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 בת שבע סמט

 

 העגלות אשר שלח יוסף -פרשת ויגש

 

 :מה פרק בראשית

יֶכם ְוֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ּוְקחּו( )יח תֵּ י ּוֹבאּו בָּ לָּ ה אֵּ ֶכם ְוֶאְתנָּ ֶלב  ֶאת ְוִאְכלּו ִמְצַרִים ֶאֶרץ טּוב ֶאת לָּ ֶרץ חֵּ אָּ  :הָּ

ה( )יט ה ְוַאתָּ יתָּ ֶכם ְקחּו ֲעׂשּו זֹאת ֻצּוֵּ ֶאֶרץ לָּ לֹות ִמְצַרִים מֵּ יֶכם ְלַטְפֶכם ֲעגָּ אֶתם ְוִלְנשֵּ אֶתם ֲאִביֶכם  ֶאת ּוְנׂשָּ  :ּובָּ

יְנֶכם( כ( ֹחס ַאל ְועֵּ יֶכם ַעל תָּ ל טּוב ִכי ְכלֵּ ֶכם ִמְצַרִים ֶאֶרץ כָּ  :הּוא לָּ

ן ַוַיֲעׂשּו( כא( י כֵּ ל ְבנֵּ אֵּ ן ִיְׂשרָּ ֶהם ַוִיתֵּ ף לָּ לֹות יֹוסֵּ ן ַפְרֹעה ִפי ַעל ֲעגָּ ֶהם ַוִיתֵּ ה לָּ דָּ ֶרְך צֵּ  :ַלדָּ

ם( כב( ַתן ְלֻכלָּ ִאיש נָּ ֹלת ֲחִלפֹות לָּ ַתן ּוְלִבְניִָּמן ְׂשמָּ אֹות ְשֹלש נָּ ש ֶכֶסף מֵּ מֵּ ֹלת ֲחִלֹפת ְוחָּ  :ְׂשמָּ

ִביו( )כג ַלח ּוְלאָּ ה ְכזֹאת שָּ רָּ ִים ִמּטּוב ֹנְׂשִאים ֲחֹמִרים ֲעׂשָּ ר ֹנְׂשֹאת ֲאֹתֹנת ְוֶעֶׂשר ִמְצרָּ ֶלֶחם בָּ זֹו וָּ ִביו ןּומָּ ֶרְך ְלאָּ  :ַלדָּ

יו ֶאת ַוְיַשַלח( )כד כּו ֶאחָּ ֶהם ַויֹאֶמר ַויֵּלֵּ ֶרְך ִתְרְגזּו ַאל ֲאלֵּ  :ַבדָּ

ִים ַוַיֲעלּו( )כה  :ֲאִביֶהם ַיֲעֹקב ֶאל ְכַנַען ֶאֶרץ ַויָֹּבאּו ִמִמְצרָּ

אֹמר לֹו ַוַיִגדּו( )כו ף עֹוד לֵּ ל הּוא ְוִכי ַחי יֹוסֵּ ל ֹמשֵּ ִים ֶאֶרץ ְבכָּ ג ִמְצרָּ פָּ ֶהם ֶהֱאִמין לֹא ִכי ִלבֹו ַויָּ  :לָּ

יו ַוְיַדְברּו( כז) לָּ ת אֵּ ל אֵּ י כָּ ף ִדְברֵּ ֶהם ִדֶבר ֲאֶשר יֹוסֵּ לֹות ֶאת ַוַיְרא ֲאלֵּ ֲעגָּ ַלח ֲאֶשר הָּ ף שָּ את יֹוסֵּ ׂשֵּ  רּוחַ  ַוְתִחי ֹאתֹו לָּ

 :ֲאִביֶהם ַיֲעֹקב

ל ַויֹאֶמר( כח)  אֵּ ף עֹוד ַרב ִיְׂשרָּ י ְבִני יֹוסֵּ ה חָּ ְלכָּ מּות ְבֶטֶרם ְוֶאְרֶאּנּו אֵּ  :אָּ

 

 :צד פרשה ויגש פרשת( וילנא) רבה בראשית

 שפרשתי בשעה לו אומרים אתם לאו ואם מוטב הרי לכם יאמין אם להם אמר שאול בר יוחנן' ר בשם לוי' ר

 של כחו רב, רב ישראל ויאמר, רוח ותחי העגלות את וירא ד"הה, עוסק הייתי ערופה עגלה בפרשת לא ממך

 נסתרה"( מ ישעיה) שאמרתי שחטאתי ממני הרבה בצדקו עומד הוא ועדיין הגיעוהו צרות שכמה בני יוסף

 ."טובך רב מה"ב לי שיש אני ובטוח, "'מה דרכי

 

 :מ פרק ישעיהו

יֶכם יֹאַמר ַעִמי ַנֲחמּו ַנֲחמּו( א)  :ֱאֹלהֵּ

ב ַעל ַדְברּו( ב) ַלִם לֵּ ֶליהָּ  ְוִקְראּו ְירּושָּ ה ִכי אֵּ ְלאָּ ּה מָּ אָּ ה ִכי ְצבָּ ּה ִנְרצָּ ה ִכי ֲעֹונָּ ְקחָּ ל ִכְפַלִים' ה ִמַיד לָּ  : ַחּטֹאֶתיהָּ  ְבכָּ

... 

