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

 

    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
  ) א'בראשית לז(" יורי אבורץ מגבא יעקב וישב" 
        ))))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""""

נו יבא לידו עני"לומר המדרש ל עהיה , רוגזו של יוס�"  עליו				קפקפקפקפ"לשו�  ב ,י"המובא ברש, מדוע משתמש המדרש
חטאו של  לההכוונ "רוגזו של יוס�"ש" לי יקרלי יקרלי יקרלי יקרככככ"מסביר ה? "של יוס�רוגזו "המדרש באומרו ת  כוונ ומה?"של יוס�

 ,בני השפחות,  לאחיה  קוראישהיו וטע� ל אחיו שרעה הדבת  את ה שהביא זי  בקל�אאת היוס� אשר הרגיז 
א  לא היה יעקב מבקש  שג  ,יוצא א  כ� .מידה כנגד מידה, עבד יוס� להימכר לשלנגזר דינו שכדי כ!  עד ,עבדי 

שנה ולא היה בר שבע עשרה ב� היה שיוס� אלא , של יוס� להימכר לעבד ועונשגזר קו  נמכל לישב בשלוה מ
בקש יעקב ר שא! כא, ולכ� לא מוצה הדי� ע  יוס�, דני  מגיל עשרי  בלבדמעלה   שלי�דית בבשהרי  ,עונשי� עדיי�
ויוס� נמכר  ,וד  זמנויוס� בר עונשי� קאת  ועשה 'על כ� מיהר הו , יוס�שללרגזו וחטאו  הדבר תחברהלישב בשלוה 

 מורה על דבר שראוי לבא קפיצהשלשו�  ,"עליוקפ	 " ,צהילשו� קפשהתבטא ב כעת ברורה כוונת המדרש .לעבד
 של יעקב ישיבתואת יוס� קוד  זמנו כדי לבטל את ש י להענה"קבהמיהר  כ! ,ממהר לבא קוד  זמנוא! , �פאוכל ב

לא היה בר עדיי�  כי ,ספיקיה מהלבד לא  כי חטאו של יוס� , של יוס�ועונשל וגרמיחד שני הדברי  ו, בשלוה
 .חטאשיוס� לולא  בעבור זה עונש על יוס� להביא הספיקהלא לבד בשלוה ישיבתו של יעקב ג   ו,עונשי�

 

 )ב' בראשית לז("  תולדות יעקב יוסףאלה"
את כלל  שהכתוב רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייומר א? ס�ומדוע הזכיר רק את יו, של יעקבתולדותיו הכתוב את כל היה ראוי שיזכיר 

כל "ל "זחדרשו כפי ש. שאר אחיושהיו ב מעלותהכלול מכל יוס� היה שלנו ביוס� להורות של יעקב תולדותיו כל 
א "דה( " בכורתו ליוס�נתנהובחללו יצועי אביו " :בכורתו של ראוב� שנאמרהיתה לו . "מעלות מדות השבטי  היו בו

: שנאמרנבואתו של לוי היתה בו . )בראשית מב( "ויוס� הוא השליט על האר	" :יהודה שנאמרמלכותו של היתה בו . )ה
 .)מאבראשית (" אי� נבו� וחכ  כמו!" :חכמתו של יששכר שנאמרוכ� היתה . ) מאבראשית("  פתר לנו כ� היהכאשרויהי "
 

  )ז' בראשית לז(" מאלמים אלומים אנחנו והנה" 
הראוהו ומה ש .חד האחי  יחבילות חבילות של מצות שעושי  כלבאות לרמז על הלו  בח ליוס� הראושהאלומות 
,  ע  אשת פוטיפרס�יו מעשה שעבר עלהוא כנגד ה, "והנה קמה אלומתי",  מכול�מתקוממתשחבילתו יותר בחלו  

 שכל ועוד, שליט וניצב על כל אר	 מצרי יוס� היה ישללמד " וג  נצבה"ומוסי� החלו  לומר על האלומה 
ז� ופרנס הוא ו,  מוכנעי  ומושפלי  לפני זכותו של יוס� כי הוא דבר המעמיד לכוליהיו  של האחי  האלומות

, את פתרונולהודיע  בזה תכוו� הקדוש שיוס� התעקש לספר לאחיו את החלו  כי ה" אור החיי אור החיי אור החיי אור החיי "אומר ה .אות 
 . יואלשנאת  את אולי יסירו מתו! כוונה שביודע  מה צופ� לה  העתיד 

 

