
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )יח' בראשית מד(" כי כמוך כפרעה...  יהודה ויאמר בי אדוני ידבר עבדך דבר באזני אדוני אליוויגש"

הלוא יהודה היה  "ויגש"לומר הכתוב  הוצר� דועמ, ראשית:  מספר קושיות על הפסוקהקדוש מקשה" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
ומוב� הדברהיות שברור , "אליו"לומר תיבת הכתוב  לא היה צרי� ,שנית ?עמובאמצע שיחה היה וקרוב אליו 

�כי כמו�" "וניבאזני אד"ו" בי אדוני"אומרו מה היתה כוונת יהודה לומר ליוס� ב, שלישית ?שהגישה היא אל יוס
, הוא שה� יושבי� על כסא ר�מנהג המלכי� שידוע על פי ה הקדוש קושיות אלו" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ומתר� ה? "כפרעה

 �א� לדי� או , לפגישה ע� המל� ד�בא אכאשר  ו.גדולי המלכות ושריה� ויועציה�ולפניה� יושבי� בצורת גור
�המצב  היה �כ. ד מחו� לגור� ומש� הוא נושא את דברואי� הוא נעמד בי� המל� והשרי� אלא הוא עומ, למשא ומת

ועמד פנימה אל הגור� נכנס יהודה  שו פירוש"ויגש אליו: "לכ� כשנאמרו, ע� יהודה בעת שדבר ע� יוס� עד עכשיו
שיתרצה לו לדבר ביחוד וביקש מאת המל� ,  המל�ידבריו זולתהשרי� את  ישמעו שלא כדי ,בי� המל� ובי� השרי�

בקשתי היא לומר את דברי אלי� , דהיינו" בי אדוני ידבר נא עבד� דבר באזני אדוני: "והי הכוונה באומרוזו, "אליו"
הקדי� יהודה , החוצפה שבשאלהס על ושלא ימהר לכעכדי להרגיע את יוס� ו. שיגיעו הדברי� לאזני� בלבד בלבד
 הטע� לבקשתי נובע ממה שנאמר כלומר כל "כי כמו� כפרעה: "והוסי� ואמר, "ואל יחר אפ� בעבד�: "ואמר

כל [ :)ז י"ע(" שדו ליה לקמוניא חלילא) מלכא(כל דזכי : " כאשר ניצח את המל� בדבריוקטיעא בר שלו�בגמרא ל
כנס היה נ , בפני השומעי�יוס�מנצח בדבריו את א� היה יהודה , כ�ל] המנצח את המל� מושל� לבית מלא עפר

 שיוס� לא יטע� נגד בקשתו זו שאי� סיבה להיענות לבקשתו היות שאי� הוא בכדיו, מל�את הסכנת מות מדי� נוצח ל
על נפשו יהודה מבקש ולכ� , שוהבעניי� זה � כודינ, "כי כמו� כפרעה: "הוא המל� הקדי� ואמרפרעה המל� אלא 
כיו�, מל�האת נוצח של בדי� היה ולא י, בזוי למל�בזה אי� , יובטענות אותו ינצחא� ג� כ� ש, י יוס�לדבר באזנ

  .  בלבדבינו לבי� המל�הדברי� ה� ש
  

   )יח' בראשית מד("  אליו יהודה ויאמר בי אדוניויגש"
 כלומר אנחנו מביני� שכל הסיפור של גניבת )טז' בראשית מד( "י� מצא עו� עבדי�קל&הא"ליוס� שאמרו האחי� אחר ל

מצא לו : "כאומרי�, על עוו� מכירת יוס�ה לגבות מאיתנו את העונש "הקברוצה הגביע הוא עלילה שבאמצעותה 
בראשית ( "אבל אשמי� אנחנו על אחינו: "כפי שכבר הודו והכירו בחטא� כשאמרו " את חובולגבותבעל חוב מקו� 

כלומר יהודה בא להצדיק את העובדה שדוקא , "בי אדוני: "אומר יהודה, "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה, לאחר כל זאת. )כא' מב
הוא , אותנוסבב לנו כל הקורות שלדעתנו הוא זה אשר  ,�ועוהאותו  בויכוח מול יוס� וטוע� שהוא נכנס לעובי הקורה

וירד יהודה " :נאמרי על ה"למדנו מפירוש רששכפי , דבר שבאמת היה, שאר האחי�תלוי בי יותר מבאשמתי והוא 
ואילו אמרת לנו להשיבו היינו  אתה אמרת לנו למוכרו ואמרוהורידוהו מגדולתו שהאחי�  ) א'בראשית לח( "מאת אחיו

   .והיות שהאשמה היא ביהודה יותר משאר האחי� הוא זה שצרי� לשאת בעונש ולהשאר עבד.  זאתעושי�
  

  )כב' בראשית מה( " נתן שלש מאות כסףולבנימן"
 שהמתנה שנת� יוס� לבנימי� היא בעצ� קנסרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר ? "כס�שלש מאות "מדוע נת� יוס� לבנימי� דוקא 

אמר רבי יהושע ב� לוי המוכר עבדו לעובד כוכבי� קונסי� אותו עד עשרה : "לפי הדי� המובא בגמרא, לשאר האחי�
עבד יגח השור או אמה כס� שלשי� שקלי�  א�":  שקלי� מהנאמרדמי העבד שה� שלשי�וידוע ש .)גיטי� מד(" בדמיו

זהו סכו� הקנס שהיו חייבי� האחי� לשל� ,  מאות א� כ� עשר פעמי� שלושי� ה� שלוש)לב' שמות כא(" ית� לאדניו
  .  בעוו� מכירת יוס� למצרי� שה� עובדי כוכבי�
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  ) כו 'מהבראשית (" ויפג לבו כי לא האמין להם"  
הקדוש את הפסוק " אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"מפרש ה? מדוע שלא יאמי� לה� "י לא האמי� לה�כויפג לבו "לא ברורה לשו� הכתוב 

כי לא האמי� : "ומה שנאמר, כל הזמ� שיוס� חי ולכ� סרב להתנח� על מותוהאמי� ב בצורה אחרת ואומר שיעק
   ".טרו� טור� יוס�"אז לא האמי� לה� ש , מתייחס לזמ� שהביאו אליו את כתונת יוס� טבולה בד�" לה�

  

  ) א' מובראשית ( " י אביו יצחקקל-ויזבח זבחים לאויבא בארה שבע "
הוא פוחד מהשפעת� השלילית של , שש מאוד מהירידה למצרי� ע� כל משפחתוחויעקב ש "אזני� לתורהאזני� לתורהאזני� לתורהאזני� לתורה"מובא ב

פועל יעקב לחזק את בניו , טר� ירידתו למצרי�, לכ�, �מצרישיבואו להתבולל ש� בד המצרי� על צאצאיו ע
עמודי�  )ב' אבות א(" תורה עבודה וגמילות חסדי�", קרב� את שלושת העמודי� עליה� עומד העול�להשריש בו

לקו� ש� ארזי� ": שעל כ� נאמר במדרש ,"ויבוא בארה שבע", שבע לבארלכ� נוסע הוא , על ידי האבותחזקו והש
 .לחזק את עמוד גמילות החסדי�,  הפונדק שנטע אברה�,לקחת עמו את מדת האשל, כלומר" שנטע זקנו אברה�

פחד "יו את עמוד העבודה של בבנהוא חזק ל ידי זה מוע, "י אביו יצחקקל&זבחי� לא"בח ש� וזיעקב  �כר אח
ואמרו במדרש שהמטרה היתה " להורות לפניו גושנה"י ששלח את יהודה ל ידע יעקב ה חיזקתוראת עמוד ה". יצחק

   .ללמוד בו תורה, כלומר "לתק� ש� בית הוראה"
  

  ) ג' מובראשית ( "אנכי ארד עמך ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך " 
אישור ואפילו ' מבי� יעקב שיש בדברי ה" אל תירא מרדה מצרימה"ה ליעקב "וד� אומר הקבלאחר שבפסוק הק

לאיזה , מדוע נגזר עליו לרדת למצרי�שיכול יעקב לבוא ולתמוה " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה, דרישה שירד מצרימה
� כי זו היא האר� לאר� כנע� ולהשאר שעלות נאמר לסבו לאברה� הרי ,  למצרי�סיבה נועדה ירידה זואיזו תכלית ו

העני� של מכירת שליעקב ה "קבמר הולכ� א?  שלשמה יורד הוא למצרי�� מה יכולה להיות המטרהכ �א, המיוחדת
עצו� את עיני� שלא תחקור ולא תשאל ההתבוננות לעומק בעניי� הזה תכלומר " ישית ידו על עיני�"יוס� הוא 

וס� יגור  לתועלת כזו שיביאהצער הגדול של מכירת יוס� יכי הנה מי מילל ומי פילל ש. שאלות על דרכי ההשגחה
וכי מישהו היה מעלה על , בכל האר� ויהיו כול� כפופי� לו' הה באמונאת הויפרס� , ש�שליט ה ה ויהי,במצרי�

 יכסה את עיני� וילמד אות� שאי� לב� אד� יכולת , כלומר"ישית ידו על עיני�"וא� כ� המאורע הזה ? דעתו כזה דבר
  .  מהירידה הזו למצרי� ולחקור את מטרתהאל ל� לדאוג" אל תירא מרדה מצרימה "ולכ� , 'דרכי האת י� להב

  

 )  ט'מזבראשית ( "ים היוע ורטורי שלשים ומאת שנה מעגה ימי שני מעויאמר יעקב אל פר"

�""""הרמבהרמבהרמבהרמבלשאלת ���ה� פרעה שאל י כ, ברי� על אשר לא נשאל עליה�ד �מה ראה יעקב לדבר לפני מל,  מפרשי�וד וע
, " שנהשלשי� ומאת" לו להשיב ממי� השאלה ההיו, ולא על איכות�, כמה ה�, בכמות�, אותו רק על מספר השני�

ואי� זה מ� , יע זהדמה לו להווהלא אי� לו בזה עני� וחפ� , כי אחרי שפרעה לא שאלו, ונת חייוכאבל מה לו לספר מת
 על .)עא יומא (ל "חז מה שאמרו על פיבר דהאת אפשר לפרש ש" כהכהכהכהתוספת ברתוספת ברתוספת ברתוספת בר"מתר� ה. � לפני מלדהנימוס למי שעומ

 � לומר אורהי די היכ, "חיי�"ל על יתור הלשו� "ועמדו חז, )ב' משלי ג(" � ימי� ושנות חיי� יוסיפו ל�כי אור"הפסוק 
מורה על לבד " שני�"כי , רצוי�ומורה על חיי� טובי� " חיי�"לשו� השתוספת , ותרצו, ימי� ושני� יוסיפו ל�

,  מורה על חיי� טובי�,"שנות חיי�", � חיי�ובתוספת הלשו, ת ג� טובות וג� רעותואבל ה� כולל, פת הזמ�ותק
: שנאמרוכמו , וחמפיקי� רצו� ונחת רה ג� על חיי� לאא, המותמ �היפעל המורה לא רק , חיי�, הלשו� חימשו� ש

: נאמרפרשה המש� הוב,  שמחה והרחבת הלב�ה מתוששרתה עליו שכינ, רש על זהדואמרו במ, "ותחי רוח יעקב"
�ו השיבות לנו רוח טוב ונכלומרכ, "ויאמרו החייתנו" .�כמה  ולא "�כמה ימי שנותי"תו ו פרעה שואל אה א� הי,ולכ

 כמה: " לאחר שפרעה שואל את יעקב �א, מני� השני� ותו לא, משיב לו רק מעי� השאלהיעקב  ההי, "שנות חיי�ימי 
לכ� השיב לו , תוא� טובות א� רע,  אלו של שני��יכותעל א� ונת פרעה היא לדעת גכובי� יעקב שה, "����ייייייייחחחחימי שני 

 . " מעט ורעי�", על איכות�ג� ו, "שלשי� ומאת שנה", השני� כמותג� , על שתי השאלותיעקב 
  

  )טו' בראשית מז("  הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויבאו כל מצרים אל יוסףויתם"
תנה לנו : " בסמיכות לזה שהמצרי� באו אל יוס� ובקשו ממנות� הכס� מאר� כנע�שכבר הזכיר רי� הכתוב למדוע צ

�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ? "לח����הוא חלק מדבריה� של "  הכס� מאר� מצרי� ומאר� כנע�וית�":  שמה שנאמר בפסוק
�אי� ל� כבר לצפות , �ג� מאר� כנעמאר� מצרי� ואחרי שת� הכס� ה� בעצ� אומרי� ליוס� ש, המצרי� אל יוס

מה הטע� שאנחנו נמות ואתה  "כס�למה נמות נגד� כי אפס "א� כ� , קנות ממ� את התבואהלשיבוא משהו מה� 
  ? א קונהללהתבואה ביד� ע� תשאר 
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