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 "דבס

 

 
  

 

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

ראשונהלסעודה  - חסד אנושי כהקדמה לערבות

 להפסיק באמצע משפט

פרשתנו נפתחת בנאום הגדול של יהודה, אשר בסופו לא יוכל 

  -יוסף להתאפק, יאמר למשרתיו 

ִ֥יאּו ָכל ָעָלָ֑י הֹוצ  ִ֖יׁש מ ֵֽ  1...א 

  -ויגלה לאחים 

ֶ֔ם יכ  ֵ֣ף ֲאח  י֙ יֹוס   2.ֲאנ 

לא אחת בסדר . כבר עסקנו בל נקדים את המאוחראבל 

קביעתן של ההפסקות בקריאת התורה, העליות. מסדרי 

העליות לא רק 'חתכו' בסופי נושאים אלא קבעו סדר וחשיבות 

 לכל אחת מהעליות.

-אני יודע שזה נשמע מאוד צדדי, כמעט שאלה טכנית

בקריאת פרוצדוראלית אפילו, אבל משהו נראה מאוד מוזר 

של יהודה החליטו מסדרי את נאומו מדוע  - ראשון של פרשתנו

 ממשאת 'ראשון' העליות לחתוך לשניים והם מפסיקים 

  - מת במיליםית ראשון מסתיקריא ?באמצע דבריו של יהודה

ל י֙ א  ָתָ֑נּו ְוַעָתָּ֗ה ְכֹבא  ֵ֣נּו א  ינ  ֶ֔י ְוַהַנִַ֖ער א  ְוַנְפׁשִֹ֖ו ְקׁשּוָרִ֥ה  ַעְבְדךֵ֣ ָאב 

וֹ   3.ְבַנְפׁשֵֽ

, ואילו כל נושא הערבות הדברים שהינן מילות קישור להמשך

ההדדית שמגלה יהודה כלפי בנימין, בקשתו לשבת תחת 

  - 'שני'של דבריו, יהיו רק ב' ליין-הפאנץ'' -הנער בנימין 

ת ִּ֤י ַעְבְדך֙ ָעַרֵ֣ב א  ם כ  אֹמָ֑ר א  ִ֖י ל  ִ֥ם ָאב  ע  ֶ֔יך  ַהַנֶַ֔ער מ  ל  ֶ֨נּו֙ א  יא  לִּ֤א ֲאב 

ִ֖י ָכל י ְלָאב  יםַהיָ  ְוָחָטִ֥את  ב. מ ֵֽ ׁש  ד  ְוַעָתָּ֗ה י ֵֽ ִ֖ב  ָנִּ֤א ַעְבְדך֙ ַתֵַ֣חת ַהַנֶַ֔ער ע 

ם ָ֑י ְוַהַנִַ֖ער ַיִַ֥על ע  אֹדנ  יו ַלֵֽ ָחֵֽ  4.א 
 מדוע ההפסקה פה?

 לעורר את החסד

תורף נאומו של יהודה בא בסופו של דבר לעורר את היסוד 

'עבדך יהודה, מנהיג השבטים' אומר  - הערבותהגדול של 

בנימין'. אך אל הסוגיה  אתערב  -יהודה ליוסף, 'בנה של לאה 

                                                           
 בראשית מ"ה, א'. 1
 שם, שם, ד'. 2
 שם, מ"ד, ל'. 3
 ל"ג-שם, שם, ל"ב 4

הזו אנו נכנסים רק ב'שני', והחלק הראשון של הנאום, 

 'ראשון', הוא הקדמה לכך;

ערבות היא דבר גדול מאוד וכלל לא פשוט, ולכן היא איננה 

רק עם ים לה. בני נח, למשל, אינם נדרש -נדרשת מכל אחד 

בחלקו הראשון של . 5ישראל נדרשים להיות 'ערבים זה בזה'

הנאום מופיע הבסיס, ההקדמה שבלעדיה לא ניתן להגיע 

לכלום והיא החטא הראשון מחטאי האחים שיהודה לוקח על 

הוא בא לעורר את מידת החסד. עוד לפני  -עצמו ומנסה לתקן 

על חסד אנושי.  יהודה מדבר על אנושיות, -הערבות והאחווה 

זה דווקא כן נתבע מכל אדם בעולם, מכל בן נח, ולכן בחלקו 

הראשון של הנאום בא יהודה ומנסה לעורר אצל אדוני הארץ, 

המשנה למלך פרעה, שאמנם מצד אחד נגלה אל האחים עד 

עתה כאיש קשה אך מצד שני, כפי שהוא מעיד על עצמו  כירא 

לעורר בחלקו הראשון  ואת זה בא יהודה -להים ואיש חסד -א

 של נאומו.

 הכי מנוכר –הכי קרוב 

היה החטא הראשון של האחים? זה שהאחים באמת מה 

לא היה זה  – 'לא יכלו דברו לשלום'-בצעירותם שנאו את יוסף ו

חטא כשלעצמו. זה רק מעיד שהם לא היו 'אחד בפה ואחד 

בלב'. לכן הם התנתקו מיוסף והלכו לשכם. יתכן מאוד שגם 

להם טיעונים ברורים ונימוקים מדוע אחיהם הצעיר בן יש 

אני עוד יכול  -השבע עשרה מהווה סכנה קיומית לעם ישראל 

 להבין את זה. אבל איפה מתחיל חטאם הראשון?

  -כאשר יוסף מגיע אליהם לדותן 

ְתַנְכלִּ֥ו ֹאתִֹ֖ו  ֶ֔ם ַוי  יה  ְקַרֵ֣ב ֲאל  ם֙ י  ֶ֨ר  ָרֹחָ֑ק ּוְבט  ְראִּ֥ו ֹאתִֹ֖ו מ ֵֽ וֹ ַוי  יתֵֽ ֲהמ   6.ַלֵֽ

יתקרב  שיוסף -ממה אתם מפחדים פה הם חוטאים לראשונה. 

הרי הפגישות ומה יקרה אם אכן הוא יתקרב? אליכם? 

