
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )יח' בראשית מד(" בי אדוניויאמר "

דוע דווקא הוא נות� יהודה שלושה תירוצי� מ, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה, "בי אדוני"באמירה זו שאמר יהודה 
: מה עוד שיוס� כבר יודע שיהודה אינו הבכור אלא ראוב� שהרי נאמר, מכל האחי� ניגש לדבר ע� יוס� על בנימי�

: כ� אומר יהודהל, אחיוראוב� דבר הוא ולא יהודה הוא המ למה �כ�  וא) לג'מגבראשית (" כבכרתווישבו לפניו הבכור "
הודאה באשמה " בי אדוני" יש באמירה ,תירו! נוס�. בי אישיתנוגע הדבר דהיינו אני הוא המדבר כי , "בי אדוני"

ו באמתחת  אותהגביע והנחתיאת גנבתי אני , דהיינו בי האשמה, "בי אדוני", ומראיהודה , בנימי�את להציל שנועדה 
יהודה מז ורי בתירו! בשליש. עבדות ישורת הדי� אומרת שעל יהודה לה, ויהודה מודה, בנימי� מכחישא� ו, בנימי�

שיי" לומר " בי"במשמעות של " בי אדוני", השררהליוס� שלמרות שהוא אינו הבכור אליו מיועדת המלוכה ו
, פי שעהא" זה רק לעבדות של ידבר עתה בכינוי ש, "עבד" דברידבר נא "נ� לפי שעה אומ, כי הוא המל", "אדוני"
  . � עול�יהודה הוא המל" וכסאו יכואלא , "אי� הדבר כ" לעתיד א

  

  )יח' בראשית מד( " כמוך כפרעהכי"
כמו שראוי לחלוק כבוד למלכות ושאי� לדבר קשות בפני המל" את דבריו אלו של יהודה ואומר ש "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה

ואת . נגד כל השומעי�כלהוציא עתק מפיו  על יוס� ו לדבר גבוהנכו� כ" אי� ) יד'משלי טז( "חמת מל" מלאכי מות"כי 
לומר כ דווקא "קו� רדו� אחרי האנשי� והשגת�"לאשר על ביתו כי יוס� אמר , למד יהודה מיוס� עצמוהמידה הזו 

תצעק עליה� מרחוק להריע עליה� כגנב אלא  לאעני� הגביע ואת ה� תדבר באזנ� ילא ותהיה סמו" שתשיג�רק אחר 
 באזניללחוש, הנוכחיויכוח  הבעת, לכ� בקש יהודה, זההדבר את ההמצרי� שמעו  שלא ילה�אבינ" לבינ� תדבר 

  .קולו לא ישמע למצרי�יוס� כדי ש
  

  )א' בראשית מה( " יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליוולא"
, ונכחו בשיחה של יוס� ע� יהודה "הנצבי� עליו"אות� אלו שהיו , מתאר את המצב בו היה יוס� נתו� רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

 לא יוס�לכ� בא הכתוב ואומר ש,  יהודהו שלתחנוני" אחר שמיעת התרכלב� ציפו מיוס� שימחל לבנימי� היות שג� 
: "אחר כרק ו" מעלי כל איש הוציאו: "קראומשו� כ" , � הניצביכנגד כלקשוח לבו את ק יחזהלסבול ולהיה יכול 

  .כשהיו כבר בחו!, "וישמעו מצרי� וישמע בית פרעה",  של הניצבי�צאת�לאחר כלומר , " את קולו בבכיוית�"

  

  )יט' בראשית מה("  צויתה זאת עשואתהו"
כי פרעה יודע ומכיר את תכונותיו של יוס� ואת , " צויתהואתה", לשו� ציווי ביודבראת מר ואמבאר שפרעה  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
לשלוח יוס� לא ירצה שמא פרעה משו� כ" חשש ו, המל"אוצר איננו שולח יד בשהוא יוס� העבודה של מוסר 

  ".אני מצוה אות" שתעשה זאת"וס� בלשו� ציווי כלומר פערה ליל כ� אמר , לאביו דבר
  

   ) א'מובראשית ( " לקי אביו יצחק-ויזבח זבחים לא, עבארה שבויסע ישראל וכל אשר לו ויבוא " 
ע� כל היא לומר לנו שיעקב היה באותה השעה  "ל אשר לוכויסע ישראל ו"שכוונת הכתוב  "מש" חכמהמש" חכמהמש" חכמהמש" חכמה"מבאר ה

הלא יכול היהוא התאבל על יוס� שיעקב כל עוד כי , "ח זבחי�בויז",  לכ�למותבשדהיינו  ,ו שלנפשהחות וכ
  .  ' להשלמי�ולזבוח להקריב 

  

  

  311 מס עלון  ד"בס
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   "ויגש"פרשת 

 "'ויהי דבר ה": הפטרה

 ד"עתש טבת 'ד

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

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

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

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

 ה"     תנצב  ג"אדר תשע' ע כב"ל  נלב"יצחק בר שרה לוי ז  טבת' הע "ל  נלב" זר סימונה בן חמו באברהם



