
 פרפראות

 
  

 היה יעקב אבינו נזכר בדבר זה
 והיו מעיו מתחתכין

 דעמוד 
 

טעמוד א'   מפתח נושאים פרשת וישב תשע''
 

 עמוד ב'
 

יש לכוין מלה בסלע שתיקא בתרין אל שני 
 סלעים מילת 

 
בגלל כתונת ירדו למצרים ובגלל כתונת נקרע 

 הים ויצאו ממצרים
 

 עמוד ג'
 ה היתהגם שנאתם גם קנאתם על מ

 
 עמוד ד'

וישנאו אותו שבשבילו נקרע הים וביאור נורא 
הפסוק הפך ים ליבשה וגו' מכוון  ,עלילה

 למעשה שהיה בנהר גינאי
 

היה יעקב אבינו נזכר והיו מעיו  בדבר זה
 מתחתכין

 עמוד ה'
אילו היה יודע ראובן ביאור ע''ד הפרקי דרבי 

 אליעזר
 

יוחנן ומה  וישמע ראובן ביאור ע''ד אילפא ורבי
 שכתבו האחים הקדושים

 עמוד ו'
ולא יכלו דברו לשלום ביאורו כי הנפטר מן החי 

 אומר לשלום
 עמוד ז'

מה ההבדל בין בשלום או לשלום ולמה למידים 
 הדבר מיתרו

 
בכניסת השבת אומרים בואי בשלום ולא 

 ע''ד השל''ה הקדושביאור לשלום 
  

 
 

 
 עמוד ח'

ן ה' יברך את עמו ביאור הכתוב ה' עוז לעמו ית
 בשלום 

 
 עמוד ט'

איך אמר יעקב אבינו ושבתי בשלום כנפטר מן 
 המת עפי''ד השפת אמת 

 
ביאור לשון המדרש עשאן מפתח לגאולתן של 

 בנים
 

 עמוד י'
יש לתת מובן  בשינוי לשון הגמרא ממקום אחד  

 למקום אחר 
 

הקשר בין קנאת האחים לקושי השעבוד 
 במצרים 

 
 עמוד יא'

עבדי לי עגלא תלתא מכוון לכתוב קחה לי  מ''ש
 עגלא משולשת 

 
 מכירת יוסף מכוון בכתוב כי עזה כמות

 
 עמוד יב'

 דיוק בפירושי רש''י מה היא קנאה
 

יוסף קיבל את בגדו בחזרה כשנתנו עצמותיו 
 בעור של כבש

 
 טעם שהושב רק שר המשקים 

 
 אנא מזרעא דיוסף דלא שלטא בה עינא

 
 
 



 
 בפרשת ויש פארפרפראות 

 

 ב

 

 
 בסלע שתיקא בתרין  יש לכוין מלה

  אל שני סלעים מילת
 

 ,בסלע מלה י''ח ע''א(,  )מגילה איתא בגמרא
שני שוה  השתיקה,מבואר,  ש ין,בתר משתוקא

 ,  סלעים
 

שני משקל  בשביל (,ב' ע''י שבת) איתא בגמרא
 שנתן יעקב ליוסף וכו', )משי(מילת  סלעים

 ,וירדו אבותינו למצרים ,נתקנאו בו אחיו
 

 ,אתו לאחיוויספר " ,('ז ט''אשית ל)בר כתיב
ויוסיפו עוד שנוא , "כתיבו בו אחיו" ויקנאו

 "דבריואותו על חלומותיו ועל 
 

סיפוריו היתה בגלל  שקנאת האחיםמבואר, 
  ודבריו,

 
 יוסף לא קיים בעצמו א''ל בצחות ש

 השתיקה ששוה שני סלעים
 

לא קיים בעצמו לפי שיוסף  ,לומראפשר 
פר אתו יס ,אלא סלעים,שני ששוה  השתיקה

נתגלגל הדבר וירדו אבותינו לפיכך   ,לאחיו
 ,למצרים

 
נתגלגל הדבר וירדו  "שני סלעים" בשביל וזהו,

" של "שני סלעים, אלו אבותינו למצרים
וביותר א''ל בדרך רמז שהיו שני  השתיקה.

 בסלע וכו'. למילהשהוא מרמז  מילתסלעים 
 

* * *                    * * * *                                  
 

 בגלל כתונת ירדו למצרים ובגלל 
 כתונת נקרע הים ויצאו ממצרים

 
  , ועשה לו כתנת פסים ג'( ז''בראשית ל)כתיב 

 
 ,הכר נא הכתנת בנך (ב''ז ל''בראשית ל)כתיב 

 
 ,ויעזוב בגדו אצלה )בראשית ל''ט י''א( כתיב

 
 בגלל כותונת ירדו למצרים

 
 '' ג'(בראשית ל)כתיב  (,ב' ע''שבת י) מראאיתא בג

בשביל משקל שני סלעים , ועשה לו כתנת פסים
 ,מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו

ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו  ,נתקנאו בו אחיו
 ע''כ,  ,למצרים

 

 
 יהודה קידש ש''ש ע''י הכתונת ועל הים

 
י א"ר חמא ברב, (סוטה דף י עמוד ב) איתא בגמרא

 ,בישרוהו בהכרבישר לאביו  בהכר ,חנינא
בהכר  הכר נא הכתנת בנך היא, ,בהכר בישר

בבקשה  ,אמרה ליה "למי הכר נא"בישרוהו  
 ,פני בוראך ואל תעלים עיניך ממני הכרממך, 

יהודה קדש  –ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני 
 ע''כ, ,ואמר צדקה ממני שהודהכיון ש"ש 

 
יהודה קידש שם , '(ו ב''סוטה ל) איתא בגמרא

במה שירד נחשון תחלה  ,)על הים, רש''י( ,שמים
 ,לים

 
 יוסף קידש ש''ש ע''י הכתונת ועל הים

 
יוסף קידש שם , '(ו ב''סוטה ל) איתא בגמרא

 ויהי כהיום הזה )בראשית ל''ט י''א( דכתיבשמים 
 ,וינס ויעזוב בגדו אצלהוגו' 

 
 -יד פרק ק -)ילקוט שמעוני תהלים , איתא במדרש

מה ראה,   וינוס"הים ראה " המשך רמז תתעג(,
 ינוסאמר הקב"ה,  ארונו של יוסף יורד לים,

ויעזוב   )בראשית ל''ט י''ב( , שנאמרמי שנסמפני 
 ע''כ,ויצא החוצה,  וינסבגדו בידה 

 
 במה שהוא מכה הוא מרפאלקיים מה שנאמר 

 
, שהירידה היתה ע''י הכותונת, ובזכותם מבואר

יוסף שקידשו שם שמים ע''י של יהודה ו
הכותונת נקרע הים ויצאו ממצרים, לקיים מה 

 ,במה שהוא מכה הוא מרפאשנאמר 
 

, (תנחומא פרשת בשלח סימן יח) מדרשאיתא בכד
אעלה ארוכה לך  כי")ירמי' ל יז(, , כתיב

במה שהוא מכה  ',וממכותיך ארפאך נאום ה'
 עכ''ל המדרש, הוא מרפא,

 

   * * * * * * * 
 

 שנאתם גם קנאתם על מה היתה גם
 

"וישנאו אותו ולא יכלו  '(ד ז''בראשית ל)כתיב 
 דברו לשלום",

 
 "ויוסיפו עוד שנוא אותו" '(ה ז''בראשית ל)כתיב 

 
"ויוסיפו עוד שנוא אותו  '(ח ז''בראשית ל)כתיב 

 על חלומותיו ועל דבריו"
 
 



 
 בפרשת ויש פארפרפראות 

 

 ג

 

 
 ""ויקנאו בו אחיו ''ז י''א'(בראשית ל)כתיב 

 
 נאה והקנאה כמפורש בכתוביםהסיבות לש

 
 א, כי אותו אהב אביהם,

 
 ב, כי עשה לו כתונת פסים,

 
 לאחיו והגיד ויחלום יוסף חלום ראשון  ג,

 ,)מפרשים(שחלם בלי שסיפר  להם מה החלום, 
 

 ד, כשהשמיע להם חלום האלומות,
 

קנאה ולא  הה, אחרי חלום השמש והירח הית
 שנאה,

 
 יא קנאהביאור מה הביא שנאה ומה הב

 
 בעשיית כתונת הפסים

 
לעולם אל ישנה אדם ( ב''ע 'שבת י) איתא בגמרא

בנו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים 
 ,מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו

ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו  נתקנאו בו אחיו,
 ע''כ, למצרים.

