
  
  

  

 'ח שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  (בראשית לז' יג)בשכם"  רעים אחיך הלוא "ויאמר ישראל אל יוסף

האחים כי  ,או גדולההיא  אם קטנהבנוגע לעוצמת השנאה הסתפק ידע על שנאת האחים את יוסף אך הוא ה יעקב
כי הוא חש , את עצמת השנאהודאי ידע הוא  ,כן יוסף עצמו לפניו. מה שאיןמיעקב ולא הראו את שנאתם שו התביי

: האחד. יעקב דאג לשלום בניו משום שידע יעקבאותה על בשרו. בנקודת זמן זו היו שני עניינים שהטרידו את 
עיר שכם מבני היה גם החשש שגואלי הדם ירצו לגאול את הדם של אנשי ה, וששכם הוא מקום מועד לפורענות

לשלוח אליהם ולשאול בשלומם אף אחד אחר מלבד יוסף. והיות היה לו את מי לא . שניה אותה. והחריבשיעקב 
נסות את הוא חשש מלבקש ממנו לבצע את המשימה הזו לכן הוא פונה אליו במטרה ל ,וידע על שנאת האחים אליו

" הקדוש הבנת אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךגלוי כמדובר. וכך היא לפי ה" את אשר בלבבו כי לפניו ממנו את עצמת השנאה,לדעת ויוסף 
 ם"הלא אחיך רועים בשכ" ,"ישראלאלא " "יעקב"ותמימות לבב, לכן לא נאמר  רשובי ",יאמר ישראלוהכתוב: "

שלומם את לדרוש וך אליהם אות חולשלאינני מעז אך  ,וזהו מקום נורא ומועד לפורענות ולכן אני דואג לאחיך
, "אשלחך ולכה"איני אומר אני כלומר  ,לחך"לכה ואשהכתוב: " אומרמה ש. וזהו שתציע זאת בעצמך וטובתם עד

על ומעצמך הולך כ "לכהתאמר "תה שמא תלך למרות הסכנה ובלבד שלא תמרה את פי, לכן אני ממתין שירא אני כי 
מצות אביך. ות את למען תלך בדרך מצוה לעש "ואשלחך אליהם" זא ללא כל חששואחר לכתך מעצמך  פי בחירתך,

   .את שלום אחיך"לך נא ראה לו יעקב ", לא אמר "שלחני"פחד, שום אין ומוכן,  "הננייוסף " אמרשלא ולכן עד 
  

  (בראשית לז' כב)" תשפכו דם אלראובן  אלהם "ויאמר
כם כאשר חשבתם להמית אותו מוכן לשמוע אתהייתי  אחיו שעד עתהמר לואמפרש את דברי ראובן ש הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ן

מו דאת שופכים אלו שאחרים, אבל אתם אל תהיו גורמים  ידיעל  תומישה צותו וראו נאובנכליכם, כי גם אני ש
להשיבו אל והיתה להצילו דבריו בתית יתו האמנוכושכל זאת אמר ראובן כלפי חוץ אך  הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמדגיש בידיכם. ו

פי שהוכיח אותם לא קבלו ממנו, כלפני כן אמר להם שדברים אחרים אך  לדבר הזה שמעו האחים לראובן אביו.
ראובן שהם לא שראה כיוון , וכב) 'מב בראשית(" יכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתםהלא דברתי אל"אמר להם ו

לימד אותם כאן דם בידיכם. את ה תשפכואל לפחות אמר להם, אם כן הניח ליוסף נקט בערמומיות וו לים למעוש
  . דם בידיוהשופך של עונש למיתה שונה מה הגורםשל עונש השראובן 

  

  לז' כט)(בראשית " ראובן וישב"
היה להשליך את יוסף לבור עצתו פי הלא גם ל אני בא"?ואני אנה "צריך לדעת מה טענת ראובן אל אחיו באומרו 

 כב)בראשית לז' (" להשיבו אל אביואותו מידם למען הציל שראובן אמר זאת " למרות שאומר הכתוביוסף אבוד בבור, ו
מה בצע כי "שאמר יהודה ממה פיו אל אחיו, והראיה מר בהתורה מעידה על מה שהיה בליבו של ראובן ולא מה שא

לכן לא ברורה טענת ראובן. הריגה ושם בבור, הא למדת כי השלכתו בבור היתה ליוסף שהיה  יאחר" את אחינו נהרוג
 אותו יטריח אביו ללכת לחפש אחריהרי שהבכור, ידע שמכיוון שהוא הבן ראובן " הקדוש שאור החייםאור החייםאור החייםאור החייםמתרץ ה"

