
  
  

  

 '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 
   )חי' מדבראשית ( "עבדך דבר באזני אדני גש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נאוי"

ראוי יותר  היה לשו� בקשהכוונתו היתה להשתמש בא�  ?"בי אדוני"הקדוש מדוע אומר יהודה  "אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"שואל ה
קו� עבד במיהודה ל תאת קחעדי� לו לשיוס� אומר לל במדרש שיהודה "מתר� על פי מה שאמרו חזו. "נא אדוני"

א� כ� יפה אמר יהודה . "ונמב מוט יאנ ?או לשרת בבית בקע עצי�ל �וא, ממנו אני טוב ?למלחמהא� "את בנימי� 
משלשה דברי�  דאחצור� לבור וזריז בדו שיהיה גישהרי האדו� מצפה מע. כפשוטו "בי"השתמש כלומר " בי אדוני"

בי , "בי אדוני"וא� באלה חפצת . לח�ואו לשרת על הש ,עצי� תביעליו טורח עבודת משא כחט תלשי או, למלחמה
  . יותר ממנווראוי  אני הגו�האלו  ל הבחינותכבבנימי� אחי כי מ לאותחול אדנות� 

  

   )יח' מדבראשית (" אליו יהודה ויאמר בי אדוני ויגש"
יהודה , סיבה ראשונה. תלוי ביכלומר העוו� הזה  "בי אדוני"ליוס� אמר יהודה יש שתי סיבות לכ� ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"לפי ה

סורי� י� היל אותכוזאת משו� שיהודה הוא האחראי למכול�  יותריוס�  נגש לדבר לפניקא הוא ודוע דומבא לתר� 
מה משו� מכול�  יותריוס�  נגש לדבר לפנייהודה י "רשלפי ש יפל ע� או ,עו�המחמת אותו האחי�  שעברו על

להיות מנודה יהודה התחייב לפי שו ויותר משאר אחיקרב נכנס ללכ� הוא " את הנער ערבכי עבד� "יהודה אמר ש
התשובה משאר אחיו אלא  יותרבכל אופ� עדיי� נשאלת השאלה מדוע יהודה קבל עליו את הנידוי עולמות הבשני 

ושלא יוכלו  "את� מרגלי�"� אשר סבב לה� עלילת ועוההיה חייב באותו שזה בעצמו שהוא היא משו� שיהודה חש 
את לה� ית� ב יעקדוי כדי שיהנאת לקבל עליו דה הויכ� הוצר� לי שיביאו את בנימי� ל ידע �אי להפטר ממנה כ

כי אחיו  עמכ�לא ירד בני "ועוד שיעקב אמר לה�  ,ס�לה� למכור את יואמר וזאת משו� שיהודה הוא זה שבנימי� 
 ונמצאזו היה שולח את בנימי� מיד הטענה את היה יעקב יכול לטעו� עליה� כלומר לולא  ,"מת והוא לבדו נשאר

יכנס בעובי הליהודה הוצר� משו� כ� לשלח את בנימי� ולא רצה יעקב שגר� לכ� וה למכור את יוס� ישצשיהודה 
ישב נא "סיבה נוספת היא שיהודה רצה לומר ליוס� ". בי אדוני"יהודה כ� אמר ל, דוייהנאת עליו  ולקבלהקורה 

 "בי אדוני"לכ� אמר יהודה ? מדוע לחייב את הזכאי ולזכות את החייבטעו� ויוס� יכול ל "עבד� עבד תחת הנער
פסק נשהעבדות  שעונשדי� הוא ולכ� הבכול� אשר גור� לכול� שיהיו עבדי� תלוי בי יותר משו� ועהותו כלומר א

  . יחול עליצרי� שעל בנימי� 
  

  )א' מהת בראשי(" הוציאו כל איש מעלי ויקרא"
הסיבה ו. האנשי� האלהחו� מ, "מעלי אישכל הוציאו "מר למשרתיו וקולו בכעס ואאת רי� שיוס� מ ����""""רמברמברמברמבההההמבאר 

