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 "פ התש מוראפרשת 

 

ְמת  " שַּׂ ְלק   שֶׁ ּיוְֹשב  י חֶׁ י י מ  שת ב  ְדר  מ  ְמת  א ְוֹל ,הַּׂ ְלק   שַּׂ י חֶׁ

ּיוְֹשב   נוֹ י מ  ּׁשּות ְקר   "קבַּׂ

ם ַבּיֹום ָהִראׁשֹון" .א ם ָלכֶּ  , ַוֲעַנף ֵעץ ָעֹבת ,ַכֹפת ְתָמִרים ,ְפִרי ֵעץ ָהָדר , ּוְלַקְחתֶּ

ם לִ   ,ְוַעְרֵבי ָנַחל ה א  ּוְשַמְחתֶּ ם ְפֵני ְיהֹוָ  '(. מ -' כג", )ויקרא, ִׁשְבַעת ָיִמים  - ֹלֵהיכֶּ

. ואשר זכותו  ם"עֹולָ  ְיסֹוד ַצִדיק" כה'(, -)משלי, י'  הנה, יוסף הצדיק, מכונה .ב

   ."ִצּיֹון  ְיסֹוד  ַיֵסד"אנו מזכירים, באומרינו,  

  של  דיומתלמי,  1  מראדומסק זיע"א רבינוביץ הכהן שלמה רבי  ר"האדמו, ש וכידוע

 - מפשיסחא" הקדוש   היהודי"

  - כך על זר ווח, הצדיק יוסףעניין ב לעסוק, ו "תפארת שלמה"בספרה ַמְרבֶּ 

 . 2 "ציון" כמספר עולה ,הצדיק יוסף של שמו של שהגימטריא

 והנה, יוסף הצדיק, זיכך וקידש את דעתו ומעשיו, ושמר על קדושתו וטהרתו, 

ׁש  ָכל ַוְיִהיה'(, " -שמות, א' שכתב רש"י הקדוש, על הפסוק ) וכפי  ך  ֹיְצֵאי נֶּפֶּ   יֶּרֶּ

ׁש  ִׁשְבִעים ,ַיֲעֹקב ף  ,ָנפֶּ י ה ְויוֹס  ם ה  י  ְצר   ", וז"ל:ְבמ 

 צדקתו של יוסף,  ,להודיעך"

 הוא יוסף הרועה את צאן אביו, 

 ".ועומד בצדקו ,ונעשה מלך ,הוא יוסף שהיה במצרים

 בני ישראל,  וד, שנשתעבדו בה, מצינו, את צורת השיעב"שמות" והנה, בפרשת
 

שרי בא-"ברוך ה', בקי אני בכתבי האר"י הקדוש ז"ל כ -על ידיעותיו בתורת הנסתר, התבטא פעם, באומרו  1

 ביתך".יושבי 

 ,156"יוסף", עולה בגימטריא  2

 .156"ציון", עולה בגימטריא 
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 שיעבוד מוחלט, אשר אין כל מוח יכול לתארו במחשבתו,

לֶׁ שיעבוד, אשר שלל מהם כל   . ם אנושצֶׁ

  -זיע"א, פירש את הפסוק )דברים, כו'  קדושה "רבינו ה"אור החייםש עד כדי כך,

 ", כדלהלן:ָקָׁשה  ֲעֹבָדה  ָעֵלינּו ַוִּיְתנּו ,ַוְיַעּנּונּו ,ַהִמְצִרים  ֹאָתנּו ַוָּיֵרעּוו'(, " 

  ,כמותם   רעים אותנו עשו  ,פירוש -' אותנו וירעו" '

 ". הנפש  רצון אליו ימשוך ,כשיסריח  המזג כי

 ומבואר: 

 , כי מטרת שיעבוד מצרים, היתה, לשלול מעם ישראל, בחירה

, ובמידות  ם, באכזריות נוראהְמָצִרישלטון ללא  -עבדו בהם יוזאת, על ידי שש

 רעות. 

 זאת, נבין אל נכון, שכך גם היה שיעבודו של יוסף הצדיק,  נבין וכאשר

 ואשר היה כ"חפץ" פרטי, אשר שולטים בו בכל עת.  שנמכר ללא זכות בחירה,

היתה מפתה אותו לדבר עבירה, יום , והנה, אותה מרשעת, אשת אדונו פוטיפר

 יום,

ּה ַוְיִהי "  י'(, -)בראשית, לט'  וכדכתיב ְבר  ל  ְכדַּׂ   , ֵאלֶּיהָ  ָׁשַמע ְוֹלא  ,םיוֹ  יוֹם - ףיוֹס   אֶׁ

ְצָלּה ִלְׁשַכב  ,"ִעָמּה  ִלְהיֹות ,אֶּ

 דנוקבא, מפתהו יום יום לדבר עבירה.  -דהיינו, שהיה יצר העריות 

לצורך  פוטיפר, קנה את יוסף הצדיק לעבד, -, שהנה, מצינו בגמרא )סוטה, יג' ע"ב(ו

 -לצורך משכב זכור והיינו, עצמו. 

