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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 
  

   )חי' מדבראשית ( "גש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדניוי"
" על מכר� בכס� צדיק"של יהודה שכל מה שקורה לה� הוא עונש היה בלבו הקדוש שבתחילה  "אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"מבאר ה

את יוס� מכרו אלה ש רקלא  )טז' בראשית מד(" לאדוני הננו עבדי�"ואמר  י�את הדעליו הצדיק הוא  ולכ�, )ו 'ב עמוס(
דהיינו  "ג� אשר נמצא הגביע בידו", הרימכהיה בעת הלא ראוב� שלמרות  ,ראוב� לרבות את "ג� אנחנו"אלא 

מו שאמר כ )כב' בראשית לז( "אותו אל הבור השליכו"אמר הוא אפילו לא ש, שהוא פטור יותר מראוב�בנימי� למרות 
�הגביע בידו יהיה לי  אשר נמצא"תשובת יוס� שמע יהודה א� כאשר  .ת יוס�לטובלמרות שראוב� התכוו�  ,ראוב
ולכ� היה , אלא זו גזירת מל� מצרי�� ההוא ועוהבי� מכ� יהודה שכל מה שקורה זה אינו בגלל ה )יז' בראשית מד( "עבד

   ."ויגש אליו יהודה"נחר" נגדו יהודה 
  

 )ג' מהבראשית (" ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו"

כפי שאמר , "אני אחיכ� יוס�"ולא אמר , "אני יוס�"מפני שאמר של יוס� נבהלו מפניו שהאחי�  "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה
חסו אל יעקב ישלא התיה לאחי� על מבזה האשיש ו, "אבינו"ולא אמר , "העוד אבי חי"וכ� על שאמר , לה� אחר כ�
   .�ה של יוסמכירעצ� הכל כ� בגדול  ערצגרמו לו שבכ� , כאל אביה�

  

 )ה' בראשית מה(" ואל יחר בעיניכם"

הקדוש שכוונת יוס� לומר לאחיו שלא יכעסו על עצמ� על שמכרו את יוס� ובכ� גרמו לעצמ� " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה
שזה הדבר שהאחי� רצו למנוע על ידי המכירה כפי , את כל השתלשלות הענייני� עד שנאלצו להשתחוות ליוס�

� דבר מסוי� ויוצא שהוא כי זה מכעיס מאוד כמו אד� שבא לתק, )כ' בראשית לז(" ונראה מה יהיו חלומותיו: "שנאמר
ויוס� נות� טע� לדבריו ואומר שאדרבא מעשיה� גרמו לה� טובה . הרי שהוא כועס על אשר גר� לעצמו, מקלקל
אל "ויצא מכ� רק טוב ולכ� , )ז$ה' בראשית מה(" לשו� לכ� שארית באר"... לקי� לפניכ�$כי למחיה שלחני א"גדולה 

  . על עצמכ� בגלל הדבר" יחר בעיניכ�
  

  )יב' מהבראשית (" כי פי המדבר אליכם"

הוא  "רדה אלי"לומר ליעקב ו על דעת� שמה שאמר לה� לא יעליוס� אומר לאחיו שש "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה
למלוכה הגיע היה עבד ושהרי יוס�  ,לטובתו של יוס�כל זאת הוא אלא  ,של יעקבוטובתו כבודו שהוא דואג למשו� 

שהיה ידוע שהוא גדול , לו א� יבוא יעקביחשב לכ� לכבוד ו, כ� שהוא לא היה מכובד במצרי�, מבית האסורי�
אחר כ� הוסי� יוס� . טובת אביוואי� זה משו� , לקי� למצרי�$נשיא אנחשב למצרי� כו ונכבד ה� בש� וה� בייחוס

" אליכ�"הוא רק שאני אומר  מה" פי המדבר... והנה עיניכ� רואות"רק לטובת� הוא דואג מצד שני ש ואמר לאחיו
א יתכ� לביותר וגבוהה הכבודי הוא במעלה כי  ,זה שתבואו למצרי� לא יוסי� לי כבודכי . לטובתכ� ולהצלחתכ�

