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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (כז' בראשית מד" )אשתי ילדה לי שנים כי ידעתם אתם"

שבעצם מכל ארבעת  ן"רבינו בחיי על פי הרמבמבאר ? "ילדה לי רחל"ולא אמר " ילדה לי אשתי"מדוע אומר יעקב 
 לאומר אכ, "אשתי"לכן הוא קורא לה , רחל היא האישה היחידה שהוא נשא מתוך בחירה ומרצונו, נשיו של יעקב

מבחינתי אהבתי כאלו הם יחידים והשאר את שמתי עליהם לכן ם ובני רק שני ,שהיא אשתי ברצוני ,שהינולד לי מא
לרחל וללאה  ויקרא" :שנאמר, לאהפני רחל לאת מקדים הכתוב בכל מקום מסביר מדוע  וזה. כבני הפילגשיםהם 

דבר  (יט' בראשית מו)" בני רחל אשת יעקב"פרשה כתוב גם בהמשך הו" רחל"כי עיקר הבית היתה , ('בראשית לא)" השדה
 . שלא אמר הכתוב אצל לאה

 

 (ד' בראשית מה)" נא אלי גשו"

העניין שהאחים את  לא ישמעו, ששמעו את הבכי, בית פרעהשיוסף מבקש מאחיו לגשת אליו כדי " ספורנו"לפי ה
 ,ספקלא לוודאות וב ,בזה תדעוכאומר להם ש, "מכרתם אשר", ומה שיוסף מזכיר לאחים את המכירה, מכרו את יוסף
 . הקונים לא ידעו שאני אחיכםגם ושאני אחיכם זולתנו כי שמכרתם אותי לא ידע איש הרי שאני יוסף ש

 

 (טז' בראשית מה" )יוסף אחי באו לאמר פרעה בית נשמע והקל"

 בית וישמע מצרים וישמעו בבכי קלו את ויתן", של יוסף ובכישמעו את ובית פרעה שבמצרים שהודיע הכתוב אחר 
מודיע בפסוק שלפנינו , הקדוש" אור החיים"אומר ה, אך הם לא ידעו על מה הבכי וכעת, (ב' בראשית מה)" פרעה

 . באו אליו אחיו של יוסףהוא משום שקול ששמעו בית פרעה לא ידעו מה הוא ועל מה היה שההכתוב 
 

 (כד' בראשית מה" )תרגזו בדרך אל"
יוסף ששכוונת הפסוק היא  ן"מסביר הרמב, מפחדהבא על פי רוב כתוצאה  לשון רתת ותנועההוא מ "רגז"הפועל 

עוד בר ולחם ומזון והוא שהאחים יוצאים לדרך עמוסים  ןיהעניאלא , כי למה שיפחדוו. להם אל תפחדו בדרך אמר
, בדרך בלכתם יבואו עליהם לסטים אולילכן יש מצב שהם יפחדו שרת ובצוהימים הם ימי רעב וטוב מצרים דברים מ

מהרו ועלו "כמו שנאמר , וימהרו לבא בזריזותשילכו יוסף  ולכן אמר להם, עם כל רכושםלמצרים ם ואוכל שכן בב
הוא יוסף שוכולם יודעים , עליהםהיות ששמו של יוסף מתנוסס יפחדו כלל בדרך  אלשו, (ט 'בראשית מה)" אל אבי
 . לכו ובאו לשלוםלכן  ייראו הכל ונוממ, י כל הארצות ההם בידובכל ארץ מצרים וחי המושל

 

  (כז' בראשית מה" )אביהם ותחי רוח יעקב... את העגלותוירא "

 (י"רש" )ממנו שפירשה שכינה עליו שרתה"
יעקב אז ידע , שפרשה ממנו מאז מכירת יוסף, הקדוש שלאחר ששרתה על יעקב רוח הקודש "אלשיך"אומר ה

