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  ג' התשעכסלו                                          ד "בס

  

  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז
      יוסף  של ולדמות

  )נית שרון רימוןהרב של על פי שיעור( בוישלפרשת 

 
  :ב- אז"בראשית ל. 1
  :ןַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנעַ ) א(
  ...ֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ֶּבן ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה) ב(
  : 'סימן ב, א"פרשה ע] וילנא[בראשית רבה . 2
, רחל הייתה עיקרו של בית: ר יצחק"א". ורחל עקרה"

  . עיקרה רחל-" ורחל עקרה"כמה שנאמר 
  :א"ט ל"כבראשית . 3

  :ח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרהִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפּתַ ' ַוַּיְרא ה
   :בראשית רבה שם. 4
כיון שראה : יצחק אמר' שמואל בר ר' חנין בשם ר' ר

אבינו יעקב מעשים שרימה לאה באחותה נתן דעתו 
לאמן של : ה בבנים אמר"וכיון שפקדה הקב. לגרשה

  !?אלו אני מגרש
  :כד- כג'לבראשית . 5
  :ר ָאַסף ֱאלֹוִקים ֶאת ֶחְרָּפִתיַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאמֶ ) כג(
  :ִלי ֵּבן ַאֵחר' ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו יֹוֵסף ֵלאמֹר יֵֹסף ה) כד(
  :ו- בט"לבראשית (. 6
ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאדָֹניו ' ַוְיִהי ה) ב(

' ר הּוא עֶֹׂשה הִאּתֹו ְוכֹל ֲאֶׁש ' ַוַּיְרא ֲאדָֹניו ִּכי ה) ג( :ַהִּמְצִרי
ַוִּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו ַוְיָׁשֶרת אֹתֹו ) ד( :ַמְצִליַח ְּבָידֹו

ַוְיִהי ֵמָאז ) ה( :ַוַּיְפִקֵדהּו ַעל ֵּביתֹו ְוָכל ֶיׁש לֹו ָנַתן ְּבָידֹו
ֶאת ֵּבית ' ִהְפִקיד אֹתֹו ְּבֵביתֹו ְוַעל ָּכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ַוְיָבֶרְך ה

ְּבָכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ַּבַּבִית ' ְגַלל יֹוֵסף ַוְיִהי ִּבְרַּכת הַהִּמְצִרי ִּב 
ַוַּיֲעזֹב ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְּבַיד יֹוֵסף ְולֹא ָיַדע ִאּתֹו ) ו( :ּוַבָּׂשֶדה

ְמאּוָמה ִּכי ִאם ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר הּוא אֹוֵכל ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה תַֹאר 
  :ִויֵפה ַמְרֶאה

  : כג-ט כא"בראשית ל. 7
ֶאת יֹוֵסף ַוֵּיט ֵאָליו ָחֶסד ַוִּיֵּתן ִחּנֹו ְּבֵעיֵני ַׂשר ' ַוְיִהי ה) כא(

ַוִּיֵּתן ַׂשר ֵּבית ַהּסַֹהר ְּבַיד יֹוֵסף ֵאת ָּכל ) כב( :ֵּבית ַהּסַֹהר
ָהֲאִסיִרם ֲאֶׁשר ְּבֵבית ַהּסַֹהר ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר עִֹׂשים ָׁשם הּוא 

ית ַהּסַֹהר רֶֹאה ֶאת ָּכל ְמאּוָמה ֵאין ַׂשר ּבֵ ) כג( :ָהָיה עֶֹׂשה
  :ַמְצִליחַ ' ִאּתֹו ַוֲאֶׁשר הּוא עֶֹׂשה ה' ְּבָידֹו ַּבֲאֶׁשר ה

   

  :חל-א לג"בראשית מ. 8
ְוַעָּתה ֵיֶרא ַפְרעֹה ִאיׁש ָנבֹון ְוָחָכם ִויִׁשיֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ) לג(

ֶרץ ְוִחֵּמׁש ַיֲעֶׂשה ַפְרעֹה ְוַיְפֵקד ְּפִקִדים ַעל ָהָא) לד( :ִמְצָרִים
ְוִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ) לה( :ֶאת ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֶׁשַבע ְׁשֵני ַהָּׂשָבע