 וג� חרפהזו תהיה לה� כי , לכ� שיוס� דורש להוציא כל איש מעליו היא כדי שלא ישמעו זרי� את סיפור המכירה
 ולאיגורו בארצנו י� כאלו אסור שבוגד �אנשיש, יאמרו עבדי פרעה ומצרי� עליה�כי , מכשולליוס� זה יהיה ל
  . יפסיקו להאמי�וג� ביוס�  ?בעמומה יעשו במל� ו, ג� באביה� בגדוו בגדו באחיה�היות ש, ידרכו בארמנותינו

  

  )ד' מהבראשית ( "אלי ויגשוגשו נא אל אחיו יוסף  ויאמר"
 שיוס� מבקש מאחיו לגשת אליו הוא משו� שרצה להזכיר לה� את עניי�טע� וש שההקד "אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה

אשר מכרת� אותי אני יוס� אחיכ� "ואחר שנגשו אמר לה� , גשובלחישה לזה אמר ורצה לעשות זאת , מכירהה
בכל זאת , ד�יש מבלעלא עמד ש� אכנראה שו "הוציאו כל איש"אמר יוס� למרות שכל זאת קרה אחרי שו, "הנה
  . זניה�ודיבר באלכ� ו "לקיר אזני�"ל "מה שאמרו חזליוס� חש 

  
  

  , "זכור ימות עול�"ת המשיח זהו שאמר 
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  )יח 'מדבראשית ( "כפרעה ךכי כמו דךר אפך בעבחואל י"

מתר� ? זהבמה רצה לומר ל יוס� ושיחר אפו  לעניי� שלא" כי כמו� כפרעה"מר יהודה כשא מה כוונתר רובלא 
ת ורכבעשה זאת ביקש מהחרטומי� לפתור לו את חלומו לא שכאשר נבוכדנצר אצל  ונאצשמ "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה

בשר� את א� לא יפיק רצו� מפתרונ� יחתו� שאלא שרגז וכעס והתרה בה�  ודולא ע, כי א� צוה ופקד עליה�, והצנע
 .ו לו את החלו�פתורשיכי א� ביקש ברצו� , כלל פרעה לא רגז ולא כעסלו איו )ה 'ב דניאל(תיה� יחריב ת ואת בולחתיכ

פרעה ה של דימכי עליו לאחוז ב, דבריו ולא יכעס ולא ירגזאת שישמע , לנהוג כפרעהיהודה לבקש מיוס� כעת א בו
  .�בראויה מדת פרעה להיות , "� כפרעהוי כמכואל יחר אפ� בעבד� "זהו המש� הלשו� ו, סכעשלא 

  

  )ג' בראשית  מה(" אני יוסף העוד אבי חי"
רבינו רבינו רבינו רבינו מתר� ? הלוא ה� כבר אמרו לו על יעקב כשהגיעו למצרי�? "העוד אבי חי"מדוע שואל יוס� את אחיו 

אילו רצו ו שלפי המדרש יוס� סיכ� את עצמו כאשר הוציא כל איש מעליו ונשאר לבד ע� אחיו """"ראש דודראש דודראש דודראש דוד""""א בא בא בא ב""""החידהחידהחידהחיד
אני "מיד לאחר שאמר בחכמתו לא שיוס� א. ייש�שלא לבזו ובלבד לסכנה במודע  סלהורגו והוא נכניכלו אחיו 
את הרג  אפילו עשו לאש, אותו לא יהרגוה� כבוד אביו ונתו היתה שמשו� ווכ, "העוד אבי חי"מיד הוסי� " יוס�

עיניכ�  ושימו בי� "אני יוס�: "לה� יוס�שאמר מה  וזה. "אבל אבי יקרבו ימי"כבוד אביו כמו שנאמר משו� יעקב 
  .ולא תהרגוני "העוד אבי חי"

  

   )יב 'מהבראשית ( "כי פי המדבר אליכם"
, )כמפורש במדרש(לפני שיתגלה אליה� את יעקב יו אלהיה להתאפק ולהביא של יוס� שרצונו  "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה שרפמ

יוס� היה בגדר כל זמ� שש. בחו� לאר� רוח הקודש שורהוח שיעקב לא ירד למצרי� משו� שאי� בטיה היוס� א� 
שיוס� חי דע ליעקב ואבל כיו� שיו, :)שבת ל(" שאי� שכינה שורה מעצבות"מפני שכינה עקב הי לא שרתה על הדיאב

