו בחסד וברחמים.

לאור זאת יש לבאר מפני מה דרש הזוהר על הפסוק: ”ְויֹוֵסף 
ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶני“ שטמון בו סודה של קריאת שמע, משום 
היסוד  את  ליעקב  הוא  ברוך  הקדוש  רמז  זה  בפסוק  שאף 
האמור, שמהקורות עם יוסף עליו ללמוד כי תכלית כל מאורע 

ַאל  ”ְוַעָּתה  ה):  (מה  לאחיו  עצמו  יוסף  שהעיד  כפי  לטובה,  הוא 
ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ְמַכְרֶּתם אִֹתי ֵהָּנה ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱאִהים ִלְפֵניֶכם“ - לבסוף 

התברר כי כל השנים הקשות שעשה במצרים היו לטובה.

וכשם שבסיפורו הקשה של יוסף נוכחו הכול לראות כיצד סובב הקדוש ברוך הוא את כל 
מה שנראה היה כל העת כרעה לתכלית הטובה, כך גם ירידתו של יעקב למצרים תהיה 

לתכלית טובה - ”ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשם“ (מו ג) . (’קול אריה‘ אות ז‘)

כעין דבריו כתב גם ה‘משך חכמה‘ על פסוק זה: ”‘ָיִׁשית ָידֹו‘ - יעצום עיניך לבל תחקור ובל 
תסתכל אחרי דרכי ההשגחה כי גבהו עד מאוד. כי מי פילל ומי מילל אשר תכלית צערו 
של יוסף יגיע לבסוף לידי כך שידור במצרים ויהי לשליט עליה, ויפרסם דעות צודקות, 

וכל הארץ יהיו כפופים לו. וזהו הטעם שאמר: ’ָיִׁשית ָידֹו‘ כלומר - יכסה את השקפת עיניך 
וייתן בך הבנה מחודשת“.

גם זו לטובה
יסוד נפלא זה עומד מאחורי הוראתו של רבי עקיבא במסכת ברכות (ס ב): ”לעולם יהא אדם 
רגיל לומר: ’כל דעביד רחמנא לטב עביד‘“, הוראה שאף הוא עצמו השתמש בה בכל צעד 
ושעל בחיי המעשה, כפי שהביאה הגמרא שם את המעשה הידוע ברבי עקיבא שהלך לעיר 
אחת כשברשותו נר, חמור ותרנגול, וכשעמד מחוץ לעיר כבה הנר ומתו החמור והתרנגול. 
’כל דעביד רחמנא לטב עביד‘. ואכן, לבסוף זכה רבי עקיבא  רבי עקיבא הגיב מיד ואמר: 
לראות את השגחת ה‘ בעיניו, כאשר כנופיית שודדים עלתה אל העיר ושבתה את יושביה, 

ואז התברר שאילו היו הנר, החמור והתרנגול קיימים, לבטח היה מגלים אותו השודדים. 

בהנהגתו זו המשיך רבי עקיבא בדרך רבו הגדול (ראה שבועות כו א) ’נחום איש גם זו‘, שכונה 
כך משום שרגיל היה לומר: ”גם זו לטובה“. כפי שכתב ה‘ארחות צדיקים‘ (שער ט, וראה שו“ע 
או“ח רל ה): ”ירגיל פיו לומר ’גם זו לטובה‘ או ’כל מה דעביד רחמנא לטב עביד‘ כי יש כמה 
קוץ  ישב  האחד  בספינה,  לעבור  שהלכו  אדם  בני  לשני  משל  טובות...  סופן  אשר  רעות 
ברגלו עד שלא היה יכול לילך בספינה, וחברו נכנס בספינה לעבור. התחיל זה לקלל את 
יומו. לימים שמע שנטבעה הספינה ומתו האנשים אשר בה, אז התחיל זה לשבח לבורא 

יתברך, כי ראה שהיתה זאת כדי להחיותו“.