ה שהוא חי בשורהעל  מוסיפיםמה שאתם לומר כ "רב עוד יוסף בני חי"ואמר  אז ענהו, יםחיעדיין בף סיוות שודאבו
אם  םגו ,חיבני שיוסף הוא עצם העובדה בעיני העיקר הגדול , פחות חשוב בעיני "במצרים וכי הוא מושל"ואומרים 
 . הייתי שמח, אדםשום גוי ושום של על ומלא היה 
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 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב

 

 חיפה א"ת ם"י זמני השבת

 61:00 61:61 61:00 כניסה 

 61:61 61:61 61:61 יציאה

 61:10 61:11 61:04 ת"ר

 

 "ויגש" פרשת
 "ויהי דבר" :הפטרה

 ט"עתש טבת' ז

 

 

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתי "ע אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ladaat.net/gilionot.php alonolam.com  :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 
 

 :מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםהעלון " נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז

 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע
 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

  (ד' בראשית מה) "אשר מכרתם אותי מצרימה ויאמר אני יוסף אחיכם"
שבחזרה זו  "פנים יפות"מתרץ ה? "אני יוסף"הלוא כבר אמר להם " אני יוסף אחיכם"מדוע חוזר יוסף ואומר לאחיו 
אשר מכרתם ", המכירהבשעת רץ ישראל היה באה כפי שקדושאותה העומד עדיין ברוצה יוסף לומר להם שהוא 

 כרוצה להרגיע (ה' בראשית מה)" ועתה אל תעצבו"בהמשך אמר להם ודברים אלו הם הכנה למה ש. "אותי מצרימה
שהראה להם "י "רשי שפירש כפו, םיכולים לעמוד בקדושתון שהם למצרים כיה ירידמעצבו יאותם שלא יחששו ו

ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי "אמר להם ש המו, היינו שלא פגם בברית שהיא מידתו של יוסףד "שהוא מהול
היו שטופי המצרים כידוע ש "ערות מצרים" תיטמאו בטומאת מצרים שנקראהם שלא ידאגו פן הכוונה היא , "הנה

כמו שהעיד , בזימתם ם שלא נתערבורגיזה ו, מדת הבריתאת לתקן ה שלח אותי "הקב "כי למחיה שלחני"מה יז
 . (ד 'תהילים קכב) "ה עדות לישראל-שבטי י"עליהם הכתוב 

 

  (כב 'מהדברים )" שמלת חלפת וחמש כסף מאות שלש נתן ולבנימן שמלת חלפות לאיש נתן לכלם"
אלא רמז לבנימין שיצא ממנו מרדכי שיצא מלפני אחשורוש , אפשר דבר שנצטער אותו צדיק יכשל בו זרעו"

 ( .מגילה טז)" בלבוש מלכות תכלת וחור ומרדכי יצא( טו, אסתר ח)שכתוב  כמו, בחמשה מלבושים
כי , מרדכישל נס על היוסף רמז לבנימין שדשם וברוח קלמדו , ל"זחש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 

על ידי חלום והתגדל תעלה היוסף שכמו , הראה לו שמקרה אחד יקרה לשניהםיוסף ו, אםאותה המהיו יוסף ובנימין 
בלילה ההוא "ש על הפסוק ובא במדרכמ, על ידי חלוםוהתגדל תעלה ה ,ןשיצא מבנימי ,מרדכי ךכ, שחלם לפרעה

וה אותו יוצ, תמלא עליו חמההוא הועל ידי כן , ואות גורשהמן רצה להחלם אחשורוש ש (א 'אסתר ו)" נדדה שנת המלך
רק "פסוק על הי "כפירוש רש, פרעה ו שלתחת רשותוכמו שיוסף היה  .להלביש את מרדכי ולהוליכו ברחוב העיר

אכתי "ל "זכמאמר ח, אחשורוש ו שלהיה תחת רשות, שיצא מבנימין ,מרדכי ך גםכ, (מ 'מאבראשית )" הכסא אגדל ממך
 ,שמרדכי, חמש חליפות שמלותלו ימין במה שנתן רמז לבנשיוסף ל "זחהתכוונו  זהל. (.מגילה יד)" עבדי אחשורוש אנן

