
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 
 הגיגים מפרשת השבוע

  )א' בראשית לז(" קביעב ישו"
        ))))יייי""""רשרשרשרש". (". (". (". (גזו של יוס�גזו של יוס�גזו של יוס�גזו של יוס�ווווקש יעקב לישב בשלוה קפ	 עליו רקש יעקב לישב בשלוה קפ	 עליו רקש יעקב לישב בשלוה קפ	 עליו רקש יעקב לישב בשלוה קפ	 עליו רביביביבי""""
הביא עליו רוגזו של " א בלשו� עדינה יותר כמולו, " של יוס�קפ	 עליו רוגזו"לשו� דוע מתבטא המדרש במ    

 ברשכ, יעקב ,לפי זה, )'ר סו"ב( "צדיקי! תחילת� יסורי� וסופ� שלוה" אמרו מדרשב, אלא? או כיוצא בזה" יוס�
יוס� היה אז רק , מצד שני, #א. ב בשלוהישו נת היה ראוי שלעת זק)לב� ודינה, עשו (סבל יסורי� בתחילתו

� של יוסו בתסיבשנמצא . ורי�יסל ולסב י#צרבשלב שלכ� היה , "ורי�יסילת� תחצדיקי! "היות וו, בנערותו
שכ� הרוגז , "�וסקפ	 עליו רוגזו של י"לכ# כתב .  בשלוהבתהג! שכבר ראוי היה לש, לו היסורי� על יעקבלגנתג
 )בריסק ממלי�ר יס אביר(            . על יעקבשל יוס� קפ	 ומחמתו ,  משל יוס� היהההז

 

  ) א'בראשית לז(" ו בארץ כנעןביוישב יעקב בארץ מגורי א" 
ולא " , מעשו$" ולא שקטתי",  מלב�$" לא שלותי". ) כה'איוב ג("  רוגזבאי ולא נחתי וילא שלותי ולא שקטת"
רמוזי! ה "קשי! אלו שפקדו את יעקב אבינו עמאורעות ' ד )אליעזר' פרקי דר( . מיוס�$"  רוגזבאוי", נה מדי$" תינח

של ' י, �סושל י'  ו."שבוי"המילה תצא  מאורעות'  מאות! דהשניהאות את הקח א! נ? כיצד". וישב" הבמיל
 )א"לחיד" !קדומי חלנ"מובא בל " אפרי! זנורב(            .�בשל ל' ב, וששל ע' ש, נהיד
 

 )ג' בראשית לז( " אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לווישראל" 
    ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (כל מה שלמד מש! ועבר מסר לוכל מה שלמד מש! ועבר מסר לוכל מה שלמד מש! ועבר מסר לוכל מה שלמד מש! ועבר מסר לו""""

 נתחברו אל יעקב ולא בניו מאסו בחכמות שאראלא לפי ש? מש! ועבר בניו מה שלמד שארולמה לא מסר ל
 מש!ל יעקב ונכס� לשמוע מפיו מה שלמד א שתמיד פנה ,"ב� זקוני! הוא לו" ,אבל יוס�, החכמהלשמוע ממנו 

 )כלי יקר(                      .  אהבו�כל ועבר ע
 

  )ח 'בראשית לז("  תמשול בנוולויאמרו לו אחיו המלוך תמלוך עלינו אם מש"
מושל נקרא מי שמושל  $" א! משול תמשול בנו".  מי שמתמנה ברצו� הע!רא מל# נק$ "לינועו# מלו# תמלה"

שיי#  לא כ# ג! ,# אותנהנו לא נמנחאהרי ש ,תימלו#שיי# ש כש! שלא :ליוס�האחי! אמרו כה ו, זקהבח
שקיבלו , מל#' הל ארי ישעל בנ $"  המלוכה'הלכי : ")'תהלי! כב(  ולפי זה מוב� הפסוק.בכוח,  עלינולשתמשו
יתקיי! לעתיד לבוא  #א. בחזקה ושלא ברצונ!מושל '  על הגויי! ה–" ויי!בגומושל ". עול מלכותו ברצו�עליה! 

 )א"הגר(                    .  מרצונ!$ )ט' זכריה יד( "למל# על כל האר	' ה הוהי": ה הפסוק"בע
 

 דר מושלבג ההיזה וו לפניו תחלמצרי! והישהאחי! ו בא כש$ שני המצבי!התקיימו בסופו של דבר , כידועו 
  )ז"ירהג(              . מרצונ!, דר מל#בגזה  ההי, "הננו ל# לעבדי!" ואמרו ושתחוו לפניואחרי מות יעקב כשה, )בכוח(
 

  ) יד'בראשית לז(" והשיבני דבר"
אבל לא , נ! ניזוקי! דוקא בהליכת�שלוחי מצוה אי"טועני! שללו שאפי, להחזיר לו תשובהמצוה עשאו שליח 

ז אי# בכל זאת א .  אל אביו!ומעתה הרי הוא בטוח שישוב בשלו, זרתובחעשאו שליח ג! , )פסחי! ח(" זרת�בח
יוס� ,  ושנית.חשב נזקנלה אינו גד'ומעלה , שנזק שתכליתו הטבהומר לש י, ראשית ?"לעבד נמכר יוס�"קרה ש

 לכה ואשלח# בשכ! רועי! #הלא אחי"דקדק בדבריו בשליחות , ה"יעקב עכי . חרג מהגדרת השליחות של אביו
והל# לחזר אחריה! , וכשהל# יוס� ולא מצא! בשכ!.  לשכ!יאכי שליחותו ה,  הרי גילה דעתו בפירוש,"אליה!

כ היה "אשר ע, ואי� כא� שליחות מצוה, כי אביו לא שלחו ללכת למקו! אחר, הרי הוא שליח עצמו, במקו! אחר
 ) !חיי הראו(                 . שהיהמה 
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 מדרשתי " עאורלצא יו
 "ויזרע יצחק"

    """"בבבבששששויויויוי""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
    """"כה אמרכה אמרכה אמרכה אמר " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה

 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסכסלוכסלוכסלוכסלו' ' ' ' כגכגכגכג



 

 )לה' בראשית לז(" וימאן להתנחם,  וכל בנותיו לנחמו כל בניוויקומו"
 יעקב את הצורה הקשה ראו בנישכאשר ונראה שכוונת הכתוב היא ,  שבה! ניחמוהונחמהה דברי בפסוק ולא הוזכר

אד! שמת לו בנו יחידו או תאימה לו שהתנהגות זו מסבר, רבי!שק במתניו ימי! , אבילותשבה קיבל אביה! את ה
 לעשות דבר שבאמצעותו יתנח! נתחכמו כ�ל, חסרונו ניכרכ# ולמספר בניו מועט  #יחידו אבנו אינו א! אפילו 
והלכו ועמדו , !יהובנותבניה! יחד ע!  בנות העשר תאחד עשר בני! ואח, צאצאיווהוא שנתקבצו יחד כל , מעצמו
 נעדר מ� א! על ב� קט� #כל כי מי שיש לו כל כ# בני! ובנות אי� ראוי לו להצטער כ, תהי זאת נחמתואולי אצלו 
 כשיראה "לנחמו" יחד היא !זו של כולוהתקבצות קימה עצ! , יחדב" ויקומו כל בניו וכל בנותיו: "אמר שהוז, הבני!

 )אור החיי!(                   ."וימא� להתנח!"לא הועיל זה וא� על פי כ� .  אולי יתנח!ובנותיוכי רבו בניו 

 חג החנוכה
 )כא' לובראשית (" וישמע ראובן ויצילהו מידם"
 )מדרש פליאה(.  אלו נרות חנוכה–" ועל פתחינו כל מגדי!",  זה ראוב�–" הדודאי! נתנו ריח"

 ראוב� וישמע": תאומרו ראוב� את משבחתהתורה , אלא? חנוכה לנרות ראוב� בי� הקשר מה השאלה נשאלת
, גופנית סכנה !ויוהמה! ועקרבי !נחשימלא  לבור יוס� את להשלי# !לה יע	 הוא הרי? מדוע" !מיד וויצילה
דבר , והציע למוכרו לישמעאלי! הבור מ� שהוציאו יהודה ולאיו ההצלה פעולת את ליוא חסתימי התורה זאת ובכל

 ישנה ראוב� עצתבשלמרות , להבי�יש , לאא .מגדולתו שהורידוהו" יחודה וירד "עליו נאמר ,אדרבא, שיש בו הצלה
 !לישמעאלי למכרו שהציעכ רוחנית לסכנה הכניסו יהודה אבל, רוחנית מבחינהסכנה גופנית עדיי� היא בטוחה 

לו קבלו , אדרבא, רואי! שלא הייתה סכנה גופנית לע! ישראלאנו , א� בחנוכה .  דבר שחמור יותר.!מצרי לשירדו
ועל זאת , ו"ח' יוונות ונטישת עבודת היהת, הסכנה היתה רוחנית, כי! ליחס טובעליה! את התרבות היוונית היו זו

 זה ראוב� $"  נתנו ריח!הדודאי: "אומר המדרשזהו ש. מסרו החשמונאי! נפש! להצלת הע! ונצחו את היווני!
 )קול יהודה(    .ניות את ער# הרוח! אלו נרות חנוכה המדגישי$" !ועל פתחנו כל מגדי. " מסכנה רוחנית את יוס�שהציל

 

 . ):ת כאבש(" ימים'  נעשה בו נס והדליקו ממנו ח,דלא היה בו אלא להדליק יום אח"
בעוד הנס לא , מפני מה אנו חוגגי! שמונה ימי! )'סימ� תרע( "יוס� בית"של המפורסמת התו שאלניתנו לי! בתירוצי! ר

  ?במידה מספקתהלילה הראשו� היה בפ# שמ� עבור היה אלא שבעה ימי! שהרי 
,  בפ# השמ� שנמצאו אי# השתמש,רבי יעקב יצחק מפשיסחה, הקדוש" היהודי" אמר ,בעלי התוספות שואלי!

מאי! ג! טשה! מ, י� זבי!ד! דינ! כ"שכל עכו, והרי חכמינו גזרו, ואפילו היה חתו! בחותמו של הכה� הגדול
, חלק מ� הנס הגדול היה באמת בכ#, אדיחותבהקדוש ב" היהודי"כ#  השיב על, אלא ? בנגיעה בלבד, "טהיס"ב

והנס הזה הרי חל ממילא ג! על . התוספות מעשה לא עלה בדעתו של שו! אד! לשאול את קושית בעלי שבשעת
 )מאוצרנו היש�(             .ולא שבעה בלבד, ולפיכ# אנו חוגגי! שמונה ימי חנוכה תמימי!, היו! הראשו�

 

  ).שבת כא(" ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו... פתח ביתו מבחוץנר חנוכה מצווה להניחה על "
ולהחזיר . # והדרכהושל חינ, "כהוחנ"ה של ו אלא לעסוק ג! במצדאוג לעצמו בלבדלא ל, אחד מעיקרי היהדות הוא 

בשעה , אפשר לעשות זאת בשעה שאי, "בשעת הסכנה"אבל , "מבחו	"שה! , למוטב ג! את היהודי! האחרי!
 חייב הוא להשגיח לפחות על בני, "מניחה על שולחנו"הרי , "והמשכיל בעת ההיא ידו!" נמצא במצב של שאד!

  )עוללות אפרי!(                .שלו על משפחתו ו ועל ילדי, וביתו היושבי! מסביב לשולחנ
 

    )שבת כא("  דתנו רבנן?מאי חנוכה  :תנו רבנן "
לנו את חג מה שהביא , אותנואת הכוח לעמוד אית� נגד הצוררי! . "רבנ�דתנו "? מהו סודה של חנוכה, כלומר
 ) מ שפירא מלובלי�"הגר(              . מלימוד התורה ושמירת מצוותיה $" תנו רבנ�" ירשנו מה,החנוכה

 

  .םבפורי" לרעשן", בחנוכה" הסביבון"ההבדל בין 
רמז של הסביבו� מזה על , ! לשמי! הנוגעי!רי דב! התורה והמצות שה!בחנוכה עיקר המלחמה היה על קיו 

 עיקר הגזרה היתה !ואילו בפורי.  ללמעלה! שנוגעי!להורות שהמלחמה היתה על הדברי.  אותו מלמעלה!שמסובבי
 .  אותו מלמטה!שמסובבי.  למטה וזהו הרמז של הרעש�! השייכי! הדברי!וה, על הגו�

  "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
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