הקודמות של האבות בספר בראשית שהתרחשו על שפת בור 

אליעזר ורבקה,  -היו אחרות לגמרי. הן היו מלאות אחווה  –

קרה פה? למה  . אז מה7'אחי מאין אתם' -יעקב והרועים בחרן 

 ספרא בחוקותי פרק ז, המדרש  5
 , ל"ז, י"ח.בראשית 6
 שם, כ"ט, ד'. 7

 תשע"ז ויגש 
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מסתבר שלפעמים מרוב  -מרחק מיוסף? אתם שומרים על 

יכולים אליך אחווה ומילים גדולות, דווקא האנשים הכי קרובים 

. למה? כי מרוב שהאידיאולוגיה כלפיך להיות הכי מנוכרים

חזקה אתה רוצה להתבצר בה ולא לתת 'לחולשות', 'למצפון' 

'חולשה'.  –אנושית לעבוד. כן, יש מי שקורא לחסד ולחמלה 

משהו אנושי  -אתה מפחד שאולי כשתראה את אחיך מקרוב 

אולי פתאום מישהו מבני  -, מידת חסד שכזו בך יתעורר

השפחות יכיר לו טובה, אולי נרצה לחבק אותו, אולי ניזכר 

אסור שזה יקרה  -שאחרי ככלות הכל הוא אחינו... אבל אנחנו 

, להתנכר אליו 'מרחוקק 'רחס וחלילה ולכן צריך לראות אותו 

 אידיאולוגית. זה נורא!

את החטא הזה מנסה עכשיו יהודה לתקן בתחילת נאומו. 

ארבע עשרה פעמים )!( הוא חוזר על הביטוי 'אבי', בכל מיני 

אבינו, אבא, אב, אבי וכו'. הוא מנסה  -צורות קשות ומרגשות 

לעורר את המידה הזו ביוסף, איש החסד, 'זה שהחזיר לנו 

אמתחותינו את הכסף והוציא אותנו ביום שלישי מבית ב

 חסד זו ההקדמה של יהודה. -הסוהר'. עוד לפני הערבות 

 העוד אבי חי?

כבר אמרנו לא אחת כי ההקדמות של התורה מחולקות על פי 

והעליה הראשונה באה לעורר את  המידות-שבע הספירות

מידת החסד. את הנקודה הזו גילה  -מידתו של סבא אברהם 

יהודה ביוסף ואותה הוא מקדים כדי להסביר לו אחר כך את 

ענין הערבות. בדומה לכך קורה אצל יוסף. יוסף לא יכול 

  -להתאפק 

א ָּ֗ק  ְולֵֽ ְתַאפ  ֵ֜ף ְלה  ִ֥יאּו  ...ָיֹכֶ֨ל יֹוס  ְקָרָ֕א הֹוצ  ָעָלָ֑י ָכלַוי  ִ֖יׁש מ ֵֽ ִ֥ן .... א  ת  ַוי 

ת ָ֑י א  ְבכ  ל... ֹקלִֹ֖ו ב  ִּ֤ף א  ר יֹוס  ָחיו֙  ַוֹיֶ֨אמ  ֶ֔ףא  ֵ֣י יֹוס  ִ֖י ָחָ֑י  ֲאנ  ַהעִֹ֥וד ָאב 

יו ְולא ָפָנֵֽ ְבֲהלִּ֖ו מ  ִ֥י נ  ֲענֵֹ֣ות ֹאתֶֹ֔ו כ  ָחיו֙ ַלֵֽ ְכלִּּ֤ו א   8.ָיֵֽ

  -הוא עוד לא אומר 'אני יוסף אחיכם', רק בשלב הבא 

ל ֵ֧ף א  ר יֹוס  ָחָ֛יו ְגׁשּו ַוֹיֶ֨אמ  ר  א  ָגָׁ֑שּו ַוֹיָּ֗אמ  ַלִ֖י ַוי  ֶ֔םָנִ֥א א  יכ  ֵ֣ף ֲאח  י֙ יֹוס   ֲאנ 

ר ְיָמה ֲאׁש  ְצָרֵֽ ִ֖י מ  ִ֥ם ֹאת   9...ְמַכְרת 

'אני  -האם אנחנו שומעים מה הוא אומר? קודם כל הוא אומר 

 ארבע עשרה'האבי הזה שדיברת עליו  -יוסף. העוד אבי חי' 

שהרי כבר אמרו לו שלש  –פעם, האם הוא חי?'. זו לא שאלה 

הרי אני חי, ' –פעמים שאבא חי. זו התמיהה הגדולה ביותר 

וגם אם אמרת ש'אחיו מת' אתה יודע בתוכך שאולי האח הזה 

ואתם מחפשים אותו בכל העולם, והרי אבא לא  בחייםעדיין 

 10הלב'יכול להתנחם על החי כי 'גזרה על המת שמשתכח מן 

אבל לא החי, על החי לא ניתן להתנחם. אז איך יכול להיות 

שאבי חי ככה כל כך הרבה שנים? אני אולי יכולתי לעמוד בזה 

עשרים ושתים שנה כי הייתה לי שליחות במשך כל הזמן הזה 

 -לדאוג לערבות, אבל מידת החסד שבי אולי נפגמה חלילה 

ך לשלם על כל מה ואבי איך הוא חי? על אף השליחות, אני צרי

 . 'שעשיתי לאבי במשך כל השנים הלל שלא הייתי לצדו

 לתקן את ה'מרחוק' -ויגש 

אחר כך הוא מיד יוסף מתקן עכשיו את החסד מהצד שלו, ו

, כלומר עכשיו אתם צריכים 'גשו נא אלי' - ממשיך ואומר לאחיו

'ויראו אותו מרחוק' שלכם, תתקרבו אל תעמדו -לתקן את ה

 .כלפי מרחוק

פרשת 'ויגש' היא הפרשה בה מתקנים את ה'מרחוק'. ולגבי 

  -הערבות הוא ממשיך ואומר להם 

ָעְֵ֣צבָּּ֗ו ְוַאל ַאל ְוַעָתֵ֣ה י ת  ֶ֔ם כ ֵֽ יכ  ֵ֣ינ  ֶַ֨חר֙ ְבע  ֵ֣י  י  ָָ֑נה כ  ִ֖י ה  ִ֥ם ֹאת  ְמַכְרת 

ם יכ ֵֽ ְפנ  ִ֖ים ל  י ֱאלה  ְחָיֶ֔ה ְׁשָלַחִ֥נ   11.ְלמ ֵֽ
אני ערב עליכם. הקב"ה שלח  -עכשיו צריך לדאוג גם לערבות 

 אותי לפה כדי שעל ידי תהיה לכם מחיה.