הרעה עצמה היא הטובה
דברי  בין  חילוק  יש  כי  מבואר  (ויחי)  יוסף‘  יעקב  ’תולדות  בספר 
’כל  שאמר  עקיבא  רבי  זו:  גם  איש  נחום  לדברי  עקיבא  רבי 
דעביד רחמנא לטב עביד‘ היה מסתכל על הרעה כרעה, אך 
זאת  לעומת  טובה.  ממנה  תצא  שבעתיד  ובטוח  סמוך  היה 
נחום איש גם זו קבע שאפשר להסתכל על הרעה עצמה בעין 

טובה, וממילא תיהפך היא מיד לטובה.

ובאותה מידה שמדד נחום כך מדדו לו, כמובא בגמרא (תענית 
כא א) שכאשר שלחו עמו תיבה מלאה באבנים טובות כדורון 
בעפר,  האוצר  את  לו  החליפו  שגנבים  גילה  ובלילה  לקיסר, 
אמר ’גם זו לטובה‘ והמשיך בדרכו. ואכן לבסוף הפכה הרעה 
שבאמצעותם  וחיצים  לחרבות  העפר  הפך  כאשר  לטובה, 

ניצח המלך את אויביו.

הנס?  על  נחום  סמך  כיצד  לתמוה,  מקום  היה  והנה לכאורה 
של  מבטו  מנקודת  כי  ה‘תולדות‘,  זאת  יישב  האמור  לפי  אך 
נחום לא היה זה בגדר נס כלל, משום שהיה בו ביטחון מלא 
היה  יכול  ולכן  טוב,  בעצם  הוא  כרע  לו  שנראה  הדבר  שגם 

להמשיך בדרכו כאילו לא אירע דבר.

נסיים במשל נפלא שבאמצעותו השיב מרן ה‘חזון איש‘ לכמה 
למאורעות  הסבר  שביקשו  הנוראה  השואה  ניצולי  יהודים 
הוא  רואה  והנה  חייט,  של  מלאכתו  לבית  שנכנס  באדם  ”מעשה  עליהם:  שעברו  הקשים 
לעבר  לזעוק  אדם  אותו  החל  מיד  לקרעים.  אותו  וגוזר  עין  מרהיב  בד  החייט  נוטל  כיצד 
החייט: ’וכי נטרפה דעתך, מדוע אתה הורס את הבד הנפלא?!‘ אך החייט סימן לו שימתין 
עד גמר המלאכה. ואכן, לאחר כמה שעות התברר כי קרעי הבד חברו יחדיו והפכו לבגד 

מהודר.

גם אתם“, סיים ה‘חזון איש‘, ”עד עתה כל מה שראיתם הוא כיצד קורע החייט את הבגד 
לקרעים. מאחל אני לכם שתזכו בקרוב לחזות בעיניכם בבגד הנפלא שיתפור הקדוש ברוך 
הוא מקרעים אלו, בגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו אמן“ (מעדותו של הגר“י ניימן זצ“ל, 

’אוצרות התורה‘).

פרשת ויגש

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
סודה של קריאת שמע

יעקב בסוד אמן
ַוּיֹאֶמר   ;ַחֶּיי ְׁשֵני  ְיֵמי  ַּכָּמה  ַיֲעקֹב  ֶאל  ַּפְרעֹה  ”ַוּיֹאֶמר 
ַיֲעקֹב ֶאל ַּפְרעֹה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה“ 

(מז ח-ט)

כחשבון  קפ“ב  בגימטרייה  ’יעקב‘  של  שמו 
כן  וכמו  ’אמן‘,  פעמים  שתי  של  הגימטרייה 
הגימטרייה של ראשי התיבות ’פרעה אל יעקב‘ ושל 

ראשי התיבות ’יעקב אל פרעה‘ היא צ“א.

זו  בשאלתו  כי  רמז,  בדרך  לומר  אפשר  זאת  לאור 
התעניין פרעה אצל יעקב מהו סוד עבודתו ואריכות 
ימיו בעולם הזה? והשיב לו יעקב כי תכלית עבודתו 
ו‘אדנ“י‘  ’הוי“ה‘  שם  את  לייחד  היא  הזה  בעולם 
[בגימטרייה ’אמן‘] שזהו גם התיקון הנעשה בעניית 

אמן.
’מאור ושמש‘

שמירה בזכות אמן
בתאריך ז‘ בטבת יחול היארצייט של הגה“ק רבי משה דוד ַוואלי זצ“ל, תלמידו המובהק ואיש סודו של רבנו הרמח“ל.

