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ָ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"

נעלמו היכ� ל? וכי רק יוס� הוא תולדות יעקב" תולדות יעקב יוס�אלה "מדוע נאמר , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה
טע� ה ש:)סנהדרי� יט(ל "זעל כ  חואמרו , ) טז'תהלי� עז(" בני יעקב ויוס� סלה"ומתר� על פי הנאמר ? השבטי�ת עשר

על ג� קראו לכ� נרעב ות הבשנ� ופרנס את בני יעקב שיוס� זהוא משו� , וליוס�בני יעקב ליעקב הכתוב את שיחס 
 יוס� היה קיו� לכל ו שלבאמצעותכלומר , "תולדות יעקב יוס�"בפסוק שלפנינו האומר מז ור מה שמהזו, שמו

בני יעקב על ש� ע� לקריאת טבהמש  נות� הכתוב את הו, " תולדות יעקב וג� יוס�אלה"מר אוכ,  של יעקבתולדותיו
לגדולה ש� ועלה � מצרייוס� לירד ומתאר את השתלשלות הדברי� עד ש" שנהב� שבע עשרה "אומר שבמה , יוס�

  .�כולאת  על שמו כי הוא ז� ופרנס קראולכ  שנטע� וזה ה, ואת טפ� אות� פרנסכדי שיאליו לרדת והוצרכו אחיו 
  

  )ב' לזבראשית ( "י זלפהבנ ואת ההי בלנר את בנעוא וה"

 מכל וישראל אהב את יוס�"הקשר בי� מה שנאמר בפסוק שלפנינו לבי� מה שנאמר בפסוק הבא ר רולא בלכאורה 
גרמה לכ  , ס�יו שנאת האחי� אלשספר משהכתוב את הקשר בי� הכתובי� ואומר  "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה" מבאר ה."בניו

ועשה לו כתונת מכל אחיו וישראל אהב את יוס� "והטע� הוא משו� ש, התרועע רק ע� בני בלהה וזלפהשיוס� 
את� אלא להתרועע  יוס� לכ� לא יכול,  ולא התרועעו אתו"וישנאו אותו אחיו ולא יכלו דברו לשלו�"לכ�  "פסי�

 .לא קנאו בוו את פחיתות ערכ� והכירשה� מציד� , ע� בני השפחותהתרועע רק 
  

  ) ה' בראשית לז("  לאחיו ויוספו עוד שנא אתוויגדויחלום יוסף חלום "

ואילו לאחר  "וויוספו עוד שנא את"הקדוש שאחרי שיוס� מספר לאחיו את החלו� הראשו� נאמר " אלשי אלשי אלשי אלשי "מעיר ה
 מה גר� להבדל ביחס האחי� לחלומות )יא' בראשית לז(" ויקנאו בו אחיו: "שהוא מספר לה� ג� את החלו� השני נאמר

ומתר� שבפע� הראשונה ששמעו האחי� את חלו� יוס� ה� חשבו שמקור החלו� הוא מזה שיוס� חושב ? יוס�
אי� זה חלו� , א� כ ו )כט' דניאל ב( "ליקוסיונ  אל משכב  רע: "ביו� על האפשרות למלו  על אחיו כמו שאומר דניאל

 חלמתי חלו� ההנ"חלומו השני ואמר ביוס� לה�  השיב  כ לע. אמיתי משו� כ  שנאו האחי� אותו על מחשבותיו
את החלו� מוסי� ומפרש , במשמעות של תוספת השוללת את דעתכ� "עוד"כלומר , אחרחלו� אמר  ולא, "עוד

לא , חלו�ב אלי בלילהוזה בא ביו� למשול בכ� בלבי תאב אני  חשבת� שת�כי א. מאמריכ�ת אומכזיב  הקוד�
השמש והירח  והנה"הקוד� את החלו� כלומר מוסי� ומפרש  )ט' בראשית לז( "חלו� עוד ה חלמתינכי ה" דברכ� הית

 כדי שאחלו� על כ  ישאבי ואמי ישתחוו לבמש  היו� עלה בלבי שייתכ� כי ו, " לי�וימשתחואחד עשר כוכבי� 
החלו� השני  רופיסאכ� אחר ו .שמי�גזרת מהוא הכל היה אמיתי והראשו� החלו�  �גשוכיח מזה לא א? בלילה

והבינו , על אביו ואמויהרהר לא ודאי שיוס� כי , תאות לבושהחלומות אינ� מלהוכחה האחי� מתעצבי� ומאמיני� 
  . עליה�י� אותו גדילכ  שמהשמי� מעל בו  וקנאה� ו א   אותראוי לשנא וא� כ� אי�, מהשמי�שהחלומות ה� 

