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פרשת ויגש תשע"ג
יהודה מלך ישראל
בראשית פרק כט פסוק לה ]לידת יהודה[

בראשית פרק ל ]לידת יוסף[

אדה
ֹאמר ַה ַ ַע ֶ
ַ ֶלד ֵ ַו ֶ
ַ ַהר עד ו ֵ
וַ
הדה
ֶאת יְ קֹוָק ַעל ֵ ָק ְרה ְמ יְ ָ
ַ ֲעמֹד ִמ ֶ ֶדת:
וַ

יה ֱאל ִֹהי וַ&ִ ְפ ַח ֶאת
)כב( וַ&ִ ְזֹר ֱאל ִֹהי ֶאת ָר ֵחל וַ&ִ ְ ַמע ֵא ֶל ָ
סֱ ,אל ִֹהי ֶאת ֶח ְר ָ ִתי:
ֹאמר ַ
ַ ֶלד ֵ ַו ֶ
ַ ַהר ו ֵ
ַר ְח ָמ*) :כג( ו ַ
.חר:
יסֵ ,לאמֹר י ֵֹס ,יְ קֹוָק ִלי ֵ ֵ
ַ ְק ָרא ֶאת ְמ ֵ
)כד( ו ִ

בראשית פרק לז

יסִ ,מ ָל ָנָיו ִי ֶב ְז 1קנִ י הא ל וְ ָע ָ/ה ל ְתֹנֶת ַ ִ2י) :ד( וַ&ִ ְרא ֶא ָחיו ִי אֹת
הב ֶאת ֵ
)ג( וְ יִ ְָ /ר ֵאל ַ
ַ&ספ
יסֲ ,חל ַו ַ& ֵ4ד ְל ֶא ָחיו ו ִ
ַחלֹ ֵ
ָכל ְַ 3ר ְל ָלֹ) :ה( ַו& ֲ
יה ִמ ָל ֶא ָחיו וַ&ִ ְ/נְ א אֹת וְ לֹא י ְ
הב ֲא ִב ֶ
ַ
71י
ִ .מי ֲאל ִ
ַחנ ְמ ְ
יה ִ ְמע נָא ַה ֲחל ַהֶ5ה ֲא ֶר ָח ָל ְמ ִי) :ז( וְ ִהֵ6ה ֲאנ ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
עד ְ/נֹא אֹת) :ו( ַו& ֶ
ֹאמר ל
ִ 71תי) :ח( ַו& ְ
יכ ַו ִ ְ ַ ֲחוֶי ָ ַל ֲאל ָ
ִ 71תי וְ גַ נִ ָָ :בה וְ ִהֵ6ה ְת 1ס ֶינָה ֲא 1לֵֹ 7ת ֶ
תַ 8ה ֶָ 9דה וְ ִהֵ6ה ָק ָמה ֲאל ָ
ְ ְ
ַחלֹ
ַ&ספ עד ְ/נֹא אֹת ַעל ֲחלֹמ ָֹתיו וְ ַעל ְָ 3ב ָריו) :ט( ַו& ֲ
ֶא ָחיו ֲה ָמל ְְֹ ִ 8מל ְָֹ 8ע ֵלינ ִא ָמל ִ ְמֹל ָנ ו ִ
כ ִבי
.חד ָע ָ/ר ָ
ָר ַח וְ ַ
ֹאמר ִהֵ6ה ָח ַל ְמ ִי ֲחל עד וְ ִהֵ6ה ַה ֶ< ֶמ וְ ַה& ֵ
.חר וַיְ ַס ֵר אֹת ְל ֶא ָחיו ַו& ֶ
עד ֲחל ֵ
ֹאמר ל ָמה ַה ֲחל ַהֶ5ה ֲא ֶר ָח ָל ְמ ָ ֲהבא
ביו ַו& ֶ
ביו וְ ֶאל ֶא ָחיו וַ&ִ ְג ַער  ִ
ִמ ְ ַ ֲחוִ י ִלי) :י( וַיְ ַס ֵר ֶאל ִ
ר ָצה... :
יְ 8ל ִה ְ ַ ֲחת ְל ְָ 8
.ח ָ
נָבא ֲאנִ י וְ ִא ְ 8ָ 7וְ ֶ
חינ וְ ִכ ִ2ינ ֶאת ָ3מ:
ַהרֹג ֶאת ִ
הדה ֶאל ֶא ָחיו ַמה ֶ ַצע ִי נ ֲ
ֹאמר יְ ָ
)כו( ַו& ֶ
בראשית פרק מב פסוק לז

יב6
ַאנִ י ֲא ִ ֶ
ָדי ו ֲ
יְ 8נָה אֹת ַעל י ִ
יאֵ 6א ֶל ָ
ביו ֵלאמֹר ֶאת ְנֵי ָבנַי ָ ִמית ִא לֹא ֲא ִב ֶ
אב ֶאל ִ
ֹאמר ְר ֵ
ַו& ֶ
י:8
ֵא ֶל ָ
בראשית פרק מג פסוק ג

יכ ִא ְ ֶכ:
הדה ֵלאמֹר ָה ֵעד ֵה ִעד ָנ ָה ִאי ֵלאמֹר לֹא ִת ְרא ָפנַי ִ ְל ִי ֲא ִח ֶ
ֹאמר ֵא ָליו יְ ָ
ַו& ֶ
בראשית פרק מד

