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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (כז' בראשית מה)" וירא את העגלות"

  (י"רש" )ערופה עגלה בפרשת ממנו כשפירש עוסק היה במה להם מסר סימן"
שדווקא בה בחר יעקב ללמוד עם יוסף , מכל התורה כולה, מה מיוחד כל כך בפרשת עגלה ערופה, נשאלת השאלה

על פי המובא בירושלמי שכאשר יעקב שלח את  הראשוןרבינו ישעיה בשם  א"רבינו החידמבאר ? בעת שנפרד ממנו
בזה "אמר לו יעקב , "אבא חזור בך שלא אענש על טרחך"ויוסף מבקש מאביו , יוסף אל אחיו היה יעקב מלווה אותו

כלומר שכיון שיעקב , "עתידים בני להיכשל כשלא יעשו לוויה לאכסנאי והוא יהרג ויצטרכו להביא עגלה ערופה
וזה מה , באותה השעה מצות לוויה הוא ניצל את ההזדמנות ולימד את יוסף את עניין העגלה הערופההתכוון לקיים 
 ". וירא את העגלות: "שאמר הכתוב

 

 (כח' בראשית מה)" חי בני עוד יוסף רב ישראל ויאמר"
בשם ו אות זכירוהכתוב מנבואה הרוח שרתה עליו לא שבכל התקופה שיעקב התאבל על יוסף  רבינו בחיימבאר 

ויסע ", "ויאמר ישראל" ":ישראל"בשם הכתוב ו אות זכירממשבאה אליו הרוח אך , "ותחי רוח יעקב" ":יעקב"
ה שינה "קבהלמרות ש "יעקב"ו ל ראוקבעצמו ה "ומה שהקב. "ים לישראל במראות הלילהקל-ויאמר א", "ישראל

, בשם השררההכתוב לא הזכירו לכן להיות גולה שם כדי ו למצרים היתה ה הזנסיעהשהוא משום  ישראלל שמואת 
ויקם ", יזכירנו בשם הזהאז גם הכתוב  "יעקב" בשםה קראו "שהקבכיון ו. יעקב, רק בשם השפלותאלא  ,ישראל

שני את זו הבירידה  להזכירהכתוב רצה , "וישאו בני ישראל"ומה שכתוב . "את יעקב אביהם", "יעקב מבאר שבע
גאל ולצאת ביד רמה ישהוא עתה יעקב בירידה עתידים הבנים לה יפל עף להורות שא "יעקב"ו "ישראל"שמותיו 

 . ם ולגדולה ממנהה שלהלשרר ולחזור
 

 (ט' בראשית מו)" ורעים היו ימי שני חיי מעט"
עוד ומה , "ורעים היו ימי שני חיי מעט": פני פרעה ואומרמתאונן ל אבינולזה שיעקב טעם לא מבין את ה ן"הרמב

ומתרץ ? ם ויחיה יותר מהםאות אולי עוד ישיגמי יודע , "שני חיי אבותי ימיהשיגו את  ולא: "שהוא מוסיף ואומר לו
גילו המופלג שאינו אופייני לבני הדור על  הותמלפרעה עד שזה גרם ל, זרקה בו שיבהנכי  היה נראה זקן מאדשיעקב 

בכל הו כמוה זקן ראלא פרעה כי  ?"מה ימי שני חייךכ" אותולכן שאל , מאריכים ימים כל כךשלא היו , ההוא
יתמה כי מעט הם כנגד שנות אבותיו  אשלו, שלשים שנההם בסך הכל מאה ויעקב כי ימיו לו ענה על כך , ומלכות
 . אבל מפני היותם רעים בעמל ואנחה זרקה בו שיבה ונראה זקן מאד, יותרשחיו 

 

  (טי 'מזבראשית )" קנה אותנו ואת אדמתנו"
שהיה בעצמו בעברו  ,יוסף, "קנה אותנו ואת אדמתנו", שלמרות שהמצרים אומרים ליוסף "משך חכמה"מבאר ה

