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 הסיום העצוב של ספר בראשית 

ִביו: ְברֹו ֶאת אָּ ִביו ַאֲחֵרי קָּ ֹעִלים ִאּתֹו ִלְקֹבר ֶאת אָּ ל הָּ יו ְוכָּ ה הּוא ְוֶאחָּ ב יֹוֵסף ִמְצַרְימָּ ַוֵיֶשב יֹוֵסף ְבִמְצַרִים ...  ַויָּשָּ

ִנים: ֶעֶשר שָּ ה וָּ ִביו ַוְיִחי יֹוֵסף ֵמאָּ ה   ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל...    הּוא ּוֵבית אָּ ֹקד ִיְפֹקד ֶאְתֶכם ְוֶהֱעלָּ ֹנִכי ֵמת ֵואֹלִהים פָּ יו אָּ ֶאחָּ

ק ּוְלַיֲעֹקב: ם ְלִיְצחָּ הָּ ֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע ְלַאְברָּ אָּ ֶרץ ַהזֹאת ֶאל הָּ אָּ ֹקד  ֶאְתֶכם ִמן הָּ ֵאל ֵלאֹמר פָּ ַוַיְשַבע יֹוֵסף ֶאת ְבֵני ִיְשרָּ

רֹון  ֹמַתי ִמֶזה:ִיְפֹקד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם ְוַהֲעִלֶתם ֶאת ַעצְ  אָּ ִנים ַוַיַחְנטּו ֹאתֹו ַוִייֶשם בָּ ֶעֶשר שָּ ה וָּ ת יֹוֵסף ֶבן ֵמאָּ ַויָּמָּ

ִים:  )בראשית סוף פרק נ, סוף הפרשה, סוף הספר( ְבִמְצרָּ

נפתח בהבטחות גדולות  1ספר בראשית הוא ספר היצירה, הוא ספר הישר על שם האבות שנקראו ישרים,

ואין פוקד את מערת . ואימהות שה קברי אבותבבארץ ישראל ורק ש 2יהודים )עברים(ומסתיים כאשר אפס 

את עמק דותן בו "רועי  4את חלקת השדה אשר קנה יעקב ליד שכם, 3המכפלה שאברהם כה השתדל בקנייתה,

את חברון היא קרית ארבע, באר שבע שם  5צאן היו עבדיך", את בית אל שם הבטיח יעקב לבנות בית אלהים,

כרתו אברהם ויצחק ברית עם יושבי הארץ ונלחמו על בארות המים, ושדות חבל הבשור בהם זרע יצחק אבינו 

 6ומצא מאה שערים.

ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר פרשת לך לך נפתחת בציווי החגיגי של הקב"ה לאברהם: "

ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶלְלָך ָאֹאר ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹכל ִמְשְפֹחת    ְלגֹוי ָגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך ֶוְהֵיה ְבָרָכה:ְוֶאֶעְשָך  ַאְרֶאָך:

ְבָרם ַוְיִהי ָרָעב ָבָאֶרץ ַוֵיֶרד אַ איזו הבטחה גדולה! אך לא עובר זמן מה ואברהם נאלץ להגר מן הארץ: "  -"  ָהֲאָדָמה

הנה ". הנה הגלות הראשונה. רמב"ן לא חושך שבטו מאברהם ואומר: "ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָשם ִכי ָכֵבד ָהָרָעב ָבָאֶרץ

ורמז אליו כי בניו ירדו מצרים מפני ...  אברהם ירד למצרים מפני הרעב לגור שם להחיות נפשו בימי הבצורת

טא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן ודע כי אברהם אבינו חטא ח...    הרעב לגור שם

ועל המעשה הזה נגזר ...  גם יציאתו מן הארץ, שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב, עון אשר חטא...  יהרגוהו

לא על ברית בין הבתרים, לא  7".על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה. במקום המשפט שמה הרשע והחטא