 הרמ“ד הותיר אחריו ספרים רבים וחשובים העוסקים בפנימיות התורה, אשר ביניהם ניתן לראות פעמים רבות 
עד כמה החשיב את מצוות עניית אמן, עומקה וסגולתה.

וכך כתב הרמ“ד על הפסוק: ”ָּברּו ה‘ ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן“ (תהלים פט נג):
בתיבות ’לעולם אמן ואמן‘ רמז לנו הכתוב, כי אותו ייחוד קדוש העולה מעניית אמן, 

אשר מכוחו נשמר עם ישראל מאז ומעולם, הוא שילווה ויגן עלינו לאורך 
כל ימי הגלות והוא שיעמוד לישועתנו באחרית הימים.

הבה נתחזק במצוות עניית אמן בכוונה, בפרט אחר ברכות השחר,
ובכך נזכה להגנה ולשמירה המובטחת למדקדקים לענותה כהלכתה.
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נדירות  בפעמים  אך  סיפור,  שבכל  הטוב  הסוף  את  לראות  אנו  זוכים  תמיד  לא 
נפתח לפנינו סדק צר שדרכו יכולים אנו להיווכח שגם המקרה הקשה ביותר יכול 

להתהפך לטובה הגדולה ביותר. ועל כך בסיפור שלפנינו:

ליל הבדולח הזכור לשמצה היה תפנית חדה בחייהם של יהודי גרמניה. אחר עשרות 
להרגיש  החלו  הגבוהה,  והחברה  הכלכלה  בצמרת  השתלבו  שבהן  בשנים  ומאות 
את האדמה רועדת תחת רגליהם. האנטישמיות שחבויה הייתה תמיד מתחת לפני 
היהדות  ריכוזי  לעבר  מאיימות  זרועות  שולחת  באחת,  ראשה  את  הרימה  השטח, 

באירופה בכלל, ובגרמניה בפרט.

מיטלטליהם,  את  גרמניה  מיהודי  אלפים  מאות  ארזו  מכן  שלאחר  השנים  במהלך 
בחרו  אחרים  רבים  הבוערת.  האדמה  את  ועזבו  למכור  היה  שניתן  מה  כל  מכרו 
להמשיך, עד כמה שניתן, בשגרת חייהם, והיו גם כאלו שדאגו למלט לכל הפחות 

את ילדיהם מן הסכנה האורבת לפתחם.

מעמדי פרֵדה סוחטי דמעות הפכו לחזון נפרץ בקרב המשפחות היהודיות הרבות 
שנותרו בגרמניה. בזה אחר זה נשלחו קבוצות נערים וילדים למסע מפרך אשר איש 

לא ידע מתי וכיצד יסתיים, אם בכלל.

רוחות המלחמה כבר החלו לנשב בעוז, בעת שדרכו רגליה של אחת מאותן קבוצות 
נערים על אדמת אנגליה, ובטרם הספיקו הנערים להתאקלם במקום החדש כבר 
פרצה המלחמה במלוא העוצמה. גרמניה הפכה ליריבתה המרה של אנגליה, ואלפי 
נתיני האויב ששהו באותה עת על אדמת אנגליה הפכו בבת אחת לחשודים בריגול.

כך, בטרם הספיקו להתמקם בביתם החדש ולנוח מתלאות הדרך, ושוב מצאו את 
עצמם בעיר הנמל ליברפול, מועלים על אניית משא רעועה וחורקת, בדרך ארוכה 
ושורצת סכנות שאמורה הייתה להובילם לחופי אוסטרליה, לשם החליטו הבריטים 

להגלות את אותם ’מרגלים‘.

גם תנאי הקיום היום-יומיים לא היו  הדוחק והצפיפות באנייה היו קשים מנשוא, 
פשוטים כלל: המזון והשתייה ניתנו במשורה, המיטות לא היו ראויות לשמן, ומעל 

הכול קיום המצוות היה משימה לא קלה כלל ועיקר.

