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 תולדות פרשת

 פרק כה )המשך(

ה ּתֹוְלֹדת  יט ןְוֵאלֶּ תא  -ִיְצָחק בֶּ ְבָרָהם הֹוִליד אֶּ  : ְצָחקיִ -ְבָרָהם א 

ן כ ְרָבִעים -ו ְיִהי ִיְצָחק בֶּ תשָ א  ְחּתֹו אֶּ ת-ָנה ְבק  ן ֲאָר בְ -ִרְבָקה ב  ד  ִמי ִמפ  ם ֲאחֹות ָלָבן תּוֵאל ָהֲאר 

ִמי לֹו ְלִאָשה  : ָהֲאר 

ח ִאְשּתֹו כִ  כא יהָֹוה ְלֹנכ  ר ִיְצָחק ל  ְעּת  רו יֶּ ר ִרְבקָ ֹהָוה ו  יְ לֹו  י ֲעָקָרה ִהוא ו ֵיָעתֶּ ה   : ה ִאְשּתֹוּת 

ר ִאם כב ָבִנים ְבִקְרָבּה ו ּתֹאמֶּ ְך לִ ה ָאֹנִכי ו ּתֵ זֶּ ֵכן ָלָמה -ו ִיְתֹרֲצצּו ה  תלֶּ  : ְיהָֹוה-ְדרש אֶּ

 

 בא מה כי ,אברהם בן אומרו אל לב לשים ראוי הנה'. וכו אברהם בן יצחק תולדות ואלה

  שונם:לה וז( ב סג) רבה מדרשב ל"רז אמרו והנה. ללמדנו

 נקרא אברם אברהם בן יצחק תולדות ואלה( ו יז משלי) בנים בני זקנים עטרת

 יעקב. אברהם אברהם בן יצחק תולדות ואלה דכתיב אברהם נקרא יצחק אברהם

 נקרא יצחק', וכו ישראל אם כי שמך עוד יאמר יעקב לא דכתיב ישראל שמו נקרא

 נקרא אברהם. יעקב את מצרימה הבאים ישראל בני שמות ואלה דכתיב ישראל שמו

 בארץ ישבו אשר ישראל בני ומושב, היא עמיקתא מילתא אמר נתן רבי, ישראל

 .כ"ע שנה מאות וארבע שנה שלשים גושן ובארץ מצרים

 

 . הדרוש מן שאינו אברהם נקרא אברםש אמר למה לב לשים וראוי 

  .ישראל נקרא יעקב אומרו וכן

 . ישראל שנקרא כמו יצחק נקרא לא אברהם ולמה

 , אברהם נקרא יצחקש כמו אברהם נקרא לא יעקב וכן

 .וישראל אברהם נקרא יצחק ולמה

 

 פסוק הביא ענייןה לתרץ זה ועל, מיותר שהוא אברהם בן אומרו לו הוקשה להיתח הנה אך

  ,בנים בני אם כי בנים אמר לא למה בו קשה הלא כי .בנים בני זקנים עטרת

 , הכתוב ראש מעין אבותם בנים בני ותפארת אמר לא למה ועוד

 . בתפארת ויצא בעטרת שנכנס ועוד

 

 ראש( א יג ברכות) ל"ז שאמרו כמה אברם להיתח שהיה שלמות קנה אברהם הנה אמר לכן

 אב שהיה זו מעלה קנה כן גם יצחקש אמר, יםיגו המון לכל ראש אברהם ונקרא מדינתו לבני

 היה לא ואם, אברהם נקרא אברהם בן יצחק גם כי ,אברהם אברהם בן וזהו, יםיגו המון לכל

 עולה שנית פעם הנזכר אברהם כי והוא, אברהם שנקרא נדרש היה לא אברהם בן אומר

 מאמר דרך על '.וכו הוליד אברהםש ולומר אברהם נקרא אברהם בןש לומר ולכאן לכאן
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 בנשך שאומר', וכו לו תתן לא כספך את פסוק על( א סא מציעא בבא) בגמרא רבינא

 .האוכל אל ולמטה הכסף אל למעלה שמשמש משמע ובמרבית

 

 אם כי יםיגו המון על גדל הוא בלבד שלא ישראל נקרא כי, מזה גדול שלימות קנה יעקב אמנם

 אברהם ליקרא צריך יעקב אין לכן', וכו אלוהים עם שרית כי' וכו יאמר לא וזהו. מלאכים על גם

 נקרא שיצחק בכתרו להתעטר צריכים והם, לםוכ על עולה הוא אדרבא כי, יצחק הוצרך כאשר

 שלהם עטרה ויצחק אברהם כי בנים בני זקנים עטרת וזהו. ישראל נקרא ואברהם ישראל

 אך, מלאכים על משתרר שהוא במה אליו אותם יתברך הוא שמשוה עטרה שהוא, ישראל

 שנקרא ביעקב מתעטרים ויצחק אברהם אדרבה כי, באברהם מתעטרים אינם ויצחק יעקב

 יצחק הקרא כי, מלאכים על שמשתרר ישראל הקרא אלא עטרה נקרא אין כי והוא. ישראל

 והביא. אבותם בנים ותפארת וזהו, יקרא בלבד תפארת אדם בני להמון אב שהוא אברהם

 .הנזכרים השנים מתחילים יצחק מלידת כי אברהם בני על ישראל בני ומושב מאומרו ראיה

 

 , מיותר שהוא יצחק את הוליד אברהם אומרו הכתוב פשט על קשה ועוד

 .תורויי ארוכת להעלות מספיק אין הנזכר במאמר תירצו שקצת וגם

 

  :(א תולדות פרשת תנחומא) ל"רז אמרו והנה

 דומה יצחק של פניו קלסתר צר שרה נתעברה מאבימלך אומרים הדור לצני שהיו

 . כ"ע ,יצחק את הוליד אברהם אומרים הכל והיו לאברהם

 

 ששים בן יצחק היות אחר ההוא הדור מלב זו תועה יתברך הוא להסיר נחשב זר כמו והלא

 .שנולד בזמן ולא פה זה יתברך הודיענו למה, יצחק שנולד מעת היה ואם, שנה

 גדול כי מלתם לאל וישימו הדור לצני לקול העם המון יאמינו לא הלידה בעת כי יהיה אמנם

 מהגר כישמעאל משפחה ולא מרבקה עשו נולד כי בראות עתה אך, הכל בעיני ושרה אברהם

 שרה נתעברה מאבימלך כי קיאם אל לשוב הדור לצני כח יחליפו לכן, הצדקת מאשתו רק

 הוראת סיפרה יצחק תולדות לספר התורה אובב כן ועל. עשו ממנו יצא כן ועל יצחק ונולד

 של פשוטו לפי להשיב צריך עדייןו. ל"רז לדרך הוא זה. יצחק את הוליד אברהםש היות

 .מקרא

 

 הלידה בעת ולא הנישואין בעת לאומרו ראוי היה זה כל הנה כי 'וכו יצחק ויהי אומרו ועוד

 . שנה עשרים אחר

 . רבקה את בקחתו היה שנים כמה בן לדעת בצע מה וגם

 נאמר הכל כי גם ומה, לאומרו צורך אין ארם מפדןו הארמי בתואל בת הייתהש הודיעו וגם

 . למעלה
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 . מיותרת לו מלת כי לאשה לו אומרו ועוד

 בזוית זה שהיו דחקו( ה סג רבה בראשית) ל"רז כי אשתו לנכח מהו 'וכו ויעתר אומרו ועוד

 '. וכו וזו זו

 . אשתו הייתה רבקה כי ידע לא מי אשתו רבקה ותהר אומרו ועוד

 אך, נפקותא להוציא הוא כן אם אומרו טבע כי אנכי זה למה[ כן אם] ותאמר אומרו ועוד

 .נפקותא ולא תלונה היא' וכו למה אומרו

 

 . אדום הוא עשו הוליד ליצחק היה זה מה באמור אנוש לבב יתחמץ לבל הנה אמנם

( קי רמז תולדות שמעוני ילקוט) ל"ז שאמרו כמו כעתר הרבה תפלות הוצרכו כי שנית ועוד

 . תפלה הרבות עד הולדתו מנעילה יצחק חטא ומה

 

 לבן אחות הארמי בתואל בת היא אשר, חוסהיי עתה להזכיר הקדושה תורתנו כוונה כן על

. להתפלל הרבו עד מיצחק ולהבנות להתעבר זוכה הייתה לא ,בתואל בת להיותה כי ,הארמי

 .האם לאחי דומה עשו יצא לבן אחות ולהיותה

 

 בל ומפתי שוגה מאיש פה פתחון להסיר הקדימה, זה עניין הקדושה תורתנו גלות טרם והנה

 צלמים עובד אביו אבי תרח הלא צדיק אביו כי גם כי, לו אלה לשני קרוב יצחק גם הלא יאמר

 שאם באופן, ישמעאל הוא אחיו וגם, הוא גם יחשב ליצחק וכאב כבנים הם הרי בנים ובני היה

 אלה אמר דבר כל קודם כן על. ישמעאל ואחי תרח כבן הוא גם לבן ואחות בתואל בת היא

 ואחי תרח לבן יצחק את התולדות מחמת חסיית נא אל לומר ,אברהם בן יצחק תולדות

 כי, היה כלא ותרח, כנודע העולם מתחיל מאברהם כי ,אברהם בן רק אינו הנה כי, ישמעאל

 הלא כי, ישמעאל לאחי לא וגם, המרגליות ימצא עד בכברה החול שכובר כמו הוא אברהם עד

 לך יקרא ביצחק כי הכתוב כמאמר ישמעאל את ולא יצחק את כמוליד רק יחשב לא אברהם

 התולדות עניין אין איפוא כן ואם, ישמעאל את ולא כלומר ,יצחק את הוליד אברהם וזהו. זרע

 .האם ממשפחת אם כי

 

 אשה הנושא והנה. פגם לו שתגרום רשעים בת יצחק לקח למה איפוא כן אם נאמר ולבל

  :סבות משתי מאחד יקרה הלא, לו הגונה בלתי

 הבחורים יעשו כן כי משפחתה אל לבו שת לא בנערותו כי, ורך נער, מעם בחור להיותו או

 . ואחיה באביה ולא ביופי עיניהם לתת

 ולבקש לטורח עליו ויהי, הימנה טובה מצא לא ועירו במקומו כי והיא ,אחרת לסבה או

 , בזה היו לא אלה שתי הנה כי אמר כן על. ארץ ממרחקי

  – הנה כי האחד
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ן כ ְרָבִעים -ו ְיִהי ִיְצָחק בֶּ תשָ א  ְחּתֹו אֶּ ת-ָנה ְבק  ן ֲאָר בְ -ִרְבָקה ב  ד  ִמי ִמפ  ם ֲאחֹות ָלָבן תּוֵאל ָהֲאר 

ִמי לֹו ְלִאָשה  : ָהֲאר 

 . הארמי בתואל בת את בקחתו ורך נער ולא היה לבינה ארבעים בן גדול כי

 כי, לו המזדמנת נשא ממרחק לבקש עצמו הטריח לבלתי לא כי אינה השנית הסבה גם

 לקחת ארץ במרחקי ארם פדן עד וישלח עירו בנות וכל וממרא אשכול ענר בנות הניח אדרבה

 לו אמר לזה, לקחה למה איפוא כן ואם, ארם מפדן אומרו וזהו, לבן אחות בתואל בת

 הייתה כי, כמוהו צדקת זוגו בת תהייבר לתימתח לאשה לו הייתה זאת כי כאומר, לאשה

 .החוחים בין כשושנה

 

ר כא ח ִאְשּתֹו ִכי ֲעָקָרה ִהוא ו ֵיָעתֶּ יהָֹוה ְלֹנכ  ר ִיְצָחק ל  ְעּת  ר ִרְבקָ ֹהָוה ו  יְ לֹו  ו יֶּ ה   : ה ִאְשּתֹוּת 

 ,לבן אחות ומהיותה בתואל בת מהיותה המתרגשות הרעות פירש זאת הקדמתו ואחר

. להיתפ בוייר שהוא להעתיר הוצרך כן על כי ',וכו יצחק ויעתר בתואל בת אומרו על, ואמר

 היא כי, אשתו היותה נוכחיות בחינות וירא ה' שישקיף לומר ,אשתו לנוכח להיהתפ הייתהו

 על מצדה הוא עקרה היא אם כי, אביה אל ולא, היא זוגו בת כי, נפשה באיכות אליו מקבילה

 היותה על רבקה ותהר, אליו הביט כי, ה' לו ויעתר היא עקרה כי אומרו וזהו, מולדתה

 .בתו להיותה בתואל מפאת כוביע לה היות עם, אשתו

 

ר ִאם כב ָבִנים ְבִקְרָבּה ו ּתֹאמֶּ ְך ה ָאֹנִכי ו ּתֵ זֶּ ֵכן ָלָמה -ו ִיְתֹרֲצצּו ה  תלִ לֶּ  : ְיהָֹוה-ְדרש אֶּ

 יומא במסכת הנה כי והוא '.וכו ותאמר' וכו הבנים ויתרוצצו, אמר לבן אחות[ ה]היות ועל

 הוא הכפורים דיום באזנה לה ולחשו הכפורים ביום דהריחה איתתא ההיא ל"רז אמרו( א פב)

 לא אחריתא ואתתא, ידעתיך בבטן אצרך בטרם עליה וקרו יוחנן רבי מיניה ונפק דעתה ונחת

 הרעשת כי הנה. נגרש כים והרשעים עליה וקרו פרי אוצר שבתי מינה ונפק דעתה שבאייאת

 עשו בהיות אם כי, רוצץ היה לא לבדו יעקב היה אם והנה. העובר רשעת הוראת בבטן עובר

[ ה]מהיות לה נמשך וזה, הוא גם לנגדו מוכרח היה אליו יהנגד רואה יעקב שהיה ועל, עמו

 זה ואין, כשר בלתי העובר שאולי רק זה אין הנה אמרה, הרצוץ בראותה כן ועל ,לבן אחות

 אם צדקת שאני עצמי מצד אנכי הועלתי מה כי ,אנכי זה למה כן ואם, לבן אחות היותי על רק

 .בכתובים האפשרי האחד הדרך זהו הנה. אחי נזק גרמת לתקן מספקת איני

 

 והן. רב ענייןמ אלה מלבד הערות גם שבוייית בה כי, האדם לו שיבור ישרה דרך יתכן עוד

 הראשונים על מוסיף ואלה כי בידינו כלל הנה כי. תולדות ואלהשב ו"וי אל לב שום ראשונה

 . למעלה האמור ישמעאל תולדות על יוסיף ואיך

 יצחק את הולידש אברהם תולדות כך ואחר יצחק תולדות מזכיר להיתח כי הסדר על וגם

 . רבקה עם יצחק נישואי כך ואחר
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 כן ואם, משרה לא אך המצרית מהגר היה כי יפלא לא ישמעאל את אברהם הולדת כי ועוד

 , הרשע עשו ומיצחק ממנה שיצאת רבקה פשעה מה

 שיצא רבקה זולת אשה יתברך הוא השיאו לא למה, ורשע צדיק להוליד עתיד אם ולמה

 . ישמעאל את להוליד הגר שנשא באברהם כאשר עשו ממנה

 בוריםיע בשני עצמו בפני אחד כל ועשו יעקב את יתברך הוא הוציא שלא היה זה מה ועוד

 כן ידי על כי( ו סג רבה בראשית, ד תצא תנחומא יןעי) לאומר גם ומה, רבקה צער נתקן והיה

 מנין אנכי זה למה ואמרה שבטים עשרה שנים להוציא עתידה הייתהש, בנים עשרה הפסידה

 יעקב מצטער היה לא וגם. בנים עשרה הפסידה ולא נצטערה לא אחד אחד היו ואילו, ה"ז

 ראשונה יעקב נולד היה כי, הבכורה קנות נתקן היה וגם, חדשים תשעה עשו בשכונת בבטן

 יגנוב מבלי אביו מברכו היה בכור יעקב בהיות כי הברכות ריב ישקיט וגם. הבטן מן בכור

 חפץ היה הגדול את כי יורה' וכו הגדול בנו עשו את ויקרא מאומרו הנה כי. ברכותיו יעקב

 ריב היה ולא, ראשונה יעקב יצא היה טוב כי, תאומים היותם אחר אפילו יקשה וכן. לברך

 .וברכה בכורה

 

 מדרש בשם קי רמז שמעוני ילקוט) בפסיקתא ל"ז מאמרם נזכירה הביאור אל לבוא והנה

  :(אבכיר

 . כ"ע אמו נדות דם כל שתה אמו בבטן שכשהיה, למה, אדמוני הראשון ויצא

 בו אין כח כי ייבחיר אינו העובר וגם. למעוברת נדות דם אין הנה כי נחשב זר כמו והלא

 ואיך, כעשו כיעקב כחלק חלק וזה, אמו ותשתה תאכל מאשר אם כי, יבחר אשר לשתות

 . אחד בבטן והמה חברו ישתה שלא מה האחד ישתה

 לאא, התורה זו, דור לאלף והיצ דבר -( ד כח רבה בראשית) ל"ז מאמרם נזכירה שנית ועוד

. ודור דור בכל ושתלן דור ד"תתקע נטל' וכו מכעיסין הדורות שיהיו הוא ברוך הקדוש שראה

 ולא דורות ד"תתקע מהם החסיר ולמה, דור לאלף דת נתןילה ראוי היה למה לדעת ראוי והנה

 .יותר או פחות

 

 ואחד אחד לכל כי ישראל שידעו הוא ברוך הקדוש שרצה שלמה, במקומה כתבנו הנה אמנם

 ה' אנכי יחיד בלשון לו לאמר ואחד אחד כל עם לדבר הוצרך. התורה כל נותן היה לםומכ

 ולא ישראל איש כל ויתנבאו מפיו שישמעו בפנים פנים בהקיץ נבואה השגת שהיא ךאלוהי

 כשישראל כן על כי, נחש זוהמת לםומכ בהפסק לא אם אפשר בלתי היה אשר, אחד גם יבצר

 שהיא תורה יתברך מפיו לשמוע והוכנו התורה לקבל זכו זוהמתן פסקה סיני הר על עמדו

 זוהמתן שפסקה על אצלי שהיא, זו מהשגה נעדר לא ואיש בפנים ופנים ובהקיץ נבואה

 זוהמא שמרי בלי זך, הארץ על אדם אלוהים ה' כשברא והנה. היטב באר במקומו כמבואר

 להתם והנה יתברך הוא ראה, הוא גם ויטמאהו חוה הוטמאה וכאשר, עדן בגן ויניחהו, בראו

 אך. התורה זהו דור לאלף והיצ דבר וזהו, דור אלף צריך היה לה לאט ההיא הזוהמא חלאת
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 העולם ויאבד בחירתם רעה כי, הזוהמא תותך לא המכשירתן תורה בלי דור באלף כי בראות

, יתברך שמו אותיות כמספר ו"כ וישאר דור ד"תתקע סילק לכן, תורה בלי מתקיים הבלתי

 . מתוייהמק בעולם תורה תהיה שלא גם העולם םיייתק הגדול שמו בעבור למען

 

 מה לכן, להתיכה דור אלף צריך שהיה מה דורות ו"בכ להתיך נמנע כדבר היה והנה ראה אך

 חלאת כל טהריה עד מופלג שיעור דורות ו"בכ למרק מחשבות חשב הוא ברוך הקדוש עשה

 ישראל לארץ והביאו האש בכבשן שצרפו והוא, תורה מתן עד מאברהם והוא, מהם זוהמא

 יצא למען, יצחק את להביא כן ואחרי. מאד רב חלק מירוק באופן סיונותינ עשר תשלום עד

. הזוהמא בחינת מזרעו תשאב מצרית שהיא למה כי הגר את ישא סיבב מזוהמא טהור כמעט

 אלו דברים שני ידי שעל, ישמעאל נולד עד שימול לו והיצ שלא יתברך הוא עשה שנית וזאת

 היא גם הערלה כי ערל עדיין אברהם והיות, הזוהמא לשאוב כלי המצרית הגר היות אחד

. אביו שנימול אחר יצחק משם לצאת הקדושה בחינת שארית למען, ההיא הבחינה תמשוך

 יצחק שיצא כדי ישמעאל שנולד קודם נמול לא למה( ב מו) רבה בראשיתב ל"ז מאמרם והוא

 . שכתבנו מה שהוא קדושה מטפה

 שנה מאה בן אברהם יהיה עד יצחק נולד שלא הנזכר במאמר והוא יתברך הוא הוסיף ועוד

 קנמון" ל"ז שאמרו כמו שהוא" דמו משנצרר דמו משנקשר ותוותא כשבוטלה יצרו כשבוטל"

 . הולדתו הייתה הרע יצר ידי על שלא כמעט שהוא'" כו בעולם מעמיד אני

 שדם דבר על, נדות דם ידי על לדיישמת בנערותיה אמו ילדתו שלא יתברך הוא הוסיף ועוד

 ואז בזקנתה אם כי, לדוהו יצירת עיקר היא ומהדם, כנודע נחש זוהמת מחלאת הוא נדות

 טבעי דם אינו זקנתה אחרי נדה פרסה שאז שאפילו באופן, תיינס בהשגחת לנערותה השיבה

 יבצר לא עדייןו. ליצחק מאברהם מופלג שיעור מתמעטת הזוהמא נמצאת. מזוהמא הבא

 להוליד וכשבא עקידה ידי על אותו מירק יתברך הוא ולכן, זוהמא קצת עדיין ביצחק מהשאר

 שהטיל אברהם עשה כאשר עשות צריך היה הנה, שלמה טתוימ שתהיה יעקב את להוציא

 והוא בעקידה נקדש כי, הקדושה זוגו בת זולת לישא אפשר בלתי היה אך, בהגר הזוהמא

 . תמימה עולה

 

 מהם בן כל מהיות יבצר לא בוריםיע בשני בנים שני רבקה תלד אם יתברך הוא אמר כן ועל

 והוא ולדה הומתהו נדותה דם ידי ועל בבחרותה עודנה אמו כי גם ומה, בזוהמא מעורב

 לכן. זוהמא מקצת יבצר לא זקנים שניהם יהיו עד יתברך הוא שימתין וגם. הזוהמא מחלאת

 בעיבור מעורבות הנמצאות הבחינות שתי למען, תאומים יצאו בחכמתו גזר יתברך הוא

 ונפש יתברך מאתו קדושה נפש נפשות מיני שני בבטנה יתברך הוא שלוח ידי על יתפרדו

 ויצא הזוהמא וזו, יעקב ממנו ויצא הקדושה זו, בחינתה תשאב אחת שכל מהקליפה צוניתיח

 יצירת מעת כי הסכמתם שעלתה( ב צא סנהדרין) ואנטונינוס רבי ממחלוקת כנודע, עשו ממנו

 בבטן עשו בהיות כי פסיקתאמ שהזכרנו ל"ז מאמרם עניין יהיה וזה, שמה באה הנפש לדוהו
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 דם אל חסתייהמת הזוהמא כל שאב כי שהוא, אדמוני יצא כן ועל אמו נדות דם כל שתה אמו

 שהוא להיתח היוצא והעיפוש הדם עם יצא למען עשו להיתח יצא כן ועל. שכתבנו כמו נדות

 שהיה( שם) אמרו וכן. עמו סריותו יצא עשו יצא( יא סג) רבה מאמר והוא. כמדובר בחינתו

 .זה מאמרנו כל רמזו ספק אין כי בנקיות יעקב שיצא להיתח המרחץ שרוחץ כמי

 

 צאת היה זה מה באמור באמת אנוש לבב יתחמץ הלא כי והוא ,הכתובים ביאור אל ונבוא

 כל שנתרגשו תאומים היו למה וגם, נשאה למה קרוביה נגעי על ואם, ורבקה מיצחק עשו

 הנה לומר יצחק תולדות ואלה תורה אמרה כן ועל. למעלה הנאמרים הקשים הדברים

, אברהם שהטיל, זוהמא בחינת שהוא הנזכר ישמעאל תולדות הנזכר הראשונים על, מוסיף

 ,אברהם בן אם כי לגמרי לא אך באחד שהוא זוהמא בחינת עדיין יש יצחק בתולדות כן

 בעכירת מעורבת יצחק טיפת צאת לבלתי ורשע צדיק הוליד אביו כאשר כי לאביו דומה כלומר

 שבכלל וגם. זוהמא עכירת כל משולל יעקב יצא למען ורשע תם הוליד יצחק כן, זוהמא

 בן ולא הגבירה בן היותו על זרע בעשו ליצחק יקרא רוחך על יעלה אל זה כל עם, הוא תולדתו

 אותו מדמה שאני מה בכלל כי לומר ,יצחק את הוליד אברהם הלא כי, כישמעאל האמה

 ישמעאל את ולא יצחק את רק בניו שני את למוליד יחשב לא אברהם כאשר כי הוא לאברהם

, יעקב את שהוא אחד למוליד רק יחשוב לא כי ביצחק הדבר כן, זרע לך יקרא ביצחק כי א"כד

 לזרע אמרו ולא תזכור לזרעו היום יצחק ועקידת אמרו כרוןיהז ביום לתנויתפ מסדרי כן על כי

 . ד"בס יצחק אבי אלוהיו אברהם אבי אלוהי על( י לב בראשית) שכתבתי וכמו יעקב

 

 אמר לזה, הזוהמא בה להטיל כהגר שפחה יצחק לקח לא למה איפוא כן אם איש יאמר ואם

 לא כן ועל רבקה את בקחתו בעקידה שנתקדש אחר שהוא, שנה ארבעים בן יצחק ויהיה

 . לזולתה לו יאות

 בחינות שתי כי דע אמר לזה, ממנה זה יצא איך לדוכתא קושיא הדרא כן אם תאמר ושמא

  :בה היו

 הרשע לבן ואחות רשעים מקומה שאנשי ארם מפדןו רשע שאביה בתואל בת שהיותה אחת

 עצמה מפאת אך, ברחמה זה את לקבל בחינה ממנה יבצר לא כן ועל, הזוהמא מתוך יצאת כי

 לו ומיוחדת המזומנת היא כי לאשה לו אומרו וזהו. יצחק של זוגו בת גמורה צדקת הייתה

  :בחינות שתי בה נמצאו ,לאשה

 , עשו את לקבל ראויה מולדתה מצד

 .יעקב את לקבל ובעלה עצמה ומפאת

 

 'וכו יצחק ויעתר כי והוא, זוהמא בה להטיל אחרת אשה יצחק קחת בלתי אל שני טעם ועוד

 תתן לא זו בזוויות מתפלל הוא אשתו לנכח מאי( ה סג רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו שהוא

 לו ויעתר כן ועל. הזה הצדיק מן אלא לי תתן לא אומרת והיא הזאת הצדקת מן אלא בנים לי
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 עשה מה כן ועל, באחרת הזוהמא מטיל היה איך כן ואם, מזו אלא יוליד שלא תפלתו קבל ה'

 עשו בחינת על ,אשתו רבקה ותהר וזהו. כמדובר כאחת בה בחינות שתי נתן יתברך הוא

 זוגו בת היותה ובחינת יצחק צדקת ומצד, רבקה אמר מולדתה מצד אליה חסיימהמת שהוא

 אמר כן על, םיינגד הבנים שני שהוא פה הבחינות שתי שנרמזו ולהיות ,אשתו אמר בצדקתה

 .הוזכרו כבר כאילו הידיעה א"בה הבנים ויתרוצצו

 

 היו שניהם כי( א סד יבמות) ל"ז שאמרו במה והוא 'וכו יצחק ויעתר באומרו יתכן עוד

 לאיוב אשר כל את ה' וישב פסוק על( א צב קמא בבא) ל"ז שאמרו מה כיוון יתכן ובזה. עקרים

 צריך והוא חברו על המתפלל שכל מכאן שלמדו(, י מב איוב) רעהו בעד בהתפללו למשנה

 כי אשתו לנוכח רק עצמו על לא ה'ל יצחק ויעתר יאמר וזה, להיתח נענה הוא דבר לאותו

 לו ויעתר כי להיתח נענה הוא כן ועל, דבר לאותו צריך היותו עם עליה התפלל כי ,היא עקרה

 התפללו על עיקר יתברך הוא עשה ממנו כי, אשתו שהיא למה רבקה ותהר, לו הנוגע על ה'

 .זה דרך לפי אשתו לומר הוצרך כן ועל. זולתו בעד

 

 היה המדרש בית בפתח בעברה כי( ו סג רבה בראשית) ל"רז אמרו '.וכו הבנים ויתרוצצו

 זה את להרוג מבקש זה אמרו וכן. רץ עשו היה זרה עבודה בפתח ובעברה, לצאת רץ יעקב

 התפעל לשון ומאומרו, האחד גזרו ריצה לשון מאומרו, כאחד בלשון אמת הדברים ושני'. כו

 ותאמר. הטומאה אל וזה הקדושה אל זה נפרדו, מאז כי, שכתבנו כמו ענייןוה. השנית למדו

 .בקודם כמפורש'. וכו זה למה כן אם

 

ר ְיֹהָוה ָלּה ְשֵני )ֹגיִים( ]גֹוִים[ ְבִבְטֵנְך ּוְשֵני ְלֻאִמ  כג יִ ים ִמ ו יֹאמֶּ ְלֹאם ִמְלֹאם יֱֶּאָמץ ְך ִיָפֵרדּו ּוֵמע 

ב י ֲעֹבד ָצִעיר  : ְור 

 . כפול קושי והוא שונות במלות עניין כפל יראה הנה

  '.וכו יאמץ מלאם ולאם לה לאמר צערה תיקון אל צורך מה וגם

 

 הוא הלא זרה עבודה בפתח בעוברך וכן המדרש בית בפתח רץ אחד שתרגישי מה יאמר אך

 ומה. כמדובר הבחינות שתי אל הכנה בו כי בבטנך וזה. אמונות שתי הם בבטנך גוים שני כי

 להרוג מבקש וזה זה את להרוג מבקש שזה, זה עם זה שמתחבטים ומלחמה קרב שתרגישי

 להלחם המלכים ודרך מלכות אלא לאם אין כי, יותומלכ שני הם לאומים ושני כי הוא זה את

 כי ,יפרדו ממעיך הלא כי העולם ירולאו צאתם טרם המלחמה היות תתמהי ואל. זה עם זה

 בחינות כל שאב כי, אמו נדות דם שאב השני זה כי, להם בא םיהמעי מן והנגדיות הפירוד

 פירוד להם יש מאז כן ועל, הן שם נגדיות מבחינות נפשותם כי חברו הפך םישבמעי הזוהמא

 שכל או סבות משתי לאחד מתקוטטים בלתי מלכים שני יש לפעמים כי ומפני. עולם ואיבת

 על מלהתקומם ובוש ערכו מכיר משניהם שהקטן שנית, וטובו כבודו ויקל ינוצח פן ירא אחד
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 חברו נגד מלחמה מלערוך ישקוטו לא האלה המלכים שני הנה אמר כן על. ממנו ונכבד הגדול

 ממה האחד המלכות כי ,יאמץ מלאם ולאם הלא כי, הכבוד מפני ולא היראה מפני לא

 יפיל עד אחד שום ישקוט לא כן ואם. קם זה נופל כשזה כי ומצותהתא הוא השני את שמכניע

 אם מלכות אדר לו אין כי יען, מלחמה ידי על ומלכותו כבודו קלות אל לב ישית ולא חברו את

 אמלאה על( לשון בשינוי הוא א ו ובמגילה, י"רש יןעי) ל"ז כמאמרם, חברו עם בהלחם לא

 הלאם כי יאמץ מלאם ולאם וזהו. ישראל ארץ של מחורבנה אלא צור[ ה]נתמלא לא החרבה

 . שיאמץ מה הוא השני מהלאם האחד

, כבוד חילוק מחמת השקט האלה במלכים אין לומר ,צעיר יעבוד ורב אמר השני הדבר ועל

. גודלו מפני בדבר יודה לא וזה, הקדוש שהוא צעירה את יעבוד עשו הוא רב כי הוא הראוי כי

 .כבוד חלוק מפאת שלום ביניהם שאין באופן קדושתו מפני לרב כבוד יחלוק לא הצעיר וגם

 

ת ְוִהֵנה תֹוִמם ְבִבְטָנּה כד דֶּ יָה ָללֶּ  : ו ִיְמְלאּו ָימֶּ

ת ֵשָער ו ִיְקְראּו ְשמו ֵיֵצא ָהִראשֹון  כה רֶּ דֶּ ְדמֹוִני ֻכלֹו ְכא   : וֹו ֵעשָ א 

 

 ויהי אומר הוא ובתמר ,ימיה וימלאו אומר הוא כאן( יד פה רבה בראשית) ל"רז אמרו הנה

 . ילדה ימים ושלשה חדשים לששה כי ימיה מלאו לא שבתמר אלא, לדתה בעת

 

 מצטערת הייתהש ברבקה ראוי היה ויותר, בתמר יתברך הוא מיהר זה מה לב לשים וראוי

 (. ו סג שם יןעי) אחרים בנים בעשרה געלה כן שעל מות עד

 תומים והנה כי יצא 'וכו ימיה וימלאו מאומרו איך כי צודקת בלתי הכתוב גזרת הנה כי ועוד

 שנים שהיו הוכר שבלידה הוא ואם. בבטנה תאומים היו ימיה ימלאו טרם גם והלא ,בבטנה

 . להשמיענו בא מה

 . ידבר הלידה קודם שעל נראה ללדת שבאומרו ועוד

 

 היו שם אלא תומים ובזו תאומים נאמר בתמר למה אמרו( ח שם) רבה במדרש ל"רז והנה

 יש בנפשותם יתאחדו שהצדיקים למה כי ואפשר. רשע ואחד צדיק אחד ובכאן צדיקים שניהם

 וימלאו יאמר ובזה, ביניהם רב הפירוד כי ורשע הצדיק כן שאין מה, אחד שהיא ף"אל בהם

 שכתבנו מה ענייןוה', וכו ימי ויתמו, תמו כאשר א"כד השלמה מלשון תומים כי והוא', וכו

 כל יעקב ונפש הזוהמה כל ושואבת קולטת עשו נפש הייתה בבטן שהיו זמן כל כי למעלה

 .הטהרה בחינת

 

ת ְוִהֵנה תֹוִמם  כד דֶּ יָה ָללֶּ  : ְבִבְטָנּהו ִיְמְלאּו ָימֶּ

 שילדה בתמר כאשר יתברך עשה ולא ללדת ימיה וימלאו למה תדע אמר כי העניין אל ונבוא

 כי נמצא כן ידי שעל כדי הוא הלא, רבקה בצער ממעט והיה ימים ושלשה חדשים לששה
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 וזה הזוהמא בקליטת זה בבחינתו אחד כל שלמים שנמצאו ,תומים והנה הימים במלאת

 .בהפכה

 

ת ֵשָער ו ִיְקְראּו ְשמ כה רֶּ דֶּ ְדמֹוִני ֻכלֹו ְכא   : ָשוֹו עֵ ו ֵיֵצא ָהִראשֹון א 

 היה כן ועל, הוא חלקו כי שותת בדם הקבר בפתיחת ראשונה היוצא הוא כי'. כו יצא[ו] כן ועל

 קדוש שהוא ויעקב. לפרי ראשונה הנראית קליפה גלותיכה חלאתו עם ולהגלות לצאת קופץ

. האמור הטעם מן הראשון הוא כי הראשון ויצא וזהו. חלאתו עם עשו צאת עד שוקט היה

 כדרך ולא שער כלו היה זה כי אמר, שער לגדל בגופם ידועים מקומות שיש אדם בני ודרך

 שבעים כל כי לומר ,עשו שמו קראו רואיו כל כן על, והוש שכלו שער כאדרת אם כי, אנשים

. הדין גבורת כל והראו בו נתלבשו הטומאה גבורת של כחות שבעים כל הם, אושו של כחות

 .מדוקדקת ן"העי דרכנו פי ועל. ואוש הא. עשו( יב, שם) ל"רז דרשו זה ומעין

 

ֲחֵרי כו ֲעֵקב ֵעָשו ו ִיְקָרא ְשמֹו י עֲ ֵכן ָיָצא אָ -ְוא  ת ב  זֶּ ןֹקב ְויִ ִחיו ְוָידֹו ֹאחֶּ ת ִשִשים שָ -ְצָחק בֶּ דֶּ ָנה ְבלֶּ

 : ֹאָתם

ה וְ  כז ִיד ִאיש ָשדֶּ ְנָעִרים ו ְיִהי ֵעָשו ִאיש ֹיֵדע  צ   : ִליםָּתם יֵשב ֹאהָ  ב ִאישי ֲעקֹ ו ִיְגְדלּו ה 

ת כח ב ִיְצָחק אֶּ ֱאה  ִיד ְבִפי-ֵעָשו ִכי-ו יֶּ תצ  ת אֶּ בֶּ  : ֲעֹקבי  -ו ְוִרְבָקה ֹאהֶּ

 

 . יעקר בלתי דבר שהוא ,יעקב שמו יקרא עשו בעקב [ו]אוחז שעל נחשב זר כמו הנה

 . זה עניין לנו תספר למה יפלא התורה על וגם

  '.וכו שנה ששים בן ויצחק אומרו לזה יתקשר ואיך

 . להודיענו בא מה וגם

 

 מי גמליאל רבן את אחד הגמון שאל( כה רמז תולדות פרשת ילקוט) ל"רז אמרו הנה אך

  .עשו בעקב אוחזת וידו לו כתב אחרינו המלכות תופס

 

 בא כי הוא אך. עבר לשון עקב ולא יעקב אומרו אל לב בשום והוא העניין אל אונב ובזה

 כי ענייןוה. למעלה הכתוב מעין והוא. יעקב ולא ראשון עשו הולד אל טעם טוב לתת הכתוב

 ערב ויהי על כתבנו כאשר, הקודם הוא כן על הבא העולם אל הכנה הוא הזה שהעולם למה

. הבא העולם אור שהוא בקר כך ואחר הזה העולם אל רמז להיותו קודם ערב כי, בקר ויהי

 ילקוט יןעי) ל"רז שאמרו וכמו, הבא לעולם ויעקב הזה בעולם חלקו עשו הנה זה דרך ועל

 רץ היה כן ועל הזה העולם נטל עשו, הבטן מן שחלקום( אבכיר מדרש בשם קי רמז שמעוני

 יט זוטא אליהו דבי תנא יןועי, )הבא העולם ויעקב היה מאיכותה כי זרה עבודה לפתח

 חלקו נוטל עשו כי םייבענ יעקב בני נחמת זאת כן ועל(. הבכורה מכירת בשעת זאת שחלקו

 הוא כי ראשון היה ולא אחיו יצא כן ואחרי הכתוב מאמר וזה. יעקב יטול כך ואחר ראשונה
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 בעקב הוא וטובו חלקו כי עשו בעקב אוחזת ידוש במה נרמז הוא הלא, בכור ויהיה הקדוש

 שזה לומר, יעקב שמו ויקרא כן ועל. הזה בעולם שהוא ראשונה הנוטל עשו של טובו וסוף

 . עשו בעקבות באחרונה טובו יאחר כי שיעקב העתיד על הוא, עשו עקב שנוטל

 

 שם קרא לא למה ליעקב שם קרא כאשר וגם זה כל מעתה ליצחק הגיד מי תאמר ושמא

 שדעתו הזקנה ימי ובאו השכלתו במיטב שהוא ',וכו שנה ששים בן ויצחק אמר לזה, לעשו

 הכיר מעתה כן על, לרשע צדיק בין להבחין הקדש רוח ממנו יבצר שלא באופן עליו מתוספת

 כאשר וזה. הבא העולם וזה הזה העולם חלקו זה כי וידע. לרשע ולא לצדיק שם וקרא האמת

 .מיצחק האמת נעלם לא כי, בברכות ד"בס לפנים הביאור נרחיב

 

 והודיע לבדו ה'ל בלתי רשע ואחד צדיק אחד שהיו נודע לא בבטן עודם כי העניין שעור או

 כך ואחר, כמדובר 'וכו בבטנך גוים שני לה ה' ויאמר כאומרו, נח בן שם ידי על לרבקה

 שמו ויקראו כן ועל שער כאדרת אדמוני כלו זה, מראיתם פי על הכירום רואיהם כל בלידה

 שאין מה, אלוהיםה עשה זה לעומת זה כי, הטומאה כחות משבעים שהיה שכתבנו כמו עשו

 הכירו העם המון כי היה זה מה, יפלא מזה והנה '.וכו יעקב שמו ויקרא חלק שיצא ביעקב כן

 הלא כי חלילה חסר שדעה נאמר ולא, יצחק ולא מעשיו על עשו האחד את וקראו ההפרש

 שלא שנאמר גם אם כי עוד ולא, להבחין השכלתו במיטב אותם בלדת שנה ששים בן ויצחק

 ובעל אדמימותו דם הוראת אל לא וגם ',וכו בבטנך גוים שני לה שנאמר מה אל לבו שת

, הקליפה ארסיות שמורה שער פרע לגדל אנשים דרך שאין במקומות אף כולו כאדרת שער

 . הלא כי ישפוט עיניו למראה לפחות[ו]

 

ה וְ ו ִיְגְדלּו  כז ִיד ִאיש ָשדֶּ ְנָעִרים ו ְיִהי ֵעָשו ִאיש ֹיֵדע  צ   : יםם יֵשב ֹאָהלִ ּתָ ב ִאיש י ֲעקֹ ה 

 ולא, הבריות את ומלסטם אנשים נשי צד 'וכו איש ציד יודע איש עשו ויהיה הנערים ויגדלו

 מתנהג היה אהלים יושב להיותו רק חריפות מהעדר ולא, תם איש אם כי יעקב חלק כאלה

 . למה איפא כן ואם, התורה פי על בתמימות

 

ת כח ב ִיְצָחק אֶּ ֱאה  ִיד ְבִפי-ֵעָשו ִכי-ו יֶּ תצ  ת אֶּ בֶּ  : ֲעֹקבי  -ו ְוִרְבָקה ֹאהֶּ

 מלב להסיר כן על, שדה איש ועשו אהלים יושב יעקב כל לעין בהיות עשו את יצחק ויאהב

 שהיא, בפיו ציד כי הוא הלא, היה למה תדע אמר, אוהבו היה לבו שבכל יצחק על החושבים

 את אוהבת ורבקה הלא כי היא שכן תדע, היה רע כי הטוב אהבת לא בעלמא המועיל אהבת

 הוי אך. רבקה שכל יד שהגיע מקום עד יצחק של שכלו מרום יד הגיע לא יתכן ואיך ,יעקב

 לא עשו את אהבתו אך, טוב שהוא במה הטוב יעקב את אהב יצחק שגם אם כי זה אין אומר

 .ד"בס לפנים שיתבאר כמו הנכון הדרך והוא. קל דבר שהוא בעלמא המועיל לאהבת רק היה
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ד י ֲעֹקב ָנִזיד ו ָיבֹא ֵעָשו ִמן כט ה ְוהּוא ָעֵיףה  -ו ָיזֶּ  : ָשדֶּ

ל ל ר ֵעָשו אֶּ לְ -ו יֹאמֶּ ה ִכי ָעֵיף ָאנֹ ָהָאֹדם ָהאָ -ִעיֵטִני ָנא ִמןי ֲעֹקב ה  זֶּ לֹדם ה  מֹו ְש -ָקָרא ןכֵ -ִכי ע 

 : ֱאדֹום

 

. עדשים ונזיד' וכו נתן ויעקב יפרש כך ואחר יסתום ולא עדשים יעקב ויזד יאמר היה מהראוי

 . פעמים שני האדום האדום אומרו וגם

 פעמים שני אמר שניהם ועל אחר דבר של ואחד עדשים של אחד היו תבשילין שני כי יהיה אך

 אומץ שמוסיף משניהם אדום היותר בדבר רצה עיף עשו ולהיות .נזיד יעקב ויזד באומרו נזיד

  – אומרו וזהו, דם נעשה יותר כי

 

ל ל ר ֵעָשו אֶּ לְ -ו יֹאמֶּ ה ִכי ָעֵיף ָאנֹ ָהָאֹדם ָהאָ -ִעיֵטִני ָנא ִמןי ֲעֹקב ה  זֶּ לֹדם ה  ְשמֹו -ֵכן ָקָרא-ִכי ע 

 : ֱאדֹום

 עיף כי עדשים של על והראה הזה שהוא יותר האדום שהוא ,האדום האדום מן נא הלעיטני

  .אנכי

 כן על לומר ',וכו קרא כן על אמר לזה, העדשים מן אמר ולא אדום קראו למה תאמר ושמא

 .בשמו קראו ולא אדום נזיד של שמו קרא לאכול להוט ונבהל עיף שהיה

 

ת לא יֹום אֶּ ר י ֲעֹקב ִמְכָרה כ   : ֹכָרְתָך ִליבְ -ו יֹאמֶּ

 הנפש את הרגת היום הנה יאמר ובזה. לעבודה בכהונה לשמש אז הייתה הבכורה הנה

 תוספות יןעי) דאמר למאן בתשובה יתקן עד הנפש את שהרג מכהן כנודע מעבודה ונפסלת

(, שם א"רע ותוספות, דבכורות ז פרק סוף טוב יום תוספות, שנאמר ה"ד ב לה סנהדרין

 בימים תתקן אם בבחינת ולא, לך מועלת הבכורה שאין הזה כהיום למכור בדעתך גמור ואמר

 .כיום לי השבעה באומרו הזה דרך ועל. הבאים

 

  :בך שתחזור אפשר טענות משתי לאחת הנה יאמר או

 , אונאה מטעם או

 . בחליפין נקנית ואינה ממש בו שאין דבר שהוא מטעם או

 אל פניות בלי ומכרת גמרת פותךייע שמחמת הזה כהיום לומר כיום מכרה אמר האחת על

 . נפש כמשיב יקר הנזיד בעיניך היה עיף תייוה רעבתנותך מחמת אם כי, אונאה שום

 .פקפוק לבדו בו שיש הקנין על נוסף לי השבע כן על, ממש בו שאין דבר שהוא השנית ועל

 

ר ֵעָשו ִהֵנה ָאֹנִכי הֹוֵלְך ָלמּות ְוָלָמה לב  : ה ִלי ְבֹכָרהזֶּ -ו יֹאמֶּ
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 איש יולד מיום כי ידענו הנה אמנם. למות הולך היה ואיך היה שנה ו"ט בן עדיין כי יפלא הנה

 קהלת) הכתוב וכמאמר, הולך אתה ולאן( א משנה ג פרק אבות) התנא כמאמר למות, הולך

 . למות הולך הוא מראשיתו כי הויה לשון שהוא, עולמו בית אל האדם הולך כי( יב

 

 אליהו דבי תנא יןועי, אבכיר מדרש בשם קי רמז שמעוני ילקוט יןעי) ל"מרז ידענו עוד

 היה לא ובזה, הבא העולם ויעקב הזה העולם עשו עולמות חלקו ועשו יעקב כי(, יט זוטא

, חלק שם לו היה לא כי באמת מת הוא הזה מהעולם בצאתו כי נמצא, הבא בעולם חלק לעשו

 ךייבח הולך שאתה, כמוך איני יאמר ובזה. עולם באותו למות כדי הולך הוא ימיו המשך ובכל

 ואם, שם למות הולך אני, ההולך שהוא הזה בעולם אני אבל, הבא בעולם בעצם לחיות כדי

 .ה'ל כהן בהיות הבא לעולם שאושרה בכורה לי זה למה כן

 

ל ו ֵיְשְּת ו יָ  לד ם ּוְנִזיד ֲעָדִשים ו יֹאכ  חֶּ ן ְלֵעָשו לֶּ ז ו ֵיל   ָקםְוי ֲעֹקב ָנת  תֵעשָ ְך ו ִיבֶּ  : ְבֹכָרהה  -ו אֶּ

. לחם בלא פיו דרך התבשיל את שישפוך הגמל את שמלעיטין כדרך הלעיטני אמר עשו הנה

 כי לו לרמוז ,עדשים ונזיד לחם לו נתן כן על, רעבתנים בלענים דרך שהוא יעקב ראה אך

 .אנשים כדרך בלחם לאט יאכל אך, רעבתן כהוראת כהוגן שלא שאל

 ואה אך, אכזריותו אדמימות לו די כי ןיי לא אך עדשים ונזיד לחם לעשו נתן ויעקב כיוון עוד

 לחלוק דין לבעל מקום היה עדיין הנה. יעקב לו נתן לא אשר עצמו משל וישת כך ואחר ויאכל

 ועבר שם למדרש שילך עד ולפחות, מחילה שתועיל כדי וערכה הבכורה שווי ידע לא עשו כי

 הא כי. זו טענה ממנו בטלה כי נא ראו אמר לזה, בו לחזור נטויה ידו עוד לשאול בה וכיוצא

 ויבז וילך ויקם וזהו. כן אחרי גם הבכורה את ובזה לו והלך קם שתה ואחרי בשולו אכלו אחרי

 גמר כי' וכו ויבז רק, לבו שת לא לשאול לו אפשר והיה לכתו אחרי גם כי'( וכו) הבכורה עשו

 .לגמרי והקנה

 

  כו פרק

ְיִהי  א בְ ו  ר ָהָיה ִביֵמי א  ד ָהָרָעב ָהִראשֹון ֲאשֶּ ץ ִמְלב  ְךו  ָרָהם ָרָעב ָבָארֶּ ל ֵילֶּ ְך -ִיְצָחק אֶּ לֶּ ֲאִבימֶּ

ְך לֶּ  : הְפִלְשִּתים ְגָרָר -מֶּ

ל ב ר א  ר ֵּתֵרד ִמְצָר -ו ֵיָרא ֵאָליו ְיֹהָוה ו יֹאמֶּ ץ ֲאשֶּ ר ֵאלֶּ אֹ ְיָמה ְשֹכן ָבָארֶּ  : יָךמ 

ץ  ג ָך ִכיגּור ָבָארֶּ ְהיֶּה ִעְמָך ו ֲאָבֲרכֶּ זֹאת ְואֶּ ְר -ה  ּתֵ ְלָך ּוְלז  תֲעָך אֶּ ל ו ֲהִקֹמִתי אֵ ָהֲאָרֹצת הָ -ָכל-ן אֶּ

ת ְבָרָהם ָאִביָךה  -אֶּ ְעִּתי ְלא  ר ִנְשב   : ְשֻבָעה ֲאשֶּ

ת ד ְרֲעָך כְ -ְוִהְרֵביִתי אֶּ ְרֲעָך ֵאת כָ ז  ִּתי ְלז  ִים ְוָנת  ָשמ  ְרֲעָך ֹצת ָהֵאל ְוִהְת ֲאָר הָ -לכֹוְכֵבי ה  ָבֲרכּו ְבז 

ץ  : ֹכל גֹוֵיי ָהָארֶּ

ר ה ב ֲאשֶּ ְבָר -ֵעקֶּ ע א  י ֻחּקֹוָשמ  ְרִּתי ִמְצֹות  י ְותֹוָהם ְבֹקִלי ו ִיְשֹמר ִמְשמ   : ֹרָתית 
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 . מיותר הוא' וכו מלבד אומרו. א

 ולא אחר מקום אל להולך רק, צודק ובלתי מיותר הוא אליך אומר אשר בארץ שכון אומרו. ב

 יתברך שרצונו אחר כי. אליך אומר אשר במקום שכון יתברך הוא לו אומר מקום לאיזה ידע

 בארץ שכון לומר לו היה להימתח כן אם הזאת בארץ גור כאומרו ההוא המקום על היה

 . הזאת

  '.וכו בארץ גור ואמר חזר למה שכון אומרו אחרי. ג

 . לגור משכון הלשון שינה למה. ד

 . פרס לקבל מנת על ומצווהש מורה 'וכו ואברכך אומרו. ה

 שבועתו םיייק כי לו יוסיף ומה יתן מה כי השבועה את והקימותי' וכו לך כי אומרו. ו

 לך יקרא ביצחק כי נאמר הרי לישמעאל יתנם שלא הוא ואם בה ביינתח מאז והלא לאברהם

 . זרע

 .ליצחק ולא לאברהם' וכו והרביתי האלה הברכות חסיי למה. ז

 

בְ  א ר ָהָיה ִביֵמי א  ד ָהָרָעב ָהִראשֹון ֲאשֶּ ץ ִמְלב  ְיִהי ָרָעב ָבָארֶּ לו ֵילֶּ  ָרָהםו  ְך אֲ -ְך ִיְצָחק אֶּ לֶּ ִבימֶּ

ְך לֶּ  : הְפִלְשִּתים ְגָרָר -מֶּ

, הרעב מפני מצרימה ללכת הורשה אברהם כי( לך לך פרשת ריש לעיל) כתבנו הנה אמנם

 מרדה יצחק את יתברך הוא שמנע מה אולי כי לומר מקום היה והנה. ל"רזמ נראה וכאשר

 מלבד 'וכו רעב ויהי אמר לזה, אברהם שבימי כאותו גדול הרעב היה לא כי על היה מצרימה

, הורשה שאברהם ועם, כמוהו גדול, אליו חסיימת, לו השני זה כי כלומר ',וכו הראשון הרעב

 מלך אבימלך אל הלך והנה(. ג סד רבה בראשית) היה תמימה עולה כי יצחק הורשה לא

 כן ועל בגרר אבימלך שהיה מקרהו ויקר, בצלו להסתופף אביו ברית בעל היותו על פלשתים

 לו היה כי ישראל ארץ שם גם מהיות עיקר שעשה לא, ישראל ארץ שהיא לגרר הוא גם הלך

 .גררה והיא עיקר עשה מזה כי, אבימלך אל יצחק וילך וזהו, אביו יצא כאשר לצאת כהיתר

ל ב ר א  ר ֵּתֵרד ִמְצָר -ו ֵיָרא ֵאָליו ְיֹהָוה ו יֹאמֶּ ץ ֲאשֶּ ר ֵאלֶּ אֹ ְיָמה ְשֹכן ָבָארֶּ  : יָךמ 

 עולה היותו אל מהארץ צאת לבלתי מעצמו יצחק יחוש לא למה טעם לתת צריך עדיין והנה

 היה טוב טוב כי יצחק לב עם היה הנה אך. הדבר על לצוותו יתברך הוא שהוצרך עד, ה'ל

 לא בארץ זרעך יהיה גר כי שבפסוק שנה מאות ארבע מעתה ממנו יחשבו למען מצרימה לכת

 כן על, למורשה ולזרעו לאברהם ניתנה הלא כי היתה להם כי ישראל בארץ כן שאין מה, להם

 בחוץ אברהם עודנו כי לך לך פרשת שכתבנו מה והוא, מצרימה תרד אל ויאמר ה' אליו וירא

 על הדבור בא כי והוא, אליו הראות מבלי אברהם אל ה' ויאמר אם כי, ה' אליו נראה לא לארץ

 אשר הארץ אל מארצך לך אליו יתברך מאמרו וזה, בארץ כן שאין מה מסך השתלשלות ידי

 בארץ שכון יצחק אל יתברך אומרו וזה, לארץ בחוץ כן שאין מה מראה בה שאראך אראך

, אמרתי בה לך תהיה ואליך ממני כי אליך שאומר אם כי, מסך השתלשלות תצטרך לא אשר

 .לארץ בחוץ כן שאין מה
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 מדבר אני אין אדם בני בו ישכנו אשר שבמקום מקום הוא כי מצרימה תרד אל זה מעין או

' וכו כפי אפרוש העיר את כצאתי( כט ט שמות) שאמר ה"ע רבינו במשה מצינו כאשר, אתם

 אשר העיר גילולי שוביי תוך עמו מדבר יתברך הוא היה שלא( ז יב רבה שמות) ל"רז ואמרו

 פרעה פני עוד לראות שלא הכרח שהיה בכורות במכת זולתי. חוצה רק גילולים מלאה היא

 אליך אומר שם שתשכון במקום ',וכו אומר אשר בארץ שכון יאמר וזה. שלו בפלטין והתנבא

 .אליך דבר לשאומר שוביימה לצאת שתצטרך במצרים ולא, בך ואדבר

 

ָך ִכי ג ְהיֶּה ִעְמָך ו ֲאָבֲרכֶּ זֹאת ְואֶּ ץ ה  ְר -גּור ָבָארֶּ ּתֵ ְלָך ּוְלז  תֲעָך אֶּ ל ו ֲהִקֹמִתי אֵ ָהֲאָרֹצת הָ -ָכל-ן אֶּ

ת ְבָרָהם ָאִביָךה  -אֶּ ְעִּתי ְלא  ר ִנְשב   : ְשֻבָעה ֲאשֶּ

 ישראל וארץ להם לא בארץ זרעך יהיה גר כי בך םיייתק איך איפוא כן שאם תאמר ושמא

 וזהו. הזאת בארץ לך אחשבהו הגירות שאותו מודיעך הנני כי זה על תחוש אל, היא לכם

 גם כי והוא ,עמך ואהיה כי בזה ותרויח פה תעשנו הגרות אותו כי, הזאת בארץ גור אומרו

 מו לקמן) ליעקב יתברך הוא שאמר כמו אתך הולכת שכינה היתה לארץ חוץ הולך תייה אם

 כי, שם אתך בלכתי יהיה לא פה תשיג אשר המדרגה זה כל עם, מצרימה עמך ארד אנכי( ד

 ולא עמך אהיה כי אומרו וזהו, שבשכינה אהיה בחינת מדרגת ופה, אנכי מדרגת היא שם

 .עמך אנכי כי אמר

 

 דרכו פי ועל, בעצמי ואברכך אם כי, מלאך בהשתלשלות תתברך לא כי שנית תרויח ועוד

 על שיושפע שלום לו יהיה בשלומו כי לאמר גררה אליו שהלך אבימלך על יסמוך שלא לו רמז

 .שרו ידי על רק הוא כן שאין מה ואברכך עמך אהיה אני אדרבה אם כי, שרו ידי

 

 עצמו לאברהם כי הנה', וכו ולזרעך לך אמרת לאברהם כי היא ארצנו הלא תאמר ושמא

 בארץ הגרות םיייתק ואיך, להם לא בארץ זרעך יהיה גר אמרת ואתה, הארץ מאז ניתנה

 ולא לעתיד אתן שהוא' וכו אתן ולזרעך לך אם כי נתתיה לא עדיין כי תחוש אל. לנו שהיא

 .מעתה

 

 אמר לזה. ניתנה כבר הזה בזמן אשר[ וזו] התחיה שאחר המתנה היא זו כי תאמר ושמא

 כי והוא, ד"בס בסמוך נבאר כאשר מהיינתק לא עדיין כי 'וכו השבועה את והקימותי כך אחר

 ולא היא לעתיד הברכה אך, כבר נתנה כאילו ודאי שהוא לומר הוא נתתי למעלה שנאמר מה

 .מעתה שתחשב

 

 כי, ברכתי בם םייתתק ולא כדאים יהיו לא אולי כי, לזרעי כן יהי אבטח במה תאמר ושמא

 פי על תהיה הלא ברכתי אך, דתוימ פי על תהיה החסד מצד שהוא אברהם ברכת בשלמא
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 עצמך בפני לך אשבע לא כי תירא אל אמר לזה, בדין יזכו לא אולי הדין דתימ והוא דתיימ

 שאני, אביך לאברהם נשבעתי אשר השבועה את לך שאקים אם כי, דתךימ פי על שתהיה

 מאמר אצלי והוא. החסד צד על שהיא לאברהם שנשבעתי שבועה לך להקים עמך כורת

 של שבועתו שהוא, ליצחק ושבועתו אברהם את כרת אשר( טז טז, א הימים דברי) הכתוב

 טעם שהוא ודאי אחשוב וזה. הדין דתימ פי על תהיה לבל עצמו בפני לו ולא ליצחק אברהם

 .ליצחק ולא וליעקב לאברהם יתברך השבעו אל

 

 בו מתקייםש ולזרעך לך הוא לאברהם שנשבעתי מה הלא תאמר פן 'וכו והקמותי יאמר או

 והקמותי אמר לזה, אמרת ולזרעך לך כי כך יהיה לזרעו שנדרתי מה כן אם, התחיה לאחר

 מה םייואק לומר כיוון אך, מיותר אביך לתישמ אביך לאברהם נשבעתי אשר השבועה את

, ולזרעך לך שם נאמר שלא העקידה שאחר מה שהוא, אביך כבר שהיה אחר לו שנשבעתי

 מעתה אינו וגם, מעתה אם כי, לך אומר םייכשיתק שאינו באופן בלבד הזרע רק נזכר שלא

( כב י דברים) שנאמר משה ימי בסוף והיה ,השמים ככוכבי זרעך היות אחר רק יצחק בימיך

 ככוכבי זרעך את ארבה והרבה נאמר שם כי והוא, לרוב השמים ככוכבי ךאלוהי ה' שמך ועתה

 מאמר וזה. בקולי שמעת אשר עקב הארץ ייגו כל בזרעך והתברכו' כו זרעך רשייו' וכו השמים

 זרעך את והרביתי שאמרתי אותה היא שבועה איזו', וכו השבועה את והקמותי פה הכתוב

 הברכה אותה העתק שהוא 'וכו עקב וגם 'וכו והתברכו אמרתי וגם ,ונתתי השמים ככוכבי

 .כמדובר

 

ת ד ִים ז  -ְוִהְרֵביִתי אֶּ ָשמ  ְרֲעָך ֵאת כָ ְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ה  ִּתי ְלז  ְרֲעָך ֵאל ְוִהְתבָ ָהֲאָרֹצת הָ -לְוָנת  ֲרכּו ְבז 

ץ  : ֹכל גֹוֵיי ָהָארֶּ

, ויברכני עמי יתברך הוא ויהיה בי הגלות םיייתק איך, ויאמר יצחק יהרהר אפשר היה עדייןו

 אין ',וכו והתברכו' וכו והרבתי גם אם כי, בלבד זו לא הנה אמר לזה, יותיוזכ ינוכה ואולי

 . אביך זכות אם כי עצמך זכות צריך

 

ר ה ב ֲאשֶּ ְבָר -ֵעקֶּ ע א  י ֻחּקֹוָשמ  ְרִּתי ִמְצֹות  י ְותֹוָהם ְבֹקִלי ו ִיְשֹמר ִמְשמ   : ֹרָתית 

 חקתי מצוותי משמרתי וישמור בקולי שמע כי יותיווזכ רבו הלא כי, תתמה ואל 'וכו עקב

 בפניו שבחו מקצת אומרים כי כך כל האריך לא עצמו אברהם עם יתברך בדברו אך .ותורתי

 ייגו כל אם לומר הארץ גוי כל בזרעך והתברכו עניין הביא זה ועל(, ד לב רבה בראשית' )כו

 בזכותו שתתברך יחידו בנו אתה שכן כל ',וכו אברהם שמע עקב בזרעך מתברכים הארץ

 כי הוא נהפוך כי, אביו ברית בעל באבימלך יבטח בל לו רמז דרכו פי ועל. זכותך נכות ומבלי

 הארץ יימגו אחד יד על בנו יצחק יתברך שלא שכן כל, אברהם בזרע מתברכים הארץ ייגו כל

 .מעתה כן על. אבימלך הוא
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ב ִיְצָחק ִבְגָרר ו  : ו ֵישֶּ

 שם כי גררה היות נמשך ומאליו עליו כנשען אבימלך אל בעצם שהלך להיבתח כאשר ולא

 אך, המקום חן בחירת על בגרר יצחק וישב מאז זאת כל את אותו הודיע אחרי, אבימלך בית

 .עליו מהשען נפשו נקעה כי אבימלך שם היות על לא

 

ר ֲאֹחִתי ִהוא ִכי ָיֵר  ז ָמקֹום ְלִאְשּתֹו ו יֹאמֶּ ְנֵשי ה  ןאֹמר ִאְש א לֵ ו ִיְשֲאלּו א  ְרֻגִני -ִּתי פֶּ ְנֵשי א  י ה 

ל ָמקֹום ע  ְראֶּ -ִכיִרְבָקה -ה  ת מ   : ה ִהואטֹוב 

 יש בעל בעולת כי, לנושאה יהרג פן מות מאימת אחותי, יאמר הוא כי, לו ולא לאשתו ששאלו

 יהרג פן תחוש ולא, מוראה זה כי יקחוה פן אישי תאמר היא כי, לאשתו שאלו כן על. להם

 אישי תאמר פן, להשיב הניחה לא בשומעו הוא אך. אביו עם לאבימלך כרותה ברית כי, בעלה

 לבו היה הלא כי אבימלך מיראת ולא ,היא אחותי ויאמר הוא והשיב קפץ כן על, ויהרג הוא

 מה אך. אמו שרה עם לו שאירע מה יזכור וגם, ברית אברהם עם כרת אשר על בו בטוח

 – וזהו, המקום אנשי על הוא אשתי לאמר שירא

 

יָ -ְרכּואָ -ו ְיִהי ִכי ח ְך ְפִלְשִּתים בְ ִמים לֹו ָשם ה  לֶּ ְך מֶּ לֶּ ְשֵקף ֲאִבימֶּ לֹון ו  ו י  ח  ד ה  ְרא ְוִהֵנה ִיְצָחק ע  י 

ֵחק ֵאת ִרְבָקה ִאְשּתֹו  : ְמצ 

 יצחק היה יתכן לא כי באומרו, בדבר להסתכל אבימלך לב נתן הימים שם לו ארכו וכאשר

 . וחבוק נשוק עניין שהוא מצחק אותו וירא וישקף. רבים ימים אשה בלא שרוי

 

  – אז

ְך ִהֵנה ִאְשְּתָך ִהוא ְוֵאי ט ר א  ְך ְלִיְצָחק ו יֹאמֶּ לֶּ ְרָּת ְך אָ ו ִיְקָרא ֲאִבימֶּ ר ֵאָליו ֹחִתי ִהוא ו  אֲ מ  יֹאמֶּ

ן ְרִּתי פֶּ יהָ אָ -ִיְצָחק ִכי ָאמ   : מּות ָעלֶּ

 . היא אשתך כי לפנינו הנה' וכו ויקרא

, כמדובר הצחוק שהוא אליו קרוב אם כי, ממש התשמיש ראה לא כי למעט הוא אך ואומרו

 הדבר מקרבים אתם לשקר כדי הנה כלומר, אמרת למה אמר ולא ,היא אחותי אמרת ואיך

 התואנה הוא איך ,היא אחותי אמרת איך אתה אך', וכו אבי בת אחותי אברהם שאמר כמו

 אשתו שרה היתה אברהם לומר, אך במלת כיוון יתכן וזה. אביך בת זאת אין הלא כי שבקשת

 אמרתי כי יצחק אליו ויאמר. אביך בת אחותך ולא בלבד אשתך הנה זו אך, אביו בת ואחותו

 .(ב כז נדרים' )כו ולחרמים להרגים נשבעים דרך על מות מאימת לשקר ומותר אמות פן

 

ה י ְך מ  לֶּ ר ֲאִבימֶּ ד ָהָעם זֹאת ָעִשי-ו יֹאמֶּ ח  ב א  ט ָשכ  תָת ָלנּו ִכְמע  ָך וְ -אֶּ  ינּו ָאָשםֵהֵבאָת ָעלֵ ִאְשּתֶּ

 עשות חשבת כי כלומר ,לנו עשית זאת מה כי הוא ונהפוך, עלינו שהתנכלת חשבת הנה אמר

 אחד שכב כמעט הלא כי, לנו ולא וחרפה היזק עשיתה לך כי כלומר, לנו עשית זאת ומה לנו

 על תלוי העון היה חרפתך וזולת. היא שאחותך זו בעדותך אשמים נוייה לא ,אשתך את העם
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 פי ועל .אשם עלינו והבאת וזהו, אותנו שהחטאת אשם קרבן עלינו להביא צריך תייוה צוארך

 ואם, לזולתו ולא המלך הוא שבעם המיוחד הוא העם אחדל אלא ראויה שאינה לו רמז דרכו

 .זאת נבלה יעשה לא המלך וגם לכך לבם ישיתו לא המקום אנשי כן

 

ו  יא תו ְיצ  ְך אֶּ לֶּ ה ּוְבִאְשּתֹו ָהָעם ֵלאֹמר-ָכל-ֲאִבימֶּ זֶּ ֹנֵגע  ָבִאיש ה    : ָמת מֹות יּוה 

 על דם שפוך לבלתי או, היא שאשתך ידעו אם אותך הורגים היו שלא יוכיח מי תאמר ושמא

 לאמר העם כל את המלך ויצו ?עשה מה לכן. למלך רק ראויה אינה כי ליודעם או, זמה חשק

 וואיל, בו נוגע אין כי ויראה, היא איש אשת כי לכל יודע למען 'וכו ובאשתו הזה באיש הנוגע

 גם המיתה עונש על שאם, במסתרים יהרגוהו שלא מעכב היה מי זמה אחרי להוטים היו

 .עומד במקומו הראשון ומוראו, האדם דם השופך מות בן הוא המלך מצוות מבלי

 

 לאמר שליח ידי על שצוה הוא ואם, יאמרו למי העם כי לאמר מלת אל לב בשום יאמר או

 כי יהיה אך. האומרים הם העם כי שמורה את ולא ד"בלמ אל לומר לו היה 'וכו הנוגע כל לעם

, לקחתה לבו אל יערב ומי לזולתו ראויה היתה לא כי למלך רק רבקה תלקח פחד היה לא

 ויצו כן על, בליעל דבר למלך יאמר מי לו לקחתה ביצחק יד שולח היה המלך אם והנה

 תהיה מי על אומרים העם כל ואם', וכו באיש הנוגע כל לאמר העם כל את אבימלך

 אליו שגם, הדבר נוגע המלך אל כי לרמוז אלא זה אין אך, מזהירים העם כל הלא האזהרה

 .מיתה עצמו על מעניש מעתה שהוא להודיע לו לאמר יצוה

 

ִהוא  יב ץ ה  ע ִיְצָחק ָבָארֶּ ִהוא ֵמָאה ְשעָ ו ִיְזר  ָשָנה ה    : הּו ְיהָֹוהְיָבֲרכֵ ִרים ו  ו ִיְמָצא ב 

 . יותוזכ שתי נצטרפו ההיא בארץ יצחק ויזרע

 . יצחק היות .א

 . ודבש חלב זבת ההיא הארץ היות .ב

 אחר כי. הכרי ששיערו מה על פעמים מאה רעב מארת שנת ההיא בשנה וימצא כן ידי ועל

 והנה. ששיערוהו אחד על כשנמדד פעמים מאה נתרבה העין מן סמוי היה ולא כרי העמדת

, שערים מאה ומצא שמדד יאמר אך, כך אחר ולא 'וכו בשנה וימצא ה' ויברכהו לומר לו היה

 שורה הברכה שאין מדוד וגם העין מן סמוי בלתי שהיה באופן מדוד כן גם שהיה אחר וגם

 . זאת כל אחר עוד ונתרבה ה' ויברכהושב זה כל עם, בהם

 

ד ִכי יג ְך ָהלֹוְך ְוָגֵדל ע  ל ָהִאיש ו ֵילֶּ ל ְמֹאדגָ -ו ִיְגד   : ד 

 . העין מפני אחת בבת ולא, בהדרגה מאד גדל כי עד לקו קו וגדל הולך היה זאת ואחרי

 

ְיִהי יד ְנאּו ֹאתֹו צֹאן ּוִמְקנֵ -לֹו ִמְקֵנה-ו  ָבה ו ְיק   : םְשִּתיְפלִ ה ָבָקר ו ֲעֻבָדה ר 
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 בו קנאו לא באוצרות הניתנים וכיוצא תבואות היו כי, גלוי כך כל טובו היה שלא כה עד והנה

 המתפשט דבר שהוא ,רבה ועבודה בקר ומקנה צאן מקנה לו ויהי כאשר אך, פלשתים

 .פלשתים אותו ויקנאו קנאה לבשו אז, הארץ בכל בשדות

 

ְבֵאֹרת אֲ -ְוָכל טו ר ָחְפרּו ה  ְבָרָהם ָאִביו ִסְּתמּושֶּ ְבֵדי ָאִביו ִביֵמי א  לְ ם ְפִלְש ע   : אּום ָעָפרִּתים ו ְימ 

 

 ילך אולי הבארות לסתום עמו את והניח עצמו ידי על מאתם שילך לו מלאמר אבימלך בוש

. אדונם אל עבדים להלשין רצה לא גם שתק רעה לו עשה לא שהמלך עוד כל והוא. מאתם

 ביאורו אויב כאשר אבימלך ויאמר וזהו. בעצמו לו דבר בפושרים נכוה שלא אבימלך ובראות

 לו שהלך אחר כן על, משם שילך כדי אם כי היה לא אביו בארות שסתמו שמה ולהיות. ד"בס

 .אותם לסתום חזרו ולא אותם לחפור שב

 

