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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

 

 
 (ד' בראשית מה) "יוסף אחיכם אני"

לאחר שבפסוק הקודם כבר אמר זאת " אני יוסף"נוספת פעם יוסף ואמר שחזר הקדוש שמה " אור החיים"מסביר ה
. א: הגיבו לדבריו ויוסף הבין שחוסר תגובה זה יכול לנבוע משתי סיבותלא יוסף רואה שהאחים שלהם הוא משום 

 .שהוא יוסף ים לואמינמלא האחים . ב". כבושת גנב כי ימצא"לדבריו  להשיבלא יכלו משום כך פחדו ממנו והאחים 
תנהג כלומר אני מ" אני יוסף אחיכם"כי ים ונבהלים מפניו אמר להם אל תחששו יראהחשש שמא הם כנגד , כןל

לומר שאפילו בזמן כ, "מכרתםאחיכם אשר "גם לומר והוסיף , ההואקרה המקרה וה כאילו לא ועמכם במידת האח
 "אשר מכרתם אותי מצרימה"הדבר שהוא יוסף אמר להם הוכחת וכנגד . וה ממניולא כהתה עין האח הריהמכ

ורק יוסף האמיתי ידע על , אדםכי עובדה זו לא נודעה לשום , יוסףהוא שמובהק  סימןבינו שזהו ישבאמירה זו הם 
 .םאחיה יוסףהמכירה הזו וזו ראיה שהמדבר אליהם הוא 

  

 (טו' בראשית מה)" והקול נשמע בית פרעה לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו"

הקול נשמע "ש. ה"שהכתוב מודיע לנו את גודל השגחתו של הקב( הקדוש" האלשיך"מובא גם ב) ן"הרמבמבאר 
שהאנשים שעימם הסתגר יוסף הם , "באו אחי יוסף"מה ששמעו בבית פרעה זה רק את העובדה ש, "בית פרעה לאמר
כי אילו שמעו בבית פרעה את כל , "וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו"לכן ממובן מדוע נאמר , אחיו הביולוגיים

אזי לא היו מייקרים , בדהמעשה שעשו האחים ליוסף ויותר מכך לו ידעו המצרים שהאחים הם שמכרו את יוסף לע
 . ולא הוטב הדבר בעיניהם, אותם אלא להיפך הם היו נחשבים לרקים ופוחזים בעיני פרעה ועבדיו

 

 (לב' בראשית מו) "רועי צאן והאנשים"
תמורת , שאחיו רועיםבין ילא פרעה וכדי ש, "רועי צאן"יוסף אומר לפרעה שהמקצוע של אחיו הוא  רבינו בחיילפי 
 ,אחרים רועים צאן שלשלא היו  בהירלה, "היו מקנהכי אנשי "מר יוסף ואהוסיף , אחריםשהוא שייך לצאן , שכר

אומנות הזאת בבחרו באר ששתי סיבות גרמו לכך שהשבטים ומ. עשירים גדוליםהיו כי , הםשלאלא רעו את הצאן 
אומנות גם והיא , בולדותהן לב ובחהן בגיזה הן וח גדול ושיש בה ריזו אומנות . א: אבותיהםשל  אומנותשהיתה ה

ידע תדע פני צאנך שית לבך : "כפי שכתוב, וןועגם אומנות שנקייה מגדול ו וטורחצריכה יגיעה רבה מאינה ש
שהמצריים היו עובדים ידעו גם ו, למצרים הם וזרעםו שהם עתידים לגלות ידעהשבטים . ב. ('משלי כז)" לעדרים

ותהא עבודת הצאן רחוקה , בהזרעם מורגלים  הזו כדי שיהיהאומנות את התפשו להם לכן הם להצאן עבודת אלילים 
" ומשה היה רועה", ('בראשית ד)" צאן רועהויהי הבל " :רוב הצדיקים והנביאים שהיו רועיםש נוכן מצאכמו  .בעיניהם

