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 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

וחמש חליפות שמלות' 'שלש מאות כסף

סיפור יוסף והאחים לא יהיה שלם אם לא נקדיש התייחסות 

בני רחל, שני ונעסוק גם במערכת היחסים המופלאה שבין 

 יוסף ובנימין, כפי שהיא באה לידי ביטוי בפרשיות הללו.

מורידים אותו יוסף רואה את בנימין בפעם הראשונה כאשר 

ולאחר שהוא מוודא כי אכן זהו אחיו הוא  ,עמם האחים למצרים

  -מברך אותו 

י ִ֥ים ָיְחְנךָ֖ ְבנ ִֽ  1.ֱאֹלה 

מנות  ,הוא עורך שם סעודה, בה הוא נותן לכולם משאות

  -מיוחדות, הוא מושיב את האחים 

ָרת֑וֹ  ְצע ִֽ ָ֖יר כ  ְבֹכָֹ֣רתֹ֔ו ְוַהָצע   2.ַהְבֹכר֙ כ 

  -ימין הוא מושיב לידו כאשר את בנ

 3.אמר, זה אין לו אם ואני אין לי אם, ישב אצלי

ועל הידיעה שלו לסדר את הישיבה  כולם תמהים על הניחוש

 אופן הולדתם. לפי 

 האם יוסף לא למד לקח?

מתנות, לבנימין הוא נותן -לכולם את המשאותיוסף  כאשר נותן

  - מאשר לאחריםפי חמש 

ָשָּׂ֨א ַמְשֹאִ֥ת  ַוי  ִ֛ן מ  ְנָימ  ַמְשֹאֹ֜ת ֵמֵאֹ֣ת ָפָניו֘ ֲאֵלֶהם֒ ַוֵתֶֹ֜רב ַמְשַאַ֧ת ב 

ָלָ֖ם ָחֵמֹׁ֣ש ָידֹ֑ות  4כֻּ
'תגיד יוסף, צדיק, אתה  -גדולה כאן והתמיהה שלנו על יוסף 

לא זוכר מה קרה כאשר אביך העדיף אותך ועשה לך כתונת 

ת מה ? עדיין לא למדאחיךפסים ייחודית שלא עשה לשאר 

 .'עושה העדפה של בן בין הבנים?!

יהיה מי שינסה לתרץ שזה בדיוק מה שמנסה יוסף לבדוק אצל 

התשובה יוסף 'עושה להם תרגיל' ורוצה לבחון האם  -האחים 

מכירתו אמיתית. אבל יש בעיה עם פירוש כזה; שלהם מ

  -בהמשך אנו רואים שיוסף פונה אל כל האחים 

יֵניֶכם֙ ֹרא֔ ֵנֵּ֤ה ֵעִֽ יְוה  ֑ין כ  ְנָימ  ֹ֣י ב  ם ֹות ְוֵעיֵנָ֖י ָאח  ְמַדֵבִ֥ר ֲאֵליֶכִֽ ָ֖י ַהִֽ  5.פ 
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פעם אחר פעם הוא מדגיש להם שאין בליבו עליהם כלום ממש 

כפי שאין בליבו על בנימין, אבל כאשר הוא נותן להם מתנות 

בפעם השניה, אחרי שהוא כבר התוודע אליהם, שוב הוא חוזר 

  -על ההעדפה הזו את בנימין 

ֵּ֤ן ָנַתן֙ ְׁשֹלֹׁ֣ש ֵמאֹֹ֣ות ֶכֶ֔סף  ְנָימ  פֹֹ֣ות ְשָמֹל֑ת ּוְלב  ָ֖יׁש ֲחל  ְלכָֻּלִ֥ם ָנַתִ֛ן ָלא 

ת ֹפִ֥ת ְשָמֹלִֽ  6ְוָחֵמָׁ֖ש ֲחל 

כלומר הוא נותן לבנימין פי חמש חליפות ועוד מוסיף שלש 

מאות כסף. מדוע? הרי אתה כבר יודע שהם עשו תשובה 

 מעולה? מה אתה רוצה לומר פה?

 רי בחליפת מלכותאיש עב

אומרים דבר פלאי שיש להבינו לעומק, וממנו  בגמראחז"ל 

  - את כל העניןאי"ה נצליח להבין 

 - לכלם נתן לאיש חליפות שמלות ולבנימן נתן חמש חליפות

אמר רבי בנימן  ?...יכשל בו אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק

לו שעתיד בן לצאת ממנו שיצא מלפני המלך  בר יפת רמז רמז

בחמשה לבושי מלכות שנאמר ומרדכי יצא בלבוש מלכות 

 7.'תכלת וגו

'שמע אחי אהובי, בן אמי רחל,  -אומר לבנימין בעצם יוסף 

אתה רואה אותי פה משמש כמשנה למלך של מצרים, 

האימפריה העולמית. בפועל, כולם יודעים שהמלך עצמו הוא 

לא דע לך שכלל על פי ישק דבר.  -הכל כי גומי, ורק חותמת 

ולהישאר  -משך שמונים שנה  – פשוט להיות משנה למלך

 איש עברי'. 

