
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )א' בראשית לז("  יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנעןוישב" 

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (גזו של יוס�גזו של יוס�גזו של יוס�גזו של יוס�ווווקש יעקב לישב בשלוה קפ	 עליו רקש יעקב לישב בשלוה קפ	 עליו רקש יעקב לישב בשלוה קפ	 עליו רקש יעקב לישב בשלוה קפ	 עליו רביביביבי""""
וישבוישבוישבוישב" : לומרהכתובהיה צרי� " מגורי�מגורי�מגורי�מגורי�"ו" ישיבהישיבהישיבהישיבה"שואל מדוע משתמש הכתוב בשני מושגי� בו זמנית " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

באר	"לא ברור ג� מדוע מזכיר לנו הכתוב שמדובר  ?" אביומגורימגורימגורימגורי יעקב באר	 ויגרויגרויגרויגר" או " אביוישיבתישיבתישיבתישיבתיעקב באר	 
ביקש כי יעקב , נו נוהג כמו יצחק אביושאיאשי� את יעקב הלומתר	 שבדר� זו בא הכתוב ? וכי לא ידענו זאת, "כנע�
היה שלא כמו אביו יצחק ש " אביומגורימגורימגורימגורי"שהוא  במקו� ההזול�  בעול� הזה ישיבה של קבע להיות כתושב בעתתתתלשבלשבלשבלשב

ומזכיר הכתוב שמדובר  .) ג'בראשית כו( "גור באר	 הזאת"ה "פי שאמר לו הקבכ וכאורח נטה ללו� כגרכגרכגרכגר ההזול� בע
'כגבראשית ( " אנכי עמכ�ותושבגר : "אבינואברה� כפי שאמר שלו היתה  יצחק תושב כי היהשבה  אר	 "באר	 כנע�"

 ומה , לוהיא כי ירושה , ג� יצחק היה תושב באר	 כנע�,�כ�  א. וא� לא אטלנה מ� הדי�,א� תרצו הריני גר, דהיינו )ד
.  שלובאר	בה של שלוה אפילו שלא יבקש לו ישי, כלומר, ההזול� עבלגרות הכוונה  "גור באר	"ה "שאמר לו הקב

  ". עליו רוגזו של יוס�	 קפ"� לכ" ביקש לישב בשלוה"מוהו אלא ויעקב לא למד ממנו לעשות כ
  

  )ג' בראשית לז("  בן זקונים הוא לוכי"
 שהיה  שהיה  שהיה  שהיה אחראחראחראחרדבר דבר דבר דבר . . . . שכל מה שלמד מש� ועבר מסר לושכל מה שלמד מש� ועבר מסר לושכל מה שלמד מש� ועבר מסר לושכל מה שלמד מש� ועבר מסר לו, , , , ואונקלוס תרג� ארי בר חכי� הוא ליהואונקלוס תרג� ארי בר חכי� הוא ליהואונקלוס תרג� ארי בר חכי� הוא ליהואונקלוס תרג� ארי בר חכי� הוא ליה. . . . שנולד לו בעת זקנתושנולד לו בעת זקנתושנולד לו בעת זקנתושנולד לו בעת זקנתו""""

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (� שלו דומה לו� שלו דומה לו� שלו דומה לו� שלו דומה לוזיו איקוניזיו איקוניזיו איקוניזיו איקוני
נשע� על ידו היה האב ו,  אות�שרתוי �עמה הישיאחד מבניה� הקטני� ת את קחהיה למנהג הזקני�  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלדעת 

את לקח יעקב בא הכתוב לומר לנו ש ו.ו לזקוניו אותשרתב� המ, כלומר "ב� זקוניו" נקראוהוא , פרד ממנונתמיד לא 
  . הצא� במקו� רחוקאחיו לרעות את ע� יוס� ל� הולכ� לא , ת אותו וישרוהיה עמו תמיד, מטרה זויוס� ל

  

 ) אי' לזבראשית (" ברדאו בו אחיו ואביו שמר את הקניו"