בכל יום היה עליהם למצוא פתרון חדש כדי לזכות להתפלל במניין. גם התפילה 
בשפה  כתובים  בודדים  סידורים  היו  ברשותם  בעבורם.  קלה  הייתה  לא  עצמה 
להשתמש  זוכה  מתפלל  כל  כאשר  ליד,  מיד  עברו  התפילה  שבמהלך  הגרמנית, 

בסידור רק דקות מועטות בטרם היה עליו להעבירו לחברו. 

למרות כל זאת המשיכו הללו להקפיד על תפילה בכל יום, עד לאותו יום נמהר שבו 
נגזלה מהם גם אפשרות זו.

הועלו  אניות  שלאותן  שגרמה  אופיינית  בריטית  אטימות  של  תוצאה  זו  הייתה 
ותחזוקה.  שמירה  בתפקידי  הומר  שלהם  המאסר  שעונש  מורשעים  עבריינים 
הנוסעים,  של  הדלים  בצרורותיהם  ומחטטים  לתאים  מתגנבים  היו  אלו  פושעים 
הללו  היו  מכן  לאחר  בזדון.  מהם  נחמס  ערך  כבעל  היה  שנראה  חפץ  כל  כאשר 

מתיישבים בירכתי האנייה ובוחנים את שללם.

המים  אל  משליכים  היו  המיותרים  ואת  לעצמם,  נטלו  הערך  בעלי  החפצים  את 
פליטים  אותם  של  עולמם  כל  פעם  לא  היו  אלו  ’מיותרים‘  חפצים  השוצפים. 
אומללים, שהותירו מאחור בית, הורים ואחים שלא ידעו האם יזכו וישובו לראותם.

האנושה  המכה  את  כי  דומה  אך  יתואר,  בל  לסבל  לנערים  גרם  שכזה  אובדן  כל 
שכנו  שבו  הקדושה  תשמישי  ארגז  את  הפושעים  שגילו  בעת  הללו  קיבלו  ביותר 

הסידורים היקרים מכול.

למסך  מבעד  ההמומים.  הנערים  עיני  למול  המים  אל  הארגז  הושלך  אחד  ברגע 
הדמעות הביטו הללו בעיניים כלות בספרים הקדושים שצפו על פני המים דקות 
ספורות עד ששקעו במצולות כליל. מכאן ואילך, ידעו, יהיה עליהם להסתדר בלי 
ספרי הקודש והם לא ידעו כיצד יעשו זאת, והכאב המר על אובדן הסידורים פילח 

את לבם הכאוב.

*

אחד  של  ישן  זיכרונות  יומן  גרמניה  בעיתוני  התפרסם  מכן  לאחר  שנה  ארבעים 
הדברים  בין  השנייה,  העולם  מלחמת  בימי  הגרמני  הצוללות  מערך  ממפקדי 

שנכתבו בו נכתב כך:

בריטית.  באנייה  לפריסקופ  מבעד  הבחנו  שגרתי  מבצע   סיור  בעת  פלוני,  ”ביום 
הפקודה הברורה שניתנה לנו הייתה לירות מבלי להסס! וכך אכן עשינו: הטענו את 

טיל הטורפדו בכַן השיגור ולחצנו על הדוושה. הטיל הראשון לא פגע.

כן השיגור הוטען בשנית. עמדנו לשגר את הטיל כאשר לפתע צעק עלינו אחראי 
מהאנייה  שהושלכו  בגרמנית  הכתובים  בספרים  הבחין  הוא  לעצור.  הפריסקופ 
וצפו על פני המים והסיק כי מדובר בספינה המובילה שבויים גרמנים. הסתלקנו 

מהמקום במהירות...“

להפוך  מאז  הספיקו  שכבר  הקבוצה  מחברי  לאחד  הדברים  נודעו  דרך  לא  בדרך 
לאבות ולסבים. הלה סיפר זאת לכמה מחבריו, והדבר הפך עד מהרה לשיחת היום.

ההכרזה: ”כל  בהתגשמות  בחוש  לראות  הכול  זכו  שבה  נדירה  הזדמנות  זו  הייתה 
מאי דעביד רחמנא לטב עביד“.