רש"י

מה )טז( האלהי מצא ? יודעי אנו שלא סרחנו ,אבל
ֹאמר ַלאדֹנִ י ַמה ַ ְ6ד ֵר ַ
הדה ַמה ַ 6
ֹאמר יְ ָ
)טז( ַו& ֶ
מאת הקב"ה נהיתה להביא לנו זאת .מצא בעל
ֲב ִדי
יִ 8ה 6ֶ6ע ָ
ֲב ֶד ָ
ְ ִ6צ ַט ָ3ק ָה ֱאל ִֹהי ָמ ָצא ֶאת עֲ ע ָ
חוב מקו לגבות שטר חובו :ומה נצטדק ? לשו
יע ְיָד:
ָב ַ
ַחנ ֲ ַ4א ֶר נִ ְמ ָצא ַהִ 4
ַלאדֹנִ י ֲ ַ4אנ ְ
צדק ,וכ כל תיבה שתחלת יסודה צד"י והיא באה
ילה ִי ֵמעֲ/ת זֹאת ָה ִאי ֲא ֶר
ֹאמר ָח ִל ָ
)יז( ַו& ֶ
לדבר בלשו מתפעל או נתפעל נות טי"ת במקו
 .עֲל
יע ְיָד הא יִ ְהיֶה ִי ָע ֶבד וְ ֶ
ָב ַ
נִ ְמ ָצא ַהִ 4
ֹאמר תי"ו ,ואינה נתנת לפני אות ראשונה של יסוד
הדה ַו& ֶ
יכ :פ )יח( וַ&ִ ֵ ַ4א ָליו יְ ָ
ְל ָל ֶאל ֲא ִב ֶ
התיבה אלא באמצע אותיות העקר ,כגו נצטדק
זנֵי ֲאדֹנִ י וְ .ל יִ ַחר
ִי ֲאדֹנִ י יְ ַד ֶר נָא ַע ְב ְָ 8ָ 3ד ָבר ְ ְ
מגזרת צדק) ,דניאל ד ל( ויצטבע מגזרת צבע,
מַ ְ 8פ ְרעֹה:
ַ ְ 8ָ .ע ְב ִֶ 8ָ 3י ָכ ָ
ְ
)יהושע ט ד( ויצטירו מגזרת )משלי יג יז( ציר
אמוני) ,יהושע ט יב( הצטיידנו מגזרת )לעיל מב כה( צדה לדר .8ותיבה שתחלתה סמ" 8או שי"
כשהיא מתפעלת התי"ו מפרדת את אותיות העקר ,כגו )קהלת יב ה( ויסתבל החגב ,מגזרת סבל,
)דניאל ז ח( מסתכל הוית בקרניא) ,מיכה ו טז( וישתמר חקות עמרי ,מגזרת שמר) ,ישעיה נט טו( וסר
מרע משתולל ,מגזרת )איוב יב יז( מולי 8יועצי שולל) ,שמות ט יז( מסתולל בעמי ,מגזרת )ירמיה יח
טו( דר 8לא סלולה) :יח( ויגש אליו וגו' .דבר באזני אדני ? יכנסו דברי באזני :8ואל יחר אפ ? מכא
אתה למד שדבר אליו קשות :כי כמו כפרעה ? חשוב אתה בעיני כמל 8זה פשוטו .ומדרשו ,סופ8
ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה על ידי זקנתי שרה על לילה אחת שעכבה .דבר אחר מה פרעה
גוזר ואינו מקיי ,מבטיח ואינו עושה ,א ,אתה כ  ,וכי זו היא שימת עי שאמרת לשו עינ 8עליו .דבר
אחר כי כמו 8כפרעה א תקניטני אהרוג אות 8ואת אדוני:8
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תהלים פרק מח פסוק ה

ַח ָ3ו:
ִי ִהֵ6ה ַה ְָ 7ל ִכי נעֲד ָע ְבר י ְ
בראשית רבה )וילנא( פרשה צג

]ב[ )תהלי מח ,ה( כי הנה המלכי נועדו עברו יחדיו ,כי הנה המלכי ,זה יהודה ויוס,,
עברו יחדיו ,זה נתמלא עברה על זה ,וזה נתמלא עברה על זה) ,תהלי מח( המה ראו כ
תמהו) ,בראשית מג( ויתמהו האנשי איש אל רעהו) ,תהלי מח( נבהלו נחפזו ,ולא
יכלו אחיו וגו' ,רעדה אחזת ש ,אלו השבטי ,אמרו מלכי מדייני אלו ע אלו אנו
מה איכפת לנו ,יאי למל 8מדיי ע מל ,8ויגש אליו יהודה )איוב מא( אחד באחד יגשו,
זה יהודה ויוס ,,ורוח לא יבא ביניה ,אלו השבטי ,אמרו מלכי מדייני אלו ע אלו
אנו מה איכפת לנו.

בראשית רבה )וילנא( פרשה פד

]יז[ וישבו לאכל לח ,א"ר אחוה בר זעירא עבירת של שבטי זכורה היא לעול תקוה
היא לעול ,וישבו לאכול לח ,מאכיל לח לכל באי העול ,וישאו עיניה ויראו ,א"ר
אבא בר כהנא והלא אי דרכ של ישמעאלי להיות טעוני אלא עורות ועטר אלא
ראה מה זימ הקב"ה לאותו צדיק באותה שעה שקי מלאי בשמי כדי שתהא הרוח
מנשבת בה מפני ריח של ערביי ,ויאמר יהודה אל אחיו וגו' ,א"ר יהודה בר אילאי,
בשבח יהודה הכתוב מדבר ,בג' מקומות דבר יהודה בפני אחיו ועשו אותו מל 8עליה,
ויאמר יהודה אל אחיו) ,בראשית מד( ויבא יהודה ואחיו) ,בראשית מ"ד( ויגש אליו
יהודה ,לכו ונמכרו לישמעאלי ,אמרו נל 8ונתפוס דרכו של עול כנע שחטא לא לעבד
נתקלל ,א ,זה לכו ונמכרו לישמעאלי ,וישמעו אחיו.