 - ו לעצמו""אמר רב, שקנא

 ",מתוך יופיו ,למשכב זכור"

    דדוכרא, מפתהו יום יום לדבר עבירה. -דהיינו, שהיה יצר העריות  

 והדבר צריך ביאור: 

 כאלו כוחות ותעצומות נפש,  מניין עמד לו ליוסף הצדיק,
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 -שכן, ניסיון זה, שאינו ניסיון גרידא  

 ,עבד, משולל רצוןיוסף הצדיק, 

 , נצוח את היצר הרעל  -ה, אינו יכול בנקל כל אדם, גדול ככל שיהי 

 ובפרט, כאשר הניסיון, הוא ניסיון היצר הרע דדוכרא, והיצר הרע דנוקבא,

 מה גם, שניסיון זה, מתמשך יום יום, 

 ואשתו(, הרי הוא מסכן את קיומו. שבהעדר קיום רצון אדוניו )פוטיפר מה גם,

,   4  זיע"א 3  דהאןמשה א, שכתב הגה"ק רבי לב"בפיוט הקדוש "סוכה ולו .ג

 מצינו:

 "ההדס רומז לשלושה אבות, 

 משה אהרון בדי ערבות,  

 יוסף ללולב חמדת לבבות, 

 דוד לאתרוג כלה כלולה",

מינים, רומז לאחד מהאבות, אשר כל אחד ואחד מהם   ד'-דהיינו, שכל מין ומין מ 

 וכדלהלן: , חידש מידה אחרת בעולם

 - ג' הדסים, הם כנגד ג' אבות

, שהוא עניין הטבה לכל, ואף למי  "מידת החסד" , חידש את אע"ה םרהאבהנה, ד

   ,שאינו זכאי

   , , שהוא עניין הטבה רק לראוי לו"מידת הגבורה " , חידש את אע"ה יצחק

, שהוא גישור ומיצוע בין ב' המידות  "מידת התפארת"את דש , חיאע"ה יעקב

 . הנ"ל

 
 י תיבות:ם, הינו ראשסורת, ששם משפחתן", מציינים מבמשפחות "אדאה 3

 משחתי.נשר אמלך הוד דני א

 שנים. 280-במרוקו, לפני כ מקנס העיר רבה של 4
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 - ב' בדי ערבות, הם כנגד משה ואהרון

ומידה זו מכוונת כנגד משה רע"ה,   הוא מלשון נצחיות, ,"הנצח מידת " דהנה, 

   ,שהביא לעם ישראל את התורה הנצחית

  שבו כיהן  -היא מלשון הודאה, ומלשון "הוד" המרמז על בית המקדש  , ומידת הוד

 . אהרון

ושני מידות אלו, נקראים "בדי ערבות", שאין בהם לא טעם ולא ריח, שעניינם  

 . טעם פנימי בדבר, אלא משום שכך ציוונו הקב"ההוא שיעשם האדם ללא  

עוד אפשר, שנקראים "בדי ערבות", על שם שהיו משה ואהרון יורדים אל  

 . הפשוטים שבעם, המכונים בשם "ערבות"

 - וסף הצדיקהוא כנגד יהלולב, 

 , שהוא חיבור בין שמים לארץ,  "מידת היסוד "דיוסף הצדיק חידש את  

 . חוד למעלה הלולב הוא ארוך עם  פיכך,ול

הדעת למקום הברית, ואשר  המחבר בין עמוד השדרה, , הוא מרמז על ממילאו

 ממנו יוצא הזרע. 

 -והאתרוג, הוא כנגד דוד הע"ה, שהוא הרומז למלכות 

   ,והנה, המלכות יונקת ומקבלת את השפעתה מן הכל

 ל:  וכמו שכתב הגה"ק רבי נחמן זיע"א מברסלב )לקוטי מוהר"ן, א'(, וז"

כי אם מה שמקבלת מהשמש,   -ת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה בחינ וזה "

   ,)זוהר הקדוש, ויחי, דף רלח' ע"א, ורמט' ע"ב(

 ". וזהו בחינת מלכות, דלית לה מגרמה כלום, אלא מה שמקבלת

רבה, פרשה ל', י'(, מצינו ביאור אחר בעניין  )ויקרא תינו ז"ל ברם, בדברי רבו

ׁשֶּ   ד' מינים, וכדלהלן: -ן הושים, עם עניישל האבות הקד רַהקֶּ

ם זֶׁה -' ָהָדר ֵעץ ְפִרי" ' ה  ְדרוֹ  ,ַאְבר  ה  דוֹש שֶׁ ק  רּוְך הַּׂ ה הּוא ב  יב  ה  ְבש  ַמר  .טוֹב  ּנֶּא    ׁשֶּ

  ְוָהַדְרָת ' ,( 'לב - 'יט ,ויקרא)  ּוְכִתיב '.ַבָּיִמים ָבא  ָזֵקן ְוַאְבָרָהם'  ,('א - 'כד ,בראשית)

   ', ָזֵקן ְפֵני 
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ה  -'  ְתָמִרים ַכֹפת' ק  זֶׁ ְצח  י ה, י  ה  פּות שֶׁ קּוד כ  ל ְוע  י עַּׂ ב  חַּׂ  גַּׂ ְזב  מ     ,הַּׂ

ֲעֹקב  זֶׁה -' ָעֹבת  ֵעץ ַוֲעַנף' ה, יַּׂ ס מ  ה  ֲהדַּׂ חּוש זֶׁ ין  ר  ל  ְך, ְבע  י ה כ  ים חּושר   יֲַּׂעֹקב ה  נ     ,ְבב 

ה -' ָנַחל ְוַעְרֵבי'   יֹוֵסף  ֵמת ָכך, ַהָללּו ִמיִנין ְׁשלָׁשה ִלְפֵני ְכמּוָׁשה  זוֹ  ֲעָרָבה  ָמה, יֹוֵסף זֶּ

ָחיו ִלְפֵני  . "אֶּ

והנה, בשלמא לביאור הראשון שביארנו, מובן היטב הדבר, מדוע דומה יוסף  

 -ללולב 

 ל"מידת היסוד", שהיתה מידתו של יוסף הצדיק, וכמו שנתבאר,  שכן, קשור הדבר

ריך ביאור, היאך  הדבר צ במדרש, מדברי רבותינו ז"ל - ברם, לביאור השני

 "מידת היסוד" בעץ הערבה. רמוזה 

 : , כדלהלןובסייעתא דשמיא, יבואר הדבר .ד

 , 277הנה, "ערבה", עולה בגימטריא  ד

 . 5  277וכמו כן, "זרע", עולה בגימטריא 

 - ן ממקום המחשבה, שהוא המוח ּוְמכוֹנ  ן ְמֻכּו  מקום ה"ברית",  והנה, 

 ,מן השדרה  דהנה, הזרע מקורו 

 וכמו שכתב בספר "פתחי שערים" )נתיב מ"ד ומ"ן, פתח כד'(, וז"ל:  

והתולדה המתחדשת ממנו, היא הדעת המתפשטת, שממנו יוצאת אח"כ הטיפה  "

 וכו'.  דרך עמוד השדרה(, בזיווג התחתון")

, נרמזת בעץ  מידת היסוד"וממילא, יובן הדבר היטב, שמידתו של יוסף הצדיק, "

 הערבה.

 
וכפי שכתב רבינו הרי"ח הטוב זיע"א, בספרו הקדוש "לשון חכמים" )חלק ב'(, בתפילה שתיקן לאומרה  5

 קודם "חבטת הערבה", וז"ל:

 ,זרע, ומספר רעז, אשר מספרה עולה ערבה"למען מצוות ה

 ברחמיך, עזר, לזרע שלי,תעשה 

 ". ויהיו כל זרעי, זרע ברך ה'
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, "מידת  עת, היאך זכה יוסף למידתוונן וליתן את הדאלא, שראוי להתב  .ה

 היסוד", 

קריאת פסוקי פרשת "וישב", משמע, שדיבר יוסף הצדיק לשון   פשטות מוהלא, 

 הרע, 

ְשֵרה ָׁשָנה  , ֹתְלדֹות ַיֲעֹקב ֵאלֶּה "ב'(,  - )בראשית, לז'וכמו שנאמר  ן ְׁשַבע עֶּ   , יֹוֵסף בֶּ

ָחיו ַבֹצאן ת אֶּ ה אֶּ ת ְבֵני ִזְלָפה ְנֵׁשי ָאִביוּוא ְוה  ,ָהָיה ֹרעֶּ ת ְבֵני ִבְלָהה ְואֶּ א   ,ַנַער אֶּ ב  ּי  וַּׂ

ף אֶׁ  ם תיוֹס  יהֶׁ ל ֲאב  ה אֶׁ ע  ם ר  ת  ב   ", ד 

 וז"ל: ,מקדם""עדן  7  6  הקדושכתב בספר , ובעניין לשון הרע

 הפוגם ברית הלשון, סופו לפגום גם ברית המעור,  "אמרו רז"ל, כי

כי סופו לעשות  לא יחלל דיבורו לפגום ברית הלשון,רוש, , פי  8וזהו 'לא יחל דברו'  

 בפועל. -מעשה, ככל היוצא מפיו יעשה 

 - 'ומה יתרון לבעל הלשון' 9ונראה לעניות דעתי, כי בא הרמז, בפסוק  

 
 להי, רבי רפאל משה אלבאז זיע"א,-להגה"ק, מרנא ורבנא, המקובל הא 6

 דיין ומו"צ, בעיה"ת צפרו, מרוקו.

 תורת משה", -מכון "ישמח לב מפוארת ומוארת, ע"י  -הספר נדפס ויצא לאור, במהדורה מתוקנת 

של מו"ז, מר דיינא דנחית לעומקא דדינא, הגה"צ רבי דוד מסעוד עובדיה זיע"א, רבה האחרון והנערץ  מיסודו

 מראקש, במדינת מרוקו,-פאס-של העיר צפרו, וראב"ד הערים צפרו

כן, בטיפולו המסור של כל ספרי מרן המחבר זיע"א, הודפסו בהשגחתו ובטיפולו האישי של מו"ז זיע"א. וכמו 

 ירושלים. -בשכונת "בית וגן"  -בי פנחס עובדיה שליט"א, ראש המכון, ורב הקהילה המפוארת דו"ז הגאון ר

 קצה'.-אות למד, ערך לשון הרע, עמודים קצד' 7

ׁשֹו, ֹלא יַח   8 ֹּר ִאָסר ַעל נַפְׁ ס ֻבָעה, ֶלאְׁ ֹּוָה, אֹו ִהָשַבע ׁשְׁ ֹּר נֶֶדר ַליה ֹּצ א ִמפִ "ִאיׁש ִכי יִד ָברֹו, כְָׁכל ַהי יו יֲַעֶשה", ל דְׁ

 ג'(. -)במדבר, ל' 

 א'(, נאמר: -בקהלת )י'  9

לֹוא ָלַחׁש,  ְֹּך ַהנָָחׁש בְׁ ׁשֹון"ִאם יִש  ".וְֵאין יְִתרֹון ְלַבַעל ַהלָּ

 -וכשנעיין בפסוקים שם, לא נזכר הדבר כלשון רבינו זיע"א 
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 - שמדבר על בעלי לשון הרע

 , לשון, ראשי תיבות מילהה בעל לתרון יה מ

 שסופו, גם אות ברית מילה". 

  הקדושים:  ולמדנו מדבריו

 , סופו שיפגום בבריתו,אם הפוגם בלשונוש

 השומר על לשונו, סופו שישמור על בריתו. 

 דושים, תתעורר ותזעק השאלה הבאה: אלא, שלאור דבריו הק 

י יק לשון הרע, על ף הצדדיבר יוסח"ו אם  ח  , היאך יכול היה לעמוד בניסיון ואֶׁ

 ,פוטיפר ואשתו

 וכמו שנתבאר.  והלא, ח"ו, היה בסופו צריך לפגום באות ברית קודש,

יחיאל   10  ת דבריו המתוקים מדבש, של הגה"ק רביא ,ביא בזהאת, נז  וכדי להבין

 הי"ד, וכדלהלן:   ויץמיכל ראבינאו

 
 "ומה יתרון לבעל הלשון".