ל טז ְך אֶּ לֶּ ר ֲאִבימֶּ נּו עָ -ֵמִעָמנּו ִכי ִיְצָחק ֵלְך-ו יֹאמֶּ ְמָּת ִממֶּ  : ְמֹאדצ 

 כי רוחו על עלה, ולעמו לו כן היה שלא מה, יצחק ברכת טוב שפע כל את אבימלך בראות

 השפע לקבל מוכן יותר יצחק שלהיות אלא, יצחק גדל היה ממנו, עמו ועל עליו המשפיע השר

 הוא יהיה לא אם כן שאין מה, עמו ואל אבימלך אל בא ומשיוריו, אליו בא העיקר היה כן על

 ממנו עצמת כי אומרו וזהו, שלהם את אוכל הוא נמצא בשפע עליהם בא הכל שיהיה, שם

 לנסיעתו זמן אחר אך. מעמנו לך כן על משלנו כלומר, הוא ממנו שעצמת מה כלומר מאד

  .עתה הצלחתו אז כהצלחתו והוא, מעירם לכתו על שפע להם נתוסף לא כי וראו

 

ְך ֵאָליו ִמְגָרר  כו ְך ָהל  לֶּ רו ֲאִבימֶּ ת ֵמֵרֵעהּו ּוִפיֹכל ש   : ְצָבאֹו-ו ֲאֻחז 

  מרעהו ואחוזת אבימלך מגרר לו ובאו חזרו אז

 

ם ֹאִתי ו   כז ם ְשֵנאתֶּ ּתֶּ ם ֵאָלי ְוא  דּוע  ָבאתֶּ ם ִיְצָחק מ  ר ֲאֵלהֶּ םְלחּוְּתש  ו יֹאמֶּ  : ִני ֵמִאְּתכֶּ

ר ְּתִהי ָנא ָאלָ ָיה ְיהָֹוה ִעָמְך הָ -ו יֹאְמרּו ָראֹו ָרִאינּו ִכי כח ָך ְוִנְכְרָתה ינּו ֵביֵנינה ֵבינֹותֵ ו נֹאמֶּ ּו ּוֵבינֶּ

 : ְבִרית ִעָמְך

 נוסף שלא ראינו כך ואחר, עמנו בהיותך עלינו שגדלת מה ראינו לומר '.וכו ראינו ראו ויאמרו

ה'  היה כי רק, עמנו בהיותך מושפע תייה שלנו מעשר לא כי בזה והכרנו, בלכתך שפע לנו

  ',וכו בינותנו אלה נא תהי עתה ונאמר כן ועל, עמך

 

ֲעֵשה עִ -ִאם כט ר ָעִשינּו ִעְמ ּת  ֲאשֶּ ֲענּוָך ְוכ  ר לֹא ְנג  ֲאשֶּ קָמנּו ָרָעה כ  ֲחָך ְבָשלֹום לֵ טֹוב ו ְנש  -ָך ר 

ָּתה ְברּוְך ְיהָֹוה ָּתה ע   : א 

 שלא גם תועלת הבאת על וגם ,נגענוך לא כאשר רעה עמנו תעשה אם נזק הרחקת על

. מועט דבר שהוא טוב רק עמך עשינו כאשר סיםיימתפ אנו בזה עמך רבות הטבות עשינו
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 שאם, ברית שתכרות נתרצה בזה גם הנה, מאתנו ששלחנוך וגם בארצנו שקבלנוך מה והוא

. בבואינו שבקשנו מה הערנו הנה בשלום ונשלחך וזה, בשלוה יהיה מארצך אותנו תשלח

 אתה כי הוא הלא, זה ראינו במה השנית הראיה שהוא עמך ה' היה כי ראינו שאמרנו ומה

, עמנו לך שהיה השפע ככל ה' ברוך לבדך אתה מעמנו לכתך אחר הלא כי, ה' ברוך עתה

 .עמנו בעודך להיבתח נוייה כאשר רק אנחנו כן שאין מה

 

( יח יז, א מלכים) פסוק על( יט נ רבה בראשית) ל"ז מאמרם ענייןכ אבימלך בכונת יתכן עוד

 עם מעשי מעריך יתברך הוא היה להיבתח הנה אמרה כי', כו עוני את להזכיר אלי באת

 יותיווזכ מעשי ונערכים אצלי שבאת עתה אך, מצליחני ה' והיה טובים והיו עירי בני מעשה

 ,ממנו עצמת כי מעמנו לך יאמר זה דרך ועל. עוני ונזכר ודלים כעורים ושלי מעשיך אצל

 אולב הראוי הטוב כל מעביר במעשנו מעשיך יתברך הוא שבהעריך, טוב רב עוצם לך נמשך

 השיורין הלא יצחק יאמר ולבל. מעמנו לך כן על מצדנו ממנו עצמת כי נמצא, אליך עלינו

 היה לא כן שאם מאד אמר לזה, לבדכם תהיו אם לכם שיהיה ממה יגדל לכם שיתפשטו

 . המעשים עריכת על הוא אך מאד עד העוצם

 והאחת, אחרת היירא ועתה אחת היירא ראינו אז כי ראינו ראו ואמרו אליו חזרו כך אחר אך

 ונאמר כן על יחד המעשים בערוך אנשים במקום עמנו בהיותך לבדך עמך ה' היה כי היא

 אנשים שאין במקום גרר בנחל עתה לבדך אתה הלא כי הוא השנית הייהרא שראינו ומה '.וכו

 . עריכה ובטלה ממנו שנפרדת גם אנחנו ולא ה' ברוך לבדך עתה ואתה

 

 היתה שהברכה ואפשר עמך םאלוהי שהיה אם כי היה לא פה להישמתח אלא עוד ולא

 ה' ברוך אנשים שאין במקום עתה אתה אך, לנו כן שאין מה מזל או שר ידי על לך מושפעת

 .שיורך לנו שירבה פה בואך לנו יהיה וטוב, אנחנו ולא עצמו ידי על שמברכך

 

ה ו יֹאְכלּו ו ִיְשּתּו ל ם ִמְשּתֶּ ש ָלהֶּ ע   : ו י 

 משתה לו עשו לא אליהם בבאו ולא מאתם אותו בשלחם הם כי, מהם חסדו רב כי להם הורה

 . משתה להם עושה הוא ועתה, אביו ברית בעל אבימלך היות עם

 - ופה, מעצמו יצחק וילך רק מעמנו לך לו כשאמר יצחק את ליוה לא אבימלך כי ועוד

 

ְלֵחם ִיְצחָ  לא ר ו ִיָשְבעּו ִאיש ְלָאִחיו ו ְיש  ֹבקֶּ ְשִכימּו ב   : לֹוםִאּתֹו ְבשָ מֵ ְלכּו ק ו יֵ ו י 

 .כן לו עשו לא שהם מה( כאן יונתן תרגום) ל"רזמ כנודע לויה שהוא יצחק וישלחם

 

ת רּוח   לה  : ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקהו ִּתְהיֶּיןָ ֹמר 

 משפט כנראה עשו בית רעת יצחק סיכל לא כי להורות זה הקדים הברכות עניין הביא טרם

 .ד"בס ענייןב נבאר כאשר הוא אך ענייןה
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  כז פרק

ְיִהי ִכי א תָזֵקן ִיְצחָ -ו  ָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת ו ִיְקָרא אֶּ ין גָ ֵעָשו ְבנֹו-ק ו ִּתְכהֶּ ר ה  ר  ֹדל ו יֹאמֶּ ֵאָליו ְבִני ו יֹאמֶּ

 : ֵאָליו ִהֵנִני

 לידי הצדיק את לקרב היא הלא, מאוד היא וגדולה יתברך חסידותו מדרכי אחת כי אמת הן

 הקדוש אין צדיקים של בהמתן אפילו( א ז חולין) ל"רז וכמאמר, החטא מן ולהרחיק זכות

( שם) יאיר בן פנחס דרבי כעובדא, שכן כל לא עצמם צדיקים ידם על תקלה מביא הוא ברוך

 מעליו הסירם עד מהלך היה לא אותו מכין שהיו דוסא בן חנינא דרב דחמריה וכעובדא

 על( ב ל קידושין) ל"ז וכמאמרם(, ח פרק סוף נתן דרבי אבות ןייע) בעליו זולת של מנעלים

 ואלמלא עליו מתגבר אדם של יצרו שאין יום לך אין להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה פסוק

 יהיה דרכם ולפי, בידו יעזבנו לא ה'' וכו צופה שנאמר בידו נופל היה עוזרו הוא ברוך הקדוש

 מדת תקטרג כי בדין הצדיק את ביילח נותן הדין היה כן שעל לומר', וכו ירשיענו ולא אומרו

 חסדו זה אמנם, בדינו צדיק יהיה ולא עזרו ה' לולא חוטא היה בחירתו פי על הלא לאמר הדין

 עלך דמכרזי אלמלא מאיר ולרבי עקיבא לרבי השטן וכמאמר, בהשפטו ירשיענו שלא יתברך

 א שמואל) הכתוב מאמר וזה(. א פא קדושין) מחטיאך תיייה ובתורתו בפלוני הזהרו ברקיעא

 מן להרחיק ראוי היה הרשע את אדרבה כי טעם טוב לתת והוא. ישמור חסידיו רגלי( א

 הוא כי, תבל עליהם וישת ארץ מצוקי ה'ל כי אומרו אחר כי והוא, לגמרי יאבד בל החטא

 ישמור חסידיו רגלי ימוט בל עולם םיילק כן על כי אמר, עולם ליסודות צדיקים שם יתברך

 אשר מעשיהם טומאת חשך כי, ידמו בחשך כי, למה, הרשעים את לא אך, בחטא מהכשל

, הצדיקים אל הוא משדי עזר וצורך, עבירה גוררת עבירה כי, משדי עזר מלקבל מונעתם להם

 .כמדובר' וכו רשע צופה ענייןכ, העוזר ה' מבלעדי בו יגבר לאיש אשר בכח לא כי

 

 אהוב מכשלת תהיה אבינו כיצחק גבר, שומע איש כל מפי עתק יצא זה מאמרנו מכלל והנה

 בערמה רבקה עשתה ולולא, יעקב מאת עשו בברכת וחפץ, ידו תחת הצדיק מאת הרשע את

 כי, יעקב וצדקת עשו רשעת היתה בסתר לא הלא כי. להפליא נוסיף ועוד. הברכות עשו נטל

 יעקב כי גם ומה. אוהלים יושב תם איש ויעקב שדה איש ציד יודע עשו היה גדלו מאז כל לעין

 ובגדלו, לאדמימותו בקטנותו נמול ולא ערל ועשו( ה ב נתן דרבי אבות) הבטן מן מהול נולד

 . שמונה למילת ראשון והוא יצחק אותו יאהב ואיך, דאמר למאן מיאן

 עם תלמוד בית קבעו ויצחק אברהם כי( א א) רבה שמות ריש ל"רז שאמרו אם כי עוד ולא

 מאסו וישמעאל עשו אך, ועבר שם של למדרשו שלחוהו ואז חכמתם כל למדוהו עד יעקב

 עיני תונבזק כהו בשרו עיני ואם. חלילה ברע ויבחר בטוב יגעל כיצחק גבר ומי, ומוסר בתורה

 את מעשרין היאך באומרו דברו קול על לבו נפתה נחשב זר כמו והלא, יעמודו בעמדן שכלו

 ל"רזל גם ומה. הכל לעיני המפורסמים מעשיו ברוע מראות עיניו ויעצים(, ח תנחומא) התבן
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 יום יקטירון הקטר נשיו וגם, ובועלן אנשים נשי צד ציד יודע האומרים( א סה רבה בראשית)

 ןייותה על( ח תנחומא) ל"ז כמאמרם, הםייבח שקצו עד ורבקה יצחק לעיני זרה לעבודה יום

 . בהן כיהה לא ועשו רוח מורת

 

 באמת יצחק ידע ידוע כי באצבע יורה( שם) רבה בראשיתב ל"רז מדברי כי אמת והן

, לפני ךאלוהי ה' הקרה כי יצחק כשמוע כי אמרו הלא כי, הרשע ורשעת הצדיק צדקת ובתמים

 אמרו וכן, במישוש לנסות רצה כן ועל, בפיו שגור שמים שם אין עשו כי אני יודע יצחק אמר

 תאכילני בל נךייז מאני סני, נבלות תאכילני בל נךייז מאני שחוז כליך נא שא( טו שם) ל"רז

 . וחמסים גזלות

 

 שהיתה', וכו איפה מי ואמר יצחק ויחרד עשו עם גיהינום שנכנס( ב סז שם) ל"רז אמרו ועוד

 הצד הוא אם כי, בנך ולא אתה לא הוא ברוך הקדוש לו ואמר, בני או אני כאן נאפה מי חרדתו

 אזי חסויי לא וגם, שנא עשו ואת צר לו יעקב שבצרת הנה. דעתו נתקררה ואז עשו הוא ציד

 . בני לקוראו לבן

 

 בחורבן יעקב בני צעקת קול על שנצטער, יעקב קול הקול על( יז סה שם) ל"רז אמרו ועוד

 שבזמן עשו את והיצ כי( ו סז שם) אמרו וכן. קיסר אנדריאנוס בהן להרוג שעתיד ממה ביתר

, ה' את העובד הוא יעקב כי הנה. שמדות עליו ויגזור בו שימשול מהתורה מתרפה שיעקב

 או, התורה שומר את לאהוב יאות מי את איפוא כן ואם, עברו מדי לרדותו השוט הוא ועשו

 .בו המכה השוט את

 

. הרשע ואת הצדיק את מהכיר יצחק של שכלו עיני סמיות קושי שקטה נחה זה מכל הנה

 שהוא מאברהם למד ולא, ה' שנא אשר את לברך חפץ זה למה אשמתו תכפל שנים פי אמנם

 כמשל, לישמעאל חלק הגיע לבלתי ומיאן, ירצה אשר את לברך בידו הברכות מסר יתברך

 םייהח עץ את משקה אני אם אמר' כו םייח אילן בו שנטוע( ה סא רבה בראשית) הפרדס

 .םייהח עץ את ולא לבדו המות עץ את לברך עתה גם ומה, עמו שותה המות עץ נמצאת

 

ְיִהי ִכי א תָזֵקן ִיְצחָ -ו  ָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת ו ִיְקָרא אֶּ ין גָ  ֵעָשו ְבנֹו-ק ו ִּתְכהֶּ ר ה  ר אֵ ֹדל ו יֹאמֶּ ָליו ְבִני ו יֹאמֶּ

 : ֵאָליו ִהֵנִני

ר ִהֵנה ב ְעִּתי יֹום מֹוִתינָ -ו יֹאמֶּ ְנִּתי לֹא ָיד   : א ָזק 

ָּתה ָשא ג יָך -ְוע  ה ְוצּוָדה ִלי )צָ ּתֶּ ָנא ֵכלֶּ ָשדֶּ ָך ְוֵצא ה  ְשּתֶּ  : [ִידִידה( ]צָ ְלְיָך ְוק 

ִמים -ו ֲעֵשה ד ְטע  ֲעבּורכ  ִלי מ  ְבִּתי ְוָהִביָאה ִלי ְוֹאֵכָלה ב  ר ָאה  כְ  ֲאשֶּ ְפִשי בְ ְּתָברֶּ ם ָאמּותָך נ  רֶּ  : טֶּ

ל ה ֵבר ִיְצָחק אֶּ ת ְבד  ע  ָשדֶּ ֵעָשו ְבנֹו-ְוִרְבָקה ֹשמ  ְך ֵעָשו ה   : ִיד ְלָהִביאצ  ה ָלצּוד  ו ֵילֶּ

ל ו תי ֲעֹקב ְבָנּה ֵלאֹמר ִהנֵ -ְוִרְבָקה ָאְמָרה אֶּ ְעִּתי אֶּ ל-ה ָשמ  ֵבר אֶּ  : ֵעָשו ָאִחיָך ֵלאֹמר-ָאִביָך ְמד 
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ִיד ו ֲעֵשה ז ִמ -ָהִביָאה ִלי צ  ְטע  ְכָכה ִלְפֵני ְיהִלי מ   : ֵני מֹוִתיָֹוה ִלפְ ים ְוֹאֵכָלה ו ֲאָברֶּ

ָּוה ֹאָתְך ח ר ֲאִני ְמצ  ֲאשֶּ ע ְבֹקִלי ל  ָּתה ְבִני ְשמ   : ְוע 

ְך ט ל-לֶּ חצֹאן ה  -ָנא אֶּ ְט ְש ִלי ִמָשם -ְוק  ה ֹאָתם מ  ֱעשֶּ ִמים ְלָאבִ ֵני ְגָדֵיי ִעִזים ֹטִבים ְואֶּ ר ע  ֲאשֶּ יָך כ 

 : ָאֵהב

ְכָך ִלְפֵני מֹותֹו י ר ְיָברֶּ ֲעֻבר ֲאשֶּ  : ְוֵהֵבאָת ְלָאִביָך ְוָאָכל ב 

ל יא ר י ֲעֹקב אֶּ  : ש ָחָלקִכי ִאיְבָקה ִאמֹו ֵהן ֵעָשו ָאִחי ִאיש ָשִער ְוָאנֹ ִר -ו יֹאמֶּ

ְעֵּתע  ְוֵהֵבאִתי ָעל   יב י ְיֻמֵשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִכְמת   : לֹא ְבָרָכהָלָלה וְ י ְק אּול 

ע ְבֹקִלי ְוֵלְך ק   יג ְך ְשמ  י ִקְלָלְתָך ְבִני א  ר לֹו ִאמֹו ָעל   : ִלי-חו ּתֹאמֶּ

ח ו ָיֵבא ְלִאמֹו  יד ְך ו ִיּק  ֲאשֶּ ו ֵילֶּ ִמים כ  ְטע  ש ִאמֹו מ  ע   : ָאִביו ר ָאֵהבו ּת 

ת טו ח ִרְבָקה אֶּ ר ִאָּתּהִבְגֵדי ֵעשָ -ו ִּתּק  ֲחֻמֹדת ֲאשֶּ ָגֹדל ה  ָביִ  ו ְבָנּה ה  ְלֵבש ב  ֲעֹקב ְבָנּה י  -תאֶּ ת ו ּת 

ָּקָטן  : ה 

ל טז ל חֶּ יָ -ְוֵאת ֹעֹרת ְגָדֵיי ָהִעִזים ִהְלִביָשה ע  ָּואָריוָדיו ְוע  ת צ   : ְלק 

ת יז ִמ -ו ִּתֵּתן אֶּ ְטע  מ  תה  ם ֲאשֶּ -ים ְואֶּ חֶּ לֶּ  : ר ָעָשָתה ְבי ד י ֲעֹקב ְבָנּהה 

ל יח ָּתה ְבִניאָ -ו ָיבֹא אֶּ ִני ִמי א  ר ִהנֶּ ר ָאִבי ו יֹאמֶּ  : ִביו ו יֹאמֶּ

ל יט ר י ֲעֹקב אֶּ ָך ָעִשיִתי כ  אָ -ו יֹאמֶּ ר ִדב  ִביו ָאֹנִכי ֵעָשו ְבֹכרֶּ ָאְכָלה ָנא ְשָבה וְ -ָלי קּוםְרָּת אֵ ֲאשֶּ

ָך ְפשֶּ ִני נ  ֲעבּור ְּתָבֲרכ   : ִמֵציִדי ב 

ל כ ר ִיְצָחק אֶּ ה-ו יֹאמֶּ ְרּתָ -ְבנֹו מ  ה ִמה  ר ִכי הִ זֶּ יָךְקָרה ְיה ִלְמצֹא ְבִני ו יֹאמֶּ  : ְלָפָני ָֹוה ֱאֹלהֶּ

ל כא ר ִיְצָחק אֶּ ה ְבִני ֵעשָ א ו ֲאמֻ נָ -ֲעֹקב ְגָשהי  -ו יֹאמֶּ ָּתה זֶּ א  ֹ -ו ִאםְשָך ְבִני ה   : אל

ל כב ש י ֲעֹקב אֶּ ֹּקל קֹול י ֲעקֹ ִיְצָחק ָאבִ -ו ִיג  ר ה  יָ יו ו ְיֻמֵשהּו ו יֹאמֶּ ִים ְיֵדי עֵ ב ְוה   : ָשוד 

 : ִכיֵדי ֵעָשו ָאִחיו ְשִעֹרת ו ְיָבֲרֵכהּו ָהיּו ָיָדיו-ְולֹא ִהִכירֹו ִכי כג

ר ָאִני כד ה ְבִני ֵעָשו ו יֹאמֶּ ָּתה זֶּ ר א   : ו יֹאמֶּ

ְפִש  כה ְכָך נ  ן ְּתָברֶּ ע  ִגָשה ִלי ְוֹאְכָלה ִמֵציד ְבִני ְלמ  ר ה  שי ו  ו יֹאמֶּ גֶּ  : ל ו ָיֵבא לֹו י ִין ו ֵיְשְּת לֹו ו יֹאכ  -י 

ר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו ְגָשה כו  : י ְבִנילִ -ּוֲשָקהא נָ -ו יֹאמֶּ

ק כז ש ו ִיש  ח-ו ִיג  ת לֹו ו ָיר  ר ְרֵאה ֵר ֵריח  ְבָגדָ -אֶּ ר ֵבֲרכֹו יח  ְבִני ְכרֵ יו ו ְיָבֲרֵכהּו ו יֹאמֶּ ה ֲאשֶּ יח  ָשדֶּ

 : ְיהָֹוה

 

 בעזרתו כולם יחד שבםייל יד ואניפה, הכתובים הערות אל לב נשימה עוד הלז קושי ואגב

 . יתברך

 . העינים כהות הוא מראות כי ידע לא מי כי .מראות עיניו ותכהין באומרו. א

 זקנתי נא הנה מיד לו ויאמר מיותר שהוא בני אליו ואמור. צורך לבלי הגדול בנו אומרו. ב

 '. וכו

 . כרגע באה הזקנה אין כי יצדק לא נא לשון וגם

 צאושי' וכו כליך נא שא אליו שאמר, יצודם במה לו בהראות בצע ומה, לי צודה לו אומרו. ג

 . השדה
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 . לצוד יצוה ולא תייבית בבהמה בחר לא זה למה. ה .נא שא אומרו. ד

 גם והלא(, ח סה רבה בראשית) ל"רז כמאמר הצידה מלנבל לצוותו שהוצרך אלא עוד ולא

 . יעקב ידי על לו ערבו הביתיות מטעמי

 כסף בלא ברכו ולא יברכהו כן ואחרי ושיאכל המטעמים על יצוהו זה למה לברכו חפץ לו .ו

 . בניו את יעקב בירך כאשר מחיר ובלא

  '.וכו לי הביאה, לי עשה, לי צודה פעמים שלש זה לו אומרו עניין מה. ז

 . מיותר הוא ציד אומרו וגם

 . אברכך בעבור אמר ולא נפשי תברכך בעבור אומרו. ח

 . ואברכך ואוכלה לו ויאמר יתירה בעבור מלת וגם

 . רבקה ותשמע יאמר מהראוי שומעת ורבקה באומרו. ט

  רבקה ותאמר לומר לו היה אמרה ורבקה אומרו וכן

 ,לאמר אחיך עשו אל מדבר, לאמר בנה יעקב אל, אחד בפסוק פעמים זה לאמר אומרו. י

 . לזולת לאמר בו יצדק בהם אחד ולא

 . יצחק אמר שלא מה ה' לפני אומרה. יא

 . אמות בטרם רק אמר לא ויצחק מותי לפני אומרה וכן

 שכל בקולי שמע ועתה הקדימה ולמה, הצאן אל נא לך מיד ותאמר תתחיל מהראוי כי .יב

 . מיותר יראה הפסוק

 . לי עניין מה משם לי וקח אומרה. יג

  .מותו לפני יברכך אשר בעבור לומר חזרה למה וגם

 שוחש, הקול על חשש לא למה '.וכו אבי ימושני אולי' וכו שעיר איש אחי עשו הן אומרו. יד

 אויב פן, והוא, מאד קרובה אחרת אל יחוש או, ממנה רחוקה חששה היא אשר המישוש על

 יקבל טרם לאטו אוכל שיצחק בעוד במחתרת כגנב ויתפוש, שם וימצאנו השדה מן עשו

 . הברכות

, אביו רצון עובר כפושע אלא בעיניו יהיה לא הלא כי ,כמתעתע בעיניו והייתי באומרו. טו

 . הגדול אחיו את וגוזל אותו ומרמה ומהתל

  .בקולי שמע אך אליו באומרה למעט באה מה. טז

', כו ידך על עזים ייגד עורות אלביש כי קללתך עלי הוא תוכחתו על להשיב מהראוי כי .יז

 וילך המאורע בספור ומפסיק ירחמו השמים מן ולא, טעם של דברים והן המישוש תיקון שהוא

 עורות ואת באומרו המישוש תקנת איך מגיד יד כלאחר כך ואחר ',כו רבקה ותקח' כו ויקח

 '. כו

 . אמו היא כי וידוע לה ויבא יאמר די היה ,לאמו ויבא ויקח וילך ובאומרו

. מצידי ואוכלה שבה נא קום מיד יאמר ולא אבי להיתח אומרו עניין מה אביו לפני בבואו .יח

 . כמהתל יהיה קדוש פה איך .בכורך עשו אנכי אומרו. יט

 . צידה להזדמן הפלא מן הוא האם .בני למצא מיהרת זה מה תמיהה זו מה. כ
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 . שמו הזכיר ולא בנו אל אמר ולמעלה יעקב אל יצחק ויאמר אומרו. כא

 . 'וכו ידי והידים יעקב קול הקול אומרו כפל עניין מה. כב

  .עשו בני זה אתה ואמר חזר למה. כג

 . ההיא בנשיקה בצע מה לי ושקה נא גשה אומרו. כד

 .הברכה ענייןו ויתן של ו"וי עניין מה. כה

 

 עיקר יצחק עשה איך, והיא, המפרשים הערת אל לב נשים ,הביאור אל נבוא טרם והנה

 לא שהן אמת הן כי ואומר '.וכו הארץ ומשמני השמים מטל םייהגשמ הזה העולם מטובות

 לא לאשר םאלוהי עובד בין לרשע צדיק בין מהבחין, יצחק וקדושת טוב שכל מרום יד קצרה

 , עבדו

 ועשו הבא העולם לחלקו נטל יעקב, לםוכ העולמות חלקו שניהם בין הלא כי ידע שנית עוד

 יפרוק יעקב כאשר כי 'וכו תריד כאשר והיה לאמר עשו אל דבריו היו כן על כי, הזה העולם

 העולם טוב המה אשר מצוותו תורה םיילק, יה לו בחר יעקב כי ידע הנה, בו ישלוט מצוות עול

 יוסי לרבי גם ומה, עברו מדי ליעקב להצר הזה בעולם למשול רק, חלק בו לו אין ועשו, הבא

 של עולה פורק אחיך ראית אם, עשו אל יצחק שאמר( ו סז שם) רבה בראשיתב חלפתא בר

 ישעו וכל משפט אוהב שיצחק למה אמנם אך. בו שולט ואתה שמדות עליו גזור מעליו תורה

 כן הבא בעולם חלק לעשו אין וכאשר, רעהו גבול איש ישיג ולא ההר את הדין יקוב חפץ וכל

 טוב שכולו עולם הנחילו למען, הוא חלקו לא כי, ומותריו הזה העולם מטובות ישולל יעקב גם

 קרוב דעתו לפי עצמו את בראות ולכן. מעתה אז יאושרו להם טוב כי, כל מכל בכל בשלמות

 הזה העולם בטובות להגבירו לעשו. כברכתו אשר איש בניו את לברך לבו את נתן, לאסיפתו

 לנו און מצאנו והנה. לו יאתה כאשר הבא העולם בטובות כן אחרי וליעקב, חלקו הוא כי

  שונם:לה וז( יא סה שם) רבה בראשיתב ל"ז באמרם

 אינו בסוף לי ליתנה עתיד שהוא אחת ברכה אפילו ברכה ולא קללה עלי והבאתי

 . כ"ע לי נותנה

 חפץ היה לעשו כי רק זה ואין, בסוף לו לתת ושמורה ערוכה ברכה היתה ליעקב כי הנה

 הוא כי הזה בעולם גביר להיות דגן ורוב הארץ ומשמני השמים מטל הזה בעולם להנחילו

 בקטן כן ואחרי בגדול להיחל רק, בעשו היחל ולא, לו הצפון בחלקו ליעקב כך ואחר, חלקו

 .יכלה

 שאמרו אחד מאמר והבין שכל בשום והוא. היטב באר הכתובים יתבארו זה דרך פי ועל

  שונם:לה וז( ח שם) רבה בראשיתב

 המן את ויתלו, מדי זו תליך. אלוהיו אוצר בית הביא הכלים ואת, בבל זו כליך נא שא

 שעיר ארצה, אדום זו השדה וצא. קשת יהודה לי דרכת כי, יון זו קשתך. העץ על

 .כ"ע. אדום שדה
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 מה ונראה נשקיף דרכנו פי ועל. ואדום ויון ומדי בבל אל מטעמיו עניין מה לב לשים וראוי

 יצחק שבעודו יקרה או, אביו ימישהו אולי יעקב את ולסכן אישה כונת להפר רבקה ראתה

 אף ויחרה, אחיו בחרב ויפול במחתרת כגנב ויתפס השדה מן עשו אויב, יברכנו טרם אוכל

 כאשר והיה עשו אל יצחק מאמר אל לב אל נשית הדבר ובכלל. קללה עליו להביא עליו אביו

 תאייאור פתגמי על יעקב בני יעברון כד המתרגם מאמר והוא( ו סז שם) ל"ז שאמרו, תריד

 .בו תרדה יחטא כאשר והיה יאמר מהראוי כן אם כי', כו

 

 יעקב כאשר כי, לבבו עם היה יצחק הנה כי והוא. ונותיהםובכ חלקו ורבקה יצחק הנה אמנם

 העולם שליטת הנה כי והוא. בהחלט הזה העולם ינחל עשו כן, הבא עולם הנוחל הוא לבדו

 בצלם הרמוזים יותומלכ ארבע והם, ואדום ויון ומדי בבל יותומלכ לארבע נחלקה הזה

 ואמר(. מד ב דניאל) תתחבל לא לעלמין די מלכו שמיא אלהא יקום שבתריהון נבוכדנאצר

 הארבע שליטת םייותתק, לגמרי לו אשר לו יהי פה רק חלק לעשו שאין אחרי בלבו יצחק

 לגלות שהתעתדו מה פעמים ארבעה ישראל תחתיו ישתעבדו, אדום היא בעשו כולם יותומלכ

 מצווה עשותו ידי על כי' כו בבל זו כליך נא שא ל"ז מאמרם נתוכו זאת והן, יותומלכ לארבע

 ועל. לבבל המעותדת בשליטה תבורך הכלים לקיחת יד על, אלה דברים ארבעה ידי על, זו

 רק, שדוד נפל לא שם כי, נתלה להיות המן יפול לא כן ידי ועל, מדי בשליטת תבורך תליך ידי

 בשליטה תבורך בקשת מצווהה עשותך ידי ועל. למדי רק, היתה לאדום לא הממשלה כי על

 תזכה השדה צאת ידי ועל'. כו יון בניך על' כו קשת יהודה לי דרכתי כי א"כד, ליון העומדת

 כי, השדה יציאתו רק, הניקח דבר אליו לזכור הוצרך לא שלו שהוא ידי על כי, שלך למלכות

 אתה, בבלה יעקב את לצוד העתידה בבל מלכות וכנגד. היא שלו יותוהמלכ כך ובין כך בין

 את שהאכיל משתה שבשביל ידי על, ןייב המן מטעמי וכנגד. אתה תצודם למען, לי צודה

 בשלוח לשתות שישבו והמן המלך מטעמי ידי ושעל, ונענשו עברו אחשורוש בימי ישראל

 המן שיהיה ולא לך הממשלה תהיה למען ,מטעמים לי ועשה, בשושן דת ותנתן הספרים

 .לי והביאה, פרצות ופרץ וההיכל המקדש אל ובא לותיוייח המביא יון וכנגד. מדי מלך תחת

 אז החזיקך למען ,ואוכלה, ישראל חללי בשר תאכל שחרבך הרביעי המלכות וכנגד

 כז ירמיה) לעבדו לו נתתי עליו שנאמר, בבל לעומת עמים יעבדוך עניין יהיה וזה. בממשלתך

 שלך המלכות כי המלך עבדי ולא לאומים לך וישתחוו להמן ומשתחוים כורעים ולעומת(. ו

 פרצות לפרוץ ידם שגברה רק ישראל את הגלו ולא המקדש החריבו שלא יון ולעומת. היא

 .ה"ע יצחק כוונת היתה זאת הן .אמך בני לך וישתחוו ייהעצמ ממשלתך ולעומת, גביר הוה

 

 יקום מי, תקום היא יצחק עצת אם בלבה אמרה כי הוא הלא .עמה אחרת רוח רבקה אך

( טז יז שמות) יתברך מאמרו אל לב בשום והוא. יחיה מי ואוי הראשון בגלות נפלו אחרי יעקב

 הכלב הוא ומה, לו יתברך להאריך לו מה כי. דור מדור בעמלק ה'ל מלחמה יה כס על יד כי

  .כרגע יכלנו ולא דורות לדורי עמו מלחמה יתברך לו שיהיה, יתברך לפניו עמלק המת
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 א"כד, עמלק עשה אשר את ישכחו ולא יזכרו, ישראל ואת יהושע את שיצוה אלא עוד ולא

 כה דברים) תשכח לא' כו עמלק לך עשה אשר את זכור וכן, יהושע באזני ושים( יד יז שמות)

 , שנאה תכלית לו שונא והוא רגע כמו עמלק את ולהשחית לבלע ה' כח חלילה קצר והאם(, יז

 

 עד, עוד נגאל לא בזה כי, הראשון מן האחרון הזה גלות נשתנה מה לב להשית ראוי ועוד

 מה. משיחנו חבלי ידי על בעתה או, הקץ עת טרם מאלינו אז ישראל איש כל ה' עד נשוב

 שנשאו וכמה כמה אתנו נמצא בעוד שבותינו את ה' שב כי, הראשון הגלות בגאולת כן שאין

 הוא מה ידעו לא כי, העם מהמון מצוות כמה ונשכחו, ובנות בנים והולידו נכריות נשים

 שרה תפול עד נופלת אומה שאין אצלינו שהעיקר למה אם כי זה אין אמנם. בזה וההיקש

 הוא שטן הוא, עשו של שרו סמאל כי ידענו ועוד', וכו המרום צבא על ה' יפקוד א"כד, תחלה

 מי איפה כן ואם. לותיוייובח כח בו מוסיפים אנו בהעותינו כן על, המות מלאך הוא הרע יצר

 גם אומתו תעמוד בעמדו כן ועל. אותו מיםייהמק וחטאים עונות רצפת ובידנו, ארץ יורידהו

 לבלתי, עמלק עם יתברך האריכו אל, ודעת טעם טוב ראינו מצאנו הזה ובדבר. תפול לא היא

 . מעללינו רוע ומעצבון ממעשינו הטהרנו שלא עוד כל הפילו

 

 נשוב יתברך יוצרנו הבטיחנו אשר הימים אחרית עד דור מדור ממושכה מפלתו תוחלת ולכן

, פנים כל על אז מלשוב יבצר לא כי ל"רז ממאמר כנודע, שלמה תשובה נואלוהי ה' אל מעונינו

 כולם יחד לשוב אפשר ואי רע האדם לב יצר כי ולהיות. אומתו ולכל לעמלק נוכל יכול ואז

 ה' אל וישובו יקראוהו אל אל צרתם בכל אז כי, משיחנו חבלי אל בחסד הוכן כן על, מאליהם

 בחרבן שולטת עשו יד היתה לו כי ונבין נשקיף דבר וממוצא. בירושלים והנותר, בציון הנשאר

 ובאבדן שרו ואת עמו את ימצא אשר ברעה וראינו נוכל איככה, מדי ובגלות ראשון בית

 ומאשרים מחזיקים שכמנו על צרורות אשמותינו ומשארות ציון שיבת את ה' להשיב, מולדתו

, תעמוד משמרתה על כליותיה עצוהיי אמנו רבקה כן על. עשו של שרו שמו סמאל יהיר זד

 מאמר וזה. לו המיוחדת בממשלה אם בלתי עשו את השליט לבלתי, אישה יצחק עצת להפר

 אבדת לא כי, תחוש אל, לומר 'וכו תריד כאשר והיה, עצתו נעשתה לא כאשר, אליו אביו

 לך אשר רדוי עת בהגיע, תריד כאשר והיה אך, שלך היה שלא מה זולתי הברכות בהעדר

 '.וכו ופרקת אז מלכות הוד

 

 כאשר, נמרץ בשופע הזה בעולם להם טביי לישראל טוב אך הנה כי רבקה לבב עם היה עוד

 בהטיבם גם כי באומרם, בהעותם ה' מאחרי ידחו לבלתי, אלו בברכות מעלליהם טיבויי

, טוב רב להם יושפע ילכו יתברך בחוקותיו כאשר כי בראותם כן שאין מה. להם יצר מעלליהם

 אליך יבאו כי והיה( ל דברים) יתברך כמאמרו ה' עד לשוב יתרצו אז כי, בהעוותם ונהפוך

 '. וכו ושבת והקללה הברכה
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 נביא כי עתו את ידע פן .אמות בטרם באומרו יצחק מאמר בשומעה חששה שלישית עוד

 מזה קרח מהשאר לצדיק מעט וטוב, ברכתו את הוא גם יעקב את ברך טרם יאסף ואולי, הוא

 . הדבר לעשות לבה שתה אלה כל על לכן. השעה תדחה אם ומזה

 

 הכתובים: ביאור אל אוונב

ְיִהי ִכי א תָזֵקן ִיְצחָ -ו  ָ ֵעיָניו ֵמְרֹאת ו ִיְקָרא אֶּ ין גָ ֵעָשו ְבנֹו-ק ו ִּתְכהֶּ ר ֹדל  ה  ר אֵ ו יֹאמֶּ ָליו ְבִני ו יֹאמֶּ

 : ֵאָליו ִהֵנִני

 שיכהו הזקן דרך אין כי להיות כי והוא. הדבר עשה מחכמה לא כי החושב מלב להסיר היחל

 אלה אשר ואיש, חושיו ולחלש כחותיו ליאסף שהחילו ושיבה זקנה עליו הכביד ידי על רק עיניו

 כי איש יאמר לבל כן על, ידו מתחת מתוקן בלתי דבר לצאת הדבר וקרוב צלולה דעתו אין לו

 איננה עיניו שכהו שמה ואמר הקדים לכן, ה' שנא אשר את לברך מעשהו זר היה כן על

 אל מהנוגע כלומר מראות רק, דעתו בצלילת מה בצד לפגום וחושים כחות אפיסת הוראת

 לא עשו את ויקרא שהקדים מה אך. כמאז היה ושלם תמים השאר בכל כי, בלבד הראות

 אומרו וזהו, בגדול להחל אנשים דרך וכן ,הגדול בנו להיותו רק מברכה יעקב את לשלול

 חלקו הוא לאשר גם, לברכה יצלח ולא הוא רשע כי ומיודעו .הגדול בנו עשו תא ויקרא

 מה כושר שיהיה, האב אל כבן אלי חסייהמת כלומר בני ואמר הקדים, בברכה להתברך

 .אליך ומתדמה כדברך הנני כלומר הנני לו ואמר, ממך תרחק לא לברכה לזכותו

 

ר ִהֵנה ב ְעִּתי יֹום מֹוִתינָ -ו יֹאמֶּ ְנִּתי לֹא ָיד   : א ָזק 

 גרמה הכחות שאפיסות חשב כי הזקנה אלי בא כרגע עתה כלומר זקנתי נא הנה ויאמר

 לכן, טבע בדרך שלא כרגע רק מעט מעט החולשה אליו היחלה שלא ראה והוא עיניו תייכה

. קרוב שסילוקו סימן רק זה אין כי, כחותיו הדרגה בלי ואפסו כרגע הזקין מעתה כי ואמר גזר

 שמא מעתה בניו את לברך חפץ היה לכן, במות יקרנו כן פתאום הזקנה אליו קפצה וכאשר

 יום ידעתי לא לכן, לקו קו ולא זקנתי ברגע נא כלומר, זקנתי נא הנה אומרו וזה. יפנה לא

 .כאמור מותי

 

ָּתה ָשא ג יָך -ְוע  ה ְוצּוָדה ִלי )צָ ּתֶּ ָנא ֵכלֶּ ָשדֶּ ָך ְוֵצא ה  ְשּתֶּ  : [ִידִידה( ]צָ ְלְיָך ְוק 

 ברכת עליו תחול לא ורשעו בצעו בעון כי והוא, אברכך שאני דרך לך והכן כליך נא שא לכן

, הברכה מעין גדולה מצווה בעשותו אם כי, להתברך דרך לו אין בלבו יצחק אמר כן על, טוב

 גשמית הנאה אותו והטעים אב כבוד נא יעשה, גשמית הנאה ברכתו להיות כי והוא

 זה לעומת והנה .מטעמים לו ועשה צוהו כן ועל לברכה יזכה כן ידי ועל, אהב אשר במטעמים

 בכל הבריות את מלסטם שדה איש שהוא, הזולת את יצר אשר רעותיו ינגדוהו הלא כי ראה

 ויאמר התחכם כן על. ממנו הנאותיו למנוע הברכה על יעמדו ואלה, הנאותיהם ומונע ןייז כלי

 לסטאותך בם תעשה אשר הכלים כי, לטובה רשעתך מעשה כל נא והפך איפוא זאת עשה לו
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 הוא הרעות תעשה אשר ובמקום .וקשתך תליך כליך נא שא וזהו. זאת ימצוות תעשה בהם

 מצווהה עשה שם, שדה איש ציד יודע היה כי השדה מן עשו ויבא א"כד, לך הידוע השדה

 ,ציד לי צודה עתה נפשות תצוד אשר הצידה הוא הרעה ומעשה, השדה וצא וזהו, הזאת

 .לטובה רשעתך הכנות כל שתהפך באופן. ציד שאינו מה ולא ציד שהיא מה כלומר

 

ְבִּתי ְוָהִביָאה לִ -ו ֲעֵשה ד ר ָאה  ֲאשֶּ ִמים כ  ְטע  ֲעבּוי מ  כְ ִלי ְוֹאֵכָלה ב  ְפִשי בְ ר ְּתָברֶּ ם ָאמּותָך נ  רֶּ  : טֶּ

 הזה העולם הנאת בם שאהנה מטעמים לי עשה הזה העולם וטובות להנאות תזכה ולמען

 ווזה, שליח ידי על ולא בעצמו יצוד צוהו יותר להכינו דרכנו פי ועל. דהימ כנגד דהימ לך אוותב

 ולא אתה לי והביאה, עצמך ידי על מטעמים לי ועשה וכן, למעלה הכתוב מהטעם לי צודה

 לא אלה כל ועל. לשמו לו תהיה משלשתן פעולה שכל לומר פעמים שלשה לי ואמר. שליח

  .ואוכלה וזהו ואוכל שאהנה עד להתברך תזכה

 

 בעבור אמר לזה, האלה ההכנות כל אשאל זה למה לברכך אחפוץ אם הלא תאמר ושמא

 על השורה שכינה ידי על זולתי המתברך על חל הצדיק ברכת שפע אין כי והוא, נפשי תברכך

 .המתברך אל המברך נפש ידי על ישתלשל אתו ה' באשר ואז, הצדיק נפש

 

 כי, אלה בכל לצוותך ארבה אם החפץ על תתמה אל אמר לכן, הרבה רע עשו כי ידע והנה

 יתן מי כי לברכך נפשי ותחפוץ הטמאה נפשך אל הקדושה נפשי שפע ילך דרך איזה הלא

 .לברכך עמי ותסכים נפשי תברכך אלה הכנות ידי על לכן, לטמא מטהור

 

 נפשי תברכך בעבור הוא, לפני המטעמים מהיות ולא שאוכל עד אברכך שלא מה יאמר או

 לד רבה ויקרא) הלל כמאמר עמה חסד ותגמול אכלי אחרי לכן, כמדובר ממך רחוקה היא כי

 בצד תתקרב עמה גם שתעשה מצווה ידי ועל, נפשו עם חסד לגמול שהוא לסעוד בלכתו( ג

 .טוב ברכת אליך ממנה להשתלשל מבא להיות מה

 

ל ה ֵבר ִיְצָחק אֶּ ת ְבד  ע  ָשדֶּ ֵעָשו ְבנֹו-ְוִרְבָקה ֹשמ  ְך ֵעָשו ה   : ִיד ְלָהִביאצ  ה ָלצּוד  ו ֵילֶּ

 לזה, שמה וימצאהו עשו יבא אביו לפני בהיותו אולי הוא לחוש בדבר קרוב שהיה מה הנה

 יודעת רק מיצחק שומעת היתה לא אם כי והוא ',וכו אמרה ורבקה' וכו שומעת ורבקה אמר

 כך ובתוך רבקה לידיעת יצחק מאמר בין זמן עבר אפשר היה מיצחק ששמע מה מגיד פי על

 שומעת ורבקה אמר לזה, בגניבתו ויתפשהו שם יעקב את וימצא ומביא ומכין צד עשו היה

 יתאחר שודאי המוכן מן ולא להביא ציד לצוד עשו שוילך וגם. שליח ידי על ולא כלומר 'וכו

 ורבקה מיד רק, ליעקב מלהגיד שומעה אחרי איחרה לא וגם. המזומן מן יעקב יביא כך ובתוך

 מאז והיא שומעת ורבקה כלומר אמרה ורבקה רק רבקה ותאמר נאמר שלא וזהו אמרה

 .אמרה
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 . הדבר עשות לבלתי יעקב לבב יתחמץ חמש תחת והנה

 . היה יעקב קול הקול כי הקול בהברת יצחק ירגיש אולי. א

 כאשר עשו אל יצחק בין עבר מאשר, יעקב בדברי שינוי אביו יראה פן, פיו באמרי ינקש פן .ב

 . יחדיו נדברו אז

 כי הזה העולם של גשמיות ברכות אם כי עשו את יברך בל אבי את ידעתי, יעקב יאמר כי. ג

 המרובה אפסיד ולא הבא העולם הוא נחלתי בחלק אני בוחר כי בהן חפץ לי ואין, חלקו הוא

 . שולחנות לשני זוכה אדם כל לא כי, במועט

 אני אך, מלהצליחו ממנו חסדו ה' ימנע לא ולכן אביו מצוות לעשות הולך אחי הלא יאמר כי .ד

 ממני הצלחתו יעביר ה' וגם. םאלוהיל וחטאתי אותו לרמות רצונו ולהפר אבי את להכעיס בא

 . הזה הדבר בגלל

 לאביו כעס ויהיה במחתרת כגנב נתפש ויהיה אביו לפני עודנו השדה מן עשו אויב פן .ה

 הקדים, החמשה בעבור נחלתו את ישחית בל יעקב מלב להסיר כן על. ברכה ומשולל ולאחיו

 אפשר בלתי כי גם, הקול ענייןל כי והוא. חמשתן ארוכת שהיה איך אליו רבקה בהגדת הכתוב

 פי כאילו באצבע מורים מפיו היוצאים הקול דברי שיהיו במה ארוכתה תעלה, לשנותה הוא

 בשמעו, עמו ושוברו קול יהיה כי, הברתה שתעוות מה הקול דברי יתקנו כי, אליו המדבר עשו

  – וזהו. יחדו צדקו עשו אל יצחק פי דבר ואשר יעקב קול דברי כי

 

ל ו תי ֲעֹקב ְבנָ -ְוִרְבָקה ָאְמָרה אֶּ ְעִּתי אֶּ לָאִביָך ְמד  -ּה ֵלאֹמר ִהֵנה ָשמ   : אֹמרָך לֵ ֵעָשו ָאִחי-ֵבר אֶּ

, אביו אל יעקב לאמר כדי, עשו אל יצחק דברי לו שאמרה לאמר בנה יעקב אל אמרה ורבקה

 ויחזיקנו יחטיא ולא לעשו בינו היו אשר הדברים הם הן כי יצחק בהן שיכיר הדברים תכונת

 .לאחרים לאמר שהוא לאמר משמעות וזהו. ד"בס אביו אל יעקב בדברי נבאר כאשר, לעשו

 

 עברו ואולי, עשו אל יצחק דברי כל אל היטב לבה שתה לא אולי, לחוש מקום היה עדיין והנה

 השני העיכוב והוא, ויאחז ויתבדה יעקב בהם וישנה, מרבקה שנשמטו דברים ביניהם

 כלומר ,אביך את שמעתי הנה לו אמרהש אמר לזה, האחד תיקון וימנע הנזכרים מהחמשה

 לאמר כדי בכוונה שמיעתי והיתה ,אחיך עשו אל מדבר אביך את, זולתי ידי על ולא בעצמי

 אומרו וזהו, תחטיא ולא בעצם הדברים כל אל לבי שמתי ספק אין כי באופן, הדברים את לך

  .לאמר

 

 ושומעת עומדת כלומר, שמעה אמר ולא ,שומעת ורבקה באומרו למעלה כיוון זה גם ואפשר

 ',וכו הנה אמרה, שמעה מאשר דבר שכחה שלא לו ולרמוז, יעקב את לספר דבר תפל בל

 .משכחה אירא לא באופן כעת ומזומן הווה על תורה הנה מלת כי, שמעתי כעת הנה כלומר
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ִיד ו ֲעֵשה ז ְכָכה ִלְפֵני ְיהֹוָ מ  ִלי -ָהִביָאה ִלי צ  ִמים ְוֹאֵכָלה ו ֲאָברֶּ  : י מֹוִתיה ִלְפנֵ ְטע 

 דקדק אשר דברות שלש אל פניך שים לומר', וכו לי הביאה, מיםייהמסו אביך דברי הן ומה

 :בצוותו

 . בעצמו המטעמים והעושה המביא הוא שיהיה .א

 . המוכן מן ולא ציד שיהיה. ב

 . אוכלו טרם ולא יברכנו כך ואחר להיתח שיאכל .ג

 הרי, מצידי ואוכלה, בעצמו העשיה הרי ,אלי דברת כאשר עשיתי, אביו אל יעקב דברי הן והן

 אמו בלשון לאומרם שלא בחכמה ויעש, האכילה אחר הברכה הרי ,תברכני בעבור, הציד

 .מהחמש השנים הותקנו הרי. יורגש פן מה בשינוי אמר לכן, ומערים כמלומד יראה בל, ממש

 

 יבעט כי יעקב ימאן פן יראה כי, לשנות ראתה בזה כי והוא ה' לפני אמר השלישית ועל

 ,ה' לפני ואברכך, היו עשו אל יצחק דברי כי, ואמרה בו היתלה כן על, הזה העולם בברכות

 .ה' לפני אל חסותייהמת רק, לברכו לבבו על היו גשמיות ברכות לא כי רוחו על להעלות

 

 זולת רבקה ותאמר אמר ולא ,אמרה ורבקה ,באומרו למעלה הכתוב רמז זה כי ויתכן

, מגיד פי על ולא ,עשו אל יצחק בדבר שומעת רבקהש היות שעם לומר ,למעלה בזה האמור

 שרבקה מה בדבריה יש כלומר אמרה ורבקה כן פי על אף, בפרטות דבריו כל ידעה באופן

, אמות בטרם אמר הוא כי ,מותי לפני אומרה וגם .ה' לפני אומרה והוא, הוא ולא אמרה

 ונחלה חלק לעשו אין כי יודע אבי הנה, יעקב יאמר פן חששה, ה' לפני שאמרה אחרי כי, והוא

 בטחון לחזק כוונה תהיה לו אמר שכך כדברך יהיה לו והן, בטובותיו יברכני ואיך הבא בעולם

 מותי לפני ואמרה עוד שינתה לכן. רוחניות שתהיה ולא בה יתברך הוא שיסכים הברכה

 גם ויברכך באים ימים הנה כי בבוטחך, בם נפשך תגעל לא נהייתה גשמיות כי גם כלומר

 לא ושמא, למיתתו סמוך שהוא שיורה מותי לפני אמר הנה כי, הבא העולם בברכת אתה

 אמרה לא לכן. ריק מלישאר לצדיק מעט וטוב תעמוד אל חושה מהרה לכן. לברכך יפנה

 שהוא, מותו לפני' וכו משה בירך אשר א"כד, תכיפות להורות מותי לפני רק אמות בטרם

 נפשו שנחה ביום שהיה( א דברים ספרי) ל"רז וכמאמר, שם ל"ז י"רשש ריכפ למיתתו סמוך

 .בו

 

ָּוה ֹאָתְך ח ר ֲאִני ְמצ  ֲאשֶּ ע ְבֹקִלי ל  ָּתה ְבִני ְשמ   : ְוע 

 כלומר, בקולי שמע בני ועתה אמרה לכך, אתה ולא מצווה לעשות הולך עשו כי הרביעית ועל

, בקולי לשמוע כדי זולתי, אחיך לרמות או ברכות קנות לכוונת הדבר תעשה לא כן גם ואתה

 בכבודי בייוח בני שאתה במה כלומר, בקולי שמע בני וזהו. אם כיבוד מצוות עושה שנמצאת

 ברכות תייקנ כוונת מצווהה בכוונת תשתף ואל. מצווה תעשה אתה שגם באופן, בקולי שמע

 לאשר רק תהיה לא מגמתך כל גם כי. הוא ולא אתה עליו ותצליח אתה תעדיף למען, כעשו

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 420                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 רק, ידמה כן לא שעשו מה, זולתה לבחינת לא מצווה שאני למה כלומר, אותך מצווה אני

 .ברכות תייקנ משתף

 

ְך ט לנָ -לֶּ חה  -א אֶּ ִמים ְלאָ י ִמָשם ְשֵני ְגָדֵיי ִעִזים לִ -צֹאן ְוק  ְטע  ה ֹאָתם מ  ֱעשֶּ ר ֹטִבים ְואֶּ ֲאשֶּ ִביָך כ 

 : ָאֵהב

, בבית אתי מזומן הוא אצוך אשר כל הנה כלומר' וכו הצאן אל נא לך אמרה החמישית ועל

 יותר שאמהר המטעמים אעשה שאני גם ואף, יתאחר שודאי להביא ציד לצוד הלך ועשו

 יותר בדבר ומזורזת רגילה היא היתה ספק אין כי. עצמו ידי על לעשותם והושנצט מעשו

 רמזה כן גם אפשר וזהו. אביו לפני במטעמיו עשו אויב טרם תוכל וגם תעשה באופן, ממנו

 הזולת ידי על ולא בעצמי שמעתי עתה הנה כלומר ,שמעתי הנה אליו באמור, למעלה

 לשון שאין, עתה הנה כלומר ',וכו שמעתי הנה אני רק, לי שהגיד עד משומעו שיאחר שאחוש

, יתעכב באופן' וכו ציד לי הביאה הוא אביך דברי וגם. והווה מזומן שהוא במה רק צודק הנה

 יאמר בל כן גם כוונה' וכו נא לך ובאומרה. לו תוכל יכול כי טוב לברכות ותקדמנו התחכם לכן

 קח אתה גם אמר לזה, כן לא ואני והבאה ועשיה ציד עצמו ידי על מצווהה כל עושה עשו הנה

, התרשלותך מפאת לא אתה ולא המטעמים שאעשה ומה, אם כבוד לשם לשמי לי כלומר ,לי

 לא הוא כי, מעשו אביך רצון מה בצד תעשה ובזה ,אהב כאשר לעשותם מאד יודעת שאני רק

 .כמוני אהב כאשר בעצם לעשותם ידע

 

ְכָך  י ר ְיָברֶּ ֲעֻבר ֲאשֶּ  : ִלְפֵני מֹותֹוְוֵהֵבאָת ְלָאִביָך ְוָאָכל ב 

 שעל הזכירה הנה ,ואכל לאביך והבאת. הבאה מצוות גם לך הרי לאביך והבאת כך ואחר

 תבצר לא גשמית אכילה ידי על הנמשכת הברכה כי לה יאמר פן הרגישה, תבורך אכילה ידי

 לפני יברכך אשר בעבור ואמרה חזרה לכן. האכילה מעין גשמית ברכה מהיותה היא גם

 הוא מותו לפני כי זה לעומת ראה ',וכו ואכל אומרי אל לב ותשית תמאן אם לומר ,מותו

 .זאת גם ותאבד יסתלק טרם ידך תנח אל מזה וגם, למיתתו סמוך

 

 כי וגם, אחרת עוד אל לבך שמת לא אמי הלא אמר אז, עכוביו ה' נסתלקו כי יעקב ובראות

  – והוא, יזהר הכל על הנולד את הרואה, היא רחוקה

 

ְעֵּתע  ְוֵהֵבאִתי ָעל   יב י ְיֻמֵשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִכְמת   : לֹא ְבָרָכהָלָלה וְ י ְק אּול 

 . יעשה אולי, בודאי שאינו גם כי אבי ימושני אולי

 ',וכו עלי והבאתי אמר לזה, כזאת רחוקה חששה אל לבך תשית זה למה תאמרי ושמא

 ברכה ולא וגם, פקפוק מיני כל אל לחוש יאות, גדול הסתכנות עצמי על מביא אני להיותי לומר

 לא בסוף אותי לברך עתיד שהוא הברכה שאותה( יא סה רבה בראשית) ל"רז כמאמר והוא
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 המביא אני שאהיה ',כו והבאתי וזהו. יקבני קוב ושגם, הרבה טובה מאבד ואהיה, יברכני

 .ו"ח עלי קללה

 

 ולא וזהו, יברכני לא ברך גם לפחות, יקבני לא קוב כי וגם', וכו והבאתי הכתוב שיעור או

 .כמדובר לו המעותדת הבא העולם טוב ברכת והיא ברכה

 

 ל"רז מאמר דברי יתבארו בה דברנו אשר ישרה והדרך האלה הדברים פי על והנה

  שונו:לה וז(, י שם) רבה בראשיתב

 ירקדו ושעירים א"כד שיידן גבר שעיר איש אחי עשו הן אמו רבקה אל יעקב ויאמר

 וקרח לקווץ משל אמר לוי' ר'. וכו יעקב עמו ה' חלק כי א"כד ,חלק איש ואנכי. שם

 בקרח המוץ עלה, בשערו ונסתבך בקווץ המוץ ועלה, הגורן שפת על עומדים שהיו

 לו ואין השנה ימות כל בעונות מתלכלך הרשע עשו כך, והעבירו ראשו על ידו ונתן

 במה לו ויש הכיפורים יום ובא השנה ימות כל בעונות מתלכלך יעקב אבל, יכפר במה

 היא שאילה ולא לה הוא שאול לא אמר יצחק רבי. יכפר הזה ביום כי שנאמר, יכפר

 עונותם כל את, שעיר איש אחי עשו הן שנאמר עשו זה עליו השעיר ונשא אלא ליה

 כמת כמתעתע בעיניו והייתי אבי ימושני אולי, תם איש ויעקב שנאמר תם עונות

 .כ"ע זרה עבודה וכעובד וכתועה

 

 כך ואחר, בגבולו להיותנו הכתובים יתר המשך ביאור כלות טרם ביאורו אל לב ונשימה

 . ד"בס עוד הזה בדרך הכתובים שאת יתר אל ונלכה נסעה

 , הכתוב פשט להניח הכריחו מי על לב לשית ומהראוי

 אדרבה, שיידן גבר עם לריב יחפוץ שלא לומר דעתו ואם. אמו שאלה ללא נדרש שיראה ועוד

 . לפניו יעמוד מי ה' חלק הוא להיות

  '.וכו אבי ימושני אולי אומרו לזה ימשך איך ועוד

 . אמו עצת אצל זה עניין מה ',כו וקווץ לקרח משל שאמר לוי' לר ועוד

 . הברכות לדחות טעם הוא זה ואיך

 '. וכו אבי ימושני אולי אומר לזה ימשך איך וגם

 . בכתובים שמיה דכר מאן הכפורים יום ועוד

 לכל גם כי שאילה זו מה ,ליה היא שאילה ולא לה הוא שאיל לא, יצחק רבי עניין מה ועוד

 . עשו אל ברכה להניח מתנצל רק, שואל הוא ולא שואלת היא לא, הפירושים

 . ישראל עונות כל עשו ישא הכיפורים יום שכל היתכן ,עשו זה השעיר ונשא אומרו ועוד

 . כמשמעו הוא ששעיר הכתוב פשט לשנות הכריחו מי ועוד

 התיבה בהפריש ויפרש הכתוב פשט יעזוב למה ,תם עונות עונותם אומרו הימנו וקשה

 . עונות תם לאיש אין כי ידענו כי ,תם איש יעקב עונות ולומר אחרת אות ובהוספת לשנים
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 כל עליו שישא שעיר איש אחי עשו הן לומר הוא אם, בו שאנו בכתוב יפרש מה זה שלפי ועוד

 . אמו דברי על תשובה זו מה, עונותיו

 . הקודם אל מקושר בלתי זה גם ',וכו אבי ימושני אולי אומרו וגם

 יעזוב ואנה, בתיבה כלל מזה אין ,זרה עבודה וכעובד וכתועה כמת כמתעתע אומרו ועוד

 . בה שאין מה לדרוש וילך משמעותה

 . יחד דברים שלשה שדורש עוד ולא

 . ורמאי למזיד יחשדנו ואדרבה. תועה הוא ואיך לפניו חי יעמוד והוא מתל שיחשבהו ועוד

 . זרה עבודה וכעובד שיאמר זרה עבודה בזה נתן מי וגם

 .כלום זה כל על משיבה אמו שאין ועוד

 . שער בעל יאמר ומהראוי שעיר איש אומרו בכתוב להם הוקשה הנה אמנם

 '. כו ימושני אולי, שעיר איש אחי עשו הן ויאמר, מיותר הוא חלק איש ואנכי אומרו ועוד

 אלא, ספק בלי אדם ככל רק היה כן ולא, שער מציאות שום בלי יראה חלק שאומרו ועוד

 . חלק יאמר ואיך, שער כאדרת שהיה כעשו משונה שאינו

 , אחת טענה היא 'כו אחי עשו הן אומרו כי אומר גמרו כן על

 . שנית טענה היא 'וכו ימושני אולי ואומרו

 

 שלשת כי והוא ',כו שיידן גבר שעיר איש ואמרו, האלה השלמים דרכו זה דרך פי ועל

 ולרבקה ליצחק היה מוסכם דבר כי. בו דרכנו אשר בדרך ידרכו כולם יחד האלה השלמים

 שחלקו ל"ז כמאמרם, הזה העולם ניתן ולעשו הבא העולם ניתן ליעקב כי, ועשו וליעקב

, הזה העולם רשיי הבא בעולם ונחלה חלק לו היה ולא חיצוני מכח שהוא עשו, העולמות

 מאמר וזה. הבא העולם תנתן להם, ממעל אלוה חלק ירכו יוצאי נפש וכל הוא קדוש כי ויעקב

 הטומאה מכח שיידן גבר אחי עשו הלא הזה בדבר תכניסני זה למה לאמו שאמר, האחד

 חלקיה'  ולהיות ,יעקב עמו ה' חלק כי ,חלק איש ואנכי, הזה העולם טוב יאות ואליו, והשדים

 לי וטוב, למעלה כמדובר לו לתת חפץ שאבי מה הוא אשר, הזה העולם טוב לחמוד בצע מה

 .בשלו אחד כל יעמוד טוב וטוב, הזה העולם מטוב הבא בעולם ואדבק נפשי אמרה ה' חלקי

 

 . כפשוטן באות חלק מלת נקודות אין כי ראה לוי' ור

 אך, ממנו דור בכל לצאת העתידים מהצדיקים וכיוצא ביעקב אלא צודק האמור כל אין כי ועוד

 ויהיו הזה העולם גם מהם יגרע למה, הבא מעולם ימנעום עונותם אשר בעבירות המסתבכים

 . מעשו גרועים

 אחי וחלק, ה' חלקי כי אמי ידעת הן, לאמר מאמו יעקב שאל אשר היא זו טענה כי אמר לכן

 על הוא דעתך אפשר אך. העולמות חלקנו כאשר לו כראוי לעמוד אחד לכל טוב, הטומאה

 חלק גם אטול לי וטוב, עונותיהם על הבא לעולם זוכים בלתי בהם יהיה אולי כי, חלצי יוצאי

 הזה העולם שניהם גם ישכלו ולא, לפחות הזה עולם ליהנות מבא להם ויהיה הזה העולם
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 ידמו אחריו חסיםייהמת ורעיו הוא כי', וכו אחי עשו הן כי תראי אל לה אמר לזה, הבא והעולם

 את מין מוצא כי, בשערות כמוץ שיעשה בו העונות יתדבקו הטומאה מכח להיותו כי ',כו לקווץ

 בהם נדבק שיעשו העונות טומאת חלאת ואין הקדושה מכח הם ישראל אך, בו ונדבק מינו

 ואמר'. כו שחרחורת שאני תראוני אל פסוק על אצלינו כמבואר, בחלק כמוץ אם כי, בעצם

, אדם של בידו העונות טהרת היות אל היד משל והוא, יוסרו ידו שבהעברת ראשו על ידו ונתן

 מכפר הכפורים יום ואז. ראשו על ושורה עליו הנקרא ואלוהי אל בתשובה לשוב בבחירתו

 שהם גם יחטאו אם זרעו גם כן ואם. תשובה ידי על לםווכ. כפרה חלוקי מארבעה כנודע

 עצמם מפאת הם קדושים אלא, רובץ חטאת לפתח כן הגורן בשפת כעומד, לכך מעותדים

 חלק אומרו ובזה. הזה בעולם הם גם להם בצע מה כן ואם, הבא לעולם ויזכו יטהרו ובקלות

 בלשון דאפקיה אלא, שער בעל שהיה לומר ענינו שעיר איש אומרו וגם. נקודותיו פי על יתכן

 'וכו הזה ביום כי מפסוק והביא. לכפר שעיר בו שנאמר הכפורים יום אל ולרמוז לומר שעיר

  :טעמים משני

 . יום של עיצומו רק לנו שאין הבית[ חורבן] אחר גם לכלול .א

 יום עם בתשובה תקנתו אדם של שבידו שהוא פירוש ראשו על ידו ונתן אומרו על .ב

 לבין בינו המבדילין ראשו שעל עונותיו מעביר הכיפורים ויום תשובה ידי שעל, הכפורים

 על 'וכו יכפר הזה ביום כי יתברך הוא שאומר ד"בס אצלנו ככתוב הכתוב עניין וזה. ואלוהי

 .באמת המטהרת ראויה בתשובה תטהרו ה' שלפני מנת

 

 נמצא לוי' ר בדברי כי לומר .ליה היא שאילה ולא לה שאיל הוא לא אמרו יצחק רבי ובא

 שמועיל הכפורים יום על לדרוש שעיר בלשון ושנה, שער בעל הוא שעשו הוא שעיר שאומר

 זה ועל. ל"רז דרשות רוב כדרך שעיר נאמר הכפורים ביום כי שוה גזרה דרך והוא, ליעקב

 השאלה שבדרך אלא שעיר שמו אין כי, המלה אל שאיל עשו כי נמצא כי יצחק רבי הקשה

 יום עניין על ומושאלת בעשו היא כי שם מושאלת התיבה וגם, שער בעל להיותו שעיר נקרא

 הוא כי ,ליה שאילה איהי ולא לה שאיל הוא לא אמר זה ועל. בו ונדרשת יעקב של הכפורים

 ונשא שהביא הכתוב והכריחו. באמת היה הטומאה וכח שד כי שעיר נקרא שהוא אלא. דוחק

 . ידבר הנזכר השעיר שעל ידוע כי, עליו ונשא לומר לו שהיה לו שהוקשה', וכו השעיר

 

, חטאתם לכל פשעיהם כל ואת ישראל בני עונות כל את עליו והתודה נאמר למעלה כי ועוד

 ופשעיהם עונותם כל את' וכו ונשא לומר לו והיה, באחת יצוה ואיך, עבירות מיני שלשה שכלל

 איש הוא הידוע כלומר השעיר ונשא, דורשני אלא אומר המקרא אין כי אמר לכן. וחטאתם

 הפשעים נזכרו לא כן על כי תם עונות עונותם כל את ,שעיר איש אחי עשו כנאמר שעיר

 שד הוא שעיר נקרא ובכן, עצמו נפש איכות היה ועזאזל סמאל כח עיקר כי והוא. וחטאות

, עליו הסמיכה ידי על השעיר על ישראל עונות של הטומאה כחות כל עליו הנושא והוא, ממש

 העולמות חלקו מאז כי לרמוז אביהם שם על תם הנקראים ישראל הם תם עונות כל את
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 הבא בעולם לו חלק ולא, הטומאה עיקר הוא כי הזה העולם לו לקח עשו, ועשו יעקב והכחות

 כחות הם הן בו ישמח אשר עשו חלק ולכן, הוא קדוש כי הבא העולם לו לקח ויעקב, הקדוש

 .לו ויערבו הם לחמם כי, תם עונות ידי שעל הטומאה

 

 רשומש וגזע הוא שד כי, בעצם שעיר איש הוא אחי עשו הן, אמו אל יעקב דברי יהיו ובזה

 העונות טומאת אין הקדושה ידי שעל חלק איש אנכי כי, ישראל עונות הנושא והוא סמאל

 לו אשר לו ויהי, הבא מעולם רק עיקר לעשות אומב לי יהיה זה לפי יתכן ולא, ובזרעי בי נדבק

, וזרעו יעקב של החלקות על תם קראו יתכן תם עונות באומרם וגם, חלקו הוא כי הזה בעולם

 ויצמד על( כג כ רבה במדבר) ל"ז כמאמרם, קדושתם מצד הטומאה בעצם ידבק לבלתי

 ה'ב הדבקים ואתם בקדושה אך, בזרוע בעצם נדבק הבלתי כצמיד שהיה פעור לבעל ישראל

 שאם להם שהוקשה והוא '.כו כמת כמתעתע בעיניו והייתי פירושו כן ידי ועל. ייעצמ דבקות

  .בעצם לו היה מתעה והלא, הדמיון ף"בכ יאמר איך, אביו את שמתעה הכונה

 

 מאי, כתועה לומר לו היה, תועה עצמו שהוא הכונה ואם, כמתעה לומר לו שהיה ועוד

. בה להבין האפשריות ההבנות כל אל לרמוז מורכבת זו תיבה ואמר גזר כן על ?כמתעתע

, כתועה אמר, בעצמה בודדת מלה מתעתע ולהיות, ראשונה אותיות השלש שהוא כמת ואמר

 מעשה המה הבל א"כד ,זרה עבודה כעובד אמר, כפולות אותיות של זה בלשון שנאמר ועל

 . זרה בעבודה הנאמר תעתועים

 

 אשר כרשע הוא ,כמת בעיניו ואהיה אני יעקב כי ויכיר אבי ימושני אולי הלא אמר כי ענייןוה

 ואיה, רצונו הפך לעשות לבו את ולהכעיס אחי את לגזול פני שמתי כי בראותו, מת קרוי וייבח

', וכו ולא עולה יעשו לא ישראל ובני, תרמית לשון בפי ולהמציא מרמה ולעשות ומוראו כבודו

 רצון עבור הוא החטא שעיקר, למה, זה בלשון ואמר. ו"ח הרשע שהוא למת יחשבני באופן

 . המות בייותתח הפכו וזה, ימיך יאריכון למען בו שנאמר הכבוד הפך, והכעיסו אביו

 . מעשו שחמדתים הזה העולם מטובות עיקר בעשותי לתועה יחשבני שנית

 בעולם כמואס הזה בעולם בבחרי נמצאתי שולחנות לשתי זוכה אדם כל לא הלא כי שלישית

 והבאתי אלו דברים מכעס כן ועל. כנודע זרה עבודה עובדל דומה וזה חלילה בו כופר או הבא

  '.וכו קללה עלי

 הכתובים בהמשך בו דרכנו אשר דרכנו באצבע מורה( י סה רבה בראשית) ל"ז מאמרם הנה

 .אומרו הוא בו נוייה אשר הכתוב והנה. הכתובים המשך אל ונשוב. יחטיא ולא

 

ע ְבֹקִלי ְוֵלְך ק   יג ְך ְשמ  י ִקְלָלְתָך ְבִני א  ר לֹו ִאמֹו ָעל   : ִלי-חו ּתֹאמֶּ