, אליה ניכנס שמהווה הקדמה לערבותהבסיסי זהו החסד 

 אי"ה בשיחה הבאה.

 

  

                                                           
 ג'.-שם, מ"ה, א' 8
 שם, שם, ד'. 9

 עי' רש"י, בראשית, ל"ז, ל"ה, ד"ה 'וימאן להתנחם'. 10
 שם, שם, ה'. 11



 

3 
 

 שניה לסעודה - הערבות

רענו, פרופ' ר' יעקב נאמן ז"ללעילוי נשמתו הטהורה של 

 -נאומו  יהודה לעיקרמגיע בפתיחת 'שני' של הפרשה, 

ת ִּ֤י ַעְבְדך֙ ָעַרֵ֣ב א  ם כ  אֹמָ֑ר א  ִ֖י ל  ִ֥ם ָאב  ע  ֶ֔יך  ַהַנֶַ֔ער מ  ל  ֶ֨נּו֙ א  יא  לִּ֤א ֲאב 

ִ֖י ָכל י ְלָאב  ים ְוָחָטִ֥את  ב. ַהָימ ֵֽ ׁש  ד ָנִּ֤א ַעְבְדך֙ ַתֵַ֣חת  ְוַעָתָּ֗ה י ֵֽ ִ֖ב  ַהַנֶַ֔ער ע 

ם ָ֑י ְוַהַנִַ֖ער ַיִַ֥על ע  אֹדנ  יו ַלֵֽ ָחֵֽ  12.א 

 ,סיומהזו הנקודה שאיתה מגיעה הפרשה של יוסף והאחים ל

, סטוריה. עכשיויתחילת בירורה לאורך כל ההל -או יותר נכון 

 יכול יוסף להתוודע אל אחיו. אחרי הצהרת הערבות של יהודה,

ודה שמכריעה את הנקמהווה מהי הערבות הזו? איך היא 

 הכל? 

 טענה רצינית

יוסף, כאיש ירא אלוקים,   -בפני יהודה עומד אתגר לא פשוט 

איש אמת, מעמיד את האחים בפני בעיה מורכבת. על ההצעה 

להם את  עונההוא  - שכולם יהיו לו לעבדים -שהם מציעים 

  -המילים הבאות 

ִ֡יׁש  ֲעשִֹ֖ות ֹזָ֑את ָהא  ֶ֔י מ ֵֽ ֵ֣יָלה ל  ְהי הָחל  ֵ֜יַע ְבָידָֹּ֗ו הּ֚וא י ֵֽ ְמָצֶ֨א ַהָגב  ר֩ נ   ֲאׁש 

ל ָ֕ם ֲעלִּ֥ו ְלָׁשלִֹ֖ום א  ד ְוַאת  ֵ֣י ָעֶ֔ב  ם ל  יכ ֵֽ  13.ֲאב 

איך ' -יהודה בסוף דברי יוסף בחלקו הראשון של נאומו עוסק 

כי איך  ,ם אל אביכם'? אבא לא יוכל לחיות ככהו'עלו לשל

ל יוסף נשמעת הצעתו ש'. אעלה אל אבי והנער איננו איתי

 הצעה צינית.ליהודה כ

יהודה צריך להתייחס גם לתוכן הדברים  -אבל מבחינת התוכן 

  –טענה רצינית  יש לוו ,של המשנה למלך הזה

ְמָצֶ֨א ַהגָ  ר֩ נ  ִ֡יׁש ֲאׁש  ְהי הָהא  ֵ֜יַע ְבָידָֹּ֗ו הּ֚וא י ֵֽ ד ב  ֵ֣י ָעֶ֔ב   14.ל 

 צריכה לגרום לאחים לפקיחת עיניים,טענתו של יוסף הרי 

'אצלי', אומר להם יוסף, 'לא חורצים דינו  -'לנפילת אסימונים' 

למשל, לא משאירים אדם בבור סתם',  של אדם ללא דין. אצלי,

 רמאת האחים הכלואים בבור ואביום השלישי חרר יש אכןהוא ו

 ים אמרולהים אני ירא'. אמנם גם האח-'את הא - להם

גניבת גביע כשהשיג אותם משרתו של יוסף והוכיח אותם על 

  -הכסף 

ה ֲעשִֹ֖ות ַכָדָבִ֥ר ַהז ֵֽ ֶ֔יך מ ֵֽ ֲעָבד  ֶ֨יָלה֙ ַלֵֽ ֵ֣י . ָחל  ִּ֤ר ָמָצֶ֨אנּו֙ ְבפ  ף ֲאׁש  ָּ֗ס  ֵ֣ן כ  ה 

ֶ֔יך  ֵ֣ית ֲאֹדנ  ב  ְגֹנב֙ מ  ָּ֗יְך נ  ץ ְכָנַָ֑ען ְוא  ֵ֣ר  א  ִ֖יך מ  ל  יֹבִ֥נּו א  ֶ֔ינּו ֱהׁש  ַאְמְתֹחת 

ב ף אִֹ֥ו ָזָהֵֽ ִ֖ס    15.כ 

                                                           
  ל"ג.-בראשית מ"ד, ל"ב 12
 בראשית, שם, י"ז. 13
 שם. 14

שהם ישמעו את  רוצה יוסף - אבל 'באמת חלילה לכם?'

אלו  -המוסיקה של דבריהם עצמם. 'ומי גנב את נפש אחיכם 

  '.?אף פעם לא גנבתםבאמת לא הייתם אתם? 

 איך הערבות עונה עליה? -אז הטענה של יוסף קשה 

 יהודי-הלכתי-מונח משפטי

יהודה קובע פה  -מדהים וזה החידוש של כל הפרשה הדבר 

ן לא את יהודי שבלי הבנתו לא נוכל להבי-הלכתי-מונח משפטי

 .'כלל ישראל'לא את המושג של אף הגלות, לא את הגאולה ו

ערבות אומרת שאני לגמרי לגמרי אתה. באמת. זה הרבה יותר 

מאחווה. אתה, יוסף, אומר שבנימין גנב את הגביע? הערבות 

אני  -א במקום, לא תמורת אומרת שמעתה אני הוא בנימין. ל

 -נביא דוגמא  הוא. זו הלכה, זה דין.

