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 "דבס
 עלילהנורא 

 הרב מואיז נבון
 

 )ד( תנחומא )ורשא( פרשת וישבמדרש 
" ַעל ְבֵני ָאָדםנוָֹרא ֲעִליָלה ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים " זש"ה, "ויוסף הורד מצרימה"]לט, א[ 

  .מביאןשאתה מביא עלינו בעלילה את אף הנוראות "ר יהושע בן קרחה א .)תהלים סו(
א"ר  ?מנין .ברא מלאך המות הראשוןבא וראה כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם מיום  .1

)בראשית א( זה מלאך המות המחשיך פניהם של  "וחושך על פני תהום"ברכיה משום שנאמר 
כי ביום "ועלילה נתלה בו שהוא הביא את המיתה לעולם שנאמר  ,בששינברא  ואדםבריות, 

  ."תמותאכלך ממנו מות 
נכנס  .כשבקש לילך לביתו כתב גט .למי שמבקש לגרש את אשתו ומה?דדבר המה לשל מ

, מזגה לו, "לי את הכוס שאשתה ימזג"מבקש עלילה ליתנו לה, אמר לה  ,לביתו והגט בידו
כיון שנטל הכוס מידה אמר לה הרי זה גיטך, אמרה לו מה פשעי, אמר לה צאי מביתי 

כבר היית יודע שאני עתידה למזוג לך כוס פשור שכתבת  :שמזגת לי כוס פשור, אמרה לו
  .?!בידךהגט והביאתו 

אלפים שנה היתה  כך אמר אדם לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע עד שלא בראת עולמך קודם שניאף 
אלולי שהתקנת  ".זאת התורה אדם כי ימות באהל"וכתיב בה )במדבר יט( ... תורה אצלך אמון 

  .ַעל ְבֵני ָאָדםֲעִליָלה נוָֹרא הוי  !אלא באת לתלות בי את העלילה ?ת לבריות היית כותב בה כךומו
אם יראה איש באנשים האלה ")דברים א(  למשהאתה מוצא שא"ל הקדוש ברוך הוא וכן  .2

. "והאיש משה ענו"זה משה דכתיב )במדבר יב(  "איש", "וגו'הטובה הדור הרע הזה את הארץ 
כ( א"ל הקדוש במדבר ) "ַהֹמִרים ָנא ִשְמעּו"וכיון שאמר להם . ... האיש המסויים באנשים, 

  .ֲעִליָלהנוָֹרא , הוי ..."[ָהָאֶרץ ֶאל] ַהֶזה ַהָקָהל ֶאת ָתִביאּו ֹלא ָלֵכן"ברוך הוא 
בשביל כתונת פסים גרם לכל השבטים ...  "ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם" ביוסףהוא אומר וכן  .3

 ַזְרֲעָך ִיְהֶיה ֵגר ִכי[ "ֵתַדע ָיֹדעַ "היה הקדוש ברוך הוא מבקש לקיים גזירת  :לירד למצרים, וא"ר יודן
והביא עלילה לכל דברים אלו כדי שיאהב יעקב את יוסף וישנאוהו אחיו וימכרו  [,ָלֶהם ֹלא ְבֶאֶרץ

אותו לישמעאלים ויורידוהו למצרים וישמע יעקב שיוסף חי במצרים וירד עם השבטים וישתעבדו 
  .את אביו והשבטים למצרים "הוריד"אל תקרי הורד אלא  "ויוסף הורד מצרימה"שם, הוי 

לפרה שמבקשין ליתן עול בצוארה והיא מונעת העול מן  ?למה הדבר דומה :א"ר תנחומא
נטלו את בנה מאחריה ומשכו אותה לאותו מקום שמבקשין בו לחרוש  ?מה עשו .צוארה

  .והיה העגל גועה, שמעה הפרה בנה גועה הלכה שלא בטובתה בשביל בנה
עלילה לכל אלו הדברים והביא  "ידוע תדע"כך הקדוש ברוך הוא היה מבקש לקיים גזירת 

 .וגו'נוָֹרא ֲעִליָלה הוי  ,"ויוסף הורד מצרימה"לכך נאמר  .ופרעו את השטר ,וירדו למצרים
 

 ~ אדם ~
 

 ַוְיַצו)טו( ַוִיַקח ְיֹקָוק ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַיִנֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּה: )טז( ...  - פרק ב  בראשית
ִמֶמנּו ִכי  ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טוֹב ָוָרע ֹלא ֹתאַכלְיֹקָוק ֱאֹלִהים ַעל ָהָאָדם ֵלאֹמר ִמֹכל ֵעץ ַהָגן ָאֹכל ֹתאֵכל: )יז( 

)ב( ַוֹתאֶמר ָהִאָשה ֶאל ַהָנָחש ִמְפִרי ֵעץ ַהָגן ...   -פרק ג  בראשית ...:  מוֹת ָתמּותְביֹום ֲאָכְלָך ִמֶמנּו 
: )ד( ְתֻמתּוןֵכל: )ג( ּוִמְפִרי ָהֵעץ ֲאֶשר ְבתֹוְך ַהָגן ָאַמר ֱאֹלִהים ֹלא ֹתאְכלּו ִמֶמנּו ְוֹלא ִתְגעּו בֹו ֶפן ֹנא

