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  א'          טבת התשע                          ד"בס

  ִמְצַרְיָמהיעקב וביתו יורדים 
  )פ שעורו של הרב אלחנן סמט"ע(לפרשת ויגש 

  
                 יג, ו"טבראשית . 1

ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו  ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם: ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם
  .ע ֵמאֹות ָׁשָנהאָֹתם ַאְרּבַ 

  )פסוק טז(ה "מדרש תהילים למזמור ק. 2
שיעשו , נעשו)  תחבולות-(כמה מנגנאות , קודם שבא יעקב למצרים

ואחרי כן ירד , כדי שירד יוסף למצרים, אחי יוסף כל אותן הדברים
  .יעקב אחריו למצרים

  )ב, פו(בראשית רבה . 3
ולא היתה ) יים לבית מטבח-(לפרה שהיו מושכין אותה למקולין 

והיתה מהלכת אחריו על , משכו את בנה לפניה? מה עשו לה. נמשכת
כך היה יעקב אבינו ראוי לירד למצרים . כרחה שלא בטובתה
: ה"אמר הקב, ) שהרי גזרת גלות נגזרה עליו-(בשלשלאות ובקולרין 

אלא הריני מושך את !... ?ואני מורידו בבזיון)  הוא יעקב-(בני בכורי 
  .והוא יורד אחריו על כרחו שלא בטובתו, יובנו לפנ

  ב"מסכת שבת פט ע. 4
ראוי היה יעקב אבינו לירד : אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן

שהרי על פי , כדרך כל הגולים: י"רש(למצרים בשלשלאות של ברזל 
): ד, א"הושע י(דכתיב , אלא שזכותו גרמה לו, )גזרת גלות ירד לשם

  ...".בעבֹתות אהבה, בחבלי אדם אמשכם"
  ה "מבראשית . 5

  ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי ְמַכְרֶּתם אִֹתי ֵהָּנה) ה        (
  ...לִֹהים ִלְפֵניֶכם- ְׁשָלַחִני אֱ ִּכי ְלִמְחָיה

  לִֹהים ִלְפֵניֶכם-ַוִּיְׁשָלֵחִני אֱ  ) ז(  
  .יֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְּגדָֹלהָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ ּוְלַהחֲ 

  ...לִֹהים-ִּכי ָהאֱ לֹא ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי ֵהָּנה , ְוַעָּתה) ח(  
  ו" מ–ה "בראשית מ. 6
  ַרב עֹוד יֹוֵסף ְּבִני ָחי: ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל  כח, ה"מ

  .ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ְּבֶטֶרם ָאמּות  
  ֶׁשר לֹו ַוָּיבֹא ְּבֵאָרה ָּׁשַבעַוִּיַּסע ִיְׂשָרֵאל ְוָכל אֲ   א, ו"מ

  .לֵֹהי ָאִביו ִיְצָחק-ַוִּיְזַּבח ְזָבִחים ֵלא  
  לִֹהים ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַמְראֹת ַהַּלְיָלה-ַוּיֹאֶמר אֱ           ב

  .ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני, ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב: ַוּיֹאֶמר  
  לֵֹהי ָאִביךָ -ל אֱ -ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ָהאֵ           ג

  יָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמהַאל ִּת   
  .ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשם  

  ָאנִֹכי ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה          ד
  ְוָאנִֹכי ַאַעְלָך ַגם ָעלֹה  
  .ְויֹוֵסף ָיִׁשית ָידֹו ַעל ֵעיֶניךָ   

  
  ַוָּיָקם ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע         ה

  קֹב ֲאִביֶהם ְוֶאתַוִּיְׂשאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַיעֲ   
   ַטָּפם ְוֶאת ְנֵׁשיֶהם                               

  .ָּבֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח ַּפְרעֹה ָלֵׂשאת אֹתֹו  
  ַוִּיְקחּו ֶאת ִמְקֵניֶהם ְוֶאת ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרְכׁשּו        ו

   ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען                               
  .ְצָרְיָמה ַיֲעקֹב ְוָכל ַזְרעֹו ִאּתֹוַוָּיבֹאּו ִמ   

  ָּבָניו ּוְבֵני ָבָניו ִאּתֹו ְּבנָֹתיו ּוְבנֹות ָּבָניו ְוָכל        ז
  . ַזְרעֹו ֵהִביא ִאּתֹו ִמְצָרְיָמה                               

  )רשימת שמות...(  
  ְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹת         כח

  .ַוָּיבֹאּו ַאְרָצה ּגֶֹׁשן ְלָפָניו ּגְֹׁשָנה                                
  

  ירידותיהם של האחים למצריםשלוש . 7
    ִהֵּנה ָׁשַמְעִּתי ִּכי ֶיׁש ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים... ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ְלָבָניו...  ב-א, ב"מ. 1

