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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

 

 
(ב'בראשיתמא")מןהיאורעולותוהנה"

וממנו בא להם השובע , תה מן היאורוארץ מצרים שכיוון שעולות מן היאור  הפרות ראה אתמסביר שפרעה  ן"הרמב
(. ו 'מהבראשית )" אשר אין חריש וקציר"יוסף אמר לכן , סימן לקצירהן סימן לחרישה והשבלים הן  הפרות. והרעב

' המאת קדים רוח א ובת ,במקומות הלחים ,אשר יזרעו מעטכך שכ, חריש ואיןהיאור עלה רק מעט שראה וכיון ש
 ". שדופות קדים"פרעה ראה אותם משום כך , כל התבואה שרוף אתתו

 

(מאידבראשית)"ורבוישלחפרעהויקראאתיוסףויריצהומןה"
, עוד לפני שהם נפגשובעיני פרעה  יוסף ןאת חנתן ה "הקדוש שהפסוק מלמד אותנו שהקב" אלשיך"האומר 

כפי שהגדיר , נער העברי העבדל לא אמר שקראוו, בדרך כבוד "ויקרא את יוסף"ולומדים זאת ממה שאמר הכתוב 
 . של כבודדרך ב "את יוסףויקרא " רקאלא נאמר , "נערעברי עבד "אותו שר המשקים 

 

הנוהדמםגעתםומאשלילדובטאוחראלתמיאליכםלאתרמורהלואאמאלויעןראובןאתם"

(בכ'מבבראשית")דרשנ
הבין מדוע צריך לעוד  ?"םויען ראובן אות"על איזו שאלה עונה ראובן שנאמר בכתוב הקדוש " םאור החיי"שואל ה 

ומתרץ שראובן בא  .לא ברור "הנה נדרש דמו םוג"ראובן  אומרמה ש םג ?"לאמר"נאמרת פעמיים בפסוק המילה 
כך עונה  לעו, אליהםבהתחננו  םלא רחמו על אחיהלהם על כך שהם שהצרה באה להשיב לטענת האחים שאמרו 

לא אמר אמנם הוא , "אל תחטאו בילד"שלפי הסבר זה לראובן לא מגיע להיענש הלא הוא אמר להם ". לאמר" ראובן
 אחיםל "לאמר"היתה  וכוונתאך , (בכ 'לז בראשית) "אותוויד אל תשלחו בו השליכו "אמר בפירוש אלא זאת  םלה

עליו העיד גם וכמו ש, "אל תחטאו"שכוונת ראובן היתה לומר להם  "לאמר"לכן נאמר בפסוק , "אל תחטאו בילד"
שלדעת האחים המכירה מראה על רחמנות כלפי יוסף יותר תאמר תקשה ו םוא. "להשיבו אל אביו"הכתוב באומרו 

לראובן עליהם שום אין ולפי זה , "לכו ונמכרנו וידינו אל תהי בו"יהודה  םכמו שאמר לה, בורמאשר השלכתו ל
, "ויד אל תשלחו בו": באמרועל האחים עיקר טענת ראובן היתה אלא ש, טענה שהרי הם ריחמו על יוסף יותר ממנו

גם הם ש םלנכריבעניין המכירה  םוטענה זו צודקת ג, שהוא בעל בחירה ורצון ,םתכוון להצילו מידי אדכי ראובן ה
שאתם בעלי  ,םאת ,"אל תחטאו"לכן אמר להם ו, סכנת מוותה את יוסף למכניס הריהמככי גם , ה ורצוןבחירבעלי 

 םוא, ואות יהרגו םחיות הנמצאות שההוא חייב מיתה  םוממה נפשך א, "השליכוהו אל הבור"אלא  ,"בילד" ,בחירה
. שיכולים להמית גם את מי שלא חייב םבשליחת ידי אדכן ה שאין מ, הרי שהוא יישאר בחייםמיתה חייב לא הוא 

אבל , אליהםהתחננותו את שלא קבלו על וכלפי יוסף הצרה באה על האכזריות יוצא שלפי הבנת האחים , בכל אופן
וכיון שהם " גם דמו הנה נדרשו"אומר להם ראובן שגם בזה הם טועים  .שום חטאעשו בעניין המכירה הם לא 