 ייגד עורות את אליו לאמר היתה ',וכו אבי ימושני אולי אומרו אל המקובלת התשובה הנה

 חששתו על לחוש אנושיות מתחבולות עיקר לעשות ראתה לא אך'. וכו אלביש העזים
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 ומי. ו"ח קללה עליו הביא בסכנת עצמו להביא מספיק זה אין כי העזים ייגד עורות בהלביש

 מחלקת או ידיו מעל העור ישמט אולי או. אדם לשערות העזים שערי בין אביו יבחין אם יודע

 השיבתו כן על. ופניו במצחו ימששנו או וירגיש העור וינדנד קצת בחוזק ימשמש או צואריו

 . הלז האסון יקרך לא כי תירא אל לאו או למששך בלבו יתן אם לומר 'וכו עלי ואמרה בחכמה

 

 לעשות רק אחיך את לנצח או ברכות להנאת הזה במעשה רוחך על יעלה שלא בזאת אך

 הווז. נזוקין אינן מצוות בדרך הולכי בידנו הוא גדול כלל כי, בכסלך יהיה ה' אז כי, אמך מצוות

 לעשות לשמי תהיה הקיחה גם ומעתה, ןותכו שלכך בזאת אך לומר בקולי שמע אך אומרו

 .לי קח ולך אני אמך כי ימצוות

 

ֲאשֶּ  יד ִמים כ  ְטע  ש ִאמֹו מ  ע  ח ו ָיֵבא ְלִאמֹו ו ּת  ְך ו ִיּק   : וב ָאִביר ָאהֵ ו ֵילֶּ

 עשה והוא, לשמה הקיחה שתהיה רק אמרה לא היא כי, הצווי על שהוסיף הכתוב הורה

 לאמו עשה אלה שלש ויבא ויקח וילך, וההבאה והקיחה ההליכה לשמה הפעולות שלשת

. זירוז מיני בכל הזדרזה גודל הכתוב סיפר ועתה. המצוות לעשות אמו שהיתה למה כלומר

 אם לפניו הבא זה הוא מי להכיר מקום היה עדיין, מיצחק יחסר הראות שחוש אף כי והוא

 או יעקב קול הקול אם להבחין השמע בחוש והוא. הנותרים חושיו בארבעת עשו או יעקב

 לי ועשה לעשו צוה כן כי .אהב אשר המיוחדים מטעמים לו יביא אם הטעם ובחוש, עשו

 יותר החביב אופן בלא מינים משאר תבשיל ועושה משנה היה ואם. אהבתי כאשר מטעמים

 בגדיו ריח את בהריחו הריח בחוש גם ,אהב כאשר נצטוה אשר הוא עשו לא כי יכיר

 אביו שימושנו המישוש בחוש וכן. הוא יעקב כי יכיר ובהעדרן בהן עשו ישמש אשר החמודות

 אביו לפני יעקב קול ישמע בל התחכמה אשר כתבנו הלא השמע בחוש והנה. שעירות ידיו אם

. עמו ושוברו קול יצא באופן המדבר עשו כאילו ומורים מוכיחים דברים קול בקול יתן זולתי

 אמו ותעש אמר הטעם חוש על, הנותרים בשלשה הבחנתו גם ממנו להסיר עתה ובאה

 .לעשו צוה כאשר שהוא אביו אהב כאשר מטעמים

 

ת טו ח ִרְבָקה אֶּ ר ִאָּתּהִבְגֵדי ֵעשָ -ו ִּתּק  ֲחֻמֹדת ֲאשֶּ ָגֹדל ה  ָביִ  ו ְבָנּה ה  ְלֵבש ב  ֲעֹקב ְבָנּה י  -תאֶּ ת ו ּת 

ָּקָטן  : ה 

 כאמרי לעשו החזיקו כן ידי שעל הגדול בנה עשו בגדי את רבקה ותקח הריח חוש ועל

 אל חששה ולא לקחתם עצמה הכניסה זה חוש חששתן ולתקן'. וכו בגדיו ריח את וירח הכתוב

 . לזולתו בגדיו נלקחו כי בראותו עשו הקפדת

 

  אמר המישוש חוש ועל

לְוֵאת ֹעֹרת ְגָדֵיי ָהִעִזים ִהְלִביָשה  טז ל-ע  ָּואָריו ָיָדיו ְוע  ת צ  ְלק   : חֶּ
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ל יח ָּתה ְבִניאָ -ו ָיבֹא אֶּ ִני ִמי א  ר ִהנֶּ ר ָאִבי ו יֹאמֶּ  : ִביו ו יֹאמֶּ

 הברת על בפרט אביו את לנסות להיתח והיחל, לבב במורך נכנס יעקב היה עדיין אלה כל ועל

 בא כי לאביו השמיע טרם כן על, מהותם תשתנה לא כי הפחד עיקר היה בו אשר, הקול

 נתפס היה לא עדיין אז כי, יבחין אם לראות ,אבי לומר לפניו קולו השמיע, מטעמים לו להביא

 אביו בלב נתן עליו ה' ובחמלת. אבי ואמר הקדים לכן, לבקרו בא כי לאמר יתנצל כי, כגנב

 .בודאי ליעקב אותו כמחזיק ולא כמסתפק בני אתה מי ויאמר יענה

 

ר  יט לו יֹאמֶּ ר ִדב  ָאִביו ָאֹנכִ -י ֲעֹקב אֶּ ֲאשֶּ ָך ָעִשיִתי כ  ָאְכָלה ָנא ְשָבה וְ -י קּוםְרָּת ֵאלָ י ֵעָשו ְבֹכרֶּ

ָך ְפשֶּ ִני נ  ֲעבּור ְּתָבֲרכ   : ִמֵציִדי ב 

 עשו תייישה שומעו טרם אם ומה הדברים וחומר וקל, בעזרי הוא ה' הלא בלבו יעקב אמר אז

 יעקב אני אם ספק המטילים דברים הם אשר, עשו את צוה אשר םמטעמי שהבאתי או, בכורו

 שאזכיר וגם, עשו שאני אליו באומרי כן ואם, קולי הכיר ולא אנכי מי בקולי בי נסתפק, עשו או

. עשו היותי צד אל יטה הלא, צוהו אשר המטעמים ואביא, לעשו דבר אשר המיוחדים הדברים

 יתכן, אנכי במלת נפסיק שלא אף, בהחלט כמהתל יראה ולבל ,עשו אנכי לאמר כח עצר לכן

 בדבר במקומו ונכנס ממנו לקחה כי, הבכורה בבחינת עשו אל איכותו נתהפך כי בלבו כיוון

 לו רמז איך כתבנו והנה. בכורך היותי בבחינת כלומר בכורך עשו אנכי אומרו וזהו. זה

 .אמו לו שרמזה סימנים בשלשה

 

 נפש אמו לו הזכירה שלא מה ,נפשך תברכני אמר כי ,דבריו סוף אל לב לשית ראוי ועדיין

 דבריו מגיד מי, נפשי תברכך אמר עשו אל יצחק שבדבר ואף. ה' לפני ואברכך רק, כלל

 הנה אך. בעלה נפש את להזכיר שלא ראתה מה וגם, אמו פי על רק ידע לא והוא, ליעקב

 שהצרכתיך מה אביו לו שאמר, ברשעתו רק, נפשי תברכך לו נאמר עשו בצדקת לא כי כתבנו

, לברכך היא ותחפוץ נפשי אל תתקרב זו מצווה ידי שעל כדי הוא, לשתתברך מטעמים עשות

 בברכה נפשו תגעל בל, מיעקב זה דבר הסתר רבקה כוונת להיות לכן. ממך רחוקה היא כי

  .ליעקב נאותות טוב ברכות יברכנו ולא אביו בעיני הוא רע כי, לעשו המיוחדת

 

 כתבנו כאשר, לברכו יצחק חפץ היה רוחניות ברכת כי לו לרמוז בקשה גם אם כי עוד ולא

 המורה נפשי תברכך בעבור אמר אשר עשו אל יצחק מאמר הסתירה כן על ,ה' לפני באומרו

 אמר כן כי בחכמתו דן, אביו לפני עשו היה אשר הגדר מאד יודעת נפשו כי יעקב אך. הפכה

 כי וישפוט יצחק ירא למען כן אמר, עשו היותו האמין יצחק בידי להחזיק זה על נוסף, אביו לו

 אומרו וזהו, אביו נפש לשתברכנו הכנה ושצריך נפשו מרת יודע הוא כי, ספק בלי הוא עשו

 .ממנו ותרחק ברכה מעשו תחדל זו מצווה בלעדי כי להורות, ולמעלה זה במקום 'וכו בעבור

 

ל כ ר ִיְצָחק אֶּ ה ְבנֹו-ו יֹאמֶּ יָך ְלָפָני-מ  ר ִכי ִהְקָרה ְיהָֹוה ֱאֹלהֶּ ְרָּת ִלְמצֹא ְבִני ו יֹאמֶּ ה ִמה   : זֶּ
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 הקול הברת כי, ולכאן לכאן פנים ראה כי, יעקב או עשו היה אם בדעתו גזר לא כה עד והנה

. יצחק אליו דבר אשר הדברים הן הן כי, המדבר עשו פי כאילו יורו ודבריו, יעקב היותו תורה

 מיהרת זה מה ואמר, דבר של אמתו על לעמוד ולדרוש לחקור בקש, בקרבו נדון ובהיותו

 יעקב אל אמר ולא ,בנו אל הכתוב אמר בעיניו שקול הדבר ובהיות. ד"בס יתבאר כאשר ',וכו

 איזה ידע לא אך, בנו שהיה רק ידע לא כי, היולי לשון בנו אל רק, זה שאחר בפסוק כאשר

 להתברך ראוי בלתי ידעתיך הלא כלומר ,למצא מיהרת זה מה אמר הדבר ולחקור. מהם

 כאילו, עשו אתה אם למצא מיהרת ואיך, הכנות לו הרבה כן על כי, למעלה כתבנו כאשר

 ביד המציאות שאין היות עם מיהרת ואמר. ליעקב רק זה יאות ולא, אחריך רודפת הברכה

 אולמצ וזכית בתשובה שחזרת אפשר כי גם יאמר אך, מהרת שיאמר למוצאה למהר מוצאה

 ',וכו הקרה כי והשיב בדברים הבין ויעקב. למצא כדי וזכות הכנה לעשות מהרת זה מה, מיד

 כי בזכותך רק, לפני ה' המציא בזכותי לא, להתברך והגון ראוי ובלתי עשו אנכי כי גם לומר

 על יעקב היותי תדין ולא. היה לצורכך כי הנאתך לקרב לפני אלוהיך שהוא למה ',וכו הקרה

 עד כי. בפח ונלכד הפחת מתוך נס והוא. למעני ולא הדבר עשה זכותך כי, למצא שמיהרתי

, יתברך שמו מזכיר אותו בראותו עתה אך, עשו או יעקב היה אם מסתפק יצחק היה כה

 שגור שמים שם אין עשו כי אני יודע כי יעקב אם כי זה אין בלבו אמר אז, ה' הקרה באומרו

 .(טו סה רבה בראשית) ל"ז כמאמרם בפיו

 

ל כא ר ִיְצָחק אֶּ ה ְבִני ֵעשָ ָנא ו ֲאֻמְש -הי ֲעֹקב ְגשָ -ו יֹאמֶּ ָּתה זֶּ א  ֹ -ו ִאםָך ְבִני ה   : אל

 עתה כי, הקודם בפסוק אמר כאשר בנו אל אמר ולא ,יעקב אל יצחק ויאמר אומרו יהיה וזה

 רצה ולכן יעקב היותו הוראת באמריו גם, קול הברת איכות זולת עתה כי. ליעקב החזיקו

. מקודם כן אמר שלא מה ,ואמושך נא גשה ואמר, בעצם הדבר לאמת, במשוש עתה לנסותו

 זה ואומרו, פעמים זה בני אומרו אך, לא אם עשו האתה ואמושך נא גשה יאמר מהראוי והנה

 לבן חסייהתת לו שאמר ,בני אליו ויאמר אומרו על למעלה שכתבנו במה יאמר אך. מיותר הוא

 יעקב כי עתה לו מתאמת שהיה למה לכן, לברכה לזכות מה בכשרות אלי מתדמה כלומר לי

 רואה אני כי ,ואמושך נא גשה אמר, שמים שם בהזכרת כשרון הוראת על היה הלא, הוא

 האתה כלומר ,עשו בני זה האתה ואומר מתמיה אני כן על כי, לי מתדמה כלומר ,בני היותך

 ,עשו בני ה' הקרה האומר זה האתה כמתמיה הכתוב ושיעור. עשו בהיותך לבני חסיימת זה

 .לא אם וזהו, יעקב יהיה או

 

ל כב ש י ֲעֹקב אֶּ ֹּקל קֹול י ֲעקֹ ִיְצָחק ָאבִ -ו ִיג  ר ה  יָ יו ו ְיֻמֵשהּו ו יֹאמֶּ ִים ְיֵדי עֵ ב ְוה   : ָשוד 

 קומתו מלא נופל והיה, ברכיו על מים ונשפכו, לאחוריו יעקב שנרתע( שם) ל"רז אמרו והנה

 אני כי תשתע אל, אליו אמר ה' וגם, צדיו משני מלאכים שני ה' שלח לולא, הפחד מרוב

 כי, וימושהו יעקב ויגש יאמר די והיה ,אביו יצחק אומרו יתור אל שכל בשום ואפשר. ךאלוהי

 לבן מחזיק אותי הלא אמר כי, קללה עליו להביא אסון יקרנו ולא לגשת זה בטחון יעקב ראה
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 יצחק אל יעקב ויגש וזהו. יקללני לא איפה כן ואם, ה' הקרה כי אומרי על, אליו מתדמה לו

 זה מה על לדעת לב בשום והוא, שוימושהו במה עזרו ה'ו. לו מתדמה אביו שהוא במה אביו

 פן מיראתו היה אמנם. ידיו על היו עזים ייגד עורות והלא(, ל"הנ) ל"ז כמאמרם רעד אחזתו

 מחלקת העזים עור ויתנדנד מה בדוחק ימשש פן או, אדם בן לשערות עזים משערות יבחין

, בקלות ידיו בנגיעת רק בעצם משמש שלא עמו היה ה' אך, ורגז פחד כן על, וירגיש בשרו

 .בצהרים ממשש מגזרת וימששהו אמר ולא ,וימושהו אומרו וזהו

 

  :בחינות בשתי כי, לומר והידים הקולות בכפל יכוין '.וכו קול הקול ויאמר

 . עשו היותו יראה הידים בחינות ובשתי ,יעקב היותו יראה הקול

 

  :הם הקול ובחינות

 . הקול הברת .א

 זה קול אמר שניהם ועל, שמים שם שהזכיר ,אלוהיךה'  הקרה כי באומרו, הקול דבר .ב

 על הוא והשני, ההברה על הוא הראשון כי מלא והשני חסר הראשון כן שעל ואפשר. פעמים

 . בפיו שגור שראה מהשם אות היא ו"הוי וגם. ההברה אל ועיקרית תייהתוכ האמירה

 

  עשו ידי והידים

 . שעירות בממשות .א

 .עשו ידי מעשי היותן שיורה, עשו אל בשאלתו אהב כאשר מטעמים עשהש, ידיו בפועל .ב

 

 : ָדיו ִכיֵדי ֵעָשו ָאִחיו ְשִעֹרת ו ְיָבֲרֵכהּויָ ָהיּו -ְולֹא ִהִכירֹו ִכי כג

 ראה מה כן ואם, שקול הדבר היה כן ואם, משניהם צד כל להורות סימנים שני היו והנה

 ויהיה, להקל ברכות ספק בעיניו יהיו לפחות או, האחר הצד מאל עשו היותו צד אל להטות

 יותר כי, הוא ההתנכרות צד אל שנטה מה לומר ',וכו הכירו ולא אמר לזה. תעשה ואל בשב

 ועשה הכירו לא כן ועל, הקול הברת ממשות מאל המישוש חוש ממשות אל להטות ראוי

 .תעשה ואל בשב היה ולא ,ויברכהו וזהו פועל

 

ר ָאִני כד ה ְבִני ֵעָשו ו יֹאמֶּ ָּתה זֶּ ר א   : ו יֹאמֶּ

 הוראת על תמיה עדיין שהיה גם, להיבתח מאשר עשו היותו אל דעתו נטתה שעתה ולהיות

 עם לבן חסיישתת זה אתה היתכן כלומר ,עשו בני זה אתהה נאמר להימתח כן על, הכשרות

 אמר ולא ,עשו בני זה אתה ואמר בתימה היקל הגוף ממשות שראה עתה אך, עשו היותך

 הוראות על מה בצד לבבו מתחמץ שהיה עם, כמאז תמיהתו גדלה לא כי, א"בה האתה

 . הכשרון
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 מה כן על. הקול בהברת יותר להתחזק כדי זה אתה לשאול לחזור רצה יתכן ,אני ויאמר ושב

 נכרת הקול הברת אין אחת שבמלה כדי ,אני רק עשו אנכי אמר ולא, ביותר קיצר יעקב עשה

 הברת נקודות בשתי כמעט יורגש שלא אני אם כי נקודות שלש שבה אנכי אמר לא וגם. יפה

 .מאומה דבר לא שיצא עד כן אחרי וגם. להבחין הקול

 

ְפִש  כה ְכָך נ  ן ְּתָברֶּ ע  ִגָשה ִלי ְוֹאְכָלה ִמֵציד ְבִני ְלמ  ר ה  שי ו  ו יֹאמֶּ גֶּ  : ל ו ָיֵבא לֹו י ִין ו ֵיְשְּת לֹו ו יֹאכ  -י 

, ובמישוש בשמע בשניהם יצחק נסה, איננו כי הראות זולת, החושים מארבעת כי להיות והנה

 בשנים כן פי על אף לנסות רצה, המישוש אל מה בצד נוטה היותו עם, שקול הדבר היה עדייןו

 עשו אל צוה כאשר, אהב אשר המטעמים הם אם לראות הטעם בחוש והיחל. האחרים

 וגם, אהב מאשר היה אם כלומר ,בני מציד ואוכלה לי הגישה ואמר, אהבתי כאשר באומרו

 ואף, לצבי גדי טעם קרוב כי, הרגיש ולא ויאכל. נצודת בלתי בהמה טעם או צבי טעם שיהיה

 .לגדי צבי שבין הטעם הפרש בדקדוק ןויכו לא ןייה שבעריבות למען, ןיי לו ויבא כן פי על

 

ר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו ְגָשה כו  : י ְבִנילִ -א ּוֲשָקהנָ -ו יֹאמֶּ

 ואריח גשה יאמר אם כמכביד יראה ולבל, הריח בחוש לנסות רצה, הבחין לא שבזה ובראות

  – כאומרו היה וכן, יריח שבהגשה כדי ,בני לי ושקה נא גשה אמר, בגדיך ריח

 

ק כז ש ו ִיש  ח-ו ִיג  ת לֹו ו ָיר  ר ְרֵאה ֵר ֵריח  ְבָגדָ -אֶּ ר ֵבֲרכֹו יח  ְבִני ְכרֵ יו ו ְיָבֲרֵכהּו ו יֹאמֶּ ה ֲאשֶּ יח  ָשדֶּ

 : ְיהָֹוה

, נפשו עם נפשו והתקשרות התערבות לתת יהיה הנשיקה אל וטעם '.וכו וירח לו וישק ויגש

 עשו כי בדעתו גמר זה ידי על ואז. ויחי פרשת ד"בס נבאר כאשר הנשיקה עניין הוא כן כי

 '.וכו בני ריח ראה ואמר, היה

 

ן כח ץ ְוֹרב לְ -ְוִיּתֶּ ֵני ָהָארֶּ ִים ּוִמְשמ  ָשמ  ל ה   : ִתירשָדָגן וְ ָך ָהֱאֹלִהים ִמט 

 ויחזור יתן לומר( ג סו רבה בראשית) ל"רז שהוצרכו ויתן של ו"וי אל לב לשים ראוי הנה

 מדבר שהיה ואחשבה. ראה לו שיאמר יצחק ידבר מי אל ',וכו ריח ראה אומרו אל גם, ויתן

 החיצוני שדה איש, הוא רע כי, עשו את לברך יתברך הוא ימאן פן מיראתו והוא, יתברך עמו

 ל"ז כמאמרם והוא', וכו ראה ה"להקב אמר כן על, היה עשו כי חשב והוא, הטומאה שדה הוא

 כריח שאינו ,בני ריח נא ראה יתברך לו ואמר, עמו עדן גן שנכנס( יח סה רבה בראשית)

 תפוחים שדה הוא, ה' ברכו אשר שדה אותו כריח רק, ה' ברכו לא אשר החצוני שדה

 גם הנזכר השדה את ובירך שנתן כמו ',וכו לך ויתן ולכן אליו הברכה נאותה כן ואם, הקדוש

 ראש על נוסף לומר ו"הוי יהיה כן גם, שאמר בני אל יחזור ברכו כאשר אומרו ואם '.וכו ויתן כן

 '.וכו לך יתן ועוד, ברכו
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 אך, הרחמים דתימ ידי על גבר יבורך יקרה הנה לומר ',כו ראה יתברך אליו כמדבר יאמר או

 כן על, מזה למעלה אין לרחמים לו מתהפך הדין שגם בהיות אך, עמו תסכים לא הדין דתימ

, מבורך הוא כבר הרחמים מצד כי, הדין מפאת אליו הברכה נאותה הנה, יתברך אליו אמר

 הוא ה' ברכו כבר אשר יורה זה כי, עדן גן כריח הוא ,שדה כריח בני ריח ראה אומרו וזה

 וזהו. יברכהו הדין דתימ שגם אם כי לברכו עתה אוסיף מה כן ואם, הרחמים דתימ לפחות

 העדר בשנת שגם היה הברכות בכלל ה' ויתן, ה' אותך שבירך כמו כלומר ,האלוהים לך ויתן

 אף ענייןכ ותרוש דגן רוב לו יהיה ,הארץ ומשמני בלבד השמים מטל יבורך מאשר מטר

 .טל יערפו שמיו

 

ְבדּוָך  כט ֲחוּו[ ְלָך ְלֻאִמים ֱהֵוהי ע  ֲחוֻ( ]ְוִיְשּת  ִמים )ְוִיְשּת  חֶּ ְגִבי ע  ָך יָך ְוִיְשּת  ר ְלא  ֲחוּו ְלָך ְבֵני ִאמֶּ

יָך ָברּוְך יָך ָארּור ּוְמָבֲרכֶּ  : ֹאֲררֶּ

 .למעלה מפורש

 

ת ל ר ִכָלה ִיְצָחק ְלָבֵרְך אֶּ ֲאשֶּ ְך ָיצֹא ָיָצא י ֲעֹקב ו יְ -ו ְיִהי כ  ָחק ָאִביו ְוֵעָשו ֵאת ְפֵני ִיצְ ֲעֹקב מֵ י  ִהי א 

 : ָאִחיו ָבא ִמֵצידֹו

ם לא ש ג  ע  ִמ -ו י  ְטע  ר ְלָאִביו ָיֻקם ָאבִ הּוא מ  ֲעֻבר ל ִמֵציד ְבני ְויֹאכ  ים ו ָיֵבא ְלָאִביו ו יֹאמֶּ ֹו ב 

ָך ְפשֶּ ִני נ   : ְּתָבֲרכ 

 להתעכב המתברך[ דרך] היות שעם, אביו לפני עודנו עשו לפני יראה בל יעקב יראת הורה

 צאת תייוהו, הברכה כלות תייהוו כי עד נחפז אם כי, עשה כן לא הוא אך, המברכו לפני מעט

, אחד רגע היו יחד כי, להדדי ותייהו הוקשו, לו שחוצה והחצר, יצחק שם אשר מהבית יעקב

 ומהמקום יצחק שבו מהחדר יציאות שתי שהן, יצא יצא אך ויהי' וכו כלה כאשר ויהי וזהו

 זה, היה מפולש יצחק בו שהיה שהמקום( כז רמז תולדות ילקוט) ל"רז אמרו והנה. לו שחוצה

 .מכאן יוצא וזה מכאן נכנס

 

 ,אך אומרו וזהו, פסיעות שתי גמר לא כי ,אך מלת מיעוט וגם יצא יצא מלת שכפל ואפשר

 . פסיעות שתי הן יציאות שתי על מיעוט שהוא

( ב סז רבה בראשית) ל"רזל גם ומה, יתברך השגחתו מגיד שהכתוב זה הפך אפשר או

 מה ספרו אחר יאמר ובזה, יתאחר למען קושר שעשו צבי כל מתיר היה שהמלאך שאמרו

 שתי יצא שכמעט ,יצא יצא אך ויהי' וכו כלה כאשר כי, עשו אויב טרם לצאת יעקב שמיהר

 כי, ההוא החפזון כל צריך היה לא יעקב את ה' שבאשר פי על אף, כמדובר גמורות יציאות

 ויעש( לא) וזהו, כן אחרי עד המטעמים עשה ולא בלבד מצידו בא עשו עדיין אלו יציאות אחר

 '.וכו הוא גם

 

ר לֹו ִיְצָחק ָאִביו ִמי לב ֹ -ו יֹאמֶּ ר ֲאִני ִבְנָך ְבֹכְרָך ֵעָשוָאָּתה ו י  : אמֶּ
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 כמתמיה שאמר ר"תבי בטעם אני מלת והיות '.וכו אני ויאמר אתה מי אביו יצחק לו ויאמר

 אני במלת האריך כן על, הולדי מאז יותר אלי תתנכר עתה האם כלומר ,אתה מי אומרו על

 לדעת הוא ואם, אני מי להודיעך צריך אני האם, ואומר ומצטער כמתמיה קול והנמכת ר"בתבי

 תלויה שהברכה כלומר, בכור אני אם ותשאל, הבכורה מכרתי אם שתסתפק, בכור אני אם

 .הברכות הפסיד לבל והיתל אני שבכור אודיעך, בזה

 

ד לג ד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגֹדָלה ע  ֱחר  ר ִמיְמֹאד ו יֹא-ו יֶּ ִיד ו ָיבֵ -ָצדה  ֵאפֹוא הּוא -מֶּ ל ִמֹכל א ִלי ָוֹאכ  צ 

ם ם ָּתבֹוא ָוֲאָבֲרֵכהּו ג  רֶּ  : רּוְך ִיְהיֶּהבָ -ְבטֶּ

 מי לומר החרדה היתה זה ועל עמו גיהינום שנכנס( שם) ל"רז אמרו והנה '.וכו ויחרד אז

  '.וכו ציד הצד הוא לו ואמרו, גיהינוםב נאפה מי איפה

 

 ולא מאד עד גדולה נאמר ובשני הנזכרות האלו החרדות שתי אל לב נשית דרכנו פי ועל

 הזה העולם היה עשו חלק כי, נעשה אשר כל את ידע יצחק כי כתבנו הנה אמנם. בראשונה

 לעשו, לו בראוי ולהחזיקו אחד כל את להגביר חפץ היה כן ועל, הבא העולם הוא יעקב וחלק

 הארבע כל כי שכתבנו למה גם ומה. למעלה כמדובר הבא העולם וליעקב הזה העולם טובות

 לו לאמר דעתו היה ולכן, בעשו המלכיות מויייתק, ולשעבדנו בעולם למשול העתידות יותומלכ

 את לשעבד זולתו מלכות ראש ירים לא, כולם יותומלכ הם ,לאומים לך וישתחו עמים יעבדוך

 :חרדות שתי חרד, מחשבתו נעשתה שלא בראותו ועתה '.וכו לאחיך גביר הוה וזהו, ישראל

 , חלקו שהפסיד עשו על אחד

 , הבא שבעולם חלקו הוא גם שהפסיד יעקב על והשנית

 כן שעל, שולחנות לשתי זוכה אדם כל לא הלא אמר כי, הזה העולם הבלי בטובות המירה כי

 העולם יילח ונחיה שנזכה כדי(, כא מד רבה בראשית) יותוהמלכ את לישראל בירר אברהם

 עשו דבר על ,יצחק ויחרד כן ועל, עשו מאבדת מאד גדלה יעקב אבדת כי ראה כן על, הבא

 , הזה בעולם ברכתו שאבד

 ,איפא מי לבו במרירות ואמר פירש השנית זאת היא ומה ,מאד עד גדולה חרדה שנית ועוד

 שהוא במה הבא העולם טוב ליעקב הומר האם כלומר, הזה בעולם איפא נוטל מי כלומר

 העתידות רוחניות ברכות ויאבד הבא לעולם גבוה לשלחן יזכה לא עתה כי, הזה בעולם איפה

 יפסיד לא כי נראה הנה לומר ,יהיה ברוך גם 'וכו ציד הצד הוא ואמר חזר אך. בהן להתברך

 . כיוון האחרות להפסידו לא כן ואם, יעקב את אהב כי שיתברך הדבר יצא ה'מ הלא כי, יעקב

 

 ויבא וגם ,ציד הצד היה, לצוד ומתאחר מלומד הבלתי הוא כלומר ציד הצד הוא הנה כי והוא

 בטרם נעשה זה כל כן פי על ואף, הרבה שהות צריך היה זה לכל כי ,מכל אוכל וגם לי

 צד הוא והוא, מטעמים ולעשות לצוד המלומד אתה הלא כי, הוא ה'מ כי יורה זה הנה ,תבוא

 עאייאסת ולא זכית שלא יורה זה הנה, באת לא אתה הכל ועל ואוכל וגם לי ויבא וגם להיתח
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 הברכות ,יהיה ברוך גם כי האחרות יפסיד לא ואברכהוש גם כי אומר אגזור לכן, מילתא לך

 . לעתיד כלומר יהיה וזהו, הרוחניות הברכות שיבורך הם גם הרוחניות

 

 ברוך גם רק פירש לא, ברמז רק הבא העולם טובות לפרש תורה של דרכה אין כי ולהיות

 על( יא סה שם) ל"ז כמאמרם יעקב את לברך יצחק עתיד היה אשר הברכה זאת והן ,יהיה

 .למעלה כמפורש ברכה ולא קללה עלי והבאתי

 

 לו שאמר הכוכבים אל שחוזר, זרעך יהיה כה אצל שכתבנו מה, יהיה במלת לו רמז ואפשר

 בושה להם יש והלבנה החמה כי והוא. כהם זרעך יהיה כה כך אחר לו ואמר, הכוכבים וספור

 באלה ל"ז כאומרם, לעולם יבושו לא הכוכבים אך, החמה ובושה הלבנה וחפרה, לבא לעתיד

 שלא, הבא העולם הוא ועד לעולם וזה, ככוכבים הרבים ומצדיקי על( יב א) רבה דבריםה

 יזכו זרעו שגם, יהיה באומרו פה לו רמז אפשר וזה. קץ עת עד יתענגו שם אם כי יבושו

 אין( ז מט רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו יעקב מזרע דור שבכל צדיקים מספר שהוא לברכה

 יזכו איך דבר ועל. הבא לעולם זוכים שיהיו זרעך יהיה כמנין צדיקים שלשים בו שאין דור לך

 כתבנו כאשר, צדיקים ישראל בהיות םיישיתק יהיה יצחק חרד כאשר שולחנות לשתי ישראל

 .המשיח לימות שנשארו ל"ז שאמרו מה או. רבקה דעת שהיה

 

ת לד ק ְצָעָקה ְגֹדָלה ּוָמָרה ִד -ִכְשֹמע  ֵעָשו אֶּ דְבֵרי ָאִביו ו ִיְצע  םבָ ר ְלָאִביו מֶּ ְמֹאד ו יֹא-ע  -ֲרֵכִני ג 

 : ָאִני ָאִבי

 על היה הקטנה החרדה כי, יעקב ברכת כפל ואשר. דבריו מתוך כלו אביו עניין הבין אפשר

 מאד חרדת לא אלי הנוגע על כי לי אוי אמר לכן, יעקב דבר על מאד עד והגדולה, עשו דבר

 ומרה גדולה צעקה צעק לכן. קלקלתו תקנת כאשר קלקלתי תקנת לא לכן כי, יעקב על כאשר

 שימשך, דברי על מאד עד נצטערת לא זה מה על לאמר, מאד יצחק שחרד מאד עד מגעת

 תאמר בל וכיוון. אבי אתה גם כי, אבי אני גם ברכני וזהו, אותו ברכת כאשר שתברכני מזה

 שנינו ונהיה אני גם שתברכני רק ממך אשאל לא כי, לך ואתננה ממנו ברכתו אסיר איך

 .לך הזאת הברכה באה ה'מ כי אחר, מבורכים

 

ָך לה ח ִבְרָכתֶּ ר ָבא ָאִחיָך ְבִמְרָמה ו ִיּק   : ו יֹאמֶּ

 לך המיוחדת כלומר, ברכתך ויקח במרמה אחיך בא הלא כי, לך אעשה מה אביו לו והשיב

 . אליך יצדקו לא לך יאותו לא אשר הבא העולם טובות ולכן, הזה העולם מטובת הוא

 

 ויקח אחיך בא אמר שלא בלשונו דקדק כן על, חוזרת בטעות מתנה הלא תאמר ושמא

 קבלת לא אך, בביאה רק מרמה יתהיה לא כלומר ,במרמה אחיך בא רק, ברכתך במרמה

 ה' בא כי עדן גן שדה ריח עמו נכנס הלא כי והוא, עצמית קיחה ברכתך ויקח רק, הברכה
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 הוא אשר לומר, אחיך אומרו אל במרמה יחזור אפשר גם. לקחה משלו כלוקח ומאתו, עמו

  – אמר אז ',כו ויקח אחיך הוא בזה כי אחיך המרמה בבחינת

 

ת לו ִים אֶּ ֲעמ  ה פ  ְעְקֵבִני זֶּ ר ֲהִכי ָקָרא ְשמֹו י ֲעֹקב ו י  ָּתה ָקח וְ ְבֹכָרִתי לָ -ו יֹאמֶּ ח ִבְרָכִתי לָ ִהֵנה ע  ק 

ר  ְלָּת לִ -ֲהלֹאו יֹאמ   : י ְבָרָכהָאצ 

 .ויעקבני יעקב שמו קרא הכי כי ובפועל בשם בעצם הרמאי הוא לומר 'וכו שמו קרא הכי

 

 שלא וזהו, יתברך הוא רק יעקב קראו יצחק לא כי וישב פרשת הזוהר ספרל גם ומה יאמר או

 הבנתי ועתה .יעקב שמו הוא ברוך הקדוש קרא הנה יאמר ,קרא אם כי, קראת הכי פה נאמר

, אחיו את עקב א"כד עקב יקראנו כן שאם, עשו בעקב אוחזת ידו היות על היה לא כי לדברים

 . יעשה אשר את ה' ידע כי, לעקבני עתיד שהיה, הוא אף, עתיד יעקב אך

 

 הלא כלומר ,פעמים זה ויעקבני אמר לזה, תלונה עוד לך ומה הוא ה'שמ כן אם תאמר ושמא

 . יסתר נוחם כן על פעמים זה היות אך, בשם שרמזו אחת בפעם די

 

 לקח בכורתי את אמר לזה, רבות פעמים גם ותכלול היולאנית יעקב מלת הלא תאמר ושמא

 לקח עתה הנה אך, והחרשתי לקח הבא העולם עניין בה יש אשר בכורתי את הנה לומר, 'וכו

 .הסבל כח כשל כן על, הזה העולם של הוא לי המיוחדת ברכתי

 

 בעקב תמשול ידינו כי על שהוא, עשו בעקב אוחזת וידו על למעלה שכתבנו במה יאמר או

 הבא לעולם לזכות קרבנות להקריב שהוא ,בכורתי את אמר לזה, אולב לעתיד עשו ממשלת

 לקח העקב טרם עתה שהוא מה על שהוא, עתה הנה אך, והחרשתי לקח הנה העקב שאחר

 .ברכתי

 

 עתה שעקבני במה לומר הוא אך. פעמים ויעקבני אמר ולא, זה מלת אל שכל בשום יאמר או

 הבא העולם לטובת הוא לקח בכורתי את והנה, הם שנים העולמות הלא כי, פעמים הוא בזה

 עתה כאילו נמצא, הזה העולם גם הפסידני עתה אך, הזה העולם אירש הלא כי, והחרשתי

 העולמות שני הפסידני נמצא עתה כי, בפעמים הוא זה פועל כי פעמים זה וזהו. הכל הפסידני

 .כאחד

 

 זה ויעקבני אך. וממכר למקח רק, לעקבה חשבתי לא בבכורה לי שעשה מה העניין שעור או

 לקח בכרתי את הלא כי, וזה זה עקבה שהיה למפרע מילתא איגלאי בזה לומר ,פעמים

 ברכתי לקח עתה הנה אך, החרשתי שם חלק לי אין כי באומרי ואני, הבא העולם מעין שהיה

 .אחד יום שניהם גם אשכל עתה כאילו, ומכאן מכאן קרח עתה נמצאתי, הזה העולם של
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 שמו קרא הכי כי, גרים שמא כי, יעקב מעקבת אפלא לא לומר ,הכתוב סוף אל ימשך או

 שמורה, יותר אפלא ממך אך ,פעמים זה היות על אתפעל כי האמנם ,ויעקבני כן ועל יעקב

 נדון תייה לא או, בקולו נסתפקת לא היתכן כי ,ברכה לי אצלת הלא כי, עמו שידך כמעט

 ידך נמצא עכשיו, לי ותתננה מרמה היה אולי, ברכה להאציל לך היה הספק ועל, בקרבך

 מעט הפסיק לכן, זה היקש ידי על רמאי אביו אל שקורא בעצם יראה ולבל. בעקבה כמעט

 .כאמור ההיקש אל שכוונתו עם, בינתיים האמור ויאמר וזהו, אצלת הלא לומר

 

ת לז ְמִּתיו ָלְך ְואֶּ ר ְלֵעָשו ֵהן ְגִביר ש  ן ִיְצָחק ו יֹאמֶּ ע  ִּת -ָכל-ו י  ָחיו ָנת  ֲעָבִד אֶּ ים ְוָדָגן ְוִתירש י לֹו ל 

ה ְבִני ֱעשֶּ ְכִּתיו ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה אֶּ  : ְסמ 

 לך אתן ומה, רבו קנה עבד שקנה מה כן ואם ,לך שמתיו גביר הן כי, אצלתי שלא נא ראה

 צר יאמר, אעשה מה ולך לומר לו שהיה ואאיפ ולך אומרו וגם, סמכתיו ואמר. שלו יהיה שלא

 אל זה וכל ',וכו ותירוש ודגן' וכו לך שמתיו גביר הן כי, הזה העולם טוב בעל עשו עליך לי

, הזה בעולם שסמכתיו הוא רק, חלקו הוא הבא בעולם הלא כי זה הוא שלו האושר שעיקר

 כלומר איפוא ולך, הזה ובעולם הבא בעולם לו שיש נמצא, שיסמוך מה על דבר בו היה שלא

 .ריקן שארית שבחלקך בני אעשה מה, הזה בעולם איפה רק לך שאין ולך

 

 עבד לו שתהיה ולא לך שמתיו בלבד גביר הן כי הוא, מספק שאצלתי מה יאמר אפשר או

 ותירוש דגן כי, עליך לי צר עדיין אמנם .לעבדים לו נתתי אחיו כל ואת כאשר, בעצם

 .בני אעשה מה, איפה הוא חלקך שכל איפוא ולך, מה סמך רק, חלקו שאינו במקום סמכתיו

 הנברא בעולם ולך לומר זה גם לו ירמוז אפשר ,לכה ונאמר א"ה נתוספה לך באומרו גם

 .בני אעשה מה, איפה שהוא א"בה

 

ר  לח לו יֹאמֶּ ֲבָר -ֵעָשו אֶּ ת ִהואָאִביו ה  ח  םְלָך ָאִבי בָ -ָכה א   : ֹקלֹו ו ֵיְבךְ  ִיָשא ֵעָשוו  ָאִני ָאִבי -ֲרֵכִני ג 

 ושתהיה אחת הברכה יאמר אך'. וכו לך אחת הברכה יאמר ברכה ודי, תוריי יראה היא אומרו

 אני גם ברכני לכן, אפשר אי זה, זולתה לך יהיה ושלא יעקב את שברכת אותה לומר ,היא

 .זולתה ברכה אבי

 

ץ ִיְהיֶּה לט ֵני ָהָארֶּ ר ֵאָליו ִהֵנה ִמְשמ  ן ִיְצָחק ָאִביו ו יֹאמֶּ ע  ָך ּומֹושָ  ו י  שָ בֶּ ל ה  ִים ֵמָעלִמט   : מ 

  '.וכו משמני אליו ויאמר' וכו ויען יאמר ודי. מיותרת תראה הנה מלת

 עד רגלים שלש זה ותלונתו זעקתו לקול ברכו לא כה שעד ליצחק היה מה ,לב נשית לזה אך

 טוב כל כי( כד אות ב תנחומא) האומרים ל"רז דברי על גם נעיר לזה אמנם. לפניו שבכה

 למה לב לשים וראוי. ירדה ולא בעינו נשארה ואחת ירדו שתים דמעות שלש על היה אדום

 . אביו בברכת ולא בדמעות תלו
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 . תלויה נשארה שהאחת אומרם וגם

 

 ובא יוצא הדבר היה ה'מ רק, המתברך אל מהם היתה לא האבות שברכות ספק אין אמנם

 בא שהיה ואפרים מנשה על( תנחומאב) ל"ז כמאמרם, המתברך על וחל ידיהם על שפע

 היות מבלתי הלא כי, לברכה זוכים שאינם אלה מי אמר, שכינה ממנו ונסתלקה לברכם יעקב

 היה לא להתברך בעשו הכנה להעדר בזה כן. מהמברך השפעה תמנע במקבלה הכנה

 כל ולכן, ידו על מסכים הוא ברוך הקדוש היה לא, לברכו יצחק רצון שהיה שעם, מברכו

 לו הושו שלא ובראות. והתרעם צעק הדבר בא מאביו כי בחשבו והוא. לו עמדו לא צעקותיו

 שאינן הוא או, יעקב את שברכת זו והיא אחת ברכה רק לך אין כי הוא העיכוב אפשר אמר

 של שהיא היא היות וגם אחת הברכה, הראשונה מהטענה היא אם. ה'ל אם כי לך מסורות

 כי ',כו ברכני לבדו ה'ל ולא מסורות לך אם לומר אבי לך אשאל וגם. תימה והוא כלומר יעקב

 ולכן ההעדר היה מאביו לא כי לו והוש לא עדייןו. פעמים זה אבי אומרו וזהו, אתה אבי הלא

 . יצחק החריש

 

, ויבך קולו עשו וישא וזהו, תלוי הדבר בידו כי יתברך לפניו בכה אז, הוא כן כי בראותו ואז

' וכו יצחק ויען וזהו, ברכה לו להשפיע שכינה נתרצתה אז ננעלו לא דמעות שערי כי ולהיות

 הכנה לשון הוא הנה לשון כל כי' וכו משמני כעת והונתה מאשר הנה כלומר ',וכו משמני הנה

 לו היה כי הוא, לגמרי ירדה לא השלישית שהדמעה ל"ז ואמרם. הדמעה ידי על והוא, והזמנה

 כי באופן, לגמרי נשתלשו שלא הוא, שליש מאי, שלש בדמעות( שם ב תנחומא) לומר

 אם הלא כי והוא. הארץ משמני מושבו יהיה ברכתו תהיוהי. השלישי ולא גמורות היו השתים

 שיהיה במושב רק ברכו לא כן על, רבו קנה עבד שקנה מה' כו ותירוש דגן ברוב מברכו היה

 '.וכו השמים ומטל הארץ משמני במקום

 

ל מ ְרְבָך ִת -ְוע  תח  עֲ -ְחיֶּה ְואֶּ ר ָּתִריד ּופרקָּת ֻעלֹוָאִחיָך ּת  ֲאשֶּ ָּוארֶּ  ֹבד ְוָהָיה כ  ל צ   : ָךֵמע 

 לו היה לא, חרבו מאימת בעולם שישתרר הוא אם, בחרב חיותו עניין מה לב לשים ראוי

 . מעלה לשון רק חיות לשון לומר

  '.וכו תעבוד אחיך ואת אומרו אליו היא ברכה זו מה וגם

 ירדה כאשר כי וידוע, וממשלה דוייר לשון הוא משמעו הלא כי ,תריד כאשר והיה אומרו ועוד

 בם שימשול התורה ישראל כשיעברו שהוא ידוע מדרשו והנה. ישראל עול עליו יהיה לא

( ה לה ויקרא) רבה מדרשב אמרו ל"רז הנה אך. משמעו זה אין אך, שמדות עליהם ושיגזור

 וההיפך, מהחרב ינצל התורה הספר םיישהמק. השמים מן כרוכים ירדו תורה וספר ףייס כי

 הוא הלא המר הארוך בגלות גם ומה התורה במבטליה'  חרב והנה. תורה בספר דבק בבלתי

. יכונו למען אותם יחיו שעונותינו רק זה ואין, עצמו םייח רבות שמדות עשותם ועם, עשו חרב

 והוא, טובה עצה לו אמר אך. עלינו לסוס כשוט חרבם תהיה למען םייח הם חרבם שעל נמצא
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 נא שא( ח סה רבה בראשית) ל"רז מאמר על למעלה כתבנו הנה כי והוא' וכו אחיך ואת

 יותומלכ ארבע בו מויישיתק עשו את בברכותיו יצחק שבקש', כו מדי זו תליך, בבל זו כליך

. למעלה כמפורש' כו עמים יעבדוך אותו בברכו בגליות ישראל על לויתן עורר, העתידות

 בא עד להם תצר ולא תעבוד אחיך אתש עצתי זאת לו אמר אז, עצתו נעשתה לא כי ובראותו

 דוייהר עת אובב שהוא ,תריד כאשר והיה וזהו. היא שלך כי הרביעית המלכות הוא שלטנותך

 ידי על גלינו מאז רק עשה כן לא והוא, לנצח תאבד פן להימתח לא אך ',כו ופרקת אז שלך

 ואמר הנביא עובדיה הוכיחו אשר ככל, לאידנו וישמח נויפליט את להכרית הפרק על עמד בבל

 כח עצר לא כי', וכו אחיך ביום תרא ואל. פליטיו את להכרית הפרק על תעמוד אל( א עובדיה)

 .יצחק כעצת הרביעית בגלות ושלטנותו דויויר עת בא עד

 

ת מא ל-ו ִיְשֹטם ֵעָשו אֶּ ְבָרָכה אֲ -י ֲעֹקב ע  ר ה  ר ֵבֲרכֹו ָאִביו ו יֹאמֶּ ל ִלבֹו ִיְקְרבָשו בְ עֵ שֶּ ּו ְיֵמי ֵאבֶּ

ת ְרָגה אֶּ ה   : ִחיי ֲעֹקב אָ -ָאִבי ְוא 

ד  מב תו ֻיג  ח ו ִּתְקָרא ִדְבֵרי ֵעשָ -ְלִרְבָקה אֶּ ָגֹדל ו ִּתְשל  ָּקטָ בְ י ֲעֹקב לְ ו ְבָנּה ה  ר ֵאָליו ָנּה ה  ן ו ּתֹאמֶּ

ָך ֵחם ְלָך ְלָהְרגֶּ  : ִהֵנה ֵעָשו ָאִחיָך ִמְתנ 

 

 עיקר כי אמר, ברכתי לקח עתה והנה לקח בכורתי את, יעקב לו שעשה אמר דברים שני הנה

 שהוא הבכורה על לא אך, הזה העולם כבוד עושר שהם הברכה על היה אותו שהשטים מה

 אך אביו ברכו אשר היה זה כי רק, זה מטעם היה לא הוא שפירש הטעם אך, ה' את לעבוד

 .לו מכרה בבחירתו הוא כי הבכורה על לא

 ,תריד כאשר והיה הקודם הפסוק אל סמוך הוא אפשר'. וכו ימי יקרבו בלבו עשו ויאמר

 אמר לכן, חרבו בברכת בו ימשול התורה מן יעקב שבהבטל( ו סז שם) ל"ז שאמרו כמו שהוא

 בחרב ואהרגה, יעקב קול הקול יהיה שלא בתורה לעסוק אסור שאז אבי אבל ימי יקרבו

 . אחי יעקב את ברכתי

 

 באומרה רבקה מאמר אל וגם, אהבה ותורה מיותרת שהיא אחי מלת אל לב נשית ואם

 כוס עליך שתה שאמרה ל"רזל גם ומה, תנחומין אל צורך מה להורגו רוצה אם ,לך מתנחם

 , תנחומין

, ומיתת על לו ויצר הוא אחיו סוף סוף כי ספק אין אך'. וכו קום ועתה אומרו אל לב נשית וגם

 על נפשי במר ואז, הוא אחי הלא כי יעקב את ואהרגה ואז אבי אבל ימי יקרבו אמר כן על

 .תנחומין הכוס והוא הקטן על נחמה גדול האבל כי, אחי על אתנחם אבי

 

ת מב ד ְלִרְבָקה אֶּ ח ו ִּתְקָראִדְבֵרי ֵעשָ -ו ֻיג  ָגֹדל ו ִּתְשל  ּקָ ְלי ֲעקֹ  ו ְבָנּה ה  ר ֵאָליו ב ְבָנּה ה  ָטן ו ּתֹאמֶּ

ָך ֵחם ְלָך ְלָהְרגֶּ  : ִהֵנה ֵעָשו ָאִחיָך ִמְתנ 
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 חושב הלא כי לעולם תשכח לבל החלטית משטימתו שאין באופן לך מתנחם אמו מאמר וזה

 ',וכו ולקחתיך ושלחתי כך ואחר לברוח שתצטרך הוא בלבד, ועתה לכן, נחםילה המצאה

 יורה תנחומין בקשו וגם אחי יעקב אומרו והוא הואחו זוכר עודנו כלומר אחיך עשו אומרו וזהו

 שלא אביך אבל ימי יקרבו טרם עתה לומר ועתה באומרו כיוון וגם. כמדובר והותק יש כי

 .אביך ייבח ירדפך לא כי, ברח קום, יהרגך

 

ח מג ע ְבֹקִלי ְוקּום ְבר  ָּתה ְבִני ְשמ  ללְ -ְוע   : ָבן ָאִחי ָחָרָנהלָ -ָך אֶּ

 אמרה כי הוא אך. ו"וי בלא ברח קום לומר לו והיה להוסיף כבאה ו"הוי נראה ברח וקום אומר

 עד רגע כמעט תחבא היה וטוב ירדפך ואולי לבו חם עתה כי מיד תברח אומר אם לי אוי הנה

 וייבח לברוח תספיק ולא מהרה אביך אבל ימי יקרבו אולי כי אומר לא אם לי ואוי, זעם יעבור

 חמימות ועל, ברח חי אביך עוד ומעתה איפה זאת עשה לכן. חי אביו עוד המיתך חפץ שלא

 ימצוות מעשות עיקר עשה רק, לברוח כוונתך כל תהיה לא כי בזאת אך. תחוש אל כעת כעסו

 אינן מצווה בדרך והולכי מצווה בדרך שתלך באופן בקולי שמע בני ועתה וזהו, אמך לכבד

 וזהו ימצוות עשות אל טפל שני דבר הוא כאילו ברח וקום מזה עיקר עשותך ואחר, נזוקין

 .ו"הוי עניין

 

ד מד ְבָּת ִעמֹו ָיִמים ֲאָחִדים ע  ר ְוָיש  ת ָאִחיָךּתָ -ֲאשֶּ  : שּוב ֲחמ 

 תשוב אחדים שבימים בעשו כבוטחת נראה 'וכו תשוב אשר עד אחדים ימים באומרה הנה

 . אחריו תשלח עד בו יבטח שלא כמזהרת נראה' וכו ושלחתי באומרה אך, חמתו

  '.וכו אף שוב עד ואמרה חזרה למה' וכו חמת תשוב אומרה אחר ועוד

 . אף ובשני חימה ראשון בפסוק אומרו ועוד

 .בשני כאשר לו עשית אשר את ושכח אמר לא ובראשון

 

 בעגל כן ועל, מהנקבה זכר גבורת כיתרון מחימה גדול אף כי משלי בביאור כתבנו הנה אך

 . האף את יתברך והוא, החימה כח עצר משה

 

 עד אחדים ימים עמו וישבת, חימה היא אחיך כעס גדר אם רבקה אמרה העניין אל אוונב

 .אחיך חמת תשוב אשר

 

ד מה ף-ע  רָאִחיָך ִמְמ -שּוב א  ח ֵאת ֲאשֶּ ְחִּת ָעִשיָת לֹו-ָך ְוָשכ  ְחִּתי ּוְלק  ל יָך ִמָשם לָ  ְוָשל  ְשכ  ָמה אֶּ

ם ָחד-ג  ם יֹום אֶּ  : ְשֵניכֶּ

 יספיקו לא אז הנה, עתה לו אשר הוא אף גדר כי ,אחיך אף שוב עד להמתין נצטרך ואם

 לא שאם, אודיעך עד משם תזוז לא לכן, לו עשית אשר את ישכח אשר עד רק ,אחדים ימים
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 אשכל למה, אפו שוב טרם לקחתך אשלח טרם אותב שאם, בלבבו אשר את לך יגיד מי כן

 .אחיו להרוג הסכים מותו ביום כי, אביו מיתת על הגם וריבה .אחד יום שניכם גם

 

ר ִרְבָקה  מו לו ּתֹאמֶּ צְ -אֶּ י ִמְפֵני ְבנֹות ֵחת ִאםִיְצָחק ק  י  ֵחת -תָשה ִמְבנֹוב אִ ֹלֵקח  י ֲעקֹ -ִּתי ְבח 

ִיים ץ ָלָמה ִלי ח  ה ִמְבנֹות ָהָארֶּ  :ָכֵאלֶּ

 ודי ידאג יעקב את להרוג בקש שעשו ליצחק אומר אם, אשות בשתי ויתונכ יתהיה רבקה הנה

 בורח כי אומר ואיך יעקב על ישאל כי אומר לא אם לי ואוי, כמת חשוב סומא היותו צער לו

 שעושה וגם, דרכו יצליח ואיך אב מכבוד יעקב יתבטל הלא בלבה אמרה עוד. הוא ממות

 על כמצטערת עצמה ותעש התחכמה לכן. כרצונו ושלא אביו רשות בלי הוא הלא אמו מצוות

 כי מתוקן הכל נמצא, לבן מבנות לקחת יצחק ישלחנו למען הארץ מבנות יקח פן יעקב נישואי

 אל יעקב וישמע כך אחר אומרו וזהו, אביו מצוותב אשה לישא והולך אמו מצוותב בורח הוא

 אלא רשות לו שנתן לומר צריך אין ויצחק, לברוח אמו ואל אשה לישא אביו אל', וכו אביו

 ובריחת עשו ומשטמת אחים שבין מדנים יודע יצחק אין זה ובכל. ומברכו ללכת ומצווהש

 מצוותו אשה לישא אב מצוותו לברוח אם מצוות, בידו מצוות שלש כי תצליח יעקב ודרך. יעקב

 אמרה' וכו חת מבנות אשה יעקב לוקח אם באומרה לשונה ובמתק. אשה לישא לכתו

 או לוט משפחות אל ילך או, עשו של מאלה טובות לו לבקש יצחק יאמר לבל ,הארץ מבנות

 אל כוונתה אותב למען אחרת לארץ שילך אם כי כלומר ,הארץ מבנות אמרה לכן, ישמעאל

 .חרנה אחיה לבן אל לברוח הפועל

 

  כח פרק

ל א ר לֹו לֹאי ֲעֹקב ו יְ -ו ִיְקָרא ִיְצָחק אֶּ ֵּוהּו ו יֹאמֶּ ְך ֹאתֹו ו ְיצ  ח ִאשָ -ָברֶּ ןכְ ה ִמְבנֹות ִתּק   : ָנע 

ָנה ֲאָרם ֵביָתה  ב דֶּ חקּום ֵלְך פ  ָך ְוק  ָךֹות ָלָבן ֲאחִ ה ִמְבנִאשָ  ְלָך ִמָשם-ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאמֶּ  : י ִאמֶּ

ִמ  ג ל ע  ָך ְוָהִייָת ִלְקה  י ְיָבֵרְך ֹאְתָך ְוי ְפְרָך ְוי ְרבֶּ ד   : יםְוֵאל ש 

ן ד ת-ְוִיּתֶּ ת א  -ְלָך אֶּ תִבְרכ  ְרֲעָך ִאָּתְך ְלִרְשְּתָך אֶּ ץ אֶּ -ְבָרָהם ְלָך ּוְלז  ררֶּ יָך ֲאשֶּ ן -ְמֻגרֶּ ֹלִהים אֱ ָנת 

ְבָרָהם  : ְלא 

 

', וכו שדי ואל כך אחר אומרו היא אם. היא ברכה איזו ,אותו ויברך באומרו לב לשום ראוי

 . אותה פירש לא למה אחרת היא ואם ',וכו ויצוהו לאומרו קודם הוזכר למה

 . כנען בנות מניעת הוא 'וכו לך קום אומרו בכלל הלא כי ',וכו תקח לא אומרו ועוד

 . מיותר הוא לך אומרו כי לך וקח אומרו וגם

 . פה אלו ברכות לו נתייחסו איך 'וכו שדי ואל אומרו ועוד

 .מיותר שהוא לאברהם אלוהים נתן אשר אומרו ועוד
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ל א ר לֹו לֹאי ֲעֹקב ו יְ -ו ִיְקָרא ִיְצָחק אֶּ ֵּוהּו ו יֹאמֶּ ְך ֹאתֹו ו ְיצ  ח ִאשָ -ָברֶּ ןכְ ִמְבנֹות ה ִתּק   : ָנע 

 של רוחניות ויש הזה העולם טובות ברכות יש ,הן ברכות מיני שני כי למעלה כתבנו הנה אך

 כתבנו גם, ליעקב הבא עולם ושל לעשו ראויות הזה עולם של כי כתבנו והנה, הבא עולם

 ברוך גם אומרו על כמדובר בלבד ברמז הבא עולם ושל בתורה מפורשת הזה עולם ששל

 עתיד היה, עשו שהיה בחושבו הברכה יעקב את יצחק שכשבירך ל"רזמ כן גם וכתבנו. יהיה

 יתכן וזה, הבא העולם טובות של שהיא ספק אין כי וכתבנו, אחרת ברכה עוד יעקב את לברך

 של הרוחניות כי, פירש ולא אותו ויברך וזהו, ממנו אותו בהפרידו פה אותו בירך אשר שהיא

 ויקרא וזהו, לבינו בינו סוד כממתיק אמרה ולכן, כנודע בפירוש בתורה תתפרש לא הבא עולם

 של שהברכה אתה שקדוש אחר לומר ',וכו ויצוהו ואז אתו לבדו יהיה שקראו, יעקב אל יצחק

 .כנען מבנות אשה תקח לאש, תטמא אל, היא לך הבא עולם

 

ָך  ב ָנה ֲאָרם ֵביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאמֶּ דֶּ חקּום ֵלְך פ  ָךֹות ָלָבן ֲאחִ ה ִמְבנִאשָ  ְלָך ִמָשם-ְוק   : י ִאמֶּ

 '. כו ארם פדנה לך קוםו בטהרה הדבק מהטומאה תרחק וכאשר

 ואותי פה זוגתך והביאו לארץ לחוץ יצאת שלא ממך אגרע למה אני קדוש אם ,תאמר ושמא

 שהוא למה משם בעצמך קח לומר ,אשה משם לך וקח אמר לזה, לארץ לחוץ ללכת והותצ

 שזווגו ויש זווגו אצל הולך יש ל"ז מאמרם לו רמז ויתכן. כמוני ה'ל עולה נתקדשת לא כי, לך

 יאמר וזה, יעקב הפך אצלו בא שזווגו יצחק על כך ואמרו. הנשמות סוד כפי שהוא אצלו בא

 .כן לי היה שלא מה, ווגךיז אל ללכת יאתה לך כי ,לך וקח

 

( ב נז רבה בראשית) ל"ז כמאמרם מתימסו אשה לי תהיהי אני כי והוא שני טעם ועוד

 את ילד ובתואל'. וכו מלכה ילדה הנה כי יצחק של זוגו בת נולדה הנה אברהם שנתבשר

 נודע ולא מהן אחת שהיא ,לבן מבנות לך קח אם כי, מתימסו זוגך בת אין אתה אך, רבקה

 .אחריה שנשלח לומר היא מהן איזו

 

י ְיָבֵרְך  ג ד  ִמ ְוֵאל ש  ל ע  ָך ְוָהִייָת ִלְקה   : יםֹאְתָך ְוי ְפְרָך ְוי ְרבֶּ

 . והשם, ורביה ופריה, הממון את ממעטת, דברים שלשה ממעטת הדרך

 עוזב והוא ישראל בארץ נשאר עשו הלא כי והיא, מאד יעקב ראיי אפשר היה רביעית עוד

  :אמר ארוכתם להעלות לכן. כן גם הוא יצחק בן כי למורשה לעשו תהיה פן, אותה

 , אותך יברך הראשונה על

 , וירבך ויפרך השנית ועל

 .מזה גדול שם לך אין כי ,עמים לקהל והיית השלישית ועל

 

ן ד ת-ְוִיּתֶּ ת-ְלָך אֶּ ְרֲעָך ִאָּתְך ְלִרְשְּתָך אֶּ ְבָרָהם ְלָך ּוְלז  ת א  ר-ִבְרכ  יָך ֲאשֶּ ץ ְמֻגרֶּ רֶּ ן ֱאֹלִהים -אֶּ ָנת 

ְבָרָהם  : ְלא 
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  '.וכו אברהם ברכת את לך ויתן אמר הרביעית ועל

 אלוהים נתן אשר הוא מגורך ארץ את לרשתך הלא כי נאמר עשו על לא כי והראיה

 שוביי רק לו אין כי עשו כן שאין מה, היורש הוא והגלות המגורים סובל אשר כי לאברהם

 .'כו זרעך יהיה גר כי לאומרו סמוך הארץ נחלת נאמר לאברהם הנה כי והוא. ומנוחה

 

  :וזהו ,ומזוני ובני בחיי שברכו יאמר או

  ,חיי נויידה בעצמך אותך יברך שדי ואל

 לקהל והיית אמר, צדיקים הבנים היות היא הברכה שעיקר ולהיות ,בני נוייה וירבך ויפרך

 ששום וישמעאל עשו כן שאין מה, אחד קהל יהיו לםוכ עמים ממנו שיהיה שעם שהוא, עמים

 , שלמה שמטתו יעקב אם כי אחד קהל שניהם להיות אחיו עם חדיינת לא מהם אחד

  .מזוני נוייה, ודבש חלב זבת ארץ ,אברהם ברכת את לך ויתן

[ שהיא] אברהם ברכת על יותר' וכו ימה ופרצת העולם כל את גם לך שיוסיף אתה וריבה

(, א קיח שבת ןייע) ורוחב אורך לה שיש ולרחבה לארכה( יז יג לעיל) שנאמר מצרים בעלת

 רק לברכה לך יחשוב ולא לאברהם םאלוהי זה נשבע כבר, במצרים רק לך יהיה לא שאם

 אשר היא זו הלא בלבד מגורך ארץ את לרשתך רק לך יהיה לא שאם הכתוב ושיעור. העודף

 .לאברהם םאלוהי נשבע כבר

 

ת ה ח ִיְצָחק אֶּ ָנה ֲאָרם י  -ו ִיְשל  דֶּ ְך פ  לֲעֹקב ו ֵילֶּ ן-אֶּ ִמ ְבתּוֵאל הָ -ָלָבן בֶּ ָקה ֵאם י ֲעֹקב י ֲאִחי ִרבְ ֲאר 

 : ְוֵעָשו

 בבא) תורה מדתנויל אשר אמנם. אלה בכל דעיי לא מי כי יקשה ועשו יעקב אם אומרו הנה

 גם כי יתכן(. כג ו שמות) נחשון אחות בפסוק האם לאחי דומים הבנים שרוב( א קי בתרא

 הצדקת מרבקה עשו יצא מי מבטן הרואה הלא כי והוא, זאת את םאלוהי לנו הודיע מעתה

 היות עם כי לב שתו ולא, הלך איך יפלא יעקב על וגם, יעקב את ששלח יצחק על יפלא הלא

 מקומה אנשי שגם ארם ומפדן לבן ואחות בתואל בת היותה על, רשע בן ילדה צדקת רבקה

 ומפדן בתואל בן לבן בנות היות על לב שתו שלא יעקב ועל יצחק על יתמהו זה ועל, רמאים

, הוא וילך וגם יעקב את יצחק וישלח יאמר כן על. לעשו דומה מתוקן בלתי דבר יצא פן, ארם

 פן, בתואל בן לבן אל והיות, רמאים מקום ארם פדנה היות אל וההולך המשלח חשו ולא

 אבי על לחוש אין כי הוא הטעם, מתוקן בלתי דבר לבן מבנות יצא ומקומם קרוביה מנגעי

 היותה על ולא, ועשו יעקב אם תהיהי רבקה אחי לבן שהיה למה הלא כי, אחיה על רק האם

 שאין לבן בנות איפה כן ואם, לחצאין רק לבן פגם לא צדקתה דבר על זה כל ועם, בתואל בת

 היו לא כי( ח עג רבה בראשית) ל"ז מאמרם והוא, צדיקים ילדיהן יהיו צדקניות והן אחים להם

 .כן אחרי יעקב של לרגלו םאלוהי אותו שבירך עד בנות אם כי בנים ללבן
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ְרא ֵעָשו ִכי ו ְך ִיְצחָ -ו י  תֵבר  תי ֲעֹקב ְוִש -ק אֶּ ח  ָנה ֲאָרם ָלק  דֶּ ח ֹאתֹו פ  ה ְבָבֲרכֹו ֹאתֹו שָ אִ לֹו ִמָשם -ל 

ו ָעָליו ֵלאֹמר לֹא ְיצ  ןִת -ו  ח ִאָשה ִמְבנֹות ְכָנע   : ּק 

ל ז ע י ֲעֹקב אֶּ לאָ -ו ִיְשמ  ָנה ֲאָרםאִ -ִביו ְואֶּ דֶּ ְך פ   : מֹו ו ֵילֶּ

ן ְבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו ח ְרא ֵעָשו ִכי ָרעֹות ְבנֹות ְכָנע   : ו י 

ל ט ְך ֵעָשו אֶּ תו  ִיְשָמֵעאל -ו ֵילֶּ ח אֶּ ת-ִיּק  ת ב  ֲחל  ןיִ -מ  ְבָרָהם אֲ -ְשָמֵעאל בֶּ לא   ָנָשיו לֹו-חֹות ְנָביֹות ע 

 : ְלִאָשה

 .זאת שאחר הפרשה לתיבתח יתבאר

 

 

 ויצא פרשת

 

ְך ָחָרָנה י ע ו ֵילֶּ  : ו ֵיֵצא י ֲעֹקב ִמְבֵאר ָשב 

ן ָשם ִכי יא ָמקֹום ו ָילֶּ ע ב  מֶּ -ו ִיְפג  שֶּ ְבֵני ה  ָבא ה  ח ֵמא  אֲ ָמקֹום ו  ש ו ִיּק  ם ְמר  ב ָישֶּ ָמקֹום ֹשָתיו ו ִיְשכ  ב 

הּוא  : ה 

ָשָמְיָמה  יב ִגיע  ה  ְרָצה ְורֹאשֹו מ  ֲחֹלם ְוִהֵנה ֻסָלם ֻמָצב א  ְלאֲ ִהנֵ וְ ו י  ִלים ְוֹיְרִדים ֵכי ֱאֹלִהים עֹ ה מ 

 : בֹו

 

 . המה הלא להעיר הראויות מההערות קצת בהעיר במקראות והבין שכל לשום ראוי

 ,עשו ענייןב יעקב עניין בין והפסיק, ישמעאל אל עשו לכת אל 'וכו יעקב ויצא אומרו קשר. א

 . ליעקב הנוגע אל עניין שיהיה טעם אחר לחפש ראוי ל"ז י"רש שכתב מה זולת כי

 . רגלים שלש זה נאמר ארם פדנה יעקב הליכת כי .ב

  ',כו ארם פדנה וילך יעקב את יצחק וישלח אחת

  ,ארם פדנה וילך אמו ואל אביו אל יעקב וישמע שנית

 . שבע מבאר יעקב ויצא שלישית

 כי עשו וירא אומר הוא כן ואחרי 'וכו יעקב את יצחק בירך כי עשו וירא למעלה באומרו. ג

 כי ,אמו ואל אביו אל יעקב וישמע בפסוק הכתובים שני בין והפסיק' וכו כנען בנות רעות

 מה הדבקים בין וישם ראיותיו וריחק, אחת פעם שראה מה כל גמר לא למה יקשה הלא

 כן שאם' וכו אביו אל יעקב ששמע הוא עשו שראה מה שבכלל לומר יתכן ולא, יעקב ששמע

 . שנית פעם וירא אמר למה

 מיד ראה זה כי, הוא ונהפוך ,כנען בנות רעות כי כך ואחר פדנה וילךש ראה איך כי ועוד

  .יעקב לכת טרם אביו לו כשדבר

 בסתר כי ספק שאין עשו ששמע יתכן לא להורגו מבקש שעשו אמו לו שדברה שמה ועוד

 . דברה
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 שנמשך מה אל כי ',וכו אותו ושלח יעקב את יצחק בירך כי שראה לנו הודיע צורך מה. ד

 בנות רעותש מה רק 'כו בירך כי שראה מה ומוריד מעלה אינו ישמעאל אל שהלך מזה לעשו

  '.וכו כנען

 . מיותר הוא אותו בברכו אמרו וכן

. לזולת לאמר אינו כי כלל צודקת לאמר מלת אין תורייה מלבד לאמר עליו ויצו אומרו וגם

 ויצו ויאמר יהפך היה ומהראוי לאמר עליו ויצו כך ואחר אותו ושלח הסדר הפך שהוא ועוד

 '. כו אותו ושלח כך ואחר' כו עליו

 הגעת אל קודמת היציאה והלא ארם פדנה וילך למעלה אומרו אחר יעקב ויצא אומרו. ה

 . החפץ מקום

 . שיצא ידע לא מי הלך שאם 'וכו וילך' וכו ויצא הפסוק כפל. ו

 חולין) ל"רז שהוצרכו עד, במקום פגע כך אחר איך לחרן הלך כבר אם חרנה וילך אומרו. ז

 וחזר התפללתי ולא אבותי שהתפללו מקום על עברתי אמר שם היותו שאחרי לומר( ב צא

  '.וכו ויפגע ואז לחרן

 לשון אומרו בבלתי ללמדנו יוכל הארץ לו שקפצה להורות שאם במקום ויפגע אומרו. ח

 בפסוק( טו נט רבה בראשית) ל"רז מנאום כאשר הארץ להם קפצה רבים הלא כי, פגיעה

 מאמר וידוע. הוא ריק דבר ולא פגיעה לשון בו נאמר בהם אחד ולא, פצמתה ארץ הרעשת

 הר שנעתק ל"ז י"רשול, הארץ וקפיצת להיתפ דברים שני להרכיב שהוא זה על ל"ז י"רש

 . צעיר יעבוד שרב ולא המוריה להר וילך לוז יעתק ראוי היה יותר לכאן ובא המוריה

 ההוא במקום שכבוש המקום מאבני לקחוש השמש בא כי אותנו םאלוהי הודיע עניין מה. ט

 . הפשט דרך על

 ה'ל מעצור ואין ככה ה' עשה למה בעונתו שלא השמש בא כי( שם חולין) ל"ז למאמרם .י

 . בעונתו שלא השמש העריב מבלי אחר באופן שם להלינו

 אמירים בסבכי מסתבך בלתי ישר דרך אל אונב הבא, חלם אשר הזה החלום עניין מה. יא

 . המה הכתובים פשט גזע בשורש לא אשר

 כמאמרם הכתות שתי יחד או להיתח עולים אם ויורדים עולים אלוהים מלאכי עניין מה .יב

 .ל"ז

 

 עשו בידיעת חרנה וילך כנען מארץ יעקב יציאת אל טעם טוב נשאלה הביאור אל לבא והנה

 ולא, ארם פדנה אותו ושלח אותו בברכו אביו יצחק מפי ושמע עשו ידע הלא כי, הוא הולך כי

 או בצדקו בטח כי נאמר ולא. לקראתו יצא בחרב ופן לבבו יחם אחיו עשו כי לאמר ורגז פחד

 מעשו אימתו שגדל( ב סח רבה בראשית) ל"רז אמרו הלא כי יהרגנו לא אביו ייבח כי ידע כי

 זאת כן שאחרי וגם. עזרי יבא מאין ואמר האבות הם ההורים אל ההרים אל עיני אשא ואמר

 ולהביא הנס על לסמוך צדיק לאיש יותר לא זה כל עם'. וכו ה' מעם עזרי ואמר לבו אל השיב

