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 )מז', כט'( ...שים נא ידך תחת ירכי
יוסף נקרא צדיק   מסביר בעל ה'צפנת פענח' מרוגאצוב זיע"א:

ה  ון הקשה מול אשת פוטיפר. וייתכן שבמידבניסיכיוון שעמד 
 צמית.יוסף תחושה של גבורה עחש  מסוימת

דהיינו תשים   'לכן בא יעקב ואומר לו 'שים נא ידך תחת ירכי
 .תחת העובדה שאתה יוצא ירכי 'כוחי ועוצם ידיה'את תחושת 

  ,ות זה זכית שה' נטע בך את הכח לעמוד מול היצר הרעכובז
 מתוק מדבש!   רי אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו.הש

***** 
 )מח', ה'( אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי

בעל ה'בני יששכר' זיע"א מצא בפסוק זה רמז והוכחה לשימוש  
 .לצורך חישוב גימטריות (אלגימטרי)להוסיף עוד אחד ב'כולל' 

יעקב אבינו אומר ליוסף שבניו אפרים ומנשה ייחשבו במניין  
 השבטים כמו ראובן ושמעון.

   .732=   בגימטריאעולות  (401)+ מנשה  (331)המילים אפרים 
 .  731 =( 466)+ ושמעון  (259)ראובן והמילים 

בכל זאת התורה אומרת שהם   ,והנה אף על פי שחסר אחד
 מתוק מדבש!   )אמרי שפר(שווים. ומכאן ראיה לשימוש ב'כולל' 

***** 
 )מח', ז'( ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל...

 רחל? מדוע דווקא כאן מזכיר יעקב ליוסף את מיתת
כנען   בארץ רלהיקבואע"פ שאני מטריח עליך להוליכני ': ש"י ביאררו

 .'ולא כך עשיתי לאמך, שהרי מתה סמוך לבית לחם
תו של  רץ: ידוע שבעוון נדרים מתה אשתמבעל ה'משך חכמה' ו

אדם )ל"ע(. וזו הסיבה שרחל מתה בדרך כיון שיעקב השהה  
 .'לי עשר אעשרנו לך ןתיתועיכב את קיום נדרו 'וכל אשר 

ולכן כאן לאחר שיעקב משביע את יוסף שיקברהו בארץ כנען  
שמתה כאמור, בשל  ,לו את עניין מיתת רחל ומספרהוא מוסיף 

 כדי לזרז אותו שלא יעכב את קבורתו.עיכוב קיום הנדר, 
 ומדוע באמת בעוון נדרים מתה אשתו של אדם?

בדיבור  כידוע נקנית האיש: (שבת לב') 'מסביר נפלא ה'בן יהוידע
לא מקיים  כאשר האדם  ,באמירת 'הרי את מקודשת לי...' ולכן

מוכיח שאין לדיבור שלו חשיבות   הוא למעשה ,את נדרו
 .ולכן מפקיעים ממנו את אשתו שנקנתה בכוח דיבורו .וקדושה

 ממש מבהיל...

***** 
אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב   ויקרא בהם שמי ושם אבותי

 , טז'()מח' הארץ
מדוע הקדים יעקב את שמו לפני שם אבותיו? הלא מצד כיבוד 

 הורים  היה לו לומר שם אבותיי ואח"כ שמי?
: 'על (א', ב' )אבותמובא במשנה : הודה צדקה זצ"למתרץ הרב י

שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל  
   במידת החסד, יצחק גמילות חסדים'. אברהם אבינו הצטיין

 

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 זצ"ל מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה

 זאב אופגנג בן ר' יהודה ז"ל
 בת מסעודה ז"ל ג'רמן פריינתי

   נעימה ז"לרחל )רשל( בת 
 ז"ל יונה עזרא בן צ'חלה

 
 

 

בתורה  בויעק )קורבנות שפשט צווארו כקרבן לעקדה(בעבודה 
 'איש תם יושב אוהלים'.

יעקב מבקש לברך את בני יוסף שיהיו בהם כל המידות 
גם תורה גם עבודה וגם חסד. אבל מעל כולם חייבת  :הללו

לעמוד התורה הקדושה שאותה הוא מסמל. ומדוע? כיוון 
לא תדע האם החסד שאתה עושה הוא  לעולם שבלי תורה

לדוגמא:  ?והאם הקורבנות  שאתה מקריב כשרים ?ראוי
הוא סובל ייסורים והמשפחה  ,)ל"ע(אם יש חולה סופני 

ניתוק של  פשוטהמבקשת לגאול אותו מייסוריו ע"י פעולה 
מכשיר ההנשמה המלאכותי. האם זה מותר? יהיו שיגידו 

אבל ע"פ ההלכה  'כן, למה לא? הרי זו המתת חסד?'.
 היהודית לא רק שזה לא חסד, זוהי הריגה ועבירה חמורה.