 8במה אדע כי אירשנה", אלא על הירידה למצרים של אברהם נגזרה גזירת שעבוד מצרים.על האמירה: "

ַוְיִהי ָרָעב ָבָאֶרץ ִמְלַבד ָהָרָעב יצחק מכל האבות דווקא נאחז בארץ ולא יורד ממנה גם בתקופות קשות, ככתוב: "

ֹ ...    ָהִראשֹון ֲאֶשר ָהָיה ִביֵמי ַאְבָרָהם גּור ָבָאֶרץ  אֶמר ַאל ֵתֵרד ִמְצָרְיָמה ְשֹכן ָבָאֶרץ ֲאֶשר ֹאַמר ֵאֶליָך:ַוֵיָרא ֵאָליו ה' ַוי

אין ספק ".  ַוִיְזַרע ִיְצָחק ָבָאֶרץ ַהִהוא ַוִיְמָצא ַבָשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְשָעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו ה'... ַהזֹאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמָך ַוֲאָבְרֶכָך 

 9ידעו היטב את משמעות השם שנתנו לשכונתם. שמייסדי שכונת מאה שערים

מיצחק ליעקב והגענו אל הגלות השנייה, היא גלות "ארמי אובד אבי" שנזכרת בראש פרשת הביכורים ובהגדת ו

גלות שבאה בשל מעשה מרמה, גלות שבאה בשל שנאת אחים. גם זה מעשה אבות סימן לבנים?   10יציאת מצרים.

ואוסף לו נקודים וברודים כלוליו, מקים משפחה מפוארת, חולם על עתודים יעקב משתקע בבית לבן, נלחם בנ

ָאֹנִכי ָהֵאל רכוש רב. עד שהקב"ה נגלה עליו ומזכיר לו את נדרו, את בית אבא ואת הארץ ממנה גלה, ככתוב: "

". א ִמן  ָהָאֶרץ ַהזֹאת ְושּוב ֶאל ֶאֶרץ מֹוַלְדֶתָךֵבית ֵאל ֲאֶשר ָמַשְחָת ָשם ַמֵצָבה ֲאֶשר ָנַדְרָת ִלי ָשם ֶנֶדר ַעָתה קּום צֵ 
 

: מרמאי ספר הישר? א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, שנא"א: "מסכת עבודה זרה כה ע 1
 בפרשה זו. ספר הישרראה דברינו  ."תמות נפשי מות ישרים

 גם "עברים" אינה הגדרה נכונה שכן היו הרבה בני עבר אחרים. גם לא בני אברהם ויצחק. מה נאמר? בני יעקב?  2
 בפרשת חיי שרה. קניית מערת המכפלהראה דברינו  3
 בפרשת וישלח. ויחן את פני העירדברינו  4
 בפרשת וישלח. קום עלה בית אלדברינו  5
 בפרשת תולדות. מאה שעריםדברינו  6
 ו.בפרשה ז מוטיב הגלות בפירוש רמב"ן לספר בראשיתדברינו בפרשת לך לך, וכן  ירידת אברהם למצריםראה דברינו  7
ראה גם קריאת התיגר הגדולה של משה במדרש שמות רבה  אם חטא אברהם?ה –במה אדע כי אירשנה ראה דברינו בפרשת לך לך  8

היה לו להשתעבד דורו של יצחק או דורו של יעקב, לא לעם הזה   ...  במה אדע כי אירשנה  :ואם בשביל שאמר אברהם אבינוה כב: "
 בפרשת שמות. אותם הנתונים תחת הבנין". מובא בדברינו שהוא בדורי!