אֶֹכל ַהָּׁשִנים ַהּטֹבֹת ַהָּבאֹת ָהֵאֶּלה ְוִיְצְּברּו ָבר ַּתַחת ַיד 
ְוָהָיה ָהאֶֹכל ְלִפָּקדֹון ָלָאֶרץ ) לו( :ַּפְרעֹה אֶֹכל ֶּבָעִרים ְוָׁשָמרּו

ָרָעב ֲאֶׁשר ִּתְהֶייָן ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ְולֹא ִתָּכֵרת ְלֶׁשַבע ְׁשֵני ָה 
  :ָהָאֶרץ ָּבָרָעב

) לח( :ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ָּכל ֲעָבָדיו) לז(
ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל ֲעָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח 

 ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה) לט( :ֱאלֹוִקים ּבֹו
ַאָּתה ) מ( :ֱאלֹוִקים אֹוְתָך ֶאת ָּכל זֹאת ֵאין ָנבֹון ְוָחָכם ָּכמֹוךָ 

ִּתְהֶיה ַעל ֵּביִתי ְוַעל ִּפיָך ִיַּׁשק ָּכל ַעִּמי ַרק ַהִּכֵּסא ֶאְגַּדל 
ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ְרֵאה ָנַתִּתי אְֹתָך ַעל ָּכל ) מא( :ִמֶּמּךָ 

ַוָּיַסר ַּפְרעֹה ֶאת ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ַוִּיֵּתן ) מב( :ֶרץ ִמְצָרִיםאֶ 
אָֹתּה ַעל ַיד יֹוֵסף ַוַּיְלֵּבׁש אֹתֹו ִּבְגֵדי ֵׁשׁש ַוָּיֶׂשם ְרִבד ַהָּזָהב 

ַוַּיְרֵּכב אֹתֹו ְּבִמְרֶּכֶבת ַהִּמְׁשֶנה ֲאֶׁשר לֹו ) מג( :ַעל ַצָּוארֹו
) מד( :ְבֵרְך ְוָנתֹון אֹתֹו ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִיםַוִּיְקְראּו ְלָפָניו ַא

ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ֲאִני ַפְרעֹה ּוִבְלָעֶדיָך לֹא ָיִרים ִאיׁש 
  :ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים

  ):ז"א נ"מבראשית  . 9
י ָחַזק ָהָרָעב ְוָכל ָהָאֶרץ ָּבאּו ִמְצַרְיָמה ִלְׁשּבֹר ֶאל יֹוֵסף ִּכ 

  :ְּבָכל ָהָאֶרץ
  :ה" כט"מבראשית . 10

ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרָּך ְוֵאת ַׁשַּדי ִויָבְרֶכָּך ִּבְרכֹת ָׁשַמִים ) כה(
  :ֵמָעל ִּבְרכֹת ְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת ִּבְרכֹת ָׁשַדִים ָוָרַחם

   :טז- יגג"דברים ל. 11
 ַאְרצֹו ִמֶּמֶגד ָׁשַמִים ִמָּטל 'ּוְליֹוֵסף ָאַמר ְמבֶֹרֶכת ה) יג(

ּוִמֶּמֶגד ְּתבּואֹת ָׁשֶמׁש ּוִמֶּמֶגד ) יד( :ּוִמְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת
ּוֵמרֹאׁש ַהְרֵרי ֶקֶדם ּוִמֶּמֶגד ִּגְבעֹות ) טו( :ֶּגֶרׁש ְיָרִחים

ּוִמֶּמֶגד ֶאֶרץ ּוְמלָֹאּה ּוְרצֹון ׁשְֹכִני ְסֶנה ָּתבֹואָתה ) טז( :עֹוָלם
  :ׁש יֹוֵסף ּוְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיוְלרֹא
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  :כט-כח, ז"כברכות . 12
להים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן -ויתן לך הא"

  " ותירוש
יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים הוה גביר לאחיך "

  ". וישתחוולך בני אמך
  :י-ח, ט"מבראשית . 13
אתה יודוך אחיך ידך בערף אויביך ישתחוולך בני "

 לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי ...אביך
  "יבא שלה ולו יקהת עמים

  :'ה', דברי הימים א. 14
ּוְבֵני ְראּוֵבן ְּבכֹור ִיְׂשָרֵאל ִּכי הּוא ַהְּבכֹור ּוְבַחְּללֹו ְיצּוֵעי ) א(

 ֶּבן ִיְׂשָרֵאל ְולֹא ְלִהְתַיֵחׂש ִנְּתָנה ְּבכָֹרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסףָאִביו 
ְוַהְּבכָֹרה ִּכי ְיהּוָדה ָּגַבר ְּבֶאָחיו ּוְלָנִגיד ִמֶּמּנּו ) ב: (הַלְּבכֹרָ 
  :ְליֹוֵסף

