
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב' בראשית לז("  יעקב יוסף תולדותאלה"

" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אר המב, הכוונה היא לפסול את המאורעות הקודמי�" אלה: "ל כל מקו� שכתוב"ידוע מה שאמרו חז
שכידוע יעקב , י�מאורעות רעוכמה כמה על יעקב במש� חייו שעברו למרות  שנולהודיעהקדוש שכוונת הכתוב היא 

יחס כאי� בבכל זאת נחשבו מאורעות אלו ,  של דינההתלאות,  חמיולב�רומה על ידי , עשועל ידי אחיו נרד� 
  . זה של יוס�המאורע ל
  

  )ד' ראשית לזב("  יכלו דברו לשלוםולא"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( גנות� למדנו שבח� שלא דברו אחת בפה ואחת בלב גנות� למדנו שבח� שלא דברו אחת בפה ואחת בלב גנות� למדנו שבח� שלא דברו אחת בפה ואחת בלב גנות� למדנו שבח� שלא דברו אחת בפה ואחת בלבמתו�מתו�מתו�מתו�""""
לדבר אל יוס� בדברי שלו� בפני יעקב אביה� כי , "דברו לשלו�", לא רצו, "לא יכלו", מבאר שהאחי�" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

ה בדיי הדבראמי� ללשלו� ואי� שנאה ביניה� הוא יבוא להביניה� ה� מדברי� יראה שיעקב אביה� א� חששו ש
 אינה אמינה והיא אחיויוס� על הביא שהדיבה ש יחשוב יעקב ,לא דברו עמו לשלו�כעת שו,  עליה�שהביא יוס�

  .נובעת רק מתו� שנאה 
  

  )ז' בראשית לז("  אנחנו מאלמים אלומיםוהנה"
של אלומתו  לתווהאלומות שהיו משתחשל חלו� הפתרו� מסביר שהאחי� הבינו בפתרו� חלומות וידעו ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

כלשו� הכתוב , שהוא מלשו� מלכות, "וג� נצבה"ביחוד לאחר ששמעו אותו אומר , המלכותמעלת מצד א והיוס� 
המלו� : "א� ה� לא הבינו כיצד הפתרו� הזה יכול להתרחש ולכ� לעגו עליו ואמרו. )מח' א כבלכי� מ(" נצב מל�"

רבינו רבינו רבינו רבינו מעיר .  לבא אליו המלכותהתבואה עתידה דיל ינעל� מה� שעש אאל, "תמלו� עלינו א� משול תמשול בנו
כל : "ל"והרי אמרו חז, רעהשה� יפתרו לו את החלו� להיה טבעי   יוס�היו שונאי� אתהאחי� ששידוע  כיו� שבחייבחייבחייבחיי

  . הפתרו� למלכותאת זימ� בפיה� והוא  'הכל היה מאת השכמוב�  אאל :)ברכות נה(" החלומות הולכי� אחר הפה
  

  ) יג'לזבראשית ( "ם בשכםהלא אחיך רועי"

לוא יש להניח שעובדה זו היתה  ה"הלא אחי� רועי� בשכ�: "רור מדוע פותח יעקב את דבריו אל יוס� בפסוקלא ב
שכל הסיבה " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מתר# ה. "וראהנא  �ל", תושליחדבר הבמיד להתחיל על יעקב  ההיו, ידועה ליוס�

שבי� והתבו סביר להניח ש� שומקכי שכ� הוא , "רועי� בשכ� "לדאגתו של יעקב לבניו נבעה מעובדה זו שה�
שהיות שאחיו ,  ליוס�מרולהיתה יעקב וכונת , יוכ� שמעו� ולובתשערכו ה� בשנאה על דבר ההרג הרב ילאיתיחסו 

 .מ�ושלולשאול ב �תוש לבקר ארדנ� סכנה ועי� במקור
  

   )טו' בראשית לז("  איש והנה תעה בשדהוימצאהו"
למדנו שלמרות שהיו ליוס� כל הסיבות ל שהכתוב מארי� בתיאור החיפושי� של יוס� אחר אחיו ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

בכל זאת לא התייאש יוס� והמשי� לחפש ולהתייגע והיה , לחזור אל אביו ללא תשובה משו� שלא מצא את אחיו
 כיו� שנגזרה גזרה אי� כלומר, "הגזרה אמת והחריצות שקר"דבר נוס� מלמדנו הכתוב ש. ל לכבוד אביווסבמוכ� ל

 את יוס� הביאשמורה דר� זימ� ליוס� באופ� מיוחד ה "קבאפשרות להתחמק ממנה על ידי השתדלויות שונות אלא ה
  )כא' משלי יט(" היא תקו�' עצת ה"להודיענו כי אלא , לא לחנ� היה כל הסיפור הזהו.לידי אחיו

  

  

  308 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
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   "בשוי"פרשת 

 "'כה אמר ה": הפטרה

 ד"עתש כסלו 'כ

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל" זש יצחק בן חמו בר אסתר"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"ג     תנצב"אדר תשע' ע כב"ל נלב"ד    יצחק בר שרה לוי ז"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה



 

   ) ח'בראשית לז(" נוהמלך תמלך עלינו אם משל תמשול ב"
            ))))אונקלוסאונקלוסאונקלוסאונקלוס" (" (" (" (נאנאנאנא או שולט� את סביר למשלט ב או שולט� את סביר למשלט ב או שולט� את סביר למשלט ב או שולט� את סביר למשלט ב,,,,נאנאנאנאהמלכו את מדמי למל� עלהמלכו את מדמי למל� עלהמלכו את מדמי למל� עלהמלכו את מדמי למל� על""""

 ולגבי "מדמי"לשו� ל וסאונקלתרג� מלכות הלגבי אנו רואי� ש? השוני בלשו� התרגו�מדוע  עזראעזראעזראעזרא האב�האב�האב�האב�שואל 
תלוי א לכפיה ובשלטו� הוא אילו ה הנמל� ונורצודרוש מלכות ומתר# של". סביר"לשו� תרג� אונקלוס בשלטו� ה

שזה תלוי משו� , כימי� למלכותומס� שה ולכ� לגבי מלכות ה� שאלוהו א� הוא מדמה בנפשו ,הנשלטנו של ברצו
שזה תלוי , חושב, "סביר"לט אמר אונקלוס לשו� ווהוא מדמה מה שה� רוצי� אבל שלטו� שתלוי רק בש, �בה

  . בלבדשל השולט במחשבתו 
  

  )יד' בראשית לז( " את שלום אחיך נא ראהלך"
ל� , "ראה בשכל� ותק� כל מעוות א� יצטר�"היא לומר לו " ל� נא ראה" מפרש שכוונת יעקב שאמר ליוס� הספורנוהספורנוהספורנוהספורנו

יעקב רצה לדעת רק את שלו� בניו יכול היה לשלוח את אחד כי א� , תק� את עצמ� וישר את ההדורי� ע� אחי�
  . ולא היה צרי� לסכ� את יוס�, מעבדיו

  

  )בראשית לז כו( " את דמווינסכוי נהרג את אחינו כמה בצע "
 ,הרי עצ� דבר זה מוכיח, ולשמרו בסוד �בי� להסתיר את העניייח יהג� נהנהרוג את אחינו וא� ש רבי מקוצקרבי מקוצקרבי מקוצקרבי מקוצקההההאומר 

  . ש� יש גניבה, סוד במקו� שיש. שאי� אנו נוהגי� כשורה
  

   )ל' בראשית לז(" בא אני נה ואני אנוד איניליאמר הו ושב אל אחיוי"
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" ( במעשה בלהה במעשה בלהה במעשה בלהה במעשה בלהה%%%%    באבאבאבאה אני ה אני ה אני ה אני ננננאאאא""""

וב� ראעל   רהה התוידמה שהעעל פי " יפותיפותיפותיפות פני�פני�פני�פני�"מתר# ה, לא ברור הקשר בי� זה שיוס� איננו לבי� מעשה בלהה
? יש כא�ה הצלה איזורה אכול" להשיבו אל אביומיד� למע� הציל אותו "ר התכוו� בו� לוס את יי�שללה ושבהצעת

לא יגר� נזק ליוס� סבור שראוב� היה  אלא ש.שי� ועקרבי�נח בוהיו הבור אמנ� היה ריק ממי� א� ל " לפי חזלואה
יוס� לא  ועשרי�ות מגיל פחישי� בנ מע�י שמי� איידוב,  מידי שמי�באש הנשי� והעקרבי� שכ� זהו עונח הל ידיע

ל שג� לבגש נ ייעלא שסבור היה ש%מתו על מעשה בלהה נח וראוב�תקותו של וזו היתה ג� , עדיי� ב� עשרי�היה 
חשי� המיתוהו נ שהיהסבור ה,  מצא אותו בבורלאוב� אל הבור וראא� כאשר שב . הוא היה אז פחות מעשרי�

� שג� אני אענש על כ,  במעשה בלהה%י בא נה אנאני או, עשרי� מב� תישי� ג� על פחונכ מע"וא" נונהילד אי"וה
  . עשרי� שהייתי לפני גיל יפל ע� א
  

  )ב' בראשית לט(" בית אדוניו המצריב את יוסף ויהי איש מצליח ויהי 'ויהי ה"
 ורק אחר כ� לומר, "ית אדוניו המצריבויהי ב"לומר צרי� הכתוב היה ראשית , לכאורה סדר הענייני� בפסוק מבולבל

יוס� את פוטיפר קנה  לפי המדרש שאומר ש""""פני דודפני דודפני דודפני דוד""""א בא בא בא ב""""ידידידידרבינו החרבינו החרבינו החרבינו החמתר# . "את יוס� ויהי איש מצליח ויהי ה&"
, א� כ� .תרסשפוטיפר הס" דאגו"אלא שמשמי� , לדבר עבירהמשו� שהוא התאווה ליופיו וחשב להשתמש ביוס� 

לא היינו מתפלאי� לו מכר ו , בנוכחותו של יוס�ישמחיתאכזב ולא , פוטיפר, הקונההיא שדר� העול� , ובמציאות כז
 ,צלחה זומכח ה ,עד שאדוניו, בכל התחומי�יוס� ת הצלחגרמו ל מ� השמי�לא שא. ת יוס� למישהו אחרפוטיפר א

 ,"ויהי ה& את יוס�"שנאמר מה  ווזה.  בביתו אותושאירהו,  של יוס� הצלחתותרק אוראה , שכח את מטרתו המקורית
כ� ל ,רבה שנאתו של פוטיפרת טיפר פוישאר בבית א�וחיי� של צער צפוי� ליוס� א� כ� .  הסתרספוטיפרוגר� ש
  . "ויהי בבית אדוניו המצרי"הזו התקיי�  ההצלחהזכות וב, "ויהי איש מצליח"אמר 

  

  )כ' טלבראשית ( "מקום אשר אסירי המלך אסורים"

נאסרו על דברי מלכות אסירי� ש, "אסירי� פוליטיי�"יוס� נאסר בבית הסוהר שבו נאסרי� ש, פרשמ "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
והטע� שיוס� הוש� דווקא בבית מאסר מסוג . את�שו� אד� זר לדבר מתנאי המאסר הוא שאסור להניח לכי אחד 

הוא ש� את חרפת אשתו על ות סלכעל מנת ו,  שהיה בי� אשתו לבי� יוס�המעשהעל כל פוטיפר ידע זה הוא משו� ש
 �כי נכריויש חשש שיאמינו לו את גרסתו למעשה ספר יוס� במאסר שבו אסירי המל� אסורי� כ� שיוס� לא יוכל ל

 .  מפי אומר�ברי אמתד
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   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה

ע� הפייט� ב� חמו יוס� ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס� ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס� ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס� ופייטני� , , , , """"שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות"""", , , ,  מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
  . במוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווה, , , , נוספי�נוספי�נוספי�נוספי�
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