
 

 טיפ מהפרשה -לומדים לחיות בריא -נתי רגב

 

 בראשית

 לא כל הזמנים שווים אצל בני האדם.

  גם לא כל השעות שוות בעיני השטן.
 דרכו לישב ולצפות, אימתי יוכל הוא לקטרג ולגבות את חובו.

 

 ת דרכיהן של השניים.עד שמגיעה לה שעת הסכנה, בה מצטלבו

מקטרג הוא השטן בפני הבורא ומעיין הוא הבורא בדינו של 

 האדם.

 יבוא בעל הדין ויגבה את חובו.

 

 אז השמרו לכם משעת הסכנה!

 אפילו יעקב אבינו חשש מפניה.

 

 

וכך אנו קוראים בפרשת 

ויגש, על דברי יהודה ליוסף 

 בהקשר בנימין:

וקרהו … "ועזב את אביו

 ית מד,כג()בראש אסון"

"שאין השטן  -כותב רש"י

 מקטרג אלא בשעת סכנה".

 

 

 

 ויגש
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 בראשית

 

לו רק ידע אדם כמה צריך הוא להיזהר בכבוד אביו. ועד כמה שזה 

נראה מוזר ואולי גם פחות נימוסי, בכבוד אביו יותר מבכבוד 

 זקנו.-סבו

למרות שהסבא אוהב יותר את הנכד ומתגאה בו, כדברי הפסוק 

י בנים", הרי שהבן מתגאה דווקא יותר באביו, "עטרת זקנים בנ

 כהמשך הפסוק "...ותפארת בנים על אבותם".

כמובן, עד שהאב בעצמו יהפוך לסבא, שיתגאה בנכד, שיתגאה 

 באבא...

 

וכך אנו קוראים בפרשת ויגש, על יעקב שזובח זבחים דווקא 

ר לֹו, וַ לאלוהי אביו יצחק:  ָכל ֲאשֶׁ ָרֵאל וְׂ שְׂ ַסע יִּ ֵאָרה ָשַבע "ַויִּ ָיֹבא בְׂ

ָחק" צְׂ יו יִּ ים ֵלאֹלֵהי ָאבִּ ָבחִּ ַבח זְׂ זְׂ  )בראשית מו,א( ַויִּ

"חייב אדם  -כותב רש"י

בכבוד אביו יותר מבכבוד 

זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא 

  באברהם".

 

ועל יוסף שאוסר את 

מרכבתו לקראת אביו יעקב, 

"הוא עצמו  -כותב רש"י

אסר את הסוסים למרכבה 

 לכבוד אביו".להזדרז 

 

 

 ויגש
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 בראשית

  האם יצא לכם פעם להשתתף עם הציבור?
אין כוונתי לחגיגה המונית או לתשלומי הארנונה, אלא להיות 

שותף בצער הציבור, כלומר, אם יש עכשיו עת צרה כללית כמו 

מגפה המונית, מלחמה או בצורת נוראית, אז גם אתם שותפים, 

 ת:ולא אומרים משפטים כדוגמ

לי", "אני דווקא מסתדר וטוב "שלום עלייך נפשי!", "זה לא נוגע א

 לי"

 

 ?איך משתתפים בדיוק

 ,אומרים פרק תהילים או שניים, שואלים במה אפשר לעזור

 ...ומתנהגים קצת כאילו גם אנחנו בצרה ממש "מתמסכנים"

 

ת אֶׁ " :וכך אנו קוראים בפרשת ויגש אֶׁ יו וְׂ ת ָאבִּ ֵכל יֹוֵסף אֶׁ ַכלְׂ ָחיו, ַויְׂ

י ַהָטף פִּ ם, לְׂ חֶׁ יו לֶׁ ֵאת ָכל ֵבית ָאבִּ  )בראשית מז,יב(  "וְׂ

בות "- "כותב הספורנו ַהרְׂ ָידו לְׂ ָהָיה בְׂ י שֶׁ י ַהָטף. ַאף ַעל פִּ פִּ ם לְׂ חֶׁ לֶׁ

ַמן  זְׂ ָרָכה: בִּ בְׂ רוָנם לִּ כְׂ ָרם זִּ ָאמְׂ ת, כְׂ קֶׁ פֶׁ ָדה ַמסְׂ מִּ ם בְׂ ם ָמזון ָנַתן ָלהֶׁ ָלהֶׁ

צַ  בּור ָשרּוי בְׂ ַהצִּ ה, שֶׁ תֶׁ שְׂ אֶׁ אַכל וְׂ י וְׂ ֵביתִּ ַער, ַאל יאַמר ָאָדם: ֵאֵלְך לְׂ

י שִּ ְך ַנפְׂ ָשלום ָעַליִּ   .)תענית יא, א( "וְׂ

 

 

 

 

 

 

 ויגש