וגם מייסדי פתח תקווה לא בכדי בחרו בשם זה שהוא תיקון של חטא עכן בכניסה לארץ.  בפרשת תולדות. יצחק אבינוראה דברינו  9
 .ן בפרשת מסעיעכראה דברינו 

 בפרשת כי תבוא, השיטות השונות מיהו אותו "ארמי" ומי הוא "אבי". ארמי אובד אביראה דברינו  10

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A81
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a7%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%9b%d7%a4%d7%9c%d7%94
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%99%d7%97%d7%9f-%d7%90%d7%aa-%d7%a4%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%90%d7%9c
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%90%d7%94-%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%93%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%95%d7%98%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%92%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%99%d7%aa-%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%a8%d7%9e%d7%91%d7%9f
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%93%d7%a2-%d7%9b%d7%99-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%97%d7%98%d7%90%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%9D-%D7%94%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%AA%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9F
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%951
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9B%D7%9F-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%991
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9B%D7%9F-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%991
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9B%D7%9F-%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%991
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93-%D7%90%D7%91%D7%99


 ט"עתש ויחי פרשת 

 3מתוך    2עמ'  

 

פעמיים בורח יעקב, פעם ביציאתו לחרן ככתוב בהפטרת פרשת ויצא: "ויברח יעקב שדה ארם" וכדברי רבקה 

ַעל  ַוִיְגֹנב ַיֲעֹקב ֶאת ֵלב ָלָבן ָהֲאַרִּמיאמו: "וקום ברח לך אל לבן אחי", ופעם ביציאתו הבהולה מחרן, ככתוב: "

 וכו' ". פעמיים גניבה פעמיים בריחה. לא יציאה של הדר וזיו. ַוִיְבַרח הּוא ְוָכל ֲאֶשר לֹו ְבִלי ִהִגיד לֹו ִכי ֹבֵרַח הּוא:

אבל בסופה, כורת יעקב ברית עם לבן הוא ארם ומציב גבול ברור בין המשפחה שנשארת בחרן ובין המשפחה 

  11שחוזרת לארץ האבות.

יכול יעקב למלאך שרו של עשו ולעשו עצמו והוא מתמרן יפה את המפגש עם עשו, מתחמק  בפרשת וישלח

מלהתלוות אליו, ועושה את דרכו אט אט אל חברון מגורי אביו. ועד שהוא בא לשם, נפטרה רבקה אמו. למה 

ות לא החיש צעדיו? שאלה טובה! האם החל להתנחל בה? והנה ראה זה פלא, באמצע הפרשה, בתיאור תולד

ַוִיַקח ֵעָשו ֶאת ָנָשיו ְוֶאת ָבָניו ְוֶאת ְבֹנָתיו ְוֶאת ָכל ַנְפשֹות עשו, מספרת לנו התורה איך באמת נפרדו עשו ויעקב: "

ִכי ָהָיה  ֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו:ֵביתֹו ְוֶאת ִמְקֵנהּו ְוֶאת ָכל ְבֶהְמתֹו ְוֵאת ָכל ִקְנָינֹו ֲאֶשר ָרַכש ְבֶאֶרץ ְכָנַען ַוֵיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ ִמפְ 

". עשו מפנה את הארץ ליעקב! ממש ְרכּוָשם ָרב ִמֶשֶבת ַיְחָדו ְולֹא ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם ָלֵשאת ֹאָתם ִמְפֵני ִמְקֵניֶהם

 12חזרה על פרידת לוט מאברהם! הנה כל הארץ לפניך יעקב!

, אל פרשת וישב: "וישב יעקב בארץ מגורי אביו" ם בדרכנואירועי הרבהעל הגענו אחר תלאות רבות, גם דלגנו 

לו ולנו קצת נחת ורוגע, לא כך? אולי כאן תתחיל להתגשם הבטחת הזרע  יםביקש יעקב לישב בשלווה. מגיע –

אך לא! קפץ עליו רוגזו של יוסף. שוב שנאת אחים, אותה חווה יעקב על   13אולי כאן נזכה לקצת שלווה?והארץ?  