, והיה משיב את גופתו ליעקב מביאראובן  היהומת שם, בבור יוסף נשאר מסוף העולם ועד סופו, ואם היה יוסף 
על מנת לבקש את ילך ", כלומר לאן ואני אנה אני בא" ,, מה שאין כן עתה"הנה הוא מת חיה רעה אכלתהו"לאביו 
  . ראובןו של טענתלקה תסהבזה כי תחכמו ושחטו שעיר עזים שהאחים הה ו הסיבוזיוסף, 
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  (בראשית לז' א)"וישב יעקב" 
        ))))רש"ירש"ירש"ירש"י" (" (" (" (ביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסףביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסףביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסףביקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף""""

עולם הבא ועשו את היעקב נטל  ,העולמותביניהם את לקו ייעקב ועשו ח ",ביקש יעקב לישב בשלוהלפי המדרש, "
לעשו ראוי חלקו. ו וזהשהרי עולם הבא העצמו שיהיה לו ביעקב להחזיק לפי זה ראוי לעולם הזה. לו את הבחר 

עשו מחזיק לעצמו שיש לו עולם אך בפועל רואים להיפך, חזיק לעצמו שאין לו חלק בעולם הבא כי אין זה חלקו. שי
רבי העשיל רבי העשיל רבי העשיל רבי העשיל וצריך להבין מדוע? מתרץ מחזיק לעצמו שאין לו עולם הבא. הוא  ,אף שהוא צדיק ,יעקבאילו הבא. ו

שנותיו של אדם כי עלה על דעתו תמיד שימות מאלו היה , חלקואת העולם הזה כשעשו שנטל  ב"חנוכת התורה"ב"חנוכת התורה"ב"חנוכת התורה"ב"חנוכת התורה"
 עולםאת לו עולם הבא כדי שיהיה לו  שמחזיק לעצמו שיהוא  ןלכ ,עולם הזהגם הלא היה לו כלל אזי שבעים שנים 

למרות כי  ,עולם הזהגם האלו היה מחזיק לעצמו שיש לו עולם הבא אם כן היה לו ליעקב אצל יעקב, הזה בנחת. וכן 
והרי אין זה חלקו של  .עולם הזהגם יהיה לו  ,צר לו בעולם הזה מכל מקום כשיעלה על לבו שיש לו עולם הבאש

  עולם הזה. גם יה לו כדי שלא יה ,לכן מחזיק יעקב לעצמו שאין לו עולם הבא ,יעקב
  

  (בראשית לז' יח) " יהם ויתנכלו אותו להמיתואלרם יקרב טוב"
להמיתו מרחוק הם התכוונו בהיותו רחוק מהם " לומר שעוד יהםאלרם יקרב טובמבאר שכוונת הכתוב " "י יקרי יקרי יקרי יקרכלכלכלכלה"

 נו, אך יעקב אבי(ירמיה ט' ז)" חץ שחוט לשונםכנגד הדיבה שהוציא עליהם שנאמר " הידד מנגה כידמוזו י חץ. ידעל 
שקר, שהרי מותר היו וחיצי האחים  ,קשתו של יוסף היתה אמתכלומר , (בראשית מט' כד)" יתן קשתובאותשב "אמר 

  חות עבדים.  פהש ו לבני ראאמת קבוהם  ,לומר לשון הרע על בעלי מחלוקת
  

  (בראשית לז' כח)לישמעאלים"  את יוסף סוחרים.... וימכרו מדינים אנשים "ויעברו
ה סחורהבעלי " הסוחרים המדיינים היו ספורנוספורנוספורנוספורנוהכתוב מזכיר בתחילה מדיינים ולבסוף מזכיר ישמעאלים? לפי ה"

עשו את המכר שהם יישמעאלים האחים בקשו מה, "את יוסף לישמעאלים וימכרוהיו בעלי הגמלים. " הישמעאליםו
הם חששו שמא בפעם אחרת שהמדיינים יעברו  ,עם הסוחריםישירות ינים ולא רצו לדבר יהמדלטובת הסוחרים 

ירות יבעלי הגמלים אינם מתעכבים בעמהישמעאלים הם לא חששו כי אבל  בעירם עם סחורה הם יכירו את האחים,
אבל הקונים היו י הישמעאלים ידעל ה עשנהמכר כך ש , ואין חשש שיכירום,בלבד העוברים בהם דרך העבר אאל

