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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )  יח'מדבראשית ( "הדוהויגש אליו י"
חת חת חת חת ננננושוב אמר לו בושוב אמר לו בושוב אמר לו בושוב אמר לו ב. . . . י בולע אות�י בולע אות�י בולע אות�י בולע אות�ננננתח פי אתח פי אתח פי אתח פי אי פוי פוי פוי פוננננוא� אוא� אוא� אוא� א, , , , אמר לו יהודה א� אני שול� חרבי אני הורג את כל מצרי�אמר לו יהודה א� אני שול� חרבי אני הורג את כל מצרי�אמר לו יהודה א� אני שול� חרבי אני הורג את כל מצרי�אמר לו יהודה א� אני שול� חרבי אני הורג את כל מצרי�""""

        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (א� אל� אל אבי מה אומר לוא� אל� אל אבי מה אומר לוא� אל� אל אבי מה אומר לוא� אל� אל אבי מה אומר לו, , , , ובפיוסובפיוסובפיוסובפיוס
ויגש אברה� ויאמר הא� : "אלא שעל הפסוק, מה בפסוק שלפנינו מרמז על הדברי� המבוארי� במדרשתבאר נולא 

הגשה, )ב י"ש(" ואבויגש י"מצינו הגשה למלחמה "י על פי המדרש "אומר רש) כג' בראשית יח(" רשע תספה צדיק ע�
 ולכל אלה נכנס אברה� לדבר )א יח"מ("  הנביאאליהוויגש "והגשה לתפלה , )יח' בראשית מד( "ויגש אליו יהודה"לפיוס 
הגשה לתפלה , הגשה למלחמה, כיל שלש הוראותמ" הגשה "!לשוש על פי מדרש זה נלמד, "ולתפלהלפיוס , קשות

י נא� א: "בתחלה אמר,  לשלוש הוראות אלהכיו! יהודה" ויגש יהודה"בלכ! אומר המדרש שג� כא! ו. והגשה לפיוס
ושוב ,  זה הוא לתפלה" "תח פיוי פנ א�א: "ושוב אמר,  הגשה למלחמהוזה "" שול� חרבי אני הורג את כל מצרי�

  )תוספת ברכה(                  ".ער מה אומר לונאי� אל� אל אבי בלעדי ה" לו ברכות ובפיוס ראמ
  

   ) א'מהבראשית ( "כול יוסף להתאפק לכל הנצביםולא י"
ואחד עשר השמש והירח והנה "את החלו� לקיי� בכדי את יעקב אליו להביא יוס� התכוו! להשלי� את המהל� 

האנשי� היות שש אאל, לא שמעו בהתחננו אליה�פי שה� לרח� עליה� כהתכוו! ולא , "שתחווי� ליכוכבי� מ
חוסר רחמנות לכ! ויות כאכזרהיתה נראית לה� התנהגותו של יוס� ו, עשהכל המע לאת הרקלא ידעו לפניו הנצבי� 

 )מש� חכמה(                       ."כל הנצבי� עליו"מפני ? מדוע" להתאפקיוס� ולא יכול "
שהיו ש� מבית פרעה ומ! המצרי� אנשי� רבי� יחלו פניו למחול לבנימי! כי ,  בעיניוהנכו!: "!!!!""""הרמבהרמבהרמבהרמבכעי! זה כותב 

  . "ולא יכול יוס� להתחזק לכל�,  יהודהתחנוניכמרו רחמיה� על נ
  

   )ט' מהבראשית ( "ה אלידר מצרים ים לאדון לכלקל- אמר בנך יוסף שמני אכה"
 אומר )ב' בראשית מב(" לנו מש� ונחיה ולא נמות שמה ושברו רדורדורדורדו במצרי� שברויאמר הנה שמעתי כי יש : "על הפסוק

על פי רעיו! זה ממשי� , "וווו""""רדרדרדרד למצרי� כמני! שנשתעבדוכו רמז למאתי� ועשר שני� ולא אמר ל,  שמהרדורדורדורדו ":י"רש
"רדו שמה"אמר יעקב  שכי מאז,  אליבואאמר ולא "  אלירדהרדהרדהרדה"א! שאמר כבדברי יוס� ומבאר " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה

ולא ל"מו שאמרו כ, ו בבית� אחר ששבוהוהתמהמ,  למצרי�� הלכו מבית�יפעמישהרי , שנהבר בער� עברה כ
וזה , הההה""""רדרדרדרדמני! שני� כמאתי� ותשע  פחתה שנה אחת ונשארו מאתי� ועשר שני�המכעת  ו)י' גמבראשית ( "נוההתמהמ

  . "רדה אלי"מרומז במה שאמר 
  

  )ד' בראשית מו("  ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלהאנכי"
"אנכי ארד"כי , של יעקבירידתו  הקדי� ירידת השכינה ל"אנכי ארד עמ�"שאמר לו ליעקב ' אנו רואי� בהבטחת ה

היינו עליית ד "ואנכי אעל�"� והפסדר בעליה נאמר באילו  ו, יעקבירידתלפני היינו ד "עמ�"היינו ירידת השכינה ד
שמולי� את חברו למי� אד� למשל נבי! את ההבדל בעזרת . היינו עליית השכינהד "ג� עלה" �כר יעקב תחלה ואח

 זה תחלהל המי� עד שירד אאינו יורד ולכ! הוא רוב עומק� במי� מיטבע י� שמא פוחד לרדת למ רחבה ו,עמוקי�
הוא ישאר במי� לבדו כי אז תחלה � במוליהאינו רוצה שיל� הוא בעליה לעומת זאת , אחריויורד  והוא � אותוהמולי

לבדו  רגע אחת שאריהיה מצב שהוא יבעליה לא ג� בירידה וג� אחריו כדי ש� עולה מולי והעולה תחלהאלא הוא 
ירידת את  הקדי� בירידה לכ!, עימה�השכינה שתהיה  בלא אחדה שיהיו ישראל בגלות רגע " לא רצה הקב, כ�.במי�

 )כלי יקר(           . לפני עלית השכינהעלית יעקב את ובעליה הקדי� , לפני יעקבהשכינה 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) יח'מדבראשית (" הכי כמוך כפרע... ויגש אליו יהודה" 
 א� עבד במקו� בנימי!ליהודה ביקש מיוס� שיקבל אותו , אלא. "כי כמו� כפרעה: "ביע יהודה כשאמרמה רצה לה

כי כמו� "מר ליוס� איהודה ולכ! הוסי� ו.  לעשות זאתתיכוליש את המל� לחוקי המדינה ורק את גד דבר זה נו
   )ב"ציהנ(               .  לעבור על חוקי המדינהתיכולובמילא יש ל� את ה, "כפרעה

  

   ) ד'מהבראשית (" ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה"
אמרו בגמרא , אלא? "אני יוס�"הרי כבר אמר קוד� " אחיכ�"צרי� להבי! מה היתה כוונת יוס� כשהוסי� את המילה 

אי� באמירה זו הציל .  מדורי גיהנ�ההצילו משבעעל בנו אבשלו� " יִנְ&" שבזכות שבע הפעמי� שאמר דוד )סוטה י(
הרי , לימד דוד על אבשלו� זכות כאומר" בני אבשלו�"שבאמירה " תומי�"ומתר) ה? דוד את אבשלו� מגיהנ�

וא� בכל זאת בני מורד בי אי! זאת אלא כי א� גזירה משמי� , ואי! זה טבעי שב! ימרוד באביו, אבשלו� הוא בני
לכ! בכל פע� . וא� זו גזירה מ! השמי� אזי אבשלו� אינו אש�, ) יא'שמואל ב יב( "הנני מקי� מבית� רעה: "ככתוב

ראה שנבהלו כש, "אני יוס�": ר לה�מתחילה אב, כ� ג� אצל יוס�. הצילו ממדור אחר של גיהנ�" בני"שהזכיר 
 שאח יטבעזה אי! לומר לה� ש" אחיכ�אחיכ�אחיכ�אחיכ�"הוסי� את המילה , "אחיכ�אחיכ�אחיכ�אחיכ�אני יוס� " שוב ואמר לה� לה�קרא , מפניו

, "לקי�"כי א, לא את� שלחת� אותי הנה", בכל זאת מכרת� אותי סימ! הוא שזו גזירת שמי�וא� . ת אחיוימכור א
  ) בש� רבי עזרא עטייהקול יהודה(. נחה דעת�בזה ו, "לקי� לפניכ�"כי למחיה שלחני א...אל תעצבו ואל יחר בעיניכ�"כ! לו
  

   ) כד'מהבראשית ( "אל תרגזו בדרך"
 ) ח'מבבראשית ("  כי היה הרעב באר) כנע!תו� הבאי�תו� הבאי�תו� הבאי�תו� הבאי�בבבבויבואו בני ישראל לשבור ": תובכשבאו האחי� למצרי� כ

 שמכיוו! שרבו שודדי� וגזלני� ששדדו את הבאי� לקנות אוכל ממצרי� השתדלו אחיו י!י!י!י!''''מוולוזמוולוזמוולוזמוולוזה ה ה ה ''''רבי איצלרבי איצלרבי איצלרבי איצלומסביר 
 וליסטי� אה י לחשוש מפנכי מעתה אי! לה� עוד,  לאחיוודיע יוס�מ !לכ, "בתו� הבאי�", להגיע בשיירות גדולות

  .  אפילו השודדי� יפחדו לגעת בה� לרעה, ה למל�שנאחיו של המשה� תפרס� לכל השו� שמ, שודדי�ה
  

  )חכ' המבראשית ( " בני חיודיאמר ישראל רב עו"

            יייי""""רשרשרשרש" " " " עוד יוס� בני חיעוד יוס� בני חיעוד יוס� בני חיעוד יוס� בני חיוווואיל איל איל איל ווווד שמחה וחדוה הד שמחה וחדוה הד שמחה וחדוה הד שמחה וחדוה הוווורב לי ערב לי ערב לי ערב לי ע""""
וא העוד יוס� חי וכי "שיעקב מגיב לבניו שבשרו לו רש אפשר לפו, בפסוק" רברברברב"עדיי! לא ברורה משמעות המילה 

 ה שר לא היפילו א�  א"עוד בני חי"בזה שלי דהיינו די  "רברברברב: " ואומר לה�) כו'בראשית מה( "מושל בכל אר) מצרי�
 )תוספת ברכה(                         . " בכל אר) מצרי�שלומו"

  

  )טו' בראשית מו(" ל יוסף הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויבאו כל מצרים אויתם"
  אל יוס�בבוא�מצרי�  שעובדה זו הזכירו ה!!!!""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר , אלא? הכס� מאר) כנע!כל ת� הכתוב שהזכיר מדוע 

כדאי ל� לשמור א לואי! מי שיבוא לקנות ממ� את התבואה , א� כ!ו ,ת� הכס� ג� מאר) כנע!כאומרי� לו שהיות ש
  . קונהלה אי! תבואה שהתבואה ביד� ע� תשאר אנחנו נמות ואתה  ,"כס�למה נמות נגד� כי אפס ", אותה אצל� לכ!

  

  )  לד'מובראשית ( "והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך"
יוס� היה משנה למל� ואהוב הכי מתבקש היה שיוס� ידאג לאחיו למשרות מכובדות בממשלת פרעה הרי  ,לכאורה 

היו גבורי� לוא ידוע שאחיו וה,  שרצולהגד(ואחיו איזה משרה ל היה פרעה נות! ,�סתה!  מ,לפרעה מאד וא� כ!
, מרעה צא!בשו� מעשה אלא רק מביני� בשה� אינ� ויאמרו , היפ�דווקא את השיעשו אות�  הויומדוע צ, וחזקי�

 עשו כל !לכ, 'ה לירידה בעבודתלמצרי� תגרו� ה היו� יומית קרבה� הבינו שהאלא ? דבר שהוא תועבה למצרי�
שדבר ה ו הסיבזו.  ולא יצטרכו להתערבב בי! המצרי�לבד� באר) גוש!אות� ו רישישאובלבד והשתדלות פעולה 

כדי שלא יראה ב ,"שנהולפניו אל יוס� להורות לפניו ג"יהודה את ח ושל הוא לכשבא למצרי�ראשו! שעשה יעקב 
  ) החפ) חיי�(                              . בכלל את אר) מצרי� בעיניו
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