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

 
 הגיגים מפרשת השבוע

 )  יח'דבראשית מ( "ויגש אליו יהודה"  
הננו עבדי� לאדוני ג� ": פסק, בסו� פרשת מק�, הלא הוא עצמו, התנהגותו של יהודה אינה מובנת, לכאורה 

האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא ": מרוואמקל עליה� עת כאשר יוס� כו, "אנחנו ג� אשר נמצא הגביע בידו
, ואחייהודה וי�  סבורובתחילה הי, אלא ? להתנגדיהודה  פתאו� זכרנ�"יהיה לי עבד ואת� עלו לשלו� אל אביכ�

נלקחי� ה� לכ  , ה� מכרו את יוס� לעבד, מידה כנגד מידה, מכירת יוס�של חטא ה בגללעת ה� נענשי� ככי 
עונש הוא שזה אינו מבי   , את בנימי  להיות עבדרקמשחרר את כול� ועוצר יוס� שיהודה אבל משראה . כעבדי�

  )אלשי#(       .יצא כנגדו בדברי� חריפי�ולכ  סת� עלילה אלא , שהרי בנימי  לא השתת� במכירת יוס�, מ  השמי�
 

 )יח' דאשית מבר( " נא עבדך דבר באזני אדוניידבר"
זה , שאל בבקשה את עבד#, "ידבר נא עבד#"יהודה מבקש מיוס� . מפרש פסוק זה בדר# מקורית" כלי יקר"ה

 . שהכל עלילהבפני# והוא בעצמו יודה , אמתחת בנימי שמצא את הגביע ב
 

 )יח' דבראשית מ( " כמוך כפרעהכי,  בעבדךאפךואל יחר "
" כלי יקר"ה. " כמו# כפרעהכי", אל סופו, " בעבד#אפ#ואל יחר ", לא מוב  הקשר בי  תחילת הפסוק, לכאורה
 היות אמיתיי� ונכוני� � יהיוא פילוכי כל כעס מביא לידי טעות ויגרו� שלא יכנסו טענותי באזני# אמסביר 

עה בדבר ומושל ט וא שר הא� לפעמי� איזאמר שלא נורא ת� וא.  לשפוט בצדקתוכלהכעס יגרו� שלא ו
 על זה אמר , המשפט אל המל# והוא יתק  מה שקלקל המושל�שלוקחיוהוא המל# יו יש גבוה מעלכי המשפט 

 . זהו הקשר בי  הדברי� ו. המשפט ממ# אל המל#ליקחדי  כמו אצל פרעה ואי  הגמר אצל#  "כי כמו# כפרעה"

 

  ) יח'דבראשית מ( " כמוך כפרעהכי,  בעבדךאפךואל יחר  ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני"
    מקיי�מקיי�מקיי�מקיי�א מה פרעה גוזר ואינו א מה פרעה גוזר ואינו א מה פרעה גוזר ואינו א מה פרעה גוזר ואינו """"דדדד, , , , ............ ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעהסופ#סופ#סופ#סופ#ומדרשו ומדרשו ומדרשו ומדרשו , , , , חשוב אתה בעיני כמל#חשוב אתה בעיני כמל#חשוב אתה בעיני כמל#חשוב אתה בעיני כמל#""""    

        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( אהרוג אות# ואת אדוני# אהרוג אות# ואת אדוני# אהרוג אות# ואת אדוני# אהרוג אות# ואת אדוני#תקניטניתקניטניתקניטניתקניטניא כי כמו# כפרעה א� א כי כמו# כפרעה א� א כי כמו# כפרעה א� א כי כמו# כפרעה א� """"דדדד, , , , , , , , ............שה א� אתה כ שה א� אתה כ שה א� אתה כ שה א� אתה כ מבטיח ואינו עומבטיח ואינו עומבטיח ואינו עומבטיח ואינו עו
ללא  אליומיוס� שירשה לו לדבר יהודה מבקש . דר# הלצהת דברי יהודה בא מסביר ל"הרב מיכלזו  מוורשא זצ

מוציא דברי� ו, שד שהמלי� אינו מתרג� היטב את דבריווכי חוהסיבה היא כי הוא , )תורגמ מ(סיוע של מלי� 
אבל  ,"חשוב אתה בעיני כמל#"נתי היא באמת טובה כלומר ווכו, "כי כמו# כפרעה"אני אומר , ולראיה, מהקשר�

רצוני לומר או ש, " ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעהסופ#"ולומר שאמרתי ש נתיוהמתרג� יכול לעק� את כו
ונות ווכדומה כ, "#א� תקניטני אהרוג אות# ואת אדוני"שהיא נתי ושכו וא, ..."מה פרעה גוזר ואינו מקיי�"

  .אני מבקש לדבר ללא מתווכי�לכ  .  ומשונותשונות
 

 )  לא'דבראשית מ("  הנער ומתןוהיה כראותו כי אי" 
שידוע , בנימי של  ושש לבניוולא חשמא ימות  ,אביו של בנימי , יעקבלדה ואג יהוד, הרבי מקוצקואל ש, מדוע

מרובי  רחמי "ש, מסביר הרבי מקוצק, אלא? � על אביה�שמא ימותו ג� ה� מרוב צער, שהיו לו עשרה בני�
 .וימצטער בצער בנאי  הבני� מצטערי� בצער אביה� כדר# שהאב  ש,א" ז,"האב על הב  מרחמי הב  על האב

 . בצערנותא מצטעריהכש� ש, שכינה של ההאיננו מצטערי� בצער,  מקוצק ואומרהרביבצער הוסי� , א� אנו 
, ה מאב לב ברות בירושעשל האד� מו זו בעובדה שתכונות הנפש ופעהמסביר תרבי יחיאל מאיר מאוסטרובצה 

, ת על בניולאד� הראשו  היתה רחמנו, וכעת מוב . אד� הראשו היא מהתכונות הנפש כל  תחילתו, מבט  ומלידה
נולד על כיו  שלא לא היתה לו תכונת רחמנות על הורי� א# , לבניו אחריותכונה זו לכ  הוריש , היות והיו לו בני�

  . לבניועברה תכונה זו בתורשהלכ  לא , ידי אד�
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 מדרשתי " עאורלצא יו
 "ויזרע יצחק"

    """"ויגשויגשויגשויגש""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
    """"''''ויהי דבר הויהי דבר הויהי דבר הויהי דבר ה " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה

 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסטבתטבתטבתטבת' ' ' ' זזזז



 

  ) כ'דבראשית מ( "ונאמר אל אדוני יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן ואחיו מת"
ואת יוס� הכרתו את יהודה חשב שכפי ". ברי לי" בטענת מסנגר על יהודה ומסביר שיהודה בא" מש# חכמה"ה

 שהיה מודיע זאת ליעקב ומזה שלא הודיע ברור הוא חייוס�  האילו היש, ברי לי , קשור ליעקבההיהקשר ההדוק ש
  ". ואחיו מת: "לכ# הרשה לעצמו לומרו. שיוס� אינו בי  החיי�

 

  )דל' דבראשית מ( " ל אבי והנער איננו אתיאכי איך אעלה "
נטו חכמי ישראל . " איננו אתיל אבי והנעראכי אי# אעלה "מעבר להבנת פשט הדברי� שאומר יהודה ליוס� 

לוקח זאת ברמה האישית , "תולדות"בעל ה ,ל" זצרבי יעקב יוס� מפולנאה. לדורותיה� אל הפ  המוסרי שבמשפט זה
, וימי הנעורי� אינ� אתי, אחרי מאה ועשרי�, אי# אעלה אל אבי שבשמי�: ומר לעצמודי לוצרי# כל יהכ#  וטוע  ש

י קריאה כזאת כ, "קול יהודה"בספרו , ל"כותב רבי יהודה צדקה זצ, מה המשפחתיתבר  .בהבל וריקבזבזתי את ימי 
אי# אוכל להראות את פני בפני אבי , " אעלה אל אבי#כי אי"לעצמו לחשוב , לכל אב מישראל, מופנית לכל ההורי�

ק רבי מאיר הצדי. כאשר בני איננו הול# בדר# אבות, "והנער איננו אתי", ור# ימי� ושני�לאחר א, שבשמי�
אי# יכול אד� , "כי אי# אעלה אל אבי": ואומר לרמה הלאומית פסוק זהוקח את המוסר מל ל"מפרימישל  זצ

א� הנוער לא הל# אתי בקבלת , "והנער איננו אתי",  לאחר שנות חייו בעול� הזה,מישראל לעלות אל אביו שבשמי�
 .  לדור הבני�יואבותמסור כראוי את מורשת לכי בזאת נבח  כל דור בישראל בהצלחתו . עול תורה ומצוות

 

   ) כט'ובראשית מ(" ויבך על צוואריו"
    ). ). ). ). יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""קריאת שמעקריאת שמעקריאת שמעקריאת שמע    פני שהיה קורא פני שהיה קורא פני שהיה קורא פני שהיה קורא ממממ    ,,,,� ולא נשקו� ולא נשקו� ולא נשקו� ולא נשקוססססאבל יעקב לא נפל על צווארי יואבל יעקב לא נפל על צווארי יואבל יעקב לא נפל על צווארי יואבל יעקב לא נפל על צווארי יו    """"

". ולא אותי קראת יעקב: תוב אומרכעליו הל הקורא קריאת שמע ומרמז בעיניו ומקר� בשפתותיו כ: "ל"זמאמר ח
, מעשה יעקבכאינו עושה בזמ  קריאת שמע המרמז בעיניו ומקר� בשפתותיו ש ).יומא יט(א "על ידי המהרשמוסבר 

 .  שנהב"כ # אליו במששהתגעגעלמרות , �סיו ע�גש פהמ תיק באמצע קריאת שמע אפילו בשעסלא הפיעקב הרי ש
 

  ) ל'ובראשית מ( "ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי "
זאת למה לא אמר ו? מוב  כי חי הואהרי  ,"אחרי ראותי פני#"באמירה ק פתולא הס" כי עוד# חי"הוסי� דוע מ

כוונת דברי יעקב : הקדוש" אור החיי�"אומר ה ? ראה כשנפגש ע� יוס�איזה חידוש  ,רוהו האחי� כי יוס� חיכשבש
אבל עדיי  לבו של יעקב דואג עליו בגלל , חי במציאותזה הועיל לדעת שיוס� , שנתבשר כי עודנו חישלמרות , יאה

ודבר ידוע הוא כי הצדיקי� יותר יחפצו בהעדר ? הא� עודנו בצדקותו,  בטומאת מצרי�ובפרט, היותו בי  הנכרי�
אשר על כ  לא היתה שמחתו שלימה מספק זה עד שנראה , וקל וחומר יעקב הצדיק, הב  מאשר בהיותו ב  מביש

� הפני� את מעשה ברוש  וכמו כ  מצינו לצדיקי� שלמי� שהכירו ,כי הכרת הפני� תענה באיש, אליו והכיר בו בפניו
ולא , #פירוש הפע� הזאת בראיית, לזה כשהכיר בו אמר אליו אמותה הפע�, ומכל שכ  יעקב אבינו שיכיר, אד�

עוד# צדיק כמקוד� ולא : פירוש,  הכרתי בה� שעוד# חי"פני#את אחרי ראותי "כי , והטע�, מקוד� כשנתבשרתי
 .רויי� חיי�נשתנה דיוקנ# מכמות שהיה אלא עוד# חי כי הצדיקי� ק

 

 )ח' זבראשית מ( " ימי שני חייךכמה"  
על פניו נשמע ש, " ימי שני חיי#כמה"מסביר את פשר התעניינותו של פרעה בגילו של יעקב עד ששאלו " כלי יקר"ה

פרעה שכאשר בא יעקב היה הנילוס  ליעולפי שהוד, אלא? וכי הדר# לשאול לאורח מה גילו, כשאלה לא מכובדת
כאשר א#  , חי יעלה הנילוס לרגליו וישקה את פני האדמהשיעקבשמח על זה מאוד וחשב שכל זמ  , עולה לרגליו

,  כ� מופלג והיו� או מחר ימות ואזק   חשב פרעה שודאי הוא הזקני�ראה את יעקב והנה הוא דל וכחוש כמשפט 
 ".כמה ימי חיי#"שאלו לכ   .ר הנילוס למקומובמותו יחזוהרי ? שמחו המצרי�מה  לע

 

 ) ז י'זבראשית מ(" בלחם וינהלם ... ויביאו את מקניהם אל יוסף"
מצרי� על הואילו . כלכלה בלבד, "אנכי אכלכל אתכ�"או , "ויכלכל יוס� את אביו ואת אחיו"נאמר  בני יעקב לע 

ולא ימכור את תורתו ונשמתו ,  הוא בטבעויהודי קשה עור�ידוע שה, אלא.  ניהל את חייה�"וינהל� בלח�"נאמר 
 לא כ  המצרי� "לנהל"א# לא , "לכלכל"את היהודי הרעב נית  אפוא רק . ר פת לח�בואפילו לא ע, בעד נזיד עדשי�

, "בסוסי� ובמקנה הצא  ובמקנה הבקר ובחמורי�", אשר למע  פת לח� היו מוכני� לתת כל אשר לה�, הרעבי�
 )סורוצקי  זלמ רבי (               ". וינהל� בלח�"לכ# יאה לה� הלשו  . מול עצמ� כדרישת יוס� במדרש שא� נאותו לרוואמ
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