Parshat Vayigash 5782 – Bring Out the Best in Others
 .1בראשית )פרשת ויגש( פרק מה פסוק ח  -כז
ָל־א ֶרץ ִמצְ ָ ֽריִם) :ט( ַמהֲ רוּ֘
ֹשׁל ְבּכ ֶ ֥
יתוֹ וּמ ֵ ֖
וּלאָ דוֹן֙ ְלכָל־בֵּ ֔
ימ ִ ֽני ְלאָ֜ ב ְלפַ ְרעֹ֗ ה ְ
)ח( וְﬠַ ָ֗תּה ֽל ֹא־אַ ֶ֞תּם ְשׁלַ ְח ֶ ֤תּם אֹ ִתי֙ הֵ֔ נָּה ִ ֖כּי הָ אֱ ִ ֑הים ַוי ְִשׂ ֨ ֵ
ְשׁ ַלּ֥ח אֶ ת־אֶ ָ ֖חיו
מד) ...:כד( ַוי ַ
ל־תּ ֲﬠ ֽ ֹ
ל־מצְ ָ ֑ר ִים ְר ָ ֥דה אֵ ַל֖י ַ ֽא ַ
ַוﬠֲל֣ וּ אֶ ל־אָ ִב ֒י וַאֲ ַמ ְר ֶ ֣תּם אֵ לָ֗ יו ֤ ֹכּה אָ ַמר֙ ִבּנְ ֣ יוֹסֵ֔ ף ָשׂ ַ ֧מנִ י אֱ ִ ֛הים ְלאָ ֖דוֹן ְל ָכ ִ
יהם) :כו( ַויּ ֨ ִַגּדוּ ֜לוֹ לֵ א ֹ֗מר ע֚ וֹד יוֹ ֵ ֣סף
ל־תּ ְרגְּ ֖זוּ בַּ ָ ֽדּ ֶר ) :כה( ַ ֽו ַיּﬠֲל֖ וּ ִמ ִמּצְ ָ ֑ריִם ַו ָיּ ֹ֨באוּ֙ ֶ ֣א ֶרץ כְּ ַ֔נﬠַ ן ֶ ֽאל־ ַיﬠֲקֹ֖ ב אֲ ִב ֶ ֽ
אמר אֲ לֵ הֶ֔ ם ַ ֽא ִ
ַויּ ֵֵל֑כוּ ֣וַיּ ֹ ֶ
ָל־דּ ְב ֵ ֤רי יוֹסֵ ף֙ אֲ ֶ ֣שׁר ִדּ ֶ ֣בּר אֲ לֵ הֶ֔ ם ַויּ ְַרא֙
ֹא־האֱ ִ ֖מין לָ ֶ ֽהם) :כז( ַוי ְַד ְבּ ֣רוּ אֵ לָ֗ יו ֵ ֣את כּ ִ
ָל־א ֶרץ ִמצְ ָ ֑ריִם וַיָּ ֣פָ ג ִל ֔בּוֹ ִ ֥כּי ל ֶ
ֹשׁל ְבּכ ֶ ֣
חַ֔ י ו ִ ְֽכי־ה֥ וּא מ ֵ ֖
יהם:
יוֹסף לָ ֵ ֣שׂאת אֹ ֑תוֹ ו ְַתּ ֕ ִחי ֖רוּחַ ַיﬠֲקֹ֥ ב אֲ ִב ֶ ֽ
ר־שׁ ַ ֥לח ֵ ֖
ת־ה ֲﬠג ָ֔לוֹת אֲ ֶשׁ ָ
ָ֣
אֶ
“So, it was not you who sent me here, but God; and He has made me a father to Pharaoh, lord of all his household, and ruler over the
;whole land of Egypt. Now, hurry back to my father and say to him: Thus says your son Joseph, ‘God has made me lord of all Egypt
”…come down to me without delay
As he sent his brothers off on their way, he told them, “Do not be quarrelsome on the way.” They went up from Egypt and came to their
father Jacob in the land of Canaan. And they told him, “Joseph is still alive; yes, he is ruler over the whole land of Egypt.” His heart went
numb, for he did not believe them. But when they recounted all that Joseph had said to them, and when he saw the wagons that Joseph
had sent to transport him, the spirit of their father Jacob revived. “Enough!” said Israel. “My son Joseph is still alive! I must go and see
”him before I die.

 .2בראשית )פרשת וישב( פרק לז פסוק ח
ל־דּבָ ָ ֽריו:
ֹתיו וְﬠַ ְ
ַיּוֹספוּ עוֹד֙ ְשׂ ֣נ ֹא אֹ ֔תוֹ ﬠַ ל־ חֲ מ ָ ֖
אמרוּ לוֹ֙ אֶ ָ֔חיו הֲ ָמ ֤ ִתּ ְמ ֙ ﬠָ לֵ֔ ינוּ ִאם־ ָמ ֥שׁוֹל ִתּ ְמ ֖שֹׁ ל ָ ֑בּנוּ ו ִ ֤
)ח( ֤וַיּ ֹ ְ
 .3אברבנאל פרשת ויגש
והנה אמר שלשת התארים האלה לאב ולאדון ומושל לפי שהם כוונו במכירתו שלא יהיה עוד לבן זקונים ליעקב אביהם
וכנגד זה שמהו השם לא לבן אבל לאב לפרעה כי כמו שהאב מנהיג את הבן כן יוסף היה מנהיג את פרעה כי כוונו הם
במכירתו שלא ישב בבית אביו כאדון והם רועים בשדה כעבדים וכנגד זה שמהו השם אדון על כל בית פרעה ר"ל הם
הסירוהו מביתו והשם שמו אדון על בית פרעה .גם כיוונו הם שלא ימשול עליהם כמ"ש אם משול תמשול בנו וכנגד זה
שמהו השם מושל על כל ארץ מצרים וכל זה מוכיח הפלגת ההשגחה האלדית ושלא היה כל זה במקרה כי אם מפלאות
תמים דעים.
 .4בראשית )פרשת ויגש( פרק מה פסוק כד
ל־תּ ְרגְּ ֖זוּ בַּ ָ ֽדּ ֶר :
אמר אֲ לֵ הֶ֔ ם ַ ֽא ִ
ְשׁ ַלּ֥ח אֶ ת־אֶ ָ ֖חיו ַויּ ֵֵל֑כוּ ֣וַיּ ֹ ֶ
ַוי ַ
רגז = Fear, agitation, anger, shaking of body
 .5דברים )פרשת כי תבוא( פרק כח פסוק סה
ְ ...ונ ַָת ֩ן יְקֹ ָ֨וק ְל ֥ ָשׁם֙ ֵל֣ב ַרגָּ֔ ז וְכִ ְ ֥ליוֹן ﬠֵ ינַ ֖ יִם ו ַ ְֽדאֲ ֥בוֹן ָנֽפֶ שׁ:
 .6חבקוק פרק ג פסוק ב
תּוֹדיﬠַ ְבּ ֖ ֹרגֶז ַר ֵ ֥חם ִתּזְ ֽכּוֹר:
את ֒י יְקֹ ָ֗וק ָ ֽפּﬠָ ְל ֙ ְבּ ֶ ֤ק ֶרב ָשׁנִ ים֙ חַ ֵ֔יּיהוּ ְבּ ֶ ֥ק ֶרב ָשׁ ִנ֖ים ִ ֑
יְקֹ ָ֗וק ָשׁ ַ ֣מ ְﬠ ִתּי ִשׁ ְמ ֲﬠ ֘ י ֵָר ִ
 .7רמב"ן בראשית )פרשת ויגש( פרק מה פסוק כד
ולכן הנכון בעיני בפסוק הזה שאמר להם יוסף אל תפחדו בדרך .והענין ,כי בעבור נשאם בר ולחם ומזון וטוב מצרים בימי
הבצרות יפחדו אולי בדרך בלכתם יבואו עליהם לסטים ,וכל שכן בשובם עם כל רכושם ולא ימהרו לדבר ,ולכן אמר להם
שילכו בזריזות וימהרו לבא ,כמו שנאמר )בפסוק ט( מהרו ועלו אל אבי ,ואל יפחדו כלל בדרך כי שמו עליהם ,שהוא המושל
בכל ארץ מצרים וחיי כל הארצות ההם בידו ,וממוראו ייראו הכל וילכו ויבאו לשלום:
 .8רש"י בראשית )פרשת ויגש( פרק מה פסוק כד
)כד( אל תרגזו בדרך – ) (1אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכם הדרך.
דבר אחר ) (2אל תפסיעו פסיעהי גסה והכניסו חמה לעיר.
ולפי פשוטו של מקרא יש לומר ) (3לפי שהיו נכלמים היה דואג שמא יריבו בדרך על דבר מכירתו להתווכח זה עם זה ולומר
על ידך נמכר ,אתה ספרת לשון הרע עליו וגרמת לנו לשנאתו:
 .9תלמוד בבלי מסכת סוטה דף כא עמוד ב
היכי דמי חסיד שוטה? כגון דקא טבעה איתתא בנהרא ,ואמר :לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצולה.
 .10רש"י בראשית )פרשת וישב( פרק לז פסוק ב
ועוד נדרש בוח וישב ביקש יעקב לישב בשלוה ,קפץ עליו רוגזו של יוסף .צדיקים מבקשים לישב בשלוה אומר הקדוש ברוך
הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא ,אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה:

