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  להתרגש כמו בפעם הראשונה...

בין יעקב ויוסף. את המפגש הראשון יוזם  פותחת בשני מפגשים, יחידים מסוגם,החותמת את חומש בראשית, פרשת ויחי 
'ראשון' של הפרשה. באותו מפגש מבקש ומשביע יעקב את יוסף שיקברנו בכנען בקברי אבותיו. המפגש עוסק היעקב ובו 

  ב'שני' ובו נעסוק אי"ה בעיוננו זה.  מופיעהשני, אותו יוזם יוסף, 

ה של יעקב לאפרים ומנשה, שכבר נתבשרו שהם יהיו ליעקב 'כראובן ושמעון', עוסקים בברכ 'שני'הקצרים של  הפסוקים
  כך מתחילה פרשיית הברכה:וה. -עשר שבטי י-שווים בין שנים

ַוִּיַּׁשק ָלֶהם ַוְיַחֵּבק ָלֶהםְוֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכְבדּו ִמֹּזֶקן לֹא יּוַכל ִלְראֹות ַוַּיֵּגׁש ֹאָתם ֵאָליו 
1  

 ,הנוהוא מש זהבגלל אבל דווקא  ,נותומרגש כמו כל הפסוקים של ההתרגשויות בפרשות האחר ',תמים'הפסוק נראה 
'וישק' 'ויחבק', אך תמיד היו ראינו כמה פעמים בספר בראשית  - קוראים בו פעם נוספת אם עוצרים רגע ווביחוד 

  הפעולות האלה בפגישות ראשונות. כך היה עם הסבתא של אפרים ומנשה העומדים לפני יעקב כעת:

  2ַוִּיָּׂשא ֶאת ֹקלֹו ַוֵּיְבּךְ ַיֲעֹקב ְלָרֵחל  ַוִּיַּׁשקַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל... 

אם ! של היכרות יםשנ עשרה- שבעאחרי  ונישוקשל חיבוק ות איפעם ראשונה שאנו מוצאים מצזו , אולם בפסוק שלפנינו
 -ואם כן יומי של יעקב עם בני יוסף, - מדובר בהיכרות על בסיס מפגש יום -  3נגדיל לעשות ונלך בדרכם של חז"ל במדרש

    - על מה ההתרגשות הגדולה? במיוחד שגם המפגש הנוכחי התחיל כבר ב'ראשון' 

  4ְוַעָּתה ְׁשֵני ָבֶני� ַהּנֹוָלִדים ְל� ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ֹּבִאי ֵאֶלי� ִמְצַרְיָמה ... ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ָבָניו ִעּמֹו ֶאת ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ֶאְפָרִים

לא נראה לכאורה זה  ??'ויחבק להם'וישק להם  –ופתאום בכזו התרגשות  ,'מי אלה'אל ם, הוא כבר שאה אותר רכבהוא 
כי  ,אותם אליו , מקרבאותם ולחבק אותם ומגיש אבל לפני הברכה הוא קורא להם לנשק  ,במקום! הוא עומד לברך אותם

  . טיבו, קשר שצריך לעמוד על ר בין הרצון לברך לבין הפעולות האלהשכנראה יש ק

  

                                                           
 בראשית מ"ח י' 1
  שם כ"ט י"א 2
 רש"י, מ"ח, א' 3
  ה' –בראשית מ"ח א'  4

  בס"ד
  

  הבן יקיר לי אפרים
  

  לפרשת ויחי
  

  הרב מרדכי ֵאלון שליט"א
  

  נערך על ידי תלמידים



  
  www.hithabrut.org הרב שיעורי על נוספים ופרטים השבועי הדף לקבלת

    http://eepurl.com/bC0OHn:  במייל השבועי הדף לקבלת הרשמה!  חדש
    www.facebook.com/ravelon1  בפייסבוק הרב שיעורי עמוד

 

  הכנות לברכה

 ֹ   5ִהים ַּגם ֶאת ַזְרֶע�-ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ְרֹאה ָפֶני� לֹא ִפָּלְלִּתי ְוִהֵּנה ֶהְרָאה ֹאִתי ֱאל

  שוב, כל כך מוזר... ו'הנה' הראה אותי... בוקר טוב! פעם ראשונה שמתראים? זו פגישת סיכום, לא פתיחה!

  6ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו ָאְרָצה ֵמִעם ִּבְרָּכיוַוּיֹוֵצא יֹוֵסף ֹאָתם 

. הם כבר אנשים על הברכיים של אבאנבוכים שיושבים  חמשבשני ילדים בני  רבלא מדו הרי . הזה מחייב הבנה הביטויגם 
  . ..!)ת בני עשרים (נולדו לפני שנות הרעב, ועוד במפגש בין יוסף והאחים מנשה משמש כמתורגמן, לפחומבוגרים

  7ַוַּיֵּגׁש ֵאָליוַוִּיַּקח יֹוֵסף ֶאת ְׁשֵניֶהם ֶאת ֶאְפַרִים ִּביִמינֹו ִמְּׂשמֹאל ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת ְמַנֶּׁשה ִבְׂשמֹאלֹו ִמיִמין ִיְׂשָרֵאל 

 –יעקב מגיש אותם אל עצמו. כאן לא ברור מי מגיש  –בהגשה הראשונה, בפסוק י', ברור מי הוא המגיש  הגשה נוספת.
 הללורק לאחר כל ההקדמות ו יעקב (שלא ניכנס אליו הפעם), יוסף או יעקב? הסיפור ממשיך עם שיכול הידיים של

כנות' לברכה, 'קחם נא אליי ואברכם', אך משום מה יעקב עושה 'ה -  ברכה. 'ראשון' נגמר בבקשהה לא מגיעים סוף סוף 
  לגופה של הברכה. כנראה הכנות שנצרכות

  

  הרועה אותי

  8ַוְיָבֶר� ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאַמר

כלל האם  - נדקדק בלשון הפסוק  ועודיעקב ביקש לברך את מנשה ואפרים, אך פותח ומברך את יוסף.  -כדאי לשים לב 
  ברכה ליוסף, שיבורך בהמשך עם שאר אחיו?יש כאן 

ַהַּמְלָא� ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵר� ֶאת   .�ִהים ָהֹרֶעה ֹאִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה-ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ָהאֱ  �ִהים ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאֹבַתי-ָהאֱ 

  9ֶאת ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלֹרב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

  אומרים כאן: המפרשים !וסףמילה על ישום 

  10 הטעם כי לברך את יוסף באהבתו אותו ֵּברך את בניו... והיתה ֹּכל ברָּכתו בברכת אלה הנערים".
  