 
בשביל משקל שני  (ב''ז ע''מגילה ט) איתא בגמרא

, לת שהוסיף יעקב ליוסף משאר אחיוסלעים מי
 ע''כ, נתגלגל הדבר, וירדו אבותינו למצרים.

 
 אות ח'( בראשית רבה וישב פרשה פד) איתא במדרש

צריך אדם שלא לשנות בן מבניו שע"י כתונת 
, וישנאו אותופסים שעשה אבינו יעקב ליוסף 

 ע''כ,
 

ילקוט שמעוני פרשת וישב רמז ) איתא במדרש
אל ישנה אדם בנו בין הבנים לעולם  ''א(קמ

שבשביל משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב 
ונתגלגל  נתקנאו בו אחיוליוסף משאר בניו 

 , ע''כהדבר וירדו אבותינו למצרים
 

, ע''ד עשיית כתונת הפסים, כי ע''י מבואר
בו אחיו, ע''ד הגמרא  נתקנאוהגמרא בשבת 

וישנאו  רבה במגילה אין הכרע, ע''ד המדרש
 נתקנאו בו,ע''ד הילקוט  ,ואות

 
 כי אותו אהב אביהם, בראותם 

 
ויראו אחיו כי  '(ז ד''בראשית ל), מפורש בכתוב

כתב  ,וישנאו אתואתו אהב אביהם מכל אחיו 
 בידוע כי  ל''ז י''א( פרשת וישב) רבינו בחייה
 

 
השנאה ברוב תבא מצד הקנאה, והשנאה 

ת קנאהיתה מפני  וישנאו אותו,שהזכיר למעלה 
ויראו אחיו כי אותו אהב  ,כמו שכתוב האהבה,

 אביהם מכל אחיו וישנאו אותו, 
 

למה חזר בכאן ויקנאו בו אחיו. ויתכן  וא"כ
לפרש כי מתחלה לא היו מקנאים בו מפני יתרון 

מפני קנאת אהבת מעלה שהיה לו עליהם, רק 
, ולמה יקנאו האב שהיה אוהב אותו יותר מהם

א נער בן י"ז שנה, ואין בו והם גדולים ממנו, והו
אדם מקנא בחברו אלא בכיוצא בו ושוה לו, 

, והם חכמים אחרי שספר חלומותיואבל עתה 
מחוכמים בפתרונים, ראו כי הוא מעותד למלוך 

 ע''כ, והתלבשו קנאה בזה,
 

שאהב את יוסף הביאה  האהבה, כי מבואר
 הקנאה  , ורק אחרי החלומות התפתחהקנאה

כי אותו אהב כתוב ויראו ה פירוש ווזה לשנאה,
 ,כדברי הרבינו בחיי, וישנאו אותואביהם 

 
 חלום ראשון שלא סיפר לאחיו,ב
 

אך , "ויוסיפו עוד שנוא אותו"מפורש בכתוב,  
יקשה  "שנוא אותו ויוסיפו עוד"מלשון הכתוב 

שביאר כי באהבה שאהב לדברי הרבינו בחיי, 
ומהכתוב משמע  רק קנאה,את יוסף היתה 

אך ר שנאה והם הוסיפו עוד שנאה, שהיתה כב
, ולא רבה לדברי המדרשזה יש לפרש, כהוכחה 

הכתונת כדברי הגמרא והילקוט, כי בעשיית 
 ועל זה הוסיפו שנאה, כבר היתה השנאה,

 
 ,בחלום האלומות

 
, גם על החלום שנאהשהביא , מפורש בכתוב

 ,וגם על דבריו
 

 בחלום השמש והירח,
 

ודבר זה ", אחיו ויקנאו בומפורש בכתוב, "
ביאור, איך זה שאחרי חלום האלומות צריך 

, ובחלום השמש והירח היתה רק שנאההוסיפו 
 , ולא נאמר שנאה,קנאה

 
בדרך הרבינו בחיי שכתב,  ודבר זה יש לבאר

רצה לבטל החלום בפני אחיו,  ויגער בו אביו.
ולפיכך אחרי  .לשכך חמתם מעליווע"כ גער בו 

בו אביו ירדה השנאה  חלום השמש והירך שגער
לקנאה בלבד, אך עדיין יש להבין דברי רש''י 
שכתב, שיעקב גער בו, שנתכוון להוציא הדבר 

 , ועדיין קנאו בו אחיו,יקנאוהומלב בניו שלא 

   * * * * * * * 



 
 בפרשת ויש פארפרפראות 

 

 ד

 

 
 וישנאו אותו שבשבילו נקרע 

 וביאור נורא עלילה  הים
 

ים קלכו וראו מפעלות אל( 'ה ו''תהלים ס) כתיב
 ,ורא עלילה על בני אדםנ

 
הפך ים ליבשה בנהר יעברו ( ו' ו''תהלים ס) כתיב

 ,ברגל שם נשמחה בו
 

לכו (, "בראשית רבה פרשת וישב) איתא במדרש
הפך ים ", וכתיב בתריה "יםקוראו מפעלות אל

ביל שיקרע הים למה וישנאו אותו בש, "ליבשה
 , ע''כפסים פס ים לפניהם

 
לכו " (וישב רמז קמא ילקוט שמעוני) איתא במדרש

הפך ים "וכתיב בתריה  "יםקחזו מפעלות אל
שקרע לפניהם את  ,למה וישנאו אותו "ליבשה

 ,ע''כ,פסים פסיםהים 
 

 ביאור מהו נורא עלילה
 

בראשית ) כתיב ד( וישבתנחומא ) איתא במדרש
ויוסף הורד מצרימה, זש"ה לכו חזו  ('ט א''ל

א"ר ים נורא עלילה על בני אדם קמפעלות אל
יודן היה הקדוש ברוך הוא מבקש לקיים גזירת 

כדי  ,והביא עלילה לכל דברים אלוידוע תדע, 
שיאהב יעקב את יוסף וישנאוהו אחיו וימכרו 
אותו לישמעאלים ויורידוהו למצרים וישמע 
יעקב שיוסף חי במצרים וירד עם השבטים 
וישתעבדו שם, הוי ויוסף הורד מצרימה אל 

ד את אביו והשבטים תקרי הורד אלא הורי
כך הקדוש ברוך הוא היה מבקש  למצרים,

לקיים גזירת ידוע תדע והביא עלילה לכל אלו 
הדברים וירדו למצרים ופרעו את השטר לכך 

, וגו' נורא עלילהנאמר ויוסף הורד מצרימה הוי 
 ע''כ,

 
מבאר בארוכה ומעלה  )שער כ''ח( בעקידת יצחק

עה , מהו נורא עלילה, ע''ד הידיארוכה
 והבחירה, עיי''ש,

 
 * * * * * * * 

 
הפסוק הפך ים ליבשה וגו' מכוון 

 למעשה שהיה בנהר גינאי
 

"הפך ים ליבשה, בנהר יעברו  )תהלים סו ו( כתיב
ברגל, שם נשמחה בו, משל בגבורתו עולם, עיניו 

 בגוים תצפינה, הסוררים אל ירומו למו סלה",

 
 הנס שנעשה לרפב''י בנהר גינאי

 
רבי פנחס בן יאיר   )חולין דף ז/א( מראאיתא בג

פגע ביה בגינאי הוה קאזיל לפדיון שבויין, 
אמר ליה גינאי חלוק לי מימך ואעבור  נהרא,

בך, אמר ליה, אתה הולך לעשות רצון קונך ואני 
הולך לעשות רצון קוני, אתה ספק עושה ספק 
אי אתה עושה אני ודאי עושה, אמר ליה, אם אי 

י עליך שלא יעברו בך מים אתה חולק, גוזרנ
לעולם, חלק ליה, אמר רב יוסף, כמה נפיש 

 גברא ממשה ושתין רבוון, שנחלק להן ים סוף.
 

