
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )ט' מאבראשית ( "את חטאי אני מזכיר היום"
ושלח אותו לבית  בחנ�בו  דפרעה חששאומר שהוא כל הזמ� חשב ש, את דברי שר המשקי�" מש
 חכמהמש
 חכמהמש
 חכמהמש
 חכמה"ה בארמ

, בא לספר על החלו� שחל� בבית האסורי� ועל פתרו� החלו� שפתר לו יוס� א
 כאשר. האסורי� על לא עול בכפו
' מאת ה"ש� אותו בבית האסורי� פרעה וא� כ� מה ש, השגחה העליונההגזירה מהיה בהוא מבי� שכל מה שקרה 

את חטאי אני מזכיר "ולכ� אמר . סוהרישיבה בבית ה לשהיה ראוי לעונש ובאמת חטא כנראה שהוא ו, "היתה זאת
  .תיחטאאני רואה שאכ� היו� כלומר  "היו�היו�היו�היו�

  

  )טו 'מא בראשית(" אין אתו ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופתר"

מדרש ל ב"זח כמו שאמרו, "ואי� פותר אות� לפרעה" קוד� אמרפי שכ "ופותר אי� אותו לי"ליוס� מר ולא אפרעה 
 "פתרו ל
 חכמי
 הלא"יוס� לו יאמר הקדוש שפרעה חשש שמא " אלשי
אלשי
אלשי
אלשי
"מבאר ה. לפרעה פותרי� היו אבל לא

� כיחש לו כל ע, ל
 הרי הפתרו� כבר נקבעתור אחזור ואפ עזור א�ומה י "הפה כל החלומות הולכי� אחר"ידוע שו
   ."ופותר אי� אותו"ואמר פרעה 

  

  )טו 'מאבראשית (" ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו"
            ))))ערכי הכינויי� להרמ זערכי הכינויי� להרמ זערכי הכינויי� להרמ זערכי הכינויי� להרמ ז" (" (" (" (פתרו� החלו� הוא בסוד היסוד המגלה הסתומות בחלו�פתרו� החלו� הוא בסוד היסוד המגלה הסתומות בחלו�פתרו� החלו� הוא בסוד היסוד המגלה הסתומות בחלו�פתרו� החלו� הוא בסוד היסוד המגלה הסתומות בחלו�""""

כיו� , יוס� היתה על ידי פתרו� חלומות ו שלגדולתע שלפי זה נית� להבי� מדו """"דבש לפידבש לפידבש לפידבש לפי""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידאומר 
ב� "וזה רמז . ולכ� היה צודק בפתרו�, שלא פג� ביסודלהיות על ידי מישהו מוכרח הוא הפתרו� הוא בסוד היסוד ש

. וכ
 מתארי� הראשוני� את המפגש של יוס� ע� פרעה ."פותר"הוא אותיות  "פורת"ו, בחינת יסוד "פורת יוס�
ובכ
 רמז גילוי עריות מרמזת על " לאמור"ל המילה "אשר לפי חזכ, "לאמרלאמרלאמרלאמרואני שמעתי עלי
 : "יוס�אומר לפרעה 

לא , שיב  לאמר  בלעדייוס� מו? "לפתור אותותשמע חלו� "א� כ
 אי
 אשת פוטיפר ופרעה ליוס� על עניי� 
ל היכולת של יוס� לפתור מערער עפרעה ש, מבאר רבינו, זהלפי . "לאמר" ת המילהעריות שרומזהחטאתי בגילוי 

וא� כ� , גילוי עריותשל י� יענשמרמז על  "שמעתי עלי
 לאמר"מצד אחד , יתרסרואה תרתי דחלומות ואומר שהוא 
לאמר "השיב יוס� על כ
  ?בסוד היסודג� הוא שהפתרו� " לפתור אותותשמע חלו� "ואי
 יתכ� , היסודבסוד פגמת 
  ."י� יענה את שלו� פרעהקל%א"וא� כ� , תלא חטאתי בגילוי עריודהיינו , "בלעדי

  

  )כז' בראשית מא( "ועתה ירא פרעה"

היינו ד "ועתה"אמר ל כ� ע "י� לעשותוקל%ממהר הא"לפי ש "ועתה"לשו� שיוס� משתמש ב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה
פרעה הפתרו� שהרי מתר& שזהו חלק מ? "הליוע& נתנו למל
"ששואל  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבעל קושיית ו ".ירא פרעה"תכ� ומיד 