  מצוין ומסביר מדוע ברכת בניו של יוסף היא גם ברכתו, אך מדוע דווקא אצל יוסף וילדיו מופיע הלימוד הזה? הפירוש

, אך לברכת 'המלאך הגואל' וכולנו מכירים אותה על פה מגיל שלוש מעל המיטה היא תלויה לכולנואכן היא הברכה?  מהו
  יש גם חלק ראשון שרק מתוכו היא מגיעה:

   ֹאִתי ָהֹרֶעה�ִהים -ֲאֹבַתי ְלָפָניו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ָהאֱ  ִהְתַהְּלכּו�ִהים ֲאֶׁשר -ָהאֱ 

על זה את הדעת.  שניתןוכדאי  ,לקב"ה כזה תיאור. מעולם לא ראינו 'רועה'ים הל- ו הפעם הראשונה שמישהו קורא לאז
למצרים כל מה שיוסף עושה  וכשמגיעים בני יעקבאחיו בצאן,  תאיוסף היה רועה בנו  . גםהצאן של לבן רועההוא יעקב 

  לקב"ה: רועה. זה גםיעקב נותן תואר עכשיו  -בשום מקום אחר הם יהיו רועי צאן ולא אף הוא לדאוג ש

                                                           
  שם שם י"א 5
 שם שם י"ב 6
  שם שם י"ג 7
  שם שם ט"ו 8
  י"ז –שם שם ט"ז  9

  הרמב"ן במקום 10
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  מזקנים אתבונן

  דבר פלאי:חז"ל אומרים  בתהילים על פרק כ"ג 11במדרש

  12אתה מוצא אין לך אומנות בזויה יותר משל רועה, שכל ימיו הוא הולך במקלו ובתרמילו  :אמר רב חמא בר חנינא

אדמה, הוא האיש קין הוא  בעלי הקרקע. - שנזקק לאחרים , עניינו של הרועה הוא מבוזהעצם בזויה? מלאכה היא  מדוע
ממלכת  ,רועה צאן. גם מצריםהוא  ,'סתםהוא ' ,הוא כאילו לא העיקר .הבל של קיןההבל הוא לעומתו, . 'ניסט"נדל'ה

   –ובלשון התורה הפחות עדינה עטה, מ צאן בלשון ה ירועכך  כלמסמפטת לא  ,הנילוס והאדמה

  13 ִּכי תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל ֹרֵעה צֹאן 

  -  מה עושה יוסף לכל המצרים לשים לב,, מדהים אגב

  14 ְוֶאת ָהָעם ֶהֱעִביר ֹאתֹו ֶלָעִרים ִמְקֵצה ְגבּול ִמְצַרִים ְוַעד ָקֵצהּו

בכל נשמת רוח  את אלה שקשורים ,שי המיצריםנ את א ,לםוניסטים של הע"לנודדים. הוא לוקח את הנדל םהופך אותהוא 
 שנשאר במקום, וחז"ל המובאים ברש"יף אחד אאין אותם מקצה הארץ ועד קצה הארץ,  נילוס ומעביראדמה ולל אפם
  :שם

  ן להסיר חרפה מעל אחיו שלא יהיו קורין אותם גולים ולהודיעך שבחו של יוסף שנתכו

מה תהיה בזה הנחמה לבני ישראל? מה אך  יש גולים לפניכם. כולם גולים.לא רק אתם גולים,  –כאילו אומר יוסף לאחיו 
   בהמשך.אי"ה ה שגם המצרים גלו? נראה מרגיע בעובד

: חידוש עצום, קצת 'לא נעים' אבל עכשיו יעקב מחדש רועה צאן זו מלאכה בזויה וזה מאד עמוק. - עד כאן יפה מאד
  המדרש:שם ממשיך  !גם הוא רועה  -  קיםהאלו

אף אני קורא . 'להים הרועה אותי-הא'  :יעקב קרא אותו רועה, שנאמר '!מזקנים אתבונן' :אמר דוד ?!ודוד קרא להקב"ה רועה

  חסר'ה' רועי לא א': אותו רועה, שנאמר

 

הוא 'על  ,טוען דוד להגנתוך הפסוק בו נות להנהלה. זה לא ממני. המשולכו עם התל. ', אומר כביכול דודלא אני התחלתי'
   מאד. גדול. זה (תהילים קי"ט, ק"ד) כן שנאתי כל אורח שקר'

באותו פרק ממשיך דוד ומתאר את הקב"ה, הרועה: 'בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני'... כמו אחרון הגדיים, 
אחד כל ל? הרועה דואג תפקידו כמנהיג העםמה עושה רועה? מה נתן למשה את   הוא מוצא לי מרעה, באחו על המים...

לא  ,כלומר –' תערוך לפני שולחן'כ"ג?  מזמורבהמשך  נאמרמה  זוכריםאתם  ס אישי שאי אפשר לתאר., יחמהצאןואחד 
   אנו צאנך ואתה רוענו. אני כבש שלך. צלחת, סינר. תערוך שיהיה יפה, מזלגות במקום, א, אל'תן לי אוכל'

  . של יעקב בפסוק הזה  - 'ה' רועי' על המושג  יוצריםהזכויות 

  

                                                           
 ילקוט שמעוני 11
  ילקוט שמעוני, תהילים רמז, תרצ 12

 בראשית מ"ו ל"ד 13
 בראשית מ"ו ל"ד 13
  שם מ"ז כ"א 14
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  רועה - מתהלכים, יעקב  אברהם ויצחק

להים -הא' :, כפי שאומר יעקבתיאור עבודת ה' הוא שונהעל ידי אברהם ויצחק. אצלם לקב"ה לא ניתן  'רועה' התואר
, וכך, 15'התהלך לפניי והיה תמים'  –אבותי שייכים למושג של התהלכות. כך אצל אברהם התהלכו אבותי לפניו'. אשר 

 הוא רועה, זו הבחינה שליהקב"ה גיליתי שהראשון ש , אומר יעקב, הואאני מגלה יעקב, גם אצל יצחק הייתה בחינה הזו. 
 . בעבודת ה'

  הים 'התהלך' לומדים חז"ל:לו-הים זו מדרגה שלא תיאמן. אצל נח ש'את האלו- הא ינפל הלך תלה

  16ך בצדקו מאליונח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהל

   –איך מתוארת מערכת השראת השכינה בתחילת פרשת וירא  הוא מתהלך לפני הקב"ה, כביכול. –אצל אברהם 

  17ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּד�

Please wait , ,כשהוא אף . ו, ערביים שמשתחווים לאבק שעל רגליהם..אורחיםלי יש  -  בכל זאתאומר אברהם לקב"ה
   –מסיים את תפילתו על אנשי סדום הרעים והחטאים 

  18ַוֵּיֶל� ה' ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמֹקמֹו

  כביכול ה' הולך לדרכו... 

   אני לא במדרגה הזו. אותי הוא רועה. -אברהם ויצחק'  לפניו 'אשר התהלכו אבותי

  

  ימי חייך

נמצאת  ,הונה, מופלאשא רהפעם ה. יואבות לכולנו מה ההבדל בינו לבין  ריונה שיעקב מבקש להסבראשפעם  אלזו 
  עם פרעה.שלו במפגש 

כואב לי כאן,  .'ןעקרעכצ'שיח זקנים על  ...'קופת חולים'פסוקים של  אלושיח של יעקב עם פרעה - הדוכולם חושבים ש
, מלך האימפריה המצרית זו השיחה היחידה בין פרעהנזכור ש ושלום!ם החיים לא היו משהו... חס וכואב לי בצד, וג

לא ניכנס לשם  עקב את פרעה והנילוס עולה לרגליו!השיחה שבסופה מברך י זו בחיר האבות. יעקב, בין ל  העולמית,
   במילה אחת:נזכיר , רק בעומק

   19ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּיי�?

  יקת של יעקב:שים לב לתשובתו המדוועכשיו ל. חייושאל על ימי  פרעה

ִּביֵמי  ַחֵּיי ֲאֹבַתי, ְולֹא ִהִּׂשיגּו ֶאת ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּייְׁש�ִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה, ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני  ְמגּוַריַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ַּפְרֹעה ְיֵמי ְׁשֵני 

  20ְמגּוֵריֶהם
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על כל מושג  ומאלפת קצרה שיחה וז ?קופת חולים לששזו לא שיחה  אחרי הקריאה המדוקדקת מבינים נחנוא האם
אליה ויחי וברכותיה. זו השיחה ש על מי היו האבות. זוהי שיחת הקדמה לפרשת החיים, על מה פירוש לחיות בעולם הזה,

ולהבדיל לשבטים  ,מחדרוח יעקב אביהם' ועם הרוח הזו הוא מברך ברכות שאין דומות להן, לפרעה  'ותחי-מ יעקב מגיע
   בחינה אחרת יש לי. –. יש את אבותי, הוא מדגיש גם לפרעה וגם לנכדיו, אך אני מאידךולאפרים ומנשה 

  

  שמי ושם אבותי

  :בחזרה לברכת יעקב את הבנים

  ַהֹּגֵאל ֹאִתי ַהַּמְלָא�ֲאֶׁשר... �ִהים -ָהאֱ 

   הים למלאך?ל- באיזה שלב ומתי יעקב עובר מהא

  ְיָבֵר� ֶאת ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאֹבַתי 

שם אבותי אברהם ויצחק. רוצים לדעת עד  גםו, בילדים האלו ייקרא שמי אף השוני הגדול ביני ובין אבותי  מאד מעניין. על
אחד. מנשה ואפרים. אין שום שבט יוסף, אין ליש רק שני ילדים בהיסטוריה ששמם ושם אביהם הפך כמה זה ביחד? 

   נחלה ליוסף בארץ. אפרים ומנשה זה יוסף, ויוסף זה אפרים ומנשה.

  ְוִיְדּגּו ָלֹרב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ

. בנימין זאב, יהודה אריה, נפתלי אילה – יעקב לבניו חיות בברכותדימויי . ראינו הרבה ברכהה לשים לב לסיום של ןמעניי
שמעתם פעם על דגים ביבשה?  אבל לא סתם דגים, אלו דגים מזן מאד מיוחד. דגי... יבשה! דגים, –אפרים ומנשה אצל 

 ,השאפרים ומנ  אלו. של האדמה' בפנוכו'ב – מצויה ליתא בישראו  ,'הארץ בקרב'ממש היבשה, אלא  עללא דגים אפילו 
  הזו נמצאת מעל המיטה וצריך ללמוד אותה מהתחלה.הברכה הנערים. 

את הפתרון לפרשייה המופלאה הזו ? מי המבורך וכיצד היא הברכה? מדוע ההקדמות הארוכות לברכה הזו -נסכם אם כן 
   וממנה להבין את הברכה כולה. ויחבק להם', 'וישק להם – צריך להתחיל ללמוד כבר מפתיחתה

  

  ...שרצה לשמוח

 םהסתם היינו מחברים אותה לפסוקים הבאי ןאנחנו מ .כחטיבה בפני עצמה , פסוקים אלו,זו פרשה חז"ל לא לחנם יצרו 
ת הקושי הזה הוא מבקש בקושי של יעקב לברך וא –סיפור שיכול הידיים. תחילתה של הפרשה ב'ויברכם' או בעצם  של

  איים:לדברי חז"ל פ נראה באמצעות משהו. לרכך

שרצה לשמוח כדי שתשרה שכינה עליו, שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות אלא  -' ויחבק להםוישק להם '
   21)ט"ו´ מ"ב ג'...(ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן' :מתוך שמחה, שנאמר

האמצעי להשראת כי כדי לברך צריך השראת שכינה, ובשביל השראת שכינה, כדי לברך!  - ? 'וישק להם ויחבק להם' למה
? יצחק ביקש ויוכל לברך את בנו בטרם ימות כדי שישמח ותשרה עליו שכינה יצחק עשה מה .השכינה היא השמחה.

. את נכדיו, בני יוסף מה עושה יעקב כדי שתשרה עליו שכינה? מנשק ומחבקו. ואברהם? בדרכים שלו. מעשו בנו  מטעמים
  . ותפלא פלאראת שכינה. זו דרכו להגיע להש - וייחודית  שיטה מעניינת

                                                           
  מדרש אגדה בראשית פרק מ"ח 21
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אחת של יעקב ואחת של יוסף,  –כדי להבין את יעקב חייבים לחזור אחורה ולהסתכל כל הזמן בשתי מצלמות בו זמנית 
   –שהרי 

  22כל מה שאירע לזה אירע לזה

 –המושג 'רועה' בעולם. יוסף 'רועה' את אחיו בצאן ובנוסף  תאמחדש  , כפי שאמרנו,יעקב יוסף. –אלה תולדות יעקב 
   וחז"ל במקום:. 23'הוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו'

  24אותו ומגפפין ן אותוקימחבבני השפחות היו ש 

צריך ואת חלום הכוכבים. נגיע אליהם מיד, אך לפני כן  יך וחולם חלומות, את חלום האלומותפלא פלאות. יוסף ממש
של יוסף הרועה אל מול יעקב הרועה, כי אי אפשר להבין את הפרשה הזו השתלשלות הסיפור מכלול להיזכר בקצרה ב

  וראיית הקלף כולו כחטיבה אחת. 25בלא 'פשוטו של מקרא', בלא הפשטתו של המקרא

  

  שלום אחיך –השליחות הראשונה 

  :'הנני' –הוא עונה  י שליחויות מטיל עליו אביו ועל שתיהןשת בעצם, יעקב שולח את יוסף לשכם, אל אחיו הרועים בצאן. 

