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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 " )בראשית מד' יח(אליו יהודה ויאמר בי אדני ויגש"

גביע למרות שה, " היא לבקש מיוסף שיתלה את עוון גניבת הגביע בובי אדנישכוונת יהודה באמרו " רבינו בחיימבאר 
בכל זאת מתחנן יהודה לבד, בן יבנימהזה ומי שחטא היה ן ובעושום חלק אחיו ל ואואין ליהודה  ,ןיבנימנמצא אצל 

את שיעכב אותו כאלו נמצא הגביע בידו ושיפטור בקש מיוסף והזה אלא אותו, ן ועואת בנימין בשים אשלא יאל יוסף 
 ...". ידבר נא עבדך דברמיוסף כשאמר "יהודה  שלשאלתו היתה , זאת לדרכו ןיבנימ

 

 )בראשית מד' לב( את הנער" עבדך ערב כי"
הוא מפני  ,מה היה לועוד לפני בירור  "כי אין הנער"ימות בראותו יעקב הטעם ששראובן מסביר ש" ספורנואומר ה"

 .נדריאת לא יכולתי לקיים לכן ו ,אבד בלי ספקבנימין ש יחשוביעקב  ,ומאחר שלא אביאנואת הנער", עבדך ערב "ש
  

 " )בראשית מה' א("ויקרא
חוץ , "מעלי אישהוציאו כל "קולו בכעס ואמר למשרתיו את ים הרמשמעות הכתוב "ויקרא" היא שיוסף  הרמב"ןלפי 

אותו ישמעו הם שת כל הנוכחים במעמד הזה הוא נובע מכך שיוסף לא רצה בהוצאמסביר שהצורך האנשים האלה. ומ
עבדי כיון שלמכשול, ליוסף זה יהיה לחרפה וגם אחים ל תהיהשלא י דהמכירה, כלאחיו את עניין  זכירכאשר הוא מ

 באחיהםכי אם הם מסוגלים לבגוד  ם,יגורו בארציגדירו את אחיו כבוגדים, והם לא יסכימו שהאחים מצרים הו פרעה
 . יוסף עודכתוצאה מכך הם לא יאמינו גם לו ?עמולמלך והם מסוגלים לעשות לבאביהם, מה ו

  

 ( גי 'מהבראשית ) "תם לאבי את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתםדוהג"

קשה לאדם המנומס שמשום " שיוסף מבקש מאחיו שהם יספרו לאביו את כל כבודו במצרים, ספת ברכהתומבאר ה"
יהללך " :כמו שכתוב .מוסישובחות ולא מן הנהמדות ימהמ האין זכי ויצייר את כבודו וגדולתו בעולם,  מובעציספר ש

 עצמין קשה לי לתאר בלכו ",י המדבר אליכםעיניכם רואות כי פ ההנ", יוסף לאחיואמר לכן . (ב ז'משלי כ) "זר ולא פיך
 . בעיניכם כפי שראיתם ,כל כבודיאת , אבל אתם תגידו לאבי כאןבודי את כל כ

 

 )בראשית מו' ו( "את מקניהם ויקחו"

ישראל" )בראשית מו' א(, לא נאמר על בני  ויסעהכתוב "כשאמר " הקדוש שבנסיעה עד באר שבע, אור החייםמעיר ה"
אמר כן בתחילת נטעם שלא ואת רכושם", והדבר נאמר רק אחרי נבואת יעקב. ומסביר שה ת מקניהםא ויקחויעקב "

 פני יוסףאת  לראותלנבואה בני יעקב נסעו רק כדי ללוות את אביהם למפגש עם יוסף וקודם הוא כיון שהנסיעה 
יגורו שם הם מסכים ש"ה שהקבתגלה להם של יעקב, האחר מראה הנבואה לאך  וכוונתם היתה לחזור לארץ ישראל.

לכן , אעלך" )בראשית מו' ד(ואנכי  ...אנכי ארד"בפסוק אר ובכממשם,  אותם יום שירצה להעלותהעד  ,במצרים
לנו כאן את גדולתם של בני יעקב, שלמרות ודיע הכתוב מ .רכושםכל כל מקניהם ואת להוליך עמם בני יעקב הסכימו 

עורפם ולא נמנעו את לא הקשו ארוכה והקשה שהובטחה לאברהם, הם שלמדו מנבואת יעקב שהם יוצאים לגלות ה
 . ובאו מצרימהאת כל רכושם טפם ואת נשאו הם הגלות, אלא של חוב השטר את מלקיים 
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  " )בראשית מד' יח(ויגש אליו יהודה"

 רבי אברהם סבאע ב"צרור המור"אומר . " )בראשית מד' יז(ואתם עלו לשלום אל אביכםבפסוק הקודם אומר יוסף "
ו ולפייסו אות לעכב "ויגש אליו יהודההכתוב "אמר כן . לכת משםרוצה ללואש מהם ייוסף מתינראה שזה הבדיבור ש

תה נחפז ללכת אל בית אשאף על פי ש ,י לפניךתחנתאת מפיל אני ", בי אדונימר יהודה "אמה ששלא ילך לו. וזה 
ידבר נא עבדך בלבד שנאמר " אלא בדבר אחדרבים בדברים אותך דברי כי לא אטריח את שמע , בכל זאת, נא המלך

כי איני עושה זה  ",ואל יחר אפך בעבדך"אמר  כןל, מלךת העכב אאיש הדיוט ימוסר שהמדרך כיון שאין זה . ו"דבר
 ". כי כמוך כפרעהאלא אדרבא, " ,כבודךאת יך מער ן אניי שאינפמ

 

 יח( 'מדבראשית )אליו יהודה" ויגש "

 )מדרש( "הגשה לתפילהו ...הגשה למלחמה"
 "אומר ויקםוהקב"ה מקיים בבחינת "ותגזר זר והצדיק געל פי הידוע ש רבי אלימלך מליזנסק ב"נעם אלימלך"מבאר 

את גזרת לבטל הצדיק באיזה סיבה יכול . אך נשאלת השאלה, מבטלגוזר והצדיק ומצד שני הקב"ה כח(,  ')איוב כב
וזהו , להימחמת תפ, ו'המלחמת את בור ואיש מלחמה ללחום ישהוא ג ,הוא מחמת הגבורה שבוהקב"ה? והתירוץ 

 לאהוא יגש ש "יהודה"הצדיק הנקרא בשם  לערמז מ, "ויגש אליו יהודה"וזהו ", הגשה למלחמה הגשה לתפלה"
 . מה, דהיינו בגבורה ובתפילהמלחלהקב"ה 

 

 ( ' לדמדבראשית )הנער איננו אתי" ואעלה אל אבי  ךכי אי"
בי" אעלה אל א ךכי אי"מופנית לכל ההורים, לכל אב מישראל, לחשוב קריאה ש "רבי יהודה צדקה ב"קול יהודהאומר 

  ?שבניו אינם הולכים בדרכי אבות והנער איננו אתי", כלומר"שבשמים, 
 

 " )בראשית מה' ד(גשו נא אלי"

  " )מדרש(כיון שראה יוסף שהיה להם בושה גדולה אמר להם גשו נא אלי"
על כל  מוחלים לו ,כל העושה עבירה ומתבייש בה"ז״ל ח אמרועל פי מה ש רבינו החיד"א ב"חומת אנך"מבאר 
עמי " (יט 'שמואל א כח" )מחר אתה ובניך עמי"לשאול המלך שמואל הנביא מדו זאת ממה שאמר , ול"עונותיו

ונעשו בריה חדשה, לכן אמר  חזרה וחיור כך ואח םתביישו ופרחה נשמתה השבטיםאמרו חז"ל, ש ן,. וכא"במחיצתי
 "אל תעצבו ועתהוהוסיף ואמר ", "גשו נא אלי"תביישתם ופרחה נשמתכם לאחר שה עתהדהיינו , "גשו נאיוסף "להם 

 ן. ותכפר לכם העוהכבר ש
 

  (כ " )בראשית מה'אל תחוס על כליכם ועינכם"

" משום שהוא הכיר אל תחוס על כליכם ועינכם" שיוסף מקדים ואומר לאחיו "דעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"
" ויותר יעקב לבדועל הפסוק "כמו שאמרו חז"ל ביותר, חס עליהם היה ו ,אביו היה קפדן על כליואת אביו וידע ש

 . על כךיוסף  םאות הזהיר ןלכ. פכים קטנים עלשחזר  )בראשית לב' כה(
 

 כח( ואראנו" )בראשית מה' "אלכה

. עשור או ימיםקצרה, מספר  ראיה"אלכה ואראנו" היא ל לשוןשמשמעות ה הנצי"ב מוואלוז'ין ב"העמק דבר"מבאר 
עוד יוסף  רב" שאמרמה  וזה .משךשהרעב נשהוא ידע  אפילו ,מצרימה בניו עםרדת ל הסכים לא יעקבזאת משום שו

לכן אמר   רץ ישראל,מא ולצאת יחד עמו יותחל יכול שאיני, למרות חיבני  יוסףש יודע שאני במה לי דיבני חי" כלומר, 
  ."ואראנו אלכה"

 

 )בראשית מז' ח( "ימי שני חייך כמה"

לומר כדי  "מגורי" שיעקב מזכיר לשון "לי יקרכ", מבאר ה"מעט ורעים ...ימי שני מגורילשאלת פרעה משיב יעקב "
כי את אשר יגרתי יבא " .כי אם מחמת פחד ומגור מסביב ,ורזהכל כך כחוש נראה ימים הוא השלא מחמת רוב לפרעה 

של מאה ושלושים זמן הכל משך )בראשית מב' לו(, ו "עלי היו כלנה"תי וכמה צרות צרורות באמתח " )איוב ג' כד(לי
גילו של ויש לי עוד תקוה להגיע ל ,(בראשית מז' ט) "עים היו ימי חיי ולא הגיעו את שני חיי אבותימעט ור"שנה ה

לשון בלכך נקט  ,האריכו ימיםהם מכל מקום  ,מגור מסביבהיה להם  שגםואף על פי  ,שנהמאה ושמונים אבא שחי 
 . גם כלפי אבותיו "מגוריהם"

 

  (אכ 'מז)בראשית  "העם העביר אתו לערים ואת"

הוא כדי שלא תהיה להם עוד אחיזה על הקרקע לאחר  ,שהטעם לכך שיוסף העביר את העם לערים "חזקונימבאר ה"
יוסף לפיכך ", ירושתי מאבותי זו"מר יאקרקע שלו ואל היחזור כל איש  ,לאחר זמן ,שמאוגם אדמתם, את קנה הוא ש

 . של עמיתואדמה כל אחד ואחד גר ב הריכי  ,שלא תהא להם שום טענה עכשיולערים כדי ם אות העביר
 
 
 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק": מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
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 מרסדס.חמו בר אשר בן  לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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