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ְ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 ( "םיוהחטאי אני מזכיר  ר אתמרעה לאפוידבר שר המשקים את "
הוא מיותר כי בודאי אי� כוונתו שפרעה יאמר  "לאמר"טוע� שמה שאמר שר המשקי� בדבריו הקדוש  "אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"ה

שר המשקי� ש )ז 'בראשית מא(ז�ל ומתר� על פי מה שאמרו ח. הוא מיותר "היו�" מראמה שוג�  ,לאחרי� את דבריו
עה מכ� שלא מצא פתרו� של פר נפשוכמעט יצאה דבר יוס# עד שה מלספר לו על התהשכ� שב ציער את המל�

צרי�  כי הלא את חטאי אני, רתיחתאשימני שנתא אל נא" המל� כאומרלכ� בא שר המשקי� ומתנצל לפני ו. ומותללח
 "את חטאי"דהיינו כיר אותו מה גר� לכ� שהוא ההזכיר בלי ש� יוס# יעניספר את אי אפשר להרי ש, "היו�" "זכירלה

   .זולת זהלהצלת המל� ה ווקיתכל  הסאפשעד זאת מלהזכיר  ושתיכ� בלו, "עבדיו פרעה קצ# על"כמו שאמר 
  

   )כא 'מאבראשית ( "ומראיהן רע כאשר בתחלה קרבנה אל באו כי נודע ולא ותבאנה אל קרבנה"

בא יוס# ש "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה ?"ומראיה� רע כאשר בתחלה קרבנה אל באו כי נודע ולא"באומרו יוס# כוונת מה 
למצרי� נחילו יהשבע ששל  �שניי� הניכר והייו, ביאו למצרי�ילקטו ויזהב שבעול� הכס# והל כאת ש לפרעה לרמז

שמות (" את מצרי� וינצלו: "שנאמראת� הכס# הזה  תה� יקחו אכאשר יצאו בני ישראל ממצרי�  �א, ורותדעושר ל

ועל "אמר יוס# מה שלא סותר את זה ו. "ומראיה� רע כאשר בתחלה כי באו אל קרבנה עדולא נו"ה ו הכוונוז, )לו' יב
 מותחלושני השהדברי� שנשנו ב )לב 'מאבראשית ( "לעשותו לקי�&אוממהר ה ...ברדכי נכו� ה, השנות החלו� פעמי�
ע כי באו אל קרבנה ומראיה� דלא נו"פסוק כוונה היא להו ,מותחלושני הבאבל מה שלא נשנה , עתידי� להתקיי� מיד

דבר זה כי , אינו ממהר לעשותוהוא  �א, לקי�&אבר הדוא השא� כי נכו� , השבלי�בחלו� שנה לא נש "להירע כבתח
 . ממצרי�בני ישראל יצאו ר שא דמאתיי� ועשר שני� ע דעותקיי� בעתיד לה

  

   )הכ מאבראשית ( "ים עושה הגיד לפרעהקל- אהאת אשר "

הפתרו� עד הסו# תקיי� הלא מדוע ששאל  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבת יאת קושי" קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי"ספרו מביא ב בבבב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצ
אחרי שנתיי� , שהרי לפי המדרש ברגע שהגיע יעקב למצרי� פסקו שנות הרעב? שבע שני רעב ושל יוס# שיהי

מתכוו� לקיי� את י� קל&א, כלומר, "י� עושה הגיד לפרעהקל&אהאת אשר : "ומתר� כ� את פתרו� החלו� .בלבד
הוא הדבר אשר דברתי  ,יו שבע שני הרעביה: "וזה פירוש הפסוק. רהיאת הגז יהיה צדיק שיבטלא� כ� לא אגזירתו 

" שני שבע"אבל על , כלומר על שני הרעב יכול צדיק לבטל, )כח&כז 'מא בראשית(" להי� עושה הגיד לפרעה&אשר הא
  . א גזירה טובהיכי האי� הוא יכול לבטל 

  

   )ט' מבבראשית (" אליהם מרגלים אתם ויאמר"
חד והדבר המיכי מה , יסודה טע� או עלילבשיהיה � ירצשג� א� יוס# רוצה להעליל על האחי� הוא  ����""""רמברמברמברמבההההאומר 