 כוונת זאת הן כי לומר אפשר היה ולכאורה. כתיב רגע כמעט חבי שהלא, סכנה לידי עצמו
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 יאמר אך '.כו ויפגע אומר הוא כך אחר הלא כי ללכת לומר לו שהיה וילך וגם ויצא אומרו

 עשרה וארבע יעקב נתברך שנה ושלש ששים בן כי( א יז מגילה) ל"ז מאמרם שנזכירה במה

 הרי ברחל לבן את עבד שנים ושבע, ושבע שבעים הרי ועבר שם של מדרשו בבית נטמן שנה

 . אשה נשא שנה וארבע שמונים בן כי

 

 מקום אל הלך רק לחרן דרכו צדיק החזיק לא שבע מבאר בצאתו כי מדבריהם יראה הנה

 בצאתו מיד כי ידע כי רק זה ואין, חרנה הלך שנה עשרה ארבע ואחר ועבר שם של מדרשו

 עיקם דעתו לגנוב עשה מה לכן. אביו מבית התרחקו אחר רק ימיתנו לא הרחיק לא העיר את

. שנה עשרה ארבע שם להתחבא עבר מדרש אל עצמה ישראל בארץ לו והלך הדרך את עליו

 נסע משם כן ואחרי שם היה מעשו טמון כי' וכו מדרשו בבית נטמן( שם) ל"רז שאמרו וזהו

 .בו ילך אשר עתו את עשו ידע לא אשר חרנה

 

 היה שלא שבע מבאר יעקב ויצא( י) אחד עשה נסיעות שתי כי הכתוב מאמר הוא יתכן וזה

 כן ואחרי, ועבר שם בבית נטמן אשר והוא חרנה ללכת לא בו עשו אשר המקום מן יציאה רק

 הגעתו ללמד הכתוב כוונת ואין. שבע מבאר יציאה בלי לחרן הליכה אז תהישהי חרנה וילך

 , מסעות שתי עשותו רק ,חרנה וילךש אחר ויפגע אומרו עלינו שיקשה לחרן

  .ויצא. א

 '.כו וילך. ב

 אזן לנו תעיר הקדושה תורתנו כי הוא הלא הערנו אשר כל שבייל אור ישכון הדרך אך

 זאת והן. וריםיוע ופוקח פקחים מעור מרעתו הצדיק את הציל למען יתברך הוא כי להשמיענו

 באו. במקום יעקב פגיעת עניין ואל שלפניה אל הפרשה סמיכות נתובכו למשפט חשבתי

 דכבו גדול כי יען והוא .עליו נצב וה' בו ויורדים עולים מלאכיםה והיות. בעונתו שלא השמש

 בצדקתו קנה שלשתן מעמד כל ואת, לםוכ העולמות את םיימק הוא כי יתברך לפניו הצדיק

 כי היא הלא אחת מסרה והבין שכל בשום והוא. משאו ועל עבודתו על לו המה נתונים ונתונים

 כי ענייןוה. תכלינה רשעים ועיני, כבדו ישראל ועיני, רכות לאה ועיני, במקרא הם ועיני שלשה

 ולשים המכשלות ולהרים הצדיק דרך שרייל ניויימע כל ושום השגחתו גודל יתברך הורנו הנה

 יתהיה זאת הן כי ידענו הלא כי והוא. יגוף לא ורגלו דרכו לבטח ילך למען למישור המעקשים

 המשבח אל( ב לא) קדושין במסכת ל"ז כמאמרם בקולם ולשמוע הוריו את לכבד עשו עם

 . עשו מכבד שהיה למה הגעת לא עדיין לו אמרו הוריו את שכיבד עצמו

 

 אזנו שמעה עשו הלא כי והיא, וללאה יעקב אל גדולה תקלה יוצאת יתהיה הלז מהדבר והנה

 אשה תקח לא אמר כה כי, אביו יצחק בעיני לבן בנות וטובות כנען בנות רעות כי לה ותבן

 שם כאשר אם והנה ,אמך אחי לבן מבנות' וכו לך וקח' וכו ארם פדנה לך קום כנען מבנות

 כאשר לבן אל הולך היה, אביו בעיני לבן בנות טובות כי כן גם ישים כנען בנות רעות כי לבו על
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 היה כה ואם, ליעקב הקטנה את ויניח לאה הגדולה את הוא יקח ולפחות ישמעאל אל הלך

 בורח והוא בדרך אליו והויל לפחות או, מיעקב מנוס יאבד כי בבירא כריסא נופל היה עושה

 הלא כי מאד לה מריי ללאה וגם, בנו כאליפז פנים לו ישא לא כי הקשה בחרבו ויפגענו ממנו

 הגדולה ימהרנה מהר פן עשו בגורל תפול בל מלבכות היה הלא רכות לאה עיני היה אשר

 . לקטן והקטנה לגדול

 

 כל אל לב ישית בל בלבו שומה שם באשר שניהם גם והתקין ראה יתברך הוא עשה מה לכן

 בנות רעות כי רק לבן בנות טובות כי אומרו אל יפנה בל והוא, מחציתה על רק אביו דברי

 'וכו כנען בנות רעות כי עשו וירא וזהו, לבן אל ולא ישמעאל אל עשו הלך כן ידי ועל ,כנען

 יעקב בראות כי והוא .שבע מבאר יעקב ויצא כן ידי ועל '.וכו ישמעאל אל עשו וילך ולכן

 שאלמלא חרנה וילך כן ידי על וגם, ויצא אז בעיר אתו נמצא היה ולא ישמעאל אל עשו שהלך

 .אביו בצואת פה נשאר אשר אליפז הניחו כאשר שם להגיע מניחו עשו היה לא כן

 

 בנות טובות היות חלוקת מאביו עשו שמע לא אולי ולומר הנס הגדיל לבלתי מקום היה והנה

 בבנות מבחור לא כי הקשה רוחו אל עלה ששמע נאמר כי גם או, כנען בנות רעות כי רק לבן

 רק היה לא יצחק מאמר עיקר שכל או, נקט הויימנ חדא רק עליהן והויצ ישמעאל מבנות לבן

 מחמת בו להתחתן שירצו מקום לו שהראה דרכו פי על אם כי, כנען מבנות אשה תיקח לא

, לומר ,ארם פדנה אותו ושלח יעקב את יצחק בירך כי עשו וירא ואמר הקדים לכן. הקורבה

 בירך כי עשו וירא הלא כי, לזאת גם, לבו שת לא ארם פדנה אותו ששלח שמוע מבלתי לא

 אשה תקח לא מאמרו לתיתח ששמע לומר אין כן ואם, אשה משם לו לקחת והוא יצחק

 . ראה לא לבן מבנות שהוא בינתיים היה ואשר, מאמרו בסוף אותו ברך ואשר כנען מבנות

 

 הנה כי, איננה עליהן והיצ לבן בבנות בהדבק אושר מהיות שלא לומר השנית הטענה וגם

 מבנות קחת ווייצ היה דבק כי אותו בברכו ארם פדנה אותו שלח הוא עשו שראה מה בכלל

 אחי לבן מבנות אשה משם לך וקח היה וכן. אותו בברכו 'וכו ושלח וזהו הברכה אל לבן

  .אברהם ברכת את לך ויתן אמך

 

 אחת בעצה שגמר אלא כנען מבנות תקח לא ווייצ היה הדבר עיקר אולי לומר השלישית וגם

 עליו ויצו הוא עשו שראה מה בכלל אם כי הוא כן לא, העיקר אל חוזרת הברכה תהיה כן ואם

 הדבר עצמות על העיקר היה לא אשה תקח לא עליו והישצ מה כי' וכו אשה תקח לא לאמר

 עליו ויצו וזהו, העיקר הוא כי 'וכו ארם פדנה לך קום ולומר לגמור שעתיד מה אל הכנה רק

 שלא היה מה כן ואם, עצמו הדבר למען ולא לאמר כדי היה זה צווי כי 'וכו תקח לא לאמר

 מה ידי על כי לומר' וכו אביו אל יעקב וישמע אמר לזה. כנען בנות רעות כי אל רק לבו שת

 אמו ואל אביו אל וישמע ואם אב כיבוד מצוות כן גם עשה יעקב צדקת זולת הלז ענייןשב
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 רעות כי עשו ויראש יתברך הוא עשות שהפליא נמשך כן ידי על, ארם פדנה ללכת והוישצ

 שבע מבאר יעקב יצאשו. ישמעאל אל עשו וילךש נמשך ומזה, לבן בנות טובות כי ולא 'וכו

 .חרנה מגיע היה לא כן לא שאם חרנה הלךוש עשו גם יצא ולא

 

 עליו העלה אמו ואל אביו אל שמע מאז כי' וכו יעקב וישמע באומרו יתברך הוא לנו הורה ועוד

 למעשה מצרפה הוא ברוך הקדוש טובה מחשבה כי ,חרנה וילך כבר כאילו הוא ברוך הקדוש

 הוא כי נמצא. כמדובר 'וכו עשו וירא כי, למעשה צירפה ואמו אביו מצוות לעשות שהיא

 שאף, הכתובים עוריבש כאמור מחציתם רק אביו דברי כל מראות עשו עיני את ווריע יתברך

 לשמוע אזנו שפתח 'כו יעקב וישמעש בזכות זה כל עם 'וכו עשו וירא כי הכל שראה פי על

 בנות טובות כי ולא כנען בנות רעות כי רק ראה ולא עשו עיני ביד ה' סגר, אמו ואל אביו אל

 בכיה קול ה' שמע כי וללאה ליעקב שלום זה והיה. כאמור' וכו רעות כי עשו וירא וזהו, לבן

 עשה זו שתים הלא כי והוא' וכו הם ועיני שלשה המסרה עניין וזהו. הרשע בגורל תפול לבל

 . לאה עם יתברך הוא

 . עשו בגורל תפול שלא .א

 . ליעקב נשאישת .ב

 עה כתובות) ל"ז מאמרם יעקב םיימק היה בלאה רחל את לבן החליף בערב כאשר אם והנה

 היא הנה כי רואה היה כן ידי שעל, יפה יפה בודקו כן אם אלא בכוס שותה אדם אין חזקה( ב

 וכן, אותה נושא היה ולא עבדתי ברחל הלא באומרו מביתו משלחה היה אליה אויב טרם לאה

 והנה. אותה לוקח היה אביו יצחק בעיני לבן בנות טובות כי לראות פקוחות עשו עיני היו אם

 מהסתכל יעקב עיני הכביד יתברך הוא עשה מה לכן יתברך מלפניו ננעלו לא דמעתה שערי

 יחמדנה לבל, לבן בנות טובות כי מראות סימא עשו עיני ואת, אליה אויב טרם בה יגעל פן בה

 עשו בחלק פולית פן רכות לאה שעיני מה ידי על המסרה שיעור וזה. יעקב בה יגעל ולבל עשו

 ושעיני, אותה מלבדוק כבדו ישראל שעיני קיםוהאל עשה מה לכן, ליעקב נשאישת אם כי

 .כמדובר כנען בנות רעות כי אל רק לבן בנות טובות כי אל יביט ולא תכלינה כעשו רשעים

 

 ה' בעיני הוא ונקל, הצדיק לעבודת הטבעים את ומחליף החושים משנה יתברך הוא כי הנה

 וזה. עשאו אף יצרו בראו ולכבודו לעובדו לו נתן שברא העולמות גם הלא כי כן לעשות

 עשו של הפחד מתוך בצאתו ופן, עשו מפחד ראיי לא ליעקב יתברך הוא לו הורה אחשבה

 השכינה כנפי מתחת הקדושה ממקום יצא עצמו את בראות גם ומה. לבן של הפחת אל יפול

 שורה שכינה שם אפשר םאלוהי מושב עיר אל ללכת לבו אל נתן לכן כי, טמאה אדמה אל

 כל הלא בעיניו הוא קטון אם כי יתברך הוא לו והראה. שם תחינתו להפיל המוריה הר הוא

 עולם כי והוא, משמעתו אל סרים לםוכ כי בעיניו הראה והנה. המה למענו שברא העולמות

 עפרות ראש גם אם כי, לםוכ על העולה ישראל ארץ או העולם כללות לומר צריך אין, השפל

 להקביל לקראתו ויבא ממנו יעתק הוא גם, שם שמו לשכן ה' בחר בו כי המוריה הר הוא תבל
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 שלא ל"ז י"רשירוש כפ והוא, המוריה להר וילך לוז שיעתק יתברך הוא היפך שלא וזהו. פניו

 . לכאן ובא המוריה הר שנעתק רק, מקום אל מקום נתקרב

 

 נט רבה בראשית) לשונם וזה, הארץ קפצה פעמים ארבעה כי באומרם ל"רז כוונת יראה וזה

  :(טו

 , אברהם בימי ארץ הרעשת

 , אברהם עבד אליעזר בימי פצמת

 , יעקב בימי שבריה רפה

 . בנוב ישבי בימי מטה כי

 . ההם המקומות בארבעת תוארים יישינו הארבע לדעת ראוי הנה כי

 

 אברהם ברדוף כי הוא הלא, מחברו משונה אחד וכל הארץ קפצה פעמים ארבעה הנה אמנם

  :(ד מג רבה בראשית) ל"רז אמרו מלכים הארבעה את

 פסיעה בכל קפיצה שהייתה נמצא, מילין שלשה היתה אבינו אברהם של ופסיעה פסיעה שכל

 הפסיעות כללות שבכל כולם הקפיצות קבוץ יתייחסו והנה. מילין שלש שלש של קטנה אך

 נהרים לארם הגיע אדוניו מבית שיצא שביום אליעזר אך. הארץ הרעשת אל לזו זו הקרובות

 אל אברהם בית אל הסמוכה לזו זו שפתיה ונתחברו הארץ נפתחה כי, פצימה הייתה

 חזר כן ואחר בלוז ונתקע ובא המוריה הר שנעתק ביעקב אשר אך. נהרים לארם הסמוכה

 רפה אומרו וזהו, שנכנס במקום ואחד משם שנעתק מקום אחד דברים שני נעשו למקומו

( א צה סנהדרין) בגמרא ל"ז כמאמרם שהוא בנוב בישבי אשר אך. יעקב בימי שבריה

 לחכמים אבישי ושאל, בנוב ישבי מקום עד והלך לצבי לו שנדמה השטן אחר דוד שכשנמשך

 ישבי שזרקו דוד את ומצא הארץ לו וקפצה רשות לו ונתנה לבקשו מלך של סוסו על ירכב אם

 בגמרא שם אמרו, באוויר והעמידו השם את אבישי והזכיר חניתו בלהב לקבלו השמימה בנוב

 ברוך הקדוש הסיטו העולם בסוף היה אפילו הזה הלשון לאבישי קפצה אשר הארץ בקפיצת

 . כ"ע קלה לשעה הוא

 

 ומעדו הארץ את הוא ברוך הקדוש ונדנד הסיט כאילו, והחלקה הסטה אל הדבר חסויי והנה

 הארצות מכל הגבוה שירושלים למה כן אמר ויתכן. כרגע ההוא המקום עד מירושלים קרסוליו

 .בנוב ישבי בימי מטה כי אומרו וזהו כרגע ונשמט הארץ הטה משם לכן

 

 בזה כי, לכאן ובא ממקומו המוריה הר שנעתק י"רשוש כפיר( ב צא חולין) ל"רז דעת כי הנה

 את להורות שהוא במאמרינו הדבר טעם טוב ויצדק, שבריה רפה באומרם מאמרם יצדק

 ל"רז שאמרו וכמו, לו ומשועבדים אליו טפלים העולמות שלשת כל הלא כי, ראיי שלא יעקב

 יעקב בראך מי עולמי עולמי הוא ברוך הקדוש אמר ישראל ויוצרך יעקב בוראך פסוק על
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 כי הוא אך, יצרך בראך באומרו וכן עולמי עולמי אומרו כפל אל לב בשום, יצרך יעקב בראך

 ועל, רוחניות מלאכים ושל, גשם בעלי הם והגלגלים, השפל, באיכות יתפרדו העולמות שלשת

 הרוחני סוג ועל בראך יעקב הגשמי סוג על והשיב. פעמים שני עולמי עולמי אמר הסוגים שני

 הוא לו הורה יתכן ולכן. לו ישתעבדו נבראו שבזכותו אחר כי יחויב ובכן, יצרך יעקב צורה בעל

 אדמת בלבד לא כי לו והורה היחל ובשפל, אליו משועבדים העולמות שלשת כל כי פה יתברך

 המזבח מקום השמים שער שכנגד המוריה הר גם אם כי ישראל ארץ ערי כללות או לארץ חוץ

 אשר הוא גם עולם של חלתו שהוא כפיו יציר אדם את יתברך ממנו שעשה עפר משם שלוקח

 וגם, לקראתו ובא ממקומו נעקר קדש צבי הר כי לעבודתו מוכן השפל העולם טוב כל הוא

 עולם וגם שם, ילין למען בעונתו שלא השמש בא הלא כי אליו משועבד הגלגלים עולם

 . ילווהו ואשר בארץ לווהו אשר לו לכהנו בו ויורדים עולים אלוהים מלאכי והנה המלאכים

 

 כי אומרם על סדום את להפך באו אשר המלאכים כי( יג נ רבה בראשית) ל"רזל או

 בית אל הקדוש האורח בא עד שנה ח"קל מחיצתן אל לעלות הניחום לא אנחנו משחיתים

 אלוהים מלאכי והנה וזהו, השמימה שיעלו נדחיו את יתברך הוא קבץ ולאהבתו יתברך מלונו

 יעקב על ואין וילווהו ישרתוהו והם אליו צריכים המלאכים כי, לכבודו יורדים כך ואחר עולים

 ה'ש םאלוהי רכב אפילו, לבדוה'  אם בלתי לםוכ העולמות יצורי מכל הימנו למעלה עליו צבינ

 .עליו ה' נצב והנה וזהו לו למרכבה בחר בו אך כי בם

 

ן ָשם ִכי יא ָמקֹום ו ָילֶּ ע ב  מֶּ -ו ִיְפג  שֶּ ְבֵני ה  ָבא ה  ח ֵמא  אֲ ָמקֹום ו  ש ו ִיּק  ם ְמר  ָמקֹוםָישֶּ ב ב   ֹשָתיו ו ִיְשכ 

הּוא  : ה 

 משמעתו אל וסרים לשמשו נבראו לםוכ עולמות השלשה כי לו הראות ה' שרצה דרכינו פי ועל

 ויתן ההוא במקום וישכב. שם ילין יתברך הוא רצה כי נאמר ולשרתו לכבודו באים והנם

 יכיר למען(, לה פרק) אליעזר רבי פרקיב ל"ז כמאמרם, יצחק עקידת מזבח מאבני מראשותיו

 דעת בבלי שם היותו אל טעם טוב מצאנו ובזה. מוייהמק הוא כי תחתיו משועבד המקום כי

 הכתוב מאמר וזה, המקום קדושת על שם שכב לא ידע שאילו והוא. בלוז אם כי היה שלא

 המקום כי ידע לא שם ובא המוריה הר ונעקר בלוז שהיה כך היותו ידי שעל במקום ויפגע

  .שם וילן כן על, לוז רק היה קדש אדמת עליה שוכב הוא אשר

 

 שם להתפלל המוריה הר עד דרכו צדיק החזיק לא למה בלוז שהיה חשב אם תאמר ושמא

 כי נמשך היה בלוז כי בחשבו כן ידי ועל, בעונתו שלא השמש בא כי אמר כן על. תווכתאו

 במקום וישכב כי וגם, מהן שנשתמש מראשותיו וישם המזבח של המקום מאבני ויקח

 ל"ז י"רש כמאמר, המקום קדושת ידע אילו כן שאין מה. הנזכר מהטעם יתברך כרצונו ההוא

 .כאן ישנתי לא ידעתי שאילו ידעתי לא ואנכי אומרו על
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ָשָמְיָמה  יב ִגיע  ה  ְרָצה ְורֹאשֹו מ  ֲחֹלם ְוִהֵנה ֻסָלם ֻמָצב א  ְלאֲ ִהנֵ וְ ו י  ִלים ְוֹיְרִדים ֵכי ֱאֹלִהים עֹ ה מ 

 : בֹו

 שת וכל ידיו במעשה יתברך המשילו זה מה על, יפלא יעקב בעיני גם הלא כי ספק אין והנה

 כל םיימק צדיק כל כי גם כי הודיעו למען' וכו ויחלום הסולם מראה הורהו כן על, רגליו תחת

 ואיזה, ונפסד הוהו הוא חומרי השפל שהעולם למה הלא כי, גביהן על עולה הוא העולמות

 העולם מן ישלשלהו חבל ואיזה, עכור חומר אל בותיהס מסבת שפע בו אולב אומב יהא הדרך

 רוח בהם יתן ומי, למטה מלמעלה דין מן דין מקבלים להיות יקשרם ומי, השפל עד העליון

 שפע ידי על לא אם, כאחיו גשמי הוא גם כי הגלגלים עולם את גם השפל את גם להחיותם

 מכונות על ארץ יסד בחכמה מאז יתברך הוא לכן. העליון מהעולם יתברך מאתו היורד רוחני

 מאז ויחלק, ימוט בל ייעצמ קיום מוייולק עולם לתקן בהן כח אשר, ברא אשר קדושות נשמות

 ודור דור שבכל בצדיקים מוייולק להקימו העולם קוןית מפני ודור דור בכל הראויות הנשמות

 . עולם יסוד באמת הם אשר

 

 כי והוא, העליון אל השפל מן עולמות הארבע כל הכולל קטן עולם האדם את והתקין ראה גם

  .הגלגלים עולם עד השפל העולם כל הכוללים כנודע יסודות הארבע יכלול החומר הלא

 עולם מאיכות היא הלא בחומר ותנועה חיות הנותנת החיונית הנפש הוא השני והחלק

 , תנועתם להתמיד וחיותם הגלגלים

, רוחות מלאכיו עושה( קד תהלים) א"כד המלאכים עולם מעין הרוח הוא השלישי והחלק

 . העליון מעולם מלמעלה אשר הנשמה היא הרביעי והחלק

 ועל, במקומו אליו חסיימת מוצאו שורש יש אחד לכל הנה באדם אשר האלה חלקים וארבע

 לםוכ רשיווש ויקדש יעורר הלא אלה חלקיו בארבעת יעשה אשר מצוותו תורה מוייבק כן ידי

 יקשר חלקיו ה' באחדות מצווהוה התורה מוייק ידי על ויתאחדו, מצוותה קדושת ידי על

 העולם םיימק כן ידי על נמצא, לארץ למטה עד השפע מלמעלה ישלשל כן ידי ועל, העולמות

 .כמדובר

 

 גדלה אשר הורהו גם ואף יעקב את יתברך הוא הראה אשר הכתובים כוונת תהיה זאת והן

 הנה לו לומר והוא. חלקיו ארבעת בשלמות מגדרו למטה אשר תמים צדיק איש כל על מעלתו

 סולם אתה כי לםוכ על עלית ואתה, סדרנום אשר כסדרן עולמות הארבע לכל יכלול האדם כל

 כנודע בקבר גם מה בצד החומר אל הדבק הנפש הוא וראשך ,החומר מפאת ארצה מוצב

 בעולם העליונים השמים הם, השמימה רק, הגלגלים עד שמגיע אדם בני כשאר אינו

 ל"רז שאמרו מה לעומת ובראשה תיבה בסוף א"בה השמימה אומרו יורה כי, המלאכים

 תיבה בסוף א"ה היות על, שאולה של התחתונה באמבטי בלשאולה( ט סח רבה בראשית)

 . בראשה ד"ולמ
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 שהם מהם למעלה הוא זה מלאכיםה מעולם להיות דרכו אשר הרוח הוא השלישי החלק ועל

 . הוא מהם מלמעלה כי מחיצתו עד בו ויורדים ממחיצתם עולים

  .עליו נצב יי והנה אמר הרביעי החלק ועל

 אותו כי הגדול השם אל חסייהמת עליון מאיכות רק השכינה כנפי מתחת נשמתו שורש אין כי

 המשילו חנם על לא כי הודיע למען זה וכל ,עליו נצב ה' והנה וזה, עליו אשר לבדו הוא השם

 וזכותו מםיימק הוא הלא כי, כמדובר לעבודתו קרבה העולמות חלקי כל ואת, ידיו במעשה

 יצרך יעקב בראך יעקב בראך מי עולמי עולמי הוא ברוך הקדוש שאמר ל"רז כמאמר, בראם

, לשנים הגלגלים ועולם השפל עולם לחלק ל"רז דרך שאין למה כי, בסמוך ביארנו כאשר

 המה לכן, גשמיות הכל כי למה, האחרונים דורות כחכמי מליהם בנועם לבקיאים כמפורסם

 עולמי פעמים זה אמר שניהם ועל, השני הוא והרוחני לאחד הגשמי לשנים העולמות כללו

 .יצרך יעקב אמר העליון ועל, בראך יעקב אמר האחד ועל. בראך מי עולמי

 

 העולם דושיבח נכללו כאשר שלשתם הכולל הזה העולם על ,בפשיטות יותר זה דרך על או

 מםיימק והוא העולמות ברא זכותו כי הדברים כלל. הנזכר הדרך על הבא העולם ועל, כאחד

 .עבודתו ועובדי משמרתו שומרי יהיו והמה משלה בכל וידו

 

, עליו שוכב הוא אשר המקדש בית של המקום על רק עצמו על אינו סולםה משל כי יתכן עוד

 יד על ומושפעים חיצונים כתות תחת נכנס לארץ לחוצה ישראל מארץ שהיוצא למה כי והוא

 המוריה בהר ה' בבית הסתופף בחר כן ועל, שם גר הוא אשר והממלכה הגוי על השורר השר

 כי יתברך הוא לו הורה כן על, שר ידי על תרעה איכה נפשו על לבקש םאלוהי בית שם כי

 לקראתו ההולך הוא המקום הלא כי, המקום מן יותר יתברך בעיניו הוא חשוב אדרבה

 המוריה מהר זזה שכינה אין כאשר כי ידע למען ממנו גדולה קדושתו ואדרבה, פניו להקביל

 יהיה שם ימצא אשר מקום בכל כי, לארץ לחוצה יצא כי גם ממנו תזוז שלא ידון וחומר מקל

 העתיד המקדש ועל '.וכו עמך אנכי הנה באומרו בפירוש אליו יתברך כמאמרו עמו ואלוהי

 הגבוה המקום מחבר הסולם כאשר כי והוא ארצה מוצב סולם והנה שראה הוא שם לבנות

 מגיע ואיכותו ראשו הנה ארצה מוצב היותו שעם כסולם הוא המקדש כן, הנמוך עם

 בהיות כי ,בו ויורדים עולים אלוהים מלאכיש אלא עוד ולא, העולמות ומחבר ימהיהשמ

 באופן פה דירתם םאלוהי מלאכי כן ידי ועל בארץ שוכנת השכינה למטה הוא ברוך הקדוש

 ביתם שם כי למטה יורדים כך ואחר להיתח עולים שליחות לאיזה למעלה לעלות שכשיצטרכו

, יעקב של מעלתו גדולה למקדש אשר הזאת הגדולה עם כי והראהו, המה אלוהים מלאכי כי

, הנזכר םאלוהי שם הוא השכינה רק בו חסיימת אין המקדש כי והוא ,עליו נצב ה' והנה כי

 במקום כאשר לעתיד ולא ,עליו נצב הוא ההוא והנורא הגדול השם כי ה' והנה ביעקב אך

 כי הקדמנו אשר לו להורות זה וכל. יעקב על נצב יתברך הינו כעת כלומר והנה רק, ההוא
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 כל מעל יותר עמו יעשה בעיניו יפלא לא ולכן, יתברך לפניו כמוהו גם ומה הצדיק מעלת גדולה

 .לתשמישו רק נברא לא העולם וכל סדוייומ מוייהמק הוא כי עולמו

 

ְבָרָהם אָ  יג ר ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי א  ָּתה ִיְצָחק ָהָארֶּ  אֹלֵהיוֵ ִביָך ְוִהֵנה ְיֹהָוה ִנָצב ָעָליו ו יֹאמ  ר א  ץ ֲאשֶּ

ָך ְרעֶּ ָנה ּוְלז  ְּתנֶּ יָה ְלָך אֶּ  : ֹשֵכב ָעלֶּ

ְצָּת ָיָמה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה  יד ץ ּוָפר  ר ָהָארֶּ ֲעפ  ְרֲעָך כ  ִמְשְפֹחת -לְרכּו ְבָך כָ ה ְוִנבְ ְגבָ ָונֶּ ְוָהָיה ז 

ָך ְרעֶּ  : ָהֲאָדָמה ּוְבז 

ר טו ְרִּתיָך ְבֹכל ֲאשֶּ ֱעָזְבָך  זֹאת ִכיָהֲאָדָמה ה  -לִשֹבִתיָך אֶּ ֵּתֵלְך ו הֲ -ְוִהֵנה ָאֹנִכי ִעָמְך ּוְשמ  לֹא אֶּ

ר ִאם ד ֲאשֶּ רעָ -ע  ְרִּתי ָלְךִד -ִשיִתי ֵאת ֲאשֶּ  : ב 

 

  לב: נשים הבאים הכתובים עניין אל אלב הנה

 באברהם ולא ביצחק ראוי היה אביך אומרו כי יצחק ואלוהי אביך אברהם אלוהי אומרו. א

 . הדבר נהפך ולמה

  '.וכו שוכב אתה אשר הארץ אומרו מזה נמשך איך ועוד

 . אמות ארבע הוא בה שוכב הוא אשר הארץ כי ועוד

 . בעפר ואמר הכוכבים או החול ברכות הניח למה הארץ כעפר זרעך והיה אומרו ועוד

 . פה זו ברכה יחס מה וגם

  '.וכו ונברכו ברכת וכן

 . עמו יתברך שהוא ודאי עליו נצב ה' היה אם עמך אנכי והנה אומרו ועוד

 .הפסוק לתימתח ולשתוק הכל הוא 'וכו אעזבך לא אומרו בכלל כי ועוד

 

ְבָרָהם אָ ְוִהֵנה ְיֹהָוה ִנָצב ָעָליו  יג ר ֲאִני ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי א  ָּתה ִיְצָחק ָהָארֶּ  אֹלֵהיִביָך וֵ ו יֹאמ  ר א  ץ ֲאשֶּ

ָך ְרעֶּ ָנה ּוְלז  ְּתנֶּ יָה ְלָך אֶּ  : ֹשֵכב ָעלֶּ

 והוא ממשלתו תחת עולמות השלשה כל כי, גדרו רב כי אותו םאלוהי הודיע אחרי הנה אמנם

( יח סח רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו, בזכותו עלו השרת מלאכי כי מכלם למעלה

 למה יעקב יאמר מקום היה כן ואם. למעלה כמפורש בזכותו עלו ממחיצתן שנדחו שמלאכים

 והיה הזאת הארץ לו לתת כשדים מאור בעצמך הוצאת אברהם את הלא כי מאבותי גרעתי

 הנחתו לא יצחק ולאבי'. וכו מארצך לך לך לו ואמרת הארץ אל אולב עליו ויתיווצ לארץ בחוצה

 . ממנה דחיכנ ויוצא בורח אני ולמה, ואברכך עמך ואהיה הזאת בארץ גור לו ואמרת לצאת

 

 כי, לארץ בחוצה כן לו יהיה לא כי נראה, עמך ואהיה הזאת בארץ גור ליצחק אמרת כי ועוד

 . עמי מהיותך משולל אהיה מדוע איפה כן ואם, שם שהיה במקום השורר שר תחת יהיה אם
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 על ולא ידך על לו תהיה והברכה השפע כי שהוא, ואברכך' וכו בארץ גור אמרת לו גם כי ועוד

 בארץ כאשר ידך על ולא שר ידי על אוכל אני למה איפה כן ואם, לארץ בחוצה כדר שר ידי

 . הלזו

 לך לך לו ואמרתי כשדים מאור שהוצאתיו אברהם אלוהי ה' אני יתברך הוא לו אמר לכן

 להביאו כשדים מאור שהוצאתיו ואלוהי שאני מה אדרבה כי, ממנו גרעת ולא', וכו מארצך

 מת ולא, אלוה לו שאין כמי שהוא לארץ בחוץ לדר כן שאין מה ,ואלוהי ליקרא שהוא לארץ

 זרע לך יקרא ביצחק כי( א לא נדרים) ל"ז שאמרו כמו, אביך להיותו לו זה היה כשדים באור

 משל, יעקב של בזכותו אלא האש מכבשן אברהם ניצול לא ל"ז מאמרם והוא, יצחק כל ולא

 הנה', כו למלך שנשאת בת להוליד שעתיד המלך וצפה ליהרג השלטון לפני דינו שיצא למי

 ואלוהי להיותי הזאת בארץ גור לו שאמרתי יצחק ואלוהי וגם. ניצול יעקב של אביו להיותו

 ללכת מניחך הוא, זה כל מהםיע שעשיתי ואני, אלוה לו שאין כמו שהוא לארץ בחוץ הדר הפך

 .חלילה שניתי ולא

 

, כולה לארץ וחוצה הארץ כל לך כי והוא אתננה לך עליה שוכב שאתה הארץ כי הוא והטעם

 הארץ אמות בארבע כלול העולם כל כי שהוא ידך על העולם כל ויקדש בסוף שלך הכל כי

 . זה את זה כסותרים הנראים ל"רז מאמרי שני אל לב בשום והוא. עליה שוכב אתה אשר

 ברוך הקדוש צבר( א לח סנהדרין) אמרו זה ולעומת', כו נברא כפרתו ממקום אדם אומרם .א

 אחר במקום ומת אחד במקום אדם נולד שאם האדם את בו וברא עפר העולם מכל הוא

 והוא, אחד דבר הכל הנה אך. כפרתו ממקום הוא איך כן שאם וקשה, הארץ אותו שתקלוט

 וכל ישראל בארץ פלפלין זרע שלמה כי( י קדושים פרשת תנחומא) במדרש ל"ז שאמרו כמו

 בקצות מהם אחד לכל ידועים במקומות הנה ואחד הנה אחד רק, נמצאים הבלתי הדברים

 שהארץ גם כי והוא. ודבר דבר לכל בארץ המיוחדים במקומות בקי שהיה ל"רז ואמרו, הארץ

 הבחינות כל נכללו שם המזבח מקום הוא השמים שער שכנגד הנקודה הנה תייוכדור גדולה

 כל קצות עד מכלן בחינה כל רצועות יתפרדו ההיא האמצעית ומהנקודה, הארץ טבעי כל

 הולכות הרצועות יהיו כן סביבותיה סוף של מנקודה הארץ התרחקות שלפי אלא, סביב הארץ

 שבעה מהלך רוחב הארץ בקצה והיא פלפלין להוציא שטבעה הרצועה כי באופן, ומתרחבות

 וצרה הולכת זה דרך ועל. שעות שלש או שתים מהלך ישראל ארץ סביבות בתחום יהיה ימים

 שלמה חכמת תהיהי וזאת, הארץ חלקי טבעי יתר בכל בזה קשיוהה, האמצעית הנקודה עד

 אחת לכל הראוי וזורע דקות היותן עם מין מכל ורצועה רצועה כל ישראל בארץ מכיר שהיה

 .מהנה

 

 חלקי בחינות כל ראשי שם כי, העולם כל כולל מקום הוא המזבח מקום כי הדברים כלל

 ומאמרם, נברא כפרתו ממקום אדם כי ל"ז מאמרם ובזה. יפרדו ומשם העיקר שם כי העולם

 אשר הארץ פה הכתוב מאמר כן גם וזה. הכל שם כי, יחדו צדקו, העולם מכל עפרו שהיה
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 לך(, לה פרק) אליעזר רבי פרקיב ל"ז שאמרו כמו המזבח מקום שהוא עליה שוכב אתה

 אצלו הוא וכך, שלו הכל כי לארץ חוצה צאתו אל טעם נתינת והוא העולם כל זה כי אתננה

 .עמך אהיה שם גם כי באופן, כארץ לארץ חוצה

 

ְצָּת ָיָמה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה  יד ץ ּוָפר  ר ָהָארֶּ ֲעפ  ְרֲעָך כ  ִמְשְפֹחת -לְרכּו ְבָך כָ ה ְוִנבְ ְגבָ ָונֶּ ְוָהָיה ז 

ָך ְרעֶּ  : ָהֲאָדָמה ּוְבז 

 לא עד פסוק על( א י תענית) ל"רז אמרו הנה כי והוא הארץ כעפר זרעך והיה הנה כי ועוד

 נתפשטה כך ואחר בלבד ישראל ארץ אם כי יתברך הוא ברא לא להיתח כי, וחוצות ארץ עשה

 אל מתדמים קדושים היותם שעם, זרעך יהיה כן. וחוצות ארץ עשה וזהו, ארץ אפסי כל עד

 בלא נחלה העולם כל זה כי 'וכו וקדמה ימה ופרצת כי, העולם כל עד יתפשטו הארץ קדושת

 מעתה להחזיק שם הנולדים בניו שיהיו לארץ חוצה ילך הוא ברוך הקדוש רצה לכן, מצרים

 . בכל

 חוצה לצאת לך טוב וקיום ברכה בהם להשפיע לכן '.וכו בך ונברכו והוא שלישי טעם ועוד

 .לארץ

 

ר טו ְרִּתיָך ְבֹכל ֲאשֶּ ֱעָזְבָך  זֹאת ִכיָהֲאָדָמה ה  -לִשֹבִתיָך אֶּ ֵּתֵלְך ו הֲ -ְוִהֵנה ָאֹנִכי ִעָמְך ּוְשמ  לֹא אֶּ

ר ִאם ד ֲאשֶּ רעָ -ע  ְרִּתי ָלְךִד -ִשיִתי ֵאת ֲאשֶּ  : ב 

 אל עמו אהיה לא לארץ שבחוצה שמורה עמך ואהיה הזאת בארץ גור ליצחק אמרתי ומאשר

 בארץ בהיותו כי שמורה, ואברכך לו שאמרתי שתירא מה וגם '.כו עמך אנכי והנה כי תירא

 '.וכו אעזבך לא כי תירא אל מזה גם, שר ידי על לארץ ובחוצה עצמו ידי על יברכהו

 

  :יעקב לבב יתחמץ הלא כי והוא ',וכו אברהם אלוהי אנכי יאמר או

 . אחי לעשו כן גם ויצחק אברהם אבות זכות לי יש אם הלא באומרו .א

 . רשנהיי ואולי לארץ בחוצה ואני בארץ דר שהוא עלי עודף לו ועוד. ב

 במקום לנולד הקדושה תוך הנולד דומה ואינו, לארץ בחוצה אוליד ואני בארץ מוליד הוא כי .ג

 . הטומאה

 . מעלי יתברך אלהות שם ישולל למקום אלך ואיך' כו לארץ בחוצה הדר כי .ד

 נפש ויכנו אחריו עשו ירדוף פן לןוכ על גדולה אך, מעשו נצלייה בהנחת הוא זה כל הלא כי .ה

 מכל ראה אשר חלומו יהיה ומה, לעשות יזום אשר כל ממנו יבצר ולא, בחירה בעל והוא

 .הטוב

 

 יעלה אל כמוך אבות זכות לעשו גם כי חשבת אשר הראשונה על ויאמר יתברך הוא בא כן על

, לך אם כי אברהם יקרא לעשו אב לא כלומר אביך אברהם אלוהי אנכי הלא כי, רוחך על כן
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 שכן ומכל ביעקב אם כי יצחק כל ולא' וכו לך יקרא ביצחק כי( א לא נדרים) ל"ז מאמרם והוא

 .ליצחק

 

 הוא ההיא הארץ כי למעלה שכתבנו מה והוא 'וכו שוכב אתה אשר הארץ אמר השנית ועל

 .בקודם כמדובר העולם כל כולל המזבח מקום

 

 גופם גם לארץ בחוצה שנולדים גם כי שהוא ,הארץ כעפר זרעך והיה אמר השלישית ועל

 ארץ היא הארץ כעפר רק, טמאה אדמה שהוא לארץ חוצה לעפר ידמו ולא קדוש יהיה

 הארץ כעפר שהוא, ח"בפת ולא א"בשב ף"הכ בנקודת כעפר לומר לו שהיה והוא, ישראל

 . ישראל ארץ של שהוא הקדוש הידוע

 'וכו ונברכו' וכו ופרצת אמר לזה, ישראל בארץ יולדו בנים היה טוב טוב הלא תאמר ושמא

 .בקודם כמפורש

 

 כי בך דבקותי איך ראה לומר עמך' וכו והנה לשון ואמר עמך אנכי והנה אמר הרביעית ועל

 עליך אליהם בפקוד בשמירתם הנחתיך לא למה ויורדים עולים מלאכים שהורדתי אנכי הלא

 אפילו כי הוראתי בזה אך ,עליו נצב ה' והנה כאומרו, לשומרך עליך נצב בעצמי אני אם כי

 חפץ איני, לארץ חוצה שרי צוניםיהח כשרים ולא המרכבה מלאכי קודש שרפי שהם אלה

 אלוה לו שאין כמי תהיה לא לארץ בחוץ שהוא תלך אשר בכל וגם, בעצמי אני אם כי ישמרוך

 .ההם שבמקומות השר תחת אניחך לא כי, ממני משולל תהיה לא הלא כי

 

 בחוצה הדר כי, עמך אהיה לא ישראל מארץ בצאתך פן ירא אתה הלא הכתוב שיעור או

 עליך שורה להיותי מוכן אתה יותר הלא כי הוא נהפוך כי לך דע, השרים צל תחת הוא לארץ

 הקדוש אין ישראל ארץ או המקדש מקום כי והוא, ידה על לזכות שתחשוב עצמה מהארץ

 שפע התפשטות הוא אך, הארץ על םאלוהי ישב האמנם כי, ממש בארץ עמה הוא ברוך

( סח תהלים) ענייןכ, המרכבה על והשכינה, עליה שורה העליונה שהמרכבה שכינה קדושת

 הקדש נאמר לא זה כל ועם, עצמו סיני בהר ולא בם שהוא, בם ה'' וכו רבותים םאלוהי רכב

 המרכבה הם הן האבות אך. אתי מקום הנה ענייןכ בקדש סיני רק יתברך כבודו שאינו בסיני

 בך אותב תחפוץ איך אליו יתברך מאמרו וזה. המה ה' היכל כי השכינה עליהם ששורה

 של המרכבה על רק, עמה איני אני כי ממנה גדול אתה הלא, ישראל ארץ יד על הותיואל

 מקום בכל כן ואם, השכינה אל מרכבה ממש עמך אנכי הנה אתה אך, שעליה המלאכים

 .ממך אעדר לא תהיה אשר

 

 כי, תחוש אל, מציל מידו ואין בחירה בעל עשו הלא תאמר ולא' וכו ושמרתיך אמר הה' ועל

, מצרים בלא נחלה לזרעך שאתן לך דברתי אשר את עשיתי אם אשר עד אעזבך לא הלא
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 אניח ואיך זה על הוא העולם בריאת תכלית כל והנה. מתבטל הכל נמצא כעת בך ישלוט ואם

 וכל, רבים נגד לא אך יחיד נגד רק מועלת רשע בחירת אין כי וידוע, עשו בבחירת הכל שיאבד

 - וזהו. העולם וכל ישראל כללות כל נגד שכן

 

ר  טז ץ י ֲעֹקב ִמְשָנתֹו ו יֹאמֶּ זֶּ ו ִייק  ָמקֹום ה  ֹ ה ְואָ ָאֵכן ֵיש ְיֹהָוה ב   : א ָיָדְעִּתיֹנִכי ל

ה יז ר מ  מָ -ו ִייָרא ו יֹאמ  ה ִכי ִאםנֹוָרא ה  ה ֵאין זֶּ זֶּ ה ש  ֵבית ֱאֹלהִ -קֹום ה  ָשמָ ים ְוזֶּ ר ה    : ִיםע 

 

  .ידעתי לא ואנכי תמיהה זו מה לב לשים ראוי '.וכו משנתו יעקב ויקץ

 . המוריה בהר ה' יש כי ממנו נעלם היתכן ועוד

 '. וכו אכן אומרו טרם ויירא נאמר לא ולמה, יראתו תהיהי ממה ויירא אומרו וגם

  '.וכו וזה' וכו זה אין' וכו נורא מה חלוקות שלש הנה מה ועוד

 

 ל"רז מאמר שכתבנו כמו שם אצלו ובא ממקומו המוריה הר ונעתק בלוז היה הוא הנה אך

, בלוז הזה במקום ה' יש אכן תמה בלוז היה חשב והוא בהקיצו לכן. למעלה( ב צא חולין)

 ממקומו שנעתק הוא המוריה בהר כי ישכיל למען כן על, המוריה בהר רק זה ידעתי לא ואנכי

 יתירה מורא המטלת קדושה הופעת גודל ידי על מורא יתברך הוא עליו הטיל, לכאן ובא

 אם כי זה אין, כמוני איש על מורא להטיל שהספיק הזה המקום נורא מה אמר אז, כנודע

 שהיה להיתח בחשבו כן על כי, כזה זולתו במקום אין כי המוריה הר לכאן בא כי יםוהאל בית

 .מה כותייש כלומר ה' יש רק הזה במקום ה' אמר לא לוז

 

ה יז ר מ  ה ִכי ִאםנ-ו ִייָרא ו יֹאמ  ה ֵאין זֶּ זֶּ ָמקֹום ה  ה ית בֵ -ֹוָרא ה  ָשָמיִ ש  ֱאֹלִהים ְוזֶּ ר ה    : םע 

  שראה דברים שלשה ועל

  ארצה מוצב שהיה סולםה רגלי מקום .א

  סולםה. ב

  .השמימה מגיע ראשו .ג

  ',וכו נורא מה אמר האחד על

 . המקדש בית הוא לו שהראה הסולם כי שכתבנו כמו ',כו זה אין אמר הסולם ועל

  .השמים שער וזה אמר ראשו ועל

 

 אך, ממקומו ההר נעתק המוריה הר כי חשב הוא אך, היה המוריה שבהר ידע כי אפשר עוד

 במקום ה' יש אכן ואמר תמה כן ועל ,השמים שער שהוא המזבח שכנגד השמים חלק לא

 עליו שהוטלה ראייו כאשר אך, בשמים שכנגדו קדושה הפלגת שיורה ממה משולל והוא הזה

  :פה יש יתרונות שני אמר אז, מורא
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 גם אם כי, ובא נעתק שלמטה מה בלבד ולא ,אלוהים בית אם כי זה אין כי בלוז שאיננו אחד

 של שנכחו ממה נעתק גם כי ,השמים שער הוא שוכב שאני מקום נוכח הסולם שבראש זה

 ואמרו( ה סט רבה בראשית) ל"רז שדחקו למה נצטרך לא ובזה. לכאן בא המקדש בית

 .בלוז רגליו היות עד ומשופע המקדש בית נגד ראשו משופע הסולם שהיה

 

ת יח ח אֶּ ר ו ִיּק  ֹבקֶּ ְשֵכם י ֲעֹקב ב  ן ֲאשֶּ -ו י  בֶּ ֲאשֹ -רָהאֶּ ֵצבָ ָתיו ו ָישֶּ ָשם ְמר  לם ֹאָתּה מ  ן ע  מֶּ -ה ו ִיֹצק שֶּ

 : רֹאָשּה

 

 אותה וישם האבן את ויקח המקדש בית אל משל שהוא הסולם כנגד '.וכו יעקב וישכם

 הם לבניו סימן שהוא, אחת אבן שנעשו האבנים כי לרמוז, המקדש כבית בה להקריב מצבה

 .המה ה' היכל כי, בה יהיו

 השפע זה שבזכות ראשה על שמן ויצוק, מלמעלה השפע שיורד השמימה משער ראשו ועל

 .בשופע מלמעלה בו תורק

 

ת יט הּוא ֵביתה  -םשֵ -ו ִיְקָרא אֶּ  : ִעיר ָלִראֹשָנההָ -ֵשם ל ְואּוָלם לּוזאֵ -ָמקֹום ה 

 שם שיצטרף ,אל בית ההוא המקום שם את ויקרא המוריה הר הוא הסולם רגלי מקום ואל

  .עיר בלשון ויצא מקום בלשון ונכנס. בו החסד

  .זאת את אותנו םאלוהי הודיע צורך מה 'וכו לוז ואולם אומרו וגם

 על כיוון לא ,אל בית שם שקרא מה כי הוא אך, בראשונה לומר לו והיה לראשונה אומרו ועוד

 כי, עתה בה שיעקב לוז לא העיר שם הוא לוז אך, לשם ובא שנעתק לבדו המקום אל רק, לוז

, לוז היא יעקב בה שבא לראשונה הוא אך, למקומו בו המוריה הר שב כי בירושלים הוא כבר

 .שם המוריה הר בהיות יעקב בה בראשונה שהיה מה שם על זה שם לה שנשאר אלא

 

 זולתן אגב למעלן האמורות מההערות קצת להזכיר ונשוב ,בעניין אחרת דרך יתכן עוד

  :והם בזה שבותיישמת

  .במקום פגע איך לארץ לכתו אחר כי ויפגע אומרו. א

 . שם וילן השמש ויבא לומר לו שהיה 'וכו וילן אומרו. ב

  .המקום מאבני שלקח הודיענו למה. ג

  וישכב לומר צריך היה לא 'וכו וילן אומרו שאחר. ד

 . סולם מראות עניין מה. ה

  ובראשה תיבה בסוף א"בה השמימה אומרו וגם

 אל מלמעלה שמשליכין בדבר רק זה לשון יצדק ולא לארץ כאומר שהוא ארצה אומרו. ו

  בארץ מוצב לומר לו והיה הארץ

 . ועולים יורדים לומר לו והיה בו ויורדים עולים אומרו. ז
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 נצב ה'ו' כו םאלוהי ומלאכי' וכו סולם והנה יאמר די היה והנה, פעמים שלש אומרו זה מה. ח

 '. וכו עליו

 . מבאברהם ביצחק אביך אומרו צודק היה יותר כי אביך אברהם אלוהי אומרו. ט

 לומר דחקו ל"רזו, לו נתן אמות ארבע האם 'וכו עליה שוכב אתה אשר הארץ אומרו. י

 . ישראל ארץ כל תחתיו שקיפל

 . ככוכבים או כחול לא למה 'וכו כעפר זרעך והיה אומרו. יא

  ליעקב עתה לאומרו הוצרך ולמה יצחק זרע על נאמר הנה' וכו בך ונברכו אומרו. יב

 ובכלל ילך אשר בכל שישמרנו הוא עמו יתברך היותו בכלל כי 'וכו עמך אנכי והנה אומרו. יג

'. וכו אעזבך לא כי באומרו להוסיף כן גם בא ומה .הזאת האדמה אל שישיבנו הוא ילך אשר

 .צודקת בלתי אם מלת כי הבנה משולל אם אשר עד אומרו. יד

 

 . למעלה מפורשים ראשונים פסוקים שלשה והנה

  שונו:לה וז במדרש ל"רז מאמר אל לב בשום אחרת דרך אפשר ועוד

 ובקש אוהבים שלשה לו שהיו למלך דומה הדבר למה משל יעקב לאלוהי הריעו

 זכור לו אמר, לבנות מבקש שאני המקום ראה לו ואמר האחד הביא, פלטין לו לבנות

, פלטין לי לבנות רוצה שאני המקום ראה לו אמר לשני קרא. בתחילה הר שהיה אני

 שהיה אני זוכר לו אמר לשלישי והביא הניחם. מתחילה שדה שהיה אני זוכר לו אמר

 אברהם כך. שמך על אותו אני וקורא אותו בונה שאני חייך לו אמר, מתחילה פלטין

, הר המקדש לבית לו קראו אברהם, הוא ברוך הקדוש של אוהבים היו יעקב יצחק

 אותו קרא ויעקב'. וכו שדה כריח בני ריח ראה, שדה קראו יצחק. ה' יראה בהר

 קראת חייך הוא ברוך הקדוש לו אמר '.וכו אלוהים בית אם כי זה אין שנאמר, פלטין

 שנאמר, שמך על אותו וקורא אותו בונה שאני דע, נבנה שלא עד אלוהים בית אותו

. יעקב אהלי שבות את שב הנני ירמיה וכן. יעקב אלוהי בית אל ה' הר אל ונעלה לכו

 .כ"ע, יעקב אלא הזכיר ולא לדבריו קשט אסף וכן

 

, הגידו ראו אשר הלא אוהביו שני על המלך קצף למה בנמשל בין במשל בין לב לשים וראוי

. יגיד יראה אשר כי, אמר וכן פלטין ראהו הוא הלא פלטין היותו שזכר מי את ישבח ולמה

, ראוהו כן כי קולם על םאלוהי יקצוף למה, שדה ויצחק הר הזכירו אברהם אם כן גם ובנמשל

 . היה שדה ובימיו פלטין קראו למה יפלא יעקב על ואדרבה

 שהיה מה אחד כל אמר במשל ולמה, לבנות שרוצה מה לאוהבים להראות צורך מה ועוד

 כן שאין מה זוכר שהיה מה אחד כל אמר במשל כי לנמשל דומה המשל אין כי וגם, זוכר

 .הנזכרות אגב שבויויתי אלו זולת הערות וכן. בנמשל
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 כבר היה ליצחק וכשהראהו ,הר היה לאברהם המקום את יתברך הוא כשהראה הנה אמנם

 פעמים שלשה כי ענייןוה .בית קראו חלומו ידי על שדה היותו עם ליעקב וכשהראהו, ניר שדה

 הוא הראשון והנה. הוא ברוך הקדוש בידי יהיה השלישי אדם בידי השנים המקדש בית נבנה

 שמונים בחרבנו ישמעאל בידי נפלו כן ועל התמיד לא ישמעאל ממנו שיצא ועל אברהם בזכות

 הוא עשו בידי ונפל םיינתק לא עשו ממנו שיצא ועל יצחק בזכות והשני. כהונה פרחי אלף

 .אדום

 

 שבעה עבדו עד מלהחריבו ראשון בבית אפו יתברך האריכו אל טעם טוב ראינו מצאנו ובזה

 וגם. כך כל להם האריך לא בלבד חנם שנאת שעל בשני כן שאין מה, זרה עבודה דינין בתי

 חסד בבחינת היה הראשון כי הוא אך. בשני היו ולא בראשון שהיו יתרונות חמשה אל

 יהיה שלמה שמטתו ועל יעקב בזכות השלישי אך. יצחק ופחד דין בבחינת והשני לאברהם

 הוא המנגד כי השני אך, להיכבתח הר להיות חזר אברהם שבזכות הראשון כן ועל. לעד םייק

 כן ועל. שני בית את טורנוסרופוס חרש כי, נחרש שדה וציון מישמעאל קשה יותר היה עשו

 יצחק וכשראהו, מקדשו להיות שמעותד מה שם על הר ראהו להיבתח אברהם אותו כשראה

 שזה, המקדש רמז הקרקע לו הראו לא יעקב אך. ממנו מקדשו את יעשו ככה כי שדה ראהו

 השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב רוחני סולםב הרמז לו הראו רק, שדה וזה הר ראה

 בו ויורדים עולים ומלאכים. רוחני יהיה המקדש שבית שיורה ,בו ויורדים עולים מלאכיםוה

 שעתיד מה הראהו להימתח כי הנה .עליו נצב ה'וש מזה גדול םאלוהי ומושב פלטין לך שאין

 .םייק שהוא בית קראו כן על, ד"בס ביאורו אויב כאשר שלמה טתוימ על הנבנה בית להיות

 

  :(יד נו רבה) במדרש ל"רז אמרו והנה

 ה', ובנוי וחרב בנוי המקדש בית הוא ברוך הקדוש לו שהראה מלמד' כו יראה ה'

, ששמם ציון הר על( ד איכה) א"כד, חרב הרי בהר היום יאמר אשר, בנוי הרי יראה

 נראה ציון ה' בנה כי( קב תהלים) א"כד, לבוא לעתיד ומשוכלל בנוי הרי יראה ה'

 . ל"עכ בכבודו

 . אולב לעתיד אותו שבונה הוא ברוך הקדוש לו שאמר הרי

 

 . רבןוהח לו שהראה הכתוב מגיד למה לב לשית וראוי

 המקום שם אברהם ויקרא כאומרו אברהם דברי שהם אלא הכתוב משמעות אין שהרי ועוד

 '. וכו יראה ה' ההוא

 רצה כי הוא אך. אחת פעם אם כי לו הראה לא ולמה פעמים שתי היו וחרב בנוי הלא כי ועוד

 ולא, שלו שיחרב אחר שהוא, םייק בית שם לו לבנות שעתיד לו להראות הוא ברוך הקדוש

 וכאשר, בו ויתנחם שישמח באחרון רק, יחרש וששדה משלו גרועה להיותו יצחק של לו הראו

 שיעשה בהר היום יאמר אשר אני וזוכר דואג זה כל עם אך. שלי שיבנה יראה ה' אמר, ראה
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 על והצטער, מזכור אמנע לא לעד םייק יתברך ידו על לעתיד שיבנה יראה ה' כי ומתנחם, הר

 ראה לו שאמר המלך לאוהב אברהם את שהמשיל בו שאנו מאמרינו והוא. הר נעשה שלי כי

 יתברך שהראהו באברהם היה כן כי הר שהיה אני זוכר לו ואמר, אותו בונה שאני המקום

 גם כי הר שהיה אני זוכר שאמר, הר וקראו לעתיד אותו בונה בעצמו יתברך שהוא המקום

 בנוי וזהו, בזכותי כשנבנה סיבתי על הר נעשה כי מלזכור אמיש לא לעתיד בנותויה אחר

 . השלישי שהוא ומשוכלל ובנוי, הראשון שהוא וחרב

 

 הוא ברוך הקדוש לו הראה אשר המקדש בית הוא, שדה כריח בני ריח ראה אמר יצחק וכן

', וכו ריח ראה וזהו, ונצטער שדה יעשה ששלו אמר, יעקב בזכות שם לבנות שעתיד םייק בית

 שבו בזכותו ליבנות העתיד המקדש בית שפע נכנס עמו עדן גן נכנס כאשר יעקב כנסיבה כי

 ודואג זוכר, בנותויבה שנתבשר גם כי, שדה שנעשה שלי כריח בני ריח ראה וזהו. ניחוח ריח

 בזרעו אין כי על, בית קראו תמיד אשר מי אך. בזכותו שם נבנה אשר תחרש ששדה מה

 קראו להימתח כן ועל. לעד םייק השלישי ליבנות בזכותו נתעתד להימתח כי, יעקב הוא פיסול

 על בזכותו ליבנות נתעתד שמאז כיון יבנה מטרם כן ועל. מצדו בא רבןוח שאין םאלוהי בית

 בית אותו קראת אתה יתברך הוא לו אמר כן ועל. בית יקראנו ראוי מעתה כן על, יתברך ידו

 שאני גם כן על, מעתה בית מלקוראו למונעך פיסול בזרעך היה שלא כלומר, נבנה שלא עד

 .שמך על אותו קורא אני רוחני בעצמי אותו בונה

 

 כי עתה אותו רואה שאתה לומר', כו מקום ראה ואמר, לראשון המלך שקרא המשל מעין והוא

 הר שיהיה ואדאג אזכור הפלטין שתבנה שאחר, במקום בצע מה והשיב, אותו בונה אני

 כן אחר שיזכור ואמר שדה ראהו אשר השני וכן. להימתח ראהו מאז פלטין היה ולא להימתח

 הראיתני שלא אני זוכר אמר השלישי אך. ראהו מאז פלטין היה שלא וידאג שדה שהיה

 מתמיד מאז פלטין היה שלא דואג היה אברהם כך. פלטין אלא שדה או הר עודנו המקום

 בית אותו קראת אתה הוא ברוך הקדוש לו ואמר. כאמור יעקב כן שאין מה יצחק וכן לעולם

 ךייח, םייק בית בזכותך הנבנה להיות שלמה טתךימ היות ידי על זכית מאז כי, נבנה שלא עד

 . ביתך אותו שאקרא שמך על אקראנו רוחני שהוא אותו בונה שאני שעם

 

 נחרב מאברהם שיצא מה שעל הזכיר שלבל אלא, זה עניין לומר אפשר היה משל בלי והנה

 הר קראו אברהם אם כי לומר יכול היה לא, שני בית נחרב מיצחק היוצא ועל, ראשון בית

 זוכר היה שהאחד אוהבים שלשה אל המשל נשא כן על. ענייןה יובן ולא שדה קראו ויצחק

 שהיה מה על ודואג זוכר אברהם כי, כן הוא פה שגם לומר, שדה שהיה זוכר ושני הר שהיה

 ובזה. שידאג לזכור מה לו אין ויעקב, ודואג זוכר יצחק וכן, הצער הוא שאליו הר להיבתח

 וכן. הראוי הוא, ויצחק אברהם כבוד על דבר להסתיר אפשרי היותר כי, ענייןה יובן בקלות

 ה' הר אל באומרו הדבר כמעט גלוי הנביאים במאמר כי, דבריו את שטישק אסף שעשה אמר
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 שעל הדברים כמפרש שזה, יעקב אל הבית חסיימ כך ואחר הר שקוראו יעקב אלוהי בית אל

 . בית יעקב ועל הר נקראו הראשונים

 

 הזכיר ולא, יעקב הליוא שבות את שב אלא אמר שלא, ומיכה כישעיה כך גלה לא ירמיה אך

 הליוא באומרו בלבד רמז שהוא לבדו שמזכירו רק, שמו על בית כך ואחר הר להיתח הקרא

 של כבית קבועים בלתי שהיו על הליוא וקראם, יעקב בשל הראשונים שבות רמז אם כי, יעקב

 והוא מירמיה הוא שטיק כן מיכה בערך ירמיה שטיק כאשר דבריו שטיק אסף וכן ואמר. יעקב

 יעקב של בית שהיה אמר שלא, ברמז אלא אמרו שלא קישוט שהוא יעקב אלא הזכיר שלא

 .בית נקראו לא אבותיו של כי יובן בל

 

 בן שמעון רבן שמפרש במה והוא, בית ראה לא כי להימתח בית קראו שיעקב במה יתכן עוד

 אמרו הנה כי והוא. שלמעלה המקדש בית שהוא השמים שער וזה על רבה בראשיתב יוחאי

 הורידה ואברהם ערבות עד השכינה סילקו ואילך מאדם שבעה כי( יג יט רבה בראשית) ל"רז

 כנגד מכוון והיא מעלה של המקדש בית שם זבול והנה', כו לזבול יעקב למעון יצחק למכון

 בבית השפע ובהיות, לך זבול בית בניתי בנה על ל"רז שאמרו כמו, מטה של המקדש בית

. זבול בית נקרא כן על כי למטה בהבנות גם מטה של עד נשתלשל ידו על מעלה של המקדש

 אמר ולזה, שם הנשפע העליון כדוגמת בית קראו מאז כן על, הממשיכו שם יעקב בהיות ובכן

 להר השכינה שפע אור ונשתלשל הורד שלא שדה או הר שהיה להיבתח כאשר זה אין

 . בזבול שהוא עתה הוא כאשר םאלוהי בית שהוא ממקום המוריה

 

 היה זה ולמה, בסולם ונשתלשל העליון בית שבא אלוהים בית אם כי זה אין הכתוב ושעור

 שער הוא, משתלשל שמשם הסולם ראש שהוא וזה כי הוא הלא, אבותי בזמן ולא עתה

 השלישי מעין דוגמתן ונשפע עתה שכינה היא ושם, מעלה של המקדש בית הוא השמים

 .משם

 

 בית אם כי זה אין מעתה כי ואומרו, האחרון המקדש בית ליעקב יתברך הראותו ענייןו

 מה מיעקב נעלם לא הנה כי והוא, המקראות בכוונת דרכינו יהיה, במאמר האמור אלוהים

 אולי ירא היה עדיין אך. כמדובר ליצחק וכן ובנוי וחרב בנוי המקדש בית לאברהם לו שהראו

( י סח רבה בראשית) ל"רז שאמרו כמו, חלילה פגם בשלישי גם והיה שלמה טתוימ תהיה לא

 כאומרו אחד ונעשו בזרעו פיסול יהיה שלא ידע יתאחדו שאם ואמר המקום אבני שלקח

' כו פיסול יש ו"ח שמא לבניו אמר סילוקו בשעת כי( א נו פסחים) אמרו וכן '.וכו הזאת והאבן

 לחרן בעצמו קדוש מקום שבע מבאר יעקב ויצא כאשר כן ועל'. כו ישראל שמע לו ואמרו

 הולך שאני במקום קדושה העדר על אולי בלבו אמר, מקומו ואנשי לבן בחברת טמאה אדמה

 בזכותם הנבנה המקדש בבית אבותי וכמקרה, חלילה בזרעי פיסול ימשוך שמה ולהוליד לדור
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 כאריה רבץ כרע באמרו יעקב במאמר ויחי פרשת שכתבנו במה עתה גם ומה, יקרני אני גם

 מי כרביצה ארוך הוא שני בית חורבן אך. בלבד כריעה היה ראשון בית חורבן כי שהוא

 פיסול ו"ח יהיה פן מצטער היה מהראשון שני חורבן לתקן קשה כי ראותו על כן שעל, יקימנו

 .חלילה תיקון יהיה ולא בזרעו

 

 וישכם שנאמר ,שחרית תפלת תקן אברהם באומרם( ב כו ברכות) ל"ז מאמרם יתכן ובזה

 יעקב, ערב לפנות בשדה לשוח יצחק ויצא שנאמר ,מנחה תפלת תקן יצחק, בבקר אברהם

 שינו למה לב לשית ראוי הנה כי', וכו כי שם וילן במקום ויפגע דכתיב ,ערבית תפלת תקן

 והיה, בקר ויהיה ערב ויהי הפסוק וכמאמר, שמע בקריאת הלילה אחר הולך שהיום הסדר

 היום אחר הלילה שילך ולא, מנחה ויעקב שחרית ויצחק ערבית תפלת יתקן אברהם ראוי

 בבקר שהיה, שבזכותו הראשון הבית על התפלל אברהם כי הוא אך. מהבקר אברהם ויתחיל

 לעת ההוא במקום התפלל יצחק. בצהרים שמשו באה כי לגמרי הועיל ולא, הרביעי האלף של

 ויהי היום חשך כן ואחרי, מקום באותו ההוא האלף של בערב שיחרב שבזכותו הבית על ערב

 ה'ל נפשו כי, אור הבקר לו שיאיר ערבית תפלת יעקב תיקן כן ועל, אפלה חשך ערב

 . לבקר משומרים

 

 בית הוא בו שהיה המקום בעד שהתפלל תפלה לשון במקום ויפגע זה דרכנו לפי ויהיה

 ספרל גם ומה. הלילה בחלום יתברך הוא בו ידבר מה לראות הלילה שם וילן. המקדש

 מה ועל, בחלום רק מתנבא היה לא אשה בלא שרוי עדיין שלהיותו( ב קמט דף א"ח) הזוהר

 סוף של ערב הוא השמש בא אז כי, שני בית רבןוח חשך על שהוא השמש בא כי על התפלל

 טתוימ בהיות תלוי שהדבר ולהיות. שכתבנו כמו ערבית תפלת עניין שהוא, הרביעי אלף

 ל"רז שאמרו כמו המקום מאבני ויקח כן על, למעלה שכתבנו כמו הותקו יש בזה כי שלמה

 אחת יתהיוה ובהתאחדם, זרעו הכשר מאחדות להתבשר יתאחדו אם לראות( י סח שם)

 ל"רז שאמרו כמו, המזבח מקום הוא המקום אבני של ההוא במקום וישכב מראשותיו וישם

 הקדושה נקודת היא שם כי, יצחק עקידת של מזבח אבני שהיו( לה פרק) אליעזר רבי פרקיב

 . תפלתו על ישיב ומה בו ידבר מה לראות נבואה רוח בחלומו יושפע ושם השמים שער שכנגד

 

 הוא אך, רגלים שלש זה והנה אומרו אל שהערנו במה והוא', וכו סולם והנה ויחלום ואז

 ונבואה השמים מן אש ,השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סולם שהיה ראשון בית שהראהו

 דברים ה'ה ועל. והעליון השפל עולם בין מתווך כסולם שהיה ותומים ואורים ומנורה וארון

 במקום תיבה בסוף א"ה שיש השמימה במלת יתירה א"ה תריי, השני על יתירים בו שהיו

 לו הראה שאחריו שני הבית ועל'. וכו סלם והנה וזהו בראשה אחרת א"וה בראשה ד"למ

 גדולה כך כל שני המקדש בית הוא לסולם היה שלא השמימה מגיע ראשו היה שלא

 כי כקודם השמימה מגיע היה שלא ,בו ויורדים עולים אלוהים מלאכי והנה אם כי כבראשונה
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 באופן בארץ למטה השכינה יתהישה רק בו נשאר ולא, עליונים דברים ה' ממנו חסרו

 מושב כי, הארץ על םאלוהיה עם יורדים כך ואחר להיתח עולים היו אלוהים מלאכיש

 . למטה המקדש בבית היה םאלוהי

 

 על םאלוהיה עם יורדים כך ואחר, ביתם שם כי להיתח מלמטה עולים המרכבה מלאכי כן ועל

 . הארץ

 הראה כן ואחרי. מהראשון גרע כן ועל בו ויורדים עולים הדין מלאכי אלוהים מלאכי והנה או

 בלבד לא כי, הגדול הרחמים שם הוא ,עליו נצב ה' והנה נאמר שבזכותו השלישי הבית

 .לעולם ימוט שלא באופן יועל נצב הגדול השם גם אם כי שכינה השראת בו תהיה

 

 כי ,הזה המקום נורא מה הראשון הבית על יעקב אמר מקדשים שלש הם כי הזה דרך ולפי

 ועל. השמימהשב יתירה ה'ב שרמזם בו שהיו דברים ה' הם' כו השמים מן ואש נבואה בו היה

 אם כי זה אין אמר' וכו אלוהים מלאכי והנה למעלה אמר ועליו דברים ה'ה בו שחסרו השני

 . שבראשון כיתרון לא אך אלוהים בית היותו רק יתרונו אין לומר אלוהים בית

 שבראשון יתרון חסר כן ועל, יצחק מפאת הדין מדת אל חסתייהמת בית אם כי זה אין או

 עד שהאריך הראשון בבית כאשר כך כל יתברך הוא להם האריך לא כן על וגם. החסד שמצד

. בשני כן שאין מה להם ויתר התורה ביטלו שלא עוד וכל, זרה עבודה דינין בתי שבעה עבוד

 לו שהראו השלישי ועל. נבנה שבזכותו יצחק דתימ היא הדין דתימ פי על היותו על רק זה ואין

 .למעלה כמפורש השמים שער וזה אמר עליו נצב ה' והנה למעלה

 

 לתימתח בנותויה אל קרוב זרה עבודה עובדי בו רבו אשר הראשון הבית כנגד השכם ובבקר

 כמו השתיה אבן היא האבן את ויקח כן על, נויילבנ שנה שלשים מלאת מטרם ירבעם מלכות

 צבותייהת לו יהיה זה שבזכות ,מצבה אותה וישם( לה פרק) אליעזר רבי פרקי ל"ז שאמרו

 . זרה עבודה דינין בתי שבעה עבוד עד היה כאשר והתמדה

 על שמן ויצוק מאז כן על מאד לישראל ולהצר פרצות בו לפרוץ יון גלות עתיד שבו השני ועל

 . למנורה השמן נס וגם, ראשם על שמן משוחים כהנים ידי על תשועתן היא ראשה

 אליו שיטה אל בית אלוהים בית קראו אשר ההוא המקום שם את ויקרא אמר השלישי ועל

 . וקיומו כבודו להגדיל יתברך הוא אל חסד

 

 אמר לזה, המוריה בהר םיייתק ואיך בו שהיה ללוז הוא שם שקרא מה הלא תאמר ושמא

 אך, במקום יפגע טרם בה שלן לראשונה אם כי עתה שם שקרא לוז לא העיר שם לוז ואולם

 כמדובר זה שם שקרא הוא כך אחר הבא את כי פה ובאה ממקומה שנעתקה לאחרונה לא

 .בקודם
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. חלקו הוא כי ענינו לדעת תאב שהיה השלישי הבית על היה החלום עניין כל כי יהיה או