 הנס שנעשה לנושא החיטים לפסח
 

הוה ההוא גברא דהוה דארי חיטי לפיסחא, 
אמר ליה חלוק ליה נמי להאי דבמצוה עסיק, 

 חלק ליה, 
 

 הנס שנעשה לההוא טעיא
 

דלווה בהדייהו, אמר ליה  הוה ההוא טייעא
חלוק ליה נמי להאי, דלא לימא כך עושים לבני 

 לויה, חלק ליה, 
 

, יש )חולין דף ז/א ד''ה א"ל חלוק( כתב המהרש"א
לנו רמז בנס זה בקרא בס' תהלים ס''ו ו, גבי 

 )תהלים סו ו(קריעת ים סוף, שאמר הכתוב, 
 

 היינו קריעת ים סוף,  "הפך ים ליבשה",
היינו האי נהרא גינאי  רו ברגל""בנהר יעב

שעברו בו רבי פנחס וההוא דדרי חיטי, והיינו 
לשמחת יו"ט דפסחא, ואמר  "שם נשמחה"
 לשנות הטבעים,  ",עולם "מושל בגבורתו

היינו, גם לההוא טייעא  "עיניו בגוים חצפינה",
 שיעבור שם, משום 

 שהוא הטייעא,  ד"הסוררים"
מ"ש כך עושין לגבי שמיא, כ "אל ירומו פיהם"

 לבני לויה, עכ''ל המהרש''א.
 

   * * * * * * * 
 

ינו נזכר הדברים הללו היה יעקב אב
 והיו מעיו מתחתכין

 
פרשה פ''ד אות  בראשית רבה וישב) איתא במדרש

ויאמר ישראל אל )בראשית ל''ז י''ג  כתיב, י''ג(
לך נא ראה  ,וגו'  יוסף הלא אחיך רועים בשכם

 ,את שלום אחיך וגו'
 

ר' תנחומא בשם ר' ברכיה נהג בו  ,גירסא א'
 , ויאמר לו הנני, כמורא האב על הבן ,בכבוד



 
 בפרשת ויש פארפרפראות 

 

 ה

 

 
הדברים הללו היה יעקב א"ר חמא בר חנינא 

שאחיך  הייתיודע  אבינו נזכר ומעיו מתחתכין,
 ע''כ,  ,שונאים אותך והיית אומר לי הנני

 
שיוסף נהג בכבוד באביו ונזדרז לעשות , פירוש

 ''י שידע שאחיו שונאים אותו,רצונו אעפ
 

ר' תנחומא בשם ר' ברכיה נהג בו  , גירסא ב'
, ויאמר לו כמורא האב על הבן שלא ,בכבוד

הדברים הללו היה הנני, א"ר חמא בר חנינא 
 יהייתיודע  יעקב אבינו נזכר ומעיו מתחתכין,

 , ע''כ,שאחיך שונאים אותך והיית אומר לי הנני
 ,)גירסת הרד''ל ומהרז''ו(

 
, שיעקב אמר לו בלשון כבוד ובקשה, לך פירוש

נא, ולא דרך גזירה כמורא האב על הבן, ובכ''ז 
צדקותו וזהירתו בכבוד אביו מיהר לקיים  במרו

וזהו שאמר אח''כ, הדבר הזה היה יעקב  רצונו,
 נזכר, והיה מצטער שהוא גרם לזה.

 

   * * * * * * * 
 

 ביאור ראובן לו היה יודעיא
 י דרבי אליעזרע''ד הפרק

 
וישמע ראובן ויצלהו " א(''ז כ''בראשית ל) כתיב
מעידה על  רוח הקודש כתב רש''י,, "מידם

ראובן שלא אמר זאת אלא להציל אותו שיבא 
 ע''כ, ,הוא ויעלנו משם

 
 והקושיה דברי המדרש שהיה טוענו על כתיפו

 
'(, ד פסקה ח''פרשה לרבה ויקרא ) מדרשאיתא ב

 ,שהקדוש ברוך הואע אלו היה ראובן יוד
היה  וישמע ראובן ויצילהו מידםעליו  מכתיב
 ע''כ אביו, ומוליכו אצל על כתיפוטוענו 

 
איך אפשר לומר על ראובן, והקשו המפרשים, 

וישמע  ,שרק אילו ידע שהקב''ה מכתיב עליו
על טוענו , רק אז היה ראובן ויצילהו מידם

אביו, וכי מבלעדי שיהיה  ומוליכו אצל כתיפו
  כתוב עליו אין צורך להצילו,

 
  ע''ד פרקי דרבי אליעזריש לבאר 

 
)וכן איתא  פרק ל''ח() פרקי דרבי אליעזראיתא ב

נשים חרם בינינו  ,אחיםה אמרו בתרגום יהונתן(
אמרו  ,שאין אחד ממנו מגיד הדבר ליעקב אבינו

ואין  ,בנימין אין כאן ,ביניהם ראובן אין כאן
אם  ,ואנו תשעה ,החרם מתקיים אלא בעשרה

 שתפו המקום עמהם והיו  ה,כן היאך נעש

 
שלא יגיד שום אחד וחרמו ביניהם  ,עשרה

  ,מהם סוד זה ליעקב
 

ויגידו לו אחיו הדבר שעשו ואת  כשחזר ראובן,
 ,ב"ה שתקקוגם ה ,ושתק ,החרם שהחרימו

ון וובע ,ומפני החרם לא הגיד הדבר ליעקב
 ,ניםמכירת יוסף בא רעב לארץ ישראל שבע ש

וירדו אחי יוסף לשבר אוכל במצרים ומצאו את 
ושמע יעקב  ,והתירו את החרם ,יוסף שהוא חי

  ע''כ, ,יתה רוחו של יעקבחו ,על יוסף שהוא חי
 

כתיב  '(ב תנחומא וישב פרק) איתא במדרש
וכי  ,ותחי רוח יעקב אביהם  כ''ז(ה ''בראשית מ)

ושרתה בו  ,מן החרםאלא שחיתה  ,מתה היתה
  ע''כ, מנו,שנסתלקה הי קודשרוח ה

 
 מרואפשר לפרש ול

 
, "למען הציל אותו"כתוב שאמר המה , שמבואר

בראשית ) כתב רש''יש היו דברי רוח הקודש, כמו
, וראובן ידע רוח הקודשנאמר ע''י , שא(''ז כ''ל

  רוח הקודש,שהדבר נאמר ע''י 
 

 רוח הקודש צווחת ואמרת
 

ורוח  , מכיווןאך מחשבתו של ראובן היתה
צווחת נסתלקה מיעקב אבינו שהקודש 

ואומרת מתי אבוא ואראה פני יעקב אבינו, 
, אל יעקב אבינו ולפי שביקשה רוה''ק לחזור

רוח הקודש אומרת, למען הציל אותו היתה 
   ולהשיבו אל אביו,

 
 אבל הקב''ה דעת אחרת היתה עמו 

 
לגלות ליעקב אבינו כי יוסף חי,  ןשאין זה הזמ

 ב''ה  היה בחרם,מכיון והק
 

הקב''ה ש ידע גםו ,על החרם ראובןידע ומכיון ו
 הקב''הלא גילה לאף אחד, א''כ שמא אין 

אמר ראובן, , ועל זה רוח הקודשבדעה אחת עם 
דייקא, כותב  שהקב''האילו היה יודע ראובן 