זיע"א, והוא ב"ילקוט שמעוני" )קהלת, רמז תתקפט'(, שוב תרתי וחיפשתי, ומצאתי את מקורו של רבינו 

 וכדלהלן: 

 -"ריש לקיש אמר, לעתיד לבא מתקבצין כל החיות אצל הנחש, ואומרים לו 

 ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך, 

 . ומה יתרון לבעל הלשוןאומר להם, 

 מה אתה נושך באבר אחד, וכל האברים מרגישין,  ומפני

רּו לבעל הלשון   שהוא עומד כאן והורג ברומי". -אומר להם, ולי מה אתם שואלים, ִאמְׁ

 מחבר הספר הנפלא "אפיקי ים",, ורבה של העיירה סטוצ'ין 10

 נרצח על קידוש ה', בזמן מלחמת העולם השנייה, על ידי הנאצים ימ"ש,

 "."בינה במקראמובא בתחילת חלק ב', של ספרו "אפיקי ים", תחת מאמר 
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ְשֵרה ָׁשָנה ,ֹתְלדֹות ַיֲעֹקב ֵאלֶּה"ב'(,  - ')בראשית, לז בפסוק  דהנה, ן ְׁשַבע עֶּ   , יֹוֵסף בֶּ

ָחיו ַבֹצאן ת אֶּ ה אֶּ ת ְבֵני ִזְלָפה ְנֵׁשי ָאִביו ,ָהָיה ֹרעֶּ ת ְבֵני ִבְלָהה ְואֶּ ַוָּיֵבא   , ְוהּוא ַנַער אֶּ

ם  תיֹוֵסף אֶּ  ל ֲאִביהֶּ  ", ִדָבָתם ָרָעה אֶּ

 ישנם ג' תמיהות: 

ת ְבֵני ִזְלָפה ְנֵׁשי ָאִביוא נַ ְוהּו" במה שנאמר .א ת ְבֵני ִבְלָהה ְואֶּ ", צריך  ַער אֶּ

 למדינו, ביאור, מה בא הדבר ל 

,  "ַוָּיֵבא"", צריך ביאור, מהו הלשון  ִדָבָתם ָרָעה תַוָּיֵבא יֹוֵסף אֶּ במה שנאמר "  .ב

 , ר"ַוְיַספֶּ כי לכאורה היה מתאים יותר לשון " 

ם  ת ַוָּיֵבא יֹוֵסף אֶּ במה שנאמר "  .ג ל ֲאִביהֶּ , צריך ביאור, וכי  "ִדָבָתם ָרָעה אֶּ

 . ו"ָאִביל אֶּ , היה צריך להיות כתוב " יעקב אע"ה לא היה גם אביו של יוסף, ואם כן

דהפסוק בא, לומר, עד כמה גדלה צדקתו של יוסף ע"ה, שלא בא  "והנראה בזה, 

ָחי חלילה להוציא דיבה על    , ואֶּ

 , דיןהר על פי ורק, דכוונתו היתה לטובה, ובאופן שמות

ין בזה, אם רואה באחד שעושה דבר שלא כהוגן, והוא רוצה לגלות לאביו או  הדד

 -, ולהחזירו למוטב  יחו אותו על זהו, שיוכ לרב

 יש בזה, איזה תנאים עקריים: 

 שמקודם, יוכיח לו בעצמו, .א

 , אז מותר לגלות לאביו או לרבו שיוכיחוהו, ואם לא יועיל

 ותר לגלות, ועיל, מ תו לא ת וכן, אם משער שתוכח

 שלא יגדיל העוולה יותר,  .ב

 ה, וכיו"ב,ולא יוסיף שום דבר שיכול להגדיל העוול 

 , ולא ליהנות ח"ו מפגם חבירו". שיכוין דווקא לתועלת .ג

 היטב הדק:   - דק היטבה  ,ומעתה, יתבארו כל הקושיות
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ת ְבֵני ִזְלָפה ְנֵׁשי ָאִביו"  מה שנאמר .א ת ְבֵני ִבְלָהה ְואֶּ    ", ְוהּוא ַנַער אֶּ

ישקודם שגילה יוסף הצדיק לאביו את מעשה בא להורות לנו,  ח  קַּׂ הוא  ו,אֶׁ ל  ש 

לֶׁ  פֶׁ  ,, האם מותר הדבר על פי דיןסבַּׂ

   - משרת את בני השפחותומחמת שהיה יוסף הצדיק, משמש ו

, ממילא, לא  רואה שהם מזלזלין בפני השפחות הוא - ראייתוחשב, שמכיוון שב

 ,תתקבל תוכחתו כלל ועיקר

 , ר"ַוְיַספֶּ "  ולא", ִדָבָתם ָרָעה תַוָּיֵבא יֹוֵסף אֶּ מה שנאמר "  .ב

 ,יפור"להורות, שלא הוסיף שום דיבור, כמו שיוכל להיות בס

אורק ' ב  ּי   ,"וגירעון , כמביא דבר ממקום למקום ממש, בלא הוספה'וַּׂ

ם תַוָּיֵבא יֹוֵסף אֶּ "  מה שנאמר .ג ל ֲאִביהֶּ  , ו"ָאִביל אֶּ " ולא , "ִדָבָתם ָרָעה אֶּ