 

  )ג' בראשית מה(" אני יוסף העוד אבי חי"
ענו לו ה� � ואותכבר שאל יוס�  הלא" העוד אבי חי"מה המקו� לשאלה , "פני דודפני דודפני דודפני דוד" בספרו אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמקשה 

' בראשית מב(" אחיו מת לא ירד בני עמכ� כי"ומתר! על פי מה שאמר יעקב לבניו ? " עודנו חילאבינו שלו� לעבד""

שכאשר חכ� אומר משהו אפילו , במספר מקומות, כי מסופר בגמרא. )כ' בראשית מד(" ואחיו מת"יהודה אמר ג� ו, )לח
ותגזור "ונאמר על הצדיקי� , "השליט לפני תהיוצא שגגה"ל "ודבר זה מוגדר בלשו� חז, א� זה בלי כוונה זה מתקיי�

, )לב' בראשית לא(" לא יחיה ע� אשר תמצא אלהי""שאמר  מפניג� אצל יעקב נאמר שו, )כח' איוב כב(" אומר ויק� ל"
אחיו "מר וא יעקבאת שמע שכיו� , "ואחיו מת"שאמר ג� שזו הסיבה לדבריו של יהודה ואפשר . מתה רחלמשו� כ" 

, "אותו כי נבהלו מפניו לא יכלו לענות"נאמר ש" אני יוס� העוד אבי חי"כשאמר  כעת "א. ודאי מתהבי� ש, "מת
אלמלא אבי חי  כלומר, "העוד אבי חי"אמר ר שכאת יוס� וונכו היתה וז .הוא חיהנה  ו"מתאחיו " יעקב אמרשהרי 

יוס� לכ� שאל , "יו מתואח"יהודה  מת על ידי שאמר לויוס� כבר היה , מבניו בחייו ומסורת בידו שלא ימות אחד
ג� זה ולי וא. אלו י� חי אי� לחוש לדיבורה�אבי צטער כי בהיותהל וא, פחדל ה�אי� ללה� ש לומר, "העוד אבי חי"
ידוע  ו"ואחיו מת"יצא מפיו שהרי , )כו' בראשית מה(" לה� ויפג לבו כי לא האמי�"יעקב למה שנאמר על  טע�ה
וחייבי� ,  חייוס�ש סימ� העגלות ידעיעקב את כשראה א" ,  א� כ" לא יתכ� שיוס� חי"כרותה לשפתי� ברית"ש

לא ימות בחייו "ששאומרת  מסורת שבידולומר שסיבה שיוס� נשאר בחיי� למרות כל האמירות הללו היא משו� שה
מאוד על ששמח  )כז' בראשית מה( "ותחי רוח יעקב"ולכ� , "ברית כרותה לשפתי�"חזקה יותר מהכלל ש "אחד מבניו
  . שרתה עליו רוח הקדשבזכות שמחה זו ו, "כרותה לשפתי� ברית"את הכלל  ה מאד ומפרהורת חזקסהמהעובדה ש

  

        )))) כב כב כב כב''''מהמהמהמהבראשית בראשית בראשית בראשית ((((    """"לכולם נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימין נתן שלש מאות כסף וחמש חליפות שמלותלכולם נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימין נתן שלש מאות כסף וחמש חליפות שמלותלכולם נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימין נתן שלש מאות כסף וחמש חליפות שמלותלכולם נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימין נתן שלש מאות כסף וחמש חליפות שמלות""""
 בשביל משקל  בשביל משקל  בשביל משקל  בשביל משקל ::::א אמר רב חמא בר גוריא אמר רבא אמר רב חמא בר גוריא אמר רבא אמר רב חמא בר גוריא אמר רבא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב דאמר רבא בר מחסי דאמר רבא בר מחסי דאמר רבא בר מחסי דאמר רבא בר מחסי???? בו בו בו בויכשליכשליכשליכשל     שנצטער בו אותו צדיק שנצטער בו אותו צדיק שנצטער בו אותו צדיק שנצטער בו אותו צדיקדברדברדברדבראפשר אפשר אפשר אפשר """"