  - 8חז"ל דרשו ורש"י הביא על הפסוק 'ויוסף היה במצרים'

את צאן אביו, הוא  להודיעך צדקתו של יוסף, הוא יוסף הרועה

 9.יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועמד בצדקו

מנעמי  -ף עומד בצדקו, עומד בכל מציאות שלא תהיה יוס

הנהגתו, השלטון מכאן וֵאימי הבורות מכאן לא שינו כלום ב

נשמתו. 'בנימין', אומר יוסף לאחיו, 'יום יבוא ויהיה משנה ב

 – העתידיתלמלך אחד נוסף שימלוך על האימפריה העולמית 

 שם, כ"ב. 6
 מגילה ט"ז. 7
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 רש"י, שם. 9

 'מה למעלה'
 'ויגש' תשע"ז – שיעור יומי בפרשת השבוע
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כלומר,  -, ושמו יהיה מרדכי היהודי, איש ימיני זו תהיה פרס

מצאצאיך, משבט בנימין. גם הוא יצטרך להתמודד עם כל 

איומי המן, , עם מנעמי השלטון ועם אימי הבורות -הכוחות 

בשק ובאפר. יחד עם הכל הוא יצטרך להישאר 'יהודי' גם אם 

הוא יצטרף ללבוש חליפות שמלות של משנה למלך, כמוני. לכן 

איך להיות עכשיו אלמד אותך איך אפשר להתמודד עם זה, 

יהודי במהותך תוך כדי שאתה לובש שמלות של משנה למלך. 

לבשתי כתונת  -אני כבר התמחיתי בזה, בכל מיני תחפושות 

פסים, לבשתי מדי אסירים בבור של פוטיפר, עזבתי את בגדי 

ועכשיו אני לובש  -בידה של אשת פוטיפר וצעקו עלי 'יהודי' 

 חליפה של משנה למלך'.

 מור-להפוך מר ל

  -אצל מרדכי היהודי מופיע 

ְלבֵּּ֤וׁש ַמְלכּות֙  ְפֵנֹ֣י ַהֶמֶֶּ֗לְך ב  ל  ַכַ֞י ָיָצֹ֣א מ  ְתֵכֶֹ֣לת ָוחּ֔ור ַוֲעֶטֵֶּ֤רת ּוָמְרדֳּ

ִ֥יְך בָּ֖וץ ְוַאְרָגָמ֑ן  ָחהָזָהב֙ ְגדֹוָל֔ה ְוַתְכר  ֹ֣יר ׁשּוָׁש֔ן ָצֲהָלָ֖ה ְוָשֵמִֽ  10ְוָהע 

סף מלפני פרעה 'ויצא יו-'ומרדכי יצא מלפני המלך' מקביל ל

ואם תשימו לב תבחינו כמה סוגי  ,11ויעבר בכל ארץ מצרים'

חמישה מיני מלבוש, 'חמש  -מלבושים מנויים פה בפסוק 

 חליפות שמלות'! 

ופיע בספר היחיד אתה מרדכי ת' -ומה זה 'שלש מאות כסף'? 

בכל המקרא כולו ששם הוי"ה איננו מופיע בו ותפקידך יהיה 

הודי נשאר יהודי בעצמותו גם אם הוא שי -את ההסתר לגלות 

לבוש חמש חליפות שמלות של מלך גוי. אתה תראה איך שם 

נכון, זהו שם פרסי, אך  -. שמך 'מרדכי' , בתוכךהוי"ה נמצא בך

'מור'. 'מור דרור', -'מר' ל-הוא מבטא איך מהפכים את כל ה

, 12'מירא דכיא' –המרכיב המרכזי בקטורת מתורגם לארמית 

חופשי, ויחד עם זה להישאר 'דרור',  –שיודע לזכך הכל היינו זה 

, ואם מוסיפים לו את 274-מטרי'ה עולה לילא מזויף. מרדכ"י בג

, זה עולה יחד לשלש מאות. 'ולבנימין נתן שלש 26 -שם הוי"ה 

 מאות כסף'

 שיעור כללי, שיעור פרטי

זו לא רק דרשה מופלאה, זה כל התוכן של סיפור יוסף והאחים. 

יהודה הוא האיש שיהיה ערב על בנימין, יוסף הוא המנהיג 

שילמד אותנו איך פועלים בדרך, איך חיים בגלות. יוסף זהו 

המנהיג שחלם ואף אחד לא רצה לשמוע את חלומותיו 

א סיימנו שעוד יהיה רעב, שתהיה עוד גלות ועדיין ל -הגלותיים 

את ה'בארץ לא להם' ונצטרך לעבור את 'ועבדום ועינו אותם'. 

הוא זה ילמד אותנו איך עוברים את מצרים ונשארים 'איש 

עברי' וחוץ מהשיעור שהוא מלמד את כל ישראל הוא גם ילמד 

את בנימין איך נמצאים הכי למעלה בגלות ונשארים יהודי. 

 שיעור מיוחד, שיעור פרטי. 

ין הם בניה של רחל, האמא שנקברה בדרך. רק יוסף ובנימ

מהדרך בה קבורה רחל, לא ממערת המכפלה, ניתן יהיה 

לראות את הבנים גולים ושבים, והיא זו שתתפלל עליהם לבל 

 לא הגשמית ולא הרוחנית.  –תהיה גלותם קברם 

שלש מאות 'רחל, האמא של הדרך, אמם של יוסף ובנימין, 

 .'כסף וחמש חליפות שמלות

 

 

 -"טועמיה" מדי שבוע גיליונות הרשמה לקבלת  
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