 )כד' בראשית לז( "ויקחוהו וישליכו אותו הבורה והבור ריק אין בו מים"
    ))))בראשית רבהבראשית רבהבראשית רבהבראשית רבה ( ( ( (""""אבל נחשי  ועקרבי  יש בואבל נחשי  ועקרבי  יש בואבל נחשי  ועקרבי  יש בואבל נחשי  ועקרבי  יש בו, , , , והבור ריק אי� בו מי והבור ריק אי� בו מי והבור ריק אי� בו מי והבור ריק אי� בו מי """"

על ולא ידעו כל כ! עד שהאחי  לא ראו אות   עמוק ואו שהי, בחורי הבורהיו עקרבי  הנחשי  וחייבי  לומר שה
 היה הדבר ,יוס�הנחשי  והעקרבי  את זיקו הלא בתחילה ואחר כ! היו רואי  שת  שאילו היו רואי  או, קיומ 

ואי! , מכל רע אותו צילהיא זו שהזכותו היו מביני  שו, ושהוא צדיק גמורליוס� נס גדול כא� ברור לה  שנעשה 
 )�"רמב(      . ה  לא ידעו בדברלכ� חייבי  לומר ש. אשר הוא חפ	 בו ומצילו'  במשיח התגעימלא לב  ל
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 

 )  א'בראשית לז(" ו בארץ כנעןביוישב יעקב בארץ מגורי א"
"  רוגזבא וי, ולא נחתי, ולא שקטתי,לא שלותי",  אבינועל יעקבבאיוב וק פסהאת דורש , אליעזר' פרקי דרהמדרש ב

 . מיוס�� " רוגזבאוי", נה מדי�" תינחולא ", מעשו �" ולא שקטתי", מלב� � "לא שלותי":  בצורה הזו)כה, איוב ג(
ארבעה מאות  ה שניהאות את הקח א  ני". וישב" הבמיל ואומר שארבעה מאורעות אלו רמוזי  רבינו אפרי רבינו אפרי רבינו אפרי רבינו אפרי מוסי� 

 ) קדומי חלנ(               . "וישבוישבוישבוישב"נקבל את המילה ,  ����''''בבבבלללל�מ ''''בבבב, וווו''''עשעשעשעש�מ ''''שששש, נהנהנהנה''''דידידידי�מ ''''יייי, ����סססס''''וווויייי����מ ''''וווו: כלומר, מאורעות
 

 ) ג'בראשית לז( "  פסיםונת כתו ועשה לולא ונים הו זקבן אהב את יוסף מכל בניו כי וישראל"
בזה יעקב להטיל וכי חלילה התכוו� , צרי! להבי� מה היתה כוונתו של יעקב אבינו בעשיית כתונת הפסי  ליוס�

 ?  מצויינישבבבללמידי חכמי   תמה מפני: "רא ששואלתפי הגמל ע" חת  סופרחת  סופרחת  סופרחת  סופר"מסביר ה? ה בי� האחי נאק
כלומר הלבוש , :)קמה בתש( " בני תורה לפי שאינ: "ותשובת הגמרא, לבושי  נאי שמצייני  עצמ  ב, י"ומפרש רש

מסר לו עד כדי כ! שאהב את יוס� מכל אחיו וידוע שיעקב , הנאה של תלמידי החכמי  מכסה על כ! שאינ  בני תורה
הלבישו , "י פס עשה לו כתונת" לכ� ,ו בונאויקאחי  בכ! השאר ו יששמא ירגחשש יעקב א! , סודות התורהאת כל 
משו  שיחשבו שג  ,  אחיהו בו נאלא יקל ידי זה עכ! ש ,שאינ  בני תורהתלמידי חכמי   בדומה לאות  ,בגד יפה

כי אותו אהב ",  הבינו האחי בעי� שכל , "ו אחיוראוי", אלא שאת האחי  לא נית� לרמות. יוס� אינו באמת ב� תורה
 ". ו בונאויק"על כ� , י פס הנתה לו את כתועשביניה  ולכ� ה נאחשש לקשאביה   ,"אביה 

 

  )ד י'לזבראשית ( "ברדאת שלום הצאן והשיבני ו נא ראה את שלום אחיך ךויאמר לו ל"

את שלו  ו ,ראה את שלו  אחי! ל! נא", של יעקב בהגדרת השליחותאריכות הלשו� מסביר את " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה
, )ב' בראשית לז( "ויבא יוס� את דבת  רעה אל אביה : "הפסוק לעי "רשוקושר זאת לפרוש , "ברד והשיבני ,הצא�

והשני ,  בבני השפחות בלהה וזלפה  האחד שמזלזלי:ני י עניה כלול משלשההישהביא יוס� על אחיו שעני� הדבה 
 ללכת ס�יואת צוה טוע� שיעקב " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה,  על העריות דיוחשהיו והשלישי ש,  אבר מ� החי שאוכלי
ראה מה , "את שלו  אחי!ל! נא ראה ",  יעקבאמרכ! ו,  אלה דות שלשה דבריוולהודיעו על את אחיו אולראות 

,   בגופ  הצא� שלמי אה, "ואת שלו  הצא�",  בבני השפחות מזלזליטע� ש שהוזה כנגר הדב, ביניה מצב השלו  
כא� דיבר ,  על העריות שחשודיכנגד הדבה , "והשיבני דבר ", אבר מ� החי אוכליאמר שהאחי  וזה כנגד הדבה ש

 ".ערות דבר"כמו לשו� נקיה יעקב ב
 

  ) יז'בראשית לז(" דותינה  ו מזה כי שמעתי אומרים נלכהסענ"
    ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((. . . . הההה"""" ממדותיו של הקב ממדותיו של הקב ממדותיו של הקב ממדותיו של הקב    ����" " " " נסעו מזהנסעו מזהנסעו מזהנסעו מזה""""    
ויתנכלו אותו ": פי מה שאומר המדרש של הפסוקעל " חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה"מסביר ? כוונת המדרשמה , להבי� !יצר 

כלומר האחי  דני  את יוס� .  ולכ� דנו אותו למיתה להחטיא את ישראלידשעת, ממנו ירבע  ו שיצאראש" להמיתו
שר הוא בא"אלא את האד  אינו ד� ה "שהקב, ה"הקבשל  ומדת שאי� זו ועידו. למיתה על סמ! מה שיהיה בעתיד

ממדותיו נסעו , "נסעו מזה"מר המדרש ושאמה וזה  . אלישמעכמו שראינו אצל , פי שהוא כעתכ, )יז' כאבראשית ( "ש 
 . ו על ש  סופ יוס�ו� אתלדו צר  אחיוה, שר הוא עכשיובאאלא את  האד  אינו ד� ה "הקבש, ה"של הקב

 

  )כז-כו' בראשית לז(" יםאלעמיש לנו ונמכרכול... ג את אחינוורנהמה בצע כי " 
 היתה שידוע מה יהודהנת עשט לאא? לי  מאשר להרוג אותומדוע אומר יהודה שעדי� למכור את יוס� לישמעא

ומשו  הצער לא , יתאבל עליואבינו יעקב ,  את יוס�והרגיא  , �כ   א,"� הלב מכחשתיגזירה על המת ש ":שנאמר
חזור ותשרה ת ושוב ,מליבו של יעקביוס�  כחש! הזמ� ישתבמא! ,  ליוס�לא ידע מי הרגוכ! תשרה עליו השכינה ו

הרי שיעקב , לישמעאלי  נו את יוס� אלא נמכרגונהר לאא! א  . � ויענישהווסמי הרגו לילו דע ו ואז י,שכינהעליו ה
, מי מכר את יוס�דע לו ולא יו, ! שמחהוה שורה אלא מתנאי� השכיש ,כל הימי  ולא תשרה עליו רוח הקודש יתעצב

  )ומי נחל קד(                                   "ונלכו ונמכר"הולכ� עדי� 
 

  )א' בראשית מ(" פה לאדניהם למלך מצריםומצרים והא מלךויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה "
שר ו הששיכדי , משמי חטא  של שר המשקי  ושר האופי  ועונש  שירדו לבור היה גזרה , "מש! חכמהמש! חכמהמש! חכמהמש! חכמה"לפי ה

חללה של "כל את מלכות והטכסיסי ו אתו את למדוי,  תקופה מסוימת במחיצתו של יוס�האופי שר המשקי  ו
שר חלמו דבר זה מסביר מדוע ו, כלומר עליה  היה להכשירו לתפקיד המשנה למל!, ת לדע אשר ראוי לשליט"רשות

אז היה ,  לכ�קוד את חלומ  חלמו ילו שא,  מהבור  צאת טרימי  שלושה רק המשקי  ושר האופי  את חלומ  
 . מסתרי המלוכה ומנהגיהאת ו  אותולא היה מלמדכועס על יוס� בגלל הפתרו� של החלו  שר האופי  
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