כי . "אליכ�כי פי המדבר "יוס� לאחיו שיעידו לכ� אמר , לא ירצה לבא למצרי�הוא רוח הקודש ואותו שיג תמיד 
יוו� שכבר שהנבואה שרתה על יחזקאל בחו� לאר� כ, )א' יחזקאל א(" על נהר כבר"על הפסוק  .)מועד קט� כה(ל "אמרו חז

 �חוצפילו בפסיק אתשוב לא , שכינה באר� ישראלעקב הי רתה עלשוא� כ� כיו� ש. אר� זכה לנבואהכאשר היה ב
  .בלשו� רוח הקודש כמו באר� ישראלכלומר  "כי פי המדבר"כ� אמר לה� לאר� ו

  

  )יב 'מהבראשית ( "כי פי המדבר אליכםעיני אחי בנימין והנה עיניכם רואות ו"
קוד� דיבר בלשו� הקודש והרי ג� איזה הוכחה יש בעובדה שיוס� לא ברור             ).).).).יייי""""רשרשרשרש((((    """"כי פי המדבר בלשו� הקודשכי פי המדבר בלשו� הקודשכי פי המדבר בלשו� הקודשכי פי המדבר בלשו� הקודש""""

רבי חיי� רבי חיי� רבי חיי� רבי חיי� מתר� ? כי אחיה� הואשפה הידיעת עצ� הוכחה מהאת� בלשו� הקודש ואי� היה המלי� מדבר  �לכ
יוס� היתה  לשונתו ואלא עיקר כ, הוכחהמהווה  עצ� ידיעת לשו� הקודשיוס� לומר ש� ותכוהודאי לא ש, מצאנזמצאנזמצאנזמצאנז

 ל שיש מוזשג"בכל אופ� אמרו חזבחתימת זק� כעת הוא בחיצוניותו ושהוא השתנה ע� הזמ� פי לומר שא� על 
 שלא הכירוהסיבה ו, על פי קולואת יוס� יכולי� להכיר האחי� והיו ) טביעת עי� בקול(טביעות עינא דקלא שנקרא 

ינו דומה לכל לשו� יש היגוי משל עצמה ואוללשו� מצרית משו� שהוא שינה את שפתו ו על פי קולאחי� את יוס� ה
אכ� כיו� שחזר לדבר עמ� בלשו� הקודש הרי בלשו� זה יכולי� , ושוב לא היה בידיה� לזהותו על פי קולו, לאחרת

  .קול אחיה� המוכר לה�להכיר את ה� 
  

  )טז' מהבראשית ( "בעיני פרעה וייטב"
חשב שמכא� ואיל� תהיה השגחת יוס� על חי יוס� משו� שפרעה אפרעה שמח כשנודע לו שבאו " ספורנוספורנוספורנוספורנו"לפי ה

יגרו� לו זה באר� הוא וזרעו ו לשבתושב חהאזרח א בהשגחה של למנהיג אשהוא גר  ה שלהאר� לא כהשגח
  . יושביהכל להטיב לאר� ולושגיח בכל לב לה

  

  )ח' מובראשית ( "שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו ואלה"
פסוק שלפנינו יצחק ב .נקראו ישראלאברה� יצחק ויעקב , שלשת האבותשמצאנו במקרא שכל  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

יצחק נקרא בש�  כא� ,א� כ�, יעקב הוא בנו של יצחקו, בני ישראלכ "ובניו יעקב"קורא הכתוב לשהרי , נקרא ישראל
ישראל אשר ישבו במצרי� שלשי� שנה  בניומושב "ישראל ממה שכתוב ראינו שקרא הכתוב אברה� ג� את . ישראל

הכתוב וקרא אות�  ,משנולד יצחקה החל של ארבע מאות שנהחשבו� תחילת ש עוידו. )'שמות יב(" וארבע מאות שנה
היה עשו לפי ש, אלישרהסיבה שבגמרא מוגדר עשו כ וזאברה� נקרא בש� ישראל , כא� ,�כ� א, ישראל בניבכלל 

  . מזרע האבות ולא הל� בדרכיה�
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