אם למשל עשיתי קידוש בשבת ואחר כך הגיע יהודי נוסף שלא 

שמע קידוש, לפי ההלכה אני יכול לקדש שוב עבורו. וגם אם 

כדי  -אני יכול לקדש פעם שלישית  -אחר כך יגיע עוד יהודי 

ם יבואו עוד ועוד יהודים, וכן הלאה א -להוציא אותו גם ידי חובה 

עד מוצאי שבת. למה?  -אני יכול לקדש עבורם שוב ושוב ושוב 

ההסבר הרגיל אומר שלמרות שאני כבר יצאתי ידי חובת 

אני עדיין יכול להוציא ידי חובה את מי שטרם שמע,  -הקידוש 

שכאשר הגיע עכשיו יהודי שלא  -אבל בעומק ההסבר הוא 

גם אני עדיין לא יצאתי, כי כל שמע קידוש מסתבר למפרע ש

יש לי חובה לדאוג לו ולהוציא  -זמן שיש יהודי שלא שמע קידוש 

 אותו ידי חובה. כי אני ערב לקידוש שהוא צריך לעשות.

 ערבות מדורי דורות

מבית דוד הקטן זוכרים את ישי, אביו של דוד, השולח את בנו 

גלית  ?אל אחיו הגדולים הנמצאים במערכה מול גליתלחם 

שלו בשחץ רב כשמולו שאול  בשריון הקשקשיםשם עומד 

  -ישי אומר לדוד  המלך, משבט בנימין.

יך  ת ַאח  ף ְוא  יא ְלַשר ָהָאל  ה ָתב  ל  ָחָלב ָהא  י ה  צ  ת ֲחר  ר  ת ֲעש  ְוא 

ְפֹקד ְלָׁשלֹום  ָקחת  ת ֲעֻרָבָתם ת   16.ְוא 
  -וחז"ל אמרו על כך 

ך השעה לקיים אותו ערבות של זקניי אמר ישי לבנו דוד, הר

 אלא )בראשית מג, ט( 'אנכי אערבנו'את בנימין מיד אחיו  שערב

ואת אחיך תפקוד ' 'לך והוצא אותו מערבותו, שנא

ָקח לשלום ת ֲעֻרָבָתם ת  ָקח אלא  -' ְוא  ת ֲעֻרָבָתם ת  אל תקרי ְוא 

ת ערבותם  ָקח. ְוא   17ת 

 ח'.-שם, שם, ז' 15
 שמו"א, י"ז, י"ח. 16
 ילקוט שמעוני, שמוא"א, קכ"ו. 17
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זמן ללכת ולפרוע את שטר עכשיו ה' –אומר לדוד בעצם ישי 

החוב של סבא יהודה. אנחנו ערבים על בנימין, והערבות הזו 

תקח אותך להציל את שאול ואת כלל ישראל. אתה תעמוד 

י שלומד . רק מ'תחת שאול כאילו המלחמה עם גלית היא שלך

, את הדברים יבין את כל המתח שמתפתח בין דוד באופן זה

 לשאול מכאן ואילך לאורך הספר. משיח ה',

 הצינור לגאולה

בתחילת השבוע עוד ציינו את חנוכה. בכל יום קראנו את 

שהיה זהה  הנשיאים שהביאו כל אחד את קרבנו, קריאת

  -לקרבן חבריו. בין מרכיבי הקרבנות הללו היה גם 

יר את ְשע  ָחִ֖ד ְלַחָטֵֽ ִ֥ים א  ז   18ע 
הזה בא כדי לכפר על  על פי חז"ל שהשעיר 19רש"י מסביר שם

מכירתו של יוסף. אפשר להבין מדוע שבט שמעון צריך להביא 

להבין למה שבט גם שעיר כזה, או שבט זבולון. אולי אפשר 

כי  –ראובן, שלא היה במכירה, צריך להשתתף ולהביא שעיר 

ואולי אולי אפילו למה נשיאי שבטי גם הוא אחראי בעקיפין, 

עדיין לא כלל שעיר, על אף שהם אפרים ומנשה צריכים להביא 

                                                           
 במדבר, ז', ט"ז, וכן בהמשך הפסוקים אצל כל נשיא ונשיא. 18
 רש"י שם, שם, כ"ב. 19

כי הם באים במקום יוסף שהיה בבור  –נולדו בשעת המכירה 

ואולי בעומק גם להתנהגותו יש חלק בהחלטת האחים למכור 

אותו. אבל למה שבט בנימין צריך להביא שעיר? הוא בכלל לא 

 היה במכירה, הוא היה עם אביו בבית!

 -הערבות היא כזאת שכיון שאתה קם תחת אחיך  -זה מדהים 

אתה היית במכירה, ואם בנימין לא יביא 'שעיר עיזים גם הרי ש

 . , לאף אחד מהאחיםלא הובאה כלל כפרה -אחד לחטאת' 

רק על היסוד הזה ניתן להבין את המהפכה שמתרחשת 

  -אצל יוסף  בנקודה הזו

א ָּ֗ ְולֵֽ ְתַאפ  ֵ֜ף ְלה  ים֙ ָעָלֶ֔יוָיֹכֶ֨ל יֹוס  ָצב   20...ק ְלֹכִּ֤ל ַהנ 

והיא יכולה להופיע רק  -כי מרגע שמופיעה הערבות בעולם 

שיח אצל מי שעתיד להיות המלך שיביא מתוכו את דודו ואת מ

תו מתחילה הגלות והגאולה, עד מופיע גם הצינור שא   -בן דוד 

 עולם.