יוס� אמר משו� כ
  דווקא לפרעהאת זאת  'ה הראהמדוע קשה לו משו� שהיה פתרו� החרטומי� לא קבל את 
   . זוה פרצהאת הלתק�  "איש חכ� ונבו�פרעה שירא "י דכהוא  לפרעה דווקא  'הראה המה שבפתרונו ש

  

  )ג' בראשית מב( "אחי יוסף עשרה וירדו"
מתר& ? יכלו לשלוח אח אחד או שני� שיבואו אוכל לכול�כי לא ו? אוכלמדוע ירדו עשרה אחי� למצרי� לשבור 

היה מוכ� למכור יותר מכ
 והחשש ולא  חדבית אמכסת אוכל של קונה כל מוכר לבמצרי� היה המשביר " ספורנוספורנוספורנוספורנו"ה
  . ני רעבזמבהוא שמא אנשי� יקנו אוכל בכמויות רבות על מנת לסחור בו כפי שקורה 
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"תנצב  ,אב 'ע כה"נלבישראל בן נחמה  ,'אדר ב' ע ד"ל נלב"משה טויטו בר אסתר ז, טבת' ג ע"ל נלב"מרים בן חמו בת פלורה ז



 

  )מז' בראשית מא(" ותעש הארץ לקמצים"
ספר ספר ספר ספר """"ומביא בש� , תוכילהקמצנות והדת יזהר מאוד ממירמז שצרי
 האד� להשיש בפסוק  "נע� אלימל
נע� אלימל
נע� אלימל
נע� אלימל
"אומר ה
אלא שאד� כזה לא יכול רעה מדה ש בו ישלא רק  ,היינו קמצ�ד, אד� כיליהא� יהיה שאומר ש לרבינו ת�לרבינו ת�לרבינו ת�לרבינו ת�    """"הישרהישרהישרהישר

את מדות הקמצנות " לקמצי�", שבענות היוס� היה מתק� את האר& בש, "ותעש האר&. "'עובד הבדרגה של היות ל
  . וזהדה ימהעצמו מאת וצרי
 האד� להסיר לגמרי נמלט ממדה זאת שאד� כי אי� , שבה�

  

  )ח' מבראשית ב(" לא הכירוהו והם"
        .) .) .) .) יבמות פחיבמות פחיבמות פחיבמות פח((((    """"מלמד שיצא בלא חתימת זק� ובא בחתימת זק�מלמד שיצא בלא חתימת זק� ובא בחתימת זק�מלמד שיצא בלא חתימת זק� ובא בחתימת זק�מלמד שיצא בלא חתימת זק� ובא בחתימת זק�""""

ל "לפי חז, א
 א�. לא הוצר
 עוד להתנכר אליה�לכ� ו, כללשיוס� הכיר את אחיו א
 ה� לא הכירוהו  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר 
גדולי� כל כ
 היו  אליששכר וזבולו� הרי , שהניח� חתומי זק�הוא משו�  ,את אחיו ריהכלכ
 שיוס�  �טעה ,בגמרא

חייבי� לומר שהכיר את  אומתר& שאכ� ל? כיצד הכיר� יוס�, וכשעזב אות� יוס� ה� לא היו חתומי� בזק�, יוס�מ
הוא שיוס� ציפה לבוא� טע� נוס� לזה שיוס� הכיר� . כול�ידע לזהות את בל כיו� שהכיר את הגדולי� א אחיו כל

נהיה מכרו לישמעאלי� ה� שהעבד שמשו� שה� לא ציפו  ,ואות לא הכירו ה�א
 , וידע שאחיו צריכי� להגיע
  . השליט על האר&

  

  )דל 'מגבראשית (" עמוו רשכיתו וישו"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (רוהו לא שתו יי� ואותו היו� שתורוהו לא שתו יי� ואותו היו� שתורוהו לא שתו יי� ואותו היו� שתורוהו לא שתו יי� ואותו היו� שתוככככמיו� שממיו� שממיו� שממיו� שמ""""

מאורעות הובפרט אחרי , רהכלשתות עד לשמה גר� לה� לשנות ממנהג� ו, להבי� את השבטי� קשהי "לפי רש
י כ, שבעצ� בכורח הנסיבות השבטי� נאלצו לשתות" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מתר& ה? ה� מאז באו אליוצרות שעברו עליהו
פ� יכשלו בלשונ� ויוציאו מפיה� , רהכזהר לשתות עד לשיודר
 המרגלי� לה, מרגלי�בה� שה� חשד יוס� ידוע כ

, רגלי�שה� מהחשד  �יוס יסרבו לשתות יתחזק אצלהשבטי� חששו שא� ו, "דנס יי� יצא סוכשנכ"י כ, נ�ידבר מעני
 . לשתותזה איל& את השבטי� ו, י�עניהפ� יתגלה וה� חוששי� לשתות 

  

  )ב- א' בראשית מד("גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן ואת גביעי... את אמתחות האנשים אוכל מלא"
 �יהשללבו גמר בלש� הלא מעשיו מוכיחי� אות לצערכוונתו היתה א� , לא ברור מה ההיגיו� במעשה זה של יוס�

, במעשהו זה, יוס�, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר& ה, אלא, שלו�פני� של עמ� והראה לה�  ושתהאכל את� והוא ג� 
ומכרו  עו� הגניבה שגנבועל כפר לה� הבושה ממה שחושדי� אות� על גניבה ת, האחד :שלשה דברי�רצה להשיג 

, ויכפר לה� עוונ�שמבחינת� בנימי� זה אח  יכירכ
 וב, נפש� על בנימי�ה� ימסרו את א� הלראות , השני. אותו
נו אוכ� מצ, זהבבית ה מעשיה�את שמכיר  שהויש מישאולי יתחילו להרגיש , � הגניבהיעניעל רמוז לה� , והשלישי

  .  הכנה להתגלותו אליה�כ )לג 'מג בראשית(" וישבו לפניו הבכור כבכורתו"דכתיב , בפרטי� אחרי� זאתשרמז לה� 
  

   )ד' בראשית מד(" העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדוף אחרי האנשים הם יצאו את
כמה דאת אמר רחוק יהיה כמה דאת אמר רחוק יהיה כמה דאת אמר רחוק יהיה כמה דאת אמר רחוק יהיה     % % % % ה� יצאו את העיר לא הרחיקו ויוס� אמר לאשר על ביתו קו� רדו� אחרי האנשי�ה� יצאו את העיר לא הרחיקו ויוס� אמר לאשר על ביתו קו� רדו� אחרי האנשי�ה� יצאו את העיר לא הרחיקו ויוס� אמר לאשר על ביתו קו� רדו� אחרי האנשי�ה� יצאו את העיר לא הרחיקו ויוס� אמר לאשר על ביתו קו� רדו� אחרי האנשי�""""

     ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (ביניכ� ובינו כאלפי� אמהביניכ� ובינו כאלפי� אמהביניכ� ובינו כאלפי� אמהביניכ� ובינו כאלפי� אמה
שמדובר  )טז' בראשית מג( "וטבוח טבח והכ�"על הפסוק מדרש " חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה"כדי להבי� את המדרש שלפנינו מובא ב

כלומר  .)ה' שמות טז(" והיה ביו� הששי והכינו את אשר יביאו"אלא לשבת שנאמר  "והכ�"אי� כי ערב שבת היה ב
 בבוקרהיה בשבת  "הבוקר אור והאנשי� שלחו"ב וכתמה ש ,א� כ�, השבטי� התארחו אצל יוס� בערב שבת

פיקוח זה מדי� היה אפשר לתר& ולומר ש ?הלכו בשבתהרי חללו השבטי� את השבת שה נשאלת השאלה כיצד זו
נמצא שיעקב ובני ביתו היו עטופי� ברעב . "ופיקוח נפש דוחה את השבת"יעקב ובני ביתו היו עטופי� ברעב כי נפש 

היו אחיו לא  א
 עדיי� קשה על יוס� הלא הכיר את אחיו שהלכו בשבת ובודאי. את השבתהשבטי� ולכ� חללו 

 ציוה יוס� להחזיר� ולא חס על אביו ובני ביתו שהיו יפיקוח נפש א� כ� אמצב של את השבת א� לא היה י� חללמ

שיעקב ובני ביתו לא היו במצב של פיקוח נפש ומה שהלכו אחרת והיא  ותאפשריש שיש לומר לא א ?עטופי� ברעב
דעת מה יוס� רצה ל. את השבת התכוונו להמשי
 בדר
בשבת היה עד הגבול של אלפיי� אמה ומיד בצהשבטי� 

צוה לאשר על ביתו קו� רדו� פירוש א� תראה אות� מרחוק שלא הלכו  �לכ ,א� יש בבית� תבואה או לאההאמת 
קו� רדו� "בכהאי גוונא  ?א� לא כ� למה לא הלכו יותר מאלפי� אמהשחו& לתחו� א� כ� אי� כא� פיקוח נפש 

  . שה� הלכו יותר מאלפי� אמה א� כ� בוודאי יש כא� פיקוח נפש אזי לא תרדו� אחריה� אבל א� תראה. "אחריה�
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