 האלי י�באכל האר� הלוא מצרי� נמצאת במצב שבו מ ?"מרגלי� את�"מר לה� אא יוס# ויוכדי שיבעשו ה� ש
בראשית (" בתו� הבאי� כי היה הרעב באר� כנע� לשבור"הכתוב כמו שאמר , בתו� הבאי�היו ה� ג� ו, מפאת הרעב

ראה הוא שיוס# " לי� את�גרמ"ר לה� ליוס# לומ" גר�"שהיה אצל האחי� ש" מחשיד"מתר� שהגור� הו. )ה' מב
נכבדי� � וחשוביאנשי� כ� של דרזה אי� שואמר לה� , � ובלבוש�דבר שהתבטא במרא, נכבדי� �אנשישה� אות� 

  .עבדי� רבי�שהרי יש לכ� לשבור אוכל בעצמ� כ� לבא מוכ
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  )יט' מאשית ארב(" ראיתי כהנה לא"
שהחלו� הוא תוצאה של האפשרות  את  לבא לשלו" ראיתי כהנה לא"שכוונת פרעה במה שאמר " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

" רעיונ�"י "ופירש רש )כט' דניאל ב(" רעיונ� על משכב� סליקו"כמו שאמר דניאל  ,הרהר בה� ביו�פרעה דברי� ש
לכ� אמר פרעה , עלו משכב� על ?אחרי� יהיה מה ,ביו� מהרהר שהיית מה ,"סליקו משכב� על", הרהור�דהיינו 

  . "לא ראיתי כהנה"
  

  )נב' בראשית מא(" בארץ עניי יםקלו- כי הפרני א, השני קרא אפרים ואת שם"
אתה תהיה על ביתי ועל פי� " :כדברי פרעה, של משנה למל� מעמדליוס# זכה במצרי� לשיא הגדולה ולמרות ש

כבוד הכל שלמרות : אברבנאלאברבנאלאברבנאלאברבנאלההההמתר�  ?מדוע ,"אר� עניי" הוא מגדיר את מצרי�. )מ 'מא בראשית(" ישק כל עמי
מרוחק מבית אביו ומאר�  היהשיוס# מאחר , "אר� עניי"רא אותה בש� וקהוא , שהיה ליוס# במצרי� רוהעוש

דעתו ולא החלישו  לא העבירו אותו על, יוס# באר� מצרי�בה� והכבוד שזכה  התהילהו, העושר הרבוכל . מולדתו
 יעקב אביובו במקו� שנמצאי�  המולדתיוס# ראה את . במקו� שהייתו שחש כל הימי� בקרבו את תחושת הניכור

ונפשו ערגה עד , כריה לגביווזרה וננשארה מצרי� , רגשית כי מבחינה ,"אר� עניי"ולכ� כינה את מצרי� , ובני ביתו
  .מקו� מגורי אבותיו ואחיו, ימיו לאר� ישראל סו#

  

  )טז' מבבראשית (" אתכם האמת דבריכם ויבחנו האסרו ואתם אחיכם את ויקח אחד מכם שלחו"

 ?"שלחו מכ� אחד"א� כ� מדוע אמר לה� , שלח את כול� חו� מאחדשבסופו של דבר יוס# " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מעיר ה
רצה יוס#  ,"שלחו מכ� אחד", זהאמר ובמ, דוויכירו בחטא� ויתוה� כדי שיוס# לאחי� היה עשה שה מכל שומתר� 

 חושליגיעו לשלב שצרי� לכאשר כי , נ�ועועל דו וויתו יוס# שחטאו באחיה� שירגישו בחטאלהביא את האחי� 
 ,לצאת לחירות ממקו� המשמר "ו משפט הבכורהל"ושבאחי� בראוב� שהוא הגדול  וסת� יבחרמ� ה, אחד מה�

זו ולכ� לא היה לראוב� חלק במכירה הרי ש ,את מה שקורה לה� במכירה של יוס# האחי�יתלו בעקבות זאת ואולי 
י על "כמו שפירש רש מגדולתוה הורידוהו האחי� שהרי בעבורמכירה זו חלק ביהודה היה לכי אפילו  ,לניצהוא 

זה הו� ועהתמרק הס# שכבר הערי� יוימי�  'במאסר גהאחי� שהיו  יאחרא�  ,)א 'בראשית לח( "וירד יהודה"פסוק ה
ויאמרו איש אל "כי מה שנאמר  ,יותר מ� כול� ,במכירתונכבד חלק לשמעו� שמעו� כי את כול� חו� מחרר כ� שלו

 "שמעו� ולוי אחי�"י על פסוק "שמעו� אמר כ� ללוי כמו שפירש רשהכוונה היא ש )כ' בראשית לז( "ונהרגהואחיו לכו 
  . הגדול ממנואחיו היה מדבר בפני  לאכי לוי דבר בל התחיהוא זה שובודאי ששמעו�  )ה 'מט בראשית(
  

  )כג 'מגבראשית ( "כספכם בא אלי... שלום לכםויאמר "

? והוא החזיר לה� אותו אליולא בא הכס# שלה� הרי ? נכו�דבר שאינו יוס# עבד אמר כיצד  "נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"הקשה מ
כל ו, )יד 'בראשית מז(" וילקט יוס# את כל הכס#" :כל הכס# כמו שאמר הכתובאת ידוע שיוס# ליקט תר� על פי הומ

וכ� אמר לה� עבד . )פסחי� קיט א(" שלשה אוצרות ה�"בגמרא מובא ישראל כאת הכס# בעבור  ה ללקטתכוונתו הי
אני וא� כ� למה  ,הכל בשבילכ�כי  ,בא אלי מכל העול� הוא כספכ�שלומר הלא כל הכס# כ, "כספכ� בא אלי"יוס# 
 . כוונתואת שה� לא יבינו כדי בדר� חכמה זאת אמר לה� אלא שהוא ? הכס# שלכ�את צרי� 

  

  )כט 'מגבראשית ( "ן אשר אמרתם אליטכם הקחיהזה א"

לא ל, )זכ 'מגבראשית ( "השלו� לאביכ� הזק� אשר אמרת�", יוס# אמר יעקבבשאלתו על ש "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מעיר ה
בעת כניסת ש, י המבואר באגדותפל עמתר� ו? מדועוהשאלה היא , בנימי�ל אצכא� מר שאכמו " אלי"ה ליתוספת המ

את שמותיה� ושמות  ,כ�על  י הפקידי� הממוני�נלפ ,היו רושמי� בשער העיר ,אנשי� למצרי� לקנות תבואהה
בטר� אמרו  מתו� הרשימהאת ש� אביה� ידע יוס#  ,וא� כ�. ואת הרשימות האלה הגישו הפקידי� אל יוס#. אביה�

לא הוא  ,שהוא לא בא לקנות תבואההיות  ,י�בנימאצל מה שאי� כ� , "אשר אמרת�" אלא רק" אלי"ולכ� לא אמר  ,לו
 .  "אשר אמרת� אלי"לכ� אמר , � אליויהרי דבפל רק עעליו היה ידע ומה שיוס#  ,בכניסהנרש� 

  

  )ה' מדבראשית (" הרעותם אשר עשיתם"

שמצאו  השבת הכס#מתייחסת ל ,"הרעות� אשר עשית�" ,של יוס# לאחי�הקדוש הטענה " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"לפי ה
לא נבע הכס# ת רהחזשל זה ה "טובהמעשה ה"והטענה היא ש, ע�לכנשחזרו כבאמתחותיה� בפע� הראשונה 

שנית� , אנשי� בעלי אמונהכאות� יחזיקו שציפו ה� כי באמצעות מעשה זה , ותרשעמדווקא נבע מצדיקות אלא 
הגביע יוס# החזיק מכי , דהיינו הגביע, כס# המושבהמיותר  י�וחשובלגנוב דברי� יקרי� וכ� יוכלו  ,לסמו� עליה�

   . �מהכס# שהשיבו עמיותר ער� יקר דבר כ
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