וכמו כן, אם אדם חזר מאפריקה וצד שם בת יענה ואותה 
 הוא ירצה להקריב לקב"ה הרי שזו עבירה.  

יוצא שאת אמות המידה לעבודת הקורבנות ולחסד הראוי, 
קובעת רק התורה הקדושה. ולכן בברכתו לבני יוסף 

יעקב לברכם שיזכו שיקרא בהם 'שמי' שזו התורה  מקדים 
 ואח"כ 'שם אבותיי אברהם ויצחק' חסד ועבודה.

***** 
 )מח', טז'( וידגו לרוב בקרב הארץ

 מדוע בירך יעקב את בני יוסף שיהיו כדגים? 
 אפילו שיש בה סימני טהרה אין שום טהורה, בהמה .א

כיוון שייתכן  .שהבשר שלה יהיה כשר לאכילה ודאות
או בהמלחה   ,או שתיפסל בשחיטה ,שהיא תצא טריפה

יישארו   ,הדגים שיש בהם סימני טהרה ,וכו'... לעומת זה
יעקב שהם  םלאכילה עד לצלחת. ולכן בירך אותכשרים 

 .'מהגן ועד גן עדן'הורים טוכשרים  ,יהיו כמו הדגים
הדגים לא שולטת בהם העין כי הם מכוסים בים. ולכן . ב

 אותן שלא תשלוט בהם עין הרע. ךביר
. ראיתם מה עושים הדגים כשיורד גשם? הם קופצים ג

ושותים את טיפות הגשם שיורדות. למה? האם חסר להם 
מים? לא, הסיבה היא כיוון שהמים שיורדים הם מים 

שכמו הדגים כך הם  ,ך אותם יעקבחדשים... ולכן ביר
 .)שנמשלה למים( תורה יאהבו ויתלהבו תמיד לשמוע חידושי

מצד שני  ה שהם מתרבים מאוד. ו. לדגים יש תכונה טובד
יש להם תכונה שלילית שהגדול טורף את הקטן ממנו. 

ך את בני יוסף ראומר ר' שמחה בונם מפשיסחא: יעקב בי
 שיהיו כדגים אבל בתכונה של לרוב בקרב הארץ בלבד.

נפלא ביותר הוא הטעם של הדג המבושל הטעם ה. וה
   שבת קודש.מכינות לשנשותינו הצדקניות  ("בווכי )חריימי

 
 ם מילתא דבדיחותאיובעניין דג

וקטור,  ד' :ווטרינר עם אקווריום ואומראחד הגיע ל

  ')מחלת הנפילה(נראה לי שהדג שלי חולה באפילפסיה 

נראה לי דווקא שהדג  ' :הרופא בוחן את הדג ואומר

תראה מה   ,חכה' :. אומר לו האיש'שלך בריא לחלוטין

 'אותו מהמים... יםוציאאיתו כשמ הקור

  050-3600036 להפצת הגיליון לתרומה

  B@Hadera.muni.il-Baruch  

 16.11 –כניסת שבת 
 17.22 –יציאת השבת 

 17.42 –רבנו תם 
 )אופק חדרה(

 (וד הבאבעמ - עיון ברש"יחר לא  - תשובהה) :  לפרשה חידה  

 מי זכה לברכה כי 'הגדיל' את קומתו?
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 )מח', כ'( וישם את אפרים לפני מנשה
מדוע הקדים יעקב אבינו את  :הסברים שונים ניתנו לשאלה
 ?אפרים הצעיר למנשה הבכור

  )מעובד( בסיפורנפתח  הסבר נוסף אבל להוסיף בס"דחשבנו ו
מעשה בילד לא יוצלח בשם יוסי )שם בדוי(, כל מה   נפלא:

לך למכולת ' ה מצליח לבצע בלי תקלות.לא היממנו ביקשו 
  10-ו ההביא לחמנייהלך, חזר ו 'ביציםתבנית לחם וותקנה 

   ן על זה הדרך...היתר נשברו וכ , למה? כי כלביצים
 להשתפר...   טרחלא  ' עליו ויוסיירדו'תמיד כל חבריו 
מופרע של הכיתה' ד ההוא היה בשולי הכיתה, 'הילבלימודים 

יה נעשה כולם ידעו שיוסי עומד כל מעשה קונדס שה
 חוריו...מא

המלמדים לא ניבאו לו עתיד מזהיר בלשון המעטה, 'תתפללו 
 יתדרדר יותר' היו אומרים להורים. עליו שלא

ראש חודש חשון, עת  כל זאת עד כיתה ח' ויותר נכון עד 
לאחר מכן חל  מידד בכיתה... וראה זה פלא, החליפו מלמ

הוא חדל לעשות מעשי   יוסי,שיפור מדהים בהתנהגותו של 
שובבות, הוא 'תפס ראש' והחל ללמוד בשקידה,  את השנה  

 .מצוינתהוא סיים בהצטיינות והגיע לישיבה קטנה 

כשכל הרמ"ים  ,הקטנה הוא הצליח מאוד בישיבהגם 
משגרים הודעות נחת להוריו ובסיום הוא התקבל לישיבה 

  והתעלהושוב גם שם הלך  .גדולה מן הטובות בארץ
 מבית תורניובסיום שיעור ג' זכה והשתדך עם בת ישראל 

 טובות ויראת שמים.בעלת מידות  ,מבוסס
הוא הזמין את כל מלמדיו  'שבע ברכותה'באחד מסעודות 

תורה בו למד בינקותו.  מהתלמודלשעבר וכן את המורים 
הוא קם  עת לומר דברי תורה כיבדו את החתן,כשהגיע ה

ואמר חידושים נפלאים ולפני סיום דבריו ביקש לומר דבר 
המשיך...  ת והחתןאוזני המסובים נדרכו כאפרכס אישי...

מבקש אני בהזדמנות זו לספר לכם ובעיקר 'מורי ורבותי, 
אתם  בוודאי מתפלאים  ...מהתלמוד תורהורבותיי  ילמורי

כיצד יתכן שיוסי הזכור לשמצה זכה והתקדם כל כך  
   ?את כל שיעוריו בישיבות תוהצליח לסיים בהצטיינו

שהתחולל בי ואת כל הצלחתי  השינויאת כל  ,ובכן יקיריי
א הל ,אבל גם לשליח הנאמן שלו ,אני חייב כמובן לקב"ה

הרב כהן הגיע באותו ראש חודש   .הוא הרב א, כהן שליט"א
 םהרב הקוד םחשוון לשמש כמלמד לכיתה ח' במקו

שמסיבות אישיות פרש. אני כילד שובב הכנתי לו קבלת   
 אשון.  יומו הרכל הפרעתי לו במהלך ו עליזה פנים

הוא קרא לי  , בהפסקה להיפך ,הרב כהן לא כעס עלי כלל
באחת ההפסקות הוא  ,וביקש ממני להיות 'עוזרו האישי'

שהו בחדר תה למורים ש כוסות 10ביקש ממני להכין 
'כן, מתוק אתה יכול  ,יתי'לא , אני לא יכול' ענ המורים.

 ' עניתי,טוב' אמר הרב. אני איתך' ,תנסה וגם אם זה קשה
ת כי  כוסו 8אבל כשחזרתי נשארו במגש  ,הלכתי והכנתי

אמר לי 'יוסי, כל הכבוד הרב כהן שניים נשפכו בדרך. 
וכך המשיך הרב והטיל  'ישר כח... ,כוסות 8הצלחת להכין 

עלי מטלות וכל הזמן שיבח אותי על מה שהצלחתי ולא 
בי  שנסכווכך הוסיף עוד מטלות . יכישלונותייר לי על עה

 ...הביאו אותי להצלחותו ביטחון
בעצמי  להאמיןהתחלתי  ,הדבר שינה אותי לחלוטין

עשיתי   ,גם בלימוד יותר העזתימאז  ,ולהיפךוביכולותיי 
הכל כדי לזכות לברכתו ולמחמאותיו של הרב כהן שתמיד 

 ...תי לפרוחלחתבכמויות... מאז המהן היה מרעיף עליי 
 ...  ומה שאתם רואים היום הוא רק התוצאה

רב כהן ואמר: כבוד מורי ורבי ה כהן באן פונה החתן לרוכ
   .תודה רבה לך שהאמנת בי ושינית את חיי ,שליט"א