ה( כז) מָּ ר ַיֲעֹקב תֹאַמר לָּ ל ּוְתַדבֵּ אֵּ ה ִיְׂשרָּ ה ַדְרִכי ִנְסְתרָּ ֱאֹלַהי' מֵּ ִטי ּומֵּ  :ַיֲעבֹור ִמְשפָּ

 

 :לא פרק תהלים

ה( כ) ַפְנתָּ  ֲאֶשר טּוְבָך ַרב מָּ ֶאיָך צָּ ַעְלתָּ  ִלירֵּ ְך ַלֹחִסים פָּ י ֶנֶגד בָּ ם ְבנֵּ דָּ  :אָּ

 

 :ויגש פרשת בראשית לוי קדושת

, לגאולה הסיבה הוא זה כל כי, מהגלות ידאג שאל ליעקב לו רמז(. כז, מה) יוסף שלח אשר העגלות את וירא

 והרחמים, עיגול דבר נקרא הוא והסיבה, עיגול לשון הוא' העגלות' והנה. לטובה הסיבה הוא הרעה כי

 :עגולים הם והסיבות, הישר אור הוא הפשוטים
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 :ויגש פרשת בראשית 1משמואל שם

 שלפי, אביהם יעקב רוח ותחי אותו לשאת יוסף שלח אשר העגלות את וירא דקרא סיפא להבין יש ז"לפי אך

 שהוא העגלות ענין לפרש ונראה. חי במדריגת הוא שעדיין אמונה העגלות לו הוסיפו מה מובן אינו דרכנו

 נקודת, למטה ממעלה המתגלגל עגול דבר וכל, עגולים העגלה אופני כי האופנים ש"ע ונקרא עיגול מלשון

 שנית עלייתו התחלת היא זו ירידתו כי, בהחלט ירידה לקרותו יתכן לא, ומשפיל יורד כשהוא העיגול גבנונית

 ירידה נקראת והשפלתו ירידתו אין כי, יומו וילדי האדם מאורעות על נפלא ומשל רמז והוא. חלילה וחוזר

 לבבו ירום לא מוצלחת כששעתו להיפוך וכן', עלי התחלת ירידה בכל רואה הנולד את הרואה וחכם, בהחלט

 יבטח אלא, משאו תחת רובץ' יהי שלא האיש לפני נכונה עצה היא שזו ובאמת. ירידה' עלי בכל ויראה וישקיף

 מעותד הוא עולה כשהאופן להיפוך וכן, תקנתו וקלקלתו, עלייתו זוהי ירידתו כי, באלקיו וישען' ה בשם

 לו היא וירידה גולים בראש הולך שהוא אף כי לפניו להורות, עגלות לאביו יוסף ששלח הרמז וזהו. לירידה

 ועבדום להם לא בארץ זרעך' יהי גר של ח"השט ולפרוע הגלות לסבול הטמאה לארץ הקדושה מארץ לצאת

' וגו עגלות ש"וז, היא' עלי זו ירידה ואדרבה, בהחלט ירידה איננה, וזרעו הוא שנה מאות ארבע אותם וענו

 גם אעלך ואנכי' וגו ארד אנכי הלילה במראות' ה לו שאמר כמו אלא, אותו להוריד כתיב ולא, אותו לשאת

 שזוהי ובאמת. ירידה ולא, לו הוא נשיאות הדבר שזה אותו לשאת שאמר וזה', עלי היא שהירידה היינו. עלה

 יוסף ביד החזיק בעצמו הענין שזה הבין, זה ה"אע יעקב ראה וכאשר. העתיד ש"ע מורה ושמו, יוסף מהות

 עורר חי במדרגת שהוא יוסף חיות שהזכרת, אביהם יעקב רוח ותחי כ"ע, חי במדריגת והוא, בנופלים נפל ולא

 לו שרמז כמו מעלה ויוסיף חיותו היא ירידתו כי, למצרים ירידתו על יחוש ולא, חי במדרגת להיות החיות בו

 :יוסף

 

 :בשלח פרשת שמות לוי קדושת

, קצת גשמי בגוון נעשה הזה לעולם למטה וביורדו(, ב, עה יומא' עי) רוחני היה משמים שירד המן כי וידוע

 אור הוא דבשבת, היפך הוא שבת כי, בשבת ירד לא כן גלל, הישר אור דהוא למטה מלמעלה השפעה הוא

 .ל"כנ החוזר
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