 אמר רבי בנימ� בר יפת רמז  אמר רבי בנימ� בר יפת רמז  אמר רבי בנימ� בר יפת רמז  אמר רבי בנימ� בר יפת רמז .... אבותינו למצרי� אבותינו למצרי� אבותינו למצרי� אבותינו למצרי�וירדווירדווירדווירדושני סלעי� מילת שהוסי� יעקב ליוס� משאר אחיו נתגלגל הדבר שני סלעי� מילת שהוסי� יעקב ליוס� משאר אחיו נתגלגל הדבר שני סלעי� מילת שהוסי� יעקב ליוס� משאר אחיו נתגלגל הדבר שני סלעי� מילת שהוסי� יעקב ליוס� משאר אחיו נתגלגל הדבר 
 מלכות תכלת  מלכות תכלת  מלכות תכלת  מלכות תכלת בלבושבלבושבלבושבלבושומרדכי יצא ומרדכי יצא ומרדכי יצא ומרדכי יצא ''''    ::::רמז לו שעתיד ב� לצאת ממנו שיצא מלפני המל" בחמשה לבושי מלכות שנאמררמז לו שעתיד ב� לצאת ממנו שיצא מלפני המל" בחמשה לבושי מלכות שנאמררמז לו שעתיד ב� לצאת ממנו שיצא מלפני המל" בחמשה לבושי מלכות שנאמררמז לו שעתיד ב� לצאת ממנו שיצא מלפני המל" בחמשה לבושי מלכות שנאמר

        ).).).).בבבב%%%%אאאא, , , , מגילה טזמגילה טזמגילה טזמגילה טז  (  (  (  (""""''''חורחורחורחורוווו
,  ביחס לשאר האחי�את בנימי�ות הפלע� כל הכבוד אי� בדברי הגמרא תירו! לקושיה כיצד הרשה יוס� לעצמו ל

היה ומר ש ל�אי שאאאא""""הגרהגרהגרהגרמתר! אלא , �י והמעשה מעורר קנאה ומדנ,כוונותיו ורמזיו בדברעל הרי האחי� לא ידעו 
לבנימי� ההבדל הוא ש, שיעורהבאותו האחי� מתנה  לכליוס� נת� ועל אחיו ל בנימי� ה שעדפשל יוס� הבמעשהו 

חליפות שלה� היו יקרות פי כי ה ,ל כל שבטקיביו שוות ער" לחליפה אחת ש היחדכול� חמש חליפות אשר יוס� נת� 
נה ישדוע  מ,אלא על עצ� השינוי� האחי� על שעורר קנאה בירא לא היתה הגמ תיישווק, חמש מחליפותיו של בנימי�

  . היה ליוס� רמז בדברשרא הגמת תרצה מזל  וע,ביניה�יוס� 
  

        ))))יביביביב' ' ' ' בראשית מזבראשית מזבראשית מזבראשית מז((((" " " "  לפי הטף לפי הטף לפי הטף לפי הטףלחםלחםלחםלחם... ... ... ... אביואביואביואביו     יוסף את יוסף את יוסף את יוסף אתויכלכלויכלכלויכלכלויכלכל""""
במדה יוס� רק נת� לה� ללא הגבלה בכל זאת  לה� מזו� תלהרבושל יוס� בידו ה שהי� על פי אש "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

, .)תענית יא(" כל ואשתה ושלו� עלי" נפשי שרוי בצער אל יאמר אד� אל" אני אושהצבורבזמ� "ל "ז חאמרממספקת כ
לא הורה לעצמו היתר בכל עמלו יוס� ש בא ללמדנו )יד' בראשית מז("  יוס� את הכס� ביתה פרעהויבא"וג� מה שכתוב 

  .  אלא הכל העביר לאוצר המל"לקחת דבר לעצמו
  

 ) ) ) ) דדדד י י י י''''מזמזמזמזבראשית בראשית בראשית בראשית ((((" " " " וילקט יוסף את כל הכסףוילקט יוסף את כל הכסףוילקט יוסף את כל הכסףוילקט יוסף את כל הכסף""""

ל דב הההמ. )מא מטבראשית (" יצבר יוס� ברו: "נאמרובפרשת מק! " � את כל הכס�וילקט יוס: "בפסוק שלפנינו נאמר
: נאמרכמו ש, על אסיפה בהמו�למד מ" צבר"הפועל  שדבעוש" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מבאר ה? "לקט" ו"צבר"בי� הפעלי� 

הרי שהפועל  ) טז'איוב כו(" א� יצבר כעפר כס� "וא, )י' חשמות (" ויצברו אות� חמרי� חמרי� "וא, "יצבר כחל הי�"
מוסב על ה ) ט'יטויקרא ( "ולקט קציר" לא תלקט"מו כ, במקומות מפוזרי�, מעט מעט, על אסיפה חלקיתלמד מ" לקט"

יר ש( "שני�וללקוט ש"וכ� , )'שופטי� א( "מלקטי� תחת שלחני פרורי�"וכ� . פה וש�,  הקוצרי�דמה שנופל מתחת י

, "ויצבר"ב וכת, " הי�ולכח"אס� יוס� ש, תבואות משנות השובעיסו� השמדובר בא,  בפרשה מק!,ולכ�, )' וירי�הש
 מעט מעט במקומות תשארית הנשארהללקוט את יוס� הוסי� , "הארורעב האחר הכס� כל ת�  שכברכאבל כא� 

 ". וילקט"ב וכת, מפוזרי�
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל,  בן נחמהישראל, 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 
  . ההההבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקוובמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקוובמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקוובמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקוו, , , , נוספי�נוספי�נוספי�נוספי�
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