  

  )כא' בראשית לז("  מידםויצילהווישמע ראובן " 

גרו� לתקלות שאינ� שבפזיזות וחוסר זהירות נית� ל, בלההעני� ע� ב, שראוב� למד מנסיונו הרע" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
ל ופעולכ� בדבריו אל האחי� היתה כוונתו למנוע מה� ל )טו' קהלת א(" מעוות לא יוכל לתקו�"ניתנות לתיקו� בבחינת 

  .  כמוהוושיפלות ובפזיזות שעלולה לגרו� לכ  פתאומיב
  

  , "זכור ימות עול�"ת המשיח זהו שאמר 
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  )ג' בראשית לז("  לו כתונת פסיםועשה"
כ  � ושממסרה ליוס� ונ יצועי אביו נטלה ממנו הבכורה ותבלבל אראוב�  שיאחרה כבר נראשכ "לי יקרלי יקרלי יקרלי יקרככככ"אומר ה

ואת כתונת הפסי� ל עליו� %בבכורות והיה הבכור כה� לאקרבנות היתה הת  כתונת פסי� לפי שעבודס�ויליעקב  עשה
כי "נאמר של מה ש ו הכוונהלי ז ואו.ה בה� כתונת תשב�ת שהיכהונההדומה לבגדי בלכבוד ולתפארת עשה יעקב 

, כול�י� לא היה הזק� שביוס�  באמת כי "לו" נאמר �הוא הזק� והבכור שבכל בניו לכיוס�  כאילו "ב� זקני� הוא לו
הבכור נוטל ידוע ש כי " א� משל תמשול בנו,המלו  תמלו  עלינו"אמרו ו האחי� וכפלעוד ראיה נית� למצא ממה ש

  ) ג'בראשית מט(" ראוב� בכורי אתה יתר שאת ויתר עז: "כתובשו לו המלוכה כמראויה ויו לאב אשר ימצא בכלפי שני� 
  . מלכותא ליכוונה הה" עז"כש

  

  ) וט 'בראשית לז( " השדוימצאהו איש והנה תועה ב"

 ," והחריצות שקר,אמת רה הגזי: "את העול� ומגדיר אותו כ ' יסוד בהנהגת הללמדנו אומר שהפסוק בא  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
. על מנת לקיי� את הגזרה ,שלא מדעתואפילו  , מורה דרג� מ� לו ה גוזר גזרה על האד� הוא מז"דהיינו כאשר הקב

וימצאהו " ובכל זאת , כדר  התועי�, את האנשי�ולא שאל בדר  הוא תעה ,  אות� מצאלאואת אחיו חיפש רי יוס� ה
 ,חשבו לעשות לו רעה ולמרות שהאחי� .האיש פונה אליו ושואל אותו ומדרי  אותו כיצד להגיע אל אחיו" איש

  .הכי� לטובתוה "הקבבדר  אשר   את יוס�  להוליבכדי הכול היהו ,ת יוס�נהפ  לטובהכל ה "בגזירת הקב
  

   )יז' בראשית לז(" נסעו מזה כי שמעתי אומרים נלכה דותינה"
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (הההה""""נסעו מזה ממדותיו של הקבנסעו מזה ממדותיו של הקבנסעו מזה ממדותיו של הקבנסעו מזה ממדותיו של הקב, , , , נסעו מזה כי שמעתי אומרי� נלכה דותינהנסעו מזה כי שמעתי אומרי� נלכה דותינהנסעו מזה כי שמעתי אומרי� נלכה דותינהנסעו מזה כי שמעתי אומרי� נלכה דותינה""""

שהאחי� רצו  "ויתנכלו אותו להמיתו"מדרש על הפסוק גמרא ובהמובא בעל פי י "את דברי רש חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהמבאר 
� שהאחי� דנו את יוס� א� כיארו. שעתיד להחטיא את ישראלב� נבט שראו שיצא ממנו ירבע� להרוג את יוס� משו� 

אצל נו א כמו שמצ"באשר הוא ש�"אלא את האד� אינו ד� הוא  כ� הה אינ"הקבשל  ומדתשוידוע . סופוש� על 
אינו ד� אלא באשר הוא עכשיו וה� רוצי� הוא  ש"ה"נסעו מזה ממדותיו של הקב"המדרש ו כוונת וז. ישמעאל כידוע

  . ה"ו ואי� זו מידתו של הקבעל ש� סופו לדו� אות
  

  )כד' בראשית לז("  רק אין בו מיםוהבור"