מת מצרים דויקן יוסף את כל א"אמר נלכן . רע לוהלאחר ם דאעל ט ושלשאדם יות דשנא את קנין העב, עבד
ים עבור דים להיות עוביהיו קנוהם אילו ויה לפרעה ונתה קהיהארץ , יםדלעב קנה יוסףלא אותם אבל , "לפרעה
ואת ", כלומר באופן זמני" הן קניתי אתכם היום" :יוסףלהם ולכן אמר . הדשהת דלעבו וםולהיות שכירי י, לחמם

יוכר כך מתם ובדבא ויחזיק אלהם שכדי ערים ין הב םעביר אותוזו הסיבה שיוסף מ ".לפרעה" ,לעולם ,"מתכםדא
 . מתםדה את אנקיוסף ש
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 (  יח' בראשית מד)" י אדוניידבר נא עבדך דבר באזנ"

שיהודה מבקש לדבר אל אוזנו של יוסף משום שכוונתו של יהודה היא לומר ליוסף שהוא יודע " כלי יקר"מסביר ה
כדי שיוסף לא  ולכן הוא נגש אליו ומבקש ללחוש באזניו, שכל עניין הגביע הוא עלילה יזומה של יוסף נגד בנימין

 . יתבייש ועל ידי זה יבא לידי חרון אף
 

 (לא 'מדראשית ב) "הנער ומת והיה כראותו כי אין"

כל ב שהרי שמא יקרה משהו ליעקלחשוש  ושאין ליהודה שיוסף יכול היה לטעון בפני הקדוש " אלשיך"המבאר 
 בשלום למצריםאבל אתם עלו אליו ואמרו לו שבנימין הגיע , אסון בדרךבנימין יקרה להחשש של יעקב היה שמא 

הנער  והיה כראותו כי אין": הקדים יהודה ואמרכן ל. אביכם ירגעואז , במצרים לבקשת המלךמרצונו נשאר הוא ו
לפני שנספיק מיד הוא ימות  "כי אין הנער אתנו" יו ויראהלא נואיובבמרחוק אותנו יעקב  בראותכבר  כלומר ,"ומת

 . לומר לו את אשר אתה אומר
 

  (א' בראשית מה)" יכול יוסף להתאפק ולא"

עד הקדוש שיוסף לא יכול היה להתאפק מרוב ההתרגשות ולא היתה לו הסבלנות להמתין " אור החיים"מבאר ה
כלומר אתם תוציאו אותם , "מעלי הוציאו כל איש", למשרתיוקרא בקול גדול לכן , םמעצמלפניו צבים ישיצאו כל הנ

נות להמתין את סבלליוסף לא היתה הו, ינותיצאו במתהם  םכי כשיצאו מעצמ, הם לצאתתבקשו מלא שבזריזות ו
 .  ותעכבהלא הוא לומר לנו שכולם יצאו במהרה ו, "איש ולא עמד"מר מה שנאו .אהיציאורך זמן ה

 

 (טז 'מהבראשית )י עבדיו״ נעה ובעירעה לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פר״והקל נשמע בית פ

אחי יוסף באו למצרים היתה שעצם העובדה ש משמעשמהפסוק  "דרשות - ף חיסעוד יו"רבינו יוסף חיים בלומד 
על פי המבואר ומתרץ  ?"בעיני עבדיו" גםו "בעיני פרעה" גםב טהדבר הואך מדוע הכתוב מדגיש ש. טובה בעיניהם

״אם נלך : במדרש ז״לחמפרשים ולוקים בו״ -א ח״הנמצא כזה איש אשר רו: לעבדיואמר פרעה ש, בפרשת מקץ
שלא ראו בעין יפה את גודל הכבוד , פני עבדיובלהתנצל פרעה אומר זאת מתוך צורך  ״?הנמצא כמוהו -ונבקשהו 