’לקח טוב‘, אמונה ונחמה עמ‘ לה

מקור לג‘ הפסיעות
”ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה“ (מד יח)

כתב הרוקח בתחילת הלכות תפילה, כי טרם גשתו להתפלל תפילת שמונה עשרה, על 
המתפלל לפסוע ג‘ פסיעות קדימה [וכן פסק הרמ“א (או“ח צה א)].

מקור למנהג זה למד ה‘רוקח‘ מן העובדה שהמילה ”ויגש“ נאמרה בתנ“ך ג‘ פעמים: א. 
”ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם“ (בראשית יח כג), ב. ”ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה“ (בראשית מד יח) ג. ”ַוִּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא“ 

(מלכים א‘ יח לו).

תשובה מהפכת דין לרחמים
”ֻׁשבּו ִׁשְברּו ָלנּו ְמַעט אֶֹכל“ (מד כה)

כתב הרה“ק בעל ’צמח צדיק‘ מוויז‘ניץ: הגימטרייה של ’לנו‘ היא פ“ו, כגימטרייה של שם 
אלה-ים המסמל את מידת הדין; רמז לכך שבאמצעות התשובה ניתן להפוך את מידת 
הדין למידת רחמים, וזהו שכתוב ’ֻׁשבּו‘ - התשובה, ’ִׁשְברּו ָלנּו‘ - שוברת את מידת הדין.

המתים מצטערים בצער החיים
”ְוָהָיה ִּכְראֹותֹו ִּכי ֵאין ַהַּנַער ָוֵמת ְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדי ֶאת ֵׂשיַבת ַעְבְּד ָאִבינּו ְּבָיגֹון ְׁשֹאָלה“ (מד לא)
אם  החוטא  את  מעניש  הוא  ברוך  הקדוש  אין  כי  ידוע  הן  יצחק‘:  ה‘עקידת  בעל  ביאר 

מחמת עונשו ייגרם סבל לאחרים שאין העונש מגיע להם. 
כיוון  להענישו,  יכול  אינך   - בעונש  חייב  בנימין  אם  אף  ליוסף:  יהודה  טען  זאת  לאור 

שהעונש יגרום סבל וצער ליעקב הצדיק שבוודאי אינו חייב בכך.
על פי דבריו ביאר מהר“ם שיק (שו“ת, או“ח רצב) את סיבת סגולתה המיוחדת של תפילה על 
קברי צדיקים: בעת התפילה מצטערים המתים בשומעם את צרותיהם של המתפללים, 
וצער זה הרי לא נגזר עליהם. לפיכך מושיע הקדוש ברוך הוא את החיים הפוקדים את 

קברם.

אמונתו התמימה של יוסף
”ָׂשַמִני ֱאִהים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים“ (מה ט)

תמה הרה“ק רבי ישראל מרוז‘ין: וכי איזו בשורה יש ליעקב הצדיק בכך שבנו מולך על 
כל ארץ מצרים? וביאר: המילה ’שמני‘ יכולה להתחלק לשניים ולהתפרש כשתי מילים 
נפרדות: ’שם אני‘, ולפי זה יש לומר שיעקב בא לבשר כאן לאביו כי ’שם אני אלוקים 
לאדון לכל מצרים‘ - לא די שעדיין אני מחזיק באמונתי התמימה, אלא שמנצל אני את 
עובדת היותי שם כדי להשפיע וללמד את המצרים שהאלוקים יתברך הוא האדון לכל 

מצרים!
את  אלו  בדבריו  לאביו  להדגיש  בא  יוסף  כי  ופירש,  הוסיף  זצ“ל  ניימן  יעקב  רבי  הגאון 
אותו  שהעלה  זה  הוא  שפרעה  היה  נראה  בשר  לעיני  כי  יתברך,  בבורא  אמונתו  חוסן 
מאשפתות לדרגת מלך, ובכל זאת האמין יוסף באמונה שלמה ש‘שמני אלוקים לאדון‘ 