  . ורק ה� ירוויחו מכ�לטובתכ� רק הוא כזה צעד שאלא מעלה  � לויוסיכ� שבוא� לא , להיות גדול מזה
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  )חי' מדבראשית ( "כי כמוך כפרעה"
מו של כגדול כוחו ששכוונת יהודה לומר ליוס�  ,תרוקתרוקתרוקתרוקססססשלמה אשלמה אשלמה אשלמה א    רבירבירבירביבש� בש� בש� בש�     """"נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�""""א בא בא בא ב""""בינו החידבינו החידבינו החידבינו החידררררמסביר 
מה לפי ו על פי עדי�זה א�  )ג 'יא ישעיה(" למראה עיניו ישפוט"עול� כאשר שופט מגיע לדו� הוא הדר� לומר כ ,פרעה

 כפי אשר תשיגזכות לויכול  שיענהלהוא יכול  ,רצונוהוא ד� לפי  יושב לדו�המל� כאשר אבל  .�חוקיהספר שכתוב ב
מהמל� להיות  ול� האדו� חסד". יעשה כרצונובכל זאת , שקרהוא די� או עוות א� הדי� מג� ו, חכמתו להבחי� האמת

ובה� , באזנ� יכנסו דברי "בי אדוני: "יהודה ליוס�שאמר מה  וזה. "דבר המשפט לא תגור מפני איש על, יד� כידו
מקיי� א�  מה פרעה גוזר ואינו"ז%ל חשאמרו מה  וזה .רק על צד האמת, � חרו� א�דר ואל תשפוט, תבי� כי זה עלילה

�רעי ה� נעשה כי העבדי�  קווד� בדעתו שזה הח, גזרה שאי� עבד מל�הו קוחהכלומר פרעה עבר על , "אתה כ
  אחרי הודיע "וזהו שאמר , גזרההבטלה  ובהיות שראה כי אי� נבו� וחכ� כמו�, השכילו התכונה לא חכמו ולא

, יוס� �� ג� אצלוכ. סודותיו לשוטי� ורעי התכונהאת יגלה  לא 'כי ה, ראוי שתמשול "ות� את כל זאתא י�קל$א
כי אתה צרי� ה � אותראוי לקיילא , גנב יתפש כגנב הגזרה שמי שימצאת עכו, אלי�את בנימי�  גזרת להביא אתה
   .עלילהשל עלינו בדר� כא� בא שהכל בי� לה

  

  )יט' מהבראשית ( "עשו זאת צויתה ואתה"
א למציע ליוס� דר� להבטיח שיעקב  והוא ג�, שישלח להביא את אביו למצרי�יוס� פרעה מצוה את " ספורנוספורנוספורנוספורנו"לפי ה

את יראה יעקב ר שאכיודע פרעה שכי , "לכ� מאר" מצרי� עגלות קחו"ממה שאמר יוכל לסרב לבקשה הזו וזה 
וירא : "� אכ� היה שנאמרוכ, לרדת למצרי�ולמא� את הבקשה מקו� לדחות לא ימצא הוא שלוחות מאתנו ההעגלות 

הוא הסכי� לרדת רק אחרי שיעקב ראה את העגלות , )כז' מהבראשית ( "את העגלות אשר שלח יוס� לשאת אותו
   .)כח' מהבראשית ( "ויאמר ישראל אלכה ואראנו" :נאמרלמצרי� ש

  

  )כח' דברים מה(" יוסף בני חי עוד רב"
בראשית ( "עוד יוס� חי"אמרו לו ש .שני דברי�את דברי יעקב ואומר שהיות והאחי� אמרו ליעקב  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

מה לי "ה� בניו ואומר לל שיבהיעקב , "בכל אר" מצרי� כי הוא מושל"ג� אמרו לו שלא רק שהוא חי אלא ו )כו' מה
  ".יוס� בני חי עוד רב: "זהו שאמר, "חי שהואבמצרי� די לי שאני יודע א� הוא מושל 

  

 )כט' בראשית מו(" עוד על צואריו ויבך על צואריו וירא אליו ויפל"