, היה רוח הקודש, ולא מידם להצילו עליו
 מצילו, 

 
ורק רוח  ,אבל מכיון והקב''ה לא הסכים עדיין

 הקודש היתה צווחת ואומרת למען הציל אותו, 
 

 ,מכיון ורוה''ק רצתה לבוא אל ביתו של י''א
 ומוליכו אצל על כתיפוטוענו לפיכך לא היה 

 אביו, 
 
 



 
 בפרשת ויש פארפרפראות 

 

 ו

 

 
שהקדוש ברוך " ,אלו היה ראובן יודעוזהו, 

וישמע  ,עליו מכתיבו רוצה בכך דייקא, ,"הוא
היה  ,, ולא רוח הקודשראובן ויצילהו מידם

 אביו. ומוליכו אצל על כתיפוטוענו 
 

                                                    * * * * * * * 
 

וישמע ראובן ביאור ע''ד אילפא ורבי 
 יוחנן ומה שכתבו האחים הקדושים

 
השליכו אתו אל הבור  " (ב''ז כ''בראשית ל) כתיב
ל למען הציאשר במדבר ויד אל תשלחו בו  ,הזה
וישלכו ויקחהו  ,להשיבו אל אביומידם  אתו

  ,"אתו הברה
 

ויען ראובן אתם " ב(''ב כ''בראשית מ) כתיב
הלוא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו  ,לאמר
 ",וגם דמו הנה נדרששמעתם  ולא ,בילד

 
להשליכו , לאחר שאמר ראובן לאחים וקשה

ולא ", והם עשו זאת, איך אמר אל הבור
עשו בדיוק כפי שאמר , הרי האחים "שמעתם

וכתב בפרקי  ,ולא שמעתםלהם ראובן, ומהו 
 ושמעו לו אחיו, (פרק לח) דרבי אליעזר

 
 עפ''י מעשה שהיה יש לבאר

 
אילפא ורבי   (אע'' א''תענית  כ) איתא בגמרא

דחיקא להו מילתא  ,יוחנן הוו גרסי באורייתא
ניקום וניזיל וניעבד  ,אמרי )הגיעו לעניות(, טובא

ונקיים בנפשין אפס כי  ,נלך ונעשה עסק() עיסקא
  ,לא יהיה בך אביון

 
הוו קא כרכי  אזלו אותבי תותי גודא רעיעא

אתו תרי  ,)ישבו תחת כותל רעוע ואכלו( ריפתא
רבי יוחנן דאמר  )שמע( שמעיה ,מלאכי השרת

 ,חד לחבריה נישדי עלייהו האי גודא ונקטלינהו
 )נפיל  השמניחין חיי עולם הבא ועוסקין בחיי שע

אמר  עליהם הכותל על שעוזבים את לימוד התורה(,
שבקינהו דאיכא בהו חד דקיימא  ,ליה אידך

 (,עתיד להתגדל, ואין זמנו למות)רש''י,  ליה שעתא
אמר ליה רבי  ,לא שמעאילפא  ,שמערבי יוחנן 

 ,אמר ליה לא ,שמע מר מידי ,יוחנן לאילפא
 שמע מינה ,מדשמעי אנא ואילפא לא שמעאמר 

 ע''כ, עיי''ש, ,לדידי קיימא לי שעתא
 

  מתבהר הדבר כפתור ופרחלפי''ז 
 

את מה  שראובן שמע , פירוש, וישמע ראובן
וחשב  למען הצילו מידם,אומרת  רוח הקודשש

 את דבר רוח הקודש, שיש  שכולם שמעוראובן 

 
להצילו, וכך הלך אל אביו ביודעו כי לא יעשו 

אה שיוסף כאשר חזר ור ,, אךעם יוסף דבר
את  לא שמעו, הבין שהאחים והוא נמכר איננו

לא , ולכן להשיבו אל אביו דבר רוח הקודש
ולא , וזה מה שאמר אליהם ראובן, הצילוהו
את דבר רוח  שלא שמעתם, פירוש, שמעתם

 ,לא שמעאילפא  שמערבי יוחנן הקודש, ע''ד 
 . ולא קשה מידי,ולא שמעתםוזהו שאמר 

 
, ולא שמעתם"כתיב דהדבר מדויק, וביותר 

  ."ולא שמעתם אליולא כתיב 
 

 שוב מצאתי פירוש זה בספריהם של האחים הק' 
 שמעלקי מניקלשבורג  'בעל הפלאה והרבי ר

 
כתב  '(ז פסוק כ''בראשית פרק ל) פנים יפות בספר

ושמעתי מאא"ז ז"ל דהיינו דכתיב בתר הכי 
וישמע ראובן ויצילהו מידם, ע"ד שאחז"ל גבי 

' יוחנן בתענית דף כ"א ]ע"א[ ר' יוחנן אילפא ור
שמע ואילפא לא שמע, אמר ליה ר' יוחנן 
לאילפא שמע מר מידי, אמר ליה לא, אמר 
מדשמעי אנא ואילפא לא שמע ש"מ לדידי 
קיימא שעתא, י"ל דראובן שמע זה הבת קול 
והם לא שמעו לכך אמר ראובן דש"מ שעליו 

נים , עכ''ל בספר פלהצילו לכך ויצילהו מידם
 יפות,

 
הרבי ר'  דברי תורתו של ה''ה שמן הטוב בספרו

שנלקטו ע''י הר''ר , שמלקי מניקלשבורג
אברהם שמחה בונם חיים מיכלזאהן, והודפס 

הפירוש בזה מביא  בפיטרקוב בשנת תרס''ה,
הפנים יפות, אך לא כתב כי אמר שכתב  הלשון 

 אא''ז.זאת בשם 
 

                     * * * * * * *                                
 

 י כ וביאורולא יכלו דברו לשלום 
 נפטר מן החי אומר לשלוםה

 
ויראו אחיו כי אתו אהב ", ('ז ד'')בראשית  ל כתיב

 אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו
  ,"םולשל"
 

ויתנכלו אתו " ,י''ח( ז''ל )בראשית   כתיב
  ,"להמיתו

 
אמר רבי לוי  (אע'' ט''כ  טןמועד ק) איתא בגמרא

הנפטר מן המת לא יאמר לו לך  ,בר חיתא
הנפטר מן החי לא  ,"בשלום"אלא לך  לשלום

 ,"לשלום"אלא לך  בשלוםיאמר לו לך 
 



 
 בפרשת ויש פארפרפראות 

 

 ז

 

 
 אחיו דברולפיכך לא יכלו ד ,אפשר לומר

ך מר לוא נפטר מן החימכיון דה, "לשלום"
ויתנכלו  והם נתכונו להמיתו, כמ''ש, לשלום

, אומר לו לך המתוהנפטר מן  , יתואתו להמ
 ולא יכלו דברו הפירוש  , וזהובשלום

 ,"םולשל"
 

ושבתי  (א''ח כ''בראשית כ) מה שאמר יעקב
, כפי שצ''ל הנפטר מן החי לשלוםולא  בשלום

 לאחר אמר  שאמר על עצמו ולאלפי צ''ל 
 ,ולקמן יתיישב בדרך אחר, שנפטר ממנו

 
 שלוםכונת יעקב באומרו לך נא ראה את 

לך נא ראה  ויאמר לו"י''ד(  ל''ז בראשית) כתיב
 , "אחיך שלוםאת 

 
 אפשר לפרש נו יעפ''י דבר

 
בסיפור  קודםמכיוון ו ,כי יעקב אמר ליוסף

, אלא רצו "לשלום" ,לומר  לך רצולא  החלום,
 , כמו שפירשנו, "בשלום" ,לומר לך

 
אחיך, האם  שלוםאת  ראהלך נא אמר לו, 

כנפטר  ,בשלוםלומר לך  ,כאזממשיכה דעתם 
, לשלום , לומר לךהשתנתה או דעתם  , המתמן 

כלומר הינם כבר  רוצים , החיכנפטר מן 
אחיך,  שלוםוזהו, לך נא ראה, את  שתחיה,
 ,בשלוםאו  לשלום של עכשיו, שלוםמהו ה

, כלומר, שישיבנו והשיבני דברוהוסיף ואמר לו 
 ,בשלוםאו  לשלוםאם דעתם לומר 

 
מכיוון והורד מצרימה, לא היה סיפק  לא,א

אם דעתם לומר  בידו להשיב לאביו על שאלתו
 , בשלוםאו  לשלום

 
 עלו לשלום אל אביכם ונתקימה הבקשה

 
והשיבני  ,שאמר קיים את בקשת אביו ולבסוף

 , בשלוםאו  לשלום כונתם  אם דבר
 

מ''ד   בראשית)לאחר שאמר יהודה  מצינו,וכך 
, ונתחרטו על ת עון עבדיךים מצא אקהאל ט''ז(,

 "לשלום"ואתם עלו  מכירתו, אמר יוסף לאחיו,
, כלומר, אמרו לאבי, שפניכם אל אביכם

על  ובכך השיב יוסף לאביו, בשלום, ולא לשלום
 .והשיבני דברמה שאמר לו 

 

                                                    * * * * * * * 
 

 לשלום או בשלום הבדל בין ה מה
 מיתרוהדבר למה למידים ו

 
אמר רבי אבין  (,אע'' ד''סברכות ) בגמראאיתא 

 בשלוםאל יאמר לו לך  הנפטר מחברו ,הלוי
שאמר לו למשה לך  יתרושהרי  ,לשלוםאלא לך 

דוד שאמר לו לאבשלום  ,עלה והצליח לשלום
 לך 

  ,ואמר רבי אבין הלוי, הלך ונתלה בשלום
 

אלא לך  לשלוםלך  אל יאמר לו הנפטר מן המת
שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך  ,בשלום
 ע''כ, ,בשלום

 
אמר רבי לוי  ,(אע'' ט''כ מועד קטן)בגמרא איתא 

לא יאמר לו לך  ,הנפטר מן המת ,בר חיתא
  ,בשלוםאלא לך  ,לשלום

 
אלא  ,בשלוםלא יאמר לו לך  ,הנפטר מן החי

לא יאמר לו לך  המתהנפטר מן  ,לשלוםלך 
שנאמר ואתה תבא אל  ,בשלוםך אלא ל לשלום

  ,אבותיך בשלום
 

אלא לך  בשלוםלא יאמר לו לך  החיהנפטר מן 
 בשלוםשהרי דוד שאמר לאבשלום לך  ,לשלום

הלך  לשלוםשאמר למשה לך  יתרו ,הלך ונתלה
 ע''כ, ח,והצלי

   
 ההבדל בין לשלום ובשלום  ביאור

 
קהלת )מאמר החכם   ,בהקדם העניין, ביאור
טוב שם משמן טוב ויום המות מיום " ('א 'פרק ז

עד  מיום הולדו ,כי האדם כל ימי חיותו ,"לדוהו
 להשליםוצריך לעמול  ,לעמל יולד יום מותו

 עצמו,  להשלים, לשלוםעצמו, וזהו 
 

כבר אינו , והולך אדם לבית עולמואך כאשר 
 שהשלים ,השלמהבאותה ה''ה נשאר ,  חי

את עצמו  אינו יכול להשליםוחייו, ימי עצמו ב
 עוד, 

 
 במה שהשלים עצמובשלום,  ופירוש המילה

, ולכן לשלום, ובשלום, וזה ההבדל בין כבר
פירוש  ,לשלוםלך  אומר לו  ,הנפטר מן החי

יאמר לו  המתהנפטר מן  , להשלים עצמושילך 
  כבר, שהשלים עצמובמה  ,בשלוםלך 

 
הכותב בעין יעקב סוף  פירש שכך מצאתי שוב

 ,ברכות
 

 למה למידים מיתרוביאור 
 

, אפשר להבין למה למידים דבר עפ''י הסבר זה
שכל ימיו חיפש  ,, משום שיתרומיתרוזה דוקא 

 וחיפש ואף ניסה בכל ע''ז שיש, עד שהגיע 



 
 בפרשת ויש פארפרפראות 

 

 ח

 

 
עצמו, ולכן  להשליםלאמת, וכך ביקש תמיד 

, כלומר לשלוםמהו לך  יש ללמודממנו 
 עצמו. להשלים

                  * * * * * * *                                   
 

 בואי בשלוםאומרים ניסת השבת כב
 ביאור ע''ד השל''ה הקדוש ולא לשלום

  
 םלמה בקבלת שבת כאשר מקבלי יש להבין,

 , בשלוםפני שבת מלכתא, נקטינן בלשון בואי 
 

והיה  ,המתבאותו הלשון שאומר הנפטר מן 
 ויש לבאר,, "לשלום"צריך לומר בואי 

 
אמר רבי שמעון  ,(אע'' ז''ט ביצה) בגמרא איתא

נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא  ,בן לקיש
באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה 

ווי כיון ששבת  ,שבת וינפששנאמר  ,הימנו
דרשינן ליה אוי על הנפש  -וינפש ) פש,אבדה נ

 , , רש''י(שהלכה לה
 

 דברי השל''ה וי אבדה נפש הוא בכניסת השבת
 

ברבים מספרי  ומובא, השל''ה הקדוש כתב
כיון ששבת ווי אבדה ר הלשון, ובאב חסידות

   כניסת השבת,, דקאי  על נפש
 

 -הגהות למסכת שבת ) ,השל''ה הקדוש  וכך כתב
 אפרשנו,  ,הזה  והואיל ואתא לידי המאמר (,יג 
 

)בלשון  וי אבדה נפשכיון ששבת  במוצאי שבת
 )בלשון עתיד( בד מנפששיאוי היה לו לומר  ,עבר(

ורואה מעלת  שנכנס שבתכיון  ,אלא הפירוש
 ,אז מבין ווי היה לו למפרע ,הנשמה יתירה

עכ''ל במוצאי שבת כשנאבד הנפש ממנו, 
, וכן נמצא בהרבה מספרי יסודות השל''ה

 ,כניסת השבתהחסידות, דקאי על 
 

, דלפיכך אומרים בכניסת לפי''ז אפשר לומר
,  דכיון המתנפטר מן , כבשלוםהשבת בואי 

, אכניסת השבתששבת, וכפירושם ז''ל דקאי 
 כנפטר מן המת. .ווי אבדה נפשהויא ליה, 

 

                                                    * * * * * * * 
 

 ה' עוז לעמו יתן  ביאור הכתוב
  ה' יברך את עמו בשלום

 
 ה' ,יתן לעמוז וע ה'"  ,א(''י  ט''כ תהילים) כתיב

  ,"שלוםב ,עמויברך את 

 
יברך את עמו  ה', למה אומר הפסוק, וקשה

היל''ל ה'  הנפטר מן המת,, כפי שאומר שלוםב
כפי שאומר הנפטר מן לשלום, יברך את עמו  

 , החי
 

, עמוועמו לבפסוק, למה אמר  ועוד יש לדייק
 ,עמויברך את  ה' ,יתן לעמועז  ה'שתי פעמים, 