אפילו היה בו מעט מי�  הלוא "אי� בו מי�"וע מוסי� ואומר מד" והבור ריק"א� אמר הכתוב , רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיישואל 
על זה ו. שלא היה בו מי� כללהיא שהכונה להדגיש " אי� בו מי�"מתר� שבחזרה זו בא הכתוב ו. קייקרא רעדיי� זה 
שיש בכתוב שני דרוש זאת משו� והוצרכו החכמי� ל. " אי� בו אבל נחשי� ועקרבי� יש בומי�"ל "זחדרשו 

, "עוט אלא לרבותיעוט אחר מיאי� מ"הכלל אומר ו, עוט שניי מ" מי�בואי� ", עוט אחדי מ"קיוהבור ר" ,�עוטיימ
  . "נחשי� ועקרבי�"דבר המזיק והוא בא לרבות ? בא לרבותמה ו
  

  )כו' בראשית לז( "דמו אחינו וכסינו את בצע כי נהרג את אחיו מה  יהודה אלויאמר"

 וכל  וכל  וכל  וכל '''' מה בצע כי נהרוג את אחינו מה בצע כי נהרוג את אחינו מה בצע כי נהרוג את אחינו מה בצע כי נהרוג את אחינואחיואחיואחיואחיוויאמר יהודה אל ויאמר יהודה אל ויאמר יהודה אל ויאמר יהודה אל '''' כנגד יהודה שנאמר  כנגד יהודה שנאמר  כנגד יהודה שנאמר  כנגד יהודה שנאמר  מאיר אומר לא נאמר בוצע אלא מאיר אומר לא נאמר בוצע אלא מאיר אומר לא נאמר בוצע אלא מאיר אומר לא נאמר בוצע אלארבירבירבירבי""""
            :):):):) ו ו ו וסנהדרי�סנהדרי�סנהדרי�סנהדרי�" (" (" (" ('''' נא� ה נא� ה נא� ה נא� הבר בר בר בר     ובוצעובוצעובוצעובוצע''''המבר  את יהודה הרי זה מנא� ועל זה נאמר המבר  את יהודה הרי זה מנא� ועל זה נאמר המבר  את יהודה הרי זה מנא� ועל זה נאמר המבר  את יהודה הרי זה מנא� ועל זה נאמר 

א� כ� היו , )ב' בראשית לז(" וא נער את בני בלהה ובני זלפהה: "שנאמרכיו� סובר שרבי מאיר מסביר ש "מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"ה
ובני לאה היו , להשיבו אל אביוהיה מציע  ליהודה א� י�תנגדהיו מ ולא  את יוס�גושלא רצו להרארבעה בני� 

יהודה היה בצירו� רק כי ,  מיד�היה להצילויכול להשיבו לאביו שצרי  מר ואהיה וא� יהודה , לא ראוב�לחמשה 
  .והכל היה תלוי בו, זני�כלומר יהודה היה לשו� המא, בני השפחותנגד ארבעה בני לאה כחמשה של רוב לה� 

  

  )לה' בראשית לז(" בנתיו לנחמו וימאן להתנחם וכל ויקומו כל בניו"
נחל נחל נחל נחל """"א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמביא , א  לא נאמר כיצד ניחמו אותו, הכתוב אומר שבני ובנותיו של יעקב באו לנחמו

יוס� א� ש, יוס� חילה� ששהנחמה שניחמו את יעקב בניו ובנותיו היא שאמרו לו שברור המפרשי�  בש� """"קדומי�קדומי�קדומי�קדומי�
א יעקב לשיות וה ,"נגזר על המת שישתכח מ� הלב"ל ש"כי אמרו חז, � ונרגעתנחומיאת ה מקבליעקב  מת היה יהה

טע� וה " לנחמוכל בניו וכל בנתיויקומו ו"הכתוב וזהו שאמר , ילומר שיוס� חמוכרח  מתנח� א� שעבר כמה זמ�
מר וואא  יעקב לא  מתנח� בכ  . חישיוס� מוכרח הוא   שאינו מתנח�כיו�, כלומר, "וימא� להתנח�"הוא משו� ש

 �מקבל תנחומי ני� אאבל מה שאי, "כ� דברת�"אזי פשוט כל כ  היה העני�  כלומר א�" בני אבל שאלה אלכי ארד "
  .�הוא אינו מתנחכ   ומשו�, "כי ארד אל בני אבל שאולה", מה שנגזר ממנה רק עלאלא , אינו על המיתה בעצמה
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