ביטול וחלומותיו  ס�ו יכי אחרי שאביה� ביטל את כל דברי, ה התנהגות� של האחי� כלפי יוס�איפלמאורה כל
שלמרות מה שאמר יעקב ואשר ביטל את " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מתר	 ה? קנאו בו אחיו, בכל זאת, מדועא� כ� , מוחלט

ומה שביטל יעקב את דברי , אוכי אמנ� לא דבר רק ה, ווהבינ, "שמר את הדבר"אביה� דברי יוס� הרגישו האחי� ש
יוס� את ביעקב  ראה ובעומק לב� א, שנאהההרהורי לבטל את וממנו ת קנאת אחי�  אקירק למע� הרחיוס� היה 

אמר קוד� נלמה שהוא הסיבה " ואביו שמר את הדבר"יוצא שמה שנאמר לפי זה ו. "מר את הדברש"לכ� ו, עתידותה
 . "אביו שמר את הדבר" יע� כי " אחיוו בויקנאו: "וזוהי הבנת הכתוב, " אחיוו בויקנאו"

  

  )כא' בראשית לז("  מידםויצילהווישמע ראובן "
ויצילהו "י� ונחשי� והתורה מגדירה זאת כהצלה ראוב� מיע	 לאחי� להשלי� את יוס� לבור עמוק מלא עקרב

ומתר	 שההצלה של ראוב� ? איזו מי� הצלה זו להשלי� נער קט� לבור כזה, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה". מיד�
 כ� נומה שאי,  מהשמי�תחייב מיתההמי שלא ג� את להרוג ת יכוליש  ,בעל בחירה ורצו�שהוא , נובעת מכ� שלאד�

: זוהי כוונת הכתובו, תחייב מיתה לשמי�א� כ� האד� ה אלא ,אד�שו� בלא יפגעו אלו , חיות רעותכשמדובר ב
ה� , שה� בעלי בחירה, כי א� יהרגוהו האחי� .ההבחירהאד� בעל זכות מיד דהיינו הציל את יוס�  "ויצילהו מיד�"

מכ� אי� ראיה ו, לומותאת החתבטל שלה� הבחירה עצ� כי , "חלומותיוונראה מה יהיו "אמרו יסתרו בזה את מה ש
  .  ובדה את הדברי� מלבושקרשיוס� דיבר 
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   )ב' בראשית לז(" ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם" 
 ומזלזלי� בבני  ומזלזלי� בבני  ומזלזלי� בבני  ומזלזלי� בבני ,,,, שהיו אוכלי� אבר מ� החי שהיו אוכלי� אבר מ� החי שהיו אוכלי� אבר מ� החי שהיו אוכלי� אבר מ� החי,,,,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    %%%%    את דבת� רעהאת דבת� רעהאת דבת� רעהאת דבת� רעה""""

וישחטו שעיר עזי� במכירתו ולא וישחטו שעיר עזי� במכירתו ולא וישחטו שעיר עזי� במכירתו ולא וישחטו שעיר עזי� במכירתו ולא     %%%%     על אבר מ� החי על אבר מ� החי על אבר מ� החי על אבר מ� החי::::שלשת� לקהשלשת� לקהשלשת� לקהשלשת� לקהובובובוב. . . .  וחשודי� על העריות וחשודי� על העריות וחשודי� על העריות וחשודי� על העריות,,,,השפחות לקרות� עבדי�השפחות לקרות� עבדי�השפחות לקרות� עבדי�השפחות לקרות� עבדי�
ועל העריות ועל העריות ועל העריות ועל העריות , , , , לעבד נמכר יוס�לעבד נמכר יוס�לעבד נמכר יוס�לעבד נמכר יוס�    %%%%     ועל דבה שספר עליה� שקורי� לאחיה� עבדי� ועל דבה שספר עליה� שקורי� לאחיה� עבדי� ועל דבה שספר עליה� שקורי� לאחיה� עבדי� ועל דבה שספר עליה� שקורי� לאחיה� עבדי�....אכלוהו חי כדי שילקה בשחיטהאכלוהו חי כדי שילקה בשחיטהאכלוהו חי כדי שילקה בשחיטהאכלוהו חי כדי שילקה בשחיטה

        ))))יייי    """"ששששרררר" (" (" (" (ותשא אשת אדוניוותשא אשת אדוניוותשא אשת אדוניוותשא אשת אדוניו    %%%%שספר עליה� שספר עליה� שספר עליה� שספר עליה� 
כיצד  , אמתהיולא דברי יוס� וא�  ?כשל בשלושת�מדוע נ, אמתהדברי� שאמר יוס� היו דברי א� , "טורטורטורטור"שואל ה

אפילו א� א� , 	 שאכ� דברי יוס� היו אמת לאמיתהומתר? דיבה רעה כזאת יוס� נכשל בהוצאת צדיק כמוזה קרה ש
 חטא הטובי ש:)פסחי� קיג(בגמרא וכמו שמצינו ש, עד יחידלומר את דבריו היות שהוא לו אסור היה , בדבריו אמת ההי

  .  נענש, ד יחידיעהיה ש, דווזינג
  

  )ה' בראשית לז( "ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנוא אתו" 
שהוא חושב הוא רצה להראות לה� , "ויגד לאחיו", בזה שיוס� מספר את החלו� לאחיו ש" באר מי� חיי�באר מי� חיי�באר מי� חיי�באר מי� חיי�"מובא ב

אלא , האחי� לשנוא את יוס�מדוע הוסיפו , � כ�א,  אלא לאוהבאי� מספרי� חלו� לשונאידוע שכי , ואות� לאוהבי
  . "ויוסיפו עוד שנוא אותו: "נאמרלכ� , זאת לשקר כי ה� החזיקו אותו לשונאאת האחי� חשבו ג� ש

  

  )כא' בראשית לז("  נכנו נפשלאוישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר "
 א� , את יוס� מיד�ל להציוהוא רצה, לשמוע שכוונת אחיו היא להרוג את יוס�קשה  מבאר שלראוב� היה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

לכ� נהג , שהוא חומל על יוס� והאחי� לא היו נשמעי� לו היה מראה בדבריו "לא נכנו" הוא ידע שא� יאמר לה�
למה , א� אני דואג לכ�, באמת מגיע ליוס� למות, דהיינו, "למה נכנו נפש: "ראוב� בחכמה ופנה אל האחי� ואמר

 ," דמואל תשפכו: " ולא אמר"ל תשפכו ד�א: "לה� אמרג� כ� לו. כו נפש שו� אד�שאת� תלכלכו את ידיכ� ות
  . ד�שלא תהיו שופכי אני רק דואג לכ� ,  ואי� אני מקפיד על דמוס�יו ת אנאוכ� שמו ג� אנכי כ,כלומר

  

  )  כז'לזבראשית ( "אחינו בשרנו הוא וידנו אל תהי בולכו ונמכרנו לישמעאלים "
 אביו מזריע הלוב� שממנו עצמות וגידי� וצפרני� ומוח  אביו מזריע הלוב� שממנו עצמות וגידי� וצפרני� ומוח  אביו מזריע הלוב� שממנו עצמות וגידי� וצפרני� ומוח  אביו מזריע הלוב� שממנו עצמות וגידי� וצפרני� ומוח ....ה ואביו ואמוה ואביו ואמוה ואביו ואמוה ואביו ואמו"""" שלשה שותפי� יש באד� הקב שלשה שותפי� יש באד� הקב שלשה שותפי� יש באד� הקב שלשה שותפי� יש באד� הקב::::תנו רבנ�תנו רבנ�תנו רבנ�תנו רבנ�""""

ה נות� בו רוח ונשמה ה נות� בו רוח ונשמה ה נות� בו רוח ונשמה ה נות� בו רוח ונשמה """" והקב והקב והקב והקב,,,, אמו מזרעת אוד� שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעי� אמו מזרעת אוד� שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעי� אמו מזרעת אוד� שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעי� אמו מזרעת אוד� שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעי�,,,,שבראשו ולוב� שבעי�שבראשו ולוב� שבעי�שבראשו ולוב� שבעי�שבראשו ולוב� שבעי�
        .).).).)נדה לאנדה לאנדה לאנדה לא" (" (" (" (וקלסתר פני� וראיית העי� ושמיעת האוז� ודבור פה והלו� רגלי� ובינה והשכלוקלסתר פני� וראיית העי� ושמיעת האוז� ודבור פה והלו� רגלי� ובינה והשכלוקלסתר פני� וראיית העי� ושמיעת האוז� ודבור פה והלו� רגלי� ובינה והשכלוקלסתר פני� וראיית העי� ושמיעת האוז� ודבור פה והלו� רגלי� ובינה והשכל

ויוס� נולד מרחל , הלוא הבשר בא מצד הא�" בשרנו"ו לא ברור מדוע מגדיר יהודה את יוס� כלפי הגמרא שלפנינ
מש� מש� מש� מש� "ומתר	 ה". בשרנו", א� אי� ה� מאותו הבשר, "אחינו", ויהודה נולד מלאה כ� שאמנ� אחי� ה� מהאב

" עבר"יוס� לאחר שלאה התפללה ו, לאהשל יוס� היה בבט� שבתחילת העיבור  אאאא""""המהרשהמהרשהמהרשהמהרשלפי מה שמביא " חכמהחכמהחכמהחכמה
 "בשרנו"ו , מצד האב"אחינו" ," בשרנואחינו"יהודה יוצא א� כ� שנכו� אמר ,  ולאה ילדה את דינהרחלשל בט� ל

 . אוד� שממנו הבשרביוס� את ההזריעה זאת שהיא שלאה אימו , �אהמצד 
  

   )א' בראשית לט(" ויוסף הורד מצרימה"
ומתר	 שבאה ? שת יוס� ואשת פוטיפר לפרשת ער ואונ�נסמכה פרמדוע :  מסלוני� מסלוני� מסלוני� מסלוני�))))השניהשניהשניהשני((((� � � �     רהרהרהרהרבי אברבי אברבי אברבי אבשואל  

ובכל , מקו� בו הוא מוג� ה� מבחינה גשמית וה� מבחינה רוחנית, בביתונו שיתכ� מצב שהאד� יהיה ללמד סמיכות זו 
רחוק מהמטריה הרוחנית של , במצרי�מצד שני רואי� שאד� נמצא ו,  וישחית את מעשיונהג כמנוולהוא ית זאת 
  . ותיקצד זאת מתנהג בובכל, אביו

  

   )ח 'בראשית לט( "הן אדני לא ידע אתי מה בבית ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת"
נחל " באאאא""""החידהחידהחידהחידמתר	 ? מה הקשר בי� דיני ממונות לעריות, לא ברור מהוא הקל וחומר שעונה יוס� לאשת פוטיפר

 דרש קלבא יוס� ו .)בבא בתרא קסה( "ותרוב� בגזל ומעוט� בערי":  על עברות האנשי�ל"אמרו חז לפי מה ש" קדומי�
  ?  כשל בעריותאי� אוכל להרשות לעצמי להי, ני נאמ� בעיני אדני על הגזלכיו� שא: ואמר, עצמומוחומר 

  

   )יב- יא'בראשית לט( "ויעזב בגדו בידה... ותתפשהו בבגדו... ויבא הביתה לעשות מלאכתו" 
רבי מאיר רבי מאיר רבי מאיר רבי מאיר מתר	 ? מה חשיבותו להבנת המקרה,  של יוס�"הבגד"מדוע מדגיש הכתוב מספר פעמי� את עניי� 

 שלבש בבואו למצרי� ויתלבש בבגדי את המלבושי� המסורתיי�ה שנשג� א� י,  לעצמויוס� חשבש ����אאאאמפרמישלמפרמישלמפרמישלמפרמישל
תפשה אותו פוטיפר  אשתראה שכיו� שא� . שאר צדיקילא יפריע לו הדבר ויכול הוא לשמור על עצמו ש, המצרי�

� בגדיהבי� שהו, אאב של בית  המסורתיונזכר בלבוש ,השיאו לדבר עבירה מנת ללע, "וותתפשהו בבגד", בבגדו
  . החוצהמהר מלט נו, "בידהבגדו "לכ� השאיר יוס� את , שלבש גרמו לה לחשוב שיוס� יחטא" מודרניי�"ה

לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   

 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר, אריה בן מינה, ישראל בן טובה, עינבר בת אביבה
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