 יברכנויתן, ה'  לעמווז שלום, היל''ל ה' עב
  בשלום,

 
  כדלהלן לבאר יש

 
יפטר אדם אל  (,אע'' א''ברכות  ל) איתא בגמרא

 , כההלאלא מתוך דבר  מחבירו
 

שנפטר ממנו מתוך דבר הלכה  חבירוכי  ,מבואר
אין אומרין דברי תורה משום שזה חבירו החי, 
ברכות )  כדאיתא, מת דבריו שלבבפני המת אלא 

 משום דהוה לועג לרש חרף עושהו, ,' ע''ב(דף ג
 א''כ, אינו יכול לומר בפני המת דבר הלכה,

 
תנא דבי אליהו כל   (אע'' ג''נדה  ע) בגמרא איתא

בן מובטח לו שהוא , בכל יום השונה הלכות
פירוש, דמי ששונה הלכות בחיים , ם הבאהעול

חיותו, כאשר יבוא יומו לאחר מאה ועשרים 
  עולם הבא, שנה, מובטח לו שיהיה בן

 
אדם בגם , דהאי תנא דבי אליהו, קאי מבואר

שיזכה להיות  אדם מתבגם ו, השונה הלכות חי
 ,בן עולם הבא

 
 ד''ברכות  ס)דאיתא,  , האבתפילה וסמיך ליה

אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי  (אע''
 ,שנאמר ,וכו' חכמים מרבים שלום בעולם

ה' יברך  ,יתן ולעמ עוזה' " ,א(''י  ט''כ תהילים)
 ,"םעמו בשלואת 

 
אדם בכמו שהתד''א קאי , דוהשתא אתי שפיר

 עוזה'  הפסוק,מת, כן גם האדם בהחי, וגם 
קאי גם על ם, עמו בשלוה' יברך את  ,יתן לעמו

 , ששבק חיים לכל חי, וגם על מי האדם החי
 

ה' " , דחלקו הראשון של הפסוק,והכי פירושו
 החי שיכול  , קאי על האדם"יתן לעמו עוז

 
רבה, שיר השירים ) ,הנקראת עוזלעסוק בתורה, 

, אלא תורה עוזאין , ד(ג''פסקה כ 'פרשה א
   "תןלעמו י עוזה' " ,שנאמר

עמו ה' יברך את " ,וחלקו השני של הפסוק
קאי על מי ששבק חיים לכל חי, שהוא ", םבשלו

 "בשלום"אמר הכתוב,  ו, ועליבן עולם הבא
  כמי שנפטר מן המת, 



 
 בפרשת ויש פארפרפראות 

 

 ט

 

 
 ובכך מבוארות שתי השאלות ששאלנו, 

 
 "עמו"דלמה אמר שתי פעמים עמו,  משום  א'

השני קאי,  "עמו"ו, האדם החיהראשון קאי על 
  חי, ושאינ על אדם 

 
, כיוון דקאי, לשלוםולא  בשלוםלמה אמר  ב'

 אמי שכבר מת.
 

                                                   * * * * * * * 
 

איך אמר יעקב אבינו ושבתי בשלום 
  השפת אמת עפי''ד כנפטר מן המת

 
וידר יעקב נדר לאמר " בראשית פרק כח כ() כתיב

אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר 
, אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש

לי  ה' והיהאל בית אבי  ושבתי בשלום
 ",יםקלאל

 
 הדיוקים בפסוק ושבתי בשלום

 
, עבר" בלשון ושבתילמה אמר " לדייק,יש 

 " אל בית אבי, ואשוב" עתידהיל''ל בלשון 
 

היל''ל ושבתי בשלום  למה אמר ושבתי, וגם
ט עמוד ''מועד קטן דף כ) איתא בגמרא,לשלום, כד

 לשלוםהנפטר מן המת לא יאמר לו לך , (אע''
 לשלום"ל''ל ושבתי יא''כ ה ,בשלוםאלא לך 

לא כאומר הנפטר מן כמו שאומר לאדם החי, ו
 המת,

 
 עבר או עתיד, והיה, מהו לשון ועוד

 
בראשית פרשת יש לבאר, על פי דברי השפת אמת, )

 וכך כתב השפת אמת, א'( ח''ויצא שנה תרנ
 

נטל '( פסקה ו 'רבה בראשית פרשה ע) מדרשאיתא ב
הקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות ועשאן 

  ,מפתח לגאולתן של בנים
 

ה' לי  הוהי" שית פרק כח כ(ברא) אתה אמרת
חייך כל טובות וברכות ונחמות  ,"לאלקים

  ,שאני נותן לבניך בלשון הזה שנאמר
 

ביום ההוא יצאו מים חיים  והיה )זכריה יד(
  ,מירושלים

 
ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו  והיה )ישעיה יא(

  ,לקנות את שאר עמו
 

 
  ,ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והיה )יואל ד(

 
ביום ההוא יתקע בשופר גדול  והיה )ישעיה כז(

 ,מדרשה ''ל, עכוגו'
 ( א' פרשת ויצא תרנ"ח -בראשית ) שפת אמתה כתב

 ,אמת ",ליעקב אמתתתן " )מיכה ז' כ'( כתיב
)א'  .אמ"תאותיות  ,כולל מראשית עד אחרית

 אות ראשונה, מ' אות אמצעית, ת' אות אחרונה(
)זוה''ק פרשת  תכי אות ו' נקרא אות אמ ,ואיתא
והקב"ה  ,בריח התיכון ,והוא מדת יעקב ,ויקרא(

  ,שבחר באבות ובנ"י ,חד האמתיא
 

רק הם  ,כל המתנות שנתן להם אינו במקרה
מהפך התיבה  ו'ואות  ,מתחלת העולם ועד סופו

  ,מעתיד לעבר ומעבר לעתיד
 

 ,עברלשון  ההי ,עברלשון  יהי'ו ,עתידלשון  יהי
  ,עתידלשון  ההי'ו
 

היה מחבר  ,כי אות ו' שהיא כח התורה ,לרמוז
אז  ,ולכן כשיתקיימו ההבטחות ,הוה ויהיה

 לטובה.  היתברר למפרע כי הכל הי
 

כי הנחמות  ,ולכן נקרא הקב"ה בעל הנחמות
אבל של בני אדם א"י לתקן כל הצער העבר. 

הנחמה שיהי' מהקב"ה יהי' מהופך כל הצער 
  לטובה.

 
איך יהי' מתהפך מה  ,םוהגם כי אין אנו מביני

לפי שאנחנו בתוך הטבע והזמן. אבל  ,שעבר
  ,נראה ונבין זה ההיפוך לטובה ,לעתיד

 
ה'  )שהוא לשון עתיד(ה והיאע"ה  ולכן אמר יעקב

מתחלה ועד פרש"י שיחול שמו עלי  ,לי לאלקים
. כי זה הי' בחי' יעקב אמת. והאמין כי יחול סוף

  ,תוקןלמפרע הכל מ הויהי ,אלקותו עליו
 

ה הארמה שזוכין לעורר  מפתח של גאולהוזה 
כי מאחר שכל ההנהגה יתברר  ,מעין עוה"ב

ממילא יכולין למצוא בחי' אמת בכל אח"כ. 
 ,עכ''ל השפת אמת. מקום ובכל זמן

 
, דבריו של יעקב אבינו, בכך מבואר הפלא ופלא

בלשון  ואשובבלשון עבר, במקום  ושבתישאמר 
 , עתידעבר ו, שבא לחבר עתיד

 ,, כלומרבשלוםאבוא  כאשר, רמז ואמר גםו
להבין, כי  יהיה אפשראחר מותי, אז ללעתיד 

כל הצער היה לטובה, כדברי השפת אמת, ולכן 
 "בשלום"לשון עבר, וגם  "ושבתי"אמר 

 שאומרים במת.

                                                    * * * * * * * 



 
 בפרשת ויש פארפרפראות 
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עשאן מפתח המדרש לשון ביאור 

 לגאולתן של בנים
 

נטל '( פסקה ו 'רבה בראשית פרשה ע) מדרשאיתא ב
הקדוש ברוך הוא שיחתן של אבות ועשאן 

 ,לגאולתן של בנים מפתח
 

, שאמר, ועשאן יש להבין הלשון במדרש
"מפתח" היה ל''ל ועשאן "פתיחה" לגאולתן של 
בנים, שכמו שאמר יעקב אבינו "והיה" וגו', כן 

ההבטחות בלשון "והיה", ולמה  יתחילו כל
 אמר המדרש בלשון, "מפתח",

 
מובן הדבר הפלא , אמת לפי פירוש השפת

הוא דבר שנועלים  ש"מפתח"ופלא, משום 
תו, וכאן נעל הקב''ה, את דבר יתו ופותחים איא

הנחמה העתידה לבוא, שאין אנו מבינים, 
אבל הנחמה שיהי'  ,שכתב ,כדברי השפת אמת

והגם  פך כל הצער לטובה.מהקב"ה יהי' מהו
 ,שעבראיך יהי' מתהפך מה  ,כי אין אנו מבינים

 הנועל ופותח את המובן. מפתחוזהו לשון 
 

                                                    * * * * * * * 
 

 שינוי לשון ב  יש לתת מובן
  הגמרא ממקום אחד  למקום אחר

 
אמר רבי אבין  (,אע'' ד''ברכות ס) איתא בגמרא

 ,בשלוםאל יאמר לו לך  הנפטר מחברו ,הלוי
שאמר לו למשה לך  יתרושהרי  ,לשלוםאלא לך 

דוד שאמר לו לאבשלום  ,עלה והצליח לשלום
  ,ואמר רבי אבין הלוי ,הלך ונתלה בשלוםלך 

 
אלא לך  לשלוםאל יאמר לו לך  הנפטר מן המת

שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך  ,בשלום
 ,, ע''כבשלום

 
אמר רבי לוי  ,(אע'' ט''כ מועד קטן)איתא בגמרא 

לא יאמר לו לך  ,הנפטר מן המת ,בר חיתא
לא  ,הנפטר מן החי ,בשלוםאלא לך  ,לשלום

הנפטר מן  ,לשלוםאלא לך  ,בשלוםיאמר לו לך 
 ,בשלוםאלא לך  לשלוםלא יאמר לו לך  המת

  ,שנאמר ואתה תבא אל אבותיך בשלום
 

 אלא לך בשלוםלו לך  לא יאמר החיהנפטר מן 
 בשלוםשהרי דוד שאמר לאבשלום לך  ,לשלום

הלך  לשלוםשאמר למשה לך  יתרו ,הלך ונתלה
 ח, ע''כ,והצלי

 
 ההבדל בין שתי מאמרי חז''ל

 
, המדברים באותו ענין, בעיון בגמרות שהבאנו

הנפטר מן ואומרים את אותם הדברים, לגבי 
הבדל בין שתי יש  החי והנפטר מן המת,

בהנפטר מחברו  פתחרות, דבגמרא ברכות, הגמ
בנפטר מן המת, ובגמרא מועד קטן,  וסייםהחי, 
 בנפטר מן החי, וסייםבנפטר מן המת,  פתח

 
 דברי חכמים, ומדויקים כמה גדולים צא וראה 

 
שבירך , יתרו, המדבר מענין ברכותדבגמרא 

אל יאמר לו  הנפטר מחברו ,למשה, פתח בחי
שאמר  יתרושהרי  ,םלשלואלא לך  ,בשלוםלך 

 , עלה והצליח לשלוםלו למשה לך 
 

, ניחום אבלים, המדבר בענין מועד קטןובגמרא 
לא יאמר לו לך  ,הנפטר מן המת ואמר, פתח

ובכך מבואר למה  ,בשלוםאלא לך  ,לשלום
  .במת, ובמו''ק פתח בחיבברכות פתח 

 

                                           * * * * * * *          
 

לקושי  קנאת האחיםהקשר בין 
 השעבוד במצרים 

 
אהב את וישראל " ,(י''א-'ז ג'')בראשית  ל כתיב

ועשה לו כי בן זקנים הוא לו  ,יוסף מכל בניו
  ,"ויקנאו בו אחיו ,יםכתנת פס

 
לעולם אל ישנה אדם  (,ב' ע''י שבת) איתא בגמרא

משקל שני סלעים שבשביל  ,בנו בין הבנים
 ,נתן יעקב ליוסף יותר משאר בניוש מילת

וירדו אבותינו ונתגלגל הדבר  נתקנאו בו אחיו
  ,למצרים

 קושיה ותירוץ התוספות
 

נתגלגל הדבר וירדו ד''ה  ב' ע''י שבת)  הקשו התוס, 
 ,ואף על גב דבלאו הכי נגזר (,אבותינו למצרים

ותירצו , ועבדום וענו אותם)בראשית טו( דכתיב 
ל עינוי כיה נגזר עליהם שמא לא ה, התוספות

 , אלא ע"י זה  כך
 

היה בגלל קנאת  השעבודשל קושי ה, כי מבואר
  ,האחים

 
 לבין קושי השיעבוד,  קנאת האחים,הקשר בין 

 
כי עזה כמות )שיר השירים פרק ח' פסוק ו'(,  כתיב

 קשה כשאול קנאה אהבה 
 

אחיזת בכל מקום לשון  קנאה  פירש רש''י,
  .הלב לנקום נקם



 
 בפרשת ויש פארפרפראות 

 

 יא

 

 
 שראה את בנ''י מתרבים כפרעה  של  יומירותא

 
ויאמר אל עמו הנה עם ")שמות פרק א'(,   כתיב

 "הבה נתחכמה לו, רב ועצום ממנובני ישראל 
   ,למען ענתו בסבלתם" ,אמירה ראשונה היתה

וימררו את ך, ויעבדו מצרים את בני ישראל בפר
  ," וגו'חייהם בעבדה קשה

 כן אתויאמר בילדאמירה שניה היתה, 
העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן 

 ,אתו ואם בת הוא וחיה
 

 למה נצטרך לו קושי השעבוד לחששו על רבוי בנ''י
 

חששו של פרעה היה מרבויו של הרי  יש להבין,
כדי עם ישראל, וע''ז גזר גזירה כל הבן הילוד 

, א''כ מה יתן לו ומה יוסיף לו לצורכו של יתרבו
קושי הגזירה של  ,יתרבו שעם בנ''י לא

 , מלבד רוע לבבו,השעבוד
 

קשה כשאול קנאה ומכיון  אלא צריך לומר,
אחיזת בכל מקום לשון  קנאה  פירש רש''י,ו

, לכן, גם אם הפתרון שלא הלב לנקום נקם
כל הבן הילוד, לא נחה  הגזרהיתרבו בנ''י הוא 

ורצה לנקום  רב ועצום ממנו,דעתו מקנאתו על 
נאתו, נמצא שקושי השעבוד נקמתו מתוך ק

 היה בגלל קנאת פרעה בבנ''י,
 

שבגלל  נים דברי התוס' שאמרו,ובכך מוב
, ונגרם הדבר גם ע''י קושי השעבודנגרם  קנאה

הקשר בין וזה קנאת פרעה בבני ישראל, 
לקושי שע''י קנאתם גרמו , הקנאה של האחים

 השעבוד במצרים.