שהרבה משום  הישובמחק כולם בחרו באומנות זו כדי להתרו. רועים היושאול ודוד  וכן שמואל הנביא, ('שמות ג)
וכל , גזל וחמס, גלוי עריות, שבועת שקר, לשון הרע, כגון רכילות, חברת בני אדםמכך שנמצאים ברות נמשכות יעב
מתרחק מהישוב הוא מתרחק מהגזל  דםוכל מה שהא, רותישהאדם פורש מחברת הבריות הוא נמלט מהעב מה

הוצרך לצאת לוט , ('בראשית יט)" יעל לוט מצוער וישב בהרו"לוט אצל והראיה מה שכתוב , רותיושאר העב והחמס
הנה נא העיר הזאת "לט שם כמו שאמר קמלמצוא הלך לצוער הוא יצא משם הוא ואחר ש, נםובעומסדום פן יספה 

לכן , בישובונות המצויים ומפני פחד הע ,בצוערלהישאר רא ימתילוט ועדיין היה , "קרובה לנוס שמה והיא מצער
 .לצאת משם אל ההרהוצרך 
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 (ג' מהבראשית )" העוד אבי חי"

אולי אמרו ששב יוסף ח, "כלי יקר"אומר ה, כל מקוםמ ,הדברי יהודכמובן מ ,חי יעקבשכבר אמרו לו ש יפל עף א
של קשורה בנפשו של הזקן  יכמרו רחמיו על הזקן ולא יגרום לו מיתה כי נפשואולי בזכות זה כדי ששיעקב חי 

אלא חי יעקב אם הלשאול יוסף לא התכוון אבל האחים חשבו ש ?"העוד אבי חי"ם שנית אות אלושלכן הוא , בנימין
רו על צע ולא חסהם ם כי הולא אבייעקב הוא אביו לומר כ "העוד אבי חי"אמר בזה שנם ועות אבא להזכיר הוא 

 .לונבהלו ולא יכלו לענות לכן נאמר שהאחים , אינו אביכםהוא כאילו התנהגו ו
 

 (המה כבראשית ) "אביהם ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב"
כי דרך , ת לנו שהאחים נהגו בניגוד להתנהגות הצפויה מאנשים במצבםפרסהתורה מהקדוש ש "אלשיך"אומר ה

ניין לעשות הרי שדבר ראשון הם ניגשים להם איזה עלמרות שיש ש, רחק אל ארץ מגוריהםהאנשים החוזרים ממ
 יןבביתם אמר אם ידוע להם שקל וחו, ניםילכו לסדר את שאר העניאחרי כן ירק טפם ואת ו נשיהםלבקר את לביתם 

 ,בני ביתם ישיבו את נפשאשר דבר עד שבוודאי שלא יעשו ממרחק את הלחם להם הם מביאים לחם להשיב נפש ו
יוסף ים שלשליחהיו מצד אחד היו בני ביתם מצפים שיביאו להם מזון ממצרים ומצד שני הם , במצב זה היו בני יעקב

ואחרי כן יטפלו  ,לחם להחיותם ברעבשהם יפקדו קודם כל את ביתם ויספקו להם  עת נוטהדהו, יעקב אביו אל
ף בחיים עד שהלכו כל כך לבשר לאביהם שיוסלהוטים בא הכתוב ואומר שבני יעקב היו . בשליחות יוסף אל יעקב

 "אל יעקב אביהםארץ כנען ויבאו "אליו ישירות מיד כשהגיעו ממצרים עוד לפני שהלכו לביתם שנאמר 
 

 (ב 'מובראשית )" במראות הלילה לישראל לקים-ויאמר א"

יעקב בדרכו שהיה כבפרשת ויצא גם כאן וגם  לוקית בלילה-אשרק אצל יעקב מצאנו התגלות  "משך חכמה"מציין ה
 התגלות ומסביר שה. לוקית בלילה-לא ראינו התגלות אצל אברהם ויצחק שם ואילו א לצאת לחוצה לארץ לגור