 

  

 בראשית, מ"ה, א'. 20
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 לסעודה שלישית - 'את העגלות... ותחי רוח יעקב אביהםוירא '

 ותחי רוח יעקב

האחים חוזרים אל אביהם יעקב אשר בארץ כנען ומספרים לו 

  -במצרים ומושל על היותו של יוסף חי 

ל ץ ְכַנֶַ֔ען א ֵֽ ֵ֣ר  ם ַוָיֹבֶ֨אּו֙ א  ְצָרָ֑י  מ  ֲעלִּ֖ו מ  ַיֵֽ ם ַוֵֽ יה ֵֽ ֲעֹקִ֖ב ֲאב  ֶ֨דּו לֵֹ֜ו . ַיֵֽ ַוַיג 

י ֵ֣ף ַחֶ֔י ְוכ  אֹמָּ֗ר עֹ֚וד יֹוס  ִ֖ל ְבָכל ל  ם הִּ֥וא מׁש  ְצָרָ֑י  ץ מ  ֵ֣ר   21.א 

  -תגובת יעקב לדברים 

ִ֥י לא בֶֹ֔ו כ  ם ַוָיֵָ֣פג ל  ִ֖ין ָלה ֵֽ ֱאמ  ֵ֣ת ָכל. ה ֵֽ ָלָּ֗יו א  ף֙  ַוְיַדְברֵּ֣ו א  ִּ֤י יֹוס  ְבר  ד 

ֶ֔ם  ה  ֵ֣ר ֲאל  ב  ֵ֣ר ד  תֲאׁש  ר ַוַיְרא֙ א  ֵ֣את ֹאתָֹ֑ו  ָהֲֵ֣עָגלֶֹ֔ות ֲאׁש  ִ֖ף ָלש  ָׁשַלִ֥ח יֹוס 

ם יה ֵֽ ֲעֹקִ֥ב ֲאב  ָ֕י רִּ֖וַח ַיֵֽ  22.ַוְתח 

ת לרוחו של יעקב, שבה החיּו רק כאשר ראה יעקב את העגלות

  -וכמו שמביא רש"י 

 23.שפירשה ממנו שרתה עליו שכינה

החלק הבא של ההיסטוריה של עם ישראל  בעצם כאן מתחיל

מתוך ראיית  מתרחשכל ידת יעקב ובניו למצרים, כאשר היר -

יעקב את העגלות ששלח יוסף. מהן העגלות הללו ומה יש 

 בהן?

  - מפורסםרש"י מנסה לבאר את הנקודה מתוך מדרש 

כשפירש ממנו, בפרשת עגלה  סימן מסר להם, במה היה עוסק

 24.ערופה

כאשר שלח יעקב את יוסף אל אחיו, לפני כעשרים  -כלומר 

ושתיים שנה, היו האב והבן עסוקים בפרשת עגלה ערופה. אנו 

במדרש זה אלא נתמקד במדרש פליאה הפעם לא נעסוק 

 -ומתוכו ננסה להבין את הפרשה כולה בעבר שכבר הזכרנו 

ז לו כשפרשתי ממך היינו עסוקים מַ מז רָ ר   - וירא את העגלות

ויצמח פורקניה  - המשיח. הדא הוא דאמרינן בצלותיהבביאת 

 25.וצריך עיון מאד. וכו' בעגלא ויקרב משיחה
זה נשמע תמוה מאוד. המשפט אותו מצטט המדרש מדרש 

מתוך התפילה הוא בארמית, מתוך הקדיש, ושם תרגום 

ה הקשר מ -, ואם כן 'המילה 'בעגלא' מארמית הוא 'במהרה

לביאת המשיח לבין העגלה  בין המהירות בה אנו מצפים

הבאות משורשים  אלו שתי מילים שונותהרי ששלח יוסף? 

  !נפרדים לגמרי

 שליחות מסוכנת

בואו ניזכר מה היה לפני עשרים ושתיים שנה ומה קורה עכשיו 

   .שבזכותו חיה רוח יעקב אבינו

כאשר שלח יעקב את יוסף אל אחיו לשכם הוא ידע היטב עד 

ת בנה של רחל ולמרות זאת לא נמנע כמה האחים שונאים א

                                                           
 .בראשית, מ"ה, כ"ה 21
 כ"ז.-שם, שם, כ"ו 22
 רש"י, שם, כ"ז. 23
 שם. 24
 תורה שלמה על הפסוק. 25
 בראשית, ל"ז, א'. 26

מלשלוח אותו כי דבר השליחות היה חשוב לו יותר מהסיכון 

יעקב לארץ הגיע מעט לפני כן, שהוא מכניס את יוסף לתוכו. 

כנען לאחר עשרים ושתיים שנות חרן וסיבובי שכם והתיישב 

   -בבית אביו חזרה 

ָ֑י ֵ֣י ָאב  ץ ְמגּור  ִ֖ר  ֲעֹקֶ֔ב ְבא  ב ַיֵֽ ֵׁ֣ש  ַעןַוי  ץ ְכָנֵֽ ִ֖ר   26.ו ְבא 
  -ופירש שם רש"י 

צדיקים . ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף

מבקשים לישב בשלוה, אומר הקב"ה, לא דיין לצדיקים מה 

שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלוה 

 27.בעולם הזה
 הגיע זמן הגאולה?

אם נדמה לנו שהישיבה הזו משמעה לשבת על המרפסת 

חס ושלום. בקשתו של יעקב, אומרים חז"ל, הייתה  -ולפוש 

  -אחרת לגמרי 

וישב יעקב, אמר ר׳ אלעזר מה 'וישב יעקב'? מלמד שחשב 

יעקב בדעתו ואמר: כבר אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם 

ת לבן ר עשרים שנה בבילהיות בניו גרים. הרי אני הייתי ג  

משועבד בצאנו. וכיון שראה שעשו הלך לעיר אחרת לגור, 

אמר יעקב בזה יתקיים שעבוד ארבע מאות שנה, ונתיישבה 

דעתו. אמר הקב״ה: מחשבתי עמוקה ממחשבתך שנא': 'כי לא 

מחשבותי מחשבותיכם', מיד הביא עליו עלילה על ידי יוסף 

 28.כו'

כל בני ביתו של יעקב ידעו על ברית בין הבתרים שנכרתה בין 

  -הקב"ה לסבא אברהם 

י .... ַדֵ֜ע כ  ֵ֣ר ָיֹדֶַ֨ע ת  ֶ֔ם  ג  ץ֙ לֵ֣א ָלה  ֶ֨ר  ֵ֣ה ַזְרֲעךָּ֗ ְבא  ְהי  נֵּ֣וי ֵֽ ֲעָבדִּ֖ום ְוע  ֹאָתָ֑ם  ַוֵֽ

אִֹ֖ות ה ַאְרַבִ֥ע מ  ת. ָׁשָנֵֽ ֲעֹבִ֖דּו ָדֵ֣ן ָאֹנָ֑  ְוַגֵ֧ם א  ִ֥ר ַיֵֽ יַהגָֹ֛וי ֲאׁש  ֲחר  י ְוַאֵֽ ִ֥ן  כ  כ 