                        * * * * * * *                             
 

 מכוון  עבדי לי עגלא תלתאמ''ש 
  קחה לי עגלא משולשת לכתוב

 
לעולם אל ישנה אדם  (,ב' ע''שבת י) איתא בגמרא

שבשביל משקל שני סלעים  ,בנו בין הבנים
 ,יותר משאר בניו ,מילת שנתן יעקב ליוסף

ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו  ,נתקנאו בו אחיו
 ע''כ,  ,למצרים

 
ואע''ג דבלאו הכי נגזר בברית בין  כתבו התוס'

ועבדום וענו " )בראשית ט''ו(,הבתרים, דכתיב 
 , ומתרץ עיי''ש, אותם"

 
גזירת בין עפ''י , דהירידה למצרים היה מבואר

ין , ושינוי ששינה יעקב את יוסף בהבתרים
הירידה למצרים,  חוליה בשרשרתהיה  בניו,

 ,דו אבותינו וגו'נתגלגל הדבר וירכאמרם 

 
 דשמו כשמו כיון רב יוסף השווה עצמו ליוסף הצדיק

 
 רב יוסףקרי   (,אע'' ב''סנהדרין  מ) איתא בגמרא

  ",ורב תבואות בכח שור"אנפשיה 
 

קרי רב ד''ה  אע'' ב''סנהדרין מ) תוספותכתבו ה
משום  - בכח שור" ורב תבואות" (יוסף אנפשיה

 דברים לג()כדכתיב  שורדיוסף איקרי בכור 
ובעל שמועות הוא בעל  "הדר לו שורובכור "

 (ע''א די'')הוריות כדאמר  )פירוש תבואה(ן, חטי
הכל צריכין למרי חיטיא ואמרינן בשילהי 

 ,ע''כ דרב יוסף סיני. )שם(הוריות 
 

  ,דרב יוסף השווה עצמו ליוסף הצדיק ,מבואר
 

רב יוסף ביומא  (,בע'' ח''פסחים ס) איתא בגמרא
אי  ,אמר ,עגלא תלתאעבדי לי  ,א אמרדעצרת

האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא  ולא
 וקא, ע''כ,  בש

 
 נתכווין כשביקש דוקא עגלא תלתא מה 

 
יוסף   לרמז עלכך אפשר לפרש דברי רב יוסף 

 אמר,   ע''זוהצדיק דשמו כשמו כדברי התוס', 
 

דבברית בין הבתרים  ,עבדי לי עגלא תלתא
קחה לי עגלא משולשת, ''ו(  )בראשית טנאמר  

 , עגלא תילתאשהיא 
 
שבו נאמר קחה לי עגלא  ,יומא  האי ואי לאו

ששם  ,ברית בין הבתריםמשולשת, שהוא 
לא היה צריך  הירידה למצרים, נאמרה

השתלשלות לגלגל הירידה למצרים ע''י שינוי ל
 ששינה יעקב את יוסף, 

 
לא היה , וקאכמה יוסף איכא בש אמר,ע''ז ו

כדי שיתגלגל  יך לשנות בי את כתונת הפסיםצר
של   דאי לאו האי יומא ,דבר הירידה למצרים

כמו כל יוסף אחר   הייתי  ברית בין הבתרים,
 שבשוק.

                                                    * * * * * * * 
  

 מכירת יוסף מכוון בכתוב כי עזה כמות
 

כי עזה כמות   פסוק ו'(,)שיר השירים פרק ח' , כתיב
 ,רשפיה רשפי אש ,קשה כשאול קנאה ,אהבה

  ,יהשלהבת
 

כתונת מרומז ענין כי בפסוק  אפשר לומר,
במעשה יעקב ויוסף,  וקנאת האחים הפסים,

 וכך הוא הרמז, 



 
 בפרשת ויש פארפרפראות 

 

 יב

 

 
את  אהבוישראל זהו,  ,כי עזה כמות אהבה

  ,יוסף מכל בניו
 

  , ויקנאו בו אחיו,קשה כשאול קנאה
 

יעקב אבינו ב שפגעו, רשפי אש גחלים() רשפיה
 , לאששעליו נאמר והיה בית יעקב 

 
יוסף, שעליו נאמר ובית ב ופגעו  ,יהשלהבת

 .להבהיוסף 

                                                    * * * * * * * 
 קנאה יאהה מדיוק בפירושי רש''י 

 
)שיר השירים פרק ח'  קשה כשאול קנאה, כתיב

לשון  ,בכל מקום ,קנאה כתב רש''י, וק ו'(,פס
  אחיזת הלב לנקום נקם.

 
 כתב רחל באחותה, ותקנא)בראשית ל' א'(  תיבכ

 , שקנאתה במעשיה הטובים ,רש''י
 

שאצל רחל, כמו  קנאהאין הפירוש ד ,מבואר
אלא  .לנקום נקםבכל מקום שהוא אחיזת הלב 

 , הלרצות להיות כמו
 

בכל  ,קנאהכתב בלשון רש''י  ש יש לדייק
 .עדיין קשהבכל מקום  הלשוןו, מקום

 

                                                    * * * * * * * 
 

שנתנו כיוסף קיבל את בגדו בחזרה 
 עצמותיו בעור של כבש

 
וינס  ויעזב בגדו אצלי,  (ט''ז ט''ל בראשית ) כתיב

ל עד בוא אדניו אותנח בגדו אצלה , ויצא החוצה
  ,ביתו

 
, בתוס' שאנץ ע''א בסוטה י''ג)מובא,   איתא במדרש

, ששמו עצמות במדרש יש שם, וז''ל ,(שם עה''ג
, ונכנסה בה באותו עור עור של כבשיוסף בתוך 

 ע''כ,  כצאן יוסף,רוח חיים, והיינו דכתיב נוהג 
 

, כבבתי ובוודאי בגדו של יוסף היה פרוות עור
ת הבגד, שהיה מלוכה, ובקי''ס קיבל חזרה א

 עור של כבש. 
 
 
 
 
 

 
בוא אצלה עד  בגדוותנח , ויש רמז מהפסוק

וא''ל הכוונה עד שאדון העולם  תו,אל בי ,אדניו
 .יוציאנו ממצרים, ויביאנו לביתו

                                                    * * * * * * * 
 

  שהושב רק שר המשקים טעם
 

את שר המשקים  וישב, א(''כ 'בראשית מ)כתיב 
ואת שר   על משקהו ויתן הכוס על כף פרעה

  ,כאשר פתר להם יוסף תלההאפים 
 

שר המשקים נידון ש  אפשר לומר הטעם
מפני  , תליהושר האופים נידון ל ,לתחיה

 ,לא היתה רעה כל כךשל שר המשקים שפגיעתו 
 הוציא, ול ניתן לראות ,מכיוון שזבוב בכוס

 
, ולא שנמצא צרור בגלוסקא שר האופים בלא

שר  ולכןבוודאי פרעה אכל ונפגע,  ראהו,
 .נידון למוותהאופים 

                                                    * * * * * * * 
 

 אנא מזרעא דיוסף דלא שלטא בה עינא
  

ויוסף הורד מצרימה (, א' ט ''ל בראשית) כתיב
ויתן  (ה''א מ''מ)בראשית  וכתיב ,פוטיפרויקנהו 

סוטה ) , ודרשו חז''לפוטי פרעלו את אסנת בת 
, ולבסוף פוטיפרמעיקרא כתיב  (ב''ג ע''י

)עיין בשמו,  עי''ןכי הוסיפו לו האות  . פוטיפרע
ופירשו במפרשים סוטה י''ג ע''ב, ובבן יהוידע שם(, 

, ע''ש רעלשמו, שיהיה נקרא  עי''ןכי הוסיפו 
 ליוסף, ע''כ, להרעשביקש 

 
אנא  ,)ברכות כ' ע''א( הא דאיתא, לפרש שי

דלא שלטא ביה עינא מזרעא דיוסף קא אתינא 
שהוסיפו  בישא, העי''ןאותה ד, פירוש  ,בישא

, לא וסף, שביקש להרע לירעשיקרא  ערלפוטיפ
   .ה שלטא בי

                    * * * * * * *                               
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