גלו לבבל : "ל"חז כמו שאמרו. בישראלשורה כינה הש ,בחשכת הגלות ,בלילה גםלהראות שבאה  ת בלילהילק-אה
והן , ערביתתיקן תפילת ויעקב , מנחהתיקן תפילת יצחק , אברהם תקן תפילת שחריתכן ול. .(מגילה כט)" מהםישכינה ע

שאין השכינה שורה בחוצה לארץ  .(מועד קטן כה)ל "זחוהנה אמרו . בין ביום בין בלילה םקרבירים שדפהאיברים וה
איברים שכבר נשחט  תה כמו הקטרדלכן סוף עבו, כמו שאמרו על יחזקאל, ה בארץ ישראלרק למי שהיה רואאלא 

 (ב' תהלים כ) "לקי יעקב-ביום צרה ישגבך שם א' היענך " :הכתוב ולזה אמר, בינה זה. ונזרק ביום נוהג אף בלילה
שכאשר , גדול מוסר השכל צא לנוומזה יו. לקי יעקב שנגלה אליו בלילה-ישגבך א לילהשבזמן שהם בצרה ובחשכת 

 הוא גוי איתן עתיק יומין אשר נגלו אליו  ישראלאז , אבותיהםרכי דקבלה הנאותה והולכים בב םישראל אוחזי
ישראל אבל בזמן ש, גם בלילהומהם גם בחוצה לארץ יאז שורה השכינה עו, לקים בהיות המקדש על מכונו-הא
בפני עצמם הלא אין שכינה שורה בחוצה לארץ  רכיהם אז כשהםדם ואינם הולכים בברית אבותים את כחוש
 . נתונים למשסה ולבזהם שכינה מהם ות הסתלקמו
 

  (ד 'מובראשית ) "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה"
 שכל קטן הרב צריך לצמצם את עצמו צמצום יש תלמיד שאם ל "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 

 כאשר כי , בפסוק זורממה ש וזה. שכל גדול אז אין צריך הרב לצמצם את עצמו כל כךיש תלמיד לוכש, גדול
 לא יעבוד את הוא רא שמא בחוץ לארץ ימתית יעקב כעו, בשכל גדול 'בד את הע ואבארץ ישראל ההיה יעקב 

 אנכי ארד "וזהו  .בבחינה קטנה בחוץ לארץו של שפעאת הצמצם יעקב שהוא יבטיח לה לה"בא הקבו, כל כך' ה
 כשאתה , "ואנכי אעלך גם עלה". מצמצם את עצמו בחוץ לארץ לעובדים אותוה "קבכביכול ה, "עמך מצרימה

 בארץ יעקב יהיה כש, תעלהשכינה גם הכביכול , עלה "גם"וזהו , ה במעלה גדולהתבוא לארץ ישראל ואז תהי
 , שמתייחס, עלה "גם"מה שכתוב  וזה, גה גדולה אז כביכול יש עליות לשכינהבמדר' ה תישראל ויעבוד א

 .השכינהל א, כביכול
 

 (ל 'בראשית מו)" אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי"
שרוי בצער שאדם ה שפירש יצחק אריפול הרבשם רבו ב מהר״י זייןאת מה שכתב " פני דוד"במביא   א"רבינו החיד

היושב בשלוה אדם אבל , נח מצרותיוהרי הוא אינו נקרא מיתה אלא חיים שזה , מתהוא אנחה היגון וה צערהמרוב ו
ב חשהיה הדבר נצער לא הימי  םמת באותהיה אם , היה בצער גדול על אבידת יוסףיעקב אבינו . נקרא מיתהזה ומת 

יקרא זה ימות יעקב מכאן ואילך כשהרי , במצרים ף חי ומלךיוסאת בנו וראה יעקב ועתה שזכה . מיתה אלא חיים
ותי וכי של, יקרא מיתהזה  ,אחרי ראותי פניך ,הפעםאם אמות לומר כ, "אמותה הפעם"יעקב שאמר מה  וזה. מיתה

 . בו בפרק לא שמה מיתה אלא חיים, מה שאין כן קודם בהיותי בצער המיתה, ושמחתי בראייתך
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