  .ְרדּו ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו ָלנּו ִמָּׁשם ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות
  .ֻׁשבּו ִׁשְברּו ָלנּו ְמַעט אֶֹכל: ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם...   ב, ג"מ. 2
ּוְלָאִביו ָׁשַלח ְּכזֹאת ֲעָׂשָרה ֲחמִֹרים נְֹׂשִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים ) כג( ה"מ. 3

ַוְיַׁשַּלח ֶאת ֶאָחיו ) כד:( ָוֶלֶחם ּוָמזֹון ְלָאִביו ַלָּדֶרְך ְוֶעֶׂשר ֲאתֹנֹת נְֹׂשאֹת ָּבר
ַוַּיֲעלּו ִמִּמְצָרִים ַוָּיבֹאּו ֶאֶרץ ) כה:(ַוֵּיֵלכּו ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶרְך 

ל ַוַּיִּגדּו לֹו ֵלאמֹר עֹוד יֹוֵסף ַחי ְוִכי הּוא מֵׁש ) כו:(ְּכַנַען ֶאל ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם
ַוְיַדְּברּו ֵאָליו ֵאת ָּכל ) כז:(ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַוָּיָפג ִלּבֹו ִּכי לֹא ֶהֱאִמין ָלֶהם

ִּדְבֵרי יֹוֵסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵלֶהם ַוַּיְרא ֶאת ָהֲעָגלֹות ֲאֶׁשר ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵׂשאת 
   :אֹתֹו ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם

  .ֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו ְּבֶטֶרם ָאמּות, עֹוד יֹוֵסף ְּבִני ָחי, ַרב: ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל) כח(
  א, ו"מק על "רד. 8
 אמר כן לפי שיצחק אביו היה –" להי אביו יצחק-לאויזבח זבחים "

אל תרד '): ב, ו"כ(ל -ואמר לו הא, רצונו לרדת מצרים מפני הרעב
 ארץ זבחים בבאר שבע שהיא בקצה)  יעקב-(וזבח הוא . 'מצרימה

אם ימנענו כאשר , וקודם שיצא מן הארץ רצה לדעת רצון האל. כנען
  .וזבח זבחים כדי שתבוא אליו רוח הנבואה. מנע מאביו יצחק או לא

אבל לך אני ,  שמנעתיו מרדת מצרים–" להי אביך-אל -אנכי הא"
  ...אומר שלא תירא מרדת שם

  א, ו"מן על "רמב. 9
גלות יתחיל בו ובזרעו ופחד ראה כי הכאשר בא יעקב לרדת מצרים 

שלא תהא מדת הדין , וזבח זבחים רבים לפחד אביו יצחק, ממנו
  .מתוחה כנגדו

  
  ' חזקוני על פסוק ג.10

אלא למי שהוא ' אל תירא' אין אומרין –" אל תירא מרדה מצרימה"
  :לפי שהיה יעקב מתיירא ואומר. מתיירא

י גזירת שעבוד קרבו הימים שנאמר לזקנ, עכשיו שאני יורד למצרים
  ?ועינוי על זרעו בארץ לא להם

  ".אל תירא מרדה מצרימה: "ה"אמר לו הקב
  :באתי לך להבטיחך, אם לאביך הזהרתי

, ב"י(גם קרבה הברכה שברכתי את זקנך , אם קרבו ימי שעבוד ועינוי
  ".ואעשך לגוי גדול) "ב

  ".כי לגוי גדול אשימך שם"היינו 
    טו, ח"כבראשית . 11

  ּוְׁשַמְרִּתיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך , ֵּנה ָאנִֹכי ִעָּמְך ְוִה ) טו(
  ...ַוֲהִׁשבִֹתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת       

  ו"טבראשית . 12
  ...ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם) יג(
  . טֹוָבהְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל ֲאבֶֹתיָך ְּבָׁשלֹום ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה) טו(

  ן בביאורו לפסוק ב"רמב. 13
לא יקרא שמך ) "י, ה"ל( אחר שאמר לו השם –" ויאמר יעקב יעקב"

היה ראוי שיקראנו בשם הנכבד " יעקב כי אם ישראל יהיה שמך
  !וכן הוא נזכר בפרשה הזאת שלושה פעמים, ההוא

לוהים ועם אנשים -כי עתה לא ישור עם א, לרמוז' יעקב'אבל קראו 
כי מעתה הגלות , אבל יהיה בבית עבדים עד שיעלנו גם עלֹה, ויוכל

  .הוא עתה ברדתו שם' יעקב'... תתחיל בו
  ה"בראשית מ. 14

ְקחּו ָלֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲעָגלֹות ְלַטְּפֶכם , ְוַאָּתה ֻצֵּויָתה זֹאת ֲעׂשּו) יט(
  . ְוִלְנֵׁשיֶכם ּוְנָׂשאֶתם ֶאת ֲאִביֶכם ּוָבאֶתם

" ַעל ִּפי ַפְרעֹה ֲעָגלֹות יֹוֵסף ָלֶהם ַוִּיֵּתן) כא(
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