  (בראשית לז' לו)" והמדנים מכרו אותו אל מצרים" אמרפי שננים כיימדסוחרים הה
  

  (בראשית לח' כה)" אל חמיה לאמר שלחה והיא"
", כאשר גם לאיש אשר אלה לו אנכי הרה" ,בשמהיהודה שיאמרו לשתמר שלחה שליחים  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

לא הודה בזה יהודה ראתה שתמר לא יתבייש. וכאשר יהודה כדי ש כךשבידה, ועשתה  מהו עצמם לא ידעהשליחים 
כעת , למי הפתילים"הכר נא למי החותמת ו" ,בפניםפנים  ,אמרה לו בעצמהולכן ן יהענימשכח הוא חשבה אולי היא 

היא ואם לאו  ,יודה בזה מוטביהודה שאם היתה , ועדיין כוונתה כי היא יודעת מה שבידה תם בשמםאו הזכירהיא מ
  .פניואת לא תלבין בלבד ששרף ומעדיפה להי

  

   י)' (בראשית לט "ולא שמע אליה םיו םויהי כדברה אל יוסף יו"  
        (רש"י). (רש"י). (רש"י). (רש"י).     """"היתה כונתה לשם שמים, מאחר שראתה באצטרולוגין שלה, שעתיד הוא לעלות לגדולההיתה כונתה לשם שמים, מאחר שראתה באצטרולוגין שלה, שעתיד הוא לעלות לגדולההיתה כונתה לשם שמים, מאחר שראתה באצטרולוגין שלה, שעתיד הוא לעלות לגדולההיתה כונתה לשם שמים, מאחר שראתה באצטרולוגין שלה, שעתיד הוא לעלות לגדולה    """"

הטוב אינו  היצרהרע מפתה את האדם מספר פעמים, אבל  היצרש "יראיםיראיםיראיםיראיםמובא בספר "מזכיר את  החיד"אהחיד"אהחיד"אהחיד"ארבינו רבינו רבינו רבינו 
דרך סוחר שמרכולתו משובחת ואינו צריך להכריז עליה יותר מפעם אחת. כ פונה לאדם אלא פעם אחת בלבד,

  לא נלכד ברשתה. לכן שמים, ו פוטיפר מדברת עמו "יום יום", הבין שאין כונתה לשם אשתשלפיכך, כשראה יוסף, 
  

   )כ 'לטבראשית (" שם בבית הסוהרויהי ... ויקח אדני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר"
כי אם נתנו את יוסף בבית הסוהר אזי ברור הוא מיותר.  "ויהי שם בבית הסוהרנראה שמה שאמר הכתוב: "לכאורה 

הקב"ה שולח על אדם דבר לא טוב, ר שאכש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"שהוא שם בבית הסוהר. מתרץ 
, הקב"ה את הרעה לטובהיבטח בה', ובוודאי יהפוך לו על מנת לבטל זאת אלא  שום פעולה גשמיתות עשל דםלאל א
ויהי שם בבית בפסוק: ". וזהו הרמז ).(תענית כא "גם זו לטובה"דה של נחום איש גם זו שהיה אומר תמיד יהמי הווז

עשה שום פעולה,  לאבכל זאת הוא שלא יהיה בבית הסוהר, כדי לעשות איזה פעולה יוסף יכול , אף על פי ש"הסוהר
  . כי בטוח היה בה' שבוודאי יהיה הכל לטובה

  

  ) ב 'מבראשית ( "י סריסיונשעל  פרעה ויקצף"
על הפסוק "ולקח את גמרא באמר שנכמו תם, במעל םשוישניהם שהיו הכתוב אומר על השרים "שני סריסיו" ללמד 

משך משך משך משך מבאר ה" סב:)יומא (ם" שיהיו שוי ?שני לומרלמוד מיעוט שעירים שנים, ומה ת" (ויקרא טז' ז) "שני השעירים
יה במעלה שלא נאמר ששר המשקים ה ואה" שהטעם שמדגיש הכתוב ששני הסריסים היו שוים במעלתם חכמהחכמהחכמהחכמה

 . ולפי זה פטר את החלומות גודל מעלתו ימחל לו המלך,משום הבין יוסף שה יותר משר האופים ומכך גדול

        ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":  גמ"ח "בית יצחק":  לין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) לין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) לין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) לין רש"י (ספרדי, אשכנזי, איטר) מבחר תפימבחר תפימבחר תפימבחר תפיגמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": גמ"ח "יד יצחק": 

        לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו::::חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"
        21:3021:3021:3021:30----20:3020:3020:3020:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" "דף יומי" "דף יומי" "דף יומי" שיעור שיעור שיעור שיעור ::::מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"
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  Yossef.Benhamo@gmail.comאו בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר


