
 
ָ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
  ) יב'מהבראשית ( "כי פי המדבר אליכם  עיניכם ראות ועיני אחי בנימיןוהנה"

  כלומר שיעקב ירד אל יוס� מצרימה על מנת שיכלכל)ט' בראשית מה(" רדה אלי אל תעמוד"יוס� שולח לומר לאביו 
שלח לו  אותו על ידי שייכלכליוס� באר� כנע� והוא ישאר יאמר שיעקב שא� ישנה אפשרות , אותו בשנות הרעב

הלא , לאר� אבותיו  ישלח מזו� ומחיהיר נכשיאשלא יתכ� יוס� שזה אמר הקדי� ולכ� . מחיההמזו� ואת הש� ל
א� , אמנ�. � מצרי� ולא חפ� בטובתהאראת חלב האר� והנכרי אינו אוהב את להוציא שבכוונתו יאמרו המצרי� 
אר� מולדתו ולא כבר את שכח ודאי אז אמרו המצרי� ש,  בכל הליכותיו ובלשונו�מצרי מתערה ע� ההיה יוס�

לבטח , י והתנהגותיעברי אנכי בכל דבר,  בלשו� הקודש"כי פי המדבר אליכ�"רואי� הרי אבל את� . חשדוהו בזהי
 )מש� חכמה(                    .ולכ� על יעקב לרדת אל יוס�, יחשדוני בזה כבוגד באר� מצרי�

 

  ) כג'המבראשית ( "ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נושאים מטוב מצרים"
    ))))::::מגילה טזמגילה טזמגילה טזמגילה טז((((" " " " שלח לו יי� יש� שדעת זקני� נוחה הימנושלח לו יי� יש� שדעת זקני� נוחה הימנושלח לו יי� יש� שדעת זקני� נוחה הימנושלח לו יי� יש� שדעת זקני� נוחה הימנו""""
תוספת תוספת תוספת תוספת "יר זאת המסב? אי� יי� יש� הא� באר� כנע�, ליי� יש� הנשלח ממצרי�שיש מה היתרו� צרי� להבי� אכ� ו

 שלכל אחד ואחד השקו יי� שרב ממנו בשני� )'ז' אסתר א( "ויי� מלכות רב"גמרא על הפסוק הסבר הפי ל ע" ברכהברכהברכהברכה
חייו שנות פי חשבו� הנה לו.  שהרי התפארו בו במשתה אחשורושדליי� כזה חשיבות גדולה מאושומבואר , .)יב מגילה(

 דרוש להיות היי� ששלח יותר ה הי המבוארולפי, שנהמאה ושלושי�   בעת משלוח היי� ב�ההיהרי שיעקב יעקב של 
כי אחת לשבעי� שנה יורד באר� ישראל גש� שוט� , א בש� ירושלמי"ומובא בספר רצב, שנהמאה ושלושי� מ

 ולכ� שלח,  יי� כזהורק במצרי� נמצא, של יעקבותיו מני� שנכ כלל באר� כנע� יי� הולפי זה לא הי, ומכלה כל היינות
 . ר� ישראללו יי� כזה כיקר המציאות ואשר לא נראה בא

 

 )כז' בראשית מה("  אליו את כל דברי יוסףוידברו"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבלפי ���, היה תועה בשדהוהוא הערי� כל ימיו שיוס� , את יוס� א� פע� לא נודע ליעקב העניי� שהאחי� מכרו 

אפילו , עניי� המכירה לא נודע ליעקב. רי�והמוצאי� אותו לקחוהו ומכרו אותו למצ, כאשר הל� לחפש את אחיו
 ויקללב� יראו לנפש� פ� יקצו� ולי ג� א, חטאת�את לא רצו להגיד לו � אחיהיות שה, לאחר ההתגלות של יוס�

 כדי לא  להגיד לורצה לא , במוסרו הטוב,יוס�מצד שני ג� ו. )ז% מט גבראשית(לוי לשמעו� ולראוב� לעשה פי שכ, �אות
� היא העובדה שלאחר מותו של יעקב שולחי� האחי� אל יוס� שליחי� לאמרלכראיה ו.  לבייש�לפגוע באחיו או :

ת את חלול� אחי לראויהיה , המכירהעני� מדע יעקב ויהיה ואלו , "ויצוו אל יוס� לאמר אבי� צוה לפני מותו לאמר"
לא היו כ� ו, ו ולא ימרה את דברוי אבפניאת ישא ודאי יוס� כי , פיוו מבאת יוס� ה הוא צוושיפני אביה� במותו 