ֹול ְרֻכִׁ֥ש ָגדֵֽ ְצאִּ֖ו ב  ל. י ֵֽ יָבִ֥ה  ְוַאָתָ֛ה ָתבִֹ֥וא א  ִ֖ר ְבש  ָקב  ִ֖יך ְבָׁשלָֹ֑ום ת  ֲאֹבת 

ה ָָ֑נה. טֹוָבֵֽ ִ֖י ָיׁשֵּ֣ובּו ה  יע  א ְודִֹ֥ור ְרב  ֵ֧י לֵֽ ָ֛ם ֲעֹוִ֥ן  כ  ִ֖י ָׁשל  ֱאֹמר  ָנה ַעדָהֵֽ  29.ה ֵֽ

לזקנו אברהם  יעקב ידע את שלשת מרכיבי הברית שהובטחו

שהכל בסברתו והבין  -עבדות ועינוי  גרות, -בברית בין הבתרים 

 -, שכתוב התקיימהגרות כבר  ;כבר נתקיים בו

ם יָלָבֵ֣ן  ע  ַחִ֖ר ַעד ַגְֶ֔רת  א  ָתה ָוֵֽ   30.ָעֵֽ

  -התקיימה כבר גם עבדות 

ֵ֜יך ע ֲעַבְדת  ִׁ֥ש ַאְרַבֵֽ ֶ֔יך ְוׁש  ֵ֣י ְבֹנת  ְׁשת  ִּ֤ה ָׁשָנה֙ ב  ְשר  ָ֑ך ע  ִ֖ים ְבֹצאנ   31...ָׁשנ 

  - בו ואף עינוי התקיים

ת ִ֞י א  ת ָעְני  ׁש ְוא  מ  ִ֖ים ַויִֹ֥וַכח ָאֵֽ ֵ֧יַע ַכַפָ֛י ָרָאִ֥ה ֱאלה    32.ְיג 

 רש"י, שם, שם, ב'. 27
 מדרש מכ"י תו"ש בראשית לז א 28
 ט"ז.-, י"גבראשית, ט"ו 29
 שם, ל"ב, ה'. 30
 שם, ל"א, מ"א. 31
 שם, שם, מ"ב. 32
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התקיימה שהרי  לארץגם ההבטחה על חזרת הדור הרביעי 

אפילו סיום הפסוק, ובניו, בני יעקב, הם דור רביעי לאברהם. 

התממש, שהרי כאשר חזר יעקב עם רי' האמ  'ולא שלם עוון 

משפחתו מחרן הם פוגשים בעשו, שהיה אז יושב הארץ, 

  -מם שפונה מע  

ל ְך א  ֵ֣ל  יו ַוי  ֲעֹקִ֥ב ָאח ֵֽ ִ֖י ַיֵֽ ְפנ  ץ מ  ֶ֔ר  ָשִ֖ו ... א  ֶ֔יר ע  ע  ָשו֙ ְבַהֵ֣ר ש  ב ע  ִּׁ֤ש  ַוי 

ֹום  33.הִּ֥וא ֱאדֵֽ

עקב , כפי שמעיד ילוקחים אותהניו לשכם, ואז מגיעים יעקב וב

  - בעצמו

ִ֥ם ַאַחִ֖ד ַעל י ְלךָ֛ ְׁשכ  ָּ֗י ָנַתֵ֧ת  ֲאנ  ַיֵ֣ד  ַוֵֽ י֙ מ  ִּ֤ר ָלַקְֶ֨חת  ָ֑יך ֲאׁש  ֶ֔יַאח  ֱאֹמר   ָהֵֽ
י ִ֖י ּוְבַקְׁשת ֵֽ  34.ְבַחְרב 

  -מתפנים אחרי המפגש עם בני יעקב והסביבה אנשי שכם ו

ָּ֗ים ַעל... ַתֵ֣ת ֱאלה  ֵ֣י ח  ר֙  ַוְיה  ים֙ ֲאׁש  ָער  ְדפֶּ֔ו ה ֵֽ ֶ֔ם ְולֵ֣א ָרֵֽ יה  יבֵֹ֣ות  ְסב 

ב ֲעֹקֵֽ ִ֥י ַיֵֽ ִ֖י ְבנ  ֲחר   35.ַאֵֽ

 ו הגאולה הכי ברורה שיכולה להיות!הכל התקיים במלואו! ז

, שהרי הם לא היו 'ארבע מאות שנה'ואם תשאלו על המספר 

גם במצרים לא הייתה הגלות  -אלא עשרים שנים בלבד בגלות 

חז"ל כמנין 'רד"ו'.  ארבע מאות שנה אלא 'רק' מאתיים ועשר,

כי ארבע  37הרמב"ם מסביר בכמה מקומותואף  36במדרש

גלות, אבל על תקופת המאות שנה זה המקסימום האפשרי ל

זו מהותה של  - אותה ידי תשובה וייסורים אפשר לקצר

ביקש  -. את כל זה למד יעקב וביקש לישב בשלווה התשובה

  משיח.

 

 

 

 שנאת אחים מעכבת את הגאולה

שנאת  -לו ליעקב בהבאת הגאולה מפריע עדיין רק עיכוב אחד 

צריך לפתור כדי שהמשיח יוכל להגיע ו ,שבתוך הביתאחים ה

ויוסף  ,'שלום אחיו'שולח את יוסף לראות את לכן הוא  .אותה

  -מבקש את זה באמת 

ת ָׁ֑ש א  ֵ֣י ְמַבק  ֹנכ    38.ַאַחִ֖י ָאֵֽ

 בנויים לזה.היינו אבל אנחנו עדיין לא 

 -לזה רומז יוסף עכשיו כשהוא שולח את העגלות ליעקב אביו 

'אבא, שלחת אותי לפני המון שנים בשליחות, במשימה. 

