בס"ד

נורא עלילה
הרב מואיז נבון

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת וישב (ד)
ָאדם"
ֹלהים נו ָֹרא עֲלִ ילָה עַ ל בְ נֵי ָ
[לט ,א] "ויוסף הורד מצרימה" ,זש"ה "לְ כּו ְּוראּו ִמפְ עֲלוֹת אֱ ִ
(תהלים סו) .א"ר יהושע בן קרחה אף הנוראות שאתה מביא עלינו בעלילה את מביאן.
 .1בא וראה כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם מיום הראשון ברא מלאך המות .מנין? א"ר
ברכיה משום שנאמר "וחושך על פני תהום" (בראשית א) זה מלאך המות המחשיך פניהם של
בריות ,ואדם נברא בששי ,ועלילה נתלה בו שהוא הביא את המיתה לעולם שנאמר "כי ביום
אכלך ממנו מות תמות".
משל למה הדבר דומה? למי שמבקש לגרש את אשתו .כשבקש לילך לביתו כתב גט .נכנס
לביתו והגט בידו ,מבקש עלילה ליתנו לה ,אמר לה "מזגי לי את הכוס שאשתה" ,מזגה לו,
כיון שנטל הכוס מידה אמר לה הרי זה גיטך ,אמרה לו מה פשעי ,אמר לה צאי מביתי
שמזגת לי כוס פשור ,אמרה לו :כבר היית יודע שאני עתידה למזוג לך כוס פשור שכתבת
הגט והביאתו בידך?!.
אף כך אמר אדם לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע עד שלא בראת עולמך קודם שני אלפים שנה היתה
תורה אצלך אמון  ...וכתיב בה (במדבר יט) "זאת התורה אדם כי ימות באהל" .אלולי שהתקנת
ָאדם.
מוות לבריות היית כותב בה כך? אלא באת לתלות בי את העלילה! הוי נו ָֹרא עֲלִ ילָה עַ ל בְ נֵי ָ
 .2וכן אתה מוצא שא"ל הקדוש ברוך הוא למשה (דברים א) "אם יראה איש באנשים האלה
הדור הרע הזה את הארץ הטובה וגו'"" ,איש" זה משה דכתיב (במדבר יב) "והאיש משה ענו".
האיש המסויים באנשים . ... ,וכיון שאמר להם " ִש ְמעּו נָא הַ מ ִֹרים" (במדבר כ) א"ל הקדוש
ָארץ ,]"...הוי נו ָֹרא עֲלִ ילָה.
ברוך הוא "לָכֵ ן ֹלא תָ בִ יאּו אֶ ת הַ ָקהָ ל הַ זֶ ה [אֶ ל הָ ֶ
 .3וכן הוא אומר ביוסף "ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם"  ...בשביל כתונת פסים גרם לכל השבטים
לירד למצרים ,וא"ר יודן :היה הקדוש ברוך הוא מבקש לקיים גזירת " ָידֹעַ ֵת ַדע" ]כִ י גֵר יִ ְהיֶה זַ ְרעֲָך
בְ אֶ ֶרץ ֹלא לָהֶ ם] ,והביא עלילה לכל דברים אלו כדי שיאהב יעקב את יוסף וישנאוהו אחיו וימכרו
אותו לישמעאלים ויורידוהו למצרים וישמע יעקב שיוסף חי במצרים וירד עם השבטים וישתעבדו
שם ,הוי "ויוסף הורד מצרימה" אל תקרי הורד אלא "הוריד" את אביו והשבטים למצרים.
א"ר תנחומא :למה הדבר דומה? לפרה שמבקשין ליתן עול בצוארה והיא מונעת העול מן
צוארה .מה עשו? נטלו את בנה מאחריה ומשכו אותה לאותו מקום שמבקשין בו לחרוש
והיה העגל גועה ,שמעה הפרה בנה גועה הלכה שלא בטובתה בשביל בנה.