 . מלב�דברי� לבדות י� כיצרעד שהיו בסכנה 
 

  ) כז'מהבראשית (" ותחי רוח יעקב אביהם, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו"
אלא  ?מה ראה יעקב בעגלות שהחיה את רוחו, "ותחי רוח יעקב: "נאמר" וירא את העגלות: "מדוע לאחר שנאמר 

יעקב הבי� מכ� שמשו� , רוח יעקב תיחידבר זה גר� לתשררה ושלטו� וסימ� לעל ידי יוס� ה� גלות העששליחת 
כי מזל מצרי� , גיע לשררה במצרי�מצליח לה ה יוס� צדיק לא היהידע שאילו לא היכי הוא , שיוס� נשאר בצדיקותו

  )אלשי�(            . במעלותות עליוכל למחייב שעבד לא 
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: ן להשאלה בטלפו) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) יח'מדבראשית (" א עבדך דבר באזני אדונינויאמר בי אדוני ידבר  דה ו יהויגש אליו"
    ))))מדרשמדרשמדרשמדרש ( ( ( (....ה יש לוה יש לוה יש לוה יש לוזזזזוווו    %%%%    ))))בבבב    ''''שמות כבשמות כבשמות כבשמות כב((((" " " " א� אי� לו ונמכר בגנבתוא� אי� לו ונמכר בגנבתוא� אי� לו ונמכר בגנבתוא� אי� לו ונמכר בגנבתו""""    ::::ובובובובכתכתכתכת        בנימוסי� שלנובנימוסי� שלנובנימוסי� שלנובנימוסי� שלנו, , , , ימו�ימו�ימו�ימו�סססס' ' ' ' רררראמר אמר אמר אמר 

�שה� יהודה והשבטי� מנסי� להציל את בנימי� מהיות עבד בבית המשנה למל� פרעה על ידי זה , לפי רבי סימו
באותה עת ה� הלא , משנה למל� ולנימוסי ישראלמה ל, השאלה ונשאלת , מביאי� ראיה מדרכי הנמוסי� של ישראל

אלא יש ?  ישראלינימוסלדת ישראל ולומה לו לאיש מצרי , חשבו עליו שהוא איש מצרילא ידעו שהוא יוס� אלא 
אלא . דת ישראלול מה למצרי ,אכ�, כי, ת ישראלדי� תורה ודלפי לדו� אות� שיש א טענו לטי� בהששיהודה ו, לומר

כי הנה . "לא ירחקו מה שהשכל מחייב, עלי דתות אחרותבהלא ג� ", בעניי� לפי השכל וההגיו� הבריאלדו� צו ר
 הלא היא נחמדת אתזל כ� ע, תורה מ� השמי�, יתקל%שהיא א  רהשאנחנו מאמיני� בתולמרות , ע� בני ישראל, אנחנו

והנה , ) ט'משלי ח( "כל� נכוחי� למבי�"%ו, )'תהלי� יט( "ישרי� משמחי לב' פקודי ה": הכתוב כמאמר ,ג� לשכל אנושי
 �ה רצמי יוכי , "א� אי� לו ונמכר בגנבתו",  וההגיו�נגד השכלדבר שלכאורה הוא כתבה התורה אנו רואי� שכא

ונמכר "א� התורה אומרת ו. ולו בביתיש כל אשר את  ממנו בגנווכל ל הלא י?ביתולמי יאבה להכניסו ? גנבלקנות 
בעבור שלא היה לו היא גנב הכי תחלת , שלא יחשוש שהגנב יגנוב ממנו, קונהלו מוכרחי� לומר שיזדמ� " בגנבתו

משלי ( "וזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעבבא יל": שלמהאמר ליו  וע,גנבל� וומפני דחקו ה, במה לפרנס את עצמו

יהודה  טענת יהוז . בלגנו אי� לו סיבה כל מחסורואת ספק לו שמושל הקונה על שולחנו שהוא סמו�  כעתאבל כ ,)ל' ו
הלא בנימי� ,  המצב אינו כ�בנימי�אבל אצל , "א� אי� לו ונמכר בגנבתו": כתובבנימוסי� שלנו  שאמרו שהשבטי�

גנב כזה שיהיה עבד  קחויל� ר דעת יאיזה ב, �כ� א, בגנהוא הל� ו, לטענת�, אתזל כ� וע, הלא הוא עשיר, יש לו
האמת את שאתה יודע  מוכח הדבר, � בכל זאת אתה מתעקש לקחתו לעבדוא. הלא יגנוב ממ� כל אשר יש ל�, ובבית

  )ל דיסקי�"מהרי(                       . ועל כ� אתה חייב לשחררו, ק בעלילה באת עליורו, באינו גנהוא ש
 

  ) טו'מהבראשית ( " םוינשק לכל אחיו ויבך עליה"
. קאוד, "ויב� עליה�"אמר שהו זו. שבאו אחיו בה� בגלגול בשביל שמכרו אותו, הרוגי מלכותעשרה בכה על יוס� 

 )בני שלמה(  . "מלכות  הרוגי ' על יויב� "וכאילו אמר , לכות'ממממרוגי 'הההה' יייי עלעלעלעל. �" על יה % "עליה�"על כ� רומזת המילה ו
 

 )כב' בראשית מה( "וחמש חליפות שמלת... שמלות ולבנימין נתןלכלם נתן לאיש חליפות "
כתיב ב  היאל בנימי�הכתובה אצ "שמלת"אילו המילה ו' ו%כתיב מלא בכתובה בהאחי� שקיבלו  "שמלות"המילה 

החמישה לבושי� בה� על  רמזבכדי לנת� לבנימי� חמש חליפות שמלות יוס� � אמנ מבאר שאאאא""""הגרהגרהגרהגר ', וללא, חסר
קבלו האחי� פי אחת שהחליפה ה מחירה של ה קנאה בי� האחי� היהשלא תהיכדי א� , מלפני המל�מרדכי יצא 

 .  כתיב מלאבהאחי� שאצל  "שמלות"ולכ� כתובה המילה ,  של בנימי�המחיר החליפחמש מ
 

 ) כד' מהבראשית (" ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך"
        ))))יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (....אל תפסיעו פסיעה גסהאל תפסיעו פסיעה גסהאל תפסיעו פסיעה גסהאל תפסיעו פסיעה גסה

פי ל ע, ����""""המלביהמלביהמלביהמלבימתר� , באותה אזהרה, ביורד� למצרי�את בניו   יעקב אבינו לא הזהירמדוע, אאאא""""המהרשהמהרשהמהרשהמהרשאת שאלת 
קידוש הי ל ידזה חוזר עדבר ו ,ר עיניו של אד�ופסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממא"רא שאומרת שהגמ

אומר , לפי זה. דוש יי� של קילואפילשתות נזיר כתוב שנזיר אסור במסכת ו  ):ברכות מג( "שעושי� על היי� בליל שבת
את ולא היו יכולי� להחזיר , "ולקדקד נזיר אחיו": שנאמר, נזירי�בגדר של הלא עד עכשיו היו השבטי� , ����""""המלביהמלביהמלביהמלבי

כבר  ש,אבל עכשיו . ולא היה צרי� יעקב להזהיר�, פסיעה גסהא� פע� ולכ� לא פסעו  ,קידושהמאור העיני� על ידי 
 .  אל תפסעו פסיעה גסה,"�ראל תרגזו בד"עכשיו כבר צרי� להזהיר� , "מווישתו וישכרו ע" וכתוב ,מצאו את יוס�

 

 )כא' בראשית מז( "לעריםאותו  העם העביר ואת"
תישבו באר� גוש� ויאחזו בה להיות ה ראה שיעקב ובניו היא שיוס�לערי�  המצרי� העביר אתשיוס� לכ� הסיבה 

�ספר דברי הימי� של כל עיר בקו� מל� ערי� וידרוש  הימי� יותברבשמא וש ש לחויש, לה� אחוזה ונחלה באר
 מי היא ולא ימצא לישראל שו� זכות שהיה לאבות� בנחלאות ואי� אחד שלזכרו� כל קרקע בו ויושביה אשר כתוב 

� לערי�  העכליוס� את העביר כדי למנוע זאת , ההאדמ מיגרש�המל� ו .מה� יכול לטעו� קרקע זו של אבותי היתה
 � )כלי יקר(    . על הקרקע בלא חזקהישבושישראל כמו בני יהיו כ� � לא ישב על אחוזת אבותיו ואחד מהא� שכ

 

 ) יד'מזבראשית (" ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה"
העיד הכתוב שהיה  ",ר עבורנוסלא לימוד מונו אאי, אל פרעה� שנאגר ס� הביא את הכסשיו, לכאורה,  שולי זהטפר 

 )�" ב� הרמב�רבי אברה(                   ". ר לבעלי התורהסללמד מו די כ,  כראויעושה חובתו באמונה שלמה
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