ליח למנוע בביתו. ומכאן מתגלגל אולי הסיפור המרתק ביותר במקרא: סיפור יוסף ואחיו: חלומות בשרו ולא הצ

גדלות, אהבה מפלה המקלקלת את השורה, דיבה רעה, שנאה וקנאה, מחשבה להרוג, מכירת אח לעבד והודאה 

". ומדרש רבה מזהיר: ְבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְולֹא ָשָמְענּוֲאָבל ֲאֵשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאֶשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפשֹו  מצמררת: "

 ".לעולם אל ישנה אדם בין בניו, שבשביל כתונת פסים שעשה יעקב ליוסף נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים"

האם יש לסיפור זה סוף טוב? לא בטוח. האם זכה יעקב בסוף חייו לישב בשלווה? כן! בארץ גושן, ככתוב בפסוק 

". "וישב" כנגד ַוֵיֶשב ִיְשָרֵאל ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ֹגֶשן ַוֵיָאֲחזּו ָבּה ַוִיְפרּו ַוִיְרבּו ְמֹאדהחותם את פרשת ויגש: "

"וישב", כך מתחילה וכך לכאורה מסתיימת פרשת יוסף ואחיו. בארץ מגורי אביו לא צלח "וישב יעקב", אבל 

ויחי בפרשתנו: "סיקתא זוטרתא )לקח טוב( אל", נאחז ופרח פרה ורבה. וכמדרש פבארץ גושן צלח "וישב ישר

אלו שבע עשרה   14.טוב היה לאבינו יעקב  -  א חפנים עמל ורעות רוחוא כף נחת ממלוטוב מל  -יעקב בארץ מצרים  

, אין שטן שחיה אותם בנחת, והשבטים סביבותיו, ובני בניו פרים ורבים, ועיניו רואות ולבו שמח שנה במצרים

 במצרים!! –". נחת של ממש ואין פגע רע, ויוסף בנו מלך על הארץ, ומביא ונותן לתוך פיו

שכך "  –"  ִשים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרִכיבתורה השבועה: "  כרתזפעמיים נ  15ומה מבקש יעקב בסוף ימיו? להיקבר בארץ!

, בעת שאברהם שולח את העבד להביא פעם ראשונה 16".הראשונים נשבעין בברית מילה קודם שניתנה התורה

ֲאֶשר לֹא ִתַקח ִאָשה ִלְבִני ִמְבנֹות ַהְכַנֲעִני אישה ליצחק ממשפחת אברהם שנשארה בחרן. שבועה כפולה יש שם: "

ִהָשֶמר  " :לצידה האזהרה"; וְצָחקִכי ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִתי ֵתֵלְך ְוָלַקְחָת ִאָשה ִלְבִני ְליִ  ֲאֶשר ָאֹנִכי יֹוֵשב ְבִקְרבֹו:

". הפעם השנייה שבה נזכרת השבועה בירך היא בפרשתנו, ַרק ֶאת ְבִני לֹא ָתֵשב ָשָּמה  ...  ְלָך ֶפן ָתִשיב ֶאת ְבִני ָשָּמה

ִעָּמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא ִתְקְבֵרִני ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ִשים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרִכי ְוָעִשיָת : "ףבבקשת יעקב ליוס

". שבועת הירך הראשונה היא להביא אשה ְוָשַכְבִתי ִעם ֲאֹבַתי ּוְנָשאַתִני ִמִּמְצַרִים ּוְקַבְרַתִני ִבְקֻבָרָתם ְבִמְצָרִים:
 

 בפרשת ויצא. ברית יעקב עם לבן הוא ארםראה דברינו  11
ו ְלַיֲעֹקב, איך חלקו יעקב ועשו את ירושת יצחק אביהם לאחר פטירתו: "פרקי דרבי אליעזר פרק לחראה ב 12 ל ַמה :ָאַמר ֵעשָׂ  ַנֲחֹלק כָׂ