המלך עומד לתת לו את כעת ו, החבוש בבית האסוריםהיה עבד הוא אותו היום לעד ו, זרשהיה , ליוסףרוחש שהוא 
השיב  ךכעל ו ?וכי אין בכל העולם חכמים גדולים יותר ממנו: ענו לפרעהטהם . המשרה הגבוהה ביותר במצרים

 חיש להניש, תו של יוסףחיו ומשפחלבדוק את אב טמוש, גדולי מצרים סברואלא ש. זהכלא נמצא , אכן: להם פרעה
את יוסף ובלבד שלא להמליך , ואם כן יהיה ראוי לבחור מתוכם את האח החכם ביותר, כמתוחמשהם אינם נופלים 

יוכל כי כעת , "בעיני פרעה", הוטב הדבר מאוד, אחי יוסף הגיעושכאשר נודע במצרים שסיבה זו ה .עבדשהיה 
, עתה יהיה ניתן לראותסברו שהם ש, "ובעיני עבדיו". ויראו כולם את גודל חכמתו של יוסף, תואת צדק חלהוכי

וכל , לכוונת פרעה ם היתה הפוכהגדולי מצרי ר שכוונתחמא .חכמהאינו היחיד בא הויוסף ו כמומישהו אכן נמצא ש
איחד אותם ולא . "ויטב הדבר בעיני פרעה ובעיני עבדיו": הכתוב אותםהפריד על כן , ד מצפה לראות את צדקתוחא

  ."בעיני פרעה ועבדיו"אמר 
 

  (כד 'מהבראשית )״ אל תרגזו בדרך"

 (י"רש" )אל תתעסקו בדבר הלכה ומתוך כך טועה אתכם את הדרך רק מהרו ועלו אל אבי"
יעקב גם כן היה  ריה ?כשהלכו למצרים שלא יתעסקו בדבר הלכהגם כן אותם לא הזהיר יעקב ומקשים העולם מדוע 

גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב "ל ש"ברי חזעל פי מה ד" חנוכת התורה"רבי העשיל בתרץ מ. רוצה שיבואו מהר
אילו ולא קיים מצות כיבוד אב ואם שהיה בבית לבן ועשרים ושתיים השנים יעקב נענש על שולמדו זאת מכך  "ואם

נעלם יוסף עונשו של יעקב היה שו. לא נענשיעקב ה תורשם למד ובבית עבר ב יעקשהיה על ארבע עשרה השנים 
צת השאלה לפי זה מתור. מדה כנגד מדה, את יעקב אביו בשנים אלוכבד ולא במשך עשרים ושתיים שנה ממנו 

שאסור גם כן עו הם ידמעצמם שהרי יעסקו בדברי תורה שלא דרך ובשלא יתעכבו את בניו  יעקב לא הוצרך להזהירש
שיעקב נענש גם רים ובשיוסף חי והיו ס עדייןשהרי הם אינם יודעים . לעסוק בדברי תורה ולהתבטל מכיבוד אב ואם

עשרים ושתים  וכבר עברשהרי . אם כן כיבוד אב ואם גדול מתלמוד תורה, שהיה בבית עברארבע עשרה השנים על 
הוצרך להזהיר אותם אכן יוסף . כךם על אות להזהיריעקב לא היה צריך כך משום . מיוסףדבר שנים ועדיין לא נודע 

ארבע אבל על . שנים שהיה בבית לבןעשרים ושתיים הענש יעקב רק על ניעקב  ךאם כ ,ראו שיוסף חיכעת הם שהרי 
 . לא נענשעבר הוא  אצלשלמד רה השנים עש

 

 (ל' מובראשית ) "הפעם אמותה"
, שנושעתי מצרתך יאחר, זאתפעם הב, אפפו עלי רעות ךכמצרות אחרות נושעתי ואחר  :אומר יעקב "ספורנו"לפי ה

 . עצבעוד וסיף אולא זאת תשועה היהי רצון שאמות ב ,"פניך אתאחרי ראותי "
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