כך הקדוש ברוך הוא היה מבקש לקיים גזירת "ידוע תדע" והביא עלילה לכל אלו הדברים
וירדו למצרים ,ופרעו את השטר .לכך נאמר "ויוסף הורד מצרימה" ,הוי נו ָֹרא עֲלִ ילָה וגו'.
~ אדם ~
ָאדם וַ ַינִחֵ הּו בְ גַן עֵ ֶדן לְ עָ בְ ָדּה ּולְ ָש ְמ ָרּה( :טז) וַיְ צַ ו
ֹלהים אֶ ת הָ ָ
בראשית פרק ב ( ... -טו) וַ יִ ַקח יְ קֹוָ ק אֱ ִ
ָאדם לֵאמֹר ִמכֹל עֵ ץ הַ גָן ָאכֹל תֹאכֵ ל( :יז) ּומֵ עֵ ץ הַ ַדעַ ת טוֹב ו ָָרע ֹלא תֹאכַ ל ִממֶ נּו כִ י
ֹלהים עַ ל הָ ָ
יְ קֹוָ ק אֱ ִ
בְ יוֹם אֲ כָלְ ָך ִממֶ נּו מוֹת ָתמּות ... :בראשית פרק ג( ... -ב) וַ תֹאמֶ ר הָ ִא ָשה אֶ ל הַ נָחָ ש ִמפְ ִרי עֵ ץ הַ גָן
ֹלהים ֹלא ֹתאכְ לּו ִמ ֶמנּו וְ ֹלא ִתגְ עּו ב ֹו פֶ ן ְתמֻ תּון( :ד)
ּומפְ ִרי הָ עֵ ץ אֲ שֶ ר בְ תוְֹך הַ גָן ָאמַ ר אֱ ִ
נֹא כֵל( :ג) ִ
ֹלהים כִ י בְ יוֹם אֲ כָלְ כֶם ִמ ֶמנּו וְ נִפְ ְקחּו עֵ י ֵניכֶ ם
וַ יֹאמֶ ר הַ נָחָ ש אֶ ל הָ ִאשָ ה ֹלא מוֹת ְתמֻ תּון ( :ה) כִ י י ֵֹדעַ אֱ ִ
אֹלהים י ְֹדעֵ י טוֹב ו ָָרע( :ו) ו ֵַת ֶרא הָ ִאשָ ה כִ י טוֹב הָ עֵ ץ לְ ַמאֲ כָל וְ כִ י תַ אֲ וָה הּוא לָעֵ ינַיִ ם וְ נ ְֶחמָ ד
וִ ְהיִ יתֶ ם ֵכ ִ
הָ עֵ ץ לְ הַ ְשכִ יל וַ ִת ַקח ִמפִ ְרי ֹו וַ תֹאכַל וַ ִת ֵתן גַם לְ ִאישָ ּה עִ מָ ּה וַ יֹאכַל( :ז) וַ ִתפָ ַק ְחנָה עֵ י ֵני ְשנֵיהֶ ם ( ...כב)
ָאדם הָ יָה כְ ַאחַ ד ִממֶ ּנּו לָדַ עַ ת טוֹב ו ָָרע וְ עַ ָתה פֶ ן יִ ְשלַח יָד ֹו וְ ל ַָקח גַם מֵ עֵ ץ
ֹלהים הֵ ן הָ ָ
וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָ ק אֱ ִ
הַ חַ יִ ים וְ ָאכַל וָחַ י לְ ֹעלָם... :
ָארץ אֲ שֶ ר ַיעֲשֶ ה ּטוֹב וְ ֹלא יֶחֱ טָ א:
ָאדם אֵ ין צַ ִדיק בָ ֶ
קהלת פרק ז ,כ-כא ( -כ) כִ י ָ
תורה תמימה קהלת ז:כ  -מכאן דאפילו צדיקים צריכים כפרה [סנהדרין מ"ו ב']:
תלמוד בבלי מסכת יומא דף פו עמוד א
 ...עבר על עשה ושב  -אינו זז משם עד שמוחלין לו ,שנאמר שובו בנים שובבים .עבר על לא תעשה
ועשה תשובה  -תשובה תולה ,ויום הכפורים מכפר שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם מכל
חטאתיכם .עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה  -תשובה ויום הכפורים תולין ,ויסורין
ממרקין ,שנאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם ,אבל מי שיש חילול השם בידו  -אין לו כח
בתשובה לתלות ,ולא ביום הכפורים לכפר ,ולא ביסורין למרק .אלא כולן תולין ,ומיתה ממרקת,
שנאמר ונגלה באזני ה' צבאות אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון.
תוספת יום הכיפורים מסכת יומא דף פו עמוד א
 ...מיתה לחודה אינה מכפרת אם לא חזר בתשובה אלא צריך שיקבל עונשו בגיהנם כנ"ל ודוק:
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~ יוסף ~
ָארץ הַ זֹאת
אתיָך מֵ אּור כ ְַש ִדים לָתֶ ת לְ ָך ֶאת הָ ֶ
בראשית פרק טו ( -ז) וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו אֲ ִני יְ קֹוָ ק אֲ שֶ ר הוֹצֵ ִ
יר ֶשּנָה( :ט) וַ יֹאמֶ ר ֵאלָיו ְקחָ ה לִ י עֶ גְ לָה ְמשֻׁ ל ֶֶשת וְ עֵ ז
לְ ִר ְש ָתּה( :ח) וַ יֹאמַ ר אֲ ֹדנָי יֱקֹוִ ק בַ מָ ה אֵ דַ ע כִ י ִא ָ
ְמשֻׁ לֶשֶ ת וְ ַא יִ ל ְמשֻׁ לָש וְ תֹר וְ גוֹזָ ל( :י) וַ יִ ַקח ל ֹו אֶ ת כָל אֵ לֶה וַיְ בַ ֵתר אֹתָ ם בַ ָתוְֶך וַ יִ ֵתן ִאיש ִב ְתר ֹו לִ ְק ַראת
ֵרעֵ הּו וְ אֶ ת הַ ִצפֹר ֹלא בָ תָ ר( :יא) וַ י ֵֶרד הָ עַ יִ ט עַ ל הַ פְ ג ִָרים וַ י ֵַשב אֹתָ ם ַאבְ ָרם( :יב) וַ יְ ִהי הַ ֶשמֶ ש ָלבוֹא
וְ תַ ְר ֵדמָ ה נָפְ לָה עַ ל ַאבְ ָרם וְ ִהנֵה אֵ ימָ ה חֲ שֵ כָה גְ ֹדלָה נֹפֶ לֶת עָ לָיו( :יג) וַ יֹאמֶ ר לְ ַאבְ ָרם ָידֹעַ ֵת ַדע כִ י גֵר
ַארבַ ע מֵ אוֹת שָ נָה( :יד) וְ גַם אֶ ת הַ גוֹי אֲ ֶשר ַי ֲעבֹדּו ָדן
יִ ְהיֶה זַ ְרעֲָך בְ אֶ ֶרץ ֹלא לָהֶ ם וַ עֲבָ דּום וְ עִ נּו אֹתָ ם ְ
ָאנֹכִ י וְ ַאחֲ ֵרי כֵן יֵצְ אּו בִ ְרכֻש גָדוֹל:
רש"י ברא' טו ברכוש גדול  -בממון גדול ,כמו שנאמר (שמות יב לו) וינצלו את מצרים:
הכתב והקבלה (לך לך)  -כל משכיל על כרחו יודה שאין רכוש הממון תכלית המכוון
בשעבוד ,כי היתרצה איש לסבול תחלה ענוי ועבדות בשביל הרווחת ממון אחריו...
ומוכרחים אנו לומר כי "ַאחַ ת ִדבֶ ר אֱ ֹלקים ְש ַתיִ ם זּו" שמענו ,ואף שהדברים כפשטן ,בכל
זאת אין ספק כי רכוש נפשי היה תכלית המכוון בשעבוד.
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.

~ נורא עלילה ~
בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פו
 ...ר' ברכיה בשם ר' יהודה בר סימון אמר לפרה שהיו מושכין אותה למקולין ולא היתה נמשכת
מה עשו לה משכו את בנה לפניה והיתה מהלכת אחריו על כרחה שלא בטובתה ,כך היה יעקב
אבינו ראוי לירד למצרים בשלשלאות ובקולרין אמר הקדוש ברוך הוא בני בכורי ואני מורידו
בבזיון ,ואם ליתן בלבו של פרעה איני מורידו פומבי אלא הריני מושך את בנו לפניו והוא יורד
אחריו על כרחו שלא בטובתו והוריד את השכינה למצרים עמו...



מצודת דוד תהלים פרק סו פסוק ה
נורא עלילה  -מעשיו נוראים בעבור בני אדם:
מלבי"ם ביאור המילות תהלים פרק סו פסוק ה
(ה) נורא עלילה .עלילות הם הפעולות ששרשם מכח תכונות מוסריות ,ואצל ה' הנפלאות
שיעשה ששרשם מפאת תכונת הצדק והמישרים ויתר מדותיו:

~ משה ~
דברים א ( ... -כח) ָאנָה אֲ נ ְַחנּו עֹלִ ים ( ...לד) וַ יִ ְשמַ ע יְ קֹוָ ק אֶ ת קוֹל ִדבְ ֵריכֶם וַ יִ ְקצֹף וַ יִ ָשבַ ע לֵאמֹר:
ָארץ הַ ּטוֹבָ ה אֲ ֶשר נ ְִשבַ עְ ִתי לָתֵ ת
(לה) ִאם יִ ְראֶ ה ִאיש בָ אֲ נ ִָשים הָ אֵ לֶה הַ דוֹר הָ ָרע הַ זֶה אֵ ת הָ ֶ
ָארץ אֲ ֶשר ָד ַרְך בָ ּה ּולְ בָ נָיו יַעַ ן אֲ ֶשר
לַאֲ בֹתֵ יכֶם( :לו) זּול ִָתי ָכלֵב בֶ ן יְ ֻׁפנֶה הּוא יִ ְראֶ נָה וְ ל ֹו אֶ ֵתן אֶ ת הָ ֶ
ִמלֵא ַאחֲ ֵרי יְ קֹוָ ק( :לז) גַם בִ י ִה ְתאַ ּנַף יְ קֹוָ ק בִ גְ לַלְ כֶ ם לֵאמֹר גַם אַ ָתה ֹלא תָ בֹא ָשם:
אור החיים דברים א
גם בי התאנף ה' בגללכם וגו' ... .והנכון הוא על פי דבריהם ז"ל (תענית כ"ט א) שאמרו בפסוק
(במדבר י"ד א') ויבכו העם בלילה וגו' קבעו בכיה לדורות כי ליל תשעה באב היתה שבו נחרב
הבית ,ואמרו עוד (סוטה ט' א) שאם היה נכנס משה לארץ והיה בונה בית המקדש לא היה
הבית נחרב שאין אומה ולשון נוגעת בו ,ואמרו עוד (מדרש תהלים עט) בפסוק מזמור לאסף
אלהים באו גוים וגו' וז"ל קינה מבעי ליה אלא על שהשליך חמתו על עצים ואבנים ,מעתה
אם היה נכנס משה לארץ והיה בונה בית המקדש ולהשליך חמתו עליו לא אפשר כנזכר ויחר
אף ה' בשונאי ישראל ויהיה כליונם במקום חורבן הבית ,לזה גזר ה' בגזרת המרגלים גם על
משה שימות במדבר ,והוא אומרו גם בי התאנף ה' בגללכם פירוש בגלגול דברים שלכם כי אם
לא היה עון המרגלים והיו נכנסים אפשר שהיה נכנס משה עמהם והגם שיבנה בית המקדש
אין מיחוש כי לא נתגבר בחינת הרע והיו עומדים בצדקם בארץ... ,
~ סיכום ~
• אדם :רצונ ה' בטבע • יוסף :רצון ה' בהיסטוריה • משה :רצון ה' בהישגי אדם
משנה אבות ג  -הכל צפוי והרשות נתונה
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