ֲאִני ְבכֹור ִקים, ַוֲאִני בֹוֵרר, שֶּׁ א ִלְשֵני ֲחלָׂ נּו ַאבָׂ ִהִניַח לָׂ ה ַיֲעֹקב...    שֶּׁ שָׂ ה עָׂ ץ   ?מֶּׁ רֶּׁ ת אֶּׁ ד, ְואֶּׁ חָׂ ִהִניַח ָאִביו ֵחלֶּׁק אֶּׁ ל ַמה שֶּׁ ִקים, כָׂ ִחֵלק ִלְשֵני ֲחלָׂ
ד חָׂ ֵאל ְלֵחלֶּׁק אֶּׁ ִהִניַח ָאִביו  ...  ִיְשרָׂ ל ַמה שֶּׁ ו כָׂ ַקח ֵעשָׂ םְולָׂ ם ֵביֵניהֶּׁ ְתבּו ְכַתב עֹולָׂ ַתן ְלַיֲעֹקב, ְוכָׂ ה נָׂ ַרת ַהַמְכֵפלָׂ ֵאל ּוְמעָׂ ץ ִיְשרָׂ רֶּׁ ָאז יַָׂשב   ...  , ְואֶּׁ

ֱאַמר נֶּׁ ץ ְמגּוֵרי ָאִביו, שֶּׁ רֶּׁ ץ מֹוַלְדּתֹו ּוְבאֶּׁ רֶּׁ ץ ְכַנַען ּוְבאֶּׁ רֶּׁ ן ְבאֶּׁ ַטח ְוַשֲאנָׂ ץ ְמגּוֵרי ָא: ַיֲעֹקב בֶּׁ רֶּׁ ב ַיֲעֹקב ְבאֶּׁ ". ראה מקבילות בבראשית ִביוַוֵישֶּׁ
 רבה ק ה, שמות רבה לא יז, ושם הדגש הוא על מערת המכפלה.

ראה בראשית רבה בפתיחת פרשת וישב רבה על מנוסת הרשעים וכינוס הצדיקים, וגם שם מיד מתהפך הגלגל בדמות השטן  13
 על הצדיקים שמבקשים לישב בשלווה בעולם הזה. שמקטרג

 .17גימטריה הידועה של טו"ב = הוא רומז בבירור על ה 14
ראה בראשית רבה צו ה על חיבוב הקבורה בארץ לצד הביקורת הקשה על אותם שגרים בחוץ לארץ ובאים להיקבר בארץ ישראל,  15

ה נשמתו בחוצה לארץ ובא להיקבר בארץ ישראל? אני קורא עליו: ותבואו ותטמאו את תעד שאמרו עליהם: "מה הועיל זה שיצ
 בפרשה זו. קבורה בארץ ישראלשמתם לתועבה". מיקום מדרש זה בתחילת פרשת ויחי איננו מקרי. ראה דברינו  ארצי ונחלתי

 .ירידות )איש שלום( פרשה אתנא דבי אליהו פרקי ה 16
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 ט"עתש ויחי פרשת 

 3מתוך    3עמ'  

 

רץ. שבועת הירך השנייה ה את ביתו. ויצחק אכן לא יוצא את גבולות האנֶ בְ יִ איתה  ה ונֶ יבָ ליצחק אל הארץ ממנה יִ 

 היא קבורה בארץ ישראל.

לא רק "כל בית יוסף ואחיו", איתם גם: "כל עבדי  יוצא בדרכו ממצרים לארץ כנען. מסע קבורה גדול ועצוםו

ובאו כל מלכי האזור ובהם בני קטורה וישמעאל והניחו  פרעה וכל זקני ארץ מצרים", "מספד גדול וכבד מאד"

". והרי אלה בדיוק דברי פרעה ַרק ַטָפם ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ָעְזבּו ְבֶאֶרץ ֹגֶשן. ומי לא בא? "עקבכתריהם על ארונו של י

אבל את הטף הוא אומר למשה בין מכת ברד למכת ארבה, שממאן לשלח את ישראל: "לכו נא הגברים", 

אחרון של מסע הלוויה, ובקטע ההרי כבר פעם עשיתם כך, יכול לומר להם פרעה. והמקנה תשאירו במצרים. 