 הוא שישלשלהו רוחני אם כי םייגשמ מדברים הראשונות כאיכות איכותו שאין' א והראהו

 לארץ כאומר תיבה בסוף א"ה שהוא ארצה מוצב אומרו וזהו, לארץ השמים מן יתברך

 הרקיע עד הוא איכותו והתפשטות. בארץ נאמר לא כן שעל, מלמעלה לארץ שהוצב שמשמעו

 א"וה תיבה בסוף א"ה שהוא השמימה מגיע וראשו וזהו, רקיעים שבעה הם לםומכ העליון

 על( ט סח רבה בראשית) ל"ז אומרם דרך על, ערבות עד העליה להפליג שהוא בראשה

 דרך על, שבשאול התחתונה אמבטי על לרמוז בראשה ד"ולמ תיבה בסוף א"ה שיש לשאולה

 אלוהים מלאכי והנהש גדר עד התפשטותו שתהיה, בהפלגה העליה בבחינת פה הוא זה

 וחוזרים למעלה הוא ברוך הקדוש אור התפשטות דרך מעולמם עולים, המלאכים שבעולם

 אשר ראשו הוא המלאכים מעולם למעלה כי, במקדש בו וירידתם תםייועל גבולם עד ויורדים

 ולא עליו נצב הגדול ה' והנה כי, והוא, הראשונים על לו אחרת גדולה עוד. התפשטותו יעלה

 . בקודם כמדובר בלבד שכינה

 

 שיחרבו מה כי רוחו על יעלה בל יעקב מלב להסיר בא זאת כל את אליו יתברך הראותו ואחר

 עם וליצחק ישמעאל עם יחס לאברהם היה כי על הוא, שבזכותו השלישי ולא מקדשיהם שני

, לישמעאל לאב ולא, חסייתי לאביך כלומר אביך אברהם אלוהי אנכי ויאמר כן על, עשו

 יקרא לא שיצחק שכן ומכל. ביעקב שהוא יצחק כל ולא ביצחק זרע לך יקרא ביצחק כי כאומרו

 אביך ואמר חזר לא ולכן. עשו בכלל נכנס אין זרעו יצחק היותו עם שאברהם כיון, לעשו אב

 ועם. וייבח עליו שמו מכנה הלא כי יתברך לפניו יצחק של גדרו קל לא כי לו רמז אך, ביצחק

 עליה שוכב אתה אשר הארץ כי עליהם אחד שכם לך נתתי הנה לפני הם שחשובים זה כל

 כדבר הוא כי, להם כן שאין מה מוחלטת מתנה אתננה לך המזבח מקום המקדש בית הוא

 ומזרעך ממך מקדשיך ימוט לא כי יעקב חלקך כאלה לא אך פעמים שתי מהם שיעזב השאול

 .לעולם

 

 הטוב לכל יזכו ולא מתוקן בלתי דבר יצא לארץ חוץ[ב] בהולידי פן אני ירא הלא תאמר ושמא

 כאומר שהוא, בפתח ף"הכ הנקד אל לב בשום והוא 'וכו כעפר זרעך והיה אמר לזה, הנזכר

 האדמה מן עפר הוא הידוע כהעפר יאמר אך, ף"הכ בשוא כעפר לומר לו והיה, הידוע כהעפר

 הוא בו שנפח אדם נשמת לקבל שהוכן המזבח ממקום, קדוש שהיה אדם נברא שממנו

 תחוש אל ואמר. לעולם רשעים יצאו לא נחש בזוהמת כן אחרי נתעכר לולא כי, בפיו יתברך

 . הארץ קדושת כעיקר יהיו הלא כי, לארץ בחוץ טהורים בלתי תוליד פן

 

, מצרים בלי נחלה, העולם כל שהוא 'וכו ופרצת כי הוא הלא חוצה אולידם למה תאמר ושמא

 . שלך הכל כי שם תוליד כן על
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 .כדלעיל במושבותיכם שם יהיו כן על האדמה משפחות כל בך ונברכו כי שני טעם ועוד

 

 נחלה לי ותהיה לעד םייק שיהיה שבזכותי השלישי הבית זמן עד מעתה יודע מי תאמר ושמא

 פחדו ועיקר. פשיתוח הבחירה כי ההיא הטובה המבטלים דברים יתרגשו אולי, מצרים בלא

 מעשיהם וילמדו םייבגו יתערבו פן האומות בין לארץ לחוץ ישראל שיגלו יותוהגל שתי על היה

 לבניך סימן אתה הלא כי מזה תירא אל אמר כן על. מסופקת האחרונה הטובה כל כי נמצאת

 וגם ',וכו אשר בכל ושמרתיך לארץ חוצה גולה בצאתך ואפילו, פה עודך עמך אנכי והנה כי

 עד אעזבך לא גם כי העתיד תדע מזה ,הזאת האדמה אל והשיבותיך וזהו אשיבך משם

 שדברתי עודיםיי הנה לומר, לך שדברתי הטובה כל אל פה בניך את גם שאשיב 'וכו אם אשר

 אעזבך לא אמר, ודאי אשר ומלת מסופקת אם מלת והנה, הבחירה אל מסורים מסופקים לך

 ומה .עשיתי אם אשר וזהו ודאי שהוא אשר אעשה ספק שהוא אם שהוא שמה אעשה עד

 דברים) ל"ז מאמרם והוא, השלישי מהבית לך שדברתי מה הוא ודאי שאעשנו המסופק הוא

 עלינו ויביא נשוב שודאי הבטיחנו יתברך הוא, בתשובה תלוי העתיד שהטוב גם כי( יד ב רבה

 וכן', וכו ושבת הימים באחרית' וכו לך בצר( ל ד דברים) הכתוב שאמר כמו, הטובה כל את

. 'וכו שבותך את ךאלוהי ה' ושב' וכו ה' דע ושבת', וכו עליך יבואו כי והיה( א ל שם) אומר הוא

 עמך אנכי והנה כי, םיישב ארץ תוך בהיותם בגלות בניך יתקלקלו תהרהר אל הכתוב ושעור

 בגלות ושמרתים אויביהם בארץ מהםיע אנכי אהיה כי לבניך אעשה כן והשיבותיך ושמרתיך

 .כמדובר' כו אעזבך לא כי הזאת האדמה אל יקבצם ישראל שמזרה, והשיבותים

 

 שהר למה כי רוחו על עלה לכאורה הוא כי והוא ',וכו ה' יש אכן אמר משנתו הקיץ וכאשר

 הארץ שעל הבית יהיה ואיוהל כי, הגדול השם השראת תסבול לא גשמית ארץ עפר המוריה

 לא ואנכי הזה יהארצ המקום על שורה ה' יש אכן ואמר תמה ולכן, הגלגלים כעצם זך גשם

 מורא המטיל השלישי הבית אור מעין השפיע כי מורא בו הטיל יתברך עשה מה לכן, ידעתי

 עתה הוא כאשר איכותו יהיה לא הזה ההר מקום כי ספק אין אמר אז ,ויירא הקדושה לעוצם

 הארץ תוצא ה' עליה שאמר איכות בה והיה, הארץ נבראת מאז כאשר כראשיתו זך אם כי

 יתהיה שלא רק זה שאין ידיו מעשה האדם את ועשה מעפרה לקח יתברך ושבידו, חיה נפש

 יותר ירושלים תזדכך ולעתיד. ותתעכר ונתקללה אדם חטא אחר עד כן ותהי, כהיום עכורה

 לה יהיה הארץ על ישב לא אמנם אשר םאלוהיה כן על כי, בהבראה יתהיה מאשר הרבה

 . בתוכה יהיה ולכבוד אש חומת

 

 כי המקדש בית ידי על לעתיד ה' בו היות על לתמוה אין שבארץ המקום על יעקב מאמר וזה

 שאמרו כמו, ה' תקרא ירושלים חנם על ולא, לעתיד שיראה באיכות הזה המקום נורא מה

 כאשר זה אין אמר הסולם ועל. שמה אלא שמה תקרי אל שמה ה' מיום העיר שם ל"רז

 ועל. הוא רוחני םאלוהי מעשה אלוהים בית אם כי השמים כעצם זך מגשם שיהיה חשבתי
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 מאיכות האחרון הבית כבוד היה גדול כי ,השמים שער הוא השמימה שמגיע הסולם ראש

 מלאכי אוויב שלעתיד ל"רז שאמרו וכמו, למטה יהיה יתברך שבתו מכון עיקר כי השמים

 רבה שמות) ל"ז מאמרם דרך על, עושה הוא ברוך הקדוש מה למטה לישראל לשאול השרת

 מלמעלה יורדים היו השרת המלאכי כי, מועד אהל אל יצא ה' מבקש כל והיה על( א מה

, םאלוהי מעשה רוחני יהיה האחרון הבית הלא כי ראוי וכן, משה של מדרשו בבית ה' לבקש

 כי אומר אגזור כן ועל בו יורדים כך ואחר עולים אלוהים מלאכי ראיתי הנה יעקב מאמר וזה

 כי אלוהים בית השמים יקראו לא כי. הבית אל ליכנס השמים שער הוא הסולם ראש מקום

 מלאכי היו כן ועל, הבית אל ליכנס שער שבו כחצר והשמים, שלמטה המקדש בית אם

 בית אל העקרי מושבם אל יורדים כך ואחר החצר אל מהבית כיוצאים להיתח עולים אלוהים

 .השכינה אל מרכבה ביתם שם כי המקדש

 

ר ֵלאֹמר ִאם כ דֶּ ר י ֲעֹקב נֶּ דֶּ ִיְהיֶּה ֱאֹל-ו ִיד  ִני ב  זֶּ ִהים ִעָמִדי ּוְשָמר  ְך ה  ר ָאנֹ רֶּ ןה ֲאשֶּ י לִ -ִכי הֹוֵלְך ְוָנת 

ד ִלְלֹבש גֶּ ֱאֹכל ּובֶּ ם לֶּ חֶּ  : לֶּ

ל כא ְבִּתי ְבָשלֹום אֶּ  : ית ָאִבי ְוָהָיה ְיהָֹוה ִלי ֵלאֹלִהיםבֵ -ְוש 

ר כב זֹאת ֲאשֶּ ן ה  בֶּ ְמִּתי מ  -ְוָהאֶּ רש  ן ֵצָבה ִיְהיֶּה ֵבית ֱאֹלִהים ְוֹכל ֲאשֶּ ֵשר -ִּתּתֶּ נּו ָלְךע  אֲ ִלי ע   : ְשרֶּ

 

  :לב לשים ראוי

 . לזולת לאמר אינו כי לאמר אומרו אל. א

 אמר יתברך שהוא מה כמסתפק יאמר למה כי 'וכו ושמרני עמדי אלוהים יהיה אם אומרו. ב

 '.וכו ושמרתיך עמך אנכי הנה בודאי לו

 . מיותר שהוא הולך אנכי אשר אומרו. ג

 . ורעב ערום ויניחהו בדרך ישמרהו היתכן 'וכו לחם לי ונתן אומרו. ד

  '.וכו והשיבותיך יתברך כמאמרו והשיבני אמר ולא בשלום ושבתי אומרו. ה

 הוא לו יעשה לא האם כי, הרבה זה מאמרו נחשב זר כמו הלא כי לאלוהים לי ה' והיה .ו

 . םאלוהיל לו יהיה לא האלה הדברים כל יתברך

 . זכר לשון יהיה ולא םאלוהי בית תהיה לומר לו היה 'וכו הזאת והאבן באומרו. ז

 .זולתה או ההיא האבן יהיה אם לו מה המקדש בית יבנה יתברך שהוא אחר כי .ח

 

ר ֵלאֹמר ִאם כ דֶּ ר י ֲעֹקב נֶּ דֶּ ִיְהיֶּה ֱאֹל-ו ִיד  ִני ב  זֶּ ִהים ִעָמִדי ּוְשָמר  ְך ה  ר ָאנֹ רֶּ ןה ֲאשֶּ ִלי -ִכי הֹוֵלְך ְוָנת 

ד ִלְלֹבש גֶּ ֱאֹכל ּובֶּ ם לֶּ חֶּ  : לֶּ

 כן על. צרה בעת לנדור לזרעו ללמד שרצה( א ע רבה בראשית) ל"רז אמרו הנה אמנם

 שנדר כדי לאמר נדר וזהו, לדורות וללמד לאמר, נדר יעקב וידר כלומר לאמר אמר אפשר

 .זרעו גם יאמרו
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 את הנה כן על, הרחמים שם הוא עליו נצב ה' והנה נאמר הנה' וכו אלוהים יהיה אם ואמר

 מידת לפעמים כי ,הסכנה מקום בדרך גם ומה, תנגדני פן הדין דתימ הוא ירא אני םאלוהיה

 יהיה אם אמר כן על(, א נה שבת) ל"רז מדברי כנודע תחלו וממקדשי ענייןכ, מקטרגת הדין

 . לרחמים לי שתתהפך 'וכו ושמרני הדין דתימ הוא עמדי אלוהים

 

 בלכתך אך, עמך אנכי ישראל בארץ עתה הוא אפשר עמך אנכי הנה יתברך באומרו כי ועוד

 ממש אלוהים יהיה אם אמר כן על, עליך שורה עמך אהיה לא אך ושמרתיך לארץ חוצה

 ושמרני וגם, עצמית הויה שהוא יהיה כמשמעות ישראל מארץ בצאתי לעתיד שהוא עמדי

 גם כן אחרי אם כי, ועבר שם של מדרשו בבית תורה ללמוד שהוא בזה לבד ולא ,הזה בדרך

 המיוחדת הליכתי שהיא הולך אני אשר שהוא, לחרן שנה עשרה ארבע אחר משם בלכתי כן

 עשו יצא פן תחלה שם נטמן להיות רק היה לא ועבר שם של מדרשו לבית ההליכה כי, לי

 באומרם( יא סח רבה בראשית) ל"רז לשון יורה וזה, שמה ילך כי שידע חרן בדרך אחריו

 ירא אך שיפרנסני ידעתי לומר 'וכו ונתן וגם. שם של מדרשו בבית שנה עשרה ארבע נטמן

 לי ונתן אם כי בזה חפץ לי ואין, שם המושל השר ידי על פרנסתי ישלשל לארץ בחוץ פן אני

 שהוא הבגד גם אם כי, בו נפשי קיום שהוא לחם ידי על יהיה בלבד ולא. יתברך עצמו ידי על

 .יתברך בידו לי יתן זה גם ותפל צונייח דבר

 

ְבִּתי  כא לְוש   : ית ָאִבי ְוָהָיה ְיהָֹוה ִלי ֵלאֹלִהיםבֵ -ְבָשלֹום אֶּ

, עודיי צריך ואין הוא שכן כל האדמה אל והשיבותיך שאמרת מה, לי תעשה אלה כל אם הנה

 עזבי על אני ירא עתה כי הוא והטעם. והשיבני אמר ולא כמעצמי כלומר בשלום ושבתי וזהו

 אלוה לו שאין כמי דומה בו שהדר מקום לארץ חוצה והולך, ישראל וארץ, ואם אב כבוד מצוות

 והטעם. מאלי ושבתי בשובי אך', כו תשמרני שמיד רחמים מבקש אני כן על(, ב קי כתובות)

  :והן כמעצמי ושבתי אם כי שמירה צורך בלי ינחוני והמה עמי גדולות מצוות שתי כי הוא

 . עתה בצאתי כן שאין מה ואמי אבי בו אכבד מקום אבי בית אל בא שאני .א

 לארץ בחוץ כן שאין מה לאלוהים לי שיהיה מקום הוא ישראל ארץ אל הוא בשובי כי .ב

 .אלוה לו אין למי ידמה אם כי בעצם םאלוהיל לו ה' אין בו שהדר

 

 לארץ חוצה בלכתו שומרו יתברך שבהיותו היתכן כי ,בשלום אומרו אל לב בשום יאמר או

 מאתו שואל אני גדולה אחת שאלה הנה יאמר אך. בשלום יהיה שלא ישראל לארץ וישיבהו

 שמך מכנה אינך ה' אתה כי הוא הלא, ישראל בארץ אבי בית אל בשובי עלי יתוסף יתברך

 אביך אברהם אלוהי אנכי לי אמרת כי רואה והנני, וייבח הצדיק על פלוני אלוהי ליקרא

 על מדרגה הוספת והנה וייבח עליו שמך לכנות כן עשית לא לאברהם הנה. יצחק ואלוהי

 לו מהיות יבצר ולא כמת חשוב סומא היותו על היא אך, יצחק אלוהיו וייבח שאמרת יצחק

 שואל אני זו על אחרת מדרגה אך. כמת לחשוב המת דומה אינו כי אברהם על יתירה מדרגה
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 לא כי והוא, שלשתנו זכות ואני שניהם זכות ויצחק בלבד עצמו זכות לו היה אברהם כי. ממך

 שם תכנה כמת חשוב בלתי בגופי שלם בריא אם כי, ואלוהי נקראת סומא היותו שעל כיצחק

 לי ה' והיה זה כל ועם כמת ליחשב פגע שום בלי בשלום ושבתי אומרו וזהו, עלי הותךואל

  .יעקב אלוהי שיקרא לאלוהים

 

' כו בגופו שלם( ב לג שבת) ל"רז ואמרו' וכו שלם יעקב ויבא הכתוב מאמר וזה לו היה וכן

 ואומר ענייןה גומר זה כל ועם, כמת חשוב עני שאינו בממונו ושלם, כמת חשוב בלתי שהוא

, אל לו ויקרא לומר והקדים. ישראל אלוהי אל לו ויקרא כי ישראל אלוהי יתברך הוא שנקרא

 הצדיקים על שמו מכנה הוא ברוך הקדוש שאין שמה מאחר כי לב לשית ראוי עדייןש מפני

 ויקרא, ואמר הקדים לכן, בחירה לבעל כן עשה למה כן ואם יאמין לא בקדושיו הן כי על הוא

  :(א יח מגילה) בגמרא ל"ז שאמרו כמו יעקב את שהוא, אל לו

 המזבח את קרא שיעקב ד"ס אי, אל לו ויקרא שנאמר אל ליעקב קרא ה"שהקב מנין

 אלוהי יעקב את אל קראו מי אל לו ויקרא אלא, אל יעקב לו ויקרא לומר לו היה אל

 . כ"ע ישראל

 

  ,אל שקראו הודיענו למה לדעת וראוי

 . ישראל אלוהי יאמר ולא אל ה' לו ויקרא לומר לו שהיה ועוד

 חשוב ובלתי חי עודנו כי ששאל עבדו דבר יתברך הוא הקים איך להודיע הכתוב כוונת אך

 שלא כיצחק לא בממונו שלם וגם בגופו שלם יעקב ויבא הנה כי, עשה וכן עליו שמו יכנה כמת

 זה כל עם, כמת חשוב עני ולא בממונו שלם וגם, כמת חשוב סומא שהיה בגופו שלם היה

 והן כן יעשה ולמה איש יאמר ולשמא. וייבח ואלוהי יתברך הוא ליקרא עליו יתברך שמו כינה

 נש בר דין לית לומר אל יעקב את קרא ה"שהקב, אל לו ויקרא, הקדים לכן, יאמין לא בקדושיו

 מוטית לא צדקתו כי וייבח עליו שמי שאכנה ישראל אלוהי יאמר עליו לכן, בו האמין לבלתי

 .לעולם

 

ר כב זֹאת ֲאשֶּ ן ה  בֶּ ְמִּתי מ  -ְוָהאֶּ רש  ן ֵצָבה ִיְהיֶּה ֵבית ֱאֹלִהים ְוֹכל ֲאשֶּ ֵשר -ִּתּתֶּ נּו ָלְךע  אֲ ִלי ע   : ְשרֶּ

 ששנים( י סח רבה בראשית) ל"רז אמרו האבן כי הוא אך. תהיה לומר לו שהיה הערנו הנה

 כי נמצא, בזרעו פיסול יהיה ולא צדיקים שיהיו בניו עשר לשנים סימן, אחד נעשו אבנים עשר

, בניו אחדות אל אלוהים בית יהיה אומרו כי לרמוז לכן. בניו אחדות אל משל הזאת האבן

 אם כי הבית אינו שכינה להשראת המקדש הבית עיקר כי ענייןוה. זכר לשון יהיה אמר ןומכו

 שהוא 'וכו והאבן כי ה' מאתך עוד אשאלה אמר לכן. כנודע המה ה' היכל כי שבדור הצדיקים

 םאלוהי בית יהיו שהם, צדיקים שיהיו לעוזרם מהםיע שתהיה אלוהים בית יהיה, בני אל רמז

 .השכינה אל מרכבה
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 כי אלי המעשר אעכב לא וכהן בכור היותי עם אמר ואפשר 'וכו לי תתן אשר וכל הוא והנדר

 אל שהמבזבז( א נ כתובות) ודרשו החומש על ל"רז דרשו הכפל ענייןול. לך אעשרנו אם

 כי המעשר בכלל הבנים גם כי( ז ע רבה בראשית) ל"רז דעת והנה. מחומש יותר יבזבז

 הרי, אשר נפתלי בנימין זבולון יששכר יהודה לוי שמעון, עשירי לוי נמצא. ימנו לא הבכורות

 אפשר בבנים זה דרך שעל שלהיות, עשירי לוי נמצא לוי שמעון הראשון אל חוזרים שמונה

 בית הם שיהיו בני את הכין למען אמר כי והוא ,אעשרנו עשר אומרו והוא מעשרות שתי הם

 מן מעשר עוד אעשרנוו, מעשר יהיה לוי כי ה'ל קדש אעשרם, השכינה אל המרכבה םאלוהי

 ושמעי לבני והוא, גדול כהן להיות תרומה שהוא המעשר מן מעשר יהיה אהרן והוא המעשר

 כהן להיות ראוי היה והוא, עשירי שהוא משה אהרן ומושי מחלי ועוזיאל וחברון ויצהר עמרם

 ג רבה שמות) ל"ז שאמרו כמו, אהרן במקומו הושם מצרים בשליחות שסירב שעל אלא, גדול

 תרומת לכהן ונותנים המעשר נוטלים ויםוהל כן ועל', כו הלוי אחיך אהרן והנה פסוק על( כא

 .מעשר

 

  כט פרק

ְרָצה ְבֵני א ְך א  ְגָליו ו ֵילֶּ םקֶּ -ו ִיָשא י ֲעֹקב ר   : דֶּ

ה ְוִהֵנה ב ָשדֶּ ְרא ְוִהֵנה ְבֵאר ב  ְדֵריָשם ְשלשָ -ו י  יָה כִ צֹאן ֹרְבִצי-ה עֶּ הִ -ִמןי ם ָעלֶּ ְבֵאר ה  וא י ְשקּו ה 

ל ן ְגֹדָלה ע  בֶּ ְבֵארפִ -ָהֲעָדִרים ְוָהאֶּ  : י ה 

ְספּו ג אֶּ תָהֲעָדִרים וְ -ָשָמה ָכל-ְונֶּ ן ֵמע  -ָגֲללּו אֶּ בֶּ ְבֵאר ְוִהְשקּו ָהאֶּ צֹאן ְוהֵ -תאֶּ ל ִפי ה  תה  -ִשיבּו אֶּ

ל ן ע  בֶּ  : ְבֵאר ִלְמֹקָמּהִפי ה  -ָהאֶּ

 

  .ילך רגליו נשיאת ידי שעל ידע לא מי

 . רגליו הקילו טובה הבשורה שעל( ע רבה בראשית) ל"ז ואמרו

, רגליו את לבו נשא כן ועל ועבר שם של מדרשו לבית תורה ללמוד לכתו שנצטרף ויתכן

 . קדם בני ארצה אדם כל כדרך וילך ומשם

 

 ישאונך כפים על בו םיישנתק אם כי, כאחת רגליו שתי נושא אינו המהלך כי לב בשום ויתכן

 ןכארו בו נפשו תהיהי כי או. נשאוהו יתברך מלאכיו כי הארץ על מדרוך רגליו שני נישאו כי' וכו

 . רגליו הן נושאיה את נושאת נפשו תהיהי זו מראה אחר יעקב כן, נושאיו את שנושא

 מדרשו מבית הלך זו אחר זו רגליו שתי שנשא פסיעות ובשתי הארץ לו קפצה כי אפשר או

 .קדם בני ארצה שם של

 

ם ו יֹאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו ד ּתֶּ ִין א  י ֵמא  ח  ם י ֲעֹקב א  ר ָלהֶּ  : ו יֹאמֶּ
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, הבאר פי מעל האבן גלילת לעיכוב חשב לא והוא הבאר על רובצים אותם בראותו הנה

 הן להם לומר חפץ והיה, שכירים היו אם גם ומה, יעשה לא וכן במלאכתם למתרפים חשבם

. במלאכה פושעים שהיו מוכיחם שהיה( י ע רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו [גדול] היום עוד

, שפוט ישפוט לגור בואו טרם כי באמרם מאד בעיניהם יקשה להוכיחם בהגיעו היחל לו כן ועל

 והוסיף. היה לעיר קרוב כי, הדבר יודעו עם באתם מאין ואמר אחרים בדברים התחיל כן על

  ולומר לדבר

 

ת ה ם אֶּ ְעּתֶּ ְיד  ם ה  ר ָלהֶּ ןלָ -ו יֹאמֶּ  : חֹור ו יֹאְמרּו ָיָדְענּונָ -ָבן בֶּ

 הרואה אל שיקרה ולהיות ',וכו היום עוד הן מגולה בתוכחת התחיל כך ואחר '.וכו הידעתם

 על, נתגדלתם כשרים בלתי בעיר אולי כלומר ,באתם מאין להם לולשא הגונים בלתי אנשים

 שעל יחושו לבל אתם מאין שאל כך ואחר, כערכי אנשים כלומר אחי קראם דבריו בפתח כן

 .שואלם היה רעתם

 

ם ֲהָשלֹום לֹו ו יֹאְמרּו ָשלֹום ְוִהֵנה ָרֵחל ִבּתֹו בָ  ו ר ָלהֶּ צֹאן-םָאה עִ ו יֹאמֶּ  : ה 

 משה לולי לאונסם רועים קשוישב( לח א רבה שמות) ל"רז אמרו יתרו בנות בשבע הנה

. זרה בעבודה כפרו על עירו אנשי דוהוישנ ליתרו שלום העדר על הטעם שם והיה, שהושיען

 היה לא אם כי הצאן עם באה בתו רחל והנה כי והראיה, שלום לו אלה אמרו כי ירצה ובזה

 שקצת ואפשר. הרועים משכנות על לצאת יחידית גם ומה, בתו בוטחת יתהיה לא לו שלום

 הן ואמר, הצאן ולהשקות מים לשאוב היוצאות הארץ בבנות לראות מתעכבים שהיו חשדם

 '.וכו גדול היום עוד

 

ה ְוִהֵנה ב ָשדֶּ ְרא ְוִהֵנה ְבֵאר ב  ְדֵריָשם ְשלשָ -ו י  יָה כִ צֹאן ֹרְבִצי-ה עֶּ הִ -י ִמןם ָעלֶּ ְבֵאר ה  וא י ְשקּו ה 

ל ן ְגֹדָלה ע  בֶּ ְבֵארפִ -ָהֲעָדִרים ְוָהאֶּ  : י ה 

ְספּו ג אֶּ תָהֲעָדִרים וְ -ָכל ָשָמה-ְונֶּ ן ֵמע  -ָגֲללּו אֶּ בֶּ ְבֵאר ְוִהְשקּו ָהאֶּ צֹאן ְוהֵ -תאֶּ ל ִפי ה  תה  -ִשיבּו אֶּ

ל ן ע  בֶּ  : ְבֵאר ִלְמֹקָמּהִפי ה  -ָהאֶּ

ם ו יֹאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו ד ּתֶּ ִין א  י ֵמא  ח  ם י ֲעֹקב א  ר ָלהֶּ  : ו יֹאמֶּ

ת ה ם אֶּ ְעּתֶּ ְיד  ם ה  ר ָלהֶּ ןָבן לָ -ו יֹאמֶּ  : חֹור ו יֹאְמרּו ָיָדְענּונָ -בֶּ

ם ֲהָשלֹום לֹו ו יֹאְמרּו ָשלֹום ְוִהֵנה ָרֵחל ִבּתֹו בָ  ו ר ָלהֶּ צֹאן-םָאה עִ ו יֹאמֶּ  : ה 

יֹום ָגדֹול לֹא ז ר ֵהן עֹוד ה  צֹאן ּוה  ֵעת ֵהָאֵסף -ו יֹאמֶּ ְשקּו ה   : ּוְלכּו ְרעִמְקנֶּה ה 

ל ע   ח ר ֵיָאְספּו ָכלו יֹאְמרּו לֹא נּוכ  תָהֲעָדִרים וְ -ד ֲאשֶּ ן ֵמע  -ָגֲללּו אֶּ בֶּ ְבֵאר וְ ל פִ ָהאֶּ ִהְשִקינּו י ה 

צֹאן  : ה 

 

ה ְוִהֵנה ב ָשדֶּ ְרא ְוִהֵנה ְבֵאר ב  ְדֵרי-ו י  יָה ִכי ִמן-ָשם ְשלָשה עֶּ ִהוא י ְשקּו -צֹאן ֹרְבִצים ָעלֶּ ְבֵאר ה  ה 

ן ְגֹדָלה  בֶּ לָהֲעָדִרים ְוָהאֶּ ְבֵאר-ע   : ִפי ה 
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 הדורות שלשלת על רמז לומר לנו גם ואפשר. רמז דרך על אלו פסוקים דרשו ל"רז והנה

 בית ממקום גולה יעקב בהיותו עתה זה לנו ורמז. מקדשנו ומבית מארצנו שגלינו בגלות

 הקדוש הבית כי, בשדה לשוח א"כד המקדש בית הוא בשדה באר והנה וירא והוא, המקדש

 וישראלים לוים הכהנים הם רובצים צאן עדרי שלשה שם והנה. שפע נובע באר היה ההוא

 מהשפע הנזכרים העדרים ישקו ההיא הבאר מן כי. צאן בתואר נכללו שכלם, ראשון בבית

 בראשית) ל"ז שאמרו כמו הקודש רוח שואבים שהיו השואבה בית בשמחת גם ומה, הנזכר

 הבאר פי על גדולה הושמה אבן הנקרא הרע היצר הוא והאבן העונות גרמו אך(. ח ע רבה

 כי הנזכרת האבן של הגדולה הרעה ובראות. ראשון בית חורבן והוא, מלשאוב השפע ומנעה

  – כן ועל, זרה עבודה של הרע היצר הוא תהיהי גדולה

 

ְספּו ג אֶּ תָהֲעָדִרים וְ -ָשָמה ָכל-ְונֶּ ְבֵאר הָ -ָגֲללּו אֶּ ל ִפי ה  ן ֵמע  בֶּ צֹאן ְוהֵ -תְוִהְשקּו אֶּ אֶּ תה  -ִשיבּו אֶּ

ל ן ע  בֶּ  : ְבֵאר ִלְמֹקָמּהִפי ה  -ָהאֶּ

 כנסת אנשי אז הבאר פי מעל האבן את וגללו, עזרא בימי שנית העדרים כל שמה ונאספו

 הבאר פי מעל העולם מן גדולה אבן יתהישה זרה עבודה של הרע יצר שהסירו הגדולה

 כי, ההוא מהבאר שפע עוד להם להשקות חזרו כי הצאן והשקו ואז. אותו סותמת תהישהי

 היצר הוא האבן את והשיבו העונות גרמו כן אחרי אך. כמאז בו מושפעים והיו שני בית נבנה

 של אם כי כבראשונה גדולה תהיהי שלא גם. והטוב השפע למנוע הבאר פי על למקומה הרע

 . שני בית ונחרב לכך הספיקה חנם שנאת

 

ר  ד ם ו יֹאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּוו יֹאמֶּ ּתֶּ ִין א  י ֵמא  ח  ם י ֲעֹקב א   : ָלהֶּ

 ותבער פסוק על ל"ז שאמרו כמו, האבות משאר יותר צרותינו כל על המיצר יעקב להם ויאמר

 וןוע מאיזה באתם מאין השני החורבן בגלות אשר לישראל כאומר נעשה כן ועל', וכו ביעקב

 . גולים אנחנו חנם שנאת הוא רעהו על איש מחרון מחרן לו אומרים והם, גליתם

 

ת ה ם אֶּ ְעּתֶּ ְיד  ם ה  ר ָלהֶּ ןלָ -ו יֹאמֶּ  : חֹור ו יֹאְמרּו ָיָדְענּונָ -ָבן בֶּ

 חבלי וחרון ניחור יד על עונותיכם את ללבן שעתיד מי הוא לבן את הידעתם להם ואמר

 . ידענו ויאמרו, מיד תשובו ולא עצמכם תדכאו לכם ומה, משיח

 

ם ֲהָשלֹום לֹו ו יֹאְמרּו ָשלֹום ְוִהֵנה ָרֵחל ִבּתֹו בָ  ו ר ָלהֶּ צֹאן-םָאה עִ ו יֹאמֶּ  : ה 

 איך שלום ביניכם אין ואם, שלום ויאמרו. לב על שמים שאינכם, עמכם לו השלום להם ויאמר

 על עוברים ואינכם( א כח מגילה) פשע על שעובר למי עון נושא למי והלא, לבינו ביניכם שלום

 ידי על כי ,הצאן עם באה בתו רחל והנה כי הוא בו בוטחים שאנו מה אומרים לזה. פשע

 . לגבולם בנים ישובו בניה על מבכה רחל זכות
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 , מאליכם שבים אתם ואין בוטחים אתם זה על אם להם ואומר ושב

 

יֹום ָגדֹול לֹא ז ר ֵהן עֹוד ה  ִמְקנֶּה עֵ -ו יֹאמֶּ צֹאן ּות ֵהָאֵסף ה  ְשקּו ה   : ּוְלכּו ְרעה 

 תזכו ולא, בעתה תהיה כי גאולתכם ותתרחק תאריך כי גאולתכם עת הוא גדול היום עוד הן

 תחזירו כי, הבאר משפע מעתה צאן השקוו עצה קבלו לכן(, א צח סנהדרין) אחישנה זכו לאם

 בלי ירעה עדרו כרועה עמל בלי בארץ בר מפסת כן ידי על רעו ולכו בתשובה ההמון את

 '. כו וזריעה חרישה יגיעת

 

ר ֵיָאְספּו ָכל ח ד ֲאשֶּ ל ע  תָהֲעָדִרים וְ -ו יֹאְמרּו לֹא נּוכ  ן ֵמע  -ָגֲללּו אֶּ בֶּ ְבֵאר וְ ל פִ ָהאֶּ ִהְשִקינּו י ה 

צֹאן  : ה 

 הנה, שיענו, לבבם ויקרעו ה' אל ישובו אליהם יאמרו כי הארץ עם המון כתשובת משיבים אז

 נוכל לא ויאמרו וזהו, לעתיד מבשרנו הרע היצר הוא האבן לב יוסר עד להולמו קשה לבבנו

 כל בזכות יתברך הוא שיסיר האבן את וגללו, יותוהגל הם העדרים כל יאספו אשר עד

 םייהח מים מבאר הצאן והשקינו אז, בשר לב לנו ויתן הרע היצר הוא האבן לב את העדרים

 .השמים שבשער

 

נּו  ט ֵבר ִעָמם ְוָרֵחל ָבָאה ִעםעֹודֶּ צֹאן ֲאשֶּ -ְמד   : ואהִ ר ְלָאִביָה ִכי ֹרָעה ה 

 רב מה להורות יתברך בא כי הוא, למעלה כן אמר ולא היא רועה כי לאביה אשר פה אמר

 היו לא לבן בבית יעקב בא לא אשר עד כי( ח עג שם) ל"ז שאמרו כמו, לצדיק המתחבר טוב

 כי לומר 'וכו הצאן עם באה ורחל יעקב בבא עתה יאמר וזה, זכרים בנים ולא נכסים לא ללבן

 כי לו היו לא בנים וגם היו מעט כי כולן את תרעה קטנה שנערה, מאלו יותר לאביה היו לא

 .רועה היא תהיהי לא זכרים היו ואם, היא רועה הלא

 

ת י ר ָרָאה י ֲעֹקב אֶּ ֲאשֶּ ְיִהי כ  תָר -ו  תָבן ֲאִחי ִאמֹו לָ -ֵחל ב  שצֹאן ָלָבן אֲ -ְואֶּ ל ִחי ִאמֹו ו ִיג   י ֲעֹקב ו ָיגֶּ

ת תהָ -אֶּ ְשְק אֶּ ְבֵאר ו י  ל ִפי ה  ן ֵמע  בֶּ ֹ -אֶּ  : אן ָלָבן ֲאִחי ִאמֹוצ

 בת תהישהי למה רק, צאנה להשקות האבן את לגלול לבו שם תוןיח חיבת לסיבת לא כי אמר

 פי מעל צרור כנוטל האבן את שנטל ל"רז אמרו והנה. אמו אחי לבן של הצאן וגם אמו אחי

 ויגל גילוי לשון נאמר ופה לגלגלה צריכים שהיו וגללו נאמר למעלה כי הוא ואחשוב. צלוחית

 .אותה גלגל בלי שהגביהה

 

ת יא ק י ֲעֹקב ְלָרֵחל ו ִיָשא אֶּ  : לֹו ו ֵיְבךְ קֹ -ו ִיש 

 כ זרה עבודה) ושחק ובכה שרק, טורנוסרופוס באשת עקיבא דרבי עובדא מעין היה אפשר

 תהישהי על ושחק. בארעא דבלי שופרא ההוא על ובכה. היא סרוחה פהימט כי על רק(. א

 יצרו הכניע כן על, קרי לידי ובא הרהר לבלתי ספק אין הרקיקה טעם והנה. לו לינשא עתידה

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 471                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 יצרו שהיה ליעקב צורך אין זה אך. בלבבו פיהוי יחמוד ולא. היא סרוחה מטפה כי לו בהזכיר

 קרי ראה לא שנה ד"פ שעד( א עט רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו, מאד עד תחתיו כבוש

 מה היה עקיבא רבי ששחק מה כנגד האחרות השנים על אך. ראובן היה ראשונה פתויוט

. כנודע בנשיקה הנפשות חיבור והוא לו נשאיות תהיהי זוגו בת כי שמחתו מרוב לה ישקשו

 .מראה ויפת תואר יפת יתהיה רחל כי יעקב בכה עקיבא רבי בכה אשר ועל

 

ן יב ֵגד י ֲעֹקב ְלָרֵחל ִכי ֲאִחי ָאִביָה הּוא ְוִכי בֶּ גֵ ו ָּתָר  ִרְבָקה הּוא-ו י   :ד ְלָאִביהָ ץ ו ּת 

 . היה אביה אחי לא הנה .הוא אביה אחי כי' וכו יעקב ויגד

  .רבקה בן וכי הוא אביה אחי ולא, הוא רבקה בן אביה אחי כי ולומר לקצר לו שהיה ועוד

 . אמה שמתה דחקו( יב ע שם) ל"רזו, נשים כדרך לאמה ולא לאביה הגידה למה וגם

 . אחותו בן דברי את רק לומר לו היה לא 'כו שמע את לבן כשמוע ויהי אומרו ועוד

 . וינשקהו ויחבקהו לומר לו היה לו וינשק לו ויחבק וגם

 דברים על רק יצדק לא האלה באומרו כי, האלה הדברים כל את ללבן ויספר אומרו ועוד

 האלה אומר יצדק לא ממנו ממונו ושנטלו אביו שברכו על ברח כי לו שהודיע הוא ואם, שלפניו

 .בזה

 

 יחשבוהו, בורח בהיותו שיוכר גם ומה, דחינ כאיש טוב מכל ריק בא כי בראות כי ספק אין אך

 במה גם ומה. ופוחז צר לאיש יחשבוהו הלא כי באופן, אותם סריםיימהמ הבורחים און כאנשי

 היו כי נודע היה ביניהם כי נראה, עשו בגורל פולית בל רכות לאה שעיני( שם) ל"ז שאמרו

 הוא זה אולי להרהר מהם יבצר לא כמשולח הולך זה את ובראותם, רשע ובן צדיק בן לרבקה

 אביה אחי כי ואמר, ניוייענ על התנצלות תת חובת עליו חל דברו בפתח כן על, צדיק הבלתי

 והמשך באורך סיפור שהוא ,ויגד באומרו הגדה משמעות אל לב בשום והוא', כו הוא

 ריק ברגליו נס אותו בראותה תתמה שאל לומר והוא, המכוון מקצר שהכתוב עם יפה הדברים

, ללבן אח בהיותו הוא לעשו אח בהיותו כי לומר ,הוא אביה אחי הלא כי, כמשולח טוב מכל

 מעשו בורח אני כן על כי כלומר, ברשע מלובן( ז ס רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו שהיה

 . האם לאחי דומים הבנים רוב כי ללבן דומה שהוא

 

 לומר ,הוא רבקה בן וכי אמר כן על, הוא גם אמי אח כי, לו אדמה אני גם אולי תאמר ושמא

 רבקה בן וכי וזהו, לבד עצמה אל אם כי לאחיה להדמות והלאה מאמי קורבתי חסותייהת אין

 .בגורלו פולית בל דאגה תןית אשר, אחר ולא הוא אני משנינו שהכשר באופן הוא

 

 והוא, וכבוד בעושר שבא אברהם מעבד גרוע אינו כי להגיד הוצרך ספק אין הנה כי יאמר או

 והנה, ברכתו ויקח אחיו את שרימה על הוא בורח כי הוא אך, הריקים כאחד בא הבית עיקר

 אם אמר כן על, אביו רצון על ועובר אחיו את וגוזל עשה טוב לא כאשר יחשבוהו לרמאי
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 בן הלא כי ובינו ביני יש הפרש אך, אני הרמאי אביה אחי הלא, בברכות לאחי רמאות עשיתי

 שמים ולשם, אליה מתדמה הצדקת הוא רבקה בן וכי וזהו. לטובה הרמאות כי אני רבקה

 .בברכות רמאותי היה

 

 רבקה בן להיותי, ברמאות הברכה שנטלתי על שנסתי תאשימני אם יאמר זה לפי יתכן גם

 שאני שלמה ותאלצני' כו אותך מצווה אני לאשר בקולי שמע בני ועתה לי שאמרה, עשיתי

 .בברכות הרמאות אעשה בנה

 אל לבה אל ערבה לא ידיה על והצמידים אפה על בנזם רבקה כי והוא, לאביה ותגד ותרץ אז

 וצמידי האף נזם אליך באו ולאין מאין באמור בדבר יחקר טרם עליה מיד יקצוף פן, אביה

 כי לו אמריה תמתיק כי אביה אל בעדה תליץ, אמה בית אל הלכה יחשדנה פן כן ועל, יםיהיד

 כי אביה אל הלכה כן על, דברים קול אם כי בידה דבר היה לא רחל אך, לאט ממנה תשמע

 הדרך פי על כי ספק אין והנה. יעקב פני להקביל אולב איש והוא, אשתו ולא הקרוב הוא

 אמרה לא שזה, ללבן הדומה לעשו אח היותו על אמר הוא אביה אחי כי שכתבנו הראשון

  – אומרו וזהו, הוא רבקה בן כי אומרו אם כי, לאביה רחל

 

ת יג ע-ו ְיִהי ִכְשֹמע  ָלָבן אֶּ ן ֵשמ  קֲאֹחתֹו ו יָ -י ֲעֹקב בֶּ בֶּ שֶּ -ָרץ ִלְקָראתֹו ו ְיח  ללֹו ו ְיִביאֵ -קלֹו ו ְינ  -הּו אֶּ

ֵפר ְלָלָבן ֵאת ָכל הה  -ֵביתֹו ו ְיס   : ְדָבִרים ָהֵאלֶּ

 אחותו בן היותו רק ממנה שמע שלא כלומר ,אחותו בן יעקב שמע את לבן כשמוע ויהי

 כי שומע היה שאם לקראתו רץ אז כן על, הוא אביה אחי היות לא אך, הוא רבקה בן כי שהוא

 .לפניו רץ היה לא הוא אביה אחי

 

 וחומר קל, רב לו שיש, לבו מתוך ימיש לא הלא כי והיא השני הדרך פי על יאמר או

 עמו נכסים אין כי רחל דברי את לבן כשמוע אך, לקראתו לרוץ לי יאות ולכן, מאליעזר

 לבו נשאו כן ועל, צמיד ולא נזם לא בידה ראה לא וגם, טעונים גמלים בעשרה שבא כאליעזר

 אך, פניו להקביל מלרוץ ידיו ורפו, בידו מאומה כל את השאירו ולא, לו באו גנבים לומר

, לגלגלם העיר רועי כל צריכים שהיו גדולה האבן שגלה יעקב שמע את קריה מהמון בשומעו

 אין בלבו אמר אז, הצאן והשקה המים עלו שגם לאומר גם ומה, נטלה צלוחית פי כמגלה והוא

, בדרך לסטים אותו ששללו לומר ואין, מהעבד וחומר קל ריקן יצא לא הבית שעיקר ספק

 מן גם לקראתו עולים המים ואשר, לפניו יעמוד מי, כזאת אבן לגלול ידו לאל שיש מי שהרי

 כן על, חכו בתוך מתנוססות נזר אבני או בחיקו זהב יש אם כי ספק אין לכן, יעזרוהו השמים

 כן על, מביא הוא בפיו אולי, הוא גם בפיו מה אראה אין ואם, חיקו אחפש אשיג ארדוף אמר

 ע רבה בראשית) ל"ז כמאמרם בפיו מה לראות לו וינשק, בחיקו מה לראות לו ויחבק וירץ

', כו וירץ אז, הבאר פי שעל האבן ענייןמ אחותו בן יעקב שמע את לבן כשמוע ויהי וזהו(. יב

 אמר שלא ממה יקרות אבנים על לו וינשק, בחיקו מה לראות שחבקו ל"רזל והכריחם
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 לבן של בשבילו לו וינשק עצמו בשביל שהוא בשבילו הוא לו אומרו אך, וינשקהו ויחבקהו

 .להנאתו

 

 אתו משתעשע ביתו עד אותו שמלוה בדרך גם כי, הוא, חביב אורח לביתו המביא דרך והנה

 את ראה לא כי על, זה כי, אמר, הלום הביאו ומי מולדתו ושלום ועניינימ ושואלו בו ומדבר עמו

 ועל קורותיו על דבר לא כך אחר וגם, ביתו אל ויביאהו אם כי לו דבר לא בידו מאומה כל

, מעללים לרע יחשב פן קרהו אשר כל את לו סיפר מעצמו יעקב אם כי אנשים כדרך דבריו

 לא אשר אם זה אין, מאוד עשיר איש בן ואתה ונקלה כרש כסף בלא בדד באת איכה באומרו

 אחי כי לרחל אמר אשר האלה הדברים כל את ללבן ויספר קידם כן על, ותברח עשית טוב

 אשר, רבקה ובעצת לטובה ושהיה הברכות רמאות עניין שהוא, הוא רבקה בן וכי הוא אביה

 הנאמרים האלה הדברים כל את שלם סיפור כלומר ללבן ויספר עתה, ורמז בקוצר אמרו

  .האלה אומרו וזהו בסמוך

 

ש  יד ב ִעמֹו ֹחדֶּ ְצִמי ּוְבָשִרי ָאָּתה ו ֵישֶּ ְך ע  ר לֹו ָלָבן א   : ִמיםיָ ו יֹאמֶּ

 או. בך רואה אני שלי ובשר עצם אך, סיפור הנאת ולא ממון הנאת לא בך אין לבן לו ויאמר

 כל העתיקה בתו כי ואפשר, הוא אביה אחי כי בפסוק הראשון בדרך שכתבנו מה על יאמר

, אחי ליקרא עלי דמית כן ועל אחיך את שרמית אמרת הנה יאמר ובזה, לאביה דבריו

 אחי שאתה תאמר שלא ההיא הרמאות היה כך כל והנה, הוא אביה אחי כי כמאמרך

 אלי דומה ולא, מבשרי ובשר מעצמי עצם, אני אתה כאילו ממש ובשרי עצמי אם כי, ברמאות

 .ריקן אתה מדותיך פי ועל כלומר, בלבד

 .שכר שאלת בלי ימים חדש אותו עובד עמו וישב

 

ר ָלָבן ְלי ֲעֹקב ֲהִכי טו ָּתה-ו יֹאמֶּ ִגיָדה לִ  ָאִחי א  ִני ִחָנם ה  ְדּת  הו ֲעב  ְשֻכְרּתֶּ -י מ   : ָךמ 

 לו והיה הבנה משולל שהוא הכי אומרו אל לב בשום והוא ',כו הכי ליעקב לבן ויאמר אז 

 כאומר שהוא, לי הבו אמרתי הכי א"כד הוא הכי אך. חנם ועבדתי אתה אחיש על האם לומר

 גלעד יעקב שקרא מה כי, ארמי היה לבן ולשון שבתלמוד הכי אי כמו, ארמי לשון והוא, כן

 חדש חנם אותו שעבד לבן ראה כי הוא אך, גלעד של תרגומו שהוא שהדותא יגר לבן קרא

 כי זה אין אך. שותק אתה ולמה חנם שתעבדני היתכן לבן אמר, שכר תובע היה ולא, ימים

 תעבוד כן ועל עיניך נתת מזהב או מכסף גדול דבר זה אי על, לבבי את לגנוב רמאות אם

 אמרת הלא אתה אחי הכי אומרו וזהו, בזהב או בכסף משתלם שרותך שאין כלומר, חנם

 אתה אחי כן כלומר אתה אחי הכי כי, וצדקת ברמאות שהוא אתה אביה אחי כי לרחל

 היא וזהב כסף לא כי משכורתך מה לי הגידה כן ועל, חנם ועבדתי האם כי והוא, ברמאות

 שאין הוא כן לו גלה אז, הדבר מציאות הוא מה כלומר מה אם כי כמה אמר שלא וזהו, רצונך

 .בבתו רק חפצו
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 אני שחשבת מה ועל, זה את זה ומבינים רמאים שנינו כי ,אתה אחי כן ,העניין שיעור או

 כי משכורתך מה לי הגידה כן ועל, ומחריש עובד אתה כן ועל כסף בבצע חפץ אינך כי הבנתי

 .כמדובר גלה אז, בפה ההגדה זולת ממנו חסר אין

 

ָנה  טז ְּקט  ְגֹדָלה ֵלָאה ְוֵשם ה   : ָרֵחלּוְלָלָבן ְשֵּתי ָבנֹות ֵשם ה 

 . פה מיותר נראה 'כו לאה ועיני אומרו הנה

 . מקושר בלתי 'כו היתה ורחל אומרו וכן

, אמרו כי, עשו בגורל פולית פן מלבכות עיניה רכו כי( ע רבה בראשית) ל"רז אמרו הנה אך

 כוונו אחשוב וזה, לקטן והקטנה לגדול הגדולה ימהרו, בנות שתי וללבן בנים שני לרבקה

 כי ולהיות, בנים שני לה שיש רבקה אל מקביל כלומר ,בנות שתי וללבן באומרם הכתובים

  כן על, רחל והקטנה לאה הגדולה

 

ת יז כֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיפ  הּתֹ -ְוֵעיֵני ֵלָאה ר  ְראֶּ ת מ  ר ִויפ   : א 

 .הגדולה והיא לגדול הגדולה יאמרו פן יראה לאה כי, רחל עיני ולא רכות לאה  ועיני

 ותתחנן נואלוהי ה' את תדרוש לנפש טובות מעלות כמה הקדושה תורתנו הודיעתנו והנה

 יועילו לא, לשכנגדו היו אשר נמרץ והשתדלות םייטבע גדולים כחות כל הלא כי, יתברך אליו

 לאה שעיני ועל, לאה ולא ליעקב העולה טבע בדרך הייתה רחל הנה כי וראו הביטו כי, לנצחו

  לנצחה ארבעה כחות לו היו שרחל גם כן על, תבכה ובכה ה'ל שהתחננה רכות

 . ליעקב הראויה הקטנה יתהיה כי כבר שנרמז הטבע .א

 . מראה ויפת תואר יפת היתה ורחל כי .ב

 – כי .ג

ת יח ב י ֲעֹקב אֶּ ֱאה  ע ָשִנים ְבָרֵחל ִבְּת ָרֵחל ו יֹא-ו יֶּ ב  ֱעָבְדָך שֶּ ר אֶּ ְּק מֶּ ָנהָך ה   : ט 

 . לאה את ולא רחל את יעקב ויאהב

 ואמר התנה כי והוא רחל את אם כי לאה את יקח לבלתי יעקב עשה אשר השתדלות .ד

 על השוק מן רחל ששמה אחרת לו לתת מרמה לבן יעשה ולשלא ,ברחל שנים שבע אעבדך

 ארבעה וכל, הקטנה אמר כן על, רחל הגדולה את ויקרא שמותן ישנה ולשלא, בתך אמר כן

 קדמה שהיא אם כי היא גם שלקחה לומר צריך אין, לאה ולא זוגו בת רחל היות על נוסף אלה

 יתברך הוא יעזרנו אשר טוב וטוב, באמת יקראוהו אשר לכל נואלוהיכ אין כי אומר הוי, לה

 .ענייןה ממשיכים הכתובים כסיפור קדמה לאה הלא כי, שבעולם כחות בכל קום משכימי מכל

 

ר ָלָבן טֹוב ִּתִּתי  יט ֵחר ְש ו יֹאמֶּ  : ָמִדיָבה עִ ֹאָתּה ָלְך ִמִּתִּתי ֹאָתּה ְלִאיש א 

 על. כן עשות ראוי שאין מה אחותו בן לשעבד וגם. מכרה כי לו נחשבה נכריה כי לומר שיינתב

 שהוא חנם כלומר ,לך אותה תתי וטוב, נותנה אני מתנה כלומר, לך אותה תתי טוב אמר כן
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 זה כל ועם, נותנה תיייה לזולתך גם כי, אחר לאיש אותה מתתי, מתנה לשון תתי משמעות

, יעבדהו חפץ היותו הדבר ולהעלים. עמדי שבה תשמור שפתיך מוצא אתה, חנם נותנה שאני

 .'כו אעבדך יעקב כמאמר עבדני אמר ולא עמדי שבה היינק בלשון אמר

 

 עושים סחורתם שווי מכדי יותר להם כשנותנים כי הרמאים התגרים כדרך עשה אפשר או

 אל אמר לבן עשה כן. אהובו היותו על אם כי לו נותנים שוויה שנותן מה על שלא עצמם

 טוב כי על רק, אמצא כי, לך נותנה אני עליה הזה כשיעור יעבדני מוצאי בלתי שעל תחשוב

 שבה רק תעבוד כך ואחר תשאנה שלא, בזאת אך, אחר לאיש אותה מתתי לך אותה תתי

 .תקחנה טרם מעתה עמדי

 

ע ָשִנים ו ִיְהיּו ְבֵעיָניו ְכָיִמים אֲ  כ ב  ֲעֹבד י ֲעֹקב ְבָרֵחל שֶּ הֲ ָחִדיו י   : ָבתֹו ֹאָתּהם ְבא 

 '. כו ויעבוד כך ואחר, כשהודה אחדים כימים בעיניו ויהיו להיתח לומר לו היה

  .אחדים כימים בעיניו שהיו להודיענו צורך מה ועוד

 ימים שיראה אחדים ימים עמו וישבת לו ותהיושצ אמו מצוות כעובר נראה היה הנה אך

 היה ויום יום כל אותה אהבתו שבערך אמת הן אמר כן על, רבים ימים על התנה ואיך מועטים

 היה שנים שבע יעקב ויעבודש אחר אך, ויקחנה שנים שבע מלאת עד, שנים אלף לו נראה

 שנדר ומשעה, העבודה כל שכח כי אותה באהבתו אחדים ימים רק עבד שלא לו נראה

 אינו ובזה, כאחדים שיהיו העבודה שאחר, מה בבחינת בדעתו זה שיער שנים שבע לעבוד

 .אמו מצוות עובר

 

ל כא ר י ֲעֹקב אֶּ יהָ ִאְשִּתי כִ -תאֶּ ָלָבן ָהָבה -ו יֹאמֶּ  : י ָמְלאּו ָיָמי ְוָאבֹוָאה ֵאלֶּ

 ולא בתך ברחל אמר כן שעל, באחותה או באחרת יחליפנה פן ראיישנת למעלה כתבנו הנה

 .שמותן יחליף פן הגדולה ולא הקטנה, אחרת

 

 '. כו רחל את הבה לומר לו שהיה הכתוב עניין אל נבוא ובזה

 . שנותי לומר לו והיה ימי מלאו אומרו וגם

 . הריקים אחד כדברי חלילה שיראה אליה ואבואה אומרו וגם

 את הבא עתה אך, רחל מכירת נגמרה לא עדייןש באמרך לשנותה יכול תייה כה עד הוא אך

 או שיום שנה שכירי כדרך היה לא השנים בשבע כי ימי מלאו הנה כי תחליפנה ולא אשתי

 ימי מלאו הנה כי עמך אנכי כן לא אך, יקפידו ולא השנה בתוך יתבטלו ימים עשרה או םייומי

 . להחליפה ואין לי קנויה שהיא באופן, כלל יום פחת בלי שנים שבע היו כי
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 לא תחליפנה שאם לומר אליה אבואה רחל היא אשתי את לי תתן שאם מודיעך אני ועוד

 עד הכירה לא כי אליה ובא בלאה החליפה כי לו והוש לא זה כל ועם. לבוז ותהיה אליה אואב

 .אור הבוקר

 

ת כב ֱאֹסף ָלָבן אֶּ הא  -לכָ -ו יֶּ ש ִמְשּתֶּ ע  ָמקֹום ו י   : ְנֵשי ה 

ת כג ח אֶּ ב ו ִיּק  רֶּ  : יהָ ו ָיֵבא ֹאָתּה ֵאָליו ו ָיבֹא ֵאלֶּ  ֵלָאה ִבּתֹו-ו ְיִהי ָבעֶּ

 

 ויעש' וכו כל את לבן ויאסף בערמה לבן עשה כי אמר, למשתה קרואים להזמין החתן דרך

 אליה ויבא לאה היא והנה'[ וכו] בערב ויהי( כג) כי על הוא הלא יעקב עשאו לא ולמה ,משתה

 את אסף כן ועל, משתה להם ויעש שהזמינם מלבן בושו כי על רק זה ואין, אזנו את גולה ואין

 כן יעשה לא ואמר ליעקב לבן שהשיב מה על וגם. סוד ויגלה אחד יבצר בל העיר אנשי כל

 .המנהג הוא שכך באמור המקום אנשי לו שיודו' כו במקומנו

 

ר ְוִהֵנה כה ֹבקֶּ ְיִהי ב  ר הִ -ו  לוא ֵלָאה ו יֹאמֶּ ה-אֶּ ְדִּת ָת ִלי ֲהלֹא בְ זֹאת ָעִשי-ָלָבן מ  י ִעָמְך ָרֵחל ָעב 

 : ְוָלָמה ִרִמיָתִני

ר ָלָבן לֹא כו ה ֵכן-ו יֹאמֶּ ְבכִ  ֵיָעשֶּ ְצִעיָרה ִלְפֵני ה   : יָרהִבְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ה 

ם כז ֵלא ְשֻבע  זֹאת ְוִנְּתָנה ְלָך ג  ֹ -תאֶּ -מ  עֲ ז ר ּת  ֲעֹבָדה ֲאשֶּ עֹבד ִעָמִדי עאת ב  ב  ָשִנים -ֹוד שֶּ

 : ֲאֵחרֹות

 

  .רמיתני למה רק לומר לו היה ולא, מיותר' כו ברחל הלא אומרו

  .הקטנה בתך ברחל דבריו היו תנאי הלא 'כו כן יעשה לא לבן תשובת היא מה וגם

 

 לי עשית זאת מה אומרו וזהו ובוז חרפה לך רק עשית ולא לי להרע חשבת הנה יאמר אמנם

 איני כן על, לי לתתה אתה ומחויב עמך עבדתי ברחל הלא כי, עשית לך הלא כלומר לדעתך

 .לך לאה תחזור הלא כי ברמאות בצע מה רמיתני למה רק, ממני תמנענה למה אומר

 

ר ָלָבן לֹא כו ה ֵכן-ו יֹאמֶּ ְבכִ  ֵיָעשֶּ ְצִעיָרה ִלְפֵני ה   : יָרהִבְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ה 

 כי לגרשה לך אין כן ועל ,במקומנו כן יעשה לא כי מקומי מאנשי תיייה אנוס ואמר לו והשיב

 .שניייתב ולמה היה במרד לא

 

ם כז ֵלא ְשֻבע  זֹאת ְוִנְּתָנה ְלָך ג  ת-מ  ֲעבֹ -אֶּ ֲעֹבד עִ זֹאת ב  ר ּת  עָמִדי עֹוָדה ֲאשֶּ ב  ָשִנים -ד שֶּ

 : ֲאֵחרֹות

 זאת שבוע מלא אם כי, ממך אמנענה לא כי עמך הדין, רחל לך היא היקנו כי שאמרת ומה

 המקום אנשי וכל אני הנה בי תבטח לא אם לומר 'כו ונתנה זו חופה ימי שבעת ואחר
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 וחלף. הנתינה חסייתת לכולנו כי, רבים בלשון זאת את גם לך ונתנה אומרו וזהו, ביםיימתח

 לך ונתנה אם כי, שנים שבע עוד תעבוד עד אעכבנה שלא לך אעשה זאת הטבה, הרמאות

 .כן אחרי תעבוד אשר בעבודה מעתה זאת את גם

 

ל ל ם אֶּ אֱ -ו ָיבֹא ג  םָרֵחל ו יֶּ ב ג  ת-ה  עָרֵחל ִמֵלאָ -אֶּ ב  ֲעֹבד ִעמֹו עֹוד שֶּ  : ִנים ֲאֵחרֹותשָ -ה ו י 

 

 . אליה שבא אחר רק רחל את אהב שלא שנראה נחשב זר כמו הלא

 שיותר מורה מלאה ומאומרו, לאה את אוהב היה שיותר נראה רחל את גם שבאומרו ועוד

 . רחל את אהב

  .לאה שנואה כי ה' וירא מיד אמר ואיך, לאה את היה שאוהב נראה זה מכל כי ועוד

 .לאה עם הטיבה והלא עקרה תהישהי רחל פשע מה ועוד

 

 על באהבתו שיקל נוטה הדעת היה והנה, רחל את יעקב ויאהב נאמר למעלה הנה אמנם

 והיא מדבר יעקב שהיה( יז ע רבה בראשית) ל"ז שאמרו וכמו, ברמאות ידה תהיהי שהיא

 לפחות מיד ממנה אהבתו תעבור שלא יהיה ואם. סימנים לה מסרה וגם. לו אמריה תשיב

 מלא שאחר אמנון למעשה קרוב, לו עשתה אשר יזכור כי אהבתו תקל אליה בואו אחרי

 את ויאהב כך ואחר אליה ויבא אם כי, יעקב חלק כאלה לא כי אמר כן על. שנאה ותוותא

, לאה עם חסד עשתה מאשר שאדרבה. מלאה נמשך הוא עדיין שאהבה ומה, עדיין רחל

 אותו אהבה מבלי לא כי הכיר כי, כשרונה על אותה אהב כן על, עמה גדול חסידות שהיה

 עצמה ששתה לאה את אוהב היה עדייןו. צדיק בגורל לשתהיה אם כי, תחתיה אחותה שתה

 עד, לאה באהבת וממעט הולך היה רחל הכנס שאחר אלא, צדקתו על לאהבתו בושה בסכנת

  – כן ועל, לגרשה לבו שהיה( ב עא שם) ל"ז שאמרו וכמו שנאה גדר אל בא

 

ְרא ְיהָֹוה ִכי לא תְשנּוָאה לֵ -ו י  ח אֶּ  : ְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרהר  -ָאה ו ִיְפּת 

 כל כי והוא עקרה ורחל שמאליה אם כי, עקרה רחל את שעשה ולא רחמה את ויפתח

 שיר, ד מה רבה בראשית) במדרש האמורים הטעמים מן יתברך מאתו עקרות היו האמהות

 הראוי מעקרותה רחמה את שפתח בלאה יתברך הוא ששינה אלא(, יד ב רבה השירים

 .עקרה נותרה ורחל, כאחרות

 

ד ֵבן  לב ר ֵלָאה ו ֵּתלֶּ ה  ִני  ָעְנִיי ִכיבְ  הָרָאה ְיהֹוָ -ו ִּתְקָרא ְשמֹו ְראּוֵבן ִכי ָאְמָרה ִכיו ּת  ָּתה יֱֶּאָהב  ע 

 : ִאיִשי

 הבכורה את מכר שהוא, חמי לבן בני בין מה ראו שאמרה( ב ז ברכות) ל"רז אמרו הנה

 וראוי. הבור מן להצילו שבקש אלא ערער שלא די ולא, ליוסף מכרה לא וזה, עליה וערער

 . בזה לאה את הכניס מי לב לשים
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 . החוץ מן טעמים ובקשו 'כו ראה כי אמרה כי הכתוב טעם יעזבו אנה ועוד

 . חמיה כבן שאינו נרמז ראובן באומר איך ועוד

 .נראה שאינו במה 'כו מה ראו יאמר איך ועוד

 

 ברוך הקדוש רצה כי( כב כה) תולדות פרשת למעלה מאמרנו נקדים העניין אל לבוא והנה

 לקח אברהם ולכן, זוהמא בהעדר תורה מתן זמן לקרב ימים בקרב נחש זוהמת להתיך הוא

 רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו, ערל עודנו בו עדיין מהנשאר נחש זוהמת בה והטיל הגר את

 שהוא, קדושה מטפה יצחק שיצא כדי ישמעאל את שהוליד קודם נימול לא כן שעל(, ב מו

 ידי ועל שבמילה כדי, הגר היא מוכן בכלי הזוהמא בחינת תמשיך הערלה כי אצלנו כמפורש

 בת ושרה שנה מאה בן אברהם בהיות וגם, הקדושה מבחינת טיפה תמשך הצדקת שרה

 יכול היה ולא, בו זוהמא צד עוד מאשר מירוק כן גם צריך היה עדייןו. קדוש יצחק יצא תשעים

 לצד הזוהמא והלכה תאומים ילדה לכן, זוהמא בה להטיל זוגו בת רבקה זולת אחרת לישא

 לאברהם נקרא לא ולכן. למעלה כמפורש יעקב ויצא אחר לצד והקדושה, עשו ויצא אחד

 נדרים) ל"ז שאמרו כמו, הזוהמא הפרשת רק תהיהי לא כי בעשו ליצחק ולא זרע בישמעאל

, ועשו ישמעאל את סילקו כי הנה. יעקב שהוא, יצחק כל ולא זרע לך יקרא ביצחק כי( א לא

 אברהם אומרו בכוונת שכתבנו וכמו. מאברהם מיעטו למה ליצחק בן נקרא היה עשו ואם

 .לו בן נקרא לא שבזרעו הפסול אחד כל כי הדברים כלל. יצחק את הוליד

 

 שהראשון, ויצחק לאברהם קרה כאשר כי לחשוב אפשר היה כי והוא העניין אל אוונב

 שאמר בעת עצמו יעקב חשב כאשר ביעקב כן גם היה כן, בן נקרא ולבלתי פסול היה בבניהם

 העקידה בעל דעת וכן, עשו את ויצחק ישמעאל את שהוליד כאברהם', כו בכם יש שמא לבניו

 לשלול שבאה( כה ברכות) ל"רז כוונו אחשוב וזה. יוסף על בהתקוממם השבטים שחשבו

 עבר לשון לומר לו היה ,ראובן קראתו הייבענ ה' ראה כי על שאם להם הוקשה כי והוא, לאה

 . ראובן ולא ראיה ותקראנו עתיד לשון ולא

 

 שני כי אמרו כן על. ראובן שמו ותקרא ייבענ ה' ראה כי לומר לו והיה, אמרה כי אומרו ועוד

  :בדבר טעמים

 כי אומרו וזהו' כו ה' ראה כי והוא, הכל לעיני בפירוש אמרה אשר והוא בכתוב הנזכר אחד

 . ראיה לשון על וזהו, זה הוא בפרסום אמרה אשר כי לומר 'כו אמרה

 .'כו חמי לבן בני בין מה ראו והוא ,בן ובאומרו, עתיד בלשון הראיה באומרו רמז והשני

 

 שיצא זה כן בן נקרא אינו מיצחק ראשון היוצא כאשר כי לומר איש לב על יעלה אל, ענייןוה

 רק, מרחל היוצאים או, והלאה מהשני אם כי בן יקרא ולא זוהמא קלט הוא מיעקב ראשונה

 כי הוא ההפרש אל והראיה. ראובן אומרו וזהו, בן נקרא הבלתי חמי כבן ואינו, הוא בן כי ראו
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, להצילו בקש בחנם יוסף שלקחה עם וזה, להורגו מבקש היה לאחיו הבכורה שמכר אחר עשו

 גם ומה, תמיד המיתו מבקש היה הקדושה אל בטבע יינגד כעשו פסולת זה היה אילו כי והוא

 אם כי נשמרה ולא, פסולת ולא יוסף של כערכו אנוש רק זה אין כן ואם, לקח שבכורתו אחר

 בן היה כי לטעות מקום היה בזה כי על ,לישמעאל ישווהו פן לא אך ,לעשו אותו ישוו לבל

 . כאמור בן היותו בבחינת בו והביטו ראו לומר בן ראו וזה, כמוה גבירה

  .בן שהוא ויבחין לעתיד יקרנו אשר את ראו או

 

 עניי את ה' ראה הלא כי, אמת שנבואתי מעתה תראה במה שאמרה ראו מלת שבייל ואפשר

 כאשר אך, הוא נהפוך הלא אישי יאהבני איך פסול זרע היה ואם ,אישי יאהבני עתה הנה כי

 לאישה רק חמיה כבוד מפני' כו בני בין מה בפרסום אמרה לא וזה. הוא בן כי תראו יאהבני

 .'כו כמדובר 'כו אמרה כי בן אומרו וזהו, פרסמה 'ה' כו ראה כי אומרה אך, מאד ולקרוביה

 

ר ִכי לג ד ֵבן ו ּתֹאמֶּ ר עֹוד ו ֵּתלֶּ ה  ע ְיהֹוָ -ו ּת  ם-ןֹנִכי ו ִיּתֶּ ְשנּוָאה אָ -ה ִכיָשמ  ת-ִלי ג  ה ו ִּתְקָר -אֶּ א זֶּ

 : ְשמֹו ִשְמעֹון

  .היא שנואה כי שמע כי, שמעון תקראנו ראוי היה הראשון הבן הנה

 . שמע ובשני ראה אמרה בראשון למה ועוד

 . שמע מאי ועוד

 

 שלילת רק היה לא לה מראה שהיה מה והנה. בלבד אהבה העדר ויש שנאה יש הנה אך

 שני בן בראות אך .יאהבני עתה כי 'כו ה' ראה כי אמרה בראשון כן על. שנאה לא אך אהבה

 בהיות אך, אהבה להקנות אחד בן מספיק היה, אהבה העדר רק ענייןה היה לא אם אמרה אז

 ,אנכי שנואה כי והוא, גלוי נהיה שלא מה הבין הוא ה' לבות שבוחן אם כי זה אין אמרה שנים

  .שמעון קראתו כן על, הבנה לשון אדוני שמעני א"כד שמע ויהיה ,זה את גם לי ויתן כן ועל

 

ם ִיָלוֶּה ִאיִשי ֵאל   לד ע  פ  ָּתה ה  ר ע  ד ֵבן ו ּתֹאמֶּ ר עֹוד ו ֵּתלֶּ ה  ְדִּתי ל-יי כִ ו ּת  לֹו ְשלשָ ָיל  ֵכן -ה ָבִנים ע 

 : ְשמֹו ֵלִוי-ָקָרא

ת לה ה אֶּ ם אֹודֶּ ע  פ  ר ה  ד ֵבן ו ּתֹאמֶּ ר עֹוד ו ֵּתלֶּ ה  ל-ו ּת  ֲעֹמד ְיהּוָדה ו ּת   מֹוְש  ֵכן ָקְרָאה-ְיֹהָוה ע 

ת דֶּ  : ִמלֶּ

 

 . אותי אישי ילוה לומר א"בשב אלא ק"בחירי ילוה של ד"יו תנקד לא ראוי היה הנה

  .קרא נאמר ובזה, קראה כתיב בכולן למה וכן

 . לויה לקוראו יצדק שיותר ועוד

. הראשונים בשלשה גם ה'ל להודות טוב והלא ה' את אודה הפעם יהודהב באומרה ועוד

 כי והוא ',וכו ילוה הפעם אמרה, שם של אותיות שלש כנגד בנים שלשה ראתה היא כי ויתכן

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 480                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 א"בה השם שישלים מי עם ויתחבר ילוה הזה שהילד ספק ואין, א"ה ו"וי ד"יו, הן, ילוה במלת