 .יוסףה לושויהיה  ,שיצא מזרעו
 

 (כו' בראשית מה" )ו כי לא האמין להםבויפג ל"

  (מועד קטן יח)" םיכרותה לשפתית ברי"
שהטעם לכך שיעקב לא האמין לבניו כשאמרו שיוסף עדיין בחיים כפי  "מדבר קדמות"א ב"רבינו החידמבאר 

ברית "ל ש"ידע את דבר חזוהוא " ואחיו מת"אמר בעצמו מאחר שהוא הוא , "לא האמין להם ויפג לבו כי"שכתוב 
אמר יעקב בעצמו נכווה מכך שכיוון שו. שמשמעותו שאהדם יכול בדבריו ליצור את המציאות" םיכרותה לשפתי

את אשר ראה עת ככו .ז״לח רושאמ ומתה כמגרם לכך שרחל  (לב' בראשית לא) "אלהיך לא יחיה עם אשר תמצא את"
ומסורת זו חזקה  ,קיימתעדיין  ובחיי ניות אחד מבורת שלא ימומסושה לא מתיוסף שיעקב ת אז ידע ועגלבסימן ה

  ."יםיברית כרותה לשפת"מהכלל ש
 

 (יד 'מזבראשית )ם״ ריא בארץ מצצמנסף הכ״וילקט יוסף את כל ה
 ואחת  טונינוס בן אסוירוסנאחת נתגלתה לא ,אחת נתגלתה לקרח: ״שלוש מטמוניות הטמין יוסף במצרים

 .(סנהדרין קי) גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא״
 שאסף מהעם לשלושה חלקים והטמין כל  אוצרותהשיוסף חילק את  "בן יהוידע"רבינו יוסף חיים במסביר 

 היות ורק בזכות השפע , מאחר שהבין כי הוא זה שזכה בכסף ולא פרעה המלך, והסיבה לכך, אחד בנפרד
 ועל כן כל . בניגוד לדרכי הטבע, נשמרו אוצרות התבואה ולא נתקלקלוובזכותו , העליון שהשתלשל על ידו

 ובהתאם לכך , אולם יוסף חילק אותם על פי המקורות שמהם קיבל את הכסף .העושר הזה שייך ליוסף הצדיק
 היה משל , שליש מתוך כל הכספים שהביא העם המצרי ליוסף. ייעד את המטמונים לשלושת יעדים שונים

 והם יועדו , בהשגחה שמימית ובדרך נס בירר יוסף את כל הכספים הללו לתוך אוצר נפרד, זרה עובדי עבודה
 . כשהארץ בולעת אותו ואת כל רכושו, אולם בסופו של דבר ירד הכול לטמיון, לקורח שהתעשר ממנו עושר רב

 ם כבני העם אול, השליש השני נאסף מאנשים שאינם עובדי ע״ז .נמצא כי ממון עבודה זרה נועד לכיליון
 ועל כן ייעד , כספי גזל וגנבה אלו היו מאוסים בעיניו של יוסף, ו את כספם שלא ביושר ובהגינותחהמצרי הרווי

 כדין השב בתשובה ואינו יודע , בני ארצו אשר הממון הזה ישרת בסופו של דבר לכל, את הכסף לממשלת רומי
 היה , רוןחאך השליש הא .שוב הכסף וישמש עבור הכללבאופן זה י, .(ביצה כט). יקנה בו צורכי רביםשממי גנב 

 . לק הקדושהחכסף זה אכן ראוי לבוא ל. ולהם כסף נקי מאיסורים, חשומרי שבע מצוות בני נ, וביםטשל אנשים 
 וגנוזים המה עבור הצדיקים , כשסוג כספים אלו נבררים בידי שמים, הכין יוסף הצדיק אוצר שלישי, כנגד זה

  .ביאת המשיח במהרה בימינואחר , לעתיד לבוא
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