 -  ליעקב אע"ה על מעשיהם של האחים  ר להורות, שבשעה שסיפ

ם"  סיפר זאת, כאילו היה יעקב אע"ה  - ו"ָאִבי"בלבד, ולא  "ֲאִביהֶּ

מפגם לתועלת דווקא, ולא ליהנות ח"ו , בדבריו להודיעך, שנתכווין יוסף הצדיק

י ח   ו. אֶׁ

 , נפש ותעצומות כוחות כאלו - הצדיק ליוסף לו ועמד  מניין, נשכיל ונבין ומעתה,

 , ואשתו פוטיפר בניסיון לעמוד

ל כל כלליו  דכיוון שהיו כל מעשיו לשם שמים, ובכל דבריו היה בודק את הדין ע

 , זכה לגבור על היצר הרע, ולחדש את מידתו, "מידת היסוד". ופרטיו

 , וז"ל: וש )פרשת וישב, תורה אור, ז'(השל"ה הקד כתב  .ו

"ושמעתי מקצת המקובלים )עיין ספר הגלגולים, פרק מא'. מגלה עמוקות,  

 ,   11 כי רבי עקיבא היה הגלגול של יוסףואתחנן, אופן עג'(, 

 
 :ארוכה מארץ מידה ,ית גלגול רבי עקיבאיסוג 11

 ,שהוא גלגולו של זמרי בן סלוא ,יש אומרים
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 אע"ה, גלגולו של יעקביש אומרים, שהוא 

 רע"ה, של משה וגלגולשהוא יש אומרים, 

 ,של שמעון וגלגוליש אומרים, שהוא 

 ,בן חמורניצוץ משכם יש אומרים, שהוא 

 ,שכרישיש אומרים, שהוא גלגולו של 

 הצדיק, יוסףיש אומרים, שהוא גלגולו של 

 .מיעל וסיסראשהוא יש אומרים, 

  :(ן מה שכתב רבינו הרי"ח הטוב זיע"א )"בן יהוידע", סנהדרין, צו' ע"בויעויי

  ,שהיה רבי עקיבא בן אחר בן, לבן שנולד מיעל וסיסראשלרבינו הרמ"ע מפאנו סבירא, 

 שרק היה ניצוץ של יעל וסיסרא.  א,ומה שאין כן, לרבינו האר"י ז"ל סביר

 .אור"לקיבא עצא י"ודורשי רשומות דרשו בזה, "יעל", ראשי תיבות, 

)שער הגלגולים,  רבי האר"י ז"להמהרח"ו זיע"א משמו של כתב  ובטעם הדבר, שיצא רבי עקיבא מסיסרא,

 , וז"ל:הקדמה לח'(

 , יםהגר נשמות וכל, הזונה ורחב, ורות, תמר של, הטעם זהו וכן" 

 , ותמר יהודה ומזווג, המואביה רות מן שבאים, יחשוהמ, דוד בית מלכי וכל

 , סיסרא של בניו מבני שהוא, גרים בן עקיבא' ר וכן

 ,בתוכם עשוקה נשמה להוציא ,אותה ומרמה, הקליפה עם עושה ה"שהקב ,ותחבולה המרמה היא זו כי

 ".זה והבן

 ,למעשה אף אחד לא חולק ,בעניין גלגולו של רבי עקיבאאת דעות החולקים בשביל להבין , ינינויולענ

  ב' דברים: יודעז"ל,  האר"ירבינו מי שמבין בתורת הגלגולים של כי 

ובחינת  ,איש אחרובחינת הרוח יהיה מ ,שבחינת הנפש יהיה מאיש פלוני ,הרבה פעמיםשייך ש .א

 - אחר אישהנשמה יהיה מ

 ,בבן אדם אחד ,וכל זה

 - "ל דעות-א"מסיבות של שצריך לעבור להגיע לתיקונו,  ,שמהמסלול של ניצוץ הניש  כמו כן, .ב

 - כו'ו ,וגלגול של סיסרא ,שרבי עקיבא הוא גלגול של יוסף אנו מוצאים,לפעמים  ,ןכל וע

 .יש ניצוץ שעבר מאחד לשני ,כי בכולם
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 . בן יוסף ולכך נקרא עקיבא

רבי  , יבא הרמז במיתת 'אחד'שיוסף הוא  -ולפי מה שכתבתי למעלה )אות ג'( 

 -  'יצתה נשמתו באחד'שאמרו )ברכות, סא' ע"ב( עקיבא 

 שהוא נשמת יוסף.  

והנה בענין יצתה נשמתו באחד קבלתי בו סוד אחד, שבאמת לא היו רק תשעה  

מגולגלים, כי ראובן לא חטא, וכן יוסף ובנימין, רק שהם שתפו השכינה עמהם  

   וכביכול כאילו היתה השכינה עוזרת במעשה הזה,כשעשו החרם, 

 ול נשמת רבי עקיבא היתה במקום השכינה לסבול,  וכביכ

 בשביל האחד.   -וזה יצתה נשמתו באחד  

והטעם, כי רבי עקיבא הוא מגרים, ונכנס תחת כנפי השכינה, כלומר, במקום 

 השכינה.  

מכל מקום נראה בעיני, דקבלה זו אינו סותר למה שכתבתי, כי רבי עקיבא הוא  

כמו שכתב הזהר )ח"א,   יוסף שהוא המרכבה,נה הוא גלגול יוסף, כי שיתוף השכי

 דף קפח' ע"ב( שתחלת ירידת יוסף למצרים היה התחלת גלות מצרים.  

והנה, גלו ישראל למצרים שכינה עמהם )מגילה, כט' ע"א(, וכן בכל הגליות,  

והקדים הקדוש ברוך הוא השריית יוסף להשכינה. ודבר זה יתבאר לקמן )אות  

 כז', ואילך(.  

 נת יוסף הוא השכינה וגלגול רבי עקיבא, והוא עקיבא בן יוסף, צא, בחינמ

 ".תחת השכינה  ,ויצתה נשמתו באחד

במסכת תענית )כא' ע"א(, ביארה הגמרא, מדוע נקרא התנא הקדוש "נחום  .ז

 -איש גם זו", בשם זה 

 ",גם זו לטובה ,אמר  ,מילתא דהוה סלקא ליה "דכל

   :ובמסכת ברכות )ס' ע"ב( מצינו

 
 אלא רק חלק ניצוץ קטן ממנו. וכו', מסיסרא רקשנשמת רבי עקיבא היתה  ,אבל אין לומר
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לעולם   ,וכן תנא משמיה דר' עקיבא ,משום רבי מאיר - הונא אמר רב אמר רב "

 ",כל דעביד רחמנא לטב עביד  ,יהא אדם רגיל לומר

והנה, נחום איש גם זו, היה רבו של רבי עקיבא משך כב' שנה, וכמבואר במסכת  

 -חגיגה )יב' ע"א( 

 וא"כ, צריך ביאור, מה חידש רבי עקיבא שאין בדברי נחום איש גם זו. 

 ב' בחינות, וכדלהלן:  בזה יש זה, דונראה לבאר ב

   ,היתה, לומר, "כל דעביד רחמנא לטב עביד"  ,בחינת רבי עקיבא

 לטובה עשה זאת הקב"ה, ,דהיינו, אף שכרגע נמצאת הרעה לפנינו, בכל זאת

 שסופו יהיה טוב. ,כלומר, שבכל דבר רע, צריך להאמין

   ,"ם זו לטובה היתה, לומר, "ג ,ברם, בחינת נחום איש גם זו

דהיינו, שאותה הרעה שלפנינו, אינה רעה כלל וכלל, אלא טובה גדולה עד  

 למאוד. 

מופלג שליט"א, שנתכוונתי בזה לדברי הגה"ק רבי אהרון ראטה  והעירני בזה ת"ח 

 זיע"א, בספרו "שומר אמונים" )דרוש הביטחון, פרק ז'(, וז"ל: 

 באריכות שם,   - כי מובא בסה"ק פתגמין קדישין בשם הבעש"ט הק' ,הנה דע אחי"

 - כי בענין בטחון

 - 'גם זו לטובה' ,(' ע"אכא  ,יש בחינת )תענית

   '.כל מה דעביד רחמנא לטב עביד ' ,(ע"ב ס'  ,ויש בחינת )ברכות

 -ופירש הוא הקדוש ז"ל החילוק 

שיאמין שמאתו יתברך שמו   ,הוא ,'כל מה דעביד רחמנא לטב עביד'כי הבחינה 

  ,לא תצא הרעות ח"ו

 אך טוב וחסד יוצא מאתו, 

אז עומדים עליו   ,ומגיע לעולמות התחתונים - רק בהשתלשלות הטובה

  ,ומתהפך הצירוף ח"ו ,עונותיו  מקטריגים ח"ו בסיבות
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ממתינים מן השמים על אמונתו של זה האיש, ואם מתחזק בבטחונו   ,אבל

ובוודאי מזה הרע יצמח   ,שבוודאי מאתו לא תצא הרעות - ואמונתו באלקיו

 - ית לוויתהווה לו אחר כך טובה, רק שעדיין אינה נגל

 ן למדת הרחמים,  ומתהפך מדת הדי ,ממתיק הדין ,על ידי האמונה ובטחון ,אזי

 שיתהפכו לו הצרופים לטובה,  ,ויזכה האדם הלזה

   ,בעגלא ובזמן קריב ,ויתגלה לו טובה וישועה ונחמה גדולה רבה ועצומה

 ח"ו. ,מכלל הן אתה שומע לאו ,אבל

   ,הוא יותר עמוק ,'גם זו לטובה'ובחינת של 

ם רע  שהיסורים בעצם טובה גדולה, ולא היה שו - ן באמונה גדולה כל כך שמאמי

 מעולם, 

 שהוא דבר עמוק,  ,וכתיב שם

 ". ובאמת הוא דבר עמוק 

ָך ֹלא" יח'(, - )ויקרא, יט' על הנאמר בפסוק .ח ת ְבֵני ַעמֶּ  , ִתֹקם ְוֹלא ִתֹטר אֶּ

 , "ֲאִני ְיֹהָוה  ,ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך

   :ידועים ומפורסמים דבריו של רבי עקיבא )ירושלמי, נדרים, פ"ט ה"ד(

   ,"זהו כלל גדול בתורה "

 וביאר בזה ב"קרבן העדה", וז"ל:  

 ." 12  שבשמירת מצוה זו, ינצל מהרבה עבירות "

 
 ", וז"ל: פני משהוכעין זה ביאר ב"  12

 ,שמתוך זה יזהר במשאו ומתנו עם הבריות ,עיקר גדול הוא לקיום התורה ,'ואהבת לרעך כמוך'מקרא של " 

  ,ובכלל זה הקנאה והכבוד וכיוצא באלו

 ".ויקיים רוב המצות ,ימנע מהרבה עבירות ,ועי"ז
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מיא, נראה לומר, שחידש לנו רבי עקיבא ב' דברים, בכדי להינצל  שובסייעתא ד

, וכמו שנתבאר לעיל משם ה"עדן  וונותאשר הוא הגורם את כל הע  - מלשון הרע

 , ומתוך כך נוכל לקיים את כל התורה כולה, מקדם"

 ד בין אדם למקום, האחד, הוא כנג

 , והשני, הוא כנגד בין אדם לחבירו

 וכאשר יתבאר להלן: 

אדם למקום, התקין לנו רבי עקיבא, להסתכל על כל   של בין כנגד מצוות .א

 דבר באופן חיובי, 

 , והוא, "כל דעביד רחמנא, לטב עביד"

 -  לנו רבי עקיבא  ביארמצוות של בין אדם לחבירו,  כנגד .ב

 ", הוא "כלל גדול בתורה", ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָךשמאמר ה' יתברך " 

 - כי על ידי שמתבונן האדם בזולתו, כאילו הוא עצמו

 -  אינו מדבר עליו דברי לשון הרע

 וכמו כן, הוא אינו חושב עליו מחשבות זרות ורעות.

 מירת ב' יסודות אלו, נמנע האדם מדברי לשון הרע, וטעם הדבר, הוא, שבש 

 , בקדושת הברית. מתעלה, ומתקדש, וממילא, הוא עולה

ל האדם וכאלא, שבשמירת הברית, ללא לימוד התורה הקדושה, לא י .ט

 -זמן לאורך  להתקיים 

 והגם, שישמור את פיו ולשונו, מדברי לשון הרע ורכילות,

 וכפי שיתבאר להלן. 

דהנה, כאשר נתבשר יעקב אע"ה, שיוסף בנו בחיים, לא נחה דעתו, עד שראה את  

   ת,העגלו

 ן הוא עמל בתורה, , שעדיי הסיק מכךו
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ר   ַוְיַדְברּו "  כז'(, - ')בראשית, מה אמר הכתובוכפי ש ר ִדבֶּ ֵאָליו ֵאת ָכל ִדְבֵרי יֹוֵסף ֲאׁשֶּ

ם ת ָהֲעָגלוֹ   ,ֲאֵלהֶּ ר ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵשאת ֹאתוֹ  ת ַוַּיְרא אֶּ ם  ,ֲאׁשֶּ  , "ַוְתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביהֶּ

 , וז"ל: הקדוש וביאר בזה רש"י 

 בפרשת , ממנו כשפירש עוסק היה במה, להם מסר סימן -' יוסף דברי כל את" '

 ... ערופה עגלה

 ". ממנו שפירשה  ,שכינה עליו שרתה -' יעקב רוח ותחי'

היה בעל מידות טובות ומהוגנות,  והנה, רבי עקיבא, גם בזמן היותו עם הארץ, 

 ,  13ולפיכך הסכימה רחל להינשא לו  

 קדמה לח'(, וז"ל: ה)שער הגלגולים, תחילת   ובכל זאת, כתב רבינו האר"י זיע"א

"ולסבה הנזכרת נכנסה נפש גדולה וקדושה כזו בר' עקיבא, שהיה בן גרים, ולא  

   ,מזרע ישראל

פת זרע יוסף, שיצאה מבין צפורניו, בעת הרהורו באשת  יהיא טוהסבה היא, לפי ש

 אדוניו כנודע.  

 - דף י"ד ריש ע"ב ,בפרשת ויקרא ,ונודע מ"ש בזהר

 קשה לאעברא זוהמא מיניה, אפילו עד תלתא דרי.   ,כי הגר

ם  כיון שר' עקיבא היה בן גרים, בהכרח שנאחזו בו החצונים בהיותו ע ,ואח"כ

 , כנזכר" ארץה

 . שבזמן שהיה רבי עקיבא עם הארץ, נאחזו בו החיצוניםוהיינו, 

 .ואפשר, שהוא מחמת שלא היה אז "בן תורה"

 , ונתעלה ונתקדש, 14  אשר הלך ללמוד תורה בגיל ארבעיםברם, לאחר מכן, כ

 ועמד בו,  רת הברית,שמין שוב נתנסה בעניי

 וכדאיתא באבות דרבי נתן )פט"ז, ב'(: 
 

 , סב' ע"ב.עיין במסכת כתובות 13

 כדאיתא באבות דרבי נתן, פ"ו, ב'. 14
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   , אחד הגמון  אצל קורצא אוכילו  ,לרומי כשהלך ... עקיבא  רבי"

   ,חתנים  ככלות - וקשטום ,וסכום  ,רחצום ,יפות  נשים   שתי לו  גר יוש

   ,הלילה  כל עליו  מתנפלות  והיו

   ,אצלי חזור ,אומרת  וזאת . אצלי  חזור ,אומרת זאת

  .אליהן פנה  ולא ,ומרקק ,ביניהם יושב והיה

 - ההגמון  פני והקבילו ,להן  הלכו ,[לשחרית]

 . הזה לאיש משתתננו ,ותוהמ לנו הושו ,לו ואמרו

   ,לו  וקרא שלח

 ?לנשים עושים  אדם שבני כדרך - הללו הנשים  עם עשית לא  מה ומפני ו,ל מר א

 ? המה  יפות לא

 ?הן   כמותך אדם בנות לא

   ?אותן ברא   לא ,אותך שברא  מי

 ", ושרצים וטרפות נבלות מבשר  עלי  בא ריחן ,אעשה מה  ,לו אמר

שותו של רבי עקיבא, בשמירת הברית, ובלימוד  והיינו, שמחמת התעלותו והתקד

 התורה הקדושה, בקדושה ובטהרה,

 , ונשתמר מן היצר הרע.זכה

, הוצרך לתקן ב'  , דלכאורהי עקיבא גלגול יוסף הצדיקהיה רב  ונראה, דלפיכך

 דברים: 

 עניין הטיפין שיצאו מיוסף הצדיק,   .א

דהגם, שנתבאר אצל יוסף הצדיק, שכל מעשיו היו לשם שמים, וח"ו שדיבר  .ב

 לשון הרע, 

 -בכך מכל מקום, היות וחשדוהו האחים 

 -"זה כלל גדול בתורה"  שאמר  תיקנו רבי עקיבא, בזה
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  ְוָאַהְבָת בירו, תלויים ועומדים במצוות "והיינו, שעיקר המצוות של בין אדם לח

 . "ָכמֹוָך ְלֵרֲעָך

  ְיסֹוד  ַצִדיקנקרא בשם "ומעתה, יובן היטב, מה שמצינו אצל יוסף הצדיק, ש 

 ",םעוֹל  

 שאמר לו רבי דוסא בן הרקינס:  , 15  י עקיבאוכעין זה, מצינו אצל רב 

כמותך ירבו   ... ועד סופו עולםששמך הולך מסוף ה ,אתה הוא עקיבא בן יוסף"

 , " 16  בישראל

, הוא, שמו של רבי עקיבא בן יוסף הולך בכל העולםדטעם הדבר, שהיה ונראה, 

יק"מעין דוגמת   ד   ",עוֹל ם ְיסוֹד  צַּׂ

, והיה   17  בחסידות יתירה נתנהגהצדיק, כיוון דהיה רבי עקיבא גלגולו של יוסף ד

 לך בכל העולם. הושמו 

, ללא לימוד תורה, אינה תופסת כלל ועיקר ויסוד זה, ששמירת הברית .י

 דרבי נתן, פרק כו', ב'(:  אמרו רבי עקיבא בפירוש )אבות

 לו, מה שעשה בילדותו,  "מעשה ברבי עקיבא, שהיה יושב ושונה לתמידיו, ונזכר

 -, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש להי-מודה אני לפניך ה' א אמר,

 ". ולא שמת חלקי מיושבי קרנות בשוק

 נעשה לו בילדותו", ואפשר, דמה שנזכר רבי עקיבא, ב"מה ש

 
 יבמות, טז' ע"א. 15

 רבינו גרשם מאור הגולה )בבא בתרא, יב' ע"ב(, וז"ל:חא, יעויין מה שכתב אגב אור 16

 ".ליה מזלא בתורה ובעושר, כוותיה דרבי עקיבאדקים לן, דלא היה מעולם גברא כוותיה ... דלית דהוה " 

, שבשעה שהיה בבית האסורים, , במסכת עירובין )כא' ע"ב(בעניין חסידותו של רבי עקיבא, עיין עוד 17

 ,חבריו החמיר על עצמו בנטילת ידים כדברי

שאפשר, שרבי עקיבא היתה חסידותו יתירה על  ועיין עוד מה שכתב רבינו ניסים גאון )ברכות, נז' ע"ב(,

 חכמתו.
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 החיצונים בו, בזמן היותו עם הארץ,  הוא, התגברות

 , וכשנהיה מתופסי וחובשי בית המדרש, כבר נתעלה ונתקדש

 ולפיכך, הודה להקב"ה על כך. 

 ובסייעתא דשמיא, נראה לבאר ולומר: 

האדם  שעל ידי ש כבר נתבאר בדברינו,  ", ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָךדהנה, בהנאמר " 

 ע מלדבר עליו לשון הרע, מלמד טוב על חבירו, נמנ 

 שת הברית. ובכך, שומר על קדו

 ,"כלל גדול בתורה" נראה, דהסיבה שדבר זה, הואו

מחמת, שהאדם המתייגע בעמל התורה הקדושה, ונמנע מלדבר לשון הרע, ובכך 

 - שומר על קדושת הברית 

 ,זוכה לקיים, את כל מצוות התורה הקדושה

דם לקיימם  זוכה האנגד תריב' מצוות שכיוון, ש"ברית", אותיות תריב', וכ

 כתיקונם, בשעה שהוא מקדש את בריתו,

 תריג' מצוות כתיקונם.-ובכך, הוא זוכה לקיים את כל ה 

  מהלכות ' כב בפרק, ם"הרמב  רבינו של המפורסמים כדבריודברים אלו, הם ו

 : ל"וז, 'כא הלכה  ביאה איסורי

ל ְגדוֹל ה" כ  ְפנֶׁה, ָאְמרּו ֹזאת מ  ְצמוֹ  יַּׂ ְבתוֹ  עַּׂ ֲחשַּׂ י ּומַּׂ ְבר  ה ְלד  יב,  תוֹר  ְרח  ְעתוֹ  ְויַּׂ ה  דַּׂ ְכמ  ח   , בַּׂ

ין א  ת שֶׁ בֶׁ ְחשֶׁ יוֹת מַּׂ ת ֲער  רֶׁ בֶׁ ְתגַּׂ ל א ,מ  נּוי  ְבל ב ,אֶׁ ן פ  ה  מ  ְכמ  ח   . הַּׂ

יהָ  ,ֵחן ְוַיֲעַלת ֲאָהִבים ַאּיֶּלֶּת''(, יט -' ה, משלי) אֹוֵמר הּוא  ּוַבָחְכָמה   , ֵעת ְבָכל ְיַרּוָֻּך  ַדדֶּ

 ." '  דָתִמי ִתְׁשגֶּה ְבַאֲהָבָתּה

 ולפיכך בברכת המזון, תקנו לנו רבותינו ז"ל: 

ִהְנַחְלָת ַלֲאבֹוֵתינּו" ְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ְבִרית ְותֹוָרה, ַחִּיים ּוָמזֹון  ,ַעל ׁשֶּ ץ חֶּ רֶּ  ", אֶּ

יתהקדים, " הל"  "ְבר   -" תוֹר 

 - כיוון שכך הוא הסדר 
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ית"שו בזה, שאך הדגי  ה"לא ל "ְבר   .ו יכול להתקיים, אינ"תוֹר 

 והוא מאמר רבותינו ז"ל )אבות, פ"ג, משנה ט'(: 

ְטאוֹ " ְרַאת חֶׁ ּי  ל שֶׁ ת כ  מֶׁ ּיֶׁ ְתקַּׂ תוֹ מ  ְכמ  תוֹ, ח  ְכמ  ת ְלח  מֶׁ    ,קוֹדֶׁ

ְטאוֹ  ת ְלִיְרַאת חֶּ מֶּ ָחְכָמתֹו קֹודֶּ  . "ת , ֵאין ָחְכָמתֹו ִמְתַקּיֶּמֶּ ְוָכל ׁשֶּ

 יזכינו ה' יתברך, להתקדש ולהטהר במעשינו, 

 וממילא, נזכה ללמוד את התורה הקדושה בקדושתה ובטהרתה, 

 ובכך, תהא תורתינו מתקיימת ומשתמרת, בעולם הזה ובעולם הבא. אמן.

 


