
 

 

 

 מדרש נוגע בחיים לפרשת ויגש

"ויפול על צוואריו ויבך", ולמה לא נישק יעקב ליוסף? לפי שהיה קורא באותה שעה במדרש: 
 קריאת שמע".

 נעיין הפעם בעומק המשמעות של היות האדם קורא קריאת אמונה בקב"ה וביחודו. 

 קריאת החיים. 

 

 יעקב אבינו והאדמו"ר מקאליב קוראים קריאת שמע

 

  (1923)נולד ב . שרד את השואה מנחם מנדל טאוב ביר ,קאליבמ אדמו"רה

מנחם מנדל עם כל אחיו ואחיותיו נשלחו  1944-ב גרמניםעל ידי ה הונגריה לאחר כיבוש
שנותנים בו את אותותיו עד  עינויים קשיםאך עבר  ,וכל אחיו נספו שם. הוא שרד אושוויץל

יחס הפעם רק לנקודה יהיום. סיפור חייו של האדמו"ר מקאליב מופלא ומרתק, אך אנו נת
 קריאת שמע.  -אחת

מרבה לדבר על חשיבות קריאת  . הואחי השואהימנצ האדמו"ר מקאליב הוא אחד מגדולי
מעודד אמירת וספים, יבסיום כל תפילה לזכר הנ שמע ישראל תיקן את אמירת שמע, ואף

 , ועוד. עצרות המוניות "שמע ישראל" כזכר לקדושי השואה בסיום

עמדתי לפני בור בוער תי מאושוויץ, בשעות האחרונות לפני שיצא"וכך מתאר האדמו"ר: 
שלפני המוות. זה  "לזרוק אותי לאש. אמרתי "שמע ישראלבאש. זרקו רבים לאש. רצו 

היה הסוף. ואז אמרתי, ריבונו של עולם, מה יהיה לך מזה? עוד מעט אתאחד עם ההורים 
והאחים והאחיות שלי. כל משפחתי כבר נספתה. לא נשאר איש. רבש"ע, תן לי לחיות. 

 אנשים חיים.  במחיצת "שמע ישראל"ואני מבטיח לך, שאומר 

 . "אני מנסה לשלם הבטחה זו שהבטחתי לרבש"עבר למעלה משבעים שנה וכ

 

 

 איזו התרגשות

מפגש יעקב  -הראשון, התוודעות יוסף לאחיו. והשני -"ויגש"שני רגעי שיא אנו חווים בפרשת 
להיות נוכח  אני מניח שכל אדם היה שמח ויוסף, לאחר ניתוק של למעלה מעשרים שנה.

מפגשים אלו.  התחושה היא שהשפה העצומה שב החוויהברגעים מרגשים אלה ולחוות את 
הקוראים  ,לנו אףהולם ומתרגש,  ,באופן פיזי ,ממש דלה מכדי לתאר את ההתרגשות, והלב

 שכבר מכירים את הסיפור.

 ומפתיע.  את שני המפגשים, זועק התורה  באופן, בו מתארתאך ההבדל 

במפגש התגלות יוסף לאחיו, אכן התורה מרחיבה ומתארת את ההתרגשות, ההפתעה, 
 ההלם, האמונה ותחילת הפיוס. 

 :ל(-)מח, כח ולעומת זאת במפגש יעקב ויוסף, מחכות לנו כמה הפתעות. וכך מתואר

ְרַכְבּתוֹ  יֹוֵסף ַויְֶּאֹסר  ַוֵיְבךְ  ַצָואָריו ַעל ַוִיֹפל ֵאָליו אַוֵיָר  ֹגְשָנה ָאִביו ִיְשָרֵאל ִלְקַראת ַוַיַעל מֶּ

ר  : עֹוד ַצָואָריו ַעל ל ִיְשָרֵאל ַוֹיאמֶּ ת ְראֹוִתי ַאֲחֵרי ַהָפַעם ָאמוָתה יֹוֵסף אֶּ  עֹוְדָך ִכי ָפנֶּיָך אֶּ

 ":ָחי

 בס"ד
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ומהר מאוד, )שלא לומר  .מתוארת בקצרהואינפורמטיבי. ההתרגשות  אור קצרי, התראשית
למפגש של יעקב והאחים וההכנות מהר מידי...( עוברת התורה לספר באריכות על ההערכות 

 עם פרעה.

 מתייחסיםהפרשנים  ."צואריו עוד ויפול על צואריו ויבך על ,"וירא אליו ק:לשון הפסוושנית, 

שעשו אותה גם יעקב  מתואר כפעולה מדוע הבכי מתואר בלשון יחיד ואינו –קושי ברור לעין ל
 וגם יוסף?

 לבכות. אך יעקב לא בכה במפגש זה:  רש"י טוען, בשם חז"ל, שיוסף הוא המרבה

 "ארי יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמעואבל יעקב לא נפל על צו..."  

זמנה  לפי דבריו של רש"י, בעת המפגש היה עסוק יעקב אבינו בקריאת שמע מפני שהגיע
 והדברים דורשים ביאור.  ולכן רק יוסף בכה.

או זו קריאת שמע של החיים, שחרית מנחה וערבית,  האםמה ענינה של קריאת שמע זו? 
בשעת מיתתו, שמא כך יעקב חש מיתה, כמו רבי עקיבא הקורא ק"ש  קריאת שמע של שמא

 לפני מיתתו? שמע יב הוא לקרא קריאתישהוא אינו יכול להכיל את המעמד, "ויפג ליבו", ומחו

 

 התרגשות פנימית והתרגשות חיצונית, מוחצנת

 ת שמע? איעקב קורא קריאת שמע. האם זה הזמן לקרי

רש"ר הירש קורא קריאה עמוקה בנפשו של יעקב. אומנם סבור הוא כרש"י, שיוסף הוא 
טענתו: "יוסף בכה עוד. יעקב כבר לא בכה", כלומר, ויעקב לא ו הבוכה, ויעקב קורא ק"ש. 