 םאשלא אובן רצד זה גם מו, הוא משפט מוותחטא שעונשו , לכן הם מואשמים בריגולבו  םשליחת ידעל בים חיי
 .ת יוסףרימכשותף להוא לא היה ש וןכיכמותם 
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 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 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
 61:66 61:16 61:61 כניסה 

 61:11 61:12 61:11 יציאה

 61:66 61:61 61:24 ת"ר

 

 "מקץ" פרשת

 "ושמחירוני " :הפטרה
 ף"תש כסלו' ל

 

 

 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 באתריםניתן להורדה העלון 
 

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

 ט"תשע' אדר ב' ע ט"ל נלב"הרב מאיר אלעזר עטיה בן זוהרה ז
 ף"תשמרחשון ' כבע "נלבל "פרלה לוטאט בת סימונה ז

 טבת' ע ה"ל נלב"אברהם בן חמו בר סימונה ז            טבת ' ע ג"ל נלב"מרים בן חמו בת פלורה ז

 ה"תנצב
 

 

 הגיגים לפרשת השבוע
 

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


 

(הנ'מאבראשית)"ויצעקהעםאלפרעהללחם"
ל שומשנכרי את העובדה לא יכלו לסבול שהמצרים  ,תרוקסשלמה א רביבשם  "נחל קדומים"א ב"רבינו החידמבאר 
, לחמיהםעם אסור במגע הוא מי שידי ונים על זיניהיו הם ראוי שזה מן השאין , טענה על דבר הלחםבו באו, עליהם
ממשלתו את קיים כדי ל" לכו אל יוסף"ובכל זאת אמר להם יהם דבראחרי מסתתרת את הטענה שפרעה הבין אלא ש
אף להם שלומר , "יוסףלכו אל "בפירוש אמר להם הוא אבל , "לכו אל צפנת פענח"לומר ול היה כי פרעה יכ, עליהם

 ."אשר יאמר לכם תעשו"בכל זאת , על פי שהוא מעם אחר 
 

(ו'מבבראשית)"ואהשליטהואהמשבירלכלעםהארץויוסףה"
 צדיקיםהכוונה היא ל" 'עם ה". "עם הארץ"יש ו, "'עם ה"יש ש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 

: בפסוק ז ורממה ש וזה. צריך לשבור אותםש, אלו המדובקים לארץהכוונה היא ל "עם הארץ"ו, הדבקים ברוחניות
עם "כדי שיקראו צריכים להעלות אותם האלו שהאנשים את שמשבר הוא זה , "המשבירהוא יט ויוסף הוא השל"
 "'עם ה" ואקרכדי שי" לעם הארץ", שברהוא מלשון " המשביר"ו. "'ה

 

(לד'בראשיתמב")השבעשניבשבעמצריםארץאתוחמשהארץעלפקדיםויפקדפרעהיעשה"

כלומר , בעצמולפרעה א יה" וחמש את ארץ מצרים" ,"יעשה פרעה"בדבריו יוסף שכוונת מפרש " צרור המור"ה
ויקבצו את כל אוכל השנים ". הםגם יעשו  ךויקחו מוסר וככולם וממנו יראו מתבואת ביתו  משוחתן פרעה בעצמו י

 קדוןילפ האכל והיה". זובזבה מידת הגם גדלשל תבואה כאשר יש שפע רב , ברוב התבואותכידוע ש "הטובות
. "לא תכרת הארץ ברעב"וכל זאת כדי ש. קדוןיפבשאין לשלוח יד כמו  קדוןיפ לשגדר אותו האוכל יהיה לש, "לארץ

 .כדי שלא יעני ויצטרך לבריות "זבז אל יבזבז יותר מחומשהמב"מכאן למדנו שהיה יוסף דורש 
 

(יא'מגבראשית)"זאתעשואיפואכןאם"
אך מצד , בכםהתגרה האיש  ,מצד אחדש ,כמו שאמרתםהוא הדבר אם , "כן אם"אומר יעקב לבניו " ספורנו"לפי ה