  ַוֲהִׁשֵבִני ָּדָבר  ַהּצֹאןְוֶאת ְׁשלֹום  ַאֶחי�ַוּיֹאֶמר לֹו ֶל� ָנא ְרֵאה ֶאת ְׁשלֹום 

. מתעכבת עשרים ושתים שנה ,'אחיך םלך נא ראה את שלו' ,על שתי המטלות הוא צריך להשיבו דבר. המטלה הראשונה
מה הוא אז ל'מי ששואלים  לכובשכם לא נמצאים  . הוא מגלה שהאחיםכל כך מהר  הוא הולך לשכם והוא לא חוזר משם

  יא אחת: לא מפסיקים שליחות באמצע!?!' התשובה הממשיך לדותן

 יעקב שליח של יצחק ורבקה היא שליחות. ,שליש האחרון שלויותר בשל ספר בראשית כולו, אך באופן ברור  מילת הקוד
קב הוא יעכמו במירוץ שליחים, . 26ולקחתיך משם'שלחתי שוב אף אחיך... ועד ' - ושליחותו מוגדרת, עד לרמת הזמנים 

  – יוסף בהם הואהשליח הראשון יעקב עצמו ממנה שליחים כש .השליח שמשלח את השליח הבא

   27ַוִּיְׁשָלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון ַוָּיבֹא ְׁשֶכָמה

  כדרש:לנו בהסתכלות ראשונה במה שנראה  ,אומרשם ורש"י 

  מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון

לא הבינו מדוע נדרש רש"י למדרש כשאפשר להסביר בכזאת פשטות שהוא שולח אותו מהעמק, וכך באו הטופוגרפים ו
יוסף יוצא . אלא שפשוטו של מקרא, כפי שאנו מבקשים בכל עיון לראות, זועק אחרת! 28הסבירו פשטנים אחדים

                                                           
  רש"י על בראשית ל"ז ב' 22
 בראשית שם שם 23
  בראשית וישב לז במדרש הגדול,  24
גם כולל בפירושו רש"י אילו ו ,שרש"י לא בא אלא ליישב פשוטו של מקרא. תמיד טוענים שהרשב"ם והאבן עזרא היו פשטנים ממשהיא ההוראה הכי טובה  25

כמו שלומדים פשט זה לא  לראות את הדברים כולם מחוברים. לפשוט את העור. המגילה,? לפשוט את 'פשוטו'איך אנחנו מסבירים את המילה אבל מדרשים... 
ם לא "רשבה "מצרים שבע עשרה שנה ויחי יעקב בארץ", זה סתם... רוצים הוכחה? על הפסוק ומה שאתה מבין זה שטויות 'פשט'ה זה מביןשאני אז מה חברותא ב

  ...."מה פרשה זו סתומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו נסתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד"ל –רק רש"י מפרש אבן עזרא. הגם ואומר כלום, 
ספר כל מי שהחזיק פעם את  רואים אין הפרש, אין רווח בין פרשיות ויגש לויחי. זו פרשה סתומה. תורההבספר  כשמסתכלים. 'פשוטה'מה הבעיה בפסוק? הבעיה היא 

שבא לענות על  ,י"לא יודע איפה להצביע והוא תקוע. אז רשמתבלבל ואיפה לעצור והמגביה  מתקשיםויגש פרשת את  שכשמסיימים לקרואראה  ,ףל הקאת התורה, 
באמת לא מתעסקים הקלאסיים . נקודתית. לכן הפשטנים )פסיק שוןל('פסוק' פסוק קשיים ב ם באים לענות על "אבן עזרא ורשבהחייב לענות על זה.  ,פשוטו של מקרא

 איך רואים את הכל ביחד.  ',שוטו של מקרא'את פ–ורש"י  'פשוטו של הפסוק'את  לפרשם האבן עזרא באים "ממשיכים מיד הלאה.... כלומר הרשבובזה 
 בראשית כ"ז מ"ה 26
 שם ל"ז י"ד 27
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. 'ים לפניכםהל-אשלחני ': תגידו לאבא שמאחיו יוסף בקש, ועוד עשרים ושתיים שנה י אחיו אחוות את  אלשליחות למצו
את  רש"י פשוט ראהלאין שיעור.  'עצה עמוקה'עכשיו מעבר לכל ספק שזה בכלל לא הוא ששלח, זו  שהבנתיתגידו לו 

  הפרשות ביחד. המקרא פשוט, פרוס לכל אורך

לי אין  - Vכל עוד אני לא יכול לסמן וום האחים, יחות. השליחות הייתה לראות את שללכן לא היה שייך לעצור את השל 
? ולהביא את אבא זור הביתהלח יגיד לאחיוכן יוסף  גזו של יוסף. מתיור ?ומה מעכב ,בשלוהיעקב לישב  שמה לחזור. ביק

ומיד ברגע זה הסתיימה  'שלום אחיך'. השליחות של 'ואחרי כן דברו אחיו איתו'אחרי שהוא יחבק אותם וינשק אותם רק 
להסביר מדוע יוסף לא  אפשרות אחרת ן. איאסור לו כי  –. מכאן ואילך 'לא יכול יוסף להתאפק' חוזרים הביתהעכשיו 

יעקב שלח אותו השליחות מתה. אבל  , אבא,, כל מברק כזה משמעו: אני חי שלח שום מברק הרגעה לאבא כל השנים
  לא בשביל יוסף.  ,לגוב האריות בשביל השליחות

  29ַהָּדָברְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת 

  וסף את הדבר. השליחות הראשונה בוצעה.לאביו יש סבלנות והוא ימאן להינחם עד שישיב י .'השיבני דבראת אותו '

  

  הצאן םשלו –השליחות השניה 

להגיד ברור שמטרתה איננה ? ה של שליחות זומה פירוש. 'לראות את שלום הצאן'יחות אחת. ל עוד ש ליוסף רהנשאאך 
  אוכל עשב באחו ושיש להם מספיק מים...ו ממממהשהצאן עושה מ

  :ומנחה אותם לומר לפרעה ועוד לפני שהוא מכלכל אותם ואת טפם הוא דואג לדבר אחד האחים מגיעים למצרים

  30ִּכי תֹוֲעַבת ִמְצַרִים ָּכל ֹרֵעה צֹאן ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשןַוֲאַמְרֶּתם ַאְנֵׁשי ִמְקֶנה ָהיּו ֲעָבֶדי� ִמְּנעּוֵרינּו ְוַעד ַעָּתה ַּגם ֲאַנְחנּו ַּגם ֲאֹבֵתינּו ַּבֲעבּור ֵּתְׁשבּו 

לדאוג שהם יישארו רועי צאן. אתם יודעים מה זה  רואה את שלום הצאן. –השנייה  הוא מקיים באדיקות את שליחותו
 ןאי' – ?שהזכרנו המדרש רמילו. איך אמועה הצאן הוא מי שהולך במקלו ותרר ם הנודדים,שלום הצאן? רועי צאן ה

אתה נע ונד, מנותק שבמהותה  אין מלאכה כזואלא ש ?משה רבנו בזוי? . מה הכוונה? דוד המלך'עולם מזומלאכה בזויה ב
אף פעם לא הבנתי  בעל הבית. –ובמזג הרוח של עובד האדמה  אווירהמזג בתלוי  , אין לך מקום, אתהמהקרקע ומהמנוח

   לשליחות השנייה שרק אז מתקיימת.עד ששמתי לב  – את העיסוק המופרז של יוסף במקצוע של אחיו במצרים

השליחות הראשונה היא קשה שאי אפשר לתאר. ראינו כמה בורות ועקרבים עבר יוסף בדרך. אך השליחות השנייה קשה 
 הואיוסף ם ממש לא רוצים להיות רועי צאן, אך תפקידו של לא פחות. הרצון של יוסף נתקל בהתנגדות עזה של האחים. ה

להביא את הגאולה, את  .רצו להיות יושבי אדמה בירושליםהם כי ם לא רוצים את זה? הלמה  יקרה.לדאוג בכל כוחו שזה 
עבודת בירורים, שעוד יש   -, ולא היו מוכנים שמישהו יערער על הקונספציה הזו הם לא האמינו  המנוחה ואת הנחלה.

פתאום בא  - שלוה בארץ ישראל להישאר ולישב ב בכל כוחם הם ביקשוכש. הארוכה את השלב של הגלותשיש עוד 
  .יושני חלומות חולם את ו אליהם יוסף

   

  סליחה שגלינו...
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, הואירח ואחד עשר כוכבים.  ,שמשבדמות , לואה את אחיו משתחווים והוא ר השניהם מדהימים. בחלום החלומות 
ולא לו. החלום  ,תומולאל תומות משתחוואל ?בחלום הראשוןמה הוא רואה . עצמו ונמצא שם. והם משתחווים ל יוסף,

הפירוש הוא  ה: כי מבחינתםטבה פשובל את זה. מסי קלהיו מוכנים  אל. האחים 'שלום אחיך'שבו משתחווים לו זה ה
אחר לגמרי: אתם לא  בגללשדר  מבקשאבל יוסף  31'?בנו! משול תמשולאם ? עלינו! המלוך תמלוך' נטילת שררה בכוח:

ובחלומות שלי עוד יש רעב, עוד לישב'  ביקש'ב נמצאים ןואנחנו עדיי ,?בטוח שהגענועוד לא לשלוה המבוקשת ש םמביני
, אני לא לזרוק אותי לבור  אתם יכולים. ?לפני משיח בן דוד ףיוס משיח בןיש ו ,עוד יש צאן ,אוכלל רעביםיש אחים ש

  . אני לא כאן בכלל. 32'בלעדי' –אני האחרון שיפריע לו לזה מושל. הוא זה שרוצה למשול. הקב"ה 

  ד עצום.ויתברר יס לפנות את ארץ גושן ,שהוא בעצם הראשון,השליח השני  תאכשישלח יעקב 

  33ֹּגְׁשָנה ְלָפָניוְלהֹוֹרת  ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסףְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח 

על בני  ,הערבות על בנימיןרך להוביל את טיהודה יצתורה, צריך להקים שם בית תלמוד  לפני יוסף, זו המגמה. הוא דהויה
אבל  זה זמני .הצאן והרועה ,לברר את העניין של האחיםכל הזמן יהודה יצטרך להוביל מהלכים אדירים. יוסף יצטרך רחל. 

   בלי יוסף אין מה לשלוח את יהודה שיפרוץ ויזרח משיח.כי  ,הכרחי

הירידה  -  לא רק אותנו ממצרים ריך להעלותצשעוד יש עבודת בירורים ו  קשומתעמר ואלכן האחים כל כך פחדו. כי יוסף 
את הפחד הזה הם תחתוניים שיכולים להיות. ונמוכים  יכמהמקומות השפלים למצרים היא כדי לרומם את הדברים הכי 

  קיבלו מהבית, ירושה מאבא יעקב.

  

  פחד יעקב

אה בכבשים שלו. את המלאך מל ויצא תה צאן. כל פרשנה בחרן הוא להיות רועעשרים שבמשך  שעשה יעקב כל מה
בסולם שמלאכים 'עולים  עט הפוכות. פעם אחת בצאתו מישראל,הגואל אותו מכל רע הוא פוגש פעמיים, בסיטואציות כמ 

רץ אלכשהוא מגיע  'עקודים נקודים וברודים', מעביר כבשים מצד לצד. צאן ופעם שנייה, בתוך בליל של ויורדים בו',
המקום ששם  וזה 'שדה' ,במקרא , אלא שדה.ושה? קונה חלקת שדה. לא סתם אדמהמה הדבר הראשון שהוא ע ,ישראל

הוא עוזב את הסוכות עם הצאן וקונה חלקת שדה בשכם. זו הפעולה הראשונה  , כי יש בו אילנות ופירות.הצאן לא רועה
וכשהוא יורד ונדודים, ה קרקע, רק לא עוד רעיית צאן הוא כל כך רוצ - יו הוא הרי כל כך נכסף לבית אבשהוא עושה. 

ואי שגם לי, כמוך, ייאמר 'אל תרד והי אביו יצחק וצועק: 'אבא, ל- למצרים בעגלות ששלח לו יוסף, הוא זובח זבחים לאלו
  :אותו ואומר הקב"ה 'מרגיע'הוא מלא יראה מהמחשבה הזאת, אך  מצרימה''!

  34י ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמ� ָׁשםַאל ִּתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ּכִ 

  –? הקדוש החיים ראוה שואל ,כיצד

  במה מסיר ממנו המורא??... 

אבל תענה לו שבטיסה הראשונה חזור הוא מגיע לכנען, שהמקומות שלו כבר שמורים. מילא אם איך זה בדיוק מעודד? 
 –, ארץ כנען חוזרת ליישובה 35והרעב נגמר פרעה, מברך את יעקב מגיע למצרים –הרי זה פלא ? שםשלגוי גדול אשימך 
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ועולה לארץ ישראל כדי לקבל את פני אביו קצת יותר גדול  'וד אבמדוע יוסף לא עושה 'כיב –קח מטוס ותחזור! בכלל 
  אל תעמוד'?  אלא מצווה את יעקב 'רדה אלי

  יעקב ירא מאד מאד. למה הבן שלי אומר לרדת? למה הוא לא בא אליי?

  

  בארון, במצריםחנוט, 

  האור החיים מסביר בדברי קדשו את התשובה ליעקב:

לברר  לזה גמר אומר 'כי לגוי גדול אשימך שם' פרוש, רוצה אני לשום אותך שם לצורך גוי גדול... שאמרו כי טעם הגלויות הוא

  36חלקי הקדושה המפוזרים בענפי הקליפה... וזולת ירידת יעקב אין תקוה לזה...

א רק ל ם יורידם למצרים הואתחלק ממה שא. 'גוי גדולל : 'כי. אלא'גדול גויכי  מצרימה תירא מרדהאל לא נאמר: '
כל מיני כוחות בעולם. יעקב בבאר שבע מבין שכבודו יורד עכשיו משם תעלו למענכם. משם צריך להעלות ערב רב, 

ואנכי ' –ואנכי אעלך גם עלה'. כיצד היה צריך להיות כתוב?  אנכי ארד עמך' - והקב"ה מבטיחו  ,ט שערי טומאה"למ
, לך הירידה היא לצורך עלייה כל כך גדולה, עלייה שעוד לא הייתה 'גם עלה', יעקב. - אך הקב"ה מדגיש . ותו לא 'אעלך

  גדולה לאין ערוך מהירידה שמביאה אותה. הולכים להעלות ממקומות כל כך תחתוניים. 

ולא סומך  אותו עשבי צריך לההוא  מדוע. ומשביע אותו על קבורתו בארץ ישראל יעקב קורא ליוסף' תחילת פרשת 'ויחיב
  כי הוא יודע שליוסף יש מהלכים אחרים לחלוטין שלפיהם הוא פועל. - ? על הבטחתו

   ו'גלותי' שיש:הכי מדכא אולי על מערת המכפלה חותמת בפסוק  'ציונות'שפותחת בכזאת  ,פרשהשה שמתם לב

  37ְּבִמְצָרִיםַוַּיַחְנטּו ֹאתֹו ַוִּייֶׂשם ָּבָארֹון 

... , הרבה מאד נו, באמת צריך הרבה חזקמזל טוב! את המילה האחרונה מסלסלים בניגון וכולם צועקים חזק חזק ונתחזק! 
יע עוד . יעקב משב?בתוך ארון חנוט עמוק עמוק במצרים –יים ספר בראשית ת ככה מס... כזה דיכאון, מה אתה מסלסל? 

ועוד את יוסף שיקברנו במערת המכפלה כי הוא יודע שליוסף 'מתאים' לסיים ככה... זו ההשלמה שבין יעקב ליוסף, 
  שאומר הקב"ה ליעקב בסוף הברכה 'אנכי ארד עמך':

   38ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶני�

דרכך. אתה יעקב, אתה האלוקות, שלחת  –יוסף ישית ידו על עיניך. הוא שליח שלי, הוא שליח שלך, הוא שליח שלי 
מצרים זה הכוח שלי, ליח ההכנה של העולם. יוסף בארון באותו מעצה עמוקה של ישני חברון. שלחת אותו להיות ש

  היך' תמיד, בכל מצב!ל-רידה למצרים עד שנגיע להר סיני ונשמע שם ש'אנכי ה' אשלנו, לעבור את הי

  

  להוסיף בנים 'אחרים'

הים בארץ עניי'. זו כל מגמתו, דווקא -לאפרים הוא קרא כך כי 'הפרני אלו. , דרך מנשה ואפריםשיוסף מגלה בעולםזה מה 
נולדו בכנען. הם  , בבית ספרנו,'שטיבל'ב הם הילדים היחידים שלא נולדו בניו אלובארץ הענייה והעלובה הזו. שני 

 ולגד שם רכבת המשנה וטבעת פרעה.עומדת מ, כשברקע ולדו בקליפת מצרים. שם הם נ ,בזוהמת העולם ',ות הארץוער'ב
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תו של שההבנה הפשוטה שהיא ב ,עפר טישל יוסף ואסנת בת פו םות שבטים. הם הבניים שהופכים להיהילדים היחיד 
  פוטיפר שר הטבחים זה עוד ההסבר הקל. חז"ל במדרש מביאים דעה נוספת:

  39בת שש שנים היתה דינה כשהולידה את אסנת משכם

 ביקשו ףאת יוס. להרוג (אך הסתפקו בגירוש)ם האחישאת שניהם ביקשו  אלוהם הילדים של כלומר, מנשה ואפרים 
  של מצרים, שרחוקים מרחק עצום משלוות כנען המדומה. ונותבזיה הלהרוג ואת אסנת ביקשו להרוג. אל

יהודי עוד אבל יש 'אומר ו 'מעצבן' הוא ,מתוח ועוברים לדום 'התקווה'כבר  כשכולם שריםש ,יוסף הצדיק לשקיד פ הת זהו
במהות הזו קראה לו אמו  עוד גלות שצריך לרומם אותה. אצלי בפנים ה. עוד יש פלרומם אותו!'בניו זילנד שצריך 

  הצדקת:

  40ֹיֵסף ה' ִלי ֵּבן ַאֵחר

חייו עד שיבוא משיח בן ן אחר ועוד ועוד. זה מה שהוא יעשה כל ילד הזה עוד יוסיף בן אחר, ועוד בה – בחסידות מוסבר
   'אחר', יוסף יוסיף אותו.שהוא כל בן  –דוד 

  

  לרעות צאן במצרים

ג שהם יהיו ודאתפקידך ל –. כשהם יגעו למצרים 'שלום אחיך'לא רק  ,'לך נא ראה את שלום הצאן'מובן מה זה עכשיו 
ב"ה בירושלים  חנואנהנה  .שןומצרים הם יידעו להיות בארץ ג ארץ ובתוך םשהם יוכלו להיות בארץ מצרי ,רועי צאן

בגושן?  חייםבארץ מצרים אבל  גריםאיך  יםיודע תגידו, אנחנו כבר .להבדיל אלף אלפי הבדלות ,לא במצריםועיה"ק 
  אונקלוס מתרגם את הפסוק 'ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף' כך:

  קדמוהי לגושןוית יהודה שלח קדמוהי לות יוסף לפנאה 

   –ומסביר רש"י 

  לפנות לו מקום ולהורות האיך יתיישב בה ,כתרגומו

שחצנות ישראלית שצריך אותנו כדי לארגן איזו ? או שזו לעשות את העבודה של הפינוי לא הבנתי. ליוסף אין טרקטורים
את  הסירו', אמרתי לכולכם לארץ אתה זוכר ילד מה היה בשכם כשנכנסנו :מר לוווא את יהודהלח וש יעקב את העסק?

ניתי יאת גושן, כמו 'ואנכי פעכשיו אתה לך תפנה  -ל? -חר מכן נוכל לקום ולעלות בית אהי הנכר מתוככם' ורק לאל- א
  לכן מביא רש"י בפשוטו של מקרא את ההסבר הנוסף: .מעבודה זרה –שאומר שם לבן ורש"י מפרש הבית' 

  למוד שמשם תצא הוראהלהורות לפניו לתקן לו בית ת ומדרש אגדה

   להמשיך להיות רועי צאן גם בארץ הנילוס. נוכלככה רק . , ע"י תיקון בית תלמודרק ככה מפנים את גושן

  

  הוסיף בנשיקה

  אפשר לחזור אלינו, ל'שני' של פרשת ויחי וללמוד 'פשט'.יו שכע

                                                           
  מסכת סופרים ה' 39
 בראשית ל' כ"ד 40



  
  www.hithabrut.org הרב שיעורי על נוספים ופרטים השבועי הדף לקבלת

    http://eepurl.com/bC0OHn:  במייל השבועי הדף לקבלת הרשמה!  חדש
    www.facebook.com/ravelon1  בפייסבוק הרב שיעורי עמוד

 

'ויגש  –פרשה הקודמת שלמדנו כבר ב וכדי לעשות את זה הוא משתמש בשיטה  רוצה לברך את הבנים של יוסף יעקב
. ה'ויגש' של יהודה מתחילת הפרשה אליו  אליו'. יוסף מתוודע אל האחים אבל מסוגל לדבר איתם רק לאחר שהם ניגשים

'ויראו אותו מרחוק' להמשיך, כי כשרואים קונספט של ל אין דיבור בלי שתיגש. אני לא אתן, אומר יוסף, נהפך ל'ויגשו'.
!', כל להחליט לזרוק את אחינו לבור. לכן, לפני שהוא מתוודע לאחים הוא דורש 'הוציאו כל איש מעלי מרחוק אפשר גם

לו זקן  הגם שיש –מי שלא ושיישאר,  – , בטל כלפי שמיאשייצא בחוץ. מי שצינור  – עצמית ישותמי שהוא איש, שיש לו 
ים יחידים שלא ניגשו מהשבטים הם השבטהכל האחים, השבטים ניגשו במפגש הזה.  שלא יפריע ל'ויגשו'. - וחליפה גדול 

   החדשים, מנשה ואפרים. עכשיו צריך להגיש גם אותם.

התעורר  שאולל יצחק היו אלה המטעמים, צא שכינה. ובשביל שכינה צריך שמחה. והנה רוצה יעקב לברך, אבל צריך 
  יוסף, מה כתוב אצל יוסף? –תה עליו שכינה'. תולדות יעקב מחיבוק ונשיקה, 'ומיד שר –ויעקב , מניגון

  41ַוְיַנֵּׁשק ְלָכל ֶאָחיו ַוֵּיְבְּך ֲעֵליֶהם

  וברש"י:

  מנשק והולך ,הוסיף בנשיקה

  שנה: שבע עשרהמנשק בן מנשק. ופתאום, מהחיבוק הזה נפתחות העיניים בפעם הראשונה אחרי 

  �ִהים ַּגם ֶאת ַזְרֶע�- ְוִהֵּנה ֶהְרָאה ֹאִתי אֱ  ְרֹאה ָפֶני� לֹא ִפָּלְלִּתי

ילדיך הקדושים. ידעתי בדיוק  –עיני ישראל כבדו מזוקן, ועכשיו אפשר לראות את פניך, את פנימיותך ואת פנימיות זרעך 
הנה  –דש מי אלה, לא הייתי צריך שתענה לי 'מנשה ואפרים', רציתי להגיש אותם אליי ולאחר חיבוק ונשיקה להיכרם מח

  אפרים ומנשה! לא ייאמן! לא פיללתי!

  

  אל תסתכלו בגדולה!

  :יםמזעזע 42מדרש הגדולהדברי 

כיון שהוציאן אמר להן, בני אל תסתכלו בגדולה זו שבידנו, שאינה אלא לפי שעה, אלא בקשו  - ויוצא יוסף אותם מעם ברכיו

  /רחמים שתשרה שכינה על אבא ויברך אתכם, מיד שרתה רוח הקדש עליו וברכן

בלשון ים מה קרה ליעקב כשאמרו לו שיוסף מושל? ר זוכתכם. דע לא אותי ולא אשלא יי עוד מעט יקום מלך חדש
של שיא . אוי ווי! מושל?! של מצרים?! "ויפג לבו" – נשבר לו הלבפחות יפה? את זה . להגיד םשלא התר  , הואהמעטה

. כלומר, הוא מושל בכל עכשיו 'ותחי רוח יעקב אביהם'אההה... אשר שלח יוסף',  וירא את העגלות' -הטומאה? 
  אפשר לחיות! עכשיום? ככוונתלזה ארציות של מצרים? ההוא מצליח למשול בכל  ,המצריות

  אל תסתכלו בגדולה של סבא, יוסף מבקש. בקשו עליו רחמים! שתשרה עליו שכינה ויברך! 

מתברכים כל אחיו, 'איש אשר  –ומאותה שכינה  ,מאותה שכינה שהעיר יוסף באביו הוא זוכה ומתברך תחילה וסוף
  'וישק להם, ויחבק להם'. זה גוועלד. - זכה עם ישראל לברכות יעקב? ומהיכן אותם'. אז ממה הכל התחיל כברכתו ברך

והם זה אחד.  הכשמברכים את הנערים זו ברכה לאבא. אבל אותך אני מברך כי אתד יתמ - אמת אני מברך.  , יוסף,אותך
כך  ? כי כך יידעו כולם שאתה הצלחת בשיטה.מדועיודע  ה. אתבמחנה ישראל  . לא יהיה דגל שלךאתה -והם  הם - אתה 
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יבינו כולם שהניסיון לדלג על יוסף לא הצליח, שההתעלמות ממצרים לא מולידה גאולה. כך לעולם הזה יש תקווה, לא 
  שלוות כנען מדומיינת כי אם 'שלווה בארמנותיך', שמכילה את כל העבודות.

  

  להאיר מתוך הספק

אני לא זכיתי לזה.  ,התהלכושהם המדרגה שלהם הייתה '. עה אותיהרֹ להים-לפניו אברהם ויצחק, הא התהלכו אבותי'
הוא ידע צה לדבר עם יצחק . כשהוא ר 'קבלת קהל'הייתה  ',הוא בא למשרד'נו יבעם אברהם א ה רצה לדבר"כשהקב

  ., באספקלריה שאיננה ברורהבמראות הלילהאיתי הוא דיבר בלילות, בחלומות, להשיג אותו. 

, מזדרז ומשכים בבוקר, יודע לעמוד בניסיונות כמו בנו בשמחה תארהם הולך לעקוד ינת: אבשאלה מצו יהודישאל אותי 
ואמר לו ללכת לעקוד את יצחק.  באופן ישיר דיברהקב"ה עם אברהם לו:  עניתישל יעקב?  'הנפילות האלה'. למה שצריך

את האור מהספיקות, משם תמשיך  התפקיד שלך, יעקב, הוא לגלותלא דיברו מילה עם יעקב. אל האחים יוסף שליחת על 
שדואג גם לגדי כמוני. אף פעם לא  הפכתי אותו לרועהמה זה?  ומעיםאני עשיתי את האלוקים הזה רועה. ש ותלך.

  חלומות שלי ומחלומות של אחרים. ההתהלכתי לפניו, אך פעם הוא לא נתן לי להלך בבהירות, הכל מ

הוא  -ישראל נקרא גם כשהוא , אבל יעקביצחק היה ונשאר יצחק.  ות אברם אין יותר אברם.ם גמר להיהשאברמרגע 
ברים גם מהמקום ד הה שיא השיאים. זה הכח להביא את ז ,43'ר שבאבותובח' ונמוך יותר? זה לנויעקב. זה נראה נשאר גם 

לבן, כך עם  כך עם –, כי הוא באמת הגיע אליו תמיד דרך מלאכים 'מלאך'ל אצל יעקבהופך אמנם  'היםל- 'האהכי נמוך. 
  כדי לבדוק מה נשמע?  'מלאכים ממש'אבל האם ראינו עוד אבא ששולח לכאורה זה נראה לנו מדרגה פחותה, עשו. 

  

  אל גם בגושן-פנו

את יהודה הוא שולח לפניו כמו שאת יוסף הוא שלח לפני עשרים ושתים שנה. אם שליחותו של יוסף הייתה אחים וצאן, 
בל ממנו את א נאבק עם המלאך עד עלות השחר ומקלאחר שהו - פינוי. יעקב מבין ב'לפנות' ה היא שליחותו של יהוד

  ברכת 'ישראל' הוא קורא למקום פניאל אך מיד התורה 'משפצת' את השם:

  44ְּפנּוֵאלַוִּיְזַרח לֹו ַהֶּׁשֶמׁש ַּכֲאֶׁשר ָעַבר ֶאת 

. כעת הוא יו ית'ל א הגיע לפנואל, שהכל יהיה מפונה ל. יעקב מגלה איך גם בלילה אפשר ל-פנו את הכל וגלו שיש רק א
אותי מספק לספק עד לרגע זה שהגיע אליי במקומות הכי קשים, שהוביל  בניו ומברך אותם שהמלאך הזה, –פונה לנכדיו 

היה ילידי מצרים טהורים וקדושים, אני מבין בבהירות גמורה שהכל  –עכשיו, כשאתם ניצבים כאן לפניי יברך אותם.  - 
  כדי ללמד אותי ואותנו מהיכן מעלים הכל. עד כמה עמוקה היא הירידה, עד כמה אינסופית היא העלייה ממנה. 

  :שכל ישראל נקראים ע" אפרים – 'ויקרא בהם שמי ושם אבותי' גם יחד. אומרים חז"ל

  45הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים

היא אלא  , בניה הביולוגיים,בנימיןשל ו שלו אמא של הלא רק  מזמן כברכמו אמא שלו שהיא כולם ייקראו על שם יוסף. 
לה  איןו , אם הדרך,אמא של הדרךהשהיא  רחל. כמו 'רחל אימנו'  -  ה-שנים עשר שבטי י של כל ,אמא של כל הגוליםה
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אותם לבבל. את זה מספר  יוליךכשנבוזראדן  שום רצון להגיע ולהיקבר במערת המכפלה אלא היא רוצה להיות ליד בניה
  במפגש. 'ואביו שמר את הדבר'.ליוסף יעקב 

  

  וידגו לרוב בקרב הארץ

כי  ?אתם יודעים למה ,במבול הדגים לא מתו לא תשלוט בהם. . הם יהיו דגים, עין הרע'ידגו לרוב בקרב הארץו' –והסיום 
אבל  מקוה...תוך התנסו פעם לומר לשון הרע ב - כל כך  בכלל לא מעלה גדולה . אמנם זויםטהור  כולם נשאריםבמקוה 

  איך עושים את זה?ארץ. 'קישקעס' של ה'קרב הארץ'. בתצליחו להיות דגים  ,מנשה ואפרים ,אתם

   –כמו דגים. הדגים נמצאים כל הזמן במים ולא יכולים בלעדיהם, אבל בכל זאת 

כך הן אותה בצמאון כמי שלא טעמו טעם מים מימיהן, מה דגים הללו גדלין במים, כיון שיורדת טפה אחת מלמעלה מקבלין 

  46ישראל גדילים במים בתורה.

כבר את זה  ,טוב נו' :מרואעל אתה ושאם אתה  מכל טיפה. מתרגש האת ,דג לה למים. אם אתהשמכך התורה שנ
  המקוה:מספרת על רבי יוחנן שהיה יושב בשערי...  47אבל בארץ. הגמרא –ככה אפשר להיות במקוה . '..שמעתי

אמר: כי סלקן  .רבי יוחנן הוה  (היה) רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה (שהיה הולך ויושב בשערי המקוה בזמן הטבילה)
מסתכלן בי ונהוי להו זרעא דשפירי כוותי (מסתכלות בי וזוכות  -בנות ישראל ואתיין מטבילה (כשיוצאות בנות ישראל מטבילתן)  

אמר להו: "אנא  ?אמרי ליה רבנן (אמרו לו חכמים): לא קא מסתפי מר מעינא בישא (אינך חושש מעין הרע?)  לזרע משובח כמותי).

  מזרעא דיוסף קא אתינא, דלא שלטא ביה עינא בישא" (אני מזרעו של יוסף בא, שלא שולטת בנו עין הרע).

 

   .הומקו ם שלילדיה הוא בירך אותם שהילדים שלהם יהיו ומקוטבילתן בים משיוצאות הנ היו ה. כשומקו של זה הפשט

 ."בקרב הארץ -"וידגו לרוב 
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