ַוִיְשאּו ֹאתֹו ָבָניו ַאְרָצה ְכַנַען ַוִיְקְברּו ֹאתֹו ִבְמָעַרת ְשֵדה מתייחדת עם עצמה, ככתוב: " –רק המשפחה הקרובה 

". גם שם, עפ"י המדרש, יש ַהַּמְכֵפָלה ֲאֶשר ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת  ַהָשֶדה ַלֲאֻחַזת ֶקֶבר ֵמֵאת ֶעְפֹרן ַהִחִתי ַעל ְפֵני ַמְמֵרא

עוד מריבה קטנה עם עשו שמערער על זכותו של יעקב להיקבר במערת המכפלה לצד אברהם ושרה, יצחק ורבקה 

ולאה. מה עושים? נפתלי קופץ למצרים להביא את שטר הקושאן ובינתיים חושים בן דן מתיז את ראשו של עשו 

מערת המכפלה עם תום טקס הקבורה והאבל הגדול? לאן  ומי יישאר שם ליד 17שמתגלגל אל חיק יצחק אביו.

 18קמים אחרי השבעה?

בור בו הושלך, מגלה לנו המדרש, לברך: ברוך שעשה לי נס במקום הזה. על איזה נס בירך להציץ ביוסף הולך ו

 ם?שם יוסף ליד הבור? "שרק" נמכר לעבד ולא נהרג? האם שאלו האחים לאן נעלם לזמן מה? האם ליוו אותו לש

הצאן. אף אחד לא עוצר ואומר: אל  וכולם חוזרים אחר כבוד אל משפחותיהם וביתם, שם בארץ גושן, אל הטף ו

היי חברים, זו הארץ שהובטחה לנו! כאן גדלנו, כאן רעינו את הצאן, כאן נטו אוהלינו, כאן חלמו ולחמו סבא 

: שאמרו כמו, כנען מארץ הרעב כלותכ משם לעלות סבורים והיווסבא רבה! מסכם רמב"ן בתחילת פרשתנו: "

, הגלות  עליהם  ארך  אבל,  עלו  לא  והנה.  כנען  בארץ  הרעב  כבד  כי  לעבדיך  אשר  לצאן  מרעה  אין  כי  באנו  בארץ  לגור

 19".כבד אבל עמו ועשו, העלוהו ושריו פרעה וזקני, עצמותיו ועלו שם ומת

ה של שעבוד מצרים בספר שמות, יורד המסך על ספר בראשית ועולה המסך מעל החשיכה הגדולה והאימ

( שיהפוך בהמשך לספר הגאולה. תם ספר בראשית, ספר היצירה וההבטחות הגדולות. אפס יהודים )עברים

 בארץ ישראל ורק שישה קברי אבות ואימהות בחברון ועוד אחד בדרך אפרתה.

דף נושא זה הקדשנו לאו שמא זו תוצאת מעשי בני האדם ובחירתם?  ,האם נגזר על אבותינו לרדת למצרים

  קשורים. והדבריםבפרשת וארא  מיוחד

 חזק חזק ונתחזק 

 שבת שלום 

 מחלקי המים 
 

 
 בפרשה זו. יעקב, עשו ומערת המכפלהראה דברינו  17
 בפרשה זו. האבל על יעקב משמש מקור ראשוני לדין "שבעה". אבל שבעת ימיםראה דברינו  18
ר, ראה ספרם של יוסף עופר ויונתן יעקבס, הוא רמב"ן שבערוב ימיו עלה לארץ, חזר ותיקן מפירושיו לתורה בעקבות המפגש עם הא  19

. הוא רמב"ן שהשאיר את חותמו בארץ, כפשוטו וכמשמעו. ראה דברינו תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל
 בפרשת תצוה. פיתוחי חותם
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