)  )  )  )  ''''לדלדלדלד    איובאיובאיובאיוב((((' ' ' ' עודעודעודעוד    ישי�ישי�ישי�ישי�    אישאישאישאיש    עלעלעלעל    לאלאלאלא    כיכיכיכי''''    וכ�וכ�וכ�וכ�    בכיהבכיהבכיהבכיה    הרבותהרבותהרבותהרבות    לשו�לשו�לשו�לשו�    $ $ $ $ עוד עוד עוד עוד     צואריוצואריוצואריוצואריו    עלעלעלעל    ויב�ויב�ויב�ויב�. . . . יוס� נראה אל אביויוס� נראה אל אביויוס� נראה אל אביויוס� נראה אל אביו    $ $ $ $ וירא אליו וירא אליו וירא אליו וירא אליו """"
�    ואמרוואמרוואמרוואמרו    נשקונשקונשקונשקו    ולאולאולאולא    יוס�יוס�יוס�יוס�    צואריצואריצואריצוארי    עלעלעלעל    נפלנפלנפלנפל    לאלאלאלא    יעקביעקביעקביעקב    אבלאבלאבלאבל    ,,,,הרגילהרגילהרגילהרגיל    עלעלעלעל    יותריותריותריותר    בבכיבבכיבבכיבבכי    והוסי�והוסי�והוסי�והוסי�    הרבההרבההרבההרבה    כא�כא�כא�כא�    א�א�א�א�... ... ... ... הואהואהואהוא    רבוירבוירבוירבוי    לשו�לשו�לשו�לשו

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (שמעשמעשמעשמע    אתאתאתאת    קוראקוראקוראקורא    שהיהשהיהשהיהשהיה    רבותינורבותינורבותינורבותינו
ברור  "צואריו על ויפל"הרי א� נאמר , "וירא אליו"מדוע נאמר , ראשית: � מקשה מספק קושיות על הפסוק"הרמב

אלא יוס� צרי� להשתחוות לפניו או לנשק את , אי� זה דר� כבוד שיוס� יפול על צוארי אביו, ועוד. הוא שה� התראו
ובעת הזו היה ראוי יותר להשתחוות , )יב' בראשית מח(" ויוצא יוס� אות� מע� ברכיו וישתחו לאפיו: "כמו שכתוב, ידיו

וכאשר בא יוס� רכוב במרכבת המשנה ועל פניו , ר כבדי� קצת מזקנהומתר" שבאותו הזמ� עיני יעקב היו כב. לפניו
" וירא אליו"לפיכ� הזכיר הכתוב , יעקב לא הכירו ואולי ג� אחיו לא הכירוהו, כדר� מלכי מצרי�, היתה מצנפת

, "עוד"כלומר לאחר שאביו הביט בו והכירו נפל יעקב על צואר יוס� ובכה עליו , שכאשר יוס� התראה אל אביו
ואחר כ� אמר , ולא כפי שהבנו בתחילה שיוס� נפל על צואר יעקב, כאשר בכה עליו עד היו� הזה לפני שראה אותו

, הא� אצל האב הזק�? ותירו" הזה הגיוני כי אצל מי הדמעה מצויה, "אמותה הפע� אחרי ראותי את פני�: "יעקב
  ?א מול� במצרי�או אצל הב� הבכור שכעת הו, שמוצא את בנו חי לאחר הייאוש והאבל

  

 )כד 'מז בראשית(" רעה וארבע הידות יהיה לכם לאכלהונתתם חמישית לפ"

 �' ברכי נפשי'הני חמשה "ל בגמרא "שהפסוק מרמז על מה שאמרו חז """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""בבבבב ב ב ב ''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצמציי
א� הנשמה  ,ש ברו� הוא מלא כל העול� כולומה הקדו .כנגד הקדוש ברו� הוא וכנגד הנשמה ?כנגד מי אמר� דוד

מה הקדוש ברו� הוא ז� את  .א� הנשמה רואה ואינו נראה ,מה הקדוש ברו� הוא רואה ואינו נראה .מלאה כל הגו�
מה הקדוש ברו� הוא  .א� הנשמה טהורה ,מה הקדוש ברו� הוא טהור .א� הנשמה זנה את כל הגו� ,העול� כולו

וישבח למי שיש בו  ,יבא מי שיש בו חמשה דברי� הללו .ושבת בחדרי חדרי�א� הנשמה י ,יושב בחדרי חדרי�
רואה "הקדוש ברו� הוא זה שהיינו ד, ה� סתומי�מתו� החמישה ארבע דברי� והנה  ).יברכות (" חמשה דברי� הללו

מלא כל העול� "ה "רק מה שהקב, סתו� $ "יושב בחדרי חדרי�"ו "טהור"ו "כל העול� כולוז� את "ו "ואינו נראה
מלא כל האר" "ה "שהקבהדברי� ת שחמאחד מהיינו ד, "ונתת� חמישית לפרעה: "הפסוקפירוש וזהו  .גלוי $ "כולו

   . ארבעה הוא סתו�שאר ה, "ארבע הידות יהיה לכ�"אבל . ותהיינו התגלד, "לפרעה'"וזהו , נקרא גליא זה, "כבודו
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