 לו ילדתי כי וזהו, שבשמי א"ה על הלווי יהיה בי כי עד ,אלי אישי יהיה כן ועל, אחרונה

 שהוא הנולד אל שחוזר בחירק ילוה של ד"יו כן ועל, השם להשלים אלי וצריך בנים שלשה

, האמת לפי כן הדבר שאין ולהיות. לויה לקרותו דעתה והיה, פנים כל על א"מהה שילוה ו"וי

, אותיות הארבע כנגד שהם דכורסיא סמכין ארבע שהם זה שאחר יהודה עם שיצטרף אם כי

 וקרא הוא קפץ השם תקרא טרם ילוה הפעם שאמרה ואחר למלתיה לסיומי שבקה לא כן על

 קראו רק, בה השם להשלים לויה קוראתו היתה דעתה שלפי שם לו לקרא הניחתו ולא שמו

 אך, והתחברות לווי מציאות שיש לרמוז אם כי, השם יושלם שבה יראה בל א"ה שום בלי לוי

 שלם ה' את אודה הפעם ואמרה בדברים הבינה אז יהודה את ילדה וכאשר. כמחשבתה לא

 ושם ת"דלי שבו יהודה אותו קראה כן על אחרונה א"הה השלים יהודה כי, אותיות בארבע

 .השם יש בנים בארבעה כי לרמוז, ה"הוי

 

 נאשם כן ועל, זוגו בת תהיהי כי שכינה שם תהיהי רחל באהל כי ל"ז שאמרו כמו יאמר או

 מבהיות יותר מהשכינה מלוה היה רחל באהל יעקב בהיות כי נמצא, יצועיה שבלבל על ראובן

 לו ילדתי כי כן גם אלי בהיותו מלווה שיהיה אישי ילוה הפעם אמרה כן על, לאה באהל

 להשראת ויוכן, עצמה לאה עם ארבע שהן דשכינתא דכורסיא סמכין תלת שהם ,בנים שלשה

 כלומר לוי אותו קרא כן על, כמדובר וילדיה עמה שם מלווה יעקב להיות, רחל כאהל שכינה

 .שני לווי

 

 לו ילדתי כי, רחל עם ולא הקבר בזוגות אלי אישי ילוה כי ידעתי הפעם רמזה אפשר עוד

 מספרם בסדר בסמוך נזכיר כאשר, ה'ל קדש מעשר הוא שלישי להיותו זה אשר בנים שלשה

 .הזה הבן בסיבת שהוא שלי לווי לוי אותו קרא כן ועל. למעשר

 

 . מיותרת עתה מלת כי הפעם עתה אומרו אל לב בשום יתכן עוד

  :(ד עא רבה בראשית) ל"רז אמרו הנה אך

 פנחס זה את גם מכתו מרפא ומי שונא להעמיד עתיד זה שמעון שמו את ותקרא

 . כ"ע, מלוי לעמוד עתיד שהוא

 שלישי שהוא במה ה'ל קדש המעשר הוא זה הנה אמרה לוי את בראותה יאמר זה דרך ועל

 קדש שהם בכורות ארבע בסלק כי(, כה לב יונתן תרגום, ז ע רבה בראשית) ל"רזמ כנודע

 אשר נפתלי בנימין זבולון יששכר יהודה לוי שמעון, עשירי הוא השלישי, וגד דן יוסף ראובן

 ובזה, אביו מיצועי בזה, בכשרותם פקפוק יש ושמעון בראובן הנה אמרה כן על, לוי שמעון

 התחברות ידן על היה שלא באופן, ישראל שונאי כל כליה ביםיימח שהיו השטים ממעשה

 שאין מה, אישי ילוהש הוא, בלבד הפעם עתה כלומר הפעם עתה אמרה כן על, בעצם ליעקב

 זה ידי על יתברך וממנו מבניו מלווה יהיה הוא כי, פירוד הגורמים ושמעון ראובן ידי על כן
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 בנים שלשה לו ילדתי כי, אלי יהיה כן ידי ועל, ילוה של ד"שביו חיריק וזהו, ובשיטים בעגל

 לווי שהוא לוי שמו את יעקב קרא כן על, המחבר הוא כי הקדוש הוא ממנו השלישי שלהיות

 .םייהלוו שני לכלול בודד

 

ת לה ה אֶּ ם אֹודֶּ ע  פ  ר ה  ד ֵבן ו ּתֹאמֶּ ר עֹוד ו ֵּתלֶּ ה  ל-ו ּת  ֲעֹמד ְיהּוָדה ו ּת   מֹוְש  ֵכן ָקְרָאה-ְיֹהָוה ע 

ת דֶּ  : ִמלֶּ

 דוד בן משיח ידי על יהודה יד על אם כי כביכול שלם השם ואין, יה כס על יד נשאר עדיין אך

 אשא ישועות כוס( קטז תהלים) משיח שהוא דוד אמר כן על כי, ועמלק באדום נקמות הנותן

 על, אותיות בארבע השם שהוא, זה ידי על ה' את אודה הפעם אומרו וזהו, אקרא ה' ובשם

 ישתבח השם של אותיות הארבע אל לרמוז ת"דל ואות השם שבו יהודה אותו קראה כן

 .אמן לעד שמו ויתעלה

 

  ל פרק

ֲאֹחָתּה ו ּתֹ  א ֵנא ָרֵחל ב  א ָרֵחל ִכי לֹא ָיְלָדה ְלי ֲעֹקב ו ְּתק  רו ֵּתרֶּ ל אמֶּ -ִאםוְ ִלי ָבִנים -הי ֲעֹקב ָהבָ -אֶּ

ִין ֵמָתה ָאֹנִכי  : א 

ר ב ף י ֲעֹקב -ו ִיח  ֹ א  רְבָרֵחל ו י ת ֱאֹלִהים ָאֹנִכי ֲאשֶּ ח  ר ֲהת  ע ִמֵמְך-אמֶּ ןבָ -י ְפִר ָמנ   : טֶּ

 

 . מיותר הוא ליעקב אומרו

 . בנים לה לתת הוא םאלוהי לא כי השכילה לא האם בנים לי הבה אומרה ועוד

 . מיתה עניין מה אנכי מתה אומרה וגם

 כמו הלא כי, מנע לא ממני מנע ממך( י עא שם) ל"ז פירשו כי ממך מנע אשר תשובתו ועוד

 .פיו במענה לבבה יחמץ נחשב זר

 

 ומסרתי לאה את בהחליף תהיהי שידי יעקב את שציערתי מה אולי בלבה אמרה כי ואפשר

 כי ותרא אומרו וזהו, לו חטאתי אשר על ממנו ילדתי לא כן שעל םאלוהי לי שילם סימנים לה

 רק מהרמאות האומנות כלי תיייה שלא אני באומרה ,באחותה ותקנא כן על ליעקב ילדה לא

 הזה הצער בשלך כי אחר לו ותאמר אז, בנים רבת הדבר בעלת והיא, לוקה אני שעזרתיך

 אין ואם, בנים לי ויהיה פשעי על עברת כי ה' יראה עלי בהתפללך כי, בלתך אין מושיע, עלי

 .זה וןובע ייבח למתה ואתחשב ותחרות שנאה ותמשך אחותי על בקנאה אחזיק כי אנכי מתה

 

ר ב ף י ֲעֹקב -ו ִיח  רבְ א  ת ֱאֹלִהים ָאֹנִכי ֲאשֶּ ח  ר ֲהת  ע ִמֵמְך-ָרֵחל ו יֹאמֶּ ןבָ -י ְפִר ָמנ   : טֶּ

, אנכי מתה אמרתי אשר ועל ,בנים לי הבה שאמרת אנכי אלוהים התחת ואמר לה השיב אז

 וכזכותיך, ורביה פריה על מצווה אינך הלא כי, שתקנאי ילדת לא זה ןועו על שלא, תחושי אל
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 לא פרי בחינת כלומר, בלבד הוא בטן פרי ממך מנע אשר כי באופן, עתה זכותיך ילדת אם

 .זכות חסרת ולא בתייח אינך כי חיוב בחינת

 

ל ג יָה ְוֵתֵלד ע  ר ִהֵנה ֲאָמִתי ִבְלָהה בֹא ֵאלֶּ י וְ -ו ּתֹאמֶּ  : ָנהָאֹנִכי ִממֶּ -םִאָבנֶּה ג  ִבְרכ 

ן ד תל-ו ִּתּתֶּ יָה י ֲעֹקבבִ -ֹו אֶּ  : ְלָהה ִשְפָחָתּה ְלִאָשה ו ָיבֹא ֵאלֶּ

ד ְלי ֲעֹקב ֵבן ה ר ִבְלָהה ו ֵּתלֶּ ה   : ו ּת 

ן ו ע ְבֹקִלי ו ִיּתֶּ ם ָשמ  ִני ֱאֹלִהים ְוג  ר ָרֵחל ָדנ  ל-ו ּתֹאמֶּ  : ָאה ְשמֹו ָדןן ָקְר כֵ -ִלי ֵבן ע 

ר עֹוד  ז ה  ת ָרֵחל ֵבן ֵשִני ְלי ֲעֹקבו ּת  ד ִבְלָהה ִשְפח   : ו ֵּתלֶּ

ְלִּתי ִעם ח ְפּתּוֵלי ֱאֹלִהים ִנְפּת  ר ָרֵחל נ  ם-ו ּתֹאמֶּ ְפּתָ ֹכְלִּתי ו ִּתְקָר יָ -ֲאֹחִתי ג   : ִליא ְשמֹו נ 

 

 . מיותר הוא יעקב אליה ויבא בלההב אומרו הנה

  .ותהר מיד יעקב אליה שבא מיד כי יהיה אך

 הוא אך, מלדת פנים הסתר לי היה זה לעומת ואיך ידי על מצליח ה' כי יראה הנה אמרה אז

 עצמי שמנעתי על, בשמים הדין דתימ הוא אלוהים דנני כי הוא הריתי לא כה שעד מה כי

  :דברים שני מכרת אני, בבלהה מצליחני ה' ומאשר. אחד שבוע מבעלי

 , עונשי וקבלתי דנני שכבר אחד

 וכבר ,ממנה אבנה באומרי בקולי שמע וגם כי לרחמים לי נהפך הנזכר הדין דתיהמ וגם

 ילדה מיד מאשר כי, לאישי שנתתי בזכות בן לי לתת למעלה גזר כבר כי ,בן לי ויתן כי ידעתי

 .אחד בן ממנה אני אבנהש ידעתי בן בלהה

 

ת ָרֵחל ֵבן ֵשִני  ז ד ִבְלָהה ִשְפח  ר עֹוד ו ֵּתלֶּ ה   : ְלי ֲעֹקבו ּת 

 מה לי נחשב ןולעו כי חשבתי כאשר הדבר אין אמרה אז שני בן לבלהה ניתן כי ובראותה

 די היה כן שאם, בן לי ויתן מתנה דרך כך ואחר אלוהים דנניו לאה חליפי בערמת שעשיתי

 , לי נחשב לזכות אדרבה כי יורה זה אך, אחד בבן

 

ְפּתּוֵלי ֱאֹלִהים  ח ר ָרֵחל נ  ְלִּתי ִעםו ּתֹאמֶּ ם-ִנְפּת  ְפּתָ  ֹכְלִּתי ו ִּתְקָראיָ -ֲאֹחִתי ג   : ִליְשמֹו נ 

 מאת כי, דמעתה את שראה, הדבר לי היה םאלוהיה מאת ההוא ברמאות נתעקשתי אשר כי

 לסבול יכולתי גם אחותי עם, כטבעי שלא לרמות שנתעקשתי שנפתלתי מה היה םאלוהיה

 לי סימן שהוא שפחתי לי ילדה שנים זה זכות על כן ועל, ודם בשר טבע הפך כזאת קנאה

 .משנים שאבנה

 

 בנים להשיב יתברך הוא סיינתפ לא החורבן בעת כי( רבתי איכה פתיחתא) ל"רז אמרו והנה

 הכנס וסבלתי אשה אנכי ותאמר רחל שדברה עד ה"ע רבנו ומשה האבות תחנוני בכל לגבולם

 קולך מנעי יתברך הוא אמר אז, ותמאסם בניך שעשו מה תסבול לא ואתה במקומי אחותי
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 החושב, מרחם נואלוהי כי ספק אין והנה. אויב מארץ ושבו' כו לפעולתך שכר יש כי' כו מבכי

 למעןניסיון ב ותעמוד רחל את נסה, אחרית מראשית ומתקן, נדח ממנו ידח לבלתי מחשבות

 יתכן וזה. ישראל על לרחם סבלנותה תזכיר כי, החורבן בעת פיה במענה ישראל את זכות

 יצא םאלוהיה מאת ההוא ברמאות היה ונפתלה עשתה אשר כי הכירה כי, רחל אמרה

 שעזרני לסבול יכולתי שגם היה יתברך מאתו וגם, נפתלתי אלוהים נפתולי וזהו, לנסותה

 מאת כי הבינה לפחות החורבן עניין מעתה ידעה שלא שאפשר ועם, סיוןיבנ עמוד שאוכל

 להשיב לזכות לה זה יהיה למען, הזה הדבר יצא ורוגז דין לעשות עתיד שהיה םאלוהיה

 לי ילדה שנים כן על כי, ה' לי יתן שנים כי שמורה זה את גם לי נתן מאשר אומרה וזה, חימה

 .נפתלתי אלוהים נפתולי כי דנתי ,ממנה אבנה שככה להורות לאישי שנתתי שפחתי

 

 בתת אדרבה אך, בדבר שחטאתי חשבתי הלא יאמר, חיבור לשון הוא 'כו נפתולי אומרו ואם

 עם שנתחברתי מה היה עמו ודבקות םאלוהי חבורי אדרבה כי אומרת אני זה את גם לי ה'

 וראיה, עמה חיבור לי היה ולא נושאה היה לא כן לא שאם, במקומי אותה שים ידי על, אחותי

 .לסבול יכולתי שגם במה היה ה'מ כי

 

 את ישליך ה' אל המתחבר כאשר כי, אחותי עם נתחברתי ה' אל המתחבר כמו הנה יאמר או

 עצמי את שהשלכתי אחותי עם נתחברתי כן, אליו מתחבר בזה כי ה' כבוד על מנגד נפשו

 גם, םאלוהיל איש בין רק ודם בבשר נמצא זה התחברות אין כי, יעקב בי שיגעל בסכנה מנגד

 על, הדבר כלות עד יכולתי גם אם כי הדבר כלות טרם קנאה ללבוש התעוררתי שלא יכולתי

 '.וכו ותקרא כן

 

, לאחות חסתייהמ מדה עם םאלוהי הנקראת לשכינה התחברות היות שידוע האמת דרך ועל

 יחשב ולא אחותי עם שנתחברתי מה לזה רמז היה, םאלוהי בנקודת הויה שם שהוא זה לשם

 כי סימן לי ויש עמי ה' כי רואה שאני בזה כי, התורה נתנה שלא גם, אחיות שתי להיות וןוע לי

 כי, ה' מאת יתהיה עליון חבור דוגמת אחותי עם אני כי אומרת אני, בשנים משפחתי אבנה

 אני כי, אחותי עם ונתחברתי שנפתלתי מה היה בדוגמתו, זה שם שמתחבר םאלוהי חבורי

 שגם ועזר זכות היה החיבור ידי ועל, נתחברו כן ידי שעל םאלוהי בחינות השתי דוגמת והיא

 ותקרא כן על בזה גם יתברך בעיניו אני טובה כי באופן, טבע בדרך שלא שהוא, לסבול יכולתי

 '.וכו

 

ת יא ר ֵלָאה )ָבָגד( ]ָבא ָגד[ ו ִּתְקָרא אֶּ  : מֹו ָגדְש -ו ּתֹאמֶּ

 זה אין אמרה אז, עקרה עודה ורחל ללדת אמתה גם והתחילה ארבעה ילדה כי ראתה הנה

 כי ספק אין כן לא שאם גד בא אמרה כן על, במזלא אלא מילתא תליא בזכותא דלאו אם כי

 מאז הלך כלומר בא ואמרה, מזל שהוא גד קראתו כן על, שפחתה משל זכותה גדול רחל
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 משעמדה אם מסופקת תהישהי אפשר אחת בתיבה שכתוב ומה. עתה ובא מלדת עמדה

 .םיינתיב שהות קצת התימה מן ואינו, הטוב במזלה יתהיה תמיד או, ובא מזלה נסתלק מלדת

, כריתה לשון שהוא דרכם פי ועל, אלניא גודו א"כד מהול שנולד אומר( י"רש יןעי) ל"רזמ ויש

 היה שהוא, גד שבט שהוא לפניהם הולך והחלוץ על ל"ז שאמרו מה שכיוונה לומר לנו אפשר

 ילקוט) ל"ז שאמרו כמו שבשבטים בוריג הוא כי, הארץ בכיבוש כנען ארץ ייגו את הכורת

 בא לומר גד בא אמרה אפשר וזה, קדקד אף זרוע וטרף על( תתקסא רמז ברכה פרשת

 רמזה וזה, לארץ בחוצה ישאר ולא בארץ יבחר ראוי היה כן על כי רמזה דרכה פי ועל. הכורת

 על בה וגעל בארץ והצליח שכבש בזה בגד כי לומר, בגד ואמרה תיבות השתי בחיבור

 הוא גד כזרע והמן פסוק על לגד זו תלונה שנרמזה הזוהר ספרב מצינו וכן. עדרים שריקות

 .גד כשבט בארץ מהםיע נכנס לא שהמן

 

ת יג ר ֵלָאה ְבָאְשִרי ִכי ִאְשרּוִני ָבנֹות ו ִּתְקָרא אֶּ  : רְשמֹו ָאשֵ -ו ּתֹאמֶּ

 היו אשר שבט שבנות רגלו בשמן וטובל פסוק על( י עא רבה בראשית) ל"רז אמרו הנה

 . בשמן המשוחים ולמלכים גדולים לכהנים נשואות

 בנות אשרוני כי שהוא, נולדת לי שיש באושר כלומר באשרי לאה מאמר זה כי ויתכן

 באושר, כיעקב גדול בגורל ונפלתי עשו בגורל ליפול שחשבתי, אנכי מאושרת כי עלי האומרות

 היה יעקב כי( ח ד רבה במדבר) ל"ז שאמרו ובמה. לגדולים ינשאו שבנותיך אתה נולדת זה

 בנות אשרוניש שלי באושר שיאמר, קימדו יותר אויב, הבכורה תייקנ ידי על עליון לאל כהן

 .גדולים לכהנים בנותיך שינשאו, אתה נולדת גדול לכהן נשאתי

 

ְך ְראּוֵבן ִביֵמי ְקִציר יד ה ו ָיבֵ ִטים ו ִיְמָצא דּוָדִאים חִ -ו ֵילֶּ ָשדֶּ ר ָרֵחל  ֵלָאה ִאמֹו-לאֶּ א ֹאָתם ב  ו ּתֹאמֶּ

ל  : א ִלי ִמדּוָדֵאי ְבֵנְךנָ -ָאה ְּתִנילֵ -אֶּ

ת טו ְחֵּתְך אֶּ ט ק  ְמע  ר ָלּה ה  תִאיִשי ְולָ -ו ּתֹאמֶּ ם אֶּ ת ג  ח  ב יִ ר ָרֵחל ָלֵכן ִני ו ּתֹאמֶּ דּוָדֵאי בְ -ק  ְשכ 

ת דּוָדאֵ  ח  ְיָלה ּת  ל   י ְבֵנְךִעָמְך ה 

ה בָ -ו ָיבֹא י ֲעֹקב ִמןטז   ָשדֶּ ר ֵאל  ה  ב ו ֵּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ו ּתֹאמֶּ רֶּ ְרִּתיָך ְש א ִכי ָשֹכר י ָּתבֹועֶּ כ 

ְיָלה הּוא ל  ב ִעָמּה ב   : ְבדּוָדֵאי ְבִני ו ִיְשכ 

ל יז ע ֱאֹלִהים אֶּ ד ְלי ֲעֹקב ֵבן חֲ לֵ -ו ִיְשמ  ר ו ֵּתלֶּ ה   : ִמיִשיָאה ו ּת 

ר יח ן ֱאֹלִהים ְשָכִרי ֲאשֶּ ר ֵלָאה ָנת  ִּתי ִש -ו ּתֹאמֶּ  : רמֹו ִיָששכָ ְש ִּתְקָרא ְפָחִתי ְלִאיִשי ו  ָנת 

 

 לב: לשום ראוי

 . רחל איש את לקחה היא אדרבה הלא כי ,אישי את קחתך המעט באומרו. א

  '.כו ישכב לכן ותאמר לה הודה איך וגם

 והיה נשיו ארבעת בין מתחלק הזמן שהיה הוא ואם. לאה עם מזדווג היה בשכירות האם. ב

 . זמנה בא עד המתינה לא למה, הלילה ממנה לאה שכרה כן ועל רחל זמן אז
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 רחל זמן כי לקחה לא הלא ,אישי את קחתך המעט אמרה איך, יתהיה רחל עונת ליל שאם .ג

 . היה

  .שכרתיך שכור כי תבא אלי לאמר לקראתו לאה צאת נחשב זר כמו הלא כי .ד

  '.וכו שכרתיך כי לומר לו והיה מיותרת שכר מלת כי. ה

 . אליה שישמע התפללה היכן לאה אל אלוהים וישמע אומרו. ו

 ולא שני בשמעון ולא שלישי בלוי ולא רביעי ביהודה כן אמר שלא מה ,חמישי בן אומרו. ז

 . ראשון בראובן

. אישה את ששכרה על רמזה לא למה, יששכר שמו ותקרא 'כו שכרי אלוהים נתן אומרה. ח

 . לתורה ההיא בלילה הנולד שזכה, היה זה מה לב לשים ראוי. ט

 נאמר ולא הוא בלילה נאמר כן שעל, שם שכינה יתהישה( קכט רמז ילקוט) לאומרם גם ומה

 . השאר מכל זו הולדה נשתנית ומה, והוא אני א"כד שהוא, ההוא בלילה

 . ההוא נאמר שלא, א"הה חסרון לב נשים הפשט לפי וגם

 .חטים קציר בימי יתהיה ראובן שהליכת התורה הודיענו למה. י

 

 הוא הלא באמונה גדול שורש ללמדנו הקדושה תורתנו דרך הנה כי נקדים העניין אל ולבוא

 יתברך בלתו אין מושיע כי לבדו ה' על אם כי םייטבע דברים על מהשען לברוח לגבר טוב כי

 אין םייטבע בדברים או בהשתדלותו והבוטח תצמח מהרה ארוכתו ה'ב הבוטח כי, לעד

 שתי על כי הצדיק יוסף ממהר ועד, שלו באצטגנינות טעה כי וירא יכיר עד םאלוהיב לו ישועתו

 . הסהר בבית שנים שני האריך והזכרתני זכרתי המשקים לשר אמר אשר זכירות

 באשה בצידון מעשה על( לא א רבה השירים שיר) חזית מדרשב ל"ז מאמרם נזכירה ועוד

 בגט ליפרד מוסכמים יוחאי בן שמעון רבן לפני והלכו, ילדה ולא שנים כמה נשואה תהישהי

 כן ובמשתה בשמחה שהזדווגתם כשם להם ואמר, בזווגם תועלת היה שלא באומרם כריתות

, אביך לבית ולכי בכתובתיך בעיניך הטוב טולי לאשתו אמר ובלילה, משתה ועשו, רושיןיבג

 בית אל טתוימ על ישן וישאוהו עבדיה את צוותה ןיימה שינה עליו כבדה כי בראותה ויהי

 שאטול שאמרת ךמצוותכ ותאמר ותען, הלום הביאני מי לאשה ויאמר קץייו בבקר ויהי, אביה

 בית והבאתיך ולקחתיך בעיני ממך טוב ראיתי לא כי, עשיתי אבי בית אל ואלך בעיני הטוב

 בבעלה שחשקה כיון העולמים בוןיר אמר וכשמעו ל"ז יוחאי בן שמעון רבן לפני הלכו אז, אבי

 .ובנות בנים הולידו ומאז, בנים לה תן

 

ְך ְראּוֵבן ִביֵמי ְקִציר יד ה ו ָיבֵ ִחִטים ו יִ -ו ֵילֶּ ָשדֶּ ל א ֹאָתםְמָצא דּוָדִאים ב  ר ָרֵחל  ֵלָאה ִאמֹו-אֶּ ו ּתֹאמֶּ

ל  : א ִלי ִמדּוָדֵאי ְבֵנְךנָ -ָאה ְּתִנילֵ -אֶּ

 אחת ולכל בנים ארבעה ללאה כי יעקב בראות הנראה כפי כי והוא העניין אל ונבוא

 אולי, והלחנות לאה מאצל רחל באהל יותר מתמיד היה, עקרה ורחל שנים שנים מהאמהות

 כשבלבל ראובן קנאת היה אפשר כן ועל, אצלה מהיתרים לילה לאיזו חסתיימת בזכות תפקד
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 היה כי', כו מותה אחרי גם אם כי רחל ייבח די לא ואמר, רחל במקום יתהישה אביו יצועי

 יצדקו ובזה. לרחל המיוחד ובאהל רחל אתו באמנה כאשר בלהה באהל דירתו עיקר עושה

, להתעבר האשה את מכינים בטבע אשר בשדה דודאים ראובן מצא כאשר כי והוא הכתובים

 כך רחל וכראות. להתעבר ולסעדה אותה להכין לאמו ויבא כן על, מלדת עמדה אמו כי וראה

 .יותר צריכה היא כי לומר בנך מדודאי לי נא תני אמרה ללדת לבה מנהמת תשוקתה מרוב

 

ת טו ְחֵּתְך אֶּ ט ק  ְמע  ר ָלּה ה  תִאיִשי ְולָ -ו ּתֹאמֶּ ם אֶּ ת ג  ח  ב ר ָרֵחל ָלֵכן יִ ו ּתֹאמֶּ ִני דּוָדֵאי בְ -ק  ְשכ 

ת דּוָדֵאי ְבֵנְך ח  ְיָלה ּת  ל   ִעָמְך ה 

 לכן רחל השיבה כן על. בקצבה ולא יותר אצלך שהוא אישי את קחתך המעט לה אמרה אז

  :בהם לזכות דברים שלשה לפני הנה, בלבה לאה אמרה אז '.כו הלילה עמך ישכב

 . לאישי שפחתי נתתי הנה כי אחד

 שאלה היא כי, מדודאים לאכול טבעיות הכנות על השען מבלתי טוב לי מה כי שנית ועוד

 היא אמרה וכן ,בנך דודאי תחת כאומרה כולם לה אתנם ואני מקצתם שהוא בנך מדודאי

 על כי, לה שתעמוד זכות היא כי, ה'ב בטחונה כל שתה כי להורות, כולם שהוא ,בני בדודאי

, הדודאים עניין אחר ובת בנים שני לאה שילדה אחר עד מלפקד רחל ששהתה אפשר כן

 הדודאים על אדרבה כי, מהדודאים ולא םאלוהי כלומר רחל את אלוהים ויזכור כך ואחר

 כן ועל, םאלוהי אותה זכר כי יוכר זמן אחר בהיות אך, לה שעמדו שהם תחשוב בל, שהתה

 . בדודאים מה בטחון שמה כי שהראית על שהתה

 ההיא האשה שומה שיתה שעל יוחאי בן שמעון דרבן כמעשה בחכמה עשתה כי שלישית עוד

 הזה הנמרץ החשק בהראותה לאה עשתה כן, ה' אותה פקד בלבה אישה וחשק דבקות

 .ההוא מהצדיק יותר ליבנות כן גם מזה תעזר למען בצאתה

 

 ועל, ל"ז שאמרו כמו שכינה שם והיות, ההוא ריוןימהה שיצאו התורה ענייןמ הערנו אשר ועל

 חסרון עם, להמתין עונתה ליל בא עד כח עצרה ולא הוא בלילה עמה שישכב השתדלותה

 לא ,חטים קציר בימי ראובן לכת שהיה התורה הודעת אל לב בשום יהיה, ההוא ממלת א"ה

 היות אל או החטים אצל לדודאים מה כי, כזה צריך בלתי דבר התורה לנו הודיעה חנם על

 תראה בל לאה אל התנצלות תורתנו רמזה ענייןה לתיבתח כי ספק אין אך, החטים קציר בימי

, התורה דגל נושא היותו חודייוב קדוש הריון צאת אל טעם גם, אישה את לשכב כרודפת

 הוא שבועות ליל ההוא הלילה שהיה אפשר כי הנזכר זולתי גילוי מצאתי שלא גם ואחשוב

 חג חסיינת כאשר כי והוא, חלילה הוא לא אשר דבר בתורתו מלומר יצילנו ה'ו, תורה מתן

 עומר קרב היה בפסח כן על כי, החטים קציר אל השבועות חג כן השעורים קציר אל הפסח

 קציר אל השבועות חג תורתנו יחסה ובפירוש, מהחטים הלחם שתי השבועות ובחג השעורים

 אמרו לדבר וזכר, חטים קציר בכורי תשא כי בפרשת השבועות חג על באומרה, החטים
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 וחג משפטים ופרשת' כו מיני כל ביכור חטים קציר בימי ראובן וילך( עב) רבה בראשיתב

 .'כו הקציר

 

 מצווים שאנו שבועות ערב הוא חטים קציר בימי ראובן וילך הכתוב מאמר זה כי יתכן ובזה

 תדבר שלא ספק אין כי, תורה מתן ליל הוא שבועות ליל הוא שהלילה באופן חטים לקצור

 מאתו המצווים חטים קציר ימי על רק, מצווה משולל חטים קציר על זה סימן ותאמר התורה

 רחל שאמרה הלילה, זה ולפי, שבועות ליל כמספר קטן במספר עולה חטים קציר וכן, יתברך

 מה עמך ישכב לכן באומרה רחל מאמר אל טעם טוב ראיתי מצאתי ובזה. שבועות ליל היא

 ישכב לכן לה דברה גדול דבר אך, אחרת לילה ללאה יחסר האם הזאת הגדולה ההטבה

, הזה אומר אין וכאן ה'ל הזה הלילה הוא א"כד הזה הלילה אומר מקום בכל כי הלילה עמך

 יצא כן ועל, תורה מתן של רצון ליל שהוא, הלילה זכות הוא, עצמו הלילה עמך ישכב לרמוז

, תורה חומשי חמשה אל לרמוז חמישי בן אומרו וזהו, בשבטו היה ישראל תורת שכל יששכר

 אותו וששכרה תבוא אלי לומר הריקות כאחת לקראתו בצאתה חלילה תאשם לא כן ועל

 השלשה הזה במעשה לעשות לאה כוונה דברים ארבעה כי נמצאו. בזיון כדאי ו"ח שנראה

 .הזה והרביעי שהזכרנו

 

ב ו ֵּתֵצא ה  -ו ָיבֹא י ֲעֹקב ִמןטז  רֶּ ה ָבעֶּ ר ֵאל  ָשדֶּ ְרִּתיָך ִכי ָשֹכר ְש  י ָּתבֹואֵלָאה ִלְקָראתֹו ו ּתֹאמֶּ כ 

ְיָלה הּוא ל  ב ִעָמּה ב   : ְבדּוָדֵאי ְבִני ו ִיְשכ 

  :לבעלה סיפרה השלשה והנה

 . שהזכרנו יוחאי בן שמעון דרבן כעובדא והוא תבא אלי באומרה אחד

 נתתי אשר שכרי אלוהים נתן באומרה לאישה שפחתה שנתנה שכר על שהוא והשני

 שפחתה תתה שכר על היא אך מיותרת שכר מלת כי שכרתיך שכר כי אמרה'. כו שפחתי

 , לאישה

 כי' כו בדודאי שכרתיך וזה, טבעית בהכנה שגעלה שמורה השלישי שהוא' כו שכרתיך וגם

 . מהדודאים בהשגחה זכרתך לי טוב

 ליל הוא רצון עת הלילה אותו כי הוא בלילה עמה וישכב באומרה תורה אמרה והרביעית

 עם שבעת בליל כמספר ו"כ קטן במספר עולים הוא בלילה אלו תיבות שני וכן, תורה מתן

 במשנה אם כי מלא נזכר ולא תשא כי בפרשת חסר הוא שבועות וחג תיבות השתי כללות

 .תורה

 

ל יז ע ֱאֹלִהים אֶּ ד ְלי ֲעֹקב לֵ -ו ִיְשמ  ר ו ֵּתלֶּ ה   : ֵבן ֲחִמיִשיָאה ו ּת 

 השדה מן בבואו אישה לקראת אשה שתצא בעיניו טביי לא הנה, לאה עניין הרואה כל והנה

 וישמע אומר הוא כן על, טובות לא אשר כמנהג חלילה שנראה אותו שכרה כי לו לאמר
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 נתן כן על, אדוני שמענו א"כד הכתוב ככל כיוונה שמים לשם כי דרכה שהבין לאה אל אלוהים

 .תורה חומשי מחמשה שרמזנו כמו חמישי בן וזהו ה' תורת בעל צדיק בן הריון לה

 

ר יח ן ֱאֹלִהים ְשָכִרי ֲאשֶּ ר ֵלָאה ָנת  ִּתי ִש -ו ּתֹאמֶּ  : רמֹו ִיָששכָ ְש ִּתְקָרא ְפָחִתי ְלִאיִשי ו  ָנת 

 כוונתי ביאה לחיבת אולי עלי להרהר אין כי, כוונתי טוב על שכרי אלוהים נתן לאה ותאמר

 נתתי למה זאת אחרי רדופה תיייה ואילו לאישי שפחתי נתתי הנה כי, ההוא הלילה לשכרו

 יששכר שמו ותקרא, תורה כתר השיג לכוונת רק זה אין אך, עונתי למעט לאישי שפחתי

 שבט הוא התורה אוהבי על שהוא שכר יש וזהו, תורה על כוונתה על שהוא שינין בשתי

, עולמות ש"י הם, יש אוהבי להנחיל ואוהביה לומדיה על אומרת התורה כי שהוא, יששכר

 סתום זה ענייןו. שלו השכר הוא יש כי יששכר שמו קראה מיששכר אוהביה עיקר ולהיות

 .לך צפנתי דודי פסוק על אצלנו

 

ד ֵבן יט ר עֹוד ֵלָאה ו ֵּתלֶּ ה   : ִשי ְלי ֲעֹקבִש -ו ּת 

 בצל כי, ההוא שביום לתורה כבן שהוא תורה מתן של ששי על לרמוז ששי בן בו אמר

 .הכסף בצל החכמה

 

ם ִיְזְבֵלִני אִ  כ ע  פ  ד טֹוב ה  בֶּ ִני ֱאֹלִהים ֹאִתי זֶּ ר ֵלָאה ְזָבד  ְדִּתי ל-ִכי יִשיו ּתֹאמֶּ ָשה ָבִנים ֹו ִש ָיל 

ת  : ְשמֹו ְזֻבלּון-ו ִּתְקָרא אֶּ

 םאלוהי זבד אם כי, זבדני לומר לו היה לא אותי לומר שעתיד אחר והנה'. כו זבדני ואמרה

  :הם כתרים שלשה הנה אמרה אמנם. אותי

  ,תורה כתר

  ,כהונה כתר

  ,מלכות כתר

 , שלשתן מעמד לו היו ממני והנה

 , מלוי כהונה

 , מיהודה מלכות

 , מיששכר תורה

 ן"נו ד"יו תריי כן על, מלכות כהונה תורה, ששים אחדותן כללות עם קטן במספר עולים

 טוב זבד גם שהוא זבולון הוא בידו התורה המחזיק ועם, רמזים השמות רוב כי זבדני באומרו

 ,בנים ששה לו ילדתי כי אישי יזבלני הפעם זה על, גביהן על העולה טוב שם כתר שהוא

 יעשה לכן, ששה הרי בנים ששה לו ילדתי ועתה א"ה ד"יו הרי אשה והיא איש הוא כי והוא

 נמצאו, אחרונה א"ה בשמה כי, שם של רביעי אות בי להשלים עמי והתחברותו דירתו עיקר

 ילדתי אומרו וזהו, לאשה ולא חסוייית אליו בנים הששה כי והוא, שתים ובה אותיות שתי בו

 .לאה אם כי רחל עמו נקברה לא כי במערה בעצם זה םייונתק ,לו
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 אך. יזבדני לומר לו היה זבדני לשון על נופל הוא שאם ,יזבלני אומרו אל לב בשום יאמר או

 ויקבל טוב יבא( ב נג מנחות) ל"ז שאמרו כמו, טוב שנקראת לתורה אכסניא הוא זבולון הנה

 של זבד שהוא זבולון הוא טוב של זבד אותי אלוהים זבדני יאמר ובזה, לטובים מטוב טוב

, בצאתך זבולון שמח פסוק על כמאמרנו אהלים יושב יששכר את זן שהוא תורה של הוא טוב

 לו שהכינות באהליך יושב הוא יששכר הלא כי תצליח שודאי תשמח לסחורה צאתך מעת כי

 כן, כנודע שכינה יש שלו באכסניא אשר לתורה אכסניא יש זה שבבן כשם ולכן, בממונך

  .לשכינה אכסניא עשה הוא כאשר כי, אישי יזבלני

 

 ואברהם שביעי רקיע עד שכינה העלו שבעה כי( יג יט רבה בראשית) ל"רז אמרו הנה כי

 שילדתי אישי יזבלני הפעם יאמר ובזה. זבול הוא לרביעי ויעקב לחמישי ויצחק לששי הורידה

 דירתו עיקר בעשותו שהוא, לי יעשה כן שכינה שם שהשרה לזבול עשה כאשר לי שיעשה לו

 ששה לו ילדתי כי יזבלני אומרו וזהו, בזבול השרה כאשר שכינה ידו על בי תשרה באופן עמי

 .לכסא מעלות שש כנגד הם אשר בנים

 

ת כא ת ו ִּתְקָרא אֶּ ר ָיְלָדה ב  ח   : ָמּה ִדיָנהְש -ְוא 

 שבל, לאה בתפלת לנקבה נהפך כך ואחר זכר עיבורה שהיה( עב רבה בראשית) ל"רז אמרו

 לומר דינה שקראה אפשר ובזה. שבטים ב"מהי שנים לה שישארו, השפחות מן רחל תגרע

 כי ידע דעות אל כי לומר כך קראתה כן על, כדין שלא לזו יעשו רחל בשביל האם תאמרו אל

 דין ובחינת נקבה השביעי מדות שש אחר כי, כך להיות זו ילדה של דינה עצמה מצד גם

 .בלבד רחל בשביל שנהפכה תתרעם ולא, בנים ששה אחר דינה וזהו, ה' לאות חסתייומת

 

ת ו ִיְזֹכר כב תָרֵחל ו ִיְש -ֱאֹלִהים אֶּ ח אֶּ יָה ֱאֹלִהים ו ִיְפּת  ע ֵאלֶּ ְחָמּה-מ   : ר 

 ואחר ויזכור להיתח מאומרו כי, רחמה את ויפתח רחל אל םאלוהי וישמע לומר לו היה הנה

 . השמיעה צורך מה כן ואם אותה זכר אליה שמוע שמבלי נראה 'וכו וישמע כך

 עקרות האמהות היו למה( ה מה רבה בראשית) במדרש ל"ז שאמרו מהטעמים אחד והנה

 שלאה מה בעיניך יקשה אל יאמר ובזה. צדיקים של לתפלתן והומתא ה"שהקב מפני הוא

 דע הנה כי, כה עד שכחה צדיקים אוהב יתברך והוא משנים פחות תלד שלא אחותה על חסה

 כי שהתפללה םאלוהי אליה שוישמע עד שהמתין אלא, שכחה ולא רחל את אלוהים ויזכור כי

 .'כו מתאוה ה"שהקב זה על אם כי עקרה היתה לא

 שהדודאים יראה לבל' כו וישמעש עד שהמתין אלא כה עד רחל את םאלוהי ויזכור יאמר או

 .רחמה פתחו

 

ת כג ף ֱאֹלִהים אֶּ ר ָאס  ד ֵבן ו ּתֹאמֶּ ר ו ֵּתלֶּ ה  ְרָפִתי-ו ּת   : חֶּ
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 כי והוא, חרפתי את אלוהים וקבץ אסףש אלא, לזה כדאי תיייה לא אמרה תנותהוענו מרוב

( עא שם) ל"ז שאמרו וכמו, בטן פרי ממך מנע אשר שאמר יעקב מאמר חרפה בעיניה היו

 לאה וילדה לאישה שפחתה לאה נתנה כי חרפה לה היה וגם. ממך אם כי מנע לא ממני

 כלל דרך וגם. ממנה נבנית לא והיא וילדה לאישה תחילה שפחתה נתנה והיא זה בזכות

 היא כאילו אישי את קחתך המעט אליה לאה מאמר וגם. מהשפחות גרועה כה עד היותה

 חרפתי מחלקי שאחד גם ואמרה. רבות מבחינות חרפה לה היה כי הנה. היה ונהפוך העיקר

 היה זה ולפי, בן לי לתת הכל את אלוהים אסף הנה, הריון ה' לי לתת מספיק לה היה לא

  .אסף יקרא ראוי

 

ת כד ֵחרְש -ו ִּתְקָרא אֶּ  : מֹו יֹוֵסף ֵלאֹמר ֹיֵסף ְיהָֹוה ִלי ֵבן א 

 ב"מהי הנשאר הבן יהיה ולא אחר בן לי ה' יוסף קונה לפני לאמר יוסף שמו ותקראש אלא

 .לי אם כי אחרת לאשה

 

 לי יוסףש לאמר אם כי מאחותי בן שימנע חלילה הכוונה אין' כו לאמר באומרה כוונה יתכן או

 אגרע שלא אם כי מקפדת איני יותר תלד שאחותי שגם, אחר לי יבצר שלא, זה על בן

 יסף אמרה כך ואחר ו"בוי מלא יוסף שמו ותקרא ואמר. מאחותי שלילה על ולא מהשפחות

 כראובן ומנשה אפרים לשנים שיחשב מילוי לו יהיה יוסף כי לאמר, ו"וי חסר אחר בן לי ה'

 שהוא שמה כלומר לאמר אמרה כן על, לשנים לה זה יחשב כי אפשר היה ובזה, ושמעון

 נכתב ולמה, בנימין והוא מבטני לי שיהיה אחר בן לי ה' יוסף לאמר רק כיוונה לא כשנים

 שיהיו ולא כלומר אחר אומרו וזהו, ידבר לשנים ליחשב מילוי בעל בלתי שעל לומר ו"וי חסר

 כי ידעה שנים בלהה לידת שעל שכתבנו ובמה. מיותר אחר מלת אין ובזה, בזה נכללים שנים

 בל מבקשת זה כל ועם, מאז לה שיסף בטוחה היא כבר כאילו יסף נכתב, שנים תלד היא גם

 .מה עיכוב יהיה

 

ת כו ת-ְּתָנה אֶּ י ְואֶּ ָּתה יָ יְ -ָנש  ְדִּתי ֹאְתָך ָבֵהן ְוֵאֵלָכה ִכי א  ר ָעב  י ֲאשֶּ תָלד  ְעָּת אֶּ ר ֲעֹבָדִתי אֲ -ד  שֶּ

ְדִּתיָך  : ֲעב 

ר ֵאָליו ָלָבן ִאם כז ְשִּתי ו ְיָבֲרֵכנִ  ָנא ָמָצאִתי-ו יֹאמֶּ יָך ִנח  ָךי ְיהֹוָ ֵחן ְבֵעינֶּ  : ה ִבְגָללֶּ

ֵּתָנה כח י ְואֶּ ר ָנְקָבה ְשָכְרָך ָעל   : ו יֹאמ 

ר כט ְדִּתיָך ְוֵאת ֲאשֶּ ר ֲעב  ְעָּת ֵאת ֲאשֶּ ָּתה ָיד  ר ֵאָליו א   : ִּתי אִ ָךָהָיה ִמְקנְ -ו יֹאמֶּ

ר ל ט ֲאשֶּ ְך ְיהָֹוה ֹאְתָך ָהָיה ְלָך לְ -ִכי ְמע  י ו ִיְפֹרץ ָלֹרב ו ְיָברֶּ ְגִלי לְ ָפנ  י וְ ר  ָּתה ָמת  םאֶּ ע  ה ג  -ֱעשֶּ

 : ָאֹנִכי ְלֵביִתי

 

  לב: לשים ראוי
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 '.וכו עבדתיך אשר טעם נותן ולמה לו יתנם ראוי היה עבודתו בשכר לו היותן מבלי הלא כי .א

  '.וכו ידעת אתהו ואומר כופל למה. ב

 '. וכו עבדתיך אשר אומרו כפל. ג

 . הזה החן מציאת גזרת היא היכן 'וכו חן מצאתי נא אם לבן אליו ויאמר אומרו. ד

 '. וכו נחשתי שאומר הזה הניחוש מה. ה

 . מדבר לבן עודנו כי מיותר ויאמר אומרו כי ',וכו שכרך נקבה ויאמר אומרו. ו

 לשרתו שחפץ ליעקב אומר שהיה אמר אילו כי, שביימת בלתי שהוא 'וכו נקבה אומרו. ז

 . השכר לו יפרש ובמה נזכר לא השירות אך', כו שכרך פרש לו ישיב צודק היה, בשכר

 עצמו ומגדיל עבודתו כמשבח זה בכל נראה' וכו מעט כי ואומרו 'וכו ידעת אתה אומרו. ח

 מה אל הקדמה היא ואם, ותנותווענ גודל דתיכמ שלא והוא לרגלי אותך ה' ויברך באומרו

 . ההיא ההקדמה כל אל לזה צורך אין ',וכו אעשה מתי ועתה לו לאמר שבא

 .לרבות בא מה אנכי גם אומרו. ט

 

ת כו ת-ְּתָנה אֶּ י ְואֶּ ָּתה יָ יְ -ָנש  ְדִּתי ֹאְתָך ָבֵהן ְוֵאֵלָכה ִכי א  ר ָעב  י ֲאשֶּ תָלד  ְעָּת אֶּ ר ֲעֹבָדִתי אֲ -ד  שֶּ

ְדִּתיָך  : ֲעב 

 שבע עבדת אשר כל הלא כי, לאה את תענה פן אני ירא לבן יאמר מקום היה הנה אמנם

 בלבך טינא היות יבצר ולא, לאה לך יתהיה ברצונך ושלא עבדת ברחל הלא, פעמים זה שנים

 כן על. אותה תענה ממני נדוד בהרחק ולכן, היא שנואה כי ואפשר, עלי וגם הרמאות על

 אשר כי רוחך על יעלה ואל, אצלי אחת ואהובהש כולן כי 'וכו נשי את תנה ואמר הקדים

 את לי שתתן על רק עבדתי לאה על לא השניות גם רחל בעד היו ראשונות שנים שבע עבדתי

 לא כי, לאה שנואה כי תחשוב באופן, לי נותנם תייה לא כן אחרי עובדך תיייה לא שאם, רחל

 .בלאה והשבע ברחל השבע, שתיהן בעד והובש, היה בהן אותך עבדתי אשר הנה כי הוא כן

 

ר ֵאָליו ָלָבן ִאם כז ְשִּתי ו ְיָבֲרֵכנִ  ָנא ָמָצאִתי-ו יֹאמֶּ יָך ִנח  ָךי ְיהֹוָ ֵחן ְבֵעינֶּ  : ה ִבְגָללֶּ

 תנה עתה אומר והנך, בלאה רמיתיך כי בעיניך לחן תיייה לא כה עד הנה לבן אליו ויאמר

 ששמח הנה, כמדובר בהן אותך עבדתי אשר באמרך וכן, לפניך שוות שתיהן כאילו נשי את

 נחשתי אני אך, חן מצאתי לא כה עד אך, בעיניך עתה חן מצאתיו למפרע בדבר עתה אתה

 .זמן לאחר תשמח כי מאז

 

 מצאתי מאז ה' בעיני אך, בעיניך הוא חן מצאתי מאז ולא בלבד עתה אם הכתוב שעור או

 בפעולתי נחשתי אני כי, יצא ה'מ כי, רמאותי הוא כן לא שרמיתיך עלי לבך היה אשר כי, חן

 מצר בזה תיייה ואילו, אתה יתברך אהובו כי בגללך ה' ויברכני הלא כי והראיה, הבורא כוונת

 .שכרי ונתן יתברך רצונו היה שרמאותי אם כי זה אין אך ,בגללך ה' מברכני היה לא לך
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י  כח ר ָנְקָבה ְשָכְרָך ָעל  ֵּתָנהו יֹאמ   : ְואֶּ

 ראוי אין נשי את תנה שאלתך עיקר היה אשר אך, דבריך מכלל היוצא על השבתי הנה

 וזהו, נשיך את ואתנה ואז, עבודה שכר שכרך נקבה לכן. לפרנסה נכסים תקנה עד תוליכם

 פן לרמאות תחוש לא נקבה ואמר השאלה עיקר על חזר זה כי שנית פעם ויאמר אומרו

 פרש נקבה עתה כי, לאה את ונתתי ברחל שנים שבע בעבודת כאשר משכורתך אחליף

 .לשנות מקום יהיה שלא עלי דבריך בעצם

 

ר כט ְדִּתיָך ְוֵאת ֲאשֶּ ר ֲעב  ְעָּת ֵאת ֲאשֶּ ָּתה ָיד  ר ֵאָליו א   : ִּתי אִ ָךָהָיה ִמְקנְ -ו יֹאמֶּ

 כי, תירא אל מזה, לפרנסם במה לי יהיה למען עליך שכרי שאפרש אמרת אשר אליו ויאמר

, מהמערכת או, בהשתדלות תלוי ביתו לפרנסת האיש שהצלחת הוא דעתך או יבצר לא הלא

  :פנים משני באחד וזה ה' מברכת או

  ,ההיא בארץ השורר השר השתלשלות ידי על או

 . האדם אל יתברך ממנו או

 שהדבר דעתך אם כי, ילדיהן ואת בנותיך את לפרנס שפע ממני יעדר תירא אל אלה על והנה

 שאשתדל שכן וכל כחי בכל שהיה עבדתיך אשר עבודתי את ידעת אתה בהשתדלות תלוי

 לא אצלך כי אתי מקנך היה אשר ואת כי משלך טוב מזלי הלא המערכת על הוא ואם, לעצמי

 .אתי בהיות כאשר מצליח היה

 

ר ל ט ֲאשֶּ ְך הָ -ִכי ְמע  י ו ִיְפֹרץ ָלֹרב ו ְיָברֶּ ְגִלי וְ לְ ְיהָֹוה ֹאְתָך ָיה ְלָך ְלָפנ  י ר  ָּתה ָמת  םאֶּ ע  ה ג  -ֱעשֶּ

 : ָאֹנִכי ְלֵביִתי

 תלוי זה אין לרוב ויפרוץ לפני לך היה אשר מעט הן כי שקר הן האלה הבחינות שתי והנה

 המקנה שכל, עצום כך כל בויילר במזל ולא, לרוב המקנה לפרוץ מועיל איננו כי בהשתדלות

 לומר ואין, תאלוהי השגחה רק זה אין כי ,לרוב הן הוולדות שהן ויפרוץש ומה מעט היה

 צונייח כי ממני השר אצל לך יש כותייש יותר כן שאם השר יד על השפע שלשל יתברך שהוא

 ה' ויברךש אם כי זה אין אך, לפני אם כי מקנך הצלחת תהיה לא למה כן ואם, אצלי הוא

  .אותך

 

 לרגלי אמר לזה, שר ידי על שלא לברכך עמך יתברך לו היא כותייש איזה תאמר ושמא

 לך תהיהי הברכה כי, ברגליך אשר העם וכל אתה צא( יא שמות) א"כד בחברתי להיותך

 לישנא בהאי דאפקיה לרגלי אומרו וזהו, יתברך הוא אלי קרוב כי באמצעותי יתברך מאתו

 כל איפה כן ואם. יתברך מאתו בך ולשלשלו שפע לקבל נוריכצ אני כי כרגלי להיותך כלומר

 כלי תיייה כה עד לומר לביתי אנכי גם אעשה מתי וזהו, ביתי לפרנסת מוצלח שאהיה שכן

 הוא שיהיה לביתי אנכי גם אעשה מתיו, תחתי אתה כאילו אליך יתברך מאתו שפע לשלשל

 . וילדי נשי בבית ולהריק ידי במעשה משפיע יתברך
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 שלא חורין בן בהיותך כאשר, עבדתני כן על כי עבודה חיוב עליך בהיות דומה אינו תאמר ופן

, מעשה בחינת אם כי עבודה בגדר יהיה שאעמול שמה אומר איני הנה, ביתך ללחם תעמול

 ומתי וזהו, צדיקים בית שהיא לביתי להיות יתברך מאתו אתברך זה כל עם אך, מה עשיה

, בעצם העושה יתברך הוא ואז ובטל יושב אהיה שלא רק חפץ הוא ברוך הקדוש אין כי אעשה

 כי, ובטל יושב אהיה שלא, יתברך אליו טפל אנכי וגם עיקר יתברך שהוא אנכי גם אעשה וזהו

 .כמדובר מה עשיה אעשהש רק עבודה גדר מבלי לקבל שמוכנים לביתי יהיה

 

 

 השנים כי, רחל על הראשונים שנים שבע הן בתיהמחו היא, עבודתי את ידעת אתה יאמר או

 אשר וזהו, נמנעתי לא זה כל ועם אותה חפץ תיייה לא חנם אפילו כי היו עושק לאה שבעד

 לבן אליו ויאמר. לך שהטבתי מה ודי כלומר, לך בתימחו עבודתי תהיהי שלא עם עבדתיך

 כלומר נא אם כי הוא כן לא, ואניחך זה ושאכיר חנם לי שעבדת אמרת' וכו חן מצאתי נא אם

 על גם שעבדת מה כי כלומר, שעבדתני במה לא אך בעיניך חן שמצאתי אומר תעבדני נא אם

 למה כן לא שאם הבורא כוונת יתהיה זאת כי לך אותה בתת נחשתי הנה כי, היה ראוי לאה

 ואמר, בעיניו חן ימצא יעבדהו עתה שאם אומרו על יעקב ששתק ובראותו .בגללך ה' ברכני

 כך ואומר אני שאדבר לא וגם, כן אחרי השכר ואתן שתעבוד לא וגם חפץ אני חנם לא הנה

. מרמאות תירא פן עבודה עשותך טרם ואתנה ומיד מעצמך תפרש אתה רק, לך אתן וכך

 עבודה לחלק עבדתיך אשר עבודתי אומר ואיני עבדתיך אשר את ידעת אתה יעקב והשיב

, הנה שאחת לך מודינא אם כי, בתימחו בלתי לאה של כי לומר, לבד לאה ושל לבד ברחל

 כי בזה שהוראת, בסיבתי הוא בגללך ה' ויברכני אמרת אשר אך, נחשת כי, בחיוב והכל

 כמדובר לרגלי וזה באמצעותי אותך ה' ויברך רק כן אינו כי אותך בירך ואליך יתברך ממנו

 .בקודם

 

ן לא ּתֶּ ר ָמה אֶּ ן-ר י ֲעֹקב לֹאָלְך ו יֹאמֶּ -ו יֹאמֶּ ה-ִאם ִלי ְמאּוָמה-ִתּתֶּ ֲעשֶּ ָדָברִלי -ּת  ה אָ  ה  זֶּ שּוָבה ה 

ְשֹמר ה צֹאְנָך אֶּ ְרעֶּ  : אֶּ

ֱעֹבר ְבָכל לב י-אֶּ ה ָנֹקד וְ -ֹום ָהֵסר ִמָשם ָכלצֹאְנָך ה  ה-ָטלּוא ְוָכלשֶּ ְכשָ -שֶּ לּוא ִבים ְוטָ חּום ב 

 : ְוָנֹקד ָבִעִזים ְוָהָיה ְשָכִרי

 

 מה יודע ואין יעקב את העשרתי אני תאמר הנה, במחיר תרבה אם יעקב אמר '.וכו ויאמר

 אם לשמור יוכלו לא אך הצאן את שירעו רועים כשאר איני הלא כי, יתברך זולתו אלי שראוי

 במה כי כן לא אני אך, יועילו לא ולפעמים, ומקלות רועים שיצטרך ודומיהם זאבים אוויב יחד

 מכל מאומה בצאנך ידבק לא כי, שמורים הם הרועה שבהיותי אשמור צאנך ארעה אשובהש
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 בשכרי הראוי שכפי, לי הראוי את היודע יתברך מאתו אם כי מאתך שכרי רוצה איני ולכן. פגע

  – וזהו, שכרי שיהיה התנאי שיהיה מהגוונים הצאן מן יתברך בהשגחתו יוציא

 

ל-י ְביֹום ָמָחר ִכיִבי ִצְדָקִת -ְוָעְנָתה לג יָך ֹכל ְשָכִרי ְלפָ -ָתבֹוא ע  רנֶּ נּו נָ -ֲאשֶּ לּוא ָבִעִזים ֹקד ְוטָ ֵאינֶּ

ְכָשִבים ָגנּוב הּוא ִאִּתי  : ְוחּום ב 

 שאני שכרי הוא מה לראות אותב כאשר תעיד בעבודתי צדקתי כי לומר' וכו צדקתי בי וענתה

 ה' ימציא צדקתי לפי כי שמושי טוב תכיר אז, יתברך מאתו שכרי שהוא התנאי מגווני נוטל

  .מחר ביום צדקתי בי וענתה וזהו, שכרי

, ה' לי המציא אשר שכרי מה לראות אושתב שכרי על אותב כי אם כי קימדו אינו מחר ואומרו

 צדקתי שתעיד ומה. לבנינו מחר בניכם יאמרו כי זמן לאחר שהוא מחר יש כי ל"רזמ כנודע

 . הנזכר וענתה אל שחוזר לפניך אומרו וזהו לפניך הוא

 

ר ָלָבן לד ָך ו יֹאמֶּ  : ֵהן לּו ְיִהי ִכְדָברֶּ

 לו שכרך שיהיה מה בלידת יתברך הוא ישגיח עבודתך שכפי שאמרת מה ועל ,הן לבן ויאמר

 .כדברך יהי

ת לה הּוא אֶּ יֹום ה  ר ב  ְּתָיִשים-ו ָיס  ְטֻלִאים ְוֵאת ָכל ה  ְטֻלֹאת ֹכל ֻקדֹות וְ נְ ָהִעִזים ה  -ָהֲעֻקִדים ְוה  ה 

ר ְכשָ -בֹו ְוָכלָלָבן -ֲאשֶּ  : ָניובָ -ִבים ו ִיֵּתן ְבי דחּום ב 

ה אֶּ  לו ת ָיִמים ֵבינֹו ּוֵבין י ֲעֹקב ְוי ֲעֹקב ֹרעֶּ ְך ְשלשֶּ רֶּ ם דֶּ  :נֹוָתֹרתצֹאן ָלָבן ה  -תו ָישֶּ

ח לז ֵצל ָבֵהן פְ מ  לֹו י ֲעֹקב -ו ִיּק  ְרמֹון ו ְיפ  ח ְולּוז ְוע  ל ִלְבנֶּה ל  ְחשף ָבנָצלֹות לְ ּק  ר ה  ֹות מ  ָלָבן ֲאשֶּ

ל ְקלֹות-ע  מ   : ה 

 

 . כזאת מרמה יעשה שבאבות לבחיר היה זה מה אנוש לבב יתחמץ הלא

 . בחלומו לו אמר כאשר, עמו הסכים איך ה' על יפלא מזה יותר ועוד

 

 הזכיר לא כי 'וכו שה כל משם הסר אמר יעקב כי, טעמו את לבן שנותו אל לב נשית לזה אך

 נקוד שה כל ויסר אמר ולא התישים את ההוא ביום ויסר אומר הוא ובלבן, שה אם כי תישים

 ', וכו

 . שה הזכיר ולא בכשבים חום וכל אומר הוא ובלבן 'וכו חום שה וכל אמר למעלה כי ועוד

 בכבשים בין בעזים בין הבינוני הוא ושה, הגדולים הזכרים עזים הם שיםיתי כי אחשוב אך

, קטנים בין גדולים בין כולל וכשבים. עזים ושה כשבים שה( יד דברים) א"כד, כולל שם שהוא

 .אויב כאשר בזה גם ומה םיינוניהב על יותר יצדק כשבים שה באומרו אך

 

 וטלוא נקוד ההוא מהיום הילודים שכרו יהיה יעקב התנה הנה כי והוא העניין אל אוונב

 ויפריש שכרו על לבן אויב ואז םייוגד הטלאים שיגדלו עד שימתין ,בכשבים וחום בעזים
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 הוא גנוב[ בכשבים וחום בעזים] וטלוא נקוד איננו אשר כל כאומרו, שכרו שהם המנומרים

 ראה והנה. בו לטעות אפשר בלתי שיהיה שנה כבני יגדלו עד מפרישן היה שלא שמורה, אתי

 כל וגם וטלוא נקוד בהן אשר הגדולות הנקבות והעזים הגדולים שיםיהתי יסירו שאם יעקב

 וכן. וטלואים מעקודים כזאת להתעבר הצאן שיביטו מה ישאר לא, םייובינונ וקטנות קטנים

 יעקב אמר כן על, בכשבים חום ילדו לא בו חום אשר כל וקטנים גדולים יסירו אם בכשבים

 בשנה הנולדים שבין אמר כי והוא, ישיםיהת לא אך שה הנקראים םיהבינוני משם הסר

 נקוד שה כל משם הסר אמר כן על, זו שנה של כשיגדלו לטעות אפשר זו שנה לשל העברה

 והעזים הגדולים ישיםיהת אך, בהם לטעות שאפשר ,שיםיית ולא שה הנקראים שהם' וכו

 הבלתי בכלל שישארו רצה אדרבה האמהות שהן היולדות הגדולות והטלואות הנקודות

 . ומאלו מאלו שילדו באופן בהן להביט נקודים שיהיו כדי וטלואים נקודים

 

 רק יסיר שלא לומר הוא אך, מיותר שה מלת כי בכשבים חום שה וכל אמר בכשבים וכן

. ישיםיהת למעט שהוא בעזים הנזכר השה מעין שעברה מהשנה מהנולדים שהם םיהבינוני

 הנקראים עם היולדות העזים כל ואת 'וכו התישים את ההוא ביום ויסר הכל את עקר לבן אך

 כי חום שה כל הסיר לא בכשבים וכן. בו לבן אשר כל שעברה מהשנה ילודים היו אשר שה

 .חום כל אם

 

 הגדולים בכשבים וחום וטלואים הנקודים ישארו ראוי היה והאמהות האבות הנה אמר אז

 מאלו וילדו בהן להביט נקודים יבצר לא למען, בכשבים חום והבלתי נקודים הבלתי בכלל

 הבטתם עניין עשה כן על, הנולדים בין הרבה הגדולים יתחלפו פחד ללבן אין כי, ומאלו

 גם. כאמור המנומרים ואמהות באבות להביט לצאן שהיה מה תמורת המנומרים במקלות

 'וכו וטלוא נקוד שה כל משם הסר למעלה אומרו כפל אל לב בשום ,בו לבן כל באומרו כיוון

 האחד ועל, בהפך ויש נקוד ומעוטו טלוא שרובו יש כי הוא אך ',וכו ונקוד וטלוא ואמר וחזר

 שהסיר כן על. בו לבן אשר כל עתה אמר שניהם ועל, ונקוד טלוא השני ועל וטלוא נקוד קרא

 והטלאות הנקודות ישיםיהת במקום במקלות ההן ההמצאות לעשות לו הותר, הגדולים לבן

 .בם שלבן הגדולים והכשבים

 

  לא פרק

ע  א תו ִיְשמ  ח י ֲעֹקב ֵאת ָכל ָלָבן ֵלאֹמר-יִדְבֵרי ְבנֵ -אֶּ ר ְלָאבִ -ָלק  ר ְלָאִבינֲאשֶּ ּו ָעָשה ֵאת ינּו ּוֵמֲאשֶּ

ה-ָכל זֶּ ָכֹבד ה   : ה 

 . לזולת לומר שאינו לאמר אומרו אל לב לשים ראוי

 כל ולא מאשר שנראה לאבינו ומאשר יאמר ואיך, השאיר שלא יורה ,כל את באומרו כי ועוד

 . אשר
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 שאם, שליעקב מה בערך כאין לבן לפני שהנשאר, הכל שלקח הוא לאמר הראוי ,אמרו אך

 עשה לאבינו אשר כל ולא מאשר כי היתכן לאבינו מאשר מקצת שהוא שכרו אלא לקח לא

 .הזה הכבוד כל את

 וחמורים וגמלים ושפחות עבדים שהוא כבוד וגם, עושר שהוא רבות צאן ליעקב הנה יאמר או

 וקנה שכרו שהיה מהצאן מכר אם, עבדים קנה ומהיכן. שובייב גם בם ומתכבד שמתהדר

 שכרו זולת כי הוא לאמר שראוי מה אך. רבות צאן לו נשארו איך, כבוד הנקראים' וכו עבדים

 מכל דבר ממנו נעלם לא כי, וזהבו כספו נכסיו קרן כל והוא לאבינו אשר כל את לקח מהצאן

 מה כל בזה שהוציא ולא', כו עבדים כבוד הנקרא כל את עשה לקח ומאשר, ללבן אשר

 כל את עשה לאבינו אשר כל ולא מאשר אם כי, בידו ממון השאיר הסתם מן הלא כי שלקח

 .הזה הכבוד

 

ת ב ְרא י ֲעֹקב אֶּ נּו ִעמֹו ִכְתמֹול ִשְלשֹום ְפֵני ָלָבן-ו י   : ְוִהֵנה ֵאינֶּ

 מכיר שהיה לבן פני את יעקב וירא כן על, לבן לב כן ולא דברו מעצמן כי אפשר היה והנה

 לבו רע כי הכיר מפניו כי שלשום כתמול עמו איננו והנה ראשונים חסידים ככל פניו בפרצוף

 .כפניו

 

ל ג ר ְיהָֹוה אֶּ לי ֲעֹקב שּו-ו יֹאמֶּ ץ ֲאבֹותֶּ -ב אֶּ רֶּ ְהיֶּה ִעמָ אֶּ ָך ְואֶּ ְדּתֶּ  : ְךיָך ּוְלמֹול 

 אל שהוא ולמולדתך. ישראל ארץ זכות שהוא אבותיך ארץ אל שוב הגדול שם הוא ה' ויאמר

 . לארץ בחוצה עמך אשר בלבד םאלוהי ולא הויה שם עמך ואהיה. ואם אב כבוד

 .עמך יהיה ה"אהי שם כי עמך ואהיה יאמר או

 

ת ה ה ָאֹנִכי אֶּ ן ֹראֶּ ר ָלהֶּ ן ִכיְפֵני ֲאִבי-ו יֹאמֶּ נּו אֵ -כֶּ י ִכְתֹמל ֵאינֶּ  : ָהָיה ִעָמִדי ֵואֹלֵהי ָאִבי ִשְלֹשםל 

 כתמול אלי איננו כי רואה זולתי שאין מה בפרצופו .אביכם פני את אנכי רואה להן ויאמר

 .עמדי היה אבי ואלוהי כי הוא עמי טוב היה שלשום תמול זה שקודם ומה .שלשום

 

ן ִכי ְבָכל ו ְעּתֶּ ֵּתָנה ְיד  ְדִּתי כֹ -ְוא  תִחי ָעב   : ןֲאִביכֶּ -אֶּ

 םאלוהי נתנו שלא מכעס מרשעו אם כי עמדי םאלוהי שאין מפני לא עתה אלי לבו שאין ומה

  .'כו כחי בכל כי ידעתן אתנה הנה כי, לי להרע

 

ת ז ֱחִלף אֶּ ל ִבי ְוהֶּ ן ֵהתֶּ ְשֻכְרִּת -ו ֲאִביכֶּ ת ֹמִנים ְולֹאמ  רֶּ ע ִעָמִד  ִהיםְנָתנֹו ֱאֹל-י ֲעשֶּ  : יְלָהר 

  .'כו להרע אלוהים נתנו ולא 'כו משכורתי את והחליף כך ואחר בלאה בי התל ואביכן

 

ָך ְוָיְלדּו ָכל-ִאם ח ר ְנֻקִדים ִיְהיֶּה ְשָכרֶּ צֹאן ְנֻקִדים ְוִאם-ֹכה יֹאמ  ָך -ה  ר ֲעֻקִדים ִיְהיֶּה ְשָכרֶּ ֹכה יֹאמ 

צֹאן ֲעֻקִדים-ְוָיְלדּו ָכל  : ה 
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 . עלי כועס כן ועל עמדי להרע לו הושו שלא באופן' כו יאמר כה ואם' כו יאמר כה אם כי

 

ת ט ֵצל ֱאֹלִהים אֶּ ןִמ -ו י  ם ו ִיּתֶּ  : ילִ -ְקֵנה ֲאִביכֶּ

 ובלעדם, לי אביכן מקנה את ה' הפריש כאילו לי שיש מה ה' לי נתן בהשגחה כי עמו הדין ואין

 . נולדו שלו ממקנה לא כאילו הדבר היה בטבע לא כי. מאתו לי ויתן

 

ֲחלֹום ְוִהֵנה ָהעֲ  י א ב  י ָוֵארֶּ ָשא ֵעינ  צֹאן ָואֶּ ְיִהי ְבֵעת י ֵחם ה  לים ָהעֹ ֻּתִד ו  צֹאן ֲעקֻ -ִלים ע  ִדים ה 

 : ְנֻקִדים ּוְבֻרִדים

 יתברך מאתו אם כי, הוא כן לא הצאן ייחם בעת מקלות בהציג עשיתי שערמה תחשבו ואל

  .'כו הצאן יחם בעת ויהי הנה כי, הדבר היה

 

ר ִהֵנִני יא ֲחלֹום י ֲעֹקב ָוֹאמ  ְך ָהֱאֹלִהים ב  ְלא  י מ  ר ֵאל   : ו יֹאמֶּ

ר ָשא יב יָך-ו יֹאמֶּ להָ ָהֲעֻּתִדים -ּוְרֵאה ָכל ָנא ֵעינֶּ צֹאן ֲעקֻ -ֹעִלים ע  ם ִכי ָרִאיִתי ִדים ְנֻקִדים ּוְבֻרִדיה 

ר ָלבָ -ֵאת ָכל ה ָלְךֲאשֶּ  : ן ֹעשֶּ

 לבן מצאן להסיר תנאם היה לא כי למעלה שכתבנו מה והוא 'כו עיניך נא שא ויאמר

 הסיר ולבן, זו בשנה בנולדים יתחלפו בל שעברה שנה של הקטנים רק המנומרים העתודים

 והיו מלאכיו שלח יתברך הוא עשה מה כן על, כמותן' כו נקודים עקודים יולדו בל הגדולים את

 ועל .וברודים נקודים עקודים העולים העתודים וזהו. דמותם או לבן בני מעדר אותם מביאים

 שאמרנו מה שהוא לך עושה לבן אשר כל את ראיתי אמר כי אמר לזה ככה ה' עשה מה

 .הגדולים הוא שלקח

 

ר מָ -ָאֹנִכי ָהֵאל ֵבית יג ְרָּת ִלי שָ ֵאל ֲאשֶּ ר ָנד  ֵצָבה ֲאשֶּ ְחָּת ָשם מ  דֶּ ש  ָּתה קּום צֵ ם נֶּ -ִמןא ר ע 

ל זֹאת ְושּוב אֶּ ץ ה  ָךאֶּ -ָהָארֶּ ְדּתֶּ ץ מֹול   : רֶּ

 , כנען הארץ אל כמו יתירה האל של א"שה לומר דחק ל"ז י"רש

  .אל בית היה אל הוא אשר כי ידע לא מי כי קשה זה וזולת

 . נדר שם לו ושנדר האבן משיחת לו מזכיר למה וגם

 

 האל אנכי, ידבר טרם אמר כן ועל. יתברך הוא לדבר מתחיל ועתה המלאך דבר כה עד אך

 מצבה שמתי אשר הזאת והאבן אמרת הנה לומר 'כו אל בית הוא ומאמרי, כקודם מלאך ולא

 שנתאחדו האבן משל הוא צדיקים בנים לו היות כי למעלה כמפורש שהוא, םאלוהי בית יהיה

 הוא אל בית הנה אומרו וזהו, המקדש עצמם הם כי םאלוהי בית יהיה וזהו, אחת אבן ונעשו

 היה זה אשר, םאלוהי בית אותה וקראת מצבה שם שמשחת אבן אותו, טובים שבניך מעתה

 מה אם כי, אל בית עד ללכת עתה בךיימח איני לומר' כו צא קום עתה 'כו לי שנדרת

 כך שאחר כלומר מולדתך ארץ אל ושוב הזה המקום מן צאת אם כי אינו עתה שתעשה
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 לבן שאין שאמר יעקב חסידות למדנו אורחין ואגב, היה כאשר אל בית תלך, זמן אחר, משם

 לא' כו יעקב לקח לאמר לבן בני דברי ששמע ומה, אליו ה' דבר ואשר שלשום כתמול עמו

 .כרכילות שהיה להן הגיד

 

ֲחָלה ְבבֵ  יד ק ְונ  עֹוד ָלנּו ֵחלֶּ ְרָנה לֹו ה  ן ָרֵחל ְוֵלָאה ו ּתֹאמ  ע   : ינּוית ָאבִ ו ּת 

  :מאבינו הפרד לבלתי לנו היה סבות משלש לאחד הנה אמרו

  הנפש מבחינת או

 . ד"בס אויב כאשר לשתים תתחלק וזו, גשמית להנאה הגוף מבחינת או

 נתעתדו לבן משפחת קליפת חלאת מתוך כי והוא, קדושה כותייש נשאר אולי הנפש מבחינת

 היה עדיין שרה בצאת והנה. ולאה רחל ורבקה שרה טובות פרידות ארבעה משם לצאת

 נשאר לא ארבעתן יצאו שכבר עתה אך, הנותרות השלש הן אביה בבית קדושה חלק נשאר

 ישראל שבין הפרש ככל נפשותן באיכות אביהן מבית נפרדות עתה נמצאו, מאיכותן חלק שום

 נויישה ורבקה לשרה היה כאשר חלק לנו העוד הנפש כותייש מפאת אם מאמרן וזה, ם"לעכו

 בחינת על אם גשמית הנאה על ואם. קדושה בחינת כל נגמר כבר הלא, לצאת מעותדות אנו

 והטבות מתנות ממנו לקבל ואם'. כו ונחלה אומרו וזה, לו יש זכרים כי יורשות אנו אין, ירושה

 - במות או םייבח

 

ם טו ל ג  ְבנּו לֹו ִכי ְמָכָרנּו ו יֹאכ  ְחש  תכֹול אָ -ֲהלֹוא ָנְכִריֹות נֶּ ְסֵפנּו-אֶּ  : כ 

 המכר דמי שלוקח נכריות כמוכר היה כי, משלו יתן ואיך מכרנו כי לו נחשבנו נכריות הלא

 הארבע של המכר דמי לנו נותן היה, ומתן מהר דרך גדולות בנות כמוכר היה שאילו, לעצמו

 זה לעומת כי לומר ואין. השניות אכול גם הראשונות שנים שבע הוא ויאכל אך, שנה עשרה

 – הוא כן לא המקלות במרמת מאבינו לקחת

  

ר ֲאשֶּ -ִכי ָכל טז ָּתה כֹ ר ִהִציל ֱאֹלִהים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינּו וְ ָהֹעשֶּ ר ָאמ  ע  ר ֱאֹלִהים ל ֲאשֶּ

יָך ֲעֵשה  : ֵאלֶּ

 מהארבע מכירתנו מדמי בייח היה כי הוא לנו מאבינו אלוהים הציל אשר העושר כל כי

 .מחיר ובלא כסף בלא שנים השש עבודת ונשארה שנה עשרה

 

ת יז תבָ -ו ָיָקם י ֲעֹקב ו ִיָשא אֶּ לנָ -ָניו ְואֶּ ִליםה  -ָשיו ע   : ְגמ 

ת יח ג אֶּ תִמְקֵנהּו וְ -ָכל-ו ִיְנה  ד  ר ָרָכש ִמְקֵנה ִקְנָינֹו ֲאשֶּ ְרֻכשֹו ֲאשֶּ -ָכל-אֶּ ש ְבפ  ן ֲאָרם ָלבֹוא ר ָרכ 

ל ןִיְצָחק -אֶּ ְרָצה ְכָנע   : ָאִביו א 

  'כו יעקב ויקם

  :יותוזכ שני על סמך. כנען ארצה אביו יצחק אל לבוא

 . אביו יצחק אל וזהו אביו לכבד לכתו על אחד
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 .כנען ארצה וזהו ישראל ארץ אל לכתו זכות ועל

 

ת כ לֵלב ָלָבן הָ -ו ִיְגֹנב י ֲעֹקב אֶּ ִמי ע   : הּוא ִלי ִהִגיד לֹו ִכי ֹבֵרח  בְ -ֲאר 

 . לב גניבת אינו לו הגיד שלא מה כי קשה הנה

 בלי על כי יאמר ואיך, אני הולך אם כי אני בורח לומר לו היה לא לו מגיד היה שאילו ועוד

  .הוא בורח כי לו הגיד

 . הגיד שלא לומר לו והיה בלי על אומרו ועוד

 . ח"בפת תנקד ראוי היה הגיד של א"ה וגם

 

 שיתן קרוב היה ולכן, לו לעשות חברו שבלב מה לו לעורר לאדם האדם לב דרך כי יאמר אך

 בורח כי לבו לו הגיד שלא עשותו על לבן לב גנב יעקב אך. ממנו הוא בורח יעקב כי לו לבן לב

 ועל אתו שבת לו טוב כי לו מראה והוא. עמו לו טוב כי ללבן יעקב מראה היה כי והיה, יעקב

 לבן פני אין כי שהכיר יעקב מראה היה אם כאשר, הוא בורח כי אותו לבן לב הגיד לא כן ידי

 בורח כי לו הגיד בלי על הארמי לבן לב את יעקב ויגנוב אומרו וזהו, שלשום כתמול אתו

 .הוא

 

ח הּוא ְוָכל כא ר-ו ִיְבר  ת לֹו ו ָיָקם-ֲאשֶּ ֲעֹבר אֶּ ָנָהר ו יָ -ו י  תה  ם אֶּ ר -שֶּ  : ִגְלָעדה  ָפָניו ה 

 ועל ,לו אשר וכל הוא ויברח אמר, לאט ההולכים ומקנה טף בלי הולך, יושג לבל הבורח הנה

 ללכת הגלעד הר פניו שם הנהר עברו אחרי רק המלך דרך הלך לא, יושג לבל עשה מה כן

 הר אותו נוכח רק הכבושה בדרך ילך שלא גם, לטעות יוכל לא באופן אליו הגיע עד נכחו

 .הכבושה בדרך ההולך לבן ישיגו ולא ועולה מקצר יהיה באופן, דרך לא בתוהו

 

ח י ֲעֹקב כב ְשִליִשי ִכי ָבר  יֹום ה  ד ְלָלָבן ב   : ו ֻיג 

ת כג ח אֶּ ָחיו ִעמֹו-ו ִיּק  ְד אֶּ ת ָיִמים ו י  ְך ִשְבע  רֶּ ֲחָריו דֶּ גִ ֵבק ֹאת ו ִיְרֹדף א  ר ה   : ְלָעדֹו ְבה 

 שלא ולהיות, המרוץ קלי אנשים כולם אם כי ומקנה טף משוללי אחיו את לקח לבן וכשמוע

 הר עד מצאו לא כן על ימים שבעת דרך כאומרו לבן הלך כאשר המלך דרך יעקב הלך

  .הגלעד

 ,יעקב את לבן וישג אומר הוא כן אחר הרי שם שהשיגו הוא אם אותו וידבק אומרו והנה

 . הלשון שינוי וגם ',כו ויבא באומרו בינתיים שהפסיק ועוד

, ה' אל קרובים היותם על נוסף צרתם בעת כי ,הצדיקים גם ומה ישראל דרך הנה אך

 אל לבו בכל נדבק שם ישיגנו לבן שממוראת יאמר וזה, לב בכל להיתפ ידי על יותר מתדבקים

 .תפלתו נשמעה כן ידי ועל בקונו יעקב ידבק סיבב שלבן הפעיל לשון וידבק אומרו וזהו, ה'
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לו ָיבֹא  כד ר לֹו ִהָשמֶּ ָלָבן ָהֲאר  -ֱאֹלִהים אֶּ ָלְיָלה ו יֹאמֶּ ֲחֹלם ה  ֵבר עִ -ןר ְלָך פֶּ ִמי ב  ֲעֹקב י  -םְּתד 

ד  : ָרע-ִמטֹוב ע 

 את בייתתח שלא להנאתך לך כלומר' כו השמר לו ויאמר' כו הארמי לבן אל אלוהים ויבא

 .אנכי שומרו כי יעקב אל הנוגע על ולא ראשך

 

ֵשג כה ת ו י  תי ֲעֹקב ְוי  -ָלָבן אֶּ ע אֶּ תָאֳהלֹו ָבהָ -ֲעֹקב ָּתק  ע אֶּ ָחיו ְבה  -ר ְוָלָבן ָּתק  גִ אֶּ  : ְלָעדר ה 

 והוא למעלה בהר ונשים טף הלווא את תקע הכל את לעקור לבן אויב פן מיראתו יעקב הנה

 לו הכין אשר אחיו את ותקע חשב אשר מרעתו שב כבר לבן אך, חוצה מנגד עצמו את שם

 פנים אתו לדבר יעקב נגד לבדו הוא ובא הגלעד בהר והשאירם אותם תקע, דם לשפוך

 .צדיקים דם אחיו לשפוך ימהרו לבל בפנים

 

ת כו ה ָעִשיָת ו ִּתְגֹנב אֶּ ר ָלָבן ְלי ֲעֹקב מֶּ תְלָבִבי ו ְּת -ו יֹאמֶּ ֵהג אֶּ י כִ -נ   : בֻביֹות ָחרֶּ ְש ְבֹנת 

' כו עשית מה וזהו, ותירא לי עשית רעה שאיזו מראה אתה, ותברח לבבי גנבת מאשר ויאמר

 .יראת למה דבר עשית לא שאם' כו ותנהג לבבי את לגנוב שהוצרכת רעה לי עשית מה לומר

 

ְחֵבאָת ִלְבֹרח  ו ִּתְגֹנב ֹאִתי ְולֹא כז ְדָּת לִ -ָלָמה נ  ֵלֲחָךִהג   : ם ְבֹתף ּוְבִכנֹורָחה ּוְבִשִרי ְבִשְמ י ָוֲאש 

 בערמה עשית למה ובשמחה בטובה לעשות יכול תיישה מה כי עליך תמיה אני ועוד

 יתן מי, חבאיבה וברחת לברוח חפץ תיישה אחשוב לבל לבי גנבת כאשר הלא כי, ותחבולה

 משלחך תיייה כי אותי והחשיב רשות ממני ליטול בא תיישה במה בגלוי לבי גונב תייוה

 גנבת כי ולברוח לגנוב למוד שאתה גם כי .לברוח נחבאת למה וזהו ',כו ובשירים בשמחה

 לבי גנבת כי ממש אותי ותגנוב עתה אך, ממנו שחוץ מה גנבת שם, וברחת אחיך ברכות

 '. כו משלחך תיייה אותי ותגנוב אם כי .לי הגדת ולא לבי תגנוב ולמה מגופי שהוא

 

י ְוִלְבֹנָתי  כח ֵשק ְלָבנ  ִני ְלנ  ְשּת  ְלָּת ֲעשֹוְולֹא ְנט  ָּתה ִהְסכ   : ע 

 דרכך היה ואילו '.כו נטשתני לא 'כו ולבנותי לבני לנשק ראוי שאהיה לחוש לך היה ולפחות

 .עליך ואתמהה עשו הסכלת בלבד עתה אך החרשתי בסכלות להתנהג

 

 פסוק על האמורות הערות ארבע אל לב בשום ',כו יעקב ויגנוב מפסוק אחרת דרך יאמר או

 . הנזכר

  '.כו לברוח נחבאת למה מאמרו להתחיל לו שהיה עשית מה אומרו ועוד

 . לברוח נחבאת למה ואומר חוזר ולמה הבריחה שהוא עשית מה אומרו כי ועוד

 לבבי אמר ובאחד ,אותי ותגנוב כך ואחר לבבי את ותגנוב הללו גנבות שתי הנה מה ועוד

 . אותי אמר ובשני

 . לזה זה בין הרבה הפריד וגם
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 . ותנהג לשון יצדק לא לקחם רחןוכ שבעל נהוהכו שאם בנותי את ותנהג אומרו ועוד

  .חרב כשבויות היו במה ועוד

. היה כן ולא להיבתח נחבאת כך אחר לברוח שכדי שיורה לברוח נחבאת למה אומרו ועוד

 . לו ויגד ממנו בורח היה כי היתכן לי הגדת ולא אומרו ועוד

 .כן לו שיעשה יעקב חשב לא הלא כי 'כו ואשלחך אומרו ועוד

 

 ממנו בורח ובא עשו ברכות גנב כי, בא מאז ללבן הודיע לא שיעקב בהנחה העניין יהיה אך

 אל הקדמה הוא רבקה בן וכי, האם לאחי דומים הבנים שרוב הוא אביה אחי כי רק, חרנה

 לבן לב את יעקב ויגנוב וזה ועבר שם מבית שבא שאמר דעתו גניבת תהיה וזאת. ווגיהז

 על אך. תמיד ביעקב בטוח לבו היה כן שעל, מעשו הוא בורח כי מאז לו הגיד בלי על הארמי

 שגנב על שהוא, אחיו מעשו בא מאז יעקב ברח כי ללבן ויוגד עתה שברח זה מעשה ידי

 בא ולא שנה עשרה ארבע שם שנחבא היה ועבר שם של מדרשו מבית שבא ומה. ברכותיו

  :דברים שני על אפו חרה כן על. חרן דרך עשו אחריו ירדוף פן ישרה דרך מיד

 , וברח דבר ממנו גנב עתה גם אולי אחד

 . אגבו בנותיו ויסתכנו הברכות על הקשה בחרבו עשו יפגענו פן שנית

 

 לבבי את ותגנוב כי, נשמרתי לא ואני וברחת לי גם גנבת האם עשית מה אמר האחד ועל

 , מעשו ברחת כי הגדת שלא

 כעס אין כי תאמר ואל, עשו ליד חרב כשבויות והן לתומן בנותי את ותנהג אמר השנית ועל

 אם חרנה כך אחר לברוח שנה עשרה ארבע ועבר שם בבית נחבאת למה הלא כי כך כל עשו

 דבר איזה אותי ותגנוב כי שהוא עשית מה אמרתי זה פחד ומלבד. מאד גדול אחיך כעס אין

 מעשו שברחת ידיעתי קודם לי הגדת לא למה כן לא שאם, לאחיך עשית כאשר וברחת

 בריחתו אחר אלא מעשו יעקב ברח כי לו הוגד שלא שהוא ',כו ובשירים בשמחה ואשלחך

 במה והנה. שאנשקם בנותי בהפרידך לחוש לך היה ולפחות, בריחה ונזכרו מעשה שראו זאת

 עשו הסכלתש אם כי, רעה מחשדת בי חוזר אני עליך הזהירני אביכם אלוהיש לי שנתחדש

 .התנהגת בדעת שלא

 

י ֵלאל  ְלֵאל ָיִדי -יֶּש כט ר ֵאל  ש ָאמ  מֶּ ם אֶּ ם ָרע ֵואֹלֵהי ֲאִביכֶּ ר ְלָך ִמד  ֹמר ִהשָ ֲעשֹות ִעָמכֶּ ֵבר מֶּ

ד-ִעם  : ָרע-י ֲעֹקב ִמטֹוב ע 

 אמרש רק שימנעני אמר לא אביכם ואלוהי '.כו לעשות בחירה בעל להיותי ידי לאל יש אמר

 אליהם בעצמו מדבר הוא ברוך הקדוש אין ם"העכו לנביאי כי הוא לאמר ואומרו ',כו השמר

 ,לאמר אליש כדי ה' אמר כי ,לאמר אלי אמר וזהו והשרים הטומאה נורותיצ ידי על רק

 .'כו אלי שיאמר שלי לשר שאמר
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ְכָּת ִכי ל ָּתה ָהֹלְך ָהל  ְפָּתה ְלֵבית נִ -ְוע  בְ ְכֹסף ִנְכס  תָאִביָך ָלָמה ָגנ   : ֱאֹלָהי-ָּת אֶּ

 אביך אלוהיש שראיתי עתה כי והוא, להולך אם כי לבורח חסייתת שלא נתחדש עתה אמר

 לשכינה הליכה הלכת הלוך וזהו, היא גם הולכת ובלכתך עמך שכינה כי הכרתי עליך מזהירני

 כי לבורח ולא אתה גם חסייתת להולך כי עתה ידעתי לשכינה מהלוך לומר, ליעקב והליכה

, אביך שבבית שכינה לבחינת שעמך שכינה בחינת נכסוף כי הלכת הלוך וזהו, עמך ה' הלא

 .עמך אביך אלוהיש אחר אלוהי את גנבת למה תמה אני ובזה ,אביך לבית אתה גם נכספתו

 

ן לא ְרִּתי פֶּ ר ְלָלָבן ִכי ָיֵראִתי ִכי ָאמ  ן י ֲעֹקב ו יֹאמֶּ ע  תִּתְגֹזל -ו י  יָך -אֶּ  : ִמיעִ מֵ ְבנֹותֶּ

ת לב ר ִּתְמָצא אֶּ ֹ -ִעם ֲאשֶּ יָך ל רֱאֹלהֶּ כֶּ ֵחינּו ה  ד א  גֶּ חִדי וְ ְלָך ָמה ִעמָ -א ִיְחיֶּה נֶּ ע -ָלְך ְולֹא-ק  ָיד 

ם  : י ֲעֹקב ִכי ָרֵחל ְגָנָבת 

 תחשוב ואם '.כו תמצא אשר את ךאלוהי ענייןומ'. כו יראתי כי הוא שברחתי מה יעקב ויאמר

 .פושיהח אחר' כו נא הכר לקחנום ממך שגנבנו מה התרפים לך יגידו שלבל

 

ְשּתָ -ִכי לז ת ִמש  ה-ָכל-אֶּ י מ  ָך ִשי-ל ְכֵליָמָצאָת ִמכֹ -ֵכל  יָך וְ ֵביתֶּ חֶּ י ְוא  ח  ד א  גֶּ יֹוִכיחּו ֵבין ם ֹכה נֶּ

 : ְשֵנינּו

 על תחוש ואל ואחיך אחי נגד כה שים מצאתש דבר אותו' כו כלי כל את מששת כי ואמר

 .שנינו בין יוכיחו מצאת לא ואם. ואחיך אחי אם כי אתנו זרים אין כי בושתי

 

יָך לֹא ִשֵכלּו ְואֵ  לח יָך ְוִעזֶּ ְשִרים ָשָנה ָאֹנִכי ִעָמְך ְרֵחלֶּ ה עֶּ  : ילֹא ָאָכְלִּת  צֹאְנָך יֵליזֶּ

 איליש תדע שכלו לאש יתברך מהשגחתו יאמר אך, צאנו אילי אכל שלא היתפאר יקשה

 .נאמנותו על עדות והוא לגנבי ניסא ה"קב עביד דלא ,אכלתי לא צאנך

 

ָנה ְגֻנבְ ֵהֵבאִתי ֵאלֶּ -ְטֵרָפה לֹא לט ְקשֶּ ָנה ִמָיִדי ְּתב  טֶּ  : ְיָלהּוְגֻנְבִתי לָ  ִתי יֹוםיָך ָאֹנִכי ֲאח 

ד מ ָלְיָלה ו ִּתד  ח ב  ר  ב ְוקֶּ ִני ֹחרֶּ יֹום ֲאָכל   : יָניְשָנִתי ֵמעֵ  ָהִייִתי ב 

 ולא שנטרפה אינו מכרתיה שלא שתראה, ממנה הנשאר אליך הבאתי לא טרפהנ אם

 שה חיה טרפה שלא, נמנעה שבזכותי, טרפה חסרתי אני ,אחטנה שאני רק הודעתיך

 בין חבאיבה נגנב שהיה מה כי' כו יום גנובתי וכן. אותה מבקש תייה מידי הלא כי, מהעדר

 שהיה השינה עת אל חשת ולא, גנבתי אני כאילו, לגנובתי מחשיבו תיייה בלילה בין ביום

  .מעיני שינה לנדוד הוצרכתי כן ועל, שינה בלי אפשר אי כי פטור שכר ושומר אונס

 

 – ולכן

ד ְשָנִתי ֵמעֵ  מ ָלְיָלה ו ִּתד  ח ב  ר  ב ְוקֶּ ִני ֹחרֶּ יֹום ֲאָכל   : יָניָהִייִתי ב 

 קרחה וכשהיה, בפני החום ומצרבת חורב אכלני, היום כחום א"כד השמש הוא ביום הייתי

 אומרו יצדק ובזה .מעיני שנתי ותדד ומהכאב, חורב אכלניש במקום לי מכאיב היה בלילה
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 במקום אם כי הצללים תחת ולא מאד לשמור בשמש שהיה הוא אך מיותר שהוא הייתי

 .חורב אכלניש

 

ָך לִ -זֶּה מא ְשִרים ָשָנה ְבֵביתֶּ עי עֶּ ְרב  ְדִּתיָך א  ְשֵרה שָ -ֲעב  יָך ְוֵששָנה ִבְשֵּתי בְ עֶּ ָך  ֹנתֶּ ָשִנים ְבצֹאנֶּ

ת ֲחֵלף אֶּ ת ֹמִניםמ  -ו ּת  רֶּ  : ְשֻכְרִּתי ֲעשֶּ

 שנה עשרה ארבע עבדתיךש מה בין בביתך שנה עשרים לי הוא שאמרתי הנאמנות זה

 ובין, בגזל שהיו םייהשנ שנים בשבע היתר מורה להיות יכול תייישה היות עם בנותיך בשתי

 '.כו משכורתי את ותחלףש היות עם בצאנך שנים ששב

 

ּתָ  מב ד ִיְצָחק ָהָיה ִלי ִכי ע  ח  ְבָרָהם ּופ  תָקם ִשל  ה ֵרילּוֵלי ֱאֹלֵהי ָאִבי ֱאֹלֵהי א  תעָ -ְחָּתִני אֶּ -ְנִיי ְואֶּ

ש ח ָאמֶּ י ָרָאה ֱאֹלִהים ו יֹוכ  פ   : ְיִגיע  כ 

 בחינת אברהם אלוהי אך, הדין מן תנגדני אפשר היה זוכה תיייה בלבד החסד צד על אם

 ריקם עתה כן לא שאם, זכיתי בדין גם כי ,לי היה הדין דתימ הוא יצחק ופחד החסד

 בחלום לבן אל אלוהים ויבאש אמש הוכיח הלא כי בעזרי הדין גם כי והראיה .שלחתני

 שהוא אמש בלשון גם ומה', כו מדבר לך הישמר ואמר הדין תגבורת זמן שהוא הלילה

 ,אמש ויוכח הדין דתימ הוא אלוהים ראה כפי יגיע ואת עניי את אומרו וזהו הלילה לתיבתח

 '.כו אמש אביכם ואלוהי באומרו העד הוא ומזה

 

ל מג ר אֶּ ן ָלָבן ו יֹאמֶּ ע  בָ -ו י  י ְוה  י ֲעֹקב ה  ָבִנים ָבנ  י ְוה  ה-רְוֹכל ֲאשֶּ ִני צֹאן צֹאנֹות ְבֹנת  ָּתה ֹראֶּ ִלי  א 

י ָמה ר ָיָלדּואֶּ -הּוא ְוִלְבֹנת  ן ֲאשֶּ יֹום אֹו ִלְבֵניהֶּ ה ה  ה ָלֵאלֶּ  : ֱעשֶּ

 אשר וכל ואומרו, שקר הוא צאני והצאן ובאומרו, להודיע בא ומה בנותיו שהבנות הוא ודאי

 ואמר כלל ולא, והשאר הצאן אחד והכל, לשנים חילק למה וגם, רואה היה לבן גם רואה אתה

 הנה יאמר אך .היום ומלת מיותרת לאלה ומלת ',כו אעשה מה עניין ומה, הוא לי לך אשר כל

 שמכרתים עם הבנות כאשר כי, נוטל אני שלי עשיתי אילו ,שלחתני ריקם עתה לי אמרת

 ידי על כי צאני הצאן גם וכהנה, כבנים הן הרי בנים בני כי בני והבנים, הן בנותי, ונשאו

 וגמלים ושפחות עבדים לומר צריך אין רואה שאתה מה כל וגם, מנומרות יולדות היו המקלות

 מהצאן מוכר תייה מאשר, משלי הוא גם רואה בלבד שאתה הממון גם אם כי לכל הנראים' כו

 הוא לי שצר מה אך, כהן כמוני כי, להן ויהיה כלומר ולבנותי כי, אחוש ולא בערמה שלקחת

  '.כו לבניהן או עליהן אשגיח איך, מאצלי מרחיקן שאתה היום לאלה אעשה מה

 

  – לכן

ָּתה ְלָכה ִנְכְרָתה ְבִרית ֲאִני ָוָאָּתה ְוָהָיה ְלֵעד ֵביִני ּוֵבינֶּ  מד  : ָךְוע 

 .להן תצר לבל 'כו ברית נכרתה ועתה
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ֵצָבה מה ָה מ  ְיִרימֶּ ן ו  ח י ֲעֹקב ָאבֶּ  : ו ִיּק 

ר י ֲעֹקב  מו ֲעשּוו יֹאמֶּ ָחיו ִלְקטּו ֲאָבִנים ו ִיְקחּו ֲאָבִנים ו י  לל ו יֹאְכלגָ -ְלאֶּ ָגל-ּו ָשם ע   : ה 

ְלֵעדל-ו ִיְקָרא מז ר ָשֲהדּוָתא ְוי ֲעֹקב ָקָרא לֹו ג   : ֹו ָלָבן ְיג 

ל מח יֹום ע  ה ֵעד ֵביִני ּוֵביְנָך ה  זֶּ ל ה  ג  ר ָלָבן ה  לְ -ֵכן ָקָרא-ו יֹאמֶּ  : דעֵ ְשמֹו ג 

ָך ִכי ִנָסֵתר אִ  מט ף ְיהָֹוה ֵביִני ּוֵבינֶּ ר ִיצֶּ ר ָאמ  ִמְצָפה ֲאשֶּ  : ֵרֵעהּויש מֵ ְוה 

נֶּה אֶּ -ִאם נ י ְואִ -תְּתע  ח ָנִש -םְבֹנת  לִּתּק  י ֵאי-ים ע   : ן ִאיש ִעָמנּו ְרֵאה ֱאֹלִהים ֵעד ֵביִני ּוֵבינֶָּךְבֹנת 

ר ָלָבן ְלי ֲעֹקב ִהנֵ  נא ר ו יֹאמֶּ ֵצָבה ֲאשֶּ מ  ה ְוִהֵנה ה  זֶּ ל ה  ג   : י ּוֵבינֶָּךי ֵבינִ ִריִת יָ ה ה 

ֵצָבה ִאם נב מ  ה ְוֵעָדה ה  זֶּ ל ה  ג  ֱעֹבר ֵאלֶּ -ָאִני לֹא-ֵעד ה  תאֶּ זֶּ -יָך אֶּ ל ה  ג  ָּתה לֹא-ִאםה וְ ה  ֲעֹבר -א  ת 

ת י אֶּ תה  -ֵאל  ה ְואֶּ זֶּ ל ה  זֹאת ְלָרָעהה  -ג  ֵצָבה ה   : מ 

ם ו  ֱאֹלהֵ  נג ְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָנחֹור ִיְשְפטּו ֵביֵנינּו ֱאֹלֵהי ֲאִביהֶּ ע י  ִישָ י א  ד ב  ח   : ִביו ִיְצָחקאָ ֲעֹקב ְבפ 

 

  יקשה:

 . עליו שיאכלו וגלעד מצבה היו למה. א

 . אחד שהכל אחר השמות הפרש הודיענו מה. ב

 . אחת בתיבה נקרא ולמה גלעד וקראו לבן חזר למה. ג

  .עד הגל יהיה יתכן איך. ד

 . כך קראו יעקב גם הנה כי 'כו שמו קרא כן על אומרו. ה

  .שהדותא יגר לקרותו יכול היה כן גם יעקב כי .ו

 הקושיא גלעד מצפה שנקרא מקום שהיה י"רשוש לפר גם שמה דכר מאן והמצפה אומרו. ז

 . במקומה

 . ה' יצף באומרו להוסיף בא מה. ח

 הוא שהגל ופעמים ',כו וביניך ביני עד ה' אומר ופעמים ,עד אלוהים אומר פעמים כי .ט

  .המצבה ועדה העד

 . ענינו מה 'כו אעבור לא אני אם. י

  .נחור ואלוהי אברהם אלוהי אומרו אחר אביהם אלוהי לומר הוא צורך מה. יא

 . לבן ולא יעקב נשבע למה. יב

 .אחד שהכל עם אברהם באלוהי ולא יצחק אביו בפחד ולמה

 

ֵצָבה מה ָה מ  ְיִרימֶּ ן ו  ח י ֲעֹקב ָאבֶּ  : ו ִיּק 

 באמונתו נצב כי לומר ,מצבה וירימה עצמו על אבן לקח ישראל אבן להיותו יעקב אמנם

  להם אמר בברית אולב הם גם שיתאחדו בניו ועל, תמיד

 

ָחיו ִלְקטּו ֲאָבִנים ו ִיְקחּו ֲאָבִנים  מו ר י ֲעֹקב ְלאֶּ ֲעשּוו יֹאמֶּ לּולָגל ו יֹאכְ -ו י  ָגל- ָשם ע   : ה 
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 אם לראות גל שיעשום להם אמר ולא, כהונה בבגדי לאבן חסיימת אחד כל שגם אבנים לקטו

. גל עשו, אחד יחשבו עצמו בפני אבן אחד שכל שעם לרמוז והמה. אחד באחדות לםוכ לב

 .לבם טבייש שם ויאכלו לבב בטוב האחדות היות ולהורות

 

ְלֵעדל-ו ִיְקָרא מז ר ָשֲהדּוָתא ְוי ֲעֹקב ָקָרא לֹו ג   : ֹו ָלָבן ְיג 

 מבינים הקדש מלאכי אין כן שעל, לחיצונים מיוחד לשון שהוא ארמי בלשון אמר לבן והנה

 שלשים עולה התיבה ובכללות ותשע עשרים קטן המספר עולה שהדותא יגר וכן. אותו

 אחד ה' אל לרמוז, יחיד ובלשון, קדש בלשון גלעד קראו יעקב אך. אחרים םאלוהי במספר

 כן ועל, והקדוש הגדול השם כמספר עשרה שבעה קטן במספר ועולה, באמת העד שהוא

 .וקדושה אחדות להורות אחת בתיבה גלעד אמר

 

ל מח יֹום ע  ה ֵעד ֵביִני ּוֵביְנָך ה  זֶּ ל ה  ג  ר ָלָבן ה  לְ -ֵכן ָקָרא-ו יֹאמֶּ  : דעֵ ְשמֹו ג 

 לבן כן שאין מה, דומם היותו עם עד הגל את שקרא יעקב את לתפוס מקום שהיה ומפני

 הזה הגל לבן ויאמרש על כי הוא נהפוך כי דע אמר לזה, סהדא אמר ולא שהדותא שאמר

 אחת בתיבה אמרו זה כל ועם, גלעד שמו יעקב קרא כן על, עד עצמו הגל את שקרא ,עד

 .כמדובר העד שהוא, המיוחד שם על, בעלמא רמז רק, ממש עד שהוא מורה שאינו

 

ָך ִכי ִנָסֵתר אִ  מט ף ְיהָֹוה ֵביִני ּוֵבינֶּ ר ִיצֶּ ר ָאמ  ִמְצָפה ֲאשֶּ  : ֵרֵעהּויש מֵ ְוה 

 יתהישה יעקב שהרים המצפה היא, והמצפה הלא כי, זה על חושש יעקב היות אל ראיה ועוד

 גבוה הר של שן שהוא, טבריא של כשן שהיה( יא עד) רבה בראשיתב ל"רז שאמרו כמו

 עצמה על לא, שנעשה מה למרחק ומגלה צופה עליו להיות כמצפה שהוא, שם י"רש כפירוש

 חסיי כי הנה' כו נסתר כי ה' ויגלה יצף אמר אשר אם כי ביניהם ומבטת צופה היא שתהיה

 .יתברך אליו הרמז יעקב

 

תְּת -ִאם נ נֶּה אֶּ י ְוִאםְבנֹ -ע  ח -ת  י ֵאי-לָנִשים ע  ִּתּק   : ן ִאיש ִעָמנּו ְרֵאה ֱאֹלִהים ֵעד ֵביִני ּוֵבינֶָּךְבֹנת 

 גם לומר 'כו בנותי את תענה אם לבן דברי סיום על חזר יעקב על הנופל הקושי שתקן ואחר

  :הם דברים שני הנה אמנם, ה' אם כי לעד מספיק הגל שאין בזה מחזיק אני

 . רעה לי תעשה אם או רעה לך אעשה אם וביניך ביני אחד

  .בנותי את תענה במקומך עודך אם שנית

 בדבר אך, רחמים דתימ הוא ה' יצףש המצפה ברמז דברת יפה ובינך ביניש במה והנה

 כי ראה אומרו וזהו, הדין דתימ פי על רק חפץ איני בזה בנותי את תענה אם שהוא השני

 .וביניך ביני עד הדין דתימ הוא אלוהים

 

ר ָיִריִתי ֵביִני ּוֵבינֶָּך נא ֵצָבה ֲאשֶּ מ  ה ְוִהֵנה ה  זֶּ ל ה  ג  ר ָלָבן ְלי ֲעֹקב ִהֵנה ה   : ו יֹאמֶּ
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 להרע מארצי אלך אני אם רק מועלת עדותן אין' כו הזה הגל הנה אחרת אמירה ואמר וחזר

 אתה וכן, הברית על לפני כעדים ויהיו אזכור והמצבה הגל את בדרך בראותי כי בארצך לך

 - וזהו. לפניך כעדים ויהיו בהן תפגוש עברך מדי לי להרע אותב אם

 

ֵצָבה ִאם נב מ  ה ְוֵעָדה ה  זֶּ ל ה  ג  ֱעֹבר ֵאלֶּ -ָאִני לֹא-ֵעד ה  תאֶּ זֶּ -יָך אֶּ ל ה  ג  ָּתה לֹא-ִאםה וְ ה  ֲעֹבר -א  ת 

ת י אֶּ תה  -ֵאל  ה ְואֶּ זֶּ ל ה  זֹאת ְלָרָעהה  -ג  ֵצָבה ה   : מ 

 מעתה כן על. אחרת בדרך אלא תעבור לא אתה ואם' כו אעבור לא אני אם אך'. כו הגל עד

  .ניםייוד עדים נברור

 

ם ו   נג ְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָנחֹור ִיְשְפטּו ֵביֵנינּו ֱאֹלֵהי ֲאִביהֶּ ע י  ִישָ ֱאֹלֵהי א  ד ב  ח   : ִביו ִיְצָחקאָ ֲעֹקב ְבפ 

 אלוהי הוא הלא כי נחור אלוהי לך יחשב זר כמו ולא, מצדי נחור ואלוהי מצדך אברהם אלוהי

 שלא אומר אם אמר כך יעקב וכראות. נחור של היה תרח אלוהי כי, ונחור אברהם של אביהם

 והוא אברהם אלוהיב שאשבע אני אומר ואם. ובינו ביני מריבה תהי נחור אלוהיב אחפוץ

 בלבד אנכי, בשבועתך חפץ איני לו אמר כן על, פיך על ישמע בלא עובר נמצאתי נחור אלוהיב

 אלוהי או אברהם אלוהיב אומר היה ואם. לבן ולא כלומר יעקב וישבע וזהו, אתה ולא אשבע

 הנני לומר יצחק אביו בפחד אמר כן על, אביו נחור אלוהיב שיגעל לבן לב מתחמץ היה יצחק

 .ממנו הוא שירא במי אבי אחר נגרר

 

ח ָבָהר  נד ב  ח י ֲעֹקב זֶּ ֱאָכלו ִיְזב  ָחיו לֶּ ם ו יֹא-ו ִיְקָרא ְלאֶּ ם ו יָ ְכלּו לֶּ ָלחֶּ  :ִלינּו ָבָהרחֶּ

 ל"רז ואמרו, םאלוהיה לפני משה חותן עם לחם לאכל וישבו( יח שמות) נאמר ביתרו הנה

. השכינה מזיו נהנה כאילו בה מסובין חכמים שתלמידי מסעודה שהנהנה מכאן( א סד ברכות)

 שם הוא מיסב יהיה ראוי אין כי עמו לאכול יעקב רצה שלא אפשר בזה אך, ריינתג שם והנה

 לא אך בזביחה הוא נתעסק כן על, נחור אלוהיב הדבק שם אוכל ולבן, שכינה שם ותהיה

 '.כו לאחיו ויקרא אם כי מהםיע היסב

 

  לב פרק

ְך אֶּ  א ֵשק ְלָבָניו ְוִלְבנֹוָתיו ו ְיָברֶּ ר ו ְינ  ֹבקֶּ ְשֵכם ָלָבן ב   : ָבן ִלְמֹקמֹולָ ְך ו ָיָשב ו ֵילֶּ  םְתהֶּ ו י 

 מהצדיק הרשע הפרד כי' כו לו ויפגעו לדרכו הלך ויעקב מיעקב שנפרד לבן שוישב אחר

 הכתובים ושאר'. כו לוט הפרד אחרי באומרו האמור דרך על, אצלו שלו ופמליא שכינה משרה

 .דשמיא עתאייבס וישלח בפרשת בסמוך יתבארו

 

ְך  ב ְרכֹו ו ִיְפְגעּוְוי ֲעֹקב ָהל  ְלֲאֵכי ֱאֹלִהיםב-ְלד   : ֹו מ 

ה ו ִיְקָרא ֵשם ג ֲחֵנה ֱאֹלִהים זֶּ ר ָרָאם מ  ֲאשֶּ ר י ֲעֹקב כ  ָמקֹום ה  -ו יֹאמֶּ  : ֲחָנִיםּוא מ  הה 
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 וישלח פרשת

 

ל ד ְלָאִכים ְלָפָניו אֶּ ח י ֲעֹקב מ  ְרָצה ֵשִעיר ְשֵדהֵעָשו ָאִחי-ו ִיְשל   : ֱאדֹום ו א 

ְבְדָך י   ה ר ע  אֹדִני ְלֵעָשו ֹכה ָאמ  ו ֹאָתם ֵלאֹמר ֹכה תֹאְמרּון ל  ְיצ  ְרִּת -ב ִעםֲעקֹ ו  די וָ ָלָבן ג  ר ע  -ֵאח 

 : ָעָּתה

ְיִהי ו אֹדנִ ִלי שֹור ו  -ו  ִגיד ל  ְשְלָחה ְלה  ד ְוִשְפָחה ָואֶּ בֶּ ֹ ֲחמֹור צֹאן ְועֶּ  : יָךֵחן ְבֵעינֶּ -אי ִלְמצ

מ   ז לו ָיֻשבּו ה  לי ֲעֹקב ֵלאמֹ -ְלָאִכים אֶּ ל-ר ָבאנּו אֶּ ם-ָאִחיָך אֶּ עְקָראְתָך ְוא  לִ ֹהֵלְך  ֵעָשו ְוג  אֹות מֵ -ְרב 

 : ִאיש ִעמֹו

 

, ממש מלאכים שהיו הידועים ההכרחיות פי על מתקבלת היותר הסברא על לב: לשית ראוי

 . מבאנשים בהם בחר למה. א

 . עליון ממשרתי לצרכו להשתמש קשה הדבר הלא כי .ב

 כי שהוא אמרו ויש, צורך לבלי הודעה והיא לאחוריו היו שלא ידע לא מי כי לפניו אומרו. ג

 . מלפניו יאמר מהראוי כן ואם, מלאכיםה הם לפניו היו מאשר שלח

 . אחיו הוא כי ידע לא מי אחיו עשו אל אומרו. ד

  .אדום שדה שעיר ארצה המקומות מוייס .ה

 למה ',כו אמר כה' כו ןתאמרו כה היטב באר אומרו אחרי כי, לאמר אותם ויצו אומרו. ו

 . 'כו תאמרון כהמ ולשתוק ',כו עבדך אמר כה יאמר די היה וגם, לאמר מלת מקדים

 . ממנו נעלם לא כי גרתי לבן עם אומרו עניין מה. ז

  ,עתה עד ואחר אומרו. ח

  '.כו שור לי ויהי אומרו וכן

 . אתו הוא גנוב כי ויאמר יקנא הלא כי הוא ונהפוך, בעיניו חן למצוא זה היה איך. ט

 . מיותר הוא יעקב אל אומרו כי' כו וישובו אומרו. י

 . בא וגם לומר לו היה הולך וגם אומרו ובמקום. הלכנו לומר לו והיה 'כו באנו אומרו. יא

 גם ומלת, עשו אחיך אל לומר לו היה וגם, הוא עשו כי ידע לא מי עשו אל אחיך אל אומרו. יב

 . לרבות בא מה

 כל עזב ואנה, הזאת החרדה כל את חרד כי ככה על ראה מה יעקב על קושיא להעיר ראוי. יג

 המלאכים אל קושיא וגם'. כו אעזבך לא כי' כו עמך אנכי והנה שהבטיחו יתברך הבטחותיו

 עמך םאלוהיה כי, יעקב תירא אל, ומנחה מלאכים תשלח זה למה לו אמרו ולא שלחם אשר

 התפללו אחר אפילו אזנו את גלה שלא נואלוהיל קושיא וגם. לשומרך שלחנו לחנם ולא

 '.כו נא הצילני
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ְרכֹו ו ִיְפְגעּו ב ְך ְלד  ְלֲאֵכי ֱאֹלִהיםב-ְוי ֲעֹקב ָהל   : ֹו מ 

ה ו ִיְקָרא ֵשם ג ֲחֵנה ֱאֹלִהים זֶּ ר ָרָאם מ  ֲאשֶּ ר י ֲעֹקב כ  ָמקֹום -ו יֹאמֶּ הה   : ֲחָנִיםא מ  ּוה 

 , לדרכו הלך ויעקב הקודמת פרשה בסוף אומרו אל לב נשית העניין אל לבוא והנה

  .לדרכו אומרו עניין מה. א

 יורדים אם כי, באים היו נכחו בדרך לא כי, פגיעה לשון בם יצדק לא כי בו ויפגעו אומרו. ב

 . םאלוהי מלאכי והנה וירא עיניו וישא או, םאלוהי מלאכי וירא לומר לו והיה, השמים מן שם

 . זה םאלוהי מחנה באומרו חידש מה. ג

 . מלאכים מחנה לומר לו שהיה .ד

 .מחנים ההוא למקום קרא למה .ה

 

 יעקב אך, היטב באר הזוהר ספרב כמפורש ליעקב לו היו ה'מ אביו ברכות כי אמת הן אמנם

 הוא כן לא אך. דינו בעל את לרצות צריך והיה עמו היו גנובות אולי בקרבו נדון מהיות, אץ לא

 דרך להיות והוצרך, הדבר יצא ה'מ כי יתברך מאתו לו המה נתונים נתונים אם כי, עמו יתברך

 .הנחש עם וחוה אדם עניין אל מקביל( קמג דף תולדות) הזוהר ספרב כמפורש ערמה

 

 בצאתו לו נעשה שלא מה מלאכיו ידי על גדול כבוד יתברך כיבדו הארץ אל יעקב אובב והנה

 אך, לארץ בחוצה ותוולל ויורדים עולים םאלוהי מלאכי שם כי והוא, חרנה ללכת המוריה מהר

 ארץ מלאכי פניו להקביל יצאו, אתו הבאים לארץ חוצה מלאכי מחנה זולת בשובו עתה

 חוצה יצאו ישראל ארץ שמלאכי כפול כבוד שהיה באופן, עמו הבאים יסתלקו טרם, ישראל

 , לכבודו לארץ

 . יחד מחנות לשני שם והיה ישראל ארץ מחנה באו לארץ חוצה מחנה הסתלק שטרם ,שנית

 

 , הזה הכבוד עתה לו נתוסף למה תאמר ולשמא

 , ישראל ארץ של באו, אתו אשר עלות שטרם האחד

 הלך ויעקב אמר לזה, למענו יצאו עתה לארץ חוצה לצאת רצו לא מתחלה אשר כי ,והשנית

 רק, ישראל לארץ הוא לו חסייהמת לדרכו הולך היה לא המוריה בהר בהיותו כי לומר ,לדרכו

 .אלוהים מלאכי בו ויפגעו כן על, הקדושה אל לדרכו הלך עתה אך, רשווש הפך לארץ לחוץ

 ואין, המה ישראל ארץ מלאכי כי, ההוא במקום מהשמים ירדו שלא, פגיעה לשון ואומרו וזה

, ירדו ישראל בארץ ודאי אך, לארץ חוץ וירובא ולא, השמים שער הוא המוריה בהר רק יורדים

 ויאמר, זה הכיר והוא. פניו להקביל חברו לקראת הבא כאיש ,בו ויפגעו יעקב נגד באו ומשם

 מחנה, הם אלוהים מחנה רק, אתי אשר מחנה היו כאשר מלאכים מחנה זה אין ראם כאשר

 והוא. בעצם ישראל ארץ מלאכי הם הפנימים הם אשר, םאלוהיל המיוחדים המרכבה

 . יבוק מעבר יעבור טרם לארץ חוץ יצאו איך כמתמיה
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 ארץ של כך אחר וירדו לארץ חוצה לווהו אשר להיתח עלו לא איך, שנית תמיהה תמה עוד

 מה, יחד מחנות לשני זכה ההוא המקום כי לומר ,מחנים ההוא למקום ויקרא כן על. ישראל

 .אחרים יורדים כך ואחר עולים אחד מחנה אם כי, המוריה הר כן שאין

 

 אמר כן על, מיד להסתלק להם היה השני בא אחר, לארץ ביאתו על בלבד היה אם כי יהיה או

 מלאכי והניח, ממנו שנטלתי הברכות על עשו את סייאפ חפץ ה'ש אם כי זה אין כי, בלבו

 לארץ חוצה של כלומר ,מלאכים יעקב וישלח כן על, חמתו לשכך אליו שאשלחם לארץ חוצה

 כיוון אנשים ולא מלאכים היותם אל וטעם .אלוהים מלאכי ולא סתם מלאכים הנקראים

 .ד"בס ביאורו אויב כאשר' כו לפניו באומרו

 

[ עם( ]שהם, )שלפני זה הוא אלוהים מלאכי הנה, מרחוק ראם כאשר יעקב ויאמר יאמר או

 ,מחנים בו המקום זה כי הוא אך. האחרים אלו באו ולמה, הוא גם שעמי לארץ חוצה מלאכי

 .כמדובר מהם שאשלח אם כי זה ואין

 

 הלא כי, עמדי םאלוהי יהיה אם, למעלה יעקב מאמר אל לב בשום', כו יעקב ויאמר יאמר או

 המבטיחו השם הנה אך. עמדי םאלוהי יהיה אם כמסתפק אמר ואיך, עמך אנכי הנה לו נאמר

 הנה אמר והוא', כו אברהם אלוהי ה' אני' כו עליו נצב ה' והנה כאומרו, הרחמים שם היה אז

 מקטרגת הדין דתימ לפעמים והנה. הרחמים דתימ פי על שהוא' כו ושמרתיך עמך אנכי

 עמדי הדין דתימ הוא םאלוהי יהיה אם אמר כן על, לו תטיב הדין דתימ שאף מי ואשרי

, פניו להקביל אלוהים מלאכי שבאו הזה הגדול הכבוד שראה גם בבואו ועתה'. כו ושמרני

 הוא אלוהים מלאכי הלא כי, לו בייח אני פן עשו מפחד בטוח איני עדיין ראם כאשר אמר

 הזוהר ספרמ כנודע, רחמים מלאכי אינן כי בטוח איני הדין דתימ פי על ואולי, זה הדין דתימ

 הוא הזה המקום כי, גדול כבוד זה לעומת ראה והנה. ה' דתימ אל מיוחדים כיתות יש כי

 עמו יתברך הוא הסכים אם בספק היה כן על. האחת המחנה מזה נסעו לא כי מחנים

 .מלאכים וישלח כן על, לא אם בברכות

 

ל ד ְלָאִכים ְלָפָניו אֶּ ח י ֲעֹקב מ  ְרָצה ֵשִעיר ְשֵדהֵעָשו ָאִחי-ו ִיְשל   : ֱאדֹום ו א 

 ועתה. לארץ חוצה של הם אלוהים מלאכי אומר ואינו מלאכים סתם באומרו כי כתבנו והנה

 ארבעה ונתן, לארץ חוצה של היות וגם אנשים ולא מלאכים שלח למה ביאור חובת עליו חל

 יתהיה כי וראה ,ודורון ולתפלה ולמלחמה לפיוס עצמו להכין בא כי והוא, טעמים חמשה או

. ההיא בעת לכל עצמו ולהכין רחמים לבקש וטוב מלאכים מחנות שתי לפניו היו כי, רצון עת

 על כי, הרבה ישראל ארץ מלאכי שם עכב לבל ישראל לארץ קויב מעבר לעבור נחוץ היה וגם

 ולא ואפילה לילה באישון לו אשר כל את ויעבר. ההוא המעבר לעבור בלילה לקום נחוץ כן

 . ד"בס ביאורו אויב כאשר הבקר עד המתין
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 יתאחר ושלש םיייומ מהלך לפני אנשים אשלחה ואם, בשש צריך זה אין בלבו אמר כן על

 דכתיב( יב סח רבה בראשית) עולם של שלישו אחד מלאך כי מלאכים יהיו צריך כן על, הדבר

 תדע אומרו וזה. עשו אצל הנם אחת שבפסיעה באופן, שש תרי כתרשיש תוייוגו( ו י דניאל)

 .איחור בלי עשו אל הם לפניו עודם למען מלאכים וישלח למה

 

  :לו בחינות שתי כי אחיו עשו אל והוא שני טעם עוד

 , נצח שמרה ועברתו הוא רשע כי עשו היותו אחת

 אף שוב עד רבקה כמאמר, ממנו אפו שב אפשר הוהאחו ומפאת אחיו הוא כי שניה בחינה

 לבשר כן שאין מה, רע ואם טוב אם בלבו אשר יבחינו מלאכים צריך באופן', כו ממך אחיך

 .יבחינו ולא שנאתו ולכסות לחפות יוכל כי ודם

 שדהב בחוץ פעם, רגליו ישכנו לא בביתו כי והוא ',כו שעיר ארצה והוא שלישי טעם ועוד

 כן על, ואנה אנה ללכת ויצטרכו, שם הוא אשר המקום האנשים יכוונו ולא, בשעיר פעם אדום

 .יחטיאו שלא מלאכים הוצרך

 מזכרת, אדמות עלי שמות לפניו היו הנה כי והוא, השמות באומרו כיוון רביעית עוד

 על היו אשר הברכות משטמת יזכור ובה שעיר עירו כי, ממנו ישכחו בל יעקב על משטמותיו

 שיזכור האדום האדום ידי על שהיא הבכורה ומשטמת, שעירות אחיו עשו כידי ידיו היות יד

 תמיד מזכרת כי, באפו חמתו תעלה פן מסתכנים, אנשים היו שאם באופן .אדום שדה ידי על

 באומרו לארץ חוצה מלאכי היות אל טעם רמז דרכו פי ועל. ויהרגם זעמו יתקרר בל לפניו

 .ישראל ארץ של שם לשלוח ואין לארץ חוצה שהוא ,אדום שדה שעיר ארצה

 חיוב עליו פן חושש היה יעקב הנה כי והוא ,לאמר אותם ויצו באומרו כיוון חמישי טעם עוד

 כאמרם, עשו לפני כנעויה על יעקב על הקפיד יתברך הוא אך, בעליהן סיילפ ובקש הברכות

 במדרש בזה הפליגו כאשר, לראש אלופים עליך אותם למדת ואת( כא יג ירמיה) פסוק על ל"ז

 .הישן את הקיץ שהוא באומרם( ב עה רבה בראשית)

 

אֹדִני  ה ו ֹאָתם ֵלאֹמר ֹכה תֹאְמרּון ל  ְיצ  ְבְדָך י  ו  ר ע  ְרִּת -ִעם ֲעֹקבְלֵעָשו ֹכה ָאמ  די וָ ָלָבן ג  ר ע  -ֵאח 

 : ָעָּתה

ְיִהי ו אֹדנִ ִלי שֹור ו  -ו  ִגיד ל  ְשְלָחה ְלה  ד ְוִשְפָחה ָואֶּ בֶּ ֹ ֲחמֹור צֹאן ְועֶּ  : יָךֵחן ְבֵעינֶּ -אי ִלְמצ

ל ז ְלָאִכים אֶּ מ  לי  -ו ָיֻשבּו ה  ל ִחיָךאָ -ֲעֹקב ֵלאֹמר ָבאנּו אֶּ ם-אֶּ עֹהֵלְך ִלְקָראְתָך ְוא   ֵעָשו ְוג  אֹות מֵ -ְרב 

 : ִאיש ִעמֹו

 

 הראני למה עשו ביד להניחני ה' חפץ לו בלבו אומר כמסתפק היה יעקב גם כי כתבנו והנה

, הוא אך, פחד היה לא כי ידעו המה המלאכים והנה. יתברך מלאכיו מחנות שתי זאת כל את

 לעשו לאדוני תאמרון כה להם באמור, ופחד מורא להם והראה אותם שלח ענייןה יגלו למען
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 לשמרך לא אם עליך ה' שלחנו החנם אליו ויאמרו יענו אולי לראות, יעקב עבדך אמר כה

 אומרו וזהו, אזנו יגלו כן גם הוא נהפוך ואם, לבו טביי ובזה ממנו תירא ולמה לו ודומה מעשו

 כי, לו הם לאמר כדי לאמר היה הלא, לאנשים ולא אותם ויצוש מה כלומר ,לאמר אותם ויצו

 יתברך הוא כי ראו המה אך. אנשים משלח היה אם כן שאין מה, הדבר ויגלו ענייןה לו יאמרו

 עם לפניו ונכנע בעצם בטח לא אשר על הסתיר יתברך והוא. הסתירו המה גם ממנו הסתיר

 . ד"בס אויב כאשר הדבר על לפניו מתנצל שהוא

 

 הכתוב מכוונות אחד אצלי וזו. יתברך הסתירו על הסתירו יתברך ונתווכ שידעו עם והמלאכים

 ראיםייכמ הנם הדברים לאמר אליו ששבו מה כי כלומר ,לאמר' כו המלאכים וישובו באומרו

 לעשות ההם הדברים היו תשובה לאמר כדי יעקב אל רק, פחד היה האמת שלפי לא. אותו

 .יתברך מאתו האמת כן לא אך. שליחותו

 

 אלה הכנעתו דברי כי להורות יעקב דעת היה הנה כי יאמר .לאמר באומרו שכתבנו מה זולת

 דברי שברי לרפאות אמונים ציר דרך כי והוא, עמו לבו כן ולא, היה בלבד עשו דעת להפיס

 פן יעקב חשש כן על. מרפא אמונים וציר( יז יג משלי) פסוק על כמאמרנו שלום לשום משלחו

 השלוחים תיקון ואולי ,יעקב ועבדך עשו אדוני למלאכים אמר יעקב אם יודע מי, עשו יאמר

 כשהוא אך, אלי לאמר דברים בסדרו הוא, מפיו שיצא יאמר אם וגם, כן מפיו יצא ולא הוא

 עבדך אמר כה, לאמר הדברים סידר הראשונה על כן על. ידבר כן לא אנשיו עם בביתו מדבר

 רג לבן עםש' כו אמר כה לומר השליח דרך כי והוא', כו לי ויהי' כו ואחר גרתי לבן עם יעקב

 תעשון לא יעקב אמר אמנם. בעיניו חן למצא לאדוניו להגיד ומשלח' כו לו ויהי עתה עד ויאחר

 מפי היוצא ככל לומר' כו אמר כה אומרו וזהו, עמו המדבר אני כאילו, מפי כיוצא, לנוכח רק כן

 שנות לבלתי השלוחים עיניהם פקחו זה על גם אם עשו ישכיל למען עשה זה וכל. אליכם

'. כו אמר כה וזהו, מפיו היוצא היה כך כי, יעקב עבדך באומרו ודאי גם כי יורה, העולם כדרך

 מורה אינו בביתו יעקב שמדבר רק לעשו לדבר שאינן בדברים אולי לומר אפשר היה עדייןו

 כה אליכם אמרי הנה לומר ',כו תאמרון כה לאמר אותם ויצו ואמר הקדים לזה, הכנעה

 אלא', כו אמר כה מאומרי אם כי, לעשו לומר םייהכרח דברים אינן לעשו לאדוני תאמרון

 אותו הקורא הוא לעשו ליאמר ולא לשלוחים שבינו דברים שהם במה שאפילו להורות שרצה

 תאמרון כה אמר ולא, כן שאמר עשו ידע ובזה ,לעשו לאדוני תאמרון כה אמר כי, לאדוני

 ויצו וזהו', כו אמר כה מאומרו יתחילו ולא לו יאמרו זה שגם ואמר צוה לזה', כו אמר כה לעשו

 בדברים גם כי להורות ',כו לאדוני תאמרון כה שאמר לו לאמר אותם שצוה, לאמר אותם

 גם כי יראה למען ,לעשו לאדוני אמר, לו שיאמרו להם שאומר רק השליחות ענייןמ שאינם

 עבדך יאמרו שלא יעקב כבוד על המלאכים יחושו פן כיוון גם. מחשיבו לו לאדון ביתו בקרב

 .לו הנאמר על להזהירם לעשו נאמר בבלתי גם הכנעה הורה כן על ,יעקב
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 הלא כי, הזה הכבוד כל את לי ועשו גברו אביך ברכות כי רוחך על יעלה אל, העניין וכוונת

  :הברכות היו זוגות שלש

 . ותירוש דגן ורוב' כו השמים טל טובה שפע האחת

 '. כו עמים יעבדוך .ב

 '. כו לאחיך גביר הוה האחים על .ג

 כה כי הגביר הוא עשו אדרבה ,לאחיך גביר הוה אומרו אל, הראשון אל מהאחרון והיחל

 אשר עבדך אני כי ,עבדך אמר כה אדרבה ,אמך בני לך וישתחוו ועל .לעשו לאדוני תאמרון

 לבן הלא כי, םיינתק לא אחיו זולת שהוא עמים יעבדוך וכנגד. לאדון ויהוההשתח חסיימת לו

 לא הנה', וכו הארץ משמני ועל. לו כעבד גרתי לבן עם, עמים שיעבדוני ובמקום, הוא אח לא

, הרבה שנים כסף מקנת איש כעבד אעבוד אשר בעבודתי הטובה אלי אושתב הברכה יתהיה

 מהברכה זה ואין ,וחמור שור לי ויהיש הוא ולילה יום שכיר עתה עד ואחרש ידי על הלא כי

 אדרבה אם כי, שניך להקהות אינו לאדוני להגיד ואשלחהש מה זה כל ועם, מאליו הבא רק

. בעיניך חן אמצא ובו רבו קנה עבד שקנה מה וכל עבדך אני כי, אלה כל עם בעיניך חן למצא

 חוצה נכסי אמר כי המערה על לעשו נתן שהכל( יא וישלח בובר תנחומא) ל"רז קבלו וכן

 .בארץ ברכה להם אין לארץ

 

 כאשר עשו תחת כנעויה על עליו יתברך הוא שהקפיד אמרו( ב עה רבה בראשית) ל"רז והנה

 שהיה מעשה(, ו שם) בספרם בדבר ליעקב סברא קצת לרמוז ל"רז כוונו ואפשר. הזכרנו

 וקרע, אנטונינוס מלכא למרן נשיא מיהודה וכתב, אפס רבי יד על לקיסר כתב רבי שהכתיב

 יהודה עבדך מני לכתוב והיוצ ,יעקב עבדך שאמר מסבי טב אנא וכי ואמר, הכתב את רבי

 זרעו את ללמד עשה שיעקב כוונו אלא, שהיה מעשה לנו סיפרו חנם על ולא'. כו יהודאה

 שלמד רבי עשה כן כי ל"רז הורונו כן על, לו שהיו הבטחות להם אין אשר הזה החל בגלות

 . מיעקב

 .ד"בס אויב כאשר יתברך אליו בדברו אחר התנצלות לנו ועוד

 

ְיִהי ו אֹדנִ ִלי שֹור ו  -ו  ִגיד ל  ְשְלָחה ְלה  ד ְוִשְפָחה ָואֶּ בֶּ ֹ ֲחמֹור צֹאן ְועֶּ  : יָךֵחן ְבֵעינֶּ -אי ִלְמצ

  :(יב שם) במדרש והנה

 שיוצאים ,יששכר זה וחמור, בעמלק שמכה יהושע ממנו שיצא, יוסף זה שור, אמר

 בינה יודעי יששכר ומבני שנאמר, בעולמו עושה הוא ברוך הקדוש מה שיודעים ממנו

 צאני ואתן שנאמר ישראל, אלו וצאן, ישראל יעשה מה(ו ה' יעשה מה) לדעת לעתים

 הנה שנאמר ,אביגיל זו ושפחה, אמתך בן עבדך אני שנאמר ,דוד זה ועבד', כו

 . כ"ע לשפחה אמתך

 .מקשה כלו כי דרשוני אומר הזה מאמר והנה
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, המין שם על נדחק ל"ז י"ורש, יחיד לשון הכל' כו וחמור שור אומרו לו הוקשה הנה אמנם

 שאין לו רמז הכנעתו כל עם כי והוא, אלו בתוארים המכונים על דרשו( יב שם) ל"רז אך

 יוסף את רחל ילדה כאשר כן על כי, עשו של שטנו יוסף זה שור לי ויהי הלא כי, עליו חיתתו

 בעמלק להיתח שמכה יהושע ממנו שיוצא, עשו פחד מעליו הוסר אז כי', וכו שלחני אמר

 '. כו יוסף זה שור אומרו וזהו, לו הדר שורו בכור נאמר שעליו

 

 מה משה אחרי אך, ישראל וגבר ידו משה ירים שכאשר משה בימי רק זה אין תאמר ושמא

 כן על, לישראל מלקות רצועות הוא כי, אדום בם ימשול כי חטא אשר וןוע פקודת ליום יעשה

 הוא ברוך הקדוש מה הקדש ברוח יודעים יששכר בני כי והוא', כו יששכר זה וחמור לו רמז

 אשר את לתקן תשובה שיעשה לישראל להודיע, הרוגז ועתות הרצון עתות, בעולמו עושה

 אדום פחד אין ובזה. ישראל יעשה ומה( ה' יעשה מה) לדעת וזהו, יתברך חמתו להשיב תוועו

 . תאייאור פתגמי על יעברון עד אלא. ישראל על שליטה להם אין כי עליהם

 

 לזה, אדום בידי יפלו אז מיששכר זה תועלת להם ואין מבנים חכמה אבוד אחר תאמר ושמא

, ה' תושיע ובהמה אדם פסוק על( א כז) רבה ויקראב ל"רז מאמר והוא, ישראל אלו וצאן אמר

 יאמר וזה'. כו יסורין סובלין ישראל כך בועט ואינו אותו מכין צאן מה, צאן נקראו ישראל כי

 . חרבך עליהם תניף ולא אשמותם ינכו שסובלין סוריןייב הלא

 

 כי לומר, דוד זה ועבד אמר לזה, סוריןיי לסבול כח יעצרו הגלות באורך הלנצח תאמר ושמא

 . בעמלק ה' נקמת ויתן ה'ל עבד הנקרא דוד אויב אז סוריןיימ יצאו הגלות בסוף כאשר

 

 מלכותו ותפסיק רבות נפשות בדם ליכשל יתעתד והנה, פשיתוח בחירתו הלא תאמר ושמא

 לבלתי בחפזון אויב כי בה חטא והוא, בחרבו אדום שארית כל יפול ואיך, לשאול קרה כאשר

 מלפניו הזה המכשול הסירה אביגיל הנה אמר לזה, בקיר משתין הבקר אור עד לנבל השאיר

 זו נשים מאהבת לי אהבתך נפלאת ל"ז מאמרם וזה. לפוקה לך זאת תהיה ולא אליו באמור

 תוממו גופו את הצילה מיכל כי והוא, הבא בעולם ואביגיל הזה בעולם מיכל, ואביגיל מיכל

 מעון הצילתו ואביגיל, במקומו העזים וכביר התרפים ותשם אותו והבריחה הזה בעולם

 .לעתיד גם ומה במלכותו הפוגם וןוע מכשול שהוא הבא העולם מטוב המונעו

 

ל ז ְלָאִכים אֶּ מ  לי ֲעֹקב ֵלאמֹ -ו ָיֻשבּו ה  ל-ר ָבאנּו אֶּ ם-ָאִחיָך אֶּ עְקָראְתָך ְוא  לִ ֹהֵלְך  ֵעָשו ְוג  אֹות מֵ -ְרב 

 : ִאיש ִעמֹו

 שעם אומר אתה, המלאכים לו אמרו כי לומר ןויכו עוד ,לאמר באומרו שכתבנו מה זולת

' כו וישלח הכתוב כמאמר ממנו אפו שב שאפשר לשלחנו בטחת ובזה אחיך הוא עשו שהוא

 שהוא פי על אף אדרבה כי הוא נהפוך אך. אחיו הוא עשו שהוא שעם שהוא ,אחיו עשו אל
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 ולא ,עשו אל אחיך אל הוא לאמר שראוי מה כלומר ',כו לאמר אומרו וזהו, עשו הוא אחיך

 הולך וגם אומרו יצדק הזה ובדרך. אותנו בשלחך חשבת כאשר אחיך עשו אל לאמר

 בזה אך, עשו הולך וגם באנו לומר פעולתם על תוספת עשו פעולת אין הלא כי, לקראתך

 בפועל וגם כי לבו רוע על ונוסף, הלבב רע עשו רק כאח ואינו אחיך אל באנו, בו הוא הבל

 . לך להצר לקראתך הולך

 

 המלך מאת המכס לקחת למצרים ללכת רוצה שהיה( לב וישלח ילקוט) ל"רז אמרו והנה

 לומר לו שהיה הולך מלת למו הוקשה כי והוא, לו להרע יעקב עם יאחז במה כך אחר אולמצ

 כן ידי על אולב מצרימה הולך פירשו כן על, אהדדי דסתרן תיבות שתי שהן לקראתך בא

 יתהיה אליו הליכתנו הנה יאמר הפשט דרך ועל. נכסיך מכס ידי על עמך אחזילה לקראתך

 להקביל אינו כי, להליכה חסייתת לקראתך וביאתו, הלב בקירוב תהיהי כי לביאה חסתיימת

 היפך ולא ,לקראתך הולך וגם עשו אל באנו וזה, הלב פירוד דרך רק, קירוב בבחינת פניך

 .לקראתך בא וגם' כו אחיך אל הלכנו לומר ענייןה כטבע

 

 להיתח כי היה וכן. לקראתו בא הוא גםש עשו של שרו שמרבה, גםה בוייבר רמז אפשר ועוד

 איש מאות וארבע. השר אל יחזור גםה בוייור. אליו עשו הגיע כך ואחר עמו נתאבק שרו

 .אליו שיקדים אם כי אינו השר אך כלומר, עמו באים

 

תו ִייָרא י ֲעֹקב ְמֹאד  ח ץ אֶּ ח  ר לֹו ו י  ר-ו ֵיצֶּ תאִ -ָהָעם ֲאשֶּ צֹאן ְואֶּ -ּתֹו ְואֶּ ָבָקר ְוה  -תה  ִלים ִלְשֵני ה  ְגמ 

ֲחנֹות  : מ 

ר ִאם ט לָיבֹוא ֵעשָ -ו יֹאמֶּ ֲחנֶּה הָ -ו אֶּ מ  ִנְש ה  ֲחנֶּה ה  מ  ת ְוִהָכהּו ְוָהָיה ה  ח   : ָאר ִלְפֵליָטהא 

בְ  י ר י ֲעֹקב ֱאֹלֵהי ָאִבי א  י שֵמר אֵ ָרָהם ֵואֹלֵהי ָאִבי ִיְצָחק ְיֹהָוה ָהאֹ ו יֹאמֶּ ְרְצָך ל  ְדְּתָך ּוּוב ְלא  ְלמֹול 

 : ְוֵאיִטיָבה ִעָמְך

ֲחָסִדים ּוִמָכל יא ת ֲאשֶּ -ָקֹטְנִּתי ִמֹכל ה  תָהֱאמֶּ ָך כִ -ר ָעִשיָת אֶּ ְבדֶּ ְקלִ ע  ְרִּתי אֶּ י ְבמ  ְרֵדן -תי ָעב  י  ה 

ָּתה ָהִייִתי ִלְש  ה ְוע  זֶּ ֲחנֹותה   : ֵני מ 

ד ֵעָשו ִכי יב ד ָאִחי ִמי  ִציֵלִני ָנא ִמי  ןָיֵרא ָאֹנכִ -ה  לנִ ָיבֹוא ְוִהכ  -י ֹאתֹו פֶּ  : ָבִנים-י ֵאם ע 

ת יג ְמִּתי אֶּ ְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָמְך ְוש  ָּתה ָאמ  ְרֲעָך כְ -ְוא  ָיםז  ר חֹול ה   : בִיָסֵפר ֵמרֹ -לֹא ֲאשֶּ

 

  לב: לשית ראוי

 . היקל ובשנית מאד אמר להיובתח', כו לו ויצר' כו ויירא הכפל אל .א

 . מחנות לשני חילו שחצה במה תיקן מה. ב

  אויב אם ולא האחד המחנה את יכה אם לומר לו שהיה', כו יבא אם ויאמר אומרו. ג

 את להכות יניחהו למה(, ו וישלח בובר תנחומא) ל"ז שאמרו כמו למלחמה עצמו הכין אם. ד

  מיד עמו ילחם ולא האחת המחנה
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 עצמו הוא צליהנ גם והלא, הנשאר שימלט ידע במה לפליטה הנשאר המחנה והיה אומרו. ה

 הנשאר המחנה שיהיה לגמרי בטח ואיך ',כו אחי מיד נא הצילני התחנן הלא כי, בספק היה

 . להימתח בו ילחם לו שיוכל בוטח אם, בו שילחם שהוא ואם .לפליטה

 '. כו ויצחק אברהם אבותי אלוהי לאמר עירבם לא למה' כו אברהם אבי אלוהי אומרו. ו

 היטיב אמרת ואתה אומרו דרך על', כו אלי אמרת אתה אמר ולא ,אלי האומר ה' אומרו. ז

 '. כו איטיב

 . השם את הזכיר בלי', כו אלי האומר מיד לומר לו היה, יצחק אבי ואלוהי אומרו שאחרי .ח

 . ומוראו פחדו על כאשם נעשו אלו הבטחות כל בהזכירו אדרבא שהלא .ט

 . הבטיחו חסדים עמו שיעשה ידע כי שגם 'כו קטנתי באומרו. י

 מיד מיד אומרו מהו, עשו אחי מיד או עשו מיד לומר לו היה כי ,עשו מיד אחי מיד אומרו. יא

 . פעמים שתי

  מתפלל היה אותו ירא היותו שעל ידע לא מי ,אותו אנכי ירא כי אומרו. יב

 . הזרע בהבטחת כך ואחר הבנים על באם ויצא עצמו על שנכנס .יג

 דורון לשלוח עתיד היותו אחר קניתיר המלאכים שליחות הקדים למה ענייןה בכללות .יד

 . ולהתפלל

 .דורון שלח להיהתפ אחר למה וגם. להיהתפ אל קודם למלחמה עצמו הכין למה וגם

 

 אם לו עשה אשר את ושכח ממנו אחיו אף שב אם ראשונה מסתפק היה יעקב הנה אמנם

 כאשר בלבבו אשר את אליו יגלו המה כי ,מלאכים שלח הזה הספק מן להסתלק כן על, אין

 למרע לבבם והם הוא כי לו הגידו עמו אחד בלב איש מאות ארבע היות אפילו כי, היה

 אל עשו יחוס אם, אחר ספק לו נולד אז, רעתו מבקש כי אליו נתאמת וכאשר .י"רשוש כפיר

, ליעקב אשר העושר כל על כעסו ויטיל, אביו אבל ימי יקרבו עד יצחק ייבח אותו המית בלתי

 כי להמיתו חמתו ישפוך עצמו יעקב על גם או. ההוא הכבוד כל את עשה מברכתו כי באומרו

 .בלבו להשמיד

 

 ענייןכ, ביעקב והפכן עזרילה לעשו יותוזכ ימצאו להמיתו עשו אובב אם נסתפק שנית עוד

 הן גנובות כי לעשו בייח היה בדין אם הכל ועל. חרנה יעקב יצא מאז הוריו וכבד הארץ ישיבת

 ול ןועו בלי זה כל עם, אם, ליעקב היו ה'מ כי יונח ולו. עמו יתברך הוא הסכים או, אצלו ברכות

 הקדוש אין כי כנודע, הוא בחירה בעל כי הדבר על מציל מידו ואין להמיתו ברשעו עשו יוכל

 ועקרבים נחשים בבור יוסף את בהשליך בחר ראובן כן על כי. אדם בחירת מונע הוא ברוך

 כאשר ביראתו עיניו יעקב פקח זה כל על והנה. במקומו כמפורש אחיו ביד אותו מלהניח

 ויירא אז, אחיו לב ומר רע כי וידע האחד הספק בהסתלק כי והוא. המקראות סדר על נבאר

  '.כו יעקב
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 חטאה לו אמר ראיימת תלמידו את שראה פלוני רבי כי( א ס ברכות) ל"רז אמרו בגמרא והנה

 מפחד העם אשרי פסוק לפרש והוצרך', כו חטאים בציון פחדו( יד לג ישעיה) כדכתיב ,את

 מאד יראתו תהיהי והנה ראה זו במבוכה יעקב בהיות כי יתכן והנה. תורה דברי על תמיד

 היה לא וןוע בי שיש לא ואם, נפשו מרת יודע לב הנה באומרו כך על לו וייצר אז, לבו בקרב

 הברכות על שהוא חושש והיה. המורא על לו ויצר ויירא וזהו, לבי בקרב כזה הגדול המורא

 מה רק. אשמתו תהיהי לא האמת שלפי מה לו ויצר כן על, בדבר וכיוצא בידו הן גזל אולי

 ואת יתברך הוא שאמר( ב עה רבה בראשית) ל"ז כאומרם לעשו ששלח בשליחות שנכנע

 .ידמה כן לא והוא( כא יג ירמיה) לראש אלופים אליך אותם למדת

 

 כל שהוא 'כו הצאן ואת אחד מחנה אתו אשר העםמ עשה כי והוא 'כו ויחץ ?עשה מה כן על

 ראשונה הנכסים מחנה את לשום והוא ,מחנות לשני וזהו, אחר מחנה רכש אשר נוייקנ מקנה

 והוא, לפנים הנזכר כסדרן אחרון במחנה ובנים ונשים העם מחנה ואת, להיתח עשו בו שיפגע

 הם כי באומרו הנכסים על יטיל עשו כעס כל אפשר הנה ויאמר, מחנות שני לפני עבר יעקב

 יעבור עלי גם כעסו שמרוב אפשר או, יד בי יגע לא אבי ייבח כי בי ידו לשלוח לא אך, משלו

  – יבחן בזאת אמר כן על. כוס

 

ר ִאם ט לָיבֹוא ֵעשָ -ו יֹאמֶּ ֲחנֶּה הָ -ו אֶּ מ  ִנְש ה  ֲחנֶּה ה  מ  ת ְוִהָכהּו ְוָהָיה ה  ח   : ָאר ִלְפֵליָטהא 

 הנה, ראשונה בי שפוגע עם אותי ויניח הנכסים של הראשון הוא האחת המחנה אל יבוא אם

 לא כי, להכותו אניחהו והכהו רק דבר לו אומר לא ולכן, בלבבו להמיתני לא כי אדע בזה

 ישלח אם כי, לפלטה הנשאר המחנה והיה אך. דבר אשמת בי ינוכה ואולי הממון על אחוש

, ברכותיו שמעין הנכסים מחנה את הכותו אחרי בי גם ה' ישליטנו לא כי, נגדו פני אשים בי ידו

 '.כו והיה וזהו בראשון כעסו הטלת אחר ממני ימנע אבא ייבח המיתני לבלתי הוא וגם

 

ְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָאִבי ִיְצָחק ְיֹהָוה ָהאֹ  י ר י ֲעֹקב ֱאֹלֵהי ָאִבי א  י שֵמר אֵ ו יֹאמֶּ ְרְצָך ל  ְדְּתָך ּוּוב ְלא  ְלמֹול 

 : ְוֵאיִטיָבה ִעָמְך

 יעקב אל ילך רק כן יעשה לא ואם. יעקב את ויעזוב האחת המחנה אל אויב אם הוא זה והנה

 שוין שנינו כי שיראה זכיות יש הנה לומר ',כו אבי אלוהי ואמר היחל זאת חלוקה על, להמיתו

 הארץ דירת, והן, ליעקב אינן אשר יותוזכ שתי לעשו ויש, ויצחק אברהם בני היותנו והוא בהם

 יתברך הוא הסכים שלא הוא אם הברכות וןוע זה זולת ויש, שנים כמה זה הוריו וכבוד

 כי אבותי זכות לעשו אין הנה לומר' כו אברהם אבי אלוהי אמר הראשונה על כן על. בלקיחתן

 לך יקרא ביצחק כי על( א לא נדרים) ל"רז מדרש והוא, לי רק אבות להיות חסיםיימת אינם

 ליעקב באמור יתברך הוא כיוון אחשוב וזה. עשו ולא יעקב רק, יצחק כל ולא ביצחק זרע

' כו הארץ לך אומר שאני מה לומר', כו יצחק אלוהיו אביך אברהם אלוהי אנכי מהארץ בצאתו

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 517                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 הלא כי, מזרעו עשו וגם, נאמר הארץ את אתן לזרעך הלא כי ותאמר תהרהר אל, אתננה לך

 . כוונתי עליך אתן לזרעך לאברהם אמרתי ומאז, עשו אבי ולא אביך אברהם אלוהי אנכי

 

 וזה. לאברהם כנאמר ליעקב רק לעשו אב יקרא לא יצחק גם כי, מנה מאתים בכלל והנה

 אלי אמרת כאשר אברהם אבי אלוהי אתה מאשר לומר', כו אברהם אבי אלוהי יעקב מאמר

 אבותי אלוהי יחד כללם לא כן ועל, עשו אבי יקרא ולא יצחק אבי אלוהי גם כי אומר אני

 אלה ששתי יתכן לא, יעקב כן שאין מה שנה ד"ל הוריו וכבוד הארץ זכות ועל. ויצחק אברהם

 ארץ היא לארצך שוב אלי האומר ה' כי, לי להטיב הבטחתני בשתיהן הלא כי, וןולע לי נחשבו

 מבטיחני תייה איך לך חטאתי אלה בשתי ואילו ,עמך ואטיבה הורי הם ולמולדתך ישראל

 ,אלי האומר ה' אם כי' כו לארצך שוב אמרת ואתה אמר שלא במה כיוון עוד. הבטחות בהן

 והלא, כך כל שהבטחתני אומר אני הנה לומר התנצלות לתת דרכו פי על כמתחיל והוא

 ומכניע מעשו ירא אני הבטחות כל שעל אמנה מקטני חלילה תחשיבני כן שאם תאשימני

', כו לארצך שוב אלי האומר הוא הרחמים בעל ה' הלא כי חטאת אלי תשת אל, אליו עצמי

 ענייןכ, כזאת הסכנה בשעת עלי קטרגה פן הדין דתימ הוא ירא אני םאלוהיה את כן ועל

 תחיה ו"תי להתוות ה' שצוה', כו האנשים מצחות על ו"תי והתוית( א נה שבת) ל"ז מאמרם

, דין גזר עליהם שנהפך עד, למחות להם היה ואמרה הדין דתימ וקטרגה, הצדיקים במצחות

 מאז יעקב עיניו פקח זה על כי למעלה שכתבנו מה והוא'. כו וממקודשי תחלו וממקדשי ונאמר

' כו עמדי םאלוהי יהיה אם יעקב והשיב', כו עליו נצב ה' והנה באומרו הרחמים שם הבטיחו

 לקיחת על תנגדני הדין דתימ פן מסתפק הנני אך הבטחתני רחמיך ברוב כי ה' ידעתי לומר

 עצמו זה ועל', כו עמדי הדין הוא םאלוהי יהיה אם אמר ולזה, לזה דומה או מאחי הברכות

 דתימ שהוא' כו אברהם אבי אלוהי וזהו, להם עמדה הדין דתימ גם לאבותי הנה, עתה אמר

 ולא, הדין דתיממ יגורתי כן ועל' כו אלי האומר הוא, רחמים דתיהמ הוא ה' לי אך, הדין

 - הלא כי לי לעזור רחמים דתימ תתחזק

 

ֲחָסִדים ּוִמָכל יא ר הָ -ָקֹטְנִּתי ִמֹכל ה  ת ֲאשֶּ תֱאמֶּ ָך כִ -ָעִשיָת אֶּ ְבדֶּ ְקלִ ע  ְרִּתי אֶּ י ְבמ  ְרֵדן -תי ָעב  י  ה 

ֲחנֹות ָּתה ָהִייִתי ִלְשֵני מ  ה ְוע  זֶּ  : ה 

 לא כי אתי הן גנובות אולי הברכות דבר על הדין דתימ ביד תמחה שלא ראיימת אני ועוד

 ולהיותו להרגני עלי יקום וןוע בלי פן אני ירא, שהסכמת הונח ואם, בדבר הסכמתך ראיתי

 בחירה בעל היותו מפאת או בדין לו בייח שאהיה גם אמר זה ועל. בידו תעכב לא בחירה בעל

 -  איפה זאת עשה תמנענו לא שמהראוי

 

ד ֵעָשו ִכי יב ד ָאִחי ִמי  ִציֵלִני ָנא ִמי  ןָיֵרא ָאֹנכִ -ה  לנִ ָיבֹוא ְוִהכ  -י ֹאתֹו פֶּ  : ָבִנים-י ֵאם ע 

 בא א"כד, חלקו שנטלתי לו בייח אני כן על כי, אחי היות בבחינת בין הנהוג הפך נא הצילניו

, אחיל חסיימת אם כי בדינו רשע שאינו כלומר אחי אומרו וזהו, ברכתך ויקח במרמה אחיך
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 ל"ז שאמרו כמו, נפשות שהורג עשו היותו בבחינת שהוא רק, בדין זוכה אינו אם בין

 . בחירה בעל להיותו תמנע נא אל, אנכי ףיעי כי על( טז סג רבה בראשית)

 

 הטובות כל הבטחתיך למה כן שאם לבי שמתי ולא כלל אירא למה אלוהי נא תאמר ושמא

 מאשר כי ,אותו אנכי ירא כי על הוא מיצר שאני מה הלא, והברכות החסדים יודעי עם האלה

 כההוא וחרד ירא לבי חנם על לא כי, למעלה כאמור לו חטאתי פן חושש אני חתיתו עלי נפלה

 . את חטאה לו ואמרו מירתת דהוה

 אויב פן ה' נא ראה, תמנעהו לא בחירה בעל ולהיותו רשע הוא אם השנית הבחינה ועל

 כזה דבר ועל ,הבנים על אםה מליקח חסת שאתה צפור מקן גרוע ואהיה בנים על אם והכני

 .רבה חורבה מיניה דנפיק בחירתו פשיותובח תניחהו לא

 - הלא עצמך על רק הבטחתי לא הלא תאמר ושמא

 

ת יג ְמִּתי אֶּ ְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעָמְך ְוש  ָּתה ָאמ  ְרֲעָך כְ -ְוא  ָיםז  ר חֹול ה   : בִיָסֵפר ֵמרֹ -לֹא ֲאשֶּ

 את ושמתי אמרת הבנים על גם. כגופי שהיא זוגי בת ועל עלי רק זה ואין הטבה כפל שאמרת

 .הבטחותיך יקוימו שלא השם חילול שיש במקום זה ביד תניחם ואיך', כו

 

ח ִמן יד הּוא ו ִיּק  ְיָלה ה  ל  ן ָשם ב  ָבא ְבָיד-ו ָילֶּ  : ִחיוֹו ִמְנָחה ְלֵעָשו אָ ה 

 . צורך לבלי נאמר וגם. למטה ולא למעלה לא מתקשר בלתי יראה שם וילן אומרו הנה

  .בידו הבא מן אומרו עניין מה וגם

 

 וכן. פירש לא ולמה ומרגליות טובות אבנים שהם( יא וישלח בובר תנחומא) ל"רז אמרו והנה

 כן ועל, יותר אז ראיונתי נרתע, בתפילה ה' ענהו שלא למה כי ויתכן. אחרים בפירושים דחקו

 שם וילן וזהו. יתקן עד עשו אל יותר מתקרב יהיה בל, מה תיקון יבקש עד שם ולן עמד

 עיקר יתהיה הברכות על כי דינו בעל את סיילפ בדורון לתקן מיהר ומיד ,ההוא בלילה

 מן רק, עדריו רועי עבדיו ביד אשר מהמקנה נתן לא זכותו יגן למען או הדבר ולנחץ. חששתו

 .אתו ונמצא בידו הוא רועה היה אשר מקנהו חלק הוא בידו הבא

 

 ארץ זמרת או תבואות מנחת שלח לא, הברכות יזכור בל עשו לבב יתחמץ לבל כי ,יאמר או

 מן רק, וןוע מזכרת ויהיה' כו הארץ ומשמני השמים מטל באים דברים הם כי, וכיוצא ומגדנות

 שחש על כי, הוא נהפוך כי למעלה כתבנו והנה. בידו הבא מן וזהו כפיו מיגיע מידו לו הבא

 ושלח, להילתפ, מלאכים לשלוח הקדימו על וגם, הבטחותיו אחר עשו תחת ויכנע יעקב

 הגבירו שרו על גם כי הראהו כן ואחרי. כעת ענהו לא כן על, םאלוהי מחנה פניו להקביל

 . ד"בס אויב כאשר
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 היה לא הבעל לנביאי אליהו שנתן שהפר( ריד רמז מלכים שמעוני ילקוט) ל"ז שאמרו וכמו

 מן ויקח פה יאמר כן, ה' מתקדש בו שגם לו ודבר לקחו עד זרה לעבודה ללכת אליהם נמשך

 שהיה למה בידו לקחתה ושהוצרך, לעשו מנחה וזהו, לעשו שילכו בידו לקחו ובמה, הבא

 .אחיו לעשו מנחה

 

ְשִרי טו ִים ְוֵאיִלים עֶּ ְשִרים ְרֵחִלים ָמאת  ִים ּוְתָיִשים עֶּ  : םִעִזים ָמאת 

ְרָבִעים ּוָפִרים ֲעשָ  טז ם ְשלִשים ָפרֹות א  ִלים ֵמיִניקֹות ּוְבֵניהֶּ ְשִרים ו עְ  ֲאֹתֹנת ָרהְגמ  ָיִרם עֶּ

 : ֲעָשָרה

לֲעָבָדיו ֵעדֶּ -ו ִיֵּתן ְבי ד יז ר אֶּ דֹו ו יֹאמֶּ ר ְלב  י וְ ֲעָבָדיו ִעבְ -ר ֵעדֶּ ו ח ָּתִשימּורּו ְלָפנ  ר ּוֵבין רֶּ  ֵבין ֵעדֶּ

ר  : ֵעדֶּ

 כפי אדם לכל העונות חיוב הפרש אל סמכו מכאן כי( ו עו רבה בראשית) ל"רז אמרו הנה

 מעין שהם ולפרים. מלאכה להם שאין ליםייכט שהם נקיבות עשרה נתן ואיל תיש לכל כי, כחו

 .בלבד שנים עיר לכל למלאכתם לעיר חוץ הולכים שהם ריםייולע. פר לכל ארבע פועלים

 

 כי שידע למה אך. כיוון םייח הבעלי בתשמיש יתנהג איך עשו את ללמד האם לב לשית וראוי

 ורמז לפניו ההולכת במנחה עזאזל שעיר מעין עשה מעתה כן על, עשו ביד ליפול בניו עתידים

 צרה בין וחור ינתן שרימז 'כו עדר בין תשימו ורווח על( יג עה שם) ל"ז שאמרו כמו, העתיד

 כי( ב ב) רבה שמותב ל"ז מאמרם דרך על נאמר זה דרך ועל. אדום ביד הבאים לבניו לצרה

 באופן הצאן על דוד שחמל ועל, עמו את לרעות לו בחר מהעדר טלה על משה שחמל על

 . נתרפא העכברים על שריחם ידי על רבי וכן, ישראל למלך הקימו מרעיתם

 

 יעקב חס םייח הבעלי על אם ומה לומר יתברך רחמיו יכמרו יעקב שכיוון יתכן זה דרך ועל

 הוא עתה גם ומה, כחן יותש ולא שאת יוכלו באופן יהיה ולרבות לפרות תשמישן על אפילו

 כאשר כחם לפי רק עולם להכביד עליהם אדום את ישליט לא ישראל בניו על יחוס יתברך

 שהשביע', כו אתכם השבעתי פסוק על( ב קיא כתובות) ל"רז אמרו וכן. להם לאט שאת יוכלון

 .לישראל בגלות העול יכבידו בל לאומות

 

 לנו ואפשר. צורך לבלי יראה הפשט לפי האלה םייח הבעלי פרטי כל מספר הודעת והנה

 ה' כי( שם רבה בראשית) ל"רז שלמדונו מה פי על מספר ינוישענ אחר מספר רמז לומר

 בין ריווח ה' שישים עדר ובין עדר בין תשימו וחוור נאמר ושעליהן, לצרות רמז אלו עדרים

 שרו והוא עזאזל כשעיר שהיה לעשו זה שוחד ידי על הוא ואפשר. תכופות יהיו בל לצרה צרה

 כי ואחשבה. האלה לעדרים הנמשלות הצרות המה מה ביארו לא ל"רז והנה. הקטרוג למעט

 , ישראל על אדום ידי שליחות מצינו פעמים ה' הנה

 . כבוד לענני חוץ הנחשלים כל ויזנב ברפידים עמלק אובב .א
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( יא יט רבה במדבר) ל"ז שאמרו כמו הנגב יושב' כו הכנעני וישמע שנאמר אהרן בסילוק .ב

 . שבי מישראל וישבו םייכנענ בדמות שבאו הנגב בארץ יושב עמלק

 '. כו להשמיד מעמלק שבא המן שבקש אחשורוש בימי .ג

 . שני בית בחורבן .ד

 .קיסר נוסייאדר ביתר בכרך .ה

 

ְשִרי טו ִים ְוֵאיִלים עֶּ ְשִרים ְרֵחִלים ָמאת  ִים ּוְתָיִשים עֶּ  : םִעִזים ָמאת 

 כי שליטה לו ניתן, מהנה אחד בכל אשר הדור הכנת ולפי. בוכיה יעקב עין יתהיה אלה כל ועל

 עזות בצד העזים כעדר ישראל אז שהיו הראשונה הפעם על כי והוא, לגמרי לעכב יכול לא

. מינים שני אז תהיהי עמלק שליטת כי והוא ,מאתים עזים אמר, מהתורה ידיהם רפו כי מה

 . פולטן הענן שהיה אותם .א

 . לענן חוץ כן גם שהיו רב מהערב .ב

, ד"ל הכולל עם מאתים עזים עולה קטן במספר כי, והוא ,מאתים עזים אמר האחד הסוג ועל

 . ד"ל קטן במספר עולה הנחשלים כל בפרשת האמור אחריך הנחשלים כל והוא

 .קטן במספר עשרים עולה רב הערב כי, עשרים ותישים אמר רב הערב בני ועל

 עולה וכך ב"ל אלו תיבות שתי שעולים מאתים רחלים אמר שפחה ששבה ערד מלך ועל

 .הכולל עם שבי ממנו ישב

 

ְרָבִעים ּוָפִרים ֲעשָ  טז ם ְשלִשים ָפרֹות א  ִלים ֵמיִניקֹות ּוְבֵניהֶּ ְשִרים ו עְ  ֲאֹתֹנת ָרהְגמ  ָיִרם עֶּ

  : ֲעָשָרה

 ל"ז שאמרו כמו והוא ,מניקות גמלים אמר שציערם רק בפועל המן שלט שלא מדי גלות ועל

 סימן על כך שנקרא מדי גלות על שהוא' כו הגמל ואת על( ה יג רבה ויקרא) רבה במדרש

 . שבו טהרה של אחד

 

 שבאותו ישראל וןוע עיקר עשו( יח ז רבה אסתר) חזית במדרש כי והוא העניין אל ונבוא

 וזה. בםיילח האכילום כי לאנוסים קרובים היו האמת לפי הנה. שוורואחש סעודת על הדור

 ישראל של ובניהם וגם. והאכילום הניקום לגמלים המכונים םייהמד כי מניקות גמלים ירמוז

 או. שלשים עולה התיבה ועם ט"כ קטן במספר שעולים צומות זכות הם שלשים היו היונקים

 קוץ להם שהיה מה הם אכלו כן מכאיבים קוצים אוכל כגמל שהיו ישראל אל גמלים יקרא

( ה ט רבה אסתר) ל"ז שאמרו כמו, לתלמידים תורה מניקים שהיו זכות להם היה אז, ממאיר

. כבמדרש מיכאל פי על ישראל צולוינ תםייבכ שעל קטנים תלמידים ויתר מרדכי תלמידי על

 .כקודם שלשים ישראל של ובניהם וגם
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, תושע עד במקרא ד"יו חסרת וירושלם ציון הם ארבעים פרות אמר שני בית חורבן ועל

 במספר ישראל שעולה ישראל הם עשרה ופרים. ארבעים עולים ירושלם ומלת ציון שמלת

 ועל, נחרב כן על כי, ארבעים קטן במספר תיבות השלש עולה חנם שנאת על גם, עשרה קטן

 עשרה שעולים ד"ויו תשעים ונשאר פרים יש בפריצים כי עשרה ופרים וזהו, אז שהיו פריצים

 .קטן במספר

 

 ריבוי ועל .עשרים אתונות אמר עשרים הכולל עם עולים אלו תיבות ששתי רבית אנשי ועל

 עם א"י שהם עשרה ועירים אמר( שם) ל"ז שאמרו כמו שם שהיו רבן בית של תינוקות

 על כי. קטן במספר הרמוזים כל יהיו. רבן בית של תינוקות של תיבות ראשי כמספר התיבה

 .כולנה היו יותוזכ קוטן

 

ת יח ו אֶּ ָּתה ְוָאנָ -ִמילְ אֹמר ִכי ִיְפָגְשָך ֵעָשו ָאִחי ּוְשֵאְלָך ֵלאֹמר ָהִראשֹון לֵ -ו ְיצ   ּוְלִמי ה ֵתֵלְךא 

יָך ה ְלָפנֶּ  : ֵאלֶּ

אֹדִני ְלֵעָשו  יט ְבְדָך ְלי ֲעֹקב ִמְנָחה ִהוא ְשלּוָחה ל  ְרָּת ְלע  םִהנֵ וְ ְוָאמ  ֲחֵרינ הּוא-ה ג   : ּוא 

ת כ ם אֶּ ו ג  ֵשִני ג  -ו ְיצ  תה  ְשִליִש -ם אֶּ תה  ם אֶּ ֹהְלִכים א  -ָכל-י ג  ה ֲחֵרי ָהֲעָדִרים ֵלאֹמר כ  ה  זֶּ ָדָבר ה 

ל ְברּון אֶּ ם ֹאתֹועֵ -ְּתד  ֲאכֶּ  : ָשו ְבֹמצ 

ֲחֵרינּו ִכי כא ְבְדָך י ֲעֹקב א  ם ִהֵנה ע  ם ג  ְרּתֶּ ְפָר אָ -ו ֲאמ  ר ֲאכ  ִמ ה ָפנָ מ  כֶּ יו ב  ֹהלֶּ ת ְלָפָני ְנָחה ה 

ֲחֵרי י ִיָשא ָפָניכֵ -ְוא  ה ָפָניו אּול  ְראֶּ  : ן אֶּ

 

  :לב לשית ראוי

 '. כו אתה למי להיתח הוא ישאל עד לעשו לדבר והויצ לא למה

 . מיותר הוא לאמר אומרו וגם

 . אלו שאלות שלש הנה מה וגם

 . לעשו לאדוניו לומר לו היה וגם

  .אחרינו הוא גם והנה אומרו צורך מה ועוד

 כי מעבדיו אחד כל את ויצו לומר כאחת אותם כלל לא למה 'כו השני את ויצו אומרו ועוד

 '. כו יפגשך

 . מיותר הוא לאמר אומרו כי ,לאמר העדרים אחרי באומרו ועוד

 אמר כי' כו עבדך הנה גםו יאמר די היה 'כו ואמרתם אומרו אחר כי ',כו ואמרתם אומרו ועוד

 לכל' וכו אכפרה אמר כי הטעם ויאמר .אחרינו הוא גם אחד לכל שיאמר ולא', כו אכפרה

 .מיותר הוא גם מלת וכן. באחרונה לםולכ ולא אחד

 

ת יח ו אֶּ ָּתה ְוָאָנה ֵתֵלְך ּוְלִמי -ָהִראשֹון ֵלאֹמר ִכי ִיְפָגְשָך ֵעָשו ָאִחי ּוְשֵאְלָך ֵלאֹמר ְלִמי-ו ְיצ  א 

ה  יָךֵאלֶּ  : ְלָפנֶּ
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 למי המקבל האיש ישאלוהו שאם, וגדול לשר מנחה מאדוניו המוליך איש עבד דרך והנה

 לא אם אך. פלוני לאדוניו דורון ומשלח פלוני לאדוני עבד אני ולומר לענות ,אלה ולמי אתה

 חפץ להיות ולכן. זה דורון לך משלח פלוני עבדך יאמר לדבר יתחיל הוא אם כי דבר ישאלוהו

 לראשון והיצ, לעשו כעבד רק בשררה מתנהג בלתי היה בביתו גם כי לעשו להראות יעקב

 כי, יעקב לאדוני עבד יענה שלא יראה למען ,אתה למי עשו וישאלהו יפגשהו עד לדבר שלא

, עשו בפני אדוני יקראהו לא, אדוניו עם יעקב עבד אל בנוגע שאפילו ,ליעקב לעבדך אם

 שבת) ל"ז מאמרם דרך על, המלך זולת אל אדון בשם יכנה שלא המלך לפני המדבר כמשפט

 אומרו וזהו. המלך בפני יואב את אדוני שקרא למלך ראשו את החתי אוריה בייח כן שעל( א נו

 .מקודם ולא וישאלהו יפגשהו כאשר לאמר שציוהו' כו יפגשך כי לאמר

 

 .לעשו לאדוני יענה אתה למי באומרו אם לדעת יחפוץ כי והוא ',כו אתה למי שישאל, ואמר

 ואנה וזהו, לו היא מנחה ולא אביו יצחק לבית נכסיו לשלוח מקדים הוא אם לדעת ירצה וגם

 כל כי שלי שהכל אחר לי אלה מה הלא, לי הוא שאם כלומר ,אלה ולמי דורון הוא ואם .תלך

 עצמו מחזיק הבלתי איש דרך כי, לפניו ולא לפניך הוא הדורון למה וגם. אתו הוא גנוב עושרו

 לפניך אלה למה כן ואם, עבדו ביד ולא מביאו בידו שהוא, ממנו לגדול דורון ונותן וגדול לשר

 .לפניו ולא

 

אֹדִני ְלֵעָשו  יט ְבְדָך ְלי ֲעֹקב ִמְנָחה ִהוא ְשלּוָחה ל  ְרָּת ְלע  םִהנֵ וְ ְוָאמ  ֲחֵרי-ה ג   : נּוהּוא א 

 משלח אם נסתפקת ואשר .ליעקב לעבדך ,אתה למי שאמרת מה ,ואמרת תענה אז כן על

 אצלו נשאר כל גם עבדי הוא אם תאמר ולא .שלוחה היא מנחה הלא, הוא דורון או לביתו

 הלא כי הוא כן הנה כי, ברכתי שלקח הוא לי לו אשר כל כי אונא מגמלא משלח ואיך שלי הוא

 לך נתן מידך כי תקפיד לא בך שבטוח אלא ,לעשו לאדוני וזהו, אני שלך עבדו שאני אני גם

 אל, לפניו המנחה מביא עצמו יעקב ראוי שהיה כלומר לפניך אומרך ועל. השאר ותמחול

 כעת נזכר לא כי אחרי אמר ולא אחרינו אל לב בשום והוא .אחרינו הוא גם והנה כי, תחוש

, הוא גם והנה אך, עדרו אחר בא היה זה עדר רק היה לא אם אמר אך, הראשון זולת

 .המביאים כל של אחרינו הואו, המדבר כראשון מנחה מביאי את הגם שמרבה

 

ת כ ם אֶּ ו ג  ֵשִני ג  -ו ְיצ  תה  ְשִליִש -ם אֶּ תה  ם אֶּ ֹהְלִכים א  -ָכל-י ג  ה ֲחֵרי ָהֲעָדִרים ֵלאֹמר כ  ה  זֶּ ָדָבר ה 

ל ְברּון אֶּ ם ֹאתֹועֵ -ְּתד  ֲאכֶּ  : ָשו ְבֹמצ 

 מצוות נראה היה עשו ישאלהו עד מדבר היה לא עדר כל אחר מהבאים אחד כל עם והנה

 הם גם לאמר' וכו השני את גם ויצו כן על. יעקב לב כן ולא אותו להחניף מלומדה אנשים

 .ישאל טרם אותו במוצאכם מיד עשו אל תדברון הזה כדבר רק שאלתו אחר לא אך כראשון
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ְבְדָך י ֲעֹקב  כא ם ִהֵנה ע  ם ג  ְרּתֶּ ֲחֵרינּו ִכיו ֲאמ  פְ -א  ר ֲאכ  ִמ ָרה ָפָניָאמ  כֶּ ו ב  ֹהלֶּ ת ְלָפָני ְנָחה ה 

ֲחֵרי י ִיָשא ָפָניכֵ -ְוא  ה ָפָניו אּול  ְראֶּ  : ן אֶּ

 הנה, במנחתו הוא בא שלא מה על הלא בלבו עשו יאמר כי והוא 'כו גם ואמרתם ואמר וחזר

 הנה אך, לאחרון סמוך שהיה נראה והיה המנחה מביאי כל אחר בא שהוא אלי אמר הראשון

 עבדיו עם שמשלח שררה דרך רק זה ואין, איננו יעקב עדייןו העדרים אחרי ההולכים כל עברו

 כן על. לו אשר כל להעביר הלילה שם נשאר כי רחוק ועודנו, מנחתו עם ליכנע בא ובלתי

 גם, עבדים אם כי שררה בעלי בלתי אנחנו כאשר, לומר', וכו הנה גם לכםוכ בהגיע ואמרתם

 היותנו עם ולא עדיין אחרינו שהוא ומה. משתרר בלתי כמונו כלומר יעקב עבדך הנה

 רצה ולא. מיותר הוא כן לא שאם גם אומרו שבייתי ובזה'. וכו אולי אמר כי הוא הלא, אחרונים

 לו לאט הדבר יבין כי, מיד אפו יחרה פן רחוק היה האחרון מהעדר שגם להימתח עשו שיבין

 .באחרונה יקבל הפיוס כל ואחר

 

ל כב ִמְנָחה ע  ֲעֹבר ה  ְיָלהָפָניו ְוהּו-ו ּת  ל  ֲחנֶּהה  -א ָלן ב  מ   : הּוא ב 

ת כג ח אֶּ ְיָלה הּוא ו ִיּק  ל  תְשֵּתי ָנשָ -ו ָיָקם ב  תְשֵּתי ִשפְ -יו ְואֶּ ֲעֹבר ֵאת א  -ֹחָתיו ְואֶּ ד ָעָשר ְיָלָדיו ו י  ח 

ר י ֹבק ֲעב   : מ 

תו יִ  כד ֲעִבֵרם אֶּ תה  -ָּקֵחם ו י  ֲעֵבר אֶּ ל ו י  ראֲ -ָנח   : לֹו-שֶּ

ר כה ָשח  ד ֲעלֹות ה  דֹו ו ֵיָאֵבק ִאיש ִעמֹו ע   : ו ִיָּוֵתר י ֲעֹקב ְלב 

ע ְבכ ף כו ְרא ִכי לֹא ָיֹכל לֹו ו ִיג  ףְיֵרכֹו ו ּתֵ -ו י  ע כ  ְך י ֲעקֹ -ק   : ְבקֹו ִעמֹוב ְבֵהאָ יֶּרֶּ

ֵלֲחָך ִכי  כז ר לֹא ֲאש  ר ו יֹאמֶּ ָשח  ְלֵחִני ִכי ָעָלה ה  ר ש  ְכָּתנִ -םאִ ו יֹאמֶּ  : יֵבר 

ה כח ר ֵאָליו מ  ר י ֲעֹקבְש -ו יֹאמֶּ ָך ו יֹאמֶּ  : מֶּ

ר לֹא י ֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִשְמָך ִכי ִאם כט  : ּוָכלו ּת ֲאָנִשים-ֹלִהים ְוִעםאֱ -ָשִריָת ִעם-יִיְשָרֵאל כִ -ו יֹאמֶּ

ִגיָדה ל ר ה  ל י ֲעֹקב ו יֹאמֶּ ָך-ו ִיְשא  ה ִּתְש  ָנא ְשמֶּ ר ָלָמה זֶּ ל ִלְש ו יֹאמֶּ ְךא   :  ֹאתֹו ָשםִמי ו ְיָברֶּ

 

  :יקשה הנה

 . סופו עם מתקשר בלתי הפסוק ראש .א

 . במחנהו לא אם ילין ואנה במחנה לן כי מודיענו מה. ב

 . הבקר בטרם לו אשר כל את ולהעביר בלילה לקום הלז הנחיצות מה. ג

 . לבדו שיותר ידוע הכל עבר אם ,לבדו יעקב ויותר אומרו. ד

 . יעקב ירך כף ותקע שמרוהו לא ואיך םאלוהי מחנה כל ואיה עמו איש נאבק איך. ה

 . יריכו כף הוקע איך יוכל לא אם ,לו יכול לא כי וירא באומרו. ו

 לא לו אמר הרי הברכות קיום אם, חפץ היה ברכה איזו, ברכתני אם כי אשלחך לא אומרו. ז

. ברכו הרי כן ואם', וכו בעקבה הברכות לקיחת תהיהי שלא ל"רז שאמרו 'וכו עוד יאמר יעקב

  .שמך מה ואמר שחזר עד שלחו לא ולמה
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 היא ואם, נאמר כבר הנה הראשונה הברכה הוא שאם שם אותו ויברך כך אחר אומרו. ח

 . נתפרשה לא למה אחרת

 . מיותר הוא שם אומרו וגם

 . לשמו יעקב שאל זה למה. ט

 .שמו ישאל שלא מה אל טעם נתן ולא לשמי תשאל זה למה לו שהשיב .י

 

 םאלוהי מחנה בו פגעו, אתו אשר לארץ חוץ מלאכי הלכו טרם כי למעלה כתבנו הנה אמנם

 משם נסעו המלאכים שליחות אחר והנה. המחנות שתי שם על מחנים ההוא למקום וקרא

 עמו ליכנס פניו להקביל שקדמו ישראל ארץ מחנה הם םאלוהי מחנה ונשארו לארץ חוץ מחנה

 . ישראל לארץ קויב מעבר

 

ל כב ִמְנָחה ע  ֲעֹבר ה  ְיָלהָפָניו ְוהּו-ו ּת  ל  ֲחנֶּהה  -א ָלן ב  מ   : הּוא ב 

 הסיוע מן רק טבעיות מהכנות עיקר עשות לבלתי הצדיקים דרך הנה כי והוא העניין אל ונבוא

 ותעבורש פי על שאף אמר, שעמו םאלוהי מחנה הוא אלוהי סיוע ליעקב היה והנה. אלוהיה

 םאלוהי מחנה הוא הידוע במחנה ההוא בלילה לן והוא אם כי, בזה בטח לא פניו על המנחה

 מחנה הלא לבו אל נתן שם עומד ועודנו. מיראתו לפניו שהיה המחנה תוך, למעלה הנזכר

 לארץ בנחל שאעבור הבקר עד ימתינו לא לארץ בחוץ פה אתעכב אם ואולי זה ישראל ארץ

, ישראל ארץ מלאכי והם לארץ בחוץ יתעכבו שלמעני ראוי אין יתעכבו לכבודי ואם, ישראל

 . בעולם טומאה השראת זמן בלילה גם ומה

 

 – כן על

ח  כג ְיָלה הּוא ו ִיּק  ל  תו ָיָקם ב  תְשֵּתי ָנשָ -אֶּ תְשֵּתי ִשפְ -יו ְואֶּ ד ָעָשר-ֹחָתיו ְואֶּ ח  ֲעֹבר ֵאת ְילָ  א  ָדיו ו י 

ר י ֹבק ֲעב   : מ 

ת כד ֲעִבֵרם אֶּ תה  -ו ִיָּקֵחם ו י  ֲעֵבר אֶּ ל ו י  ראֲ -ָנח   : לֹו-שֶּ

 כי אתם םאלוהי מחנה גם עבר, לו אשר כל את העביר וגם קויב מעבר הוא עבר כאשר והנה

  – אז, קטנים פכים על הוא חזר וכאשר. כיוון לכך

 

ר כה ָשח  ד ֲעלֹות ה  דֹו ו ֵיָאֵבק ִאיש ִעמֹו ע   : ו ִיָּוֵתר י ֲעֹקב ְלב 

 .עמו איש ויאבק אז, הוא גם םאלוהי מחנה בלי לבדו יעקב ויותר

 עז רבה בראשית) עשו של שרו סמאל או(, ז בובר תנחומא) היה מיכאל אם ל"רז חלקו והנה

 יעקב נצטער אשר אחר כי ענייןוה. עשו של שרו שהיה הכתובים המשך פי על והנכון(. ועוד, ב

 הוא גדול כי לו להראות הוא ברוך הקדוש רצה אז, לעשו יכנע מבלי יתברך בו בטח שלא על

 על ה' יפקוד א"כד השר את למעלה ה' שפוקד זולתו עם כאשר לו יעשה ולא, יתברך לפניו

 את גם אם כי, ה' בעיני הטוב ביד תחתיו אשר העם את מוסר כך ואחר במרום המרום צבא
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. עשו את כן אחרי שכן ומכל, םאלוהי ממחנה אחד שום בלי תכניעהו שאתה בידך אתן שרו

 עם שרית כי לו שאמר וזה, שרו הוא שעמו האיש אבק נתמלא מי עמו איש ויאבק וזהו

 ואת כך ואחר במרום המרום צבא את פוקד עצמו שהוא יתברך דרכו הנה, לומר ',וכו אלוהים

 שכן ומכל, באדמה, השר הוא אלוהים עם שרית כי אתה םאלוהי תחת אך', וכו האדמה מלכי

 .יכולת כבר כאילו עבר לשון ותוכל, שתחתיו אנשים שעם

 

 הנה יאמר אך. מיותר הוא מלת כי ,הוא בלילה ויקם אומרו אל לב בשום העניין שעור או

 ההוא המחנה, לילה ובעוד. כמדובר המחנה תוך הוא םאלוהי במחנה ההוא בלילה לן הוא

 וזהו ',וכו ויקם בלילה קם מהם משולל עצמו ובראות. ישראל לארץ קויב מעבר ועבר עזבו

 מחנה כי, לבדו כלומר הוא להיות היה להעבירם בלילה שקם מה כלומר הוא בלילה ויקם

 ויותר כי על שהוא הטעם ופירש .לו אשר כל את ויעבר' וכו ויקח כן ועל, עבר כבר םאלוהי

 עצמו עשו את גם ומה יוכל עשו של שרו את גם כי להראותו עשה םאלוהיוה. לבדו יעקב

 והיה םאלוהי מחנה בלי לבדו יעקב היה לא אם בו להלחם אצלו בא היה לא כי. כמדובר

 לבו אל יערב למען יתברך הוא הכין אלה כל ואת, לארץ בחוץ וגם, שליטתו אז כי לילה באישון

 בו גם כי יתברך הוא ויראהו עמו איש ויאבק ובזה ',כו ויותר וזהו ביעקב להלחם עשו של שרו

 אבק נתמלא מי( ג עז רבה בראשית) ל"רזל -' וכו ויאבק וזהו. הכתוב ככל םאלוהיה ישליטנו

 עד והיה נפעל לשון הוא ויאבק כי. האיש ממי ונאחז נאבק היה מי הפשט דרך על או' וכו

 .לחיצונים שליטה יש אז עד כי השחר עלות

 

ע ְבכ ף כו ְרא ִכי לֹא ָיֹכל לֹו ו ִיג  ףְיֵרכֹו ו ּתֵ -ו י  ע כ  ְך י ֲעקֹ -ק   : ְבקֹו ִעמֹוב ְבֵהאָ יֶּרֶּ

 עצמות בכל הפוגמים עבירות יש כי והוא. עצמו בכל לשלוט בו לפגוע בא עשו של שרו הנה

 וכבוד עזב אשר ישראל ארץ דבר על לו יוכל חשב והנה. מאבריו אחד אל פרטיות ויש, האדם

 אז. עצמו כל את הוא לו יכול לא כי וירא. כלו האדם הכוללים מדברים וכיוצא שנים כמה הוריו

 יוצאי א"כד הירך אל חסותייהמת אחיות שתי בדבר רק מצא ולא ופשפש. פרטי דבר לו בקש

 .לנוח הפגם מקום מצא כי' וכו ויגע ואז, בטן פרי על יריכו

 

 לומר עמו בהאבקו אמר לזה, יריכו נקעה והלא םאלוהי עם שרה איך לומר מקום היה והנה

 האיש עודנו כי ,עמו בהאבקו היה עדיין כי, הרודף אל הנס נהפך לא יריכו שנקעה גם כי

 נתהפך ולא מידו האיש עדיין ונאחז נאבק בהיותו דרכנו פי על או. מיעקב אבק מתמלא

 .ענייןה

 

ֵלֲחָך ִכי  כז ר לֹא ֲאש  ר ו יֹאמֶּ ָשח  ְלֵחִני ִכי ָעָלה ה  ר ש  ְכָּתנִ -םאִ ו יֹאמֶּ  : יֵבר 

 תהיה לא וכעת חיצונים שליטת ועברה השחר עלה כי שלחני אמר, עשו של שרו להיותו

 השחר עלה כי אומר והיה קדוש מלאך היה אם מסתפק היה יעקב והנה. לי שתוכל תפארתך
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 לא אמר כך ובין כך ובין. שליטתו עברה אז כי על והיה עשו שר או, שירה אומרו עת שהגיע

 שיודה דינו בעל שהוא עשו שר הוא אם, אביו ברכות לו םיישיק שהוא ברכתני אם כי אשלחך

 גם הוא קדוש מלאך ואם. הוא שעבר מה קיום על כי תברכני אמר ולא ברכתני אומרו וזהו, לו

 .תעזרנו ברכתו

 

ה כח ר ֵאָליו מ  ר י ֲעֹקבְש -ו יֹאמֶּ ָך ו יֹאמֶּ  : מֶּ

ר לֹא י ֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ִשְמָך ִכי ִאם כט  : ּתּוָכלֲאָנִשים ו  -ֹלִהים ְוִעםאֱ -ָשִריָת ִעם-יִיְשָרֵאל כִ -ו יֹאמֶּ

 לא וזהו, יברכנו יתברך שהוא בישרו רק, לו ולהודות לברכו רצה לא, היה סמאל כי ולהיות

 עם שכן כל השר עם יכולת, שביארנו כמו 'כו אלוהים עם שרית כי' וכו עוד יאמר יעקב

 .שתחתיו אנשים

 

ִגיָדה ל ר ה  ל י ֲעֹקב ו יֹאמֶּ ָך-ו ִיְשא  ה ִּתְש  ָנא ְשמֶּ ר ָלָמה זֶּ ל ִלְש ו יֹאמֶּ ְךא   :  ֹאתֹו ָשםִמי ו ְיָברֶּ

 היותו לצד נוטה היה אצלו ספק שהיה מה כי אזנו פתחה אז, דבריו את יעקב כשמוע אז

 לכן. שתחתיו לאנשים יוכל השר על שיכול אחר כי שמורה ',כו שרית כי אליו באמור, סמאל

 רגז בשומעו והוא. סמאל או מיכאל יאמר אם לראות שמך נא הגידה לו אמר בדבר להתחזק

 תשאל זה למה ואמר ענה זה מדבר מדאגה לכן. ישברנו שברון משנה פן שמו מלהגיד ופחד

 מה ,שם אותו ויברך וזהו מודה הנני הברכות הודאתי על הוא חפציך כל הלא כלומר ,לשמי

 .אל בבית ה' שיברכו מה שבישרו רק כן עשה לא כה שעד

 

ָמקֹום ְפִניֵאל ִכי לא לָרִאיִתי ֱאֹל-ו ִיְקָרא י ֲעֹקב ֵשם ה  ְפִש נָ ו ִּת ָפִנים -ִהים ָפִנים אֶּ   :יֵצל נ 

ח לב מֶּ -ו ִיְזר  שֶּ תלֹו ה  ר אֶּ ר ָעב  ֲאשֶּ לְפנּוֵאל וְ -ש כ    :ֵרכֹויְ -הּוא ֹצֵלע  ע 

ל לג ָנשֶּ -תִיְשָרֵאל אֶּ -ייֹאְכלּו ְבנֵ -ֵכן לֹא-ע  לִגיד ה  ר ע  ָיֵר -ה ֲאשֶּ ף ה  ע כ  ה ִכי ָנג  זֶּ יֹום ה  ד ה  ְך ע 

ְך י ֲעֹקב -ְבכ ף נָ יֶּרֶּ הְבִגיד ה   :שֶּ

 

  לב: לשים ראוי

 . זה שם של טיבו מה. א

 . קריאתו התורה תודיענו ולמה

 כי ואמר התמיהין מן היה אחד מראות איך, תמה ולא קדש שרפי מחנות שני שראה מי. ב

 . נפשי ותנצל', כו ראיתי

 . זרח לבדו לו האם ,השמש לו ויזרח אומרו. ג

 . יעקב לו קרא כאשר פניאל את אמר ולא פנואל את עבר כאשר אומרו ועוד

 ןכ על 'כו ותקע יריכו בכף ויגע אומרו אחרי ליכתב ראוי היה 'כו יאכלו לא כן על אומרו. ד

 . אחר מקום אל שנסע סיפור אחר ולא ',כו יאכלו לא

 .הנשה בגיד יעקב ירך נקעה כי לומר לו והיה, הפגם ולא 'כו נגע כי מזכיר למה. ה
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ָמקֹום ְפִניֵאל ִכי ו ִיְקָרא לא לָרִאיִתי ֱאֹל-י ֲעֹקב ֵשם ה  פְ ָפִנים ו ִּת -ִהים ָפִנים אֶּ   :ִשיָנֵצל נ 

, אותו יםוהמלו המלאכים הפך והרוגז הדין תוקף הוא, היה עשו של שרו כי הכירו אחר אמנם

 םאלוהי מלאכי של מחנים בו שהיו הזה המקום אם כי זה אין ואמר. יתברך לו תודות שילם אז

 זועם ואל( ז תהלים) פסוק על האמת חכמי מאמר בהזכיר והוא. פניאל אותו וקרא, לי עוזר

 יתכן זה דרך ועל. רוגז תפעול בל םאלוהי דתימ את זועם החסד הוא אל דתימ כי, יום בכל

 זהו, םאלוהי פני נגד נזעם כי, אל היו שלי פנים כאילו נעשה המקום בזכות הנה, יעקב אמר

 חדשות פנים עמי היו לא כי ,פנים אל פנים זה אלוהים ראיתי הנה כי, עשו של שרו רוגז כח

 .נפשי ותנצל ופניו פני רק זולתנו אדם פני ולא םאלוהי ממחנה מלאך שום של

 

 ולא רואים שנים וניזוק רואה אחד איש צוניםיח כחות את כי שידענו במה זה דרך על ןויכו גם

 פנים והוא אני נוייה אך, נזקתי שלא יפלא לא עמי אחד איש היה אילו יאמר וזה'. כו זוקיםינ

( ב מה רבה שמות) ל"ז שאמרו ולמה. פליאה הוא ,נפשי ותנצל זה כל ועם לבדנו פנים אל

 ואתה בכעס אני הוא ברוך הקדוש לו שאמר', כו פנים אל פנים משה אל ה' ודבר פסוק על

 תיייה לא שאני או בכעס שלא ראיתיו אילו כי, הוא ופלא הפלא שיפלא מה פה יאמר. בכעס

 . בכעס והוא בכעס אני פנים אל פנים נוייה אך, כל כל פלא היה לא עליו כועס

  :טעמים שני אמר לזה, ירכך נקעה והלא תתהלל מה תאמר ושמא

 .נפשי ותנצלש מה בערך הוא גדול דבר לומר נפשי ותנצל באומרו אחד

 

ח לב ש -ו ִיְזר  מֶּ שֶּ תכ  לֹו ה  ר אֶּ ר ָעב  לְפנּוֵאל וְ -ֲאשֶּ    :ֵרכֹויְ -הּוא ֹצֵלע  ע 

 בפסוק( ב ד זרה עבודה) ל"רז שאמרו מה והוא ,השמש לו ויזרח הנה כי, נרפא מיד כי ועוד

 בא יום הנה כי, הרשעים את שבוער השמש כי', כו ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה

 ואמר שסמך וזהו, הצדיקים את ירפא מנרתקה חמה שהיא' כו אותם וליהט' כו כתנור בוער

 ה' ירא שהיה לבדו לו כי השמש לו ויזרח פה יאמר וזה'. כו צדקה שמש שמי יראי לכם וזרחה

 כדי יריכו על צולע והוא כי על הוא הלא הוצרך ולמה, ומרפא צדקה שמש הידוע השמש יזרח

 .לרפאותו

 

 כי, הוא כן לא כי תורה אמרה כן על, המקום איכות אל פניו אור תנותוובענו יעקב שיחס ועל

 גם הגורם היה המקום אותו ואילו, פנואל את עבר כאשר לרפאותו השמש לו ויזרח הלא

 אלוהי אל בהן שורה עצמן מצד יעקב שפני אם כי זה אין אך, שם תהיה היא ראוי רפואתו

, הגורמים הם בלבד יעקב של פניו כי לומר פנואל עתה קראו זה להורות כן ועל. ישראל

 חסרונו ימלא שהמקום ולא, למעלה כמדובר הרוגז כח את לזעום אל יחס תואר בהם שהיה

 .חלילה
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ל לג ָנשֶּ -תִיְשָרֵאל אֶּ -ייֹאְכלּו ְבנֵ -ֵכן לֹא-ע  לִגיד ה  ר ע  ָיֵר -ה ֲאשֶּ ף ה  ע כ  ה ִכי ָנג  זֶּ יֹום ה  ד ה  ְך ע 

ְך י ֲעֹקב בְ -ְבכ ף הִגיד יֶּרֶּ ָנשֶּ   :ה 

 אמר לזה ,הנשה גיד את ישראל בני יאכלו לא למה לו ורפא שב שמיד כן אם תאמר ושמא

 לא הירך נרפאה אם כי, כך אחר שנמשך מה על ולא 'כו נגע כי על' כו יאכלו לא כן על

 .הנשה בגיד שליטתו כותייש נרפאה

 

 מה כן על, הירך נרפא' כו ויזרחש כיון אמר לזה, הירך כל את יאכלו לא נאמר בל ,יכוון עוד

 אחיזה כי יורה. ההוא באבר לנגוע הושלט כי 'כו נגע כי שהוא הנשה גיד את הוא יאכלו שלא

 .שנגע במה ודי מצא מה

 

 כי הלחנות ובני השנית בני יאכלוהו לא, אחיות שתי נושאו על היה הפגם אם יאמר או

 דבר על הנשה גיד את לםוכ ישראל בני יאכלו לא כן על אמר לזה. תהיהי בהיתר הראשונה

 .רושם מקבלים יריכו יוצאי כל, ביעקב מה הפגם היות ובבחינת, יעקב ירך בכף נגע כי

 

  לג פרק

ע מֵ  א ְרב  ְרא ְוִהֵנה ֵעָשו ָבא ְוִעמֹו א  תִאיש ו   אֹותו ִיָשא י ֲעֹקב ֵעיָניו ו י  ץ אֶּ ח  ְיָלִדים ע  -י  ֵלָאה -לה 

ל ְשָפחֹותָרֵחל -ְוע  ל ְשֵּתי ה   : ְוע 

ת ב ם אֶּ ְשָפחֹות-ו ָישֶּ ת ה  ן ִר -ְואֶּ תי ְלֵדיהֶּ תֵלָאה ִויָלדֶּ -אֹשָנה ְואֶּ ֲחֹרִנים ְואֶּ ת-יָה א  יֹוֵסף -ָרֵחל ְואֶּ

ֲחֹרִנים   : א 

 

  לב: לשים ראוי

 עם השפחות את לשום להימתח לו והיה ',כו וישם כך ואחר אמותם אצל ילדים כל שם למה

 '. כו לאה את כך ואחר ראשונה ילדיהן

 .ורחל ביוסף רק אחרונים ולא םיישנ וילדיה בלאה לומר לו היה וגם

 

  :דברים שני לעשות לבו אל נתן אך

 יכמרו למען, ילדיהן עם ושפחות, יוסף עם ורחל, ילדיה וגם לאה, אמם אצל בנים כל לשום .א

 . צפור קן על יתברך הוא חס מאשר הפך בנים על אם יהיה ויכם אויב אם כי, יתברך רחמיו

, וילדיה לאה את כך ואחר, ראשונה עשו בהם שיפגע ראשונה וילדיהן השפחות את לשים .ב

 כך ואחר ראשונה וילדיהן השפחות ישים להימתח אם והנה וירא. ויוסף רחל את ובאחרונה

 ובניהם השפחות יקפידו הנה, אחרונים ורחל יוסף את כך ואחר אחריהם וילדיה לאה את

 מלאה יותר עשו מלפני ורחל יוסף את שמרחק תקפיד ולאה, המלחמה פני מול אל שנותנם

 יראו למען, ילדיה אצל אם כל שם מושבם מקום אל השקפה מבלי ראשונה כן על. וילדיה
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 בהם שגעל יהרהרו לא ובזה, בניה על אם על יתברך רחמיו שיכמרו חס בהן גם כי השפחות

 לא כי, ראשונה ילדיהם עם אותם שם היה להימתח אם כן שאין מה, המלחמה פני אל ונותנם

 .בנים על אם היותם אל כיוון כן גם כי יחשבו
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ת ב ם אֶּ ְשָפחֹות-ו ָישֶּ ת ה  ן ִר -ְואֶּ תי ְלֵדיהֶּ תֵלָאה ִויָלדֶּ -אֹשָנה ְואֶּ ֲחֹרִנים ְואֶּ ת-יָה א  יֹוֵסף -ָרֵחל ְואֶּ

ֲחֹרִנים   : א 

 וישם מהם היחל, אתן ילדיהן באחרונה בשומו בהן עסוק להיותו כי לחשוב להן קרוב וגם

 להימתח כן על, באחותה ותקנא לאה תקפיד ולבל .וילדיה לאה את כך ואחר, ראשונה אותם

 עליה חס כי להורות, רחל ועל לאה על כאומרו מלאה היחל אמם אצל ילדים כל שם כאשר

 אותן לשום בהן היחל בהן עסוק ועודנו בשפחות םייוס. לרחל קודם בה בנים על אם לרמוז

 מעט שהם רק אחרונים ויוסף רחל את מיד שם לא כי .אחרונים' וכו לאה ואת ראשונה

 ויוסף רחל את שם יד כלאחר ההפסק אחר כך ואחר. אחרונים כעת נראים שהיו באופן

 שהוא במה כן גם הקנאות כל תקן כך ואחר. הכתות בשתי אחרונים נאמר כן ועל, אחרונים

 רחל ונמצאת, לראשה שומר והוא יעקב אחורי שהיו וילדיהן השפחות קנאת לפניהם עבר

 מהעבר במחנה להכות לגשת עשו מאת איש נשמט היה אם, מלאה משמירתו רחוקים ויוסף

 .הלז

 

ד ג ע ְפָעִמים ע  ב  ְרָצה שֶּ חּו א  ם ו ִיְשּת  ר ִלְפֵניהֶּ  : ִחיואָ -דע  ִגְשּתֹו -ְוהּוא ָעב 

  :לעשו היו בחינות שתי הנה כי יאמר הפשט דרך על

 . עשו שהוא במה מהותו מצד .א

 . טוביות צד בו שיהיה אחיו שהוא במה .ב

 אחיו עשו אל כאומרו אחיו או עשו בבחינת מתנהג היה אם מסתפק היה להיבתח והנה

 מרורות למתק אחיו עד גשתו עד פעמים שבע ארצה וישתחו יאמר ובזה. למעלה כמפורש

 .אחיו הקרא גדר עד עשו היותו בחינת חמת

 

ל ד ְבֵקהּו ו ִיֹפל ע  ָּואָרו ו  -ו ָיָרץ ֵעָשו ִלְקָראתֹו ו ְיח   : ּוו ִיְבכ ִיָשֵקהּוצ 

 שבהגיעו אלא, להמיתו לקראתו עשו היותו בבחינת לקראתו עשו וירץ הנה כי, לו והוש ולא

 .ממנו נצליה האמין שלא וזה, בו לשלוט יכול שלא על זה ויבכו, וישקהו זכותו הגין אליו

 

 כי אמרו( קעא דף א חלק זהר) מדרשוב, עשו כך ואחר אחיו להיבתח אומרו קימדו יהיה ובזה

 א"כד השכינה שהיא לפניהם עבר והוא אומר ופירשו, יתברך אליו אם כי הוהשתחו לאחיו לא

 . ההדסים בין עומד והוא, בזיקים אסור והוא

 אחיו עשו את וירא לומר לו שהיה, עשו שבא יזכיר טרם 'כו גשתו עד אומרו יתכן זה ולפי

 רחוק שהיה נאמר שלא מי אל גשתו עד יצדק לא אך, אליו גשתו עד' כו ארצה וישתחו

 . להיתח

  .אחיו עד גשתו עד פעמים שני עד מלת אומרו וגם

 . למי הזכיר בבלתי וישתחו אומרו יצדק לא וגם
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 השכינה עד גשתו עד פעמים שבע וישתחו, לפניו עבר שכינה שהוא והוא כי הוא אך

 .אחיו עד כך ואחר ,והוא במלת הנזכרת

 

ת ה תֵעיָניו ו י  -ו ִיָשא אֶּ ָנִשים וְ -ְרא אֶּ תה  ְיָלִדים ו  -אֶּ ר ִמיה  ה ָלְך-יֹאמֶּ ר ֵאלֶּ ְיָלִדים ֲאשֶּ ר ה  ן -ו יֹאמ  ָחנ 

תֱאֹלִהים  ָך-אֶּ ְבדֶּ  : ע 

 '. כו חנן אשר לומר לו והיה מיותר יראה הילדים יעקב אומרו הנה

 ואמר השיב לכן, לאשה לו וימהרנה גדולה בתו מהן אחת אולי בנשים עיניו נתן עשו הנה אך

 ואינן הן נשי כי חנן מאשר אינן רואה אתה אשר הנשים את כלומר ',כו חנן אשר הם הילדים

 .בנותי

 

 עליהם כי כלומר הילדים קול בהרמת לו שאמר יהיה הילדים שבמלת טעם אל לב נשים ואם

 .עבדך את ה' חנן אשר הם, בכך נחשדת לא כי עיניך נשאת הנשים על ולא שואל אתה ודאי

 הדבר יעקב שמרחיק בראותו ויבוש, יחמדם שלא לו ברור כאילו קול הרמת בתנועת והוא

 .לו חלילה כי הנשים על שאל שהוא מלחשוב

 

 מה כל כי בעיניו חן אולמצ הוא לו אשר שכל והוא, בת ליעקב יהיה אפילו כי ,לו רמז וגם

 את ה' חנן אשר הם כי הילדים כן לא, עשו כשל יחשבו הנכסים כי רבו קנה עבד שקנה

 מלת שעל בטעם כיוון אפשר זה וגם. ה' מאת אלי חנונים הם עבדך היותי שעם כלומר ,עבדך

 כי הנכסים מסוג אינן כלומר הילדים באומרו קול כמרים שכיוון מה רמזה שהתורה הילדים

 '.כו חנן אשר הם

 

ָ ו  ֲחוֶּין ן ו ִּתְשּת  ְשָפחֹות ֵהָנה ְוי ְלֵדיהֶּ ְשןָ ה   : ו ִּתג 

ם ז ש ג  ש יֹוֵסף ְוָרֵחלֵלָאה ִויָלדֶּ -ו ִּתג  ר ִנג  ח  ֲחוּו ְוא  ֲחוּוו ִיְש  יָה ו ִיְשּת   : ּת 

 

 . בלבד השפחות על יורה ותשתחוין ולא וישתחו לומר לו היה

 . מיותרת הנה מלת וגם

 . וילדיה לאה ויגשו לומר לו היה ובלאה

  .ורחל יוסף באומרו מיוסף עיקר עושה ברחל למה אמם אגב טפלים היותם על הוא ואם

 . וילדיה רחל לומר לו שהיה ועוד

 . בלאה ולא ויוסף ברחל ואחר אומרו וגם

 .נגש ולא ורחל יוסף נגשו לומר לו היה וגם

 

 הוא אם וחומר קל נשאו ,עבדך את ה' חנן אומר יעקב את השפחות כשמוע כי ,ואפשר

 לב כן לא אך. לו להשתחוות הסכימו כן על, העבד שפחות אנו שכן כל לעשו עבד נעשה
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 לבדהן השפחות ותגשנה, מאמותן לפניו משוכים אמותן לפני היו ילדיהן והנה. הבנים

 אחריהן וילדיהן לפניו ראשונה הנה היות עד וילדיהן הנה וזהו, ילדיהן לפני עד ממקומן

 עיקר היו הן כי, ויןוותשתח באומרו אליהן ויהוההשתח חסיימ הזאת הקדימה ועל, במקומם

 .אחריהן נגררות וילדיהן

 

ם ז ש ג  ר לֵ -ו ִּתג  ח  ֲחוּו ְוא  יָה ו ִיְשּת  ש יֹוֵסף ְוָרֵחלָאה ִויָלדֶּ  : ֲחוּוו ִיְשּת   ִנג 

 שהיו ילדיה מקום עד ממקומה כהן לאה גם ותגש כי הוא להן שדמתה מה לאה אמנם

 ויוסף רחל אך .וישתחוו אמר אתןוהשו ועל. השפחות כמו לפניהם עצמה שתה לא אך, לפניה

 מה הוא להיתח יוסף והזכיר '.כו נגש ואחר וזהו להתקרב הוצרכו פנימה מעשו רחוקים שהיו

 בל אמו בפני יוסף עצמו ששם, עין עלי פורת בן פסוק על( יג עח רבה בראשית) ל"ז שאמרו

 בו ונסתרה אמו לפני עד נגש לבדו הוא כי ורחל יוסף יאמר כן ועל, אמו ביופי עשו יסתכל

 .ניראת אינה שבשחיה, יחד והשתחוו, מעומד בהיותו

 

ר ִמי ְלָך  ח ֲחנֶּה ה  -ָכלו יֹאמֶּ מ  ר ִלְמצֹאה  ר ָפָגְשִּתי ו יֹאמֶּ ה ֲאשֶּ  : ֲאֹדִני יֵחן ְבֵעינֵ -זֶּ

 . מיותר לך אומרו הנה

, לך להיות הם מי כלומר לך מי יאמר אך. לו הגידו המנחה מוליכי הלא שאלה זו מה שנית

 ',כו חן למצא לו והשיב. הזה בעולם פה לך מה כן לא שאם לך זה הוא מברכתי כי כלומר

 לאדוניו מנחה משלו מפריש לרבו הוא לו אשר שכל שגם עבד דרך וכאשר, אתה אדוני לומר

 י"רשב הובא - יא וישלח, ישן, תנחומא) ל"רז אמרו וכן '.כו חן למצא וזהו, בעיניו חן למצא

 אשר בקברי שנאמר המכפלה שבמערת חלקו על לו נתן הכל את כך שאחר( ה נ בראשית

 . לו ונתן מממונו כרי שעשה לי כריתי

 

 . בקרא לך מי שלש המסרה נתובכו אחשוב וזה

  .חתן פה לך מי .א

  '.כו המחנה כל לך מי .ב

  .קבר פה לך חצבת כי פה לך מי. ג

 

  :שכתבנו מה והוא

 מי וזהו, לנושאה בת ליעקב תהיהי אם כלומר, לך אלה מי ואמר בנשים עיניו נתן ראשונה כי

 . לך חתן שאהיה במה פה לך מי תהיהי הראשונה שהשאלה כלומר חתן פה לך

 והוסיף בממון עיניו נתן אז, דינה את הטמין וגם, כמפורש יעקב לו השיב כאשר יכול וכשלא

 . יאתה לך לא כי המחנה כל לך מי ואמר

 שכוונת ,קבר פה לך חצבת כי פה לך מי וזהו, הקבר על לקחו כי ריקן יצא לא מזה אך

 ריקם הוצאתני לך אלה מי שאלתי מאשר הלא כאומר הוא לך מי שאמר שמה לומר המסרה
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 אעשה אני תתן לא אם כי, לך הם מאין כי לך מי כי תוציאני לא מהנכסים, לחתן רציתני שלא

 .הקבר על והוא, לך יהיו שלא

 

 בו מכים והיו' כו וחנית חרב ןייז בעלי בדמות בעשו פגשו המלאכים מחנה כי ל"רז אמרו והנה

 שב, הכוהו לומר זה אל זה מוסיפין היו ואז, אברהם בן אני כי הניחוני אומר והיה הכאות

 שאל זה ושעל, הניחוהו אז אני ליעקב אח אמר, רבה מכה להכותו ויוסיפו אני ליצחק בן ויאמר

 במכות חן מוצא איך כי יקשה והלא .חן אולמצ יעקב והשיב פגשתי אשר המחנה כל לך מי

 שיניחוך במה חן אמצא למען רק להכותך כוונתם עיקר תהיהי לא יאמר אך. ההם הגדולות

 .אתה אחי כי באומרך

 

ר ֵעָשו יֶּש ט רלִ -ו יֹאמֶּ  : ְךלָ -י ָרב ָאִחי ְיִהי ְלָך ֲאשֶּ

ל י ר י ֲעֹקב א  ְחָּת ִמְנָחִתי  ָנא ָמָצאִתי-ָנא ִאם-ו יֹאמֶּ יָך ְוָלק  לכִ ָיִדי ִמ ֵחן ְבֵעינֶּ יָך ן כֵ -י ע  ָרִאיִתי ָפנֶּ

 : ִכְרֹאת ְפֵני ֱאֹלִהים ו ִּתְרֵצִני

ח יא ת-ק  ר ֻהָבאת ָלְך ִכיִבְרָכִתי אֲ -ָנא אֶּ ִני ֱאֹל-שֶּ נ   : חבֹו ו ִיּקָ -רֹכל ו ִיְפצ  -ִלי-ִהים ְוִכי יֶּשח 

 

 אחור ישיב לא לו שיש עם ושליט רב מלך כל כי מספיק טעם אינו רב לי יש אומרו הנה

 . מנחה

 על ומוחל שנותן הוא ואם, לו שיהיה אמר מה לו הוא כבר אם, לך אשר לך יהי אומרו. ב

 . לי אשר לך יהי לומר לו היה ברכותיו

 . הבנה משוללות תיבות הם ,נא אם נא אל אומרו. ג

 אחר דבר על שמוסיף שיראה ,ולקחת לא אך, מנחתי קח לומר לו שהיה ,ולקחת אומרו. ד

  .מידי מנחתי תקח וגם שאומר

 . לשבח טעם נתינת אינו 'כו כן על כי אומרו. ה

 . שביימת בלתי ותרצני אומרו וכן

 '. כו נא קח באומרו הקודם על מוסיף מה. ו

 . לברכה ממנחה טעמו את שנותו וגם

 . לו חידש מה לך הובאת אומרו וגם

 .בעיניו קוץ כנותן יראה 'כו חנני כי אומרו. ז

 

ר ֵעָשו  ט רלִ -יֶּשו יֹאמֶּ  : ְךלָ -י ָרב ָאִחי ְיִהי ְלָך ֲאשֶּ

 על סנייילפ או, חסרוני למלא היא מנחתך או, ימנע לא, אליו אמר עשו הנה, אמנה אך

 הברכות על סנייילפ הוא ואם. מתנותיך צריך ואיני רב לי יש הנה להעשירני אך, הברכות

 ויתן הוא עושר ראשיתם, מזה זה חלוקים יש ברכות סוגי שני הנה כי והוא .לך אשר לך יהיה

 ביד ויתן כאומרו עבדים לך יש כי לך זה גם עמים יעבדוך וכן, עושר לך והנה םאלוהיה לך
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 גביר הוי שהוא הברכות בסוף אמנם. ושפחה עבד' כו שור לי ויהי לאמר אליו שלח וכן, עבדיו

 על אומר אני כן על, לך ואדון לגביר ומחשבני לי והומשתח אתה אדרבה כי, לך אין' כו לאחיך

 אשר אך. הברכות בבות שתי שהוא לך אשר דווקא אם כי, הכל לא אך מהם לך יהי הברכות

 לך מוחל ואיני עלי שתמשול ארצה לא כי לך היהי לא זה, גביר הוי שהוא כעת לך איננו

 .זו חלוקה

 

ל י ר י ֲעֹקב א  ְחּתָ נָ -א ִאםנָ -ו יֹאמֶּ יָך ְוָלק  לִמְנָחִתי ִמָיִד  א ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶּ יָך ֵכן ָרִאיִת -י ִכי ע  י ָפנֶּ

 : ִכְרֹאת ְפֵני ֱאֹלִהים ו ִּתְרֵצִני

 על דעתך להפיס כי רוחך על יעלה לא וגם, זאת על לבבך יתחמץ אל יעקב לו והשיב

 מה כלומר( כנודע עתה פירושו ונא) נא אל הנה כי, המנחה הבאתי הברכות בי מויישנתק

 ל"רזמ הנודע והוא. אולב לעתיד אם כי הוא עתה לא, הברכות יתר כל עם לך גביר שאהיה

 עתה שאינו מה ועל כלומר נא אל אומרו וזהו, אולב לעתיד רק מותיימתק ברכות אותן שאין

 כמפורש ביניהם נודע היה זה כי אולב לעתיד ולא הזה בעולם רק חלק לך אין כי, תקפיד לא

 .תולדות פרשת

 

, אינו זה גם ,רב לי יש אמרת כן שעל מנחה שלחתי חסרונך למלא אולי כי חשבת אשר ועל

 במה בעיניך חן מצאתי נא אם יבחן בזאת כי, רציתני אם דעת למען הוא המנחה אך

 של שרו הוא פה האמור םאלוהיה כי והוא '.כו ראיתי כן על הלא כי מידי מנחתי ולקחתש

 ראהו שרו את יעקב ראה כאשר הנה כי והוא', כו פנים םאלוהי ראיתי כי אמר שעליו עשו

, בא היה הוא אף בזעם, לקראתו עשו רץ כאשר כי למעלה כתבנו והנה. נלחם זעם של בפנים

 ראיתי הלא כי אומרו וזהו, טובות ודבר כחו תשש ובהתקרבו, בעדו הגין יעקב אלוהי לולא

 לבך לגלות כן על ,ותרצני כך ואחר, עלי זעם של בפנים תייה כן כי, אלוהים פני כראות פניך

 בצל באו כן על כי א"כד, כן על כי של אמתי משמעות הוא וזה. מידי מנחתי לי קחית רציתני כי

 לג בראשית י"רש ןייע) ל"ז רמזו וכן. המפרשים לכל כמוסכם, באו כי על יאמר כאילו, קורתי

 .אמר שרו על אלוהים פה שאומרו(. יא

 

 על כי אליך מנחתי ראויה לומר קדש הוא כאן האמור םאלוהיש נאמר אם גם יתכן זה דרך ועל

 ותוהמ כיום כלומר ,אלוהים פני שרואה כמי בידך אמות פן ממך ונבהלתי פניך ראיתי כן

 יראני לא כי( לג שמות) א"כד ממנו ניצול אינו ומאז, םאלוהי פני ראות עד מת אדם שאין

 .ותרצני לי נהפכת זה כל ועם, וחי האדם

 

 בהתראותם לזה זה דורון שנותנים בלבותם ידידות מנחת רק, פיוסין מנחת אינה יאמר או

 לי אמר ומי, מנחתי קח שת הוא ראוי שאהבתני בעיניך חן מצאתי נא אם אומרו וזהו, פנים

 אתה גם כי מכיר אני ומזה, םאלוהי פני שרואה כמי בך שמחתי כן על כי הוא הלא שאהבתני
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 כמים כי אלוהים פני כרואה בעיני תייה לא רציתני לא שאם, כמראות הלבבות כי, ותרצני

 את להחניף מותר( ב מא וסוטה, לח פרק) אליעזר רבי פרקיב ל"ז כמאמרם והוא'. