
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   ) א'מאבראשית ( "ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חולם"
                ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (זמ� נת� לעול� כמה שני� יעשה באפילהזמ� נת� לעול� כמה שני� יעשה באפילהזמ� נת� לעול� כמה שני� יעשה באפילהזמ� נת� לעול� כמה שני� יעשה באפילה, , , , ))))גגגג' ' ' ' כחכחכחכח    איובאיובאיובאיוב((((' ' ' ' ק	 ש� לחוש�ק	 ש� לחוש�ק	 ש� לחוש�ק	 ש� לחוש�''''

יציאתו בה לס ההשחלו� פרעה היהיא להוציא מליבנו את המחשבה , מדרשהת נוכוש" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מבאר ה
ק	 ", ורי�סיוס  לצאת מבית הא לש נוהגיע זמהיות ש,  להיפ�לא בא הכתוב ללמדנו שהדבר היהא, חפשי של יוס ל

את החלו� וכתוצאה מכ� יצא יוס  חל� חלו� והיה צרי� את יוס  שיפתור פרעה ש �לכגר� הדבר , "ש� לחוש�
שנאמר כמו , " פרעה�ויחלו"נאמר ולא , "ופרעה חול�"ואפשר לדייק מלשו� הכתוב ממה שנאמר . לחפשי ויתגדל

שהגיע היא " ויהי מק	 שנתי� ימי�", נת הפסוקוכוש, "ויחלו� יוס "יוס  נאמר וב, "ויחלו� והנה סול�"על יעקב 
  .  פרעה חול�השיהי,  לזהתאז באה הסבה המיועד, �וריסזמנו של יוס  לצאת מבית הא

 

  ) לג' בראשית מא(" ון וחכםנב ישה ארע ירא פועתה"
משיב ? ו רק לפתור לו את החלו�ראוהרי ק,  וכי פרעה מינה את יוס  ליוע	:י התורהרשמפלשאלת הידועה של 

עולות בקנה "פרעה ה ראמה שאת   וסיבפסוק זה פתר . וק זה הוא חלק מפתרו� החלו�פסשהקדוש " אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"ה
" ו� וחכ�נבעה איש ר פשירא" מורה על נהועל זה אמר שעני� הק. ר לופתעדיי� לא בחלו� שאת החלק הזה " אחד
 ועל כ� אמר יוס  שעני� הקנה :) נוברכות(" ' חכמהנהק'מר נאלו� יצפה לחכמה שבחהרואה קנה " ראפי הגמל ע והוא

  . ו�נב איש חכ� ואחר לחפש ואה
  

  )ט' בראשית מב("  יוסף את החלומות אשר חלם להםיזכרו"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (וידע שנתקיימו שהרי השתחוו לווידע שנתקיימו שהרי השתחוו לווידע שנתקיימו שהרי השתחוו לווידע שנתקיימו שהרי השתחוו לו, , , , עליה�עליה�עליה�עליה�""""

כל החלומות את בראות יוס  את אחיו משתחוי� לו זכר י ואומר שכוונת הכתוב היא לומר ש" חולק על רש����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
כל אחיו היו , � החלו� הראשו�פתרולפי , בתחילהכי , אחד מה�אפילו תקיי� הלא עדיי� אשר חל� לה� וידע ש

 אחד עשרלכלכוונתה היא " אנחנו"המילה כי , )ז' בראשית לז("  מאלמי� אלומי�אנחנואנחנואנחנואנחנווהנה ", לוצריכי� להשתחוות 
לא � יוכיו� שבנימ,  לו השמש והירח ואחד עשר כוכבי�תשתחוו צריכי� לה, החלו� השנילפי, השניהפע� בו, אחיו

כדי שיביאו ג�  אחיו עליל עלהבי� יוס  שעדיי� לא התקיי� החלו� וזה מה שגר� לו לההיה בי� אחיו המשתחוי� 
זו ג� הסיבה שלא אמר לה� , החלו� הראשו� תחילהאת לקיי� וכל זאת בתחבולה על מנת , בנימי� אחיו אליואת 

ואז אמר החלו� הראשו�  שלח לקרא לאביו אלא המתי� עד שהתקיי� ולא, )ג' בראשית מב(" אני יוס  אחיכ�"כעת יוס  
גדולחטא אחרת זה היה נחשב ליוס  ל. החלו� השניאת לקיי�  על מנת )ט' בראשית מב(" מהרו ועלו אל אבי"לה�  

 לצער אהיכוונתו א� פילו וא, עמידו ימי� רבי� בשכול ואבל על שמעו� ועליומאת אביו והזה שהוא מצער צער ה
שחל� החלומות את יי� כדי לקאת הכל יפה בעתו שיוס  עשה  אאל,  על שיבת אביוחמולהיה עליו לאת אחיו מעט 

גביע ע�  אחיוליוס  שעשה בתחבולה השניה  ג� ואומר ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמוסי  . ה� עתידי� להתקיי� במלוא�כי ידע ש
אה שנאחיו אולי יש לשחשד א יוס  אל,  את אחיולצערשל יוס  וונתו היתה כלא הכס  שש� באמתחת בנימי� 

ולכ� נהג , יוס � הרגו את נימי� שהחשד בה� באו שמא , בופי שקנאו כאליו  אביה�באהבת י� קנאוה� מבנימי� ל
מעשיו ודבריו אומר שכל  ו����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסכ� . בתחבולה זו כדי לבדוק עד כמה מוכני� האחי� להקריב בשביל בנימי�

והיהשעמד במצרי� ימי� רבי� ולה על יוס  גד ההיתמנה ישאחרת כי , מחכמתו בפתרו� החלומותנבעו יוס  של 
   ?אי� לא שלח כתב אחד לאביו להודיעו ולנחמו, פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרי�
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 "רני ושמחי": הפטרה

 ד"עתש כסלו 'זכ

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

  מדרשתי " עאורלצא יו

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

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

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

 ה"צב     תנ  ג"אדר תשע' ע כב"ל  נלב"יצחק בר שרה לוי ז    טבת' ע ג"ל  נלב"מרים בן חמו בת פלורה ז



 

        )ג' בראשית מא(    """" שבע פרות אחרות שבע פרות אחרות שבע פרות אחרות שבע פרות אחרותוהנהוהנהוהנהוהנה""""
הש� גבול� שלו� חלב חטי� : "הפסוקפי ל ומבאר? "אחרותאחרותאחרותאחרות"הפרות מדוע הכתוב מכנה את " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"השואל 
 דוכ. "כאשר חלב חטי� ישביע�? מתי שלו� בגבול�: ללמדנול שכוונת הכתוב "שאמרו חז ) יד'תהלי� קמז(" ישביע�

וכל אחד , ]כאשר נגמרי� השעורי� מהכד מתחילה התיגרה[ ).עא נטבבא מצי( " נקיש ואתי תיגראמכדאמשל� שערי 
ה על האחדות וממילא נשמע א המר"עולות בקנה אחד" הטובותנאמר בשבלי� שטע� זה ה , לחבירואחראחראחראחרנעשה 

  .אחדותהיתה טובות פרות ה שנשמע ברעות וממילא אחרותאחרותאחרותאחרות וכ� בפרות הזכיר , אחדות היתהאלרעות שיבולי� השב
  

        )י' בראשית מא(" " " " ואת שר האופיםואת שר האופיםואת שר האופיםואת שר האופים    צף על עבדיו ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים אותיצף על עבדיו ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים אותיצף על עבדיו ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים אותיצף על עבדיו ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים אותיפרעה קפרעה קפרעה קפרעה ק""""
פרעה קצ  על ", כמדבר על הזולת, בתחילה מדבר שר המשקי� בלשו� נסתר, לכאורה נראית לשו� הפסוק שלפנינו מבלבלת

 """"פני דודפני דודפני דודפני דוד""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידאר מב? מה ההסבר. "וית� אותי במשמר", על עצמומדבר משמע ששר המשקי� בסו  ל ו,"עבדיו
אי� הכוונה  ,)א' בראשית מ(" מצרי� והאופה לאדוניה� למל� מצרי� חטאו משקה מל�"שמה שאמר הכתוב בפרשה הקודמת 

שאי� לומר שהיה רק אחד שמשקה את המל� אלא , אלא מי שחטא היה אחד מעובדי שר המשקי�, ששר המשקי� הוא שחטא
משקי� עבדי� הכל ה ועל, משמרותיה�פי משתני� לוהיו ולכל חצר המלכות  ,אופי� למל�משקי� ועבדי� שכמה וכמה היו 
היא תלונת� , השרי�טא לפני המל� ווח וכאשר אחד מהמשקי� או האופי�. האופי�אצל  וכ�, ממונה עליה�ששר גדול היה 

חטאו : "נאמרמה וזהו . כסיסיהוטהמלוכה סדרי את המשקי�  כל את ללמדולא טרח אשר לא השגיח הממונה עליה� על השר 
ממשלת השר הממונה   מאות� ההדיוטות אשר תחת,י�אופאחד מה וי�משקאחד מה דהיינו, "משקה מל� מצרי� והאופה

ויקצו  " ולכ�, כאילו חטאו למל� מצרי�נחשב  ,הגדולי�  השרי�,חטא לאדוניה�א� ה, 'לאדוניה�' וזה החטא היה, עליה�
 השרי� �עהוא לו שריב לא הא, הדיוטותה כבוד המל� לדו� ע�זה מכי אי� , "ושר האופי� קי�פרעה על שני סריסיו שר המש

המשרתי� ביו�  המשקה והאופה ההדיוטותעל , "על עבדיו פרעה קצ ", מדוקדקלשו� הכתוב ועל פי זה , עליה� המושלי�
  . ממשלתנו תחתדרש החטא של העובדי� נ כי מידינו, "ואת שר האופי�... במשמרוית� אותי  "וזה הקצ  הגיע עלי, ההוא

  

        )יד' בראשית מא(" " " "  מן הבור מן הבור מן הבור מן הבורויריצוהוויריצוהוויריצוהוויריצוהו""""
: אמרשנ רגע בי�נעשית היא ' ת הה שבאה מאכל תשועש" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מתר	 ה?  את יוס  מהבורלהרי	להרי	להרי	להרי	מדוע צרי� היה 

 וכ� היה )טו)יד' י� פאתהל(" כמעט אויביה� אכניע... לו עמי שומע לי: "אמר� נוכ )א' ישעיה נו(" כי קרובה ישועתי לבא"
שבני ישראל יצאו ממצרי� בחפזו� עד ל "זח ואמר ו)לט' שמות יב( "כי גורשו ממצרי�: "אמרשנ מצרי�יציאת עני� ג� ב
 יבא אל היכלו ופתאו�: "� יהיה ג� בגאולה העתידה לבוא שנאמרוכ,  של אבותינו להחמי	�לא הספיק בצקש

  . )א' מלאכי ג(" אשר את� מבקשי�האדו� 
  

        )  לד'מגבראשית (    """"וישתו וישכרו עמווישתו וישכרו עמווישתו וישכרו עמווישתו וישכרו עמו""""
וזאת כהכנה לכ� שכאשר ימצא , שאחיו ישתו וישתכרו עמומכוו� מפרש שיוס  גר� באופ� " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

,  יאמרו לו האחי� שאי� זה הגיוני להכניס גנב לבית� כעבד,  וידרוש לקחתו לעבדהגביעאת בנימי� גנב ביכול שכ
הגביע את  דמחמת שהיה שתוי ומלא יי� חמי� הוא שאי� בנימי� גנב מיסודו אלא שאכ� מאמ, התירו	 של יוס  יהיה

, הד בלילה אחר הסעוו�ישהספיקו לאור הבוקר וביצאו לא שעדיי� יש לה� לומר שה� א. שהרבה יי� עושה, יוס של 
,  עמוישתכרודאג יוס  שלא רק שישתו עמו אלא שג� לכ� , ה את היי�שינה מפיגה יי� הלא יישתושהיו לו פיוא

,  אותו יותרשינה משכרתהרבה דאאלא , האי� שינה מפיגשכמות כזו של שתיית יי� , יי�שתו יותר מרביעית ישדהיינו 
 : אמר רב נחמ� אמר רבה בר אבוה. מפיגי� את היי�שהוא ושינה כל , דר� מיל:אמר רמי בר אבא: "ל"כפי שאמרו חז

 . :)סדעירובי� ("  טורדתו ושינה משכרתושדר� מרביעית כל שכ�  אבל שתה יותר,לא שנו אלא ששתה כדי רביעית
  

        )ב-א' בראשית מד(" " " " הקטןהקטןהקטןהקטןגביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת     ואתואתואתואת... ... ... ...  את אמתחות האנשים את אמתחות האנשים את אמתחות האנשים את אמתחות האנשיםמלאמלאמלאמלא""""
עימ� � יהשללכי גמר בלבו  מוכחהלוא לפי מעשיו , � אלומעשי את אחיו בלצערהיתה יוס  ומר שכוונת לאי אפשר 

 : מטרותשושלהקדוש שלמעשיו אלו של יוס  היו " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה,  עמ� והראה לה� שלו�ושתהאכל רי שה
ה בושתגר� לה� כדי ש, לכ� גר� שיחשדו בה� בגניבה,  אותו� הגניבה שגנבוועויוס  רצה שיכופר לה� , ראשית

, נפש� על בנימי�את יתנו האחי� אות א� לררצה יוס  , שנית. יכופר עוונ�על ידי זה ס  ושל גניבת יו� ועומאותו ה
רצה , כהכנה להתגלותו של יוס  לאחיו, ושלישית .אחוה ע� אחיו ויכפר לה� עוונ�ובזה יבי� שהאחי� נוהגי� ב

את מעשיה� כמו מכיר שהו בבית הזה שיודע ויש מישאולי יתחילו להרגיש ואז , עני� הגניבהאת לרמוז לה� יוס  
  .  ) מג לגבראשית(" הצעיר כצערתוווישבו לפניו הבכור כבכורתו : " כגו�אחרי� שראינו שרמז לה� בדברי�
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
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