
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )י' בראשית מה( " קרוב אליוהיית"

אביו לא ידע שיוס� ש, רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחייאומר , אלא? מדוע מציע יוס� לאביו את אר� גוש ולא הציע לו לבא אליו למצרי�
 שהיא מחו� למצרי� א� מספיק שו גבאר�לשבת לו ל כ הציע מלכות ועהמצרי� אשר ש� בא לגור בירצה ל
יש חשש תעכב באר� כנע יעקב ישא� הכוונה היא "  אות� ש� פ תורשוכלכלתי: "אומר יוס� לאביושה ומ. קרובה

למכור כדי ש� תבואה לא שולח הואנשי האר� ש בו  יחשדופו לכלכלכי בהיותו באר� כנע אי יוס� יכול , ורששי
הקרובשהיא ש ו גאר� לובואא יב� א� א, ומולדת לשוב לאר� וונתוכבני מסתרי� וש� אוצרות כס� ומטמוולצבור 

  .  לכלכל אות� המל� רשותוואז ית לו באו אליאביו ואחיו  כי �לולמצרי� ידעו כ
  

  )כו' בראשית מה("  עוד יוסף חי לו לאמרויגדו"
ומדוע  ?ה שני�ל כ� הרב אביו כשלו צעראת לא חש הוא אי� : ס�והקדוש על י" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שאלה קשה שואל ה

אכ ברור הדבר שכאשר היה יוס� עבד או בבור  ?צערואת להפיג על מנת אגרת לאביו שלח יוס� לא בכל הזמ הזה 
הרי יודע את יוס� ? א� לאחר שיצא מהבור ועלה לגדולה מדוע לא שידר לאביו שהוא חי, לא שיי� לדרוש זאת ממנו

יותר כאשר באי� ימי הרעב  עוד הגדלהקושיה  .רבי�יתאבל עליו ימי� ברור לו שאביו ו, אהבתו של אביו אליוגודל 
ג� לאחר שאחיו מגיעי� למצרי� הוא מארי� את צרת� ולא מתוודע ו, ש� גר אביו, אר� כנעב רעב שיויוס� יודע ש
בי א� :  במדרשי�ברור הדבר שהשתלשלות הענייני� היתה בגזרת הבורא מתו� הסיבות שנמנו? מדוע, אליה� מיד

 �ובי א� זה מצד גזירת הבורא ,  שנה22 שנה שלכ� נענש בצער יוס� 22זה כעונש ליעקב שלא שימש את אביו במש
 ובי א� זה שרצה הבורא שיעקב ירד בכבוד גדול למצרי� במקו� בשלשלאות , שני�210שבני ישראל יהיו במצרי� 

הקדוש שהתנהגות זו של יוס� מצביעה " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה. א� עדיי לא ברורה התנהגותו של יוס�, של ברזל
סיפק בידו להודיע  היה אלצא מבית האסורי� למלו� שיכי מעת ירידתו למצרי� עד , דווקא על שבחו ולא על גנותו

מאביה�בושת� וכלימת� מפאת ו, שהוא חיידעו אחיו פ על נפשו יוס� חש ,  שהיה סיפק בידומראג� א� נו, לאביו
ות אחרת היא שאחר שיעקב ישמע הוא עלול שראו אפ,  מאביה�ה לה� בושהיהתשלא רו לאבדו מ העול� הימ

א� ג� . העול� מחשש יוס� שאחיו יעשו כל מאמ� על מנת להאבידו ומצד זה ,  ימותו כול� אות� וה�קללבכעסו ל
נמנע בכל זאת , יו שיהרגוהו במצרי� וכבר לא צרי� היה לחשוש מאחה שר וגדולהימאסר ונ יוס� מהצאשיאחר 
 האש ואל לכבשמוטב שיפיל אד� עצמו : "ל"וזאת לפי מאמר חז, א� הפע� הטע� הוא אחר, הודיע לאביולמיוס� 

לכ העדי� ,  לפני יעקב ויצחק וכל זרע יעקבובייששלא ית על כבוד האחי� סחיוס� , :)ברכות מג(" ילבי פני חבירו
  . שלא לבייש את אחיוובלבד ל וסביוס� שאביו ימשי� ל

  

  )ב' בראשית מו("  יעקב יעקבויאמר"
 לו היה ראוי שיקרא, "לא יקרא שמ� עוד יעקב כי א� ישראל יהיה שמ�"יעקב לה "הקבאחר שאמר ל, לכאורה

