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  "דבס
  לטובה הכל

  הרב מואיז נבון

 
 (כט) מו פרק בראשית

ְרַכְבּתוֹ  יֹוֵסף ַויְֶּאֹסר  ַצָואָריו ַעל ַוֵיְבךְ  ַצָואָריו ַעל ַוִיֹפל ֵאָליו ַוֵיָרא ֹגְשָנה ָאִביו ִיְשָרֵאל ִלְקַראת ַוַיַעל מֶּ
 :  עֹוד

 
  כט פסוק מו פרק בראשית י"רש

 :אביו לכבוד להזדרז למרכבה הסוסים את אסר עצמו הוא - מרכבתו יוסף ויאסור
 :אביו אל נראה יוסף - אליו וירא
, הוא רבוי לשון, עוד ישים איש על לא כי( כג לד איוב) וכן בכיה הרבות לשון - עוד צואריו על ויבך
 לא יעקב אבל הרגיל על יותר בבכי והוסיף הרבה כאן אף, חטאיו על נוספות עלילות עליו שם אינו
 :שמע את קורא שהיה רבותינו ואמרו, נשקו ולא יוסף צוארי על נפל

 
 בבלי מסכת ברכות דף סא עמוד ב תלמוד 

והיו סורקים את בשרו , זמן קריאת שמע היהבשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה ... 
אמר ? עד כאן, רבינו: אמרו לו תלמידיו. והיה מקבל עליו עול מלכות שמים, במסרקות של ברזל

מתי יבא : אמרתי, אפילו נוטל את נשמתך -כל ימי הייתי מצטער על  פסוק זה בכל נפשך : להם
יצתה  . נשמתו באחד היה מאריך באחד עד שיצתה? ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, לידי ואקיימנו

   ....באחדאשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך : בת קול ואמרה
  

 ]עם תרגום קל[ ב עמוד ס דף ברכות מסכת בבלי תלמוד
 דרבי, הא כי. עביד לטב רחמנא דעביד כל לומר רגיל אדם יהא לעולם: עקיבא דרבי משמיה תנא... 

 דעביד כל: אמר. ליה יהבי לא ,אושפיזאביקש , ההיאהגיע לעיר , באורחא קאזיל דהוה עקיבא
 בא רוח. ושרגא וחמרא [משנתו להקיצו] תרנגולא יו לווה, ולן בשדה אזל. ]עביד[ לטב רחמנא
 לטב רחמנא דעביד כל: אמר. לחמרא אכלא אריה בא, לתרנגולא אכליה שונראבא , לשרגא כבייה
 שעושה מה כל" םלכ אמרי לאו: םלה אמר. העיר בשביבאו לסטים ולקחו בני  לילה באותו. ]עביד[

 "!לטובה הכל הוא ברוך הקדוש
 

  מה פרק בראשית
ץ ַוָיֹבאו ִמִמְצָרִים ַוַיֲעלו( כה) רֶּ ל ְכַנַען אֶּ ם ַיֲעֹקב אֶּ  הוא ְוִכי ַחי יֹוֵסף עֹוד ֵלאֹמר לוֹ  ַוַיִגדו( כו: )ֲאִביהֶּ

ץ ְבָכל ֹמֵשל רֶּ ֱאִמין ֹלא ִכי ִלבוֹ  ַוָיָפג ִמְצָרִים אֶּ ם הֶּ ר יֹוֵסף ִדְבֵרי ָכל ֵאת ֵאָליו ַוְיַדְברו( כז: )ָלהֶּ ר ֲאשֶּ  ִדבֶּ
ם ת ַוַיְרא ֲאֵלהֶּ ר ָהֲעָגלֹות אֶּ ם ַיֲעֹקב רוחַ  ַוְּתִחי ֹאתוֹ  ָלֵשאת יֹוֵסף ָשַלח ֲאשֶּ ר( כח: )ֲאִביהֶּ ָרֵאל ַוֹיאמֶּ  ִישְׂ

ִני יוֵֹסף עוֹד ַרב ּנו ֵאְלָכה ָחי בְׂ ְראֶּ ם ְואֶּ רֶּ  :ָאמות ְבטֶּ
 

  צד פרשה ויגש פרשת( וילנא) רבה בראשית
 בצדקו עומד הוא ועדיין הגיעוהו צרות שכמה בני יוסף של כחו רב, "רב ישראל ויאמר"

 ...,'מה דרכי נסתרה( מ ישעיה) שאמרתי שחטאתי ממני הרבה
 

  ט-ד, מה פרק בראשית
ר( ד) ל יֹוֵסף ַוֹיאמֶּ ָחיו אֶּ ר ַוִיָגשו ֵאַלי ָנא ְגשו אֶּ ם יֹוֵסף ֲאִני ַוֹיאמֶּ ר ֲאִחיכֶּ ם ֲאשֶּ  ֹאִתי ְמַכְרּתֶּ

בּו ַאל ְוַעָּתה( ה: )ִמְצָרְיָמה ַאל ֵתָעצְׂ ֵעיֵניֶכם ִיַחר וְׂ ֶתם ִכי בְׂ ַכרְׂ ָיה ִכי ֵהָנה ֹאִתי מְׂ ִמחְׂ ָלַחִני לְׂ  שְׂ
ֵניֶכם ֱאֹלִהים ה ִכי( ו: )ִלפְׂ ב ָהָרָעב ְשָנַתִים זֶּ רֶּ ץ ְבקֶּ ר ָשִנים ָחֵמש ְועֹוד ָהָארֶּ  ָחִריש ֵאין ֲאשֶּ
ם ֱאֹלִהים ַוִיְשָלֵחִני( ז: )ְוָקִציר ם ָלשום ִלְפֵניכֶּ ץ ְשֵאִרית ָלכֶּ ם וְלַהֲחיֹות ָבָארֶּ : ְגֹדָלה ִלְפֵליָטה ָלכֶּ