  : הח"ראשית מב. 15
ְוַעָּתה ְׁשֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ּבִֹאי ) ה(

ּו ֵאֶליָך ִמְצַרְיָמה ִלי ֵהם ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהי
  :ִלי
  :י-  וז"לבראשית . 16
 :ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִׁשְמעּו ָנא ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתי) ו (
ְוִהֵּנה ֲאַנְחנּו ְמַאְּלִמים ֲאֻלִּמים ְּבתֹוְך ַהָּׂשֶדה ְוִהֵּנה ָקָמה ) ז(

ָן ֲאֻלָּמִתי ְוַגם ִנָּצָבה ְוִהֵּנה ְתֻסֶּביָנה ֲאֻלּמֵֹתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶוי
ַוַּיֲחלֹם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַוְיַסֵּפר אֹתֹו ְלֶאָחיו ) ט ( :...ַלֲאֻלָּמִתי

ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָחַלְמִּתי ֲחלֹום עֹוד ְוִהֵּנה ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ְוַאַחד 
  :ָעָׂשר ּכֹוָכִבים ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי

 ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹל ַוּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו ֲהָמלְֹך ִּתְמלְֹך ָעֵלינּו ִאם) ח(
ַוִּיְגַער ּבֹו ָאִביו ַוּיֹאֶמר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהֶּזה ) ...י( :...ָּבנּו

ֲאֶׁשר ָחָלְמָּת ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאְּמָך ְוַאֶחיָך ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלָך 
  :ָאְרָצה

   :יב-יא, ה"לבראשית . 17
פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך "

נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה  ואת הארץ אשר. יצאו
  " ולזרעך אחריך אתן את הארץ

   :ד-ג, ח"מבראשית . 18
ל שדי נראה אלי בלוז בארץ -ויאמר יעקב אל יוסף א"

ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך . כנען ויברך אותי
ונתתיךלקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך 

  "  אחזת עולם
  :ח-  הה"מבראשית . 19

ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ְמַכְרֶּתם אִֹתי ) ה(
ִּכי ֶזה ְׁשָנַתִים ) ו( :ֵהָּנה ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱאלֹוִקים ִלְפֵניֶכם

ָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין ָחִריׁש 
י ֱאלֹוִקים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ַוִּיְׁשָלֵחנִ ) ז( :ְוָקִציר

ְוַעָּתה לֹא ַאֶּתם ) ח( :ָּבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגדָֹלה
  ...ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱאלֹוִקים

  :'ו, ב"מבראשית . 20
ֶרץ יֹוֵסף הּוא ַהַּׁשִּליט ַעל ָהָאֶרץ הּוא ַהַּמְׁשִּביר ְלָכל ַעם ָהָאוְ 

  :ַוָּיבֹאּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַאַּפִים ָאְרָצה
  ":המספד בירושלים"במאמרו , הרב קוק. 21
הכח המקביל לערך : הכין בישראל ביחוד שני הכחות...

השוקק לטובת האומה במעמדה ושכלולה , הגוף האנושי
  ...שהוא הבסיס הנכון, החומרי

  ...חניות בעצמהוהצד השני עצם הכח לשכלול הרו
הכחות הכלליות בשני השבטים ' והנה מתחילה הוכנו ב

, וכמו בתחילה. אפרים ויהודה, שהוכנו למלוך בישראל
והחיה ... יוסף היה המשביר, מעשי אבות סימן לבנים

ויהודה מיוחד לכח ישראל ... את יעקב ובניו בחיי החומר
והנה תכלית בחירת מלכות בית דוד היה ... המיוחד

ולא די שלט יהיו , הכחות נכללים כאחד' יו בשיה
היה הכל ... סותרים זה את זה כי אם עוד עוזרים זה לזה

מאוחד בכח אחד על ידי עץ יהודה שהיה כולל גם כן 
הכחות יחדיו היו שניהם ' י קיבוץ ב"וע... כוחו של יוסף

  ...מתעלים
וכמו שהכחות המגבירות את הרוחניות הם מכשירים 

, כן ההתנערות לבקש חוזק לאומי... ן דודלמידת משיח ב
ויתר מכשירי החיים בכלליים הם הכשרת משיח , חמרי

  ...בן יוסף