כל כך  - 39'ואביו שמר את הדבר' -ביקשת שאשיב אותך דבר 

שהגאולה  לילה ולבשר לךרציתי לחזור הביתה עוד באותו ה

הגיעה, שכבר אין שנאה בינינו האחים, רציתי שזה יהיה 

ם עשר ישנילחזור עם האחים ויחד עם בעגלא ובזמן קריב', '

ערב את הגאולה. אני מצטער הה להביא כבר בארוחת -שבטי י

-'עגלא' ל-שזה לקח עשרים ושתיים שנה וזה הפך מ ,אבא

זה והמהיר . במקום הקו הישר ', לסיבובים ועיכובים'עגלות'

 ,אבא ,ועכשיו', למומחיות של יוסף. 'סוד העיגולים'-הפך ל

ולתת לנו כח כדי שנוכל להמשיך  למצרים אתה צריך לבוא

אבל  ',עגלות'אז ב 'עגלא'לעסוק בביאת המשיח, אם לא ב

  -ברורה אחת  מטרהב

ב יָקר  ּה ְוַיְצַמח ֻפְרָקנ ּה ו  יח  יב... ְמׁש  ְזַמן ָקר   40.ַבֲעָגָלא ּוב 

  

                                                           
 ח'.-שם, ל"ו, ו' 33
 שם, מ"ח, כ"ב. 34
 שם, ל"ה, ה'. 35
 מס' דפסחא בא פרשה יד ד"ה ומושב בני -מכילתא דרבי ישמעאל בא  36

 '.י', דעי' הל' יסודי התורה  37
 בראשית, ל"ז, ט"ז. 38
 שם, שם, י"א. 39
 מתוך נוסח הקדיש בתפילה. 40
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ת מלווה מלכהלסעוד - במראות הלילה

 ז'וו בבאר שבע-דה

 שוב מגיע יעקב לבאר שבע. בפעם הקודמת הוא יצא משם

ועבר את הירדן בברחו  ,במקלו לפני כשישים ושבע שנים,

אחרי  ,בדרכו ללבן. בגפו הוא יצא משם. כעתאחיו ו מעש  

ם הוא מגיע לבאר שבע, ע ,עשרים ושתיים שנות חיכיה ליוסף

כל מקניהם וכל  בניו ובני בניו, בנותיו ובנות בניו -כל זרעו איתו 

 .רכושם

גם בפעם הזו מתגלה אליו הקב"ה בלילה, רק שעכשיו לא עוד 

'. כך נקרא החזון המופלא לילההמראות '-בחלום עמום אלא ב

  -הזה. נראה את הפסוקים 

ֶ֔ל ַרָ֛ב עֹודוַ  ְשָרא  ר֙ י  ּות ֹיֶ֨אמ  ם ָאמֵֽ ִ֥ר  ִ֖נּו ְבט  ְרא  ְלָכִ֥ה ְוא  ִ֖י ָחָ֑י א ֵֽ ִ֥ף ְבנ  . יֹוס 

ל֙ ְוָכל ְשָרא  ַסִּ֤ע י  ר ַוי  ִ֖י  ֲאׁש  אלה  ֶ֔ים ל ֵֽ ְזַבֵ֣ח ְזָבח  ֵָ֣רה ָשַָ֑בע ַוי  לֶֹ֔ו ַוָיֹבִ֖א ְבא 

ק ְצָחֵֽ ִ֥יו י  ִּ֤ים . ָאב  ר ֱאלה  ר ַוֹיֶ֨אמ  ל֙ ְבַמְרֹאֵ֣ת ַהַלְֶ֔יָלה ַוֹיִ֖אמ  ְשָרא  ְלי 

י נ  נ ֵֽ ר ה  ֲעֹקָ֑ב ַוֹיִ֖אמ  ֲעֹקֵ֣ב ַיֵֽ ָ֑יך ַאל. ַיֵֽ ֵ֣י ָאב  ִ֖ל ֱאלה  ִ֥י ָהא  ֹנכ  ר ָאֵֽ יָרא֙  ַוֹיָ֕אמ  ת 

י ְצַרְֶ֔יָמה כ ֵֽ ְרָדֵ֣ה מ  ם מ ֵֽ יְמךִ֥ ָׁשֵֽ ְמך֙ . ְלגִֹ֥וי ָגדִֹ֖ול ֲאש ֵֽ ִּ֤ד ע  ר  ָּ֗י א  ֹנכ  ָאֵֽ

ְצַרְֶ֔יָמה וְ  ַעְלךֵ֣ ַגםמ  ִ֖י ַאֵֽ ֹנכ  ִ֥ית ָידִֹ֖ו ַעל ָאֵֽ ָ֕ף ָיׁש  יך ָעלָ֑ה ְויֹוס  ינ ֵֽ   41.ע 
כל  נו, שלפסוקים אלו הם ההכנה לא רק של יעקב אלא גם של

 זרעו איתו בדרך אל הגלות הגדולה במצרים. 

 טרמינל לגלות

' כדברי השכינה'ת, וודע דבר חייו של יוסף חוזרת החיּועם הי

'ישראל'. הוא מגיע בשם אל יעקב, והוא חוזר ונקרא  ,42רש"י

וזובח זבחים לאלהי אביו יצחק, בדרכו למצרים.  לבאר שבע

להי -את 'אשם הוא אינו מזכיר  - בניגוד לפעמים קודמות

 –, והקב"ה מסכים עמו 'יצחקלהי -'אאברהם' אלא רק את 

 , אל תירא מרדה מצרימה'.אביך אלהי'אנכי האל 

תה טרמינל היציאה יבאר שבע הי -מהפסוקים זה ממש זועק 

בדרכם של אבותינו לגלות. משם יוצאים לחרן, משם כנראה 

למצרים ובמקום הזה מזכיר יעקב דווקא את עכשיו צריך לצאת 

הקב"ה אמר לו ושם  ,הגיע אביובמקום אליו אביו יצחק, בדיוק 

-  

ִ֖ר  ַאל ץ ֲאׁש  ְצָרְָ֑יָמה ְׁשֹכֵ֣ן ָבָאֶ֔ר  ֵ֣ד מ  ר  יךת  ל ֵֽ  43ֹאַמִ֥ר א 

 !כמה היה רוצה עכשיו יעקב לשמוע דברם דומים מהקב"ה

את  -כמה היה רוצה יעקב לראות על העגלות ששלח יוסף אליו 

ואת עם ישראל מתחיל לבנות את חייו בארצו. הוא  עצמויוסף 

'לחיות בארץ זה היה  -זבחים והקב"ה אומר לו שם זובח 

התחיל את הגלות ומשם תפקידו של יצחק, אבל תפקידך הוא ל

 יתחיל סוד הגאולה הגדולה ביותר'. 

 מכשיר לראיית לילה

  -זהו אולי פירושו של הפסוק המופלא הבא 

                                                           
 מ"ו, ד'. -בראשית מ"ה, כ"ח  41
 רש"י, שם, שם, כ"ז. 42
 שם, כ"ו, ב'. 43

ֲעֹקָ֑ב  ֲעֹקֵ֣ב ַיֵֽ ר ַיֵֽ ל֙ ְבַמְרֹאֵ֣ת ַהַלְֶ֔יָלה ַוֹיִ֖אמ  ְשָרא  ִּ֤ים ְלי  ר ֱאלה  ַוֹיֶ֨אמ 

י נ  נ ֵֽ ר ה   .ַוֹיִ֖אמ 

וגם  גם יעקב ענה 'הנני' ',הנני', יצחק ענה 'הנני'אברהם ענה 

לאביו כששלח אותו לראות את שלום אחיו,  'הנני'יוסף ענה 

בין הפעמים האחרות לפעם הזו אבל בואו נשים לב אל ההבדל 

' יעקב יעקב' במראות הלילה, ויאמר ישראל'-הקב"ה אומר ל -

הנני ישראל , הנני יעקב'. 'הנני'ישראל -ועל זה עונה יעקב -

. נראה את דברי הרמב"ן הקצרים 'חדוהנני שניהם גם י

  -והמופלאים 

לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל 'אחר שאמר לו השם 

היה ראוי שיקראנו בשם הנכבד ההוא וכן הוא נזכר  'יהיה שמך

אבל קראו יעקב לרמוז כי עתה  ,בפרשה הזאת שלשה פעמים

לא ישור עם אלהים ועם אנשים ויוכל אבל יהיה בבית עבדים 

וזה טעם  .כי מעתה הגלות תתחיל בו ,שיעלנו גם עלהעד 

( פסוק ח)' ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו'

יבאו שמה כי יפרו הבנים וירבו ויגדל  'ישראל בני'כי בשם 

  44.הוא עתה ברדתו שם יעקבשמם וכבודם אבל 

'מראות הלילה'.  -זאת כל התורה ובשתי מילים היא נקראת 

כמו שתיקן אברהם אבינו את תפילת שחרית ולימד אותנו 

ולעמוד את פני ה' בכל מה  45'אל המקום אשר עמד שם'ללכת 

לפנות  -שקורה ביום, וכמו שתיקן יצחק את תפילת מנחה 

תפילת  - 46ערב, כך מלמד אותנו יעקב את 'אמונתך בלילות'

? אצל יעקב 'לילהראיית ה'אמצעי הלילה. זוכרים מהצבא את 

 . 'ויאמר הנני' –לומדים איך רואים בלילה 

 ישראל וגם יעקב

'אברהם' שוב הוא לא נקרא 'אברם', -מרגע שהפך 'אברם' ל

אבל יעקב  -כך גם אצל שרה וכך אצל הושע שהופך ליהושע 

נשאר יעקב גם אחרי שהוא נקרא בשם 'ישראל'. אנחנו 

. הקב"ה 'ישראל'וגם  'יעקב'כל הזמן גם נקראים ממשיכים ו

'מראות הלילה מתחיל', ואז מופעל  -אומר לנו בתור ישראל 

'לי  -הקוד של 'יעקב יעקב'. 'ישראל' הוא השם של הראש 

הוא השם  'יעקבואילו 'להים ואנשים, -ראש', הכח לשור עם א

אך  'ישראל'והבחינה של העקב. הכח להיות של העקב, הכח 

נוכל  , מהמקום הנמוך ביותר,כדי שמשם 'יעקב'לבחינת לרדת 

להי לא היה -שגילוי אעליון להעלות גם את השכינה אל מקום 

 . מהכי חושך אל האור הגדול ביותר. עוד בו

כמה חלם יעקב שהדור הרביעי שישובו הנה יהיו אלו הוא ובניו, 

  -אבל מהרגע שהקב"ה אומר לו 

ִ֖י ֹנכ  ְצַרְֶ֔יָמה ְוָאֵֽ ְמך֙ מ  ִּ֤ד ע  ר  ָּ֗י א  ֹנכ  ַעְלךֵ֣ ַגם ָאֵֽ  ...ָעלָ֑ה ַאֵֽ

 הרמב"ן עה"ת, בראשית מ"ו, ב'. פירוש 44
 בראשית י"ט, כ"ז. 45
 תהילים צ"ב, ג'. 46
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שכינה  -אלא 'אנכי' ארד  לא 'אנכי ארד ואנכי אעלך', -שימו לב 

אעלה  אנכי - 'אעלך יורדת עם יעקב ועם ישראל, וגם 'אנכי

 מכח העליה שתבוא מהירידה שאתה מקבל אותה.

ויוסף, יוסף הצדיק ששלחת בלי מודע למצרים, כדי להכין את 

 –הכח הנפשי להיות יעקב וישראל במראות הלילה  ,הקרקע

 ועל עיני זרעך. - 'הוא ישית ידו על עיניך'

 לשמוח מהתקווה שקרסה

'ותחי רוח יעקב'. הגיעו -אולי הדבר המופלא ביותר הוא ה

שכל הקונספציה של  ,בנפשכם, יהודי בן מאה ושלושים שנה

אלא  -ן . לא שלווה ולא ארץ כנע, קורסתחייו נסתרת לו בפניו

ָך'... -גלות מתחילה עכשיו, וכשהקב"ה אומר לו אני איתך  תְּ  א 

֑פּוָך  טְּ שְּ א י  ָה֖רֹות ל ֹ֣ נְּ י ּוב  נ  יָאָ֔ ִּֽ מֹו כ  ְך בְּ א ת   ֵתֵלֵ֤ א ֵאשׁ֙ ל ֹ֣ ה ל ֹ֥ ֶלָהָב֖ ה וְּ ָכֶוָ֔

ר ע  בְּ ְך ת  הגיע לתכלית חייו הוא כבר משוכנע שש, כמו אדם 47'ָבִּֽ

התחלת את הדרך ואתה  בכלל עוד לא -ופתאום אומרים לו 

 -נמצא נמוך נמוך במסלול, אבל יחד עם זאת אומר לו הקב"ה 

אעלך גם 'אעבור איתך יחד את כל זה, אני אני אני אתן לך יד ו

 והוא מקבל מזה חיות והוא שמח בזה.  - 'עלה

'ותחי רוח  - 48'רב לי עוד שמחה וחדווה הואיל ועוד יוסף בני חי'

 ה.יעקב אביהם', במראות הליל
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