יֶכם : )ה( ִכי ֹיֵדַע ֱאֹלִהים ִכי ְביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶמנּו ְוִנְפְקחּו ֵעינֵ ֹלא מוֹת ְתֻמתּוןַוֹיאֶמר ַהָנָחש ֶאל ָהִאָשה 
 ְוֶנְחָמדהּוא ָלֵעיַנִים  ַתֲאָוהָהִאָשה ִכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי  ַוֵתֶרא: )ו( ָוָרעִוְהִייֶתם ֵכאֹלִהים ֹיְדֵעי טוֹב 

)כב( ... י ְשֵניֶהם )ז( ַוִתָפַקְחָנה ֵעינֵ  ָהֵעץ ְלַהְשִכיל ַוִתַקח ִמִפְריֹו ַוֹתאַכל ַוִתֵתן ַגם ְלִאיָשּה ִעָמּה ַוֹיאַכל:
ְוַעָתה ֶפן ִיְשַלח ָידֹו ְוָלַקח ַגם ֵמֵעץ  ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְכַאַחד ִמֶמּנּו ָלַדַעת טוֹב ָוָרעַוֹיאֶמר ְיֹקָוק ֱאֹלִהים 

 ...: ָוַחי ְלֹעָלםַהַחִיים ְוָאַכל 
 

 :  ֶיֱחָטא)כ( ִכי ָאָדם ֵאין ַצִדיק ָבָאֶרץ ֲאֶשר ַיֲעֶשה ּטֹוב ְוֹלא  - כא-קהלת פרק ז, כ
 

 מכאן דאפילו צדיקים צריכים כפרה ]סנהדרין מ"ו ב'[: - כ:תמימה קהלת זתורה 
 

  בבלי מסכת יומא דף פו עמוד אתלמוד 
 על לא תעשהאינו זז משם עד שמוחלין לו, שנאמר שובו בנים שובבים. עבר  -ושב  על עשהעבר ... 

תשובה תולה, ויום הכפורים מכפר שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם מכל  -ועשה תשובה 
תשובה ויום הכפורים תולין, ויסורין  -ועשה תשובה  על כריתות ומיתות בית דיןחטאתיכם. עבר 

אין לו כח  -בידו  חילול השםאבל מי שיש שבט פשעם ובנגעים עונם, ממרקין, שנאמר ופקדתי ב
, ממרקתומיתה בתשובה לתלות, ולא ביום הכפורים לכפר, ולא ביסורין למרק. אלא כולן תולין, 

 שנאמר ונגלה באזני ה' צבאות אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון. 
 

  תוספת יום הכיפורים מסכת יומא דף פו עמוד א
 :ודוקמיתה לחודה אינה מכפרת אם לא חזר בתשובה אלא צריך שיקבל עונשו בגיהנם כנ"ל ... 

http://www.divreinavon.com/


© Mois Navon                                                      2                                                 www.DivreiNavon.com 

 ~ יוסף ~
 

)ז( ַוֹיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיֹקָוק ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַכְשִדים ָלֶתת ְלָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹזאת  - פרק טובראשית 
ֶלֶשת ְוֵעז ַבָמה ֵאַדע ִכי ִאיָרֶשָּנהְלִרְשָתּה: )ח( ַוֹיאַמר ֲאֹדָני יֱֹקִוק  : )ט( ַוֹיאֶמר ֵאָליו ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמשֻׁ

ֶלֶשת ְוַא ָלש ְוֹתר ְוגֹוָזל: )י( ַוִיַקח לֹו ֶאת ָכל ֵאֶלה ְמשֻׁ ַוִיֵתן ִאיש ִבְתרֹו ִלְקַראת  ַוְיַבֵתר ֹאָתם ַבָתֶוְךִיל ְמשֻׁ
 בֹואֵרֵעהּו ְוֶאת ַהִצֹפר ֹלא ָבָתר: )יא( ַוֵיֶרד ָהַעִיט ַעל ַהְפָגִרים ַוַיֵשב ֹאָתם ַאְבָרם: )יב( ַוְיִהי ַהֶשֶמש לָ 

ִכי ֵגר  ָיֹדַע ֵתַדעְוַתְרֵדָמה ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם ְוִהֵנה ֵאיָמה ֲחֵשָכה ְגֹדָלה ֹנֶפֶלת ָעָליו: )יג( ַוֹיאֶמר ְלַאְבָרם 
ָדן  ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִענּו ֹאָתם ַאְרַבע ֵמאֹות ָשָנה: )יד( ְוַגם ֶאת ַהגֹוי ֲאֶשר ַיֲעֹבדּו

 :  ִבְרֻכש ָגדוֹלְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ָאֹנִכי 
 

 :מצרים את וינצלו( לו יב שמות) שנאמר כמו, גדול בממון - גדול ברכוש טו 'ברא י"רש
 

 המכוון תכלית הממון רכוש שאין יודה כרחו על משכיל כל - (לך לך) והקבלה הכתב
... אחריו ממון הרווחת בשביל ועבדות ענוי תחלה לסבול איש היתרצה כי, בשעבוד

 בכל, כפשטן שהדברים ואף, שמענו "זּו ְשַתִים יםקֱאֹל ִדֶבר ַאַחת" כי לומר אנו ומוכרחים
 . בשעבוד המכוון תכלית היה נפשי רכוש כי ספק אין זאת

 
R. Soloveitchik, Reflections I, p.189, 193 - The Egyptian exile and suffering was the 
“experience which molded the moral quality of the Jewish people for all time.” … “taught the 
Jew ethical sensitivity, what it truly means to be a Jew. It sought to transform the Jew into a 
rahaman, one possessing a heightened form of ethical sensitivity and responsiveness.” 
R. Soloveitchik, Abraham’s Journey, p.157 - “resistance, tenacity, and heroic strength.” 

 
 ~ורא עלילה נ ~

 

  רבה )וילנא( פרשת וישב פרשה פובראשית 
ר' ברכיה בשם ר' יהודה בר סימון אמר לפרה שהיו מושכין אותה למקולין ולא היתה נמשכת ... 

היה יעקב מה עשו לה משכו את בנה לפניה והיתה מהלכת אחריו על כרחה שלא בטובתה, כך 
אמר הקדוש ברוך הוא בני בכורי ואני מורידו  אבינו ראוי לירד למצרים בשלשלאות ובקולרין

בלבו של פרעה איני מורידו פומבי אלא הריני מושך את בנו לפניו והוא יורד  בבזיון, ואם ליתן
 ...אחריו על כרחו שלא בטובתו והוריד את השכינה למצרים עמו

 

  דוד תהלים פרק סו פסוק המצודת  
 בני אדם: בעבורמעשיו נוראים  -נורא עלילה 

 מלבי"ם ביאור המילות תהלים פרק סו פסוק ה  
עלילה. עלילות הם הפעולות ששרשם מכח תכונות מוסריות, ואצל ה' הנפלאות )ה( נורא 

 שיעשה ששרשם מפאת תכונת הצדק והמישרים ויתר מדותיו:
 

 ~משה ~ 
 

)לד( ַוִיְשַמע ְיֹקָוק ֶאת קֹול ִדְבֵריֶכם ַוִיְקֹצף ַוִיָשַבע ֵלאֹמר: ... )כח( ָאָנה ֲאַנְחנּו ֹעִלים ...  - א דברים
ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי ָלֵתת  ִיְרֶאה ִאיש ָבֲאָנִשים ָהֵאֶלה ַהדוֹר ָהָרע ַהֶזה ֵאת ָהָאֶרץ ַהּטוָֹבהִאם )לה( 

ֶנה הּוא ִיְרֶאָנה ְולֹו ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָדַרְך ָבּה ּוְלָבָניו ַיעַ  ן ֲאֶשר ַלֲאֹבֵתיֶכם: )לו( זּוָלִתי ָכֵלב ֶבן ְיפֻׁ
 ָתֹבא ָשם:   ֵלאֹמר ַגם ַאָתה ֹלא ִבְגַלְלֶכםְיֹקָוק  ַגם ִבי ִהְתַאַּנףִמֵלא ַאֲחֵרי ְיֹקָוק: )לז( 

 

  א דברים החיים אור
 בפסוק שאמרו( א ט"כ תענית) ל"ז דבריהם פי על הוא והנכון... '. וגו בגללכם' ה התאנף בי גם

 נחרב שבו היתה באב תשעה ליל כי לדורות בכיה קבעו' וגו בלילה העם ויבכו'( א ד"י במדבר)
 היה לא המקדש בית בונה והיה לארץ משה נכנס היה שאם( א' ט סוטה) עוד ואמרו, הבית
 לאסף מזמור בפסוק( עט תהלים מדרש) עוד ואמרו, בו נוגעת ולשון אומה שאין נחרב הבית

 מעתה, ואבנים עצים על חמתו שהשליך על אלא ליה מבעי קינה ל"וז' וגו גוים באו אלהים
 ויחר כנזכר אפשר לא עליו חמתו ולהשליך המקדש בית בונה והיה לארץ משה נכנס היה אם
 על גם המרגלים בגזרת' ה גזר לזה, הבית חורבן במקום כליונם ויהיה ישראל בשונאי' ה אף

 אם כי שלכם דברים בגלגול פירוש בגללכם' ה התאנף בי גם אומרו והוא, במדבר שימות משה
 המקדש בית שיבנה והגם עמהם משה נכנס שהיה אפשר נכנסים והיו המרגלים עון היה לא
 ..., בארץ בצדקם עומדים והיו הרע בחינת נתגבר לא כי מיחוש אין

 
 ~סיכום ~ 

 

 גי אדםשיבהרצון ה'  משה: •     בהיסטוריהיוסף: רצון ה'  •     בטבע: רצונ ה' אדם •
 

 הכל צפוי והרשות נתונה  - גאבות משנה 
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