- הקדוש ברוך הוא זה שמינה אותו למלך.  
          ’דרכי מוסר‘ 

תפילה בלחש תמיד מתקבלת
”ְוַהּקֹל ִנְׁשַמע ֵּבית ַּפְרעֹה“ (מה טז)

’ַהּקֹל  התורה  כתבה  מה  מפני  זה:  פסוק  על  א)  י  (ויגש  הקדוש  הזוהר  למד  נפלא  יסוד 
ִנְׁשַמע‘ בכתיב חסר? כדי ללמדנו שהתפילה בלחש, חסרת הקול, הנאמרת מעומק הלב 

היא התפילה שתמיד מתקבלת! 
מלזעוק  היא  ”שבת  א):  יב  (שבת  חז“ל  למאמר  מקוצק  השרף  של  פירושו  נודע  וכבר 
הגדולה  הזעקה  זוהי   - מלזעוק  פיו  את  חוסם  אדם  כאשר  כי  לבוא“,  קרובה  ורפואה 

ביותר, ורפואתו קרובה לבוא.
’מקדש מעט‘ תהילים כב כה

הסיבה שתיקן יעקב דווקא את תפילת ערבית
”ַוּיֹאֶמר ֱאִהים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְראֹת ַהַּלְיָלה“ (מו ב)

האבות הקדושים כולם היו נביאים, אך למרות זאת רק אצל יעקב אבינו מצינו שהתגלה 
אליו האלוקים ב‘מראות הלילה‘, בפס‘ זה וכן לעיל בחלומו המוזכר בפרשת ויצא. טעם 
הוא  ברוך  הקדוש  אליו  שהתגלה  ובכך  למצרים,  לגלות  יעקב  היה  שעתיד  הוא  הדבר 

בלילה הראה לו כי גם בחשכת הגלות עדיין שורה השכינה בישראל.
יסוד זה נרמז אף בלשון הכתוב (תהילים כ ב): ”ַיַעְנ ה‘ ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם ֱאקֵי ַיֲעקֹב“, 
הנאמרת  ערבית  תפילת  את  שתיקן  הוא  יעקב  דווקא  מה  מפני  להבין  נוכל  שממנו 

בחשכת הלילה.
’משך חכמה‘

מדוע מיהר יעקב לקרוא את שמע?
”ַוִּיּפֹל ַעל ַצָּואָריו ַוֵּיְבךְּ ַעל ַצָּואָריו עֹוד“ (מו כט)

פירש רש“י: ”אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא 
את שמע“.

לכאורה תמוה: ממה נפשך, אם יעקב ויוסף נפגשו בזמן חיוב קריאת שמע, מדוע לא 
קרָאָהּ  מה  מפני  שמע,  קריאת  זמן  הגיע  טרם  ואם  אביו,  עם  יחד  שמע  את  יוסף  קרא 

יעקב?
ביאור נפלא לכך הביא ה‘מנחת יצחק‘ (עה“ת) בשם חותנו רבי פנחס צימטבוים רבה של 

גרוסוורדיין:
הן ידוע בפי כול חידושו של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ“ל (הובא ב‘מרא דארעא דישראל‘ 
בשעת  כראוי,  והמצוות  התורה  בדרך  בנו  את  לחנך  מקפיד  שאינו  מי  כי  קלח)  עמ‘  ח“ג 
קריאת שמע הרי הוא כמעיד עדות שקר בעצמו, שכן היאך הוא קורא בפרשה זו את 

הציווי: ”ושננתם לבניך“ ואינו מקיימו?! 
את  והזכיר  שמע  קריאת  את  אבינו  יעקב  שקרא  עת  בכל  כי  לומר,  אפשר  זאת  לאור 
ה‘ חלילה. לכן,  ’ושננתם לבניך‘, נקפו לִבִו על יוסף בנו אהובו, שמא סר מדרך  הציווי 
מיד כאשר נפגש עם יוסף וראה כי נותר איתן בצדקותו, עמד וקרא קריאת שמע בכוונה 

שלמה, מתוך הרגשה ברורה כי הפעם מעיד הוא עדות אמת.

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
סוף טוב - אחרי ארבעים שנה

מעעפני
ל מקור

פנינ סיפם ם
אחר

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


