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 יחי ופרשת השבוע נגיעות מ
 

תיאור התחיל בשספר ה .ת את ספר בראשיונסיים להפעם את פרשת ויחי בע"ה השבת נקרא 
גם וות בברכ"  ַוְיִחי ַיֲעֹקב"  מסתיים בהקדושים התמקד בסיפורי האבות , צרהבק בריאת העולם 

 . נפגוש אותם בספר שמות כבר כעם ישראלאשר  בטיהם לשלבני ישראל עקיצות ב
 

אך לצד  נפילות ול לימודי סב חיי אברהם ויצחק לא היו פשוטים (גם )חיי יהודי קשים  והיחיי יעקב 
ניצל מכל הצרות ולבסוף בראיה לאחור על   הוא גדולות רבות והצלחות בדרך ישרה הוא השיג זאת 

  17לפחות   אולי מפחד של עין הרע ...( " ) ְמַעט ְוָרִעים, ָהיּו ְיֵמי ְשֵני ַחַייף שהוא אומר לפרעה " א
שתחילתה  ענפה. הוא הקים משפחה וסיפוק אושר רעושת לאי נחמהיו שנותיו האחרונות 

חייו היו גם שכמובן זכה לראות את בנו האהוב יוסף יעקב  .הדדית וסופה אחדות וערבות  סכסוכים 
 .  גדולים ועצומים  דרך ישרה הגיע להישגים מרשימים באך  ם י קשיב מלאים 

 
 ,בני יוסףו ובמיוחד את בנימברך את  ל הואולהבדיהוא בירך את פרעה  ."בלן ברכות "קופך להקב יע

ַהַמְלָאְך ַהֹגֵאל  " שבת מדי ליל  את ילדיהם יהודים מברכים לכל הדורות ושמאז  מיוחדת  בברכהנכדיו 
ב-ת ָרע, ְיָבֵרְך א  -ֹאִתי ִמָכל ר  ם ְשִמי, ְוֵשם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק; ְוִיְדגּו ָלֹרב, ְבק   ַהְנָעִרים, ְוִיָקֵרא ָבה 

ץהָ  דיהם  ורים כועסים על ילההיום יום  בשגרת  ישנה פרשנות שמביא הרב בני לאו שלעיתים   ." ָאר 
מידי שבוע לפרוק כעס   ,פיוס ן ,תיקו ת לעשות וזו הזדמנו שונות וטפים אותם ב"בברכות " וש

 . כאשר מניחים יד על הראשחם ואוהב תוך מגע אישי  טובות ובמילים בברכות 
 

צד אחד יעקב מקבל את בני יוסף , מ .תקלה ברורה נההרב דוד סתיו כותב שבתסריט שלפנינו יש 
ה ?   לאחר מכן הוא שואל מי אלומיד השבטים  12חלק מ להיות  –ם לבניו ה את מעמד נכדיו ומשוו

ת ַוַיְרא ִיְש " ר, ִמי-ָרֵאל, א  ה -ְבֵני יֹוֵסף; ַויֹאמ   כתוב במפורש  ?ראיה כמו לאביו בעיות לו ? האם יש " ֵאל 
ן, לֹא יּוַכל ִלְראֹות  " בהמשך כתוב אך לשון ראיה  "  ָרֵאלַוַיְרא ִיְש "  האם יש "  ְוֵעיֵני ִיְשָרֵאל ָכְבדּו ִמֹזק 

 .בד את הזיכרוןשלעיתים איש זקן מאאבן עזרא מפרש ? ן לו בעיות זיכרו
ה ֱאֹל בפסוק " מופיעה  " ֵאל הה " המילש/ נזכרים  "ל לומדים זח ל ַמֵסָכה ַויֹאְמרּו ֵאל  ָך  קיַוַיֲעֵשהּו ֵעג 

לצאת  מאותם בנים עתיד שיעקב נבהל משום שראה ברוח הקודש שקישים ומכאן מ   "ִיְשָרֵאל
לחטא העגל  בני ישראל מחזיר את ירבעם  .לי זהב עגבירבעם בן נבט שהחטיא את עם ישראל 

ה ֱאֹל קובעים על העגל "ש שמו קובעים  לצד נחרד ש ( ...המקורי ) הוא ישראל יעקב"  יָך ִיְשָרֵאלקֵאל 
  אה יעקב ר .עבודה זרהבאמצעות מירושלים מה' ועם ישראל  וקרחתובשמו י שאלוקיו הוא העגל

   .מנועשיש ל וןברקלנגד את עיניו 
 

וסף היות ימתוקף  מצריים  כנסיכים ים לבושבני יוסף הגיעו ני שייתכן ששאחרת אומרת  ת פרשנו
מסביר   יוסף .הוא לא העלה בדעתו שאלו נכדיויעקב ראה אותם ותהה מי אלה,  .המשנה לפרעה
ר " ע מיד ואולי אף נפג   אך   " ָבז ה" המילה לא ברור הקשרה של  ."ים ָבז הקי ֱאֹללִ -ָנַתן-ָבַני ֵהם, ֲאש 

מסתכל על העתיד לקרות עם בניי, אם אתה  ומז  ריוסף "  ז ה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּוה את " היא מזכירלחז"ל 
ה  מדוע אתה רואה רק את חטא העגל המתאפיין במילה "  והודאתם בעתיד  ראה את קריאתם  "ֵאל 

 ."  ז ה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו"    חצו ישראל את הים כשהמצרים רודפים אחריהם ש בשעהעל שפת הים, 
כי מתחת לבגדיהם המצריים  ראה   השלילי הצד החיובי ולא רק מסירות הנפש ואת ראה את 
ונכו  נשמרו ח אשר למרות שנולדו בארץ מצרים שטופת החטאים שמרו  ים יהודים גאים מסתתר

ם  יעקב מקבל את דברי בנו ואומר: " -הקדושים  משפחת האבות וחינכו לפי מסורת  ָנא ֵאַלי -ָקח 
 שנזכה לברכות הטובות ובע"ה  ." ַוֲאָבְרֵכם 

 
 


