
  
  

  

 'שנה ד                           
 

  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
 )ב' בראשית לז(" אביהם דבתם רעה אל בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את ואת  נער את בני בלההוהוא"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביוכל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביוכל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביוכל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו, , , ,  דבת� רעה דבת� רעה דבת� רעה דבת� רעהאתאתאתאת""""

י יוס� הביא את דיבת� של בני לאה ליעקב על "י ואומר שלפי פירוש רש"ש אינו מסכי� ע� פירושו של ר����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
א� , ולפי זה מי ששנא את יוס� היו בני לאה ולא בני השפחות,  עבדי�אי� לה�רוקו השפחותבבני � מזלזלישהיו 

, ות�אוהב אלוא יוס� היה ה , אותו מיד אחיולא הצילומדוע לא התייצבו בני השפחות לצידו של יוס� ו ,� כא�
הרי ה� היו ארבעה , האחי�יראו מבני השפחות  וא� נאמר ש?מבזי� אות�האחי� שלאביו  אות� ומספר מקרב
ולא רק שלא . כ� שהיו הרוב ולא היה לה� לחשוש מבני לאה, יוס� עצמוהיה ג� את והיה לציד� וראוב� , אחי�

, יוס� היא ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלא הבנת הפסוק לפי א. � הסכימו במכירתו האחילכשנראה התייצבו לצידו אלא שלפי הכתוב 
יה� עלוה יציעקב אביה� כי ,  תמיד בני זלפה נשי אביוע� בלהה ובניע�  היה ,הוא נער ב� שבע עשרה שנהש

 אותו היו שנא שימולכ� , אל אביה�ת� של בני השפחות בידאת מביא יוס� היה ו, ו אותוישרתו עליו שישמרו
שראו שאביה� אוהב אותו  חר אותו לאקנאו בו ושנאו, בני לאה, שאר האחי�ילו וא . בני השפחותהארבעה האחי�

מכ� שכל צא יו, "וישנאו אותו"לכ�  " מכל אחיוכי אותו אהב אביה�", בני לאה, "אחיוויראו : "שנאמר, במיוחד
מביא ה אותו משו� שהיובני השפחות שנאו , משו� אהבת אביוקנאו בו לאה בני , האחי� שנאו את יוס� וקנאו בו

  . זו הסיבה שלא התייצבו בני השפחות לצידו של יוס�. אביה�בת� אל ידאת 
  

   )ח' בראשית לז(" משול תמשל בנו אםהמלוך תמלוך עלינו  לו אחיו ויאמרו"
אור אור אור אור "מסביר ה? "משול תמשל א�... המלו� תמלו�", "משול"וג�  "מלו�"מדוע כופלי� האחי� בשאלת� ג� 

דר� השניה היא וה,  ממש"מלכות"דר� אחת במשמעות של , החלו�את פרש  לכי�ש שני דרהקדוש שי" החיי�החיי�החיי�החיי�
"ממשלה"ואילו ה, ספקשל  היא בגדר "מלכות"ההאחי� הבינו בפתרו� החלו� ש והנה, "ממשלה"משמעות של ב

, בגדר ספקשזה אפילו ? עלינואתה למלו� כוו� מתא�  ה"המלו�: " שאלו אותומלכותהספק כ� על ל, היא ודאית
  ".א� משול"לו  אמרו "ממשלה"ודאות הכנגד ו
  

  )יא' בראשית לז("  בו אחיוויקנאו"
ויראו אחיו כי אותו אהב  ",אומר הכתוב שוב שאחיו של יוס� קינאו בו הלוא כבר נאמר שאחיו שנאו אותומדוע 

ו קנאמתחלהשאר  מברבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיי?  מצד הקנאהההשנאה באעל פי רוב ידוע כי  והרי ,"אביה� מכל אחיו וישנאו אותו
והוא נער ב� , ה� גדולי� ממנושהרי  לא מפני יתרונו עליה�ו,  היה אוהב אותו יותר מה�יה�אבשמפני רק  ס�ויב

,חלומותיולה� את פר יאבל עתה אחרי שס, ה לווואי� אד� מקנא בחברו אלא בכיוצא בו ושו, שנהשבע עשרה 
זהו ו,  קנאהה עליה�התלבשעליה� לכ� ד למלו� יהוא עת ש הבינו,� חלומותמחוכמי� בפתרווחכמי� שהיו  ,�אחיוה

  . במעלה שהיו רואי� בושקינאו  " אותוויקנאו: "הכתובלא אמר ו "ויקנאו בו: "הכתובלשו� 
  

  )כא' בראשית לז(" ויצילהו מידםוישמע ראובן "
וס� לבור שהיו בו מדוע משבחת התורה את ראוב� ואומרת שראוב� הציל את יוס� הלוא הוא הציע להשלי� את י

חשבו רצו להרוג את יוס� משו� ש� האחיש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר" ה, אלא?  הא� לזה יקרא הצלהשי� ועקרבי�נח
השליכו את , שלפי עצתו של ראוב�, בזהו,  שנהשלוש עשרהגיל יני אד� דני� מבדו, שהוא חייב מיתה בדיני אד�

עשרי� גיל בדיני שמי� דני� רק מולכ� יש בזה הצלה כי , לשמי�של יוס� דינו ה� בעצ� מסרו את , יוס� אל הבור
  .  שנה שבע עשרהב� רק ההיבאותו השלב ויוס� שנה 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   ) א'בראשית לז(" יורי אבורץ מגבא יעקב וישב"
ה לא דיי� לצדיקי� ה לא דיי� לצדיקי� ה לא דיי� לצדיקי� ה לא דיי� לצדיקי� """"צדיקי� מבקשי� לישב בשלוה אמר הקבצדיקי� מבקשי� לישב בשלוה אמר הקבצדיקי� מבקשי� לישב בשלוה אמר הקבצדיקי� מבקשי� לישב בשלוה אמר הקב, , , , ביקש יעקב לישב בשלוה קפ" עליו רוגזו של יוס�ביקש יעקב לישב בשלוה קפ" עליו רוגזו של יוס�ביקש יעקב לישב בשלוה קפ" עליו רוגזו של יוס�ביקש יעקב לישב בשלוה קפ" עליו רוגזו של יוס�""""

        ).).).).יייי""""רשרשרשרש ( ( ( (""""הההההזהזהזהזל� ל� ל� ל�  אלא שמבקשי� לישב בשלוה בעו אלא שמבקשי� לישב בשלוה בעו אלא שמבקשי� לישב בשלוה בעו אלא שמבקשי� לישב בשלוה בעול� הבאל� הבאל� הבאל� הבאלעולעולעולעומה שמתוק� לה� מה שמתוק� לה� מה שמתוק� לה� מה שמתוק� לה� 
 רבי אלעזר ,רבנו הקדושכמו צדיקי� אנו יודעי� על כמה וכמה ? "ביקש יעקב לישב בשלוה"וכי מה הפסול בזה ש

, ב� עזריה ורב אשי שזכו לתורה וגדולה ולא חסרו דבר כל ימי חייה� ולא נתייסרו ולא קפ" עליה� שו� רוגז כלל
 שההבדל בי� יעקב לצדיקי� אחרי� הוא רבי עקיבא איגררבי עקיבא איגררבי עקיבא איגררבי עקיבא איגרמתר" ? "קפ" עליו רוגזו של יוס�" רק ליעקב דועומ
חלק� בעול� יהיה יראי� וחרדי� מה , בכל זאת ה� דואגי�  הזהעול�מה בלא חסר לה� מאולמרות שהצדיקי� ש
א� יחיו כל שסימ� שהיה לו יעקב אבינו אצל כ� מה שאי� , בשלוה גמורההיו י אללעול� ה� ומחמת חרדה זו  ,באה

 �ועל כ, שהיה בשלוה גמורהאיפה וצא י ,חשש ולא דאג מחלקו בעול� הבאלא לכ� בניו הרי הוא ב� עול� הבא ו
דאגת הצדיקי� מחלק� לו את ר יחזדבר זה ה ו,שמא מת, עלה בגורלוה לא היה יודע מש ,קפ" עליו רוגזו של יוס�

  . ס� שוב אי� הסימ� בידושהרי א� מת יו, בעול� הבא
  

  )  ד'בראשית לז( " א יכלו דברו לשלוםולוישנאו אותו "
ד אחצד אי� ו, כללדברות יל המצב ששאי� מגיעי� ל, ה בכל מחלוקתבעי עיקר הוזאומר ש  יהונת� אייבשי" יהונת� אייבשי" יהונת� אייבשי" יהונת� אייבשי"רבירבירבירבי

עו הבריות ידואילו ,  ביניה� אולי היו באי� לידי שלו�רדבהיו מנסי� ל אילו � א,ולהבינוצד השני להאזי� לשמוכ� 
  .  רוב נוכחי� לדעת שאי� על מה לריב כללפי היו על , דבר ביניה�ילה

  

  )יא' בראשית לז(" ו אחיובויקנאו "
ואילו אחר החלו� שני " וישנאו אותו: "אחר החלו� הראשו� נאמר, ישנו הבדל בתגובת האחי� לשני החלומות

מדובר על , חלו� האלומותדהיינו  ,� הראשו�חלושב" בית הלויבית הלויבית הלויבית הלוי"מבאר ? מה פשר ההבדל" ויקנאו בו: "נאמר
, ואילו בחלו� השני, "ו אותוישנאו"והאחי� לא קנאו בהישגי� גשמיי� לכ� נאמר רק , יני� גשמיי�יענהישגי� ב

  .  "בוו נאויק"כ� כתוב ועל זה כ� קנאו בו אחיו ל, י�רוחניכא� מדובר כבר על הישגי� , חלו� הכוכבי�
  

   )ד י'בראשית לז( "יךם אחלואת שלך נא ראה "
השתדל לראות רק את  מבאר את הפסוק על דר� המוסר ולומד מהפסוק שהאד� צרי� ל� מפשיסחה� מפשיסחה� מפשיסחה� מפשיסחהייייבונבונבונבונ    רבי שמחהרבי שמחהרבי שמחהרבי שמחה 

של את מעלותיה� לראות , � שלה�פגמיהאת לראות  לאו ,"י�� אחלואת שנא ראה  ",הדברי� הטובי� שיש באחיו
   . את חסרונותיה�לראות  לאוחבריו 

  

   )טו' בראשית לז (" איש והנה תועה בשדהוימצאהו"
: שנאמרקי� והבל סיפור  הנאמר ב"השדה"י� יטעה בעניוס� שאומר ו דרשמבאר את הפסוק על דר� ה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה
מה שקרה להבל ע� קי�  ל� לבייוס� לשעל  הישה )ח' בראשית ד("  ויהרגהואחיוהבל  ויק� קי� אל ויהי בהיות� בשדה"

היא בגלל השדה קי� שהרג את אחיו הסיבה שסבר שטעה ויוס� אלא ש, אחיוהבל  אתהרג גרמה לכ� שקי� שהקנאה 
 וזוהי סיבה ,שכל אחד טע� לבעלות עליה ,על עסקי שדההכוונה שהתווכחו  "ויהי בהיות� בשדה"שנאמר מה היינו ד

וזו אינה , פסי�הונת  כת� אליו היא בגללקנאתהלוא כל כי , הויהרגואי� סיבה ש ,סבר יוס�, ואחיאצל אבל , חשובה
שדה הנאמר אצל קי� ה " תועה בשדהוהנה: "אמר הכתובשו זה, שדהה כמו הבעלות על הקנאבאותה דרגה של ה

  . נפשורצחועל דבר מועט יקו� איש על רעהו אפילו ש שטבע הקנאה מחייביוס� ו ולא ידע  אותהטעה
  

   )כו'  לזבראשית(" מה בצע כי נהרוג את אחינו לכו ונמכרנו לישמעאלים"
ה התורה  מגנוולעומת, שיש בו נחשי� ועקרבי�, "השליכו אותו אל הבור "הציע את ראוב� שתמשבחהתורה מדוע 

? שלכאורה מסוכ� הרבה פחות מהשלכה לבור מלא בנחשי� ועקרבי�, "לכו ונמכרנו לישמעאלי�"את יהודה שהציע 
דהיינו מתו�  ,בנחשי� ועקרבי�מלא בתו� בור לו באר" ישראל אפישעדי� לחיות  י�י�י�י�''''רבי חיי� מוולוזרבי חיי� מוולוזרבי חיי� מוולוזרבי חיי� מוולוזלומד מזה 

  .להיות עבד בבית אדוני�ר" ואאשר לחיות בחו" למ ,קושי ומצוקה
  

  ) ח'בראשית לט(" ניו״וימאן ויאמר אל אשת אדו
ואחר כ� לסרב לקיי� את , "ניוויאמר אל אשת אדו", מדוע הוא מסרב, לכאורה היה על יוס� קוד� להסביר את מניעיו

? מדוע, "ויאמר, וימא�", קוד� ממא� ואחר כ� מסביר, ואילו בפסוק אנו רואי� שיוס� נוהג אחרת, "א�וימ", בקשתה
להביע התנגדות תקיפה , בראש ובראשונה, עליו, עבירהבצע שדל אד� לבאי� לכאשר ש" שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"מסביר ה

אחר  רק". אסורזה כיו� ש, וניי�מעאיני ": קוד� כל ובהחלטיותעליו להכריז ,  לסירובטע� ונימוקנתינת לא ל ,לשידול
ע�  יוס�וכפי זה נהג . אחרי�את הלהסביר את עמדתו בנימוקי� הגיוניי� ובדברי� העשויי� לשכנע הוא  רשאי �כ

 ה� ,ויאמר אל אשת אדוניו: "יוס�סביר מסירוב לפיתוי אחר הו .�י סירוב מוחלט ותק"%וימא�, ראשית: אשת פוטיפר
  . י�%קלו&הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לא  אעשה�איו ...ידע אדוני לא
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