מזמרת הארץ  קחו", את הדבר הזה תעשושהוא ראוי ומן המן ההכרח , "איפוא", להים-הוא ירא אהאיש , שני
ומנחה , עיןאת השביע שתרבת הכמות יכה להיות רצנבהל להון שלאיש הניתנת מנחה אמנם , "בכליכם מעט צרי

ראוי  ,בעיניוב חשנכסף לא האשר  ,לנדיבים מנחה ובילמאבל כאשר , לעשוששלח  מנחת יעקבמהסוג הזה היתה 
היא מהסוג הזה ה נחומ ,בהיכלי מלךמצויים רק עט והם ומבאופן  הנמצאיםנדירים מדברים תהיה מעט אבל היא ש

את תראו איך יקבל כדי שפניו את קודם שתלכו לראות ועשו זאת , "לאיש מנחה והורידו. "ליוסףששלח המנחה 
להמיתנו ' לו חפץ ה"הכתוב  אמרמכ יפותבר פנים אתכם בסגם יקבל האיש שתדעו , אם יקבל אותה ברצון, המנחה

 . (כג 'יג שופטים" )לא לקח מידינו עולה ומנחה
 

(לד'מגבראשית)"משאתמאתפניווישא"
 שחשדמשום שהוא רוצה לפייס אותם על ם אות מתנות ומכבדאת הנותן להם יוסף האחים סברו ש ,"כלי יקר"לפי ה

ך יפרהכדי למשום ש "משאת בנימין ותרב"מה שכתוב לאחים מובן לכן ו, לבסוף התברר שטעהמרגלים ושם ם בה
רמז וסף מהאמת הוא שי ךא .חנםלסכנת הדרך את בנימין ובכך הוא נכנס ל הביאנאלצו האחים לזה החשד האת 
יוסף ש ( יד 'מהבראשית )" ויפול על צוארי בנימין"על הפסוק י "רש פירשכמו ש, עתידשיקרה ב המ עלחים כאן לא

תרב ו" מה שנאמרבזה נוכל לומר ש פירושולפי  ,יחרבהועתיד לשל בנימין בכה על בית המקדש שיבנה בחלקו 
 ,שכינה :והםיהיו בו חמשה דברים ש ןשל בנימילקו בחשיבנה בית המקדש ליוסף רמז מ "חמש ידות בנימיןמשאת 

 "יד"חמש פעמים הוא שרמז וה .שניהחסרו בבית חמשה דברים  אותםו .ואש מן השמים נבואה ,אורים ותומים ,ארון
ושם מקריבים  ,סנהדריןה 'ישיבת עמקום  יהה במקדשו "עין הארץ"שהוא מקדש ה לערמז דבר המ 'עולה למספר ע

אמר שו כמלוית חן מקדש יש בכי  "להים יחנך בני-א"יוסף לבנימין ועל זה אמר . העולםאומות  'פרים כנגד ע 'ע
 (ז 'זכריה ד) " את האבן הראשה תשואות חן חן לה והוציא"הנביא 

 

(טז'מדבראשית)"אנחנוגםאשרנמצאהגביעבידוגם"

כל שכן בנימין עצמו , ליוסףשלא פשעו נעשו עבדים  אותם לואפיהלוא אם , לא ברור מה מחדשים כאן האחים
אשר ימצא אתו "אמרו לפני מציאת הגביע האחים התחייבו וש" חזקוני"מתרץ ה ?שיהיה עבד הגביע בידו שנמצא

הם שינו את  ,ביד בנימין נמצאהגביע שם אחיהכשראו , אבל כעת" לעבדים לאדונימעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה 
כי  ,עבדיהיה גם הוא אלא  מותלא י "אשר נמצא הגביע בידו גם"ו ,כאשר אמרנו ,"אנחנו עבדים גם"אמרו דבריהם ו

 . את בנימין ימיתהם חששו שיוסף אכן 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 יוסף בן חמוה "לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 250-0038035: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 502-6268620: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .יה'אריק שלום בר גורג, חביבהיוסף בנימין בר , סעדיה בן חמו בר אסתר, אסתר רבבן חמו אליהו 

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