ם ֹלא ְוַעָּתה( ח) ם ַאּתֶּ  ֵביתוֹ  ְלָכל וְלָאדֹון ְלַפְרֹעה ְלָאב ַוְיִשיֵמִני ָהֱאֹלִהים ִכי ֵהָּנה ֹאִתי ְשַלְחּתֶּ
ץ ְבָכל וֹמֵשל רֶּ  :  ִמְצָרִים אֶּ

 
  מו פרק בראשית

ָרֵאל ַוִיַסע( א) ָכל ִישְׂ  :  ִיְצָחק ָאִביו ֵלאֹלֵהי ְזָבִחים ַוִיְזַבח ָשַבע ְבֵאָרה ַוָיֹבא לוֹ  ֲאֶשר וְׂ
 

 ישראלברוח גבוה של " - העמק דבר... " 

 שלמים היו נפשו בכוחות לו אשר שכל -" לו אשר וכל יעקב ויסע" אמר - חכמה משך 
 ".זבחים ויזבח שבע בארה" נסע לכן, אתו

 שלמים היו שהקריב והקרבנות - בחיי רבינו  . 

 שלם שהוא בזמן - שלמים   -: טו קטן מועד בבלי. 
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  מו פרק בראשית
ר( ב) ר ַהַלְיָלה ְבַמְרֹאת ְלִיְשָרֵאל ֱאֹלִהים ַוֹיאמֶּ ר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶּ ר( ג: )ִהֵּנִני ַוֹיאמֶּ  ָהֵאל ָאֹנִכי ַוֹיאמֶּ

 : ָשם ֲאִשיְמָך ָגדֹול ְלגֹוי ִכי ִמְצַרְיָמה ֵמְרָדה ִתיָרא ַאל ָאִביָך ֱאֹלֵהי
 

  מו פרק בראשית חזקוני
 יעקב שהיה לפי מתיירא שהוא למי אלא תירא אל אומרים אין מצרימה מרדה תירא אל

 ועינוי שעבוד גזירת לזקני שנאמר הימים קרבו למצרים יורד שאני עכשיו ואומר מתיירא
 לאביך אם מצרימה מרדה תירא אל הוא ברוך הקדוש לו אמר להם לא בארץ זרעי על

 את שברכתי הברכה קרבה גם ועינוי שעבוד ימי קרבו אם להבטיחך לך באתי הזהרתי
 .גדול לגוי ואעשך זקנך

 
 :  ֵעיֶניָך ַעל ָידוֹ  ָיִשית ְויֹוֵסף ָעֹלה ַגם ַאַעְלָך ְוָאֹנִכי ִמְצַרְיָמה ִעְמָך ֵאֵרד ָאֹנִכי( ד)

 
  ד פסוק מו פרק בראשית חכמה משך
 ובעיניו בעיונו יחקור שבל לו אמר כי יתכן. עיניך על ידו ישית ויוסף' וכו עמך ארד אנכי

 וסיבה תכלית זה מה כי, ולעלות מצרימה לירד שצריך הענין ומהות תכלית על השכליים
 לילך אך, לו המיוחדת בארץ שם להישאר כנען לארץ לילך אמר שלאברהם? שלמות לאיזו

 יעצום הענין שזה", עיניך על ידו ישית יוסף" של הענין כי אמר? תכלית זה מה - למצרים
 הצער אשר זה מילל מי כי. רמו כי ההשגחה דרכי אחרי תסתכל ובל תחקור שבל עיניך

 וכל, צודקות דעות ויפרסם, לשליט ויהי במצרים שידור, כזה נרצה לתכלית יהא יוסף של
 הבנתך והבטת עיניך השקפת ולכסות יד לשום די הענין זה הלא .לו כפופים יהיו הארץ

 .הצחות דרך על וזה. המוחשת
 

  ה-ד, ו פרק דברים
ָחד ְיֹקָוק ֱאֹלֵהינו ְיֹקָוק ִיְשָרֵאל ְשַמע( ד)  :  אֶּ
 

  ד פסוק ו פרק דברים הירש ר"רש
 מכריזה איננה, להכרתנו מביאה" שמע" שמאמר כפי, היהדות של המלאה האמת אולם

 שההשקפה - התחומים שני שאותם אומרת רק היא אין; האל אחדות עצם על רק
 אלא אינם דבר של לאמיתו - מנוגדים אלים שני של הכח תחומי את בהם רואה האלילית

 ובמידת, להבא אותנו מחיה הוא החסד במידת: היחיד האל', ה הנהגת של בחינות שתי
 ורק, ואחידה אחת היא' ה הנהגת עצם, דבר של לאמיתו. שעבר על אותנו שופט הוא הדין

 הוא הרי, בדין לוקח שהוא בזמן גם שכן; האלה הבחינות שתי את בה רואה השגתנו קוצר
 הרי אלהים במידת גם; אחד' ה אלהינו' ה: אלא" אחד אלהינו' ה" רק לא כי. בחסד נותן
 '!ה הוא

 
 ציון, רב מנחם בן מיון זקס, בר' מו:כחמנחם 

 
 

MAN: And that, I suggest, is why we cover our eyes when we say the Shema – for we 
cannot see the ultimate good, but rather “accept the yoke of heaven” in simple faith.  
Yaakov, upon seeing Yosef, saw the truth of this idea and said the Shema with eyes 
open.  Rebbi Akiva, who died a martyr’s death, said it with eyes closed. 
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