אחים יקרים! אתם יודעים כמה 'מוצלחים' כמו יוסי נפלו 
ומדוע? התשובה היא כי לא נתנו להם  ?יחוך ולא הצלבדר

, אלא להיפך  לא עודדו את הצלחותיהם ,הזדמנות ראויה
והטמיעו  המשיכווכך הם  'חיםלצלא יו'כסימנו אותם 

? אותם י לא יוצלח' ומי האשםבעצמם את התחושה 'אנ
 ל'אח הגדו'רגנו ל'מנשה' היפש הורים ואותם מורים

את 'אפרים' הקטן  הודחקו לפינ  'תפארת המשפחה'
 ...לחצמו הפחות

אבינו שזיהה את הפוטנציאל  יעקבבה עלינו ללמוד מחו
 'פני מנשהישם את אפרים לדווקא של אפרים הקטן 'ו

גדל' 'גם הוא יהיה לעם וגם הוא י: וזאת בלי לפגוע במנשה
'ואולם אחיו הקטון יגדל  אבל את הקטן צריך לקרב ולחזק:

  '...עו יהיה מלא הגוייםממנו וזר

שלנו הוא כמו יהלום  כל ילד ולסיום נזכור כולנו: 
 ?אנחנו יודעים ללטש  אותו... השאלה היא האם

 
 ום ומבורך!!!לת שבש        !יזכנו,  אמןה' 

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

 פרשת השבועל! רעיון וסיפור דת למחשבהנקו

 בן פורת יוסף בן פורת עלי עין... )מט', כב'(
יוסף משלו נתנו לו: פה שלא נשק בעבירה 'ועל פיך  : מובא במדרש
גופו שלא נגע בעבירה 'וילבש אותו בגדי שש' ידיו שלא   ,ישק כל עמי...'

משמשו בעבירה 'ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד  
רגליו שלא פסעו ירכבו על מרכבה 'וירכב אותו במרכבת   ,יוסף...'

א ותיקרא חכמה וזהו 'ויקראו  ה תב  ב   ש   מחשבה שלא ח   ,המשנה אשר לו'
 לפניו אברך' אב בחכמה ורך בשנים.

בשכר עין שלא הסתכלה בעבירה לא  : ומצד שני נאמר במדרש
תשלוט בו ובזרעו עין הרע  וזהו 'אנא מזרעא דיוסף קא אתינא דלא  

 '  שלטא ביה עינא בישא...
מה שונה העין מיתר האיברים? כל יתר האיברים  :ויש לשאול

חד פעמי ואילו העין הועילה גם לזרעו וזרע זרעו  קיבלו שכר 
 ומדוע?   .של יוסף

בשעה שרכב ה'בן איש חי' זיע"א: מובא בחז"ל: ש ץ נפלאמתר
יצאו כל הנשים על חומות הבתים  ,יוסף על מרכבת המשנה

ישא  יכדי ש ,תכשיט שלה הייתה זורקת לפניושלהם וכל אחת 
  ...עיניו ויראנה ולא היה נושא עיניו לשום אחת מהן

לכן   ,אדם שהעין של יוסף מנעה עצמה מהרבה גופי בני נמצא
 .בני אדםמידה כנגד מידה שכרה יהיה להרבה 

לכן  ,ואילו יתר האיברים מנעו את עצמם מגוף של אדם אחד
   הועילו לאדם אחד.

עלתה העין יותר מיתר  למה 'בן פורת עלי עין' שנאמר וזהו
 מתוק מדבש! '  צעדה עלי שור... )ברבים( בנות'? כי האיברים

***** 
 אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך... )נ', יז'(

ידוע שמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, אז איך ביקשו  
 ימחל להם?ש (היה מלךש)השבטים מיוסף 

יש מצב אחד שמלך יכול  ב'פני דוד':  זיע"א אומר רבנו החיד"א
והוא אם הפגיעה בו נעשתה לפני שהוא מונה למלך.  למחול

אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה  ' :ולכן אומרים האחים
 מתוק מדבש!   ן שכך יכול אתה למחול.ווכיו .גמלוך' בעבר

 
 
 

 :התשובה לחיד
: בשעה שבא עשו לקראת יעקב... י"אומר רש )מט', כב'( על הפסוק 'בן פורת יוסף'

באמי, יצא לפניה ושרבב קומתו לכסותה.  יונרשע זה עינו רעה שמא יתן עי :אמר יוסף
 על עשו לפיכך זכית לגדולה -יוסף עלי עין עצמךהגדלת  –והוא שבירכו אביו בן פורת 

 