""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר . "יעקב"ולא " ישראל "ההואבש� הנכבד ה "הקבלו שבשלב לרמוז על מנת  "יעקב"ה קוראו " שהקב
ה "ה אותו הקב בבית עבדי� עד שיעליהיה אאל, "י� וע� אנשי� ויוכלקל'ישור ע� א"גה שהוא זה אי הוא בדר

"ובניוואלה שמות בני ישראל הבאי� מצרימה יעקב : "כוונת הפסוק יהווז. כעת התחילמהגלות מש� ובעצ� גזרת 
בנוגע לאביה� אבל , � וכבוד�יפרו וירבו ויגדל שמבמצרי� ה� כי , "בני ישראל"בש� שבניו באי� , )ח' בראשית מו(

  . למצרי� ברדתו "יעקב"הוא 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   ) לא'מדבראשית ( " והיה כראותו כי אין הנער ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך ביגון שאולה"
בינו מחשבות לחשוב על יעקב אאי כי , ימות מתו� חרדה ובהלהאי אפשר לומר שפשט הכתוב הוא שיעקב אבינו 

שהיה ליעקב סימ מפי הגבורה שא� ימות , רבי יהונת אייבשי�רבי יהונת אייבשי�רבי יהונת אייבשי�רבי יהונת אייבשי�מסביר , אלא. פחותי ער�נשי� כאלו הראויות לא
 תריי מסל יד ע, שרחלגללעוד ידע יעקב כי ב. ) לח'לזבראשית י "רש( סימ הוא לו שיירש גיהנו�,  בחייואחד מבניו

 אלו ניחמו , עד עתה,רי�דב. מזרעה יהיה עבדאחד נגזר ש,  שני� נוספות7להיות עבד ליעקב גרמה , הסימני� ללאה
ראה ישכאבל כעת .  בכדי לכפר על חטא אמושאולי לא מת יוס� אלא נמכר לעבדאבינו וגרמו לו לקוות יעקב את 

 וזוהי . ודאי מתוס� שיא� כ� יעקב יבי מדעתו , רחלהוא זה שנלקח לעבד והוא זה שיתק את חטאה של שבנימי
לפי , א� כ�, "ומת", מכ� יבי יעקב שיוס�,  איננו כי נלקח לעבדבנימי, "והיה כראותו כי אי הנער" :כוונת הכתוב

  ". ביגו שאולה"ירש גיהנו� וזהו עתיד הוא ל" מת אחד מבניו"הסימ ש
  

   )כד מהבראשית ( ו בדרך״זגרתל  אםיהל״ויאמר א
*�        ))))רש*ירש*ירש*ירש*י ( ( ( (*אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכ� הדר�**אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכ� הדר�**אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכ� הדר�**אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכ� הדר
הלכתי ויכוח ש" אזני� לתורהאזני� לתורהאזני� לתורהאזני� לתורה"מובא ב? *ר�דבדווקא *ר הלכה מדוע מצווה יוס� את אחיו שלא יתעסקו בדב

 בי לפתרו מוסכ� ש סיכוי להגיעבויכוח כזה י, במקו� תורה ובצילו של גדול הדור ,ביישוב הדעת, בעירמתנהל ש
בויכוח כזה יש , בולהיווע� שאפשר ואי רב  י� לעיי בה�רפאי סכאשר , *בדר�*הויכוח מתנהל  � א�א, הצדדי�

ומויכוח הלכתי נית בקלות  ,חברודברי נכונות לשמוע את שו� בעמדתו בלא תבצר י כל אחד מהצדדי�גדול ששש ח
  . אישיתותחהתנצלהתדרדר ולעבור ל

  

  ) ג' מובראשית ( "אנכי ארד עמך ואנכי אעלך גם עלה "
 אעל� ואנכי: "ה"די הקבוזאת למרות שהובטח לו על ינפל לבו בקרבו , "אנכי ארד עמ� מצרימה: "כאשר שמע יעקב

ה ליעקב "רומז כא הקב, "ויוס� ישית ידו על עיני�": ברצותו לנח� את יעקב מוסי� ואומר, ה"הקב, "ג� עלה
מאורעות , ואחר כ� נעשה משנה למל�, פלאי�בתחילה ירד יוס� ראה אי� יו, וגורלו של יוס� לנגד עינישישי� את 

   )קול יהודה(         .  של ע� ישראלו יהיה גורל�כי כ, כ� תביט אל עתיד בני�� דרישמש ל� כעיניצריכי� לשל יוס� אלו 
  

   ) כו'מובראשית ( "כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה"
לפני כ היו האחי� מקנאי� וזאת משו� ש "נפש"כול� הכתוב לקרא בכל זאת נפשות רבות ליעקב  שהיו יפל ע� א 

ה לו תרעומת תוג� יוס� לא הי,  ביוס�� האחינעשו לאחדי� וסרה קנאתת שעכאבל , ביוס� ולכ היו נפשות חלוקות
   )כלי יקר(              . על כ הודיע לנו הכתוב שהיו כול� נפש אחת, עליה�

  

  )  לד'מובראשית ( "והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך"
פרעה מאד וא� כ מסתמא היה פני יוס� היה משנה למל� ואהוב לוכי יש דר� קרובה להצלחה יותר מזה ש ,לכאורה 

מדוע נצטוו , א� כ�, בורי� גדולי� כידועיי� לכ� שהיו גיוהיו ראו, בכירהפרעה נות ג� ליתר אחיו איזה משרה 
�דבר שהוא תועבה , שישיבו שה� אינ� יודעי� מעול� משו� מעשה אחר אלא רק ממרעה צא, שיעשו להיפ

לכ� עשו כל , 'הבעבור שהתבוננו בנפש� כי התקרבות� למצרי� תגרו� שיסורו מדר� , א האמת היאאל? למצרי�
שלח יהודה לפניו אל יוס� , ובעבור זה כשבא יעקב למצרי�. לבד� באר� גושו שאריהעצות וההשתדלות שי

ממקו� הגור� לסור מדר� כי יש לו לאד� לברוח . כדי שלא יראה בכלל את אר� מצרי� בעיניו ,להורות לפניו גושנה
   )החפ� חיי�(                         .  א� א� ידע בבירור שיצליח ש� במאודו הצלחה רבה'ה
  

   )גכ 'מזבראשית ( "ם לפרעהכם היום ואת אדמתכקניתי את"
: לצוותהתורה שעתידה " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה ?שיוס� קנה את הע� ואת האדמות לפרעההתורה לנו  תספרמדוע מ

 שזה היה )צאסנהדרי (ובגמרא מובא , )כב' שמות ג(" זהב ושמלותכלי כלי כס� ו ומגרת ביתה אשה משכנתהושאלה "
 �א� פרעה שעבד את בני , א� נשאלת השאלה.  שנה210שכר� בתמורה לשעבוד ששעבד פרעה את בני ישראל במש

ה� היו , ולא החזירו לה�" כלי כס� וכלי זהב ושמלות"בזה ששאלו מה� , מדוע נטלו את שכר� מהע�, ישראל
לכ מספרת לנו התורה שהע� והאדמות היו קנויי� לפרעה מל� מצרי� ? צריכי� לדרוש את השכר מפרעה עצמו

  . א� כ� נכו עשו שלקחו את דמי עבודת� משכניה�" מה שקנה העבד קנה האדו"ובמילא הכל שלו כי 
   

 
"שיר ידידות" - שירת בקשות בנוסח מרוקו 

  20:30חברת הבקשות " מאיר השחר"   ב" ב בהדרכת בן חמו יוסף הי" ו מקיימת שירת בקשות מידי ערב שבת בשעה 
 054-6447141 אבי -  052-3268315יוסף -   לבירור מיקום הבקשות או להזמנת הקבוצה אליכם: 

  

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי ח תפילי ח תפילי ח תפילי """"גמגמגמגמ
        3268315326831532683153268315''''052052052052: : : : להשאלה בטלפולהשאלה בטלפולהשאלה בטלפולהשאלה בטלפו) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי רשברשותנו מבחר תפילי רשברשותנו מבחר תפילי רשברשותנו מבחר תפילי רש

            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
            בבבב""""קרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג ב" " " " תורת ישראלתורת ישראלתורת ישראלתורת ישראל""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     33330000::::22220000    שששש""""מוצמוצמוצמוצ    ה יוס� ב חמוה יוס� ב חמוה יוס� ב חמוה יוס� ב חמו""""לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע
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