ולכן עובר כבר אינו יכול עוד לבכות, רוצה לבכות אך יעקב בכה, כיוון שהוא מעבר לבכי, 
 לקריאת שמע.

, כלפי חוץ מצליח להביע את אשר על ליבואינו האדם  ,מרוב עוצמת ההתרגשות ,פעמים ,אכן
, גם אם וערת מבפנים, ההתרגשות גואה והוא "לגמרי בעניין"נפשו סוהוא נראה כמנותק, אך 

 אין זה נראה.  כלפי חוץ

 

 בחיים ובמוות מסירות נפש וקידוש השם

 דומני שיתכן הסבר נוסף לתגובתו של יעקב, הקורא קריאת שמע. 

לאורך כל  ,ה' אלוקינו, ה' אחד", מלווה כל יהודי, ואת עם ישראל כולו הפסוק "שמע ישראל,
 -יום אומר יהודי את קריאת האמונההדורות. יש "שמע ישראל" יום יומי, שלוש פעמים ב

 וה' אחד.  הוא אלוקינו  -קב"ה, ובייחודו: ה'אמונה ב

 רועים מיוחדים. יא -ירועי הקצהויש "שמע ישראל" של א

 למות על קידוש השם  

קידוש השם, כשקריאת "שמע מסרו יהודים את נפשם על בארץ ובגלות לאורך הדורות, 
 ישראל" בפיהם. 

 , כמתואר בגמרא )ברכות, סא(: בתוכם ורבי עקיבאעשרת הרוגי מלכות כך 

בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן ק"ש היה והיו סורקים את בשרו במסרקות של 
אמר להם כל ימיי  ? רבינו עד כאן :אמרו לו תלמידיו .ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים

א לידי ומתי יב. אמרתי: אפילו נוטל את נשמתך "בכל נפשך"הייתי מצטער על פסוק זה 
יצתה  .היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד ?!מנולא אקיי -ועכשיו שבא לידיואקיימנו. 

 ".אשריך ר"ע שיצאה נשמתך באחד :ואמרה בת קול 

נו, ולצעריב. בשואה כפי שמתאר האדמו"ר מקאל ך, וכוכך בפוגרומים האכזריים לאורך הגלות
הרואה את הרימון שמושלח לעבר כוח הלוחמים,  ,רועי קליין ןדוגמת רס" ך היאכ -עד היום

כדי להציל את חבריו,  ,ומבין שבעוד שניה יתפוצץ, ובאינסטינקט מחליט למסור את נפשו
 מון, שגודעת את חייו. מזנק על הרימון, צועק "שמע ישראל", וזעקתו נבלעת בנפץ הרי

 



 

 ולחיות על קידוש השם

והיא היכולת לחיות  הנובעת מהיעוד והשליחות של כל יהודי, אולם קיימת מעלה גדולה מזה

על קידוש ה'. להיות "שלוחים" של רבש"ע כאן בעולמו. וזו התפילה וההבטחה של האדמו"ר 

 מקאליב לרבש"ע. "תן לי לחיות ואני מבטיח לך שאומר שמע ישראל עם אנשים חיים". 

 ונראה לומר שזו עומק תפילתו המופלאה של יעקב. 

לפגוש את בנו האבוד. אך הוא גם חי בתודעה יעקב אבינו הוא גם אדם פרטי, אב המתרגש 

 לאומית. תודעת אב לאומה כולה, "יעקב אבינו".  -עמוקה יהודית

 במובן הלאומי, היהודי, אנו עדים לרגע מכונן בבניין העם.

עד רגע זה יעקב חי בידיעה שיוסף איננו. ויש פגם בהופעת ה' בעולם. אין שנים עשר שבטים. 

טוי כל הכוחות המצויים בי"ב השבטים. וכעת משראה את יוסף, התרגש לא יוכלו לבוא לידי בי

וכיסא ה' שב להיות שלם שכל יוצאי חלציו קיימים והולכים בדרכו,  שלמה, שמיטתווהבין 

 נן זה לעם ישראל ולעולם כולו. קורא יעקב קריאת שמע ברגע מכו על כןבעולם. 

, וחוזר להתרגשות המפגש עם בנו אבא ליוסףאדם פרטי, אחר מכן, חוזר יעקב להיות ל

 האובד. 

 אכן, מעלה גדולה היא למסור הנפש ולמות על קידוש השם, כשנדרשים לכך.

לחיות חיים יהודיים  היעוד האמיתי והשלם , שהוא המעלה הגדולה ביותר,  הינואולם 

 וכחלק מכלל ישראל.מלאים, כאדם פרטי, כבעל משפחה,  

"רבש"ע, תן לי לחיות, ואני מבטיח לך מקאליב:  האדמו"ר וזה עומק קריאתו והדרכתו של

 שאומר שמע ישראל עם אנשים חיים!!"

 

  .הארכנו, ולכן נקצר בתרגיל הנגיעה בחיים 

 וגם, התחושה היא שנכון לסיים בדברי האדמור מקאליב, וכל המוסף, גורע. ..

  .אך מוזמנים אנו לחשוב, על המשמעות של להגיד קריאת שמע עם אנשים אחרים

 מה זה אומר בפועל ? 

 

 
 שבת שלום                                                                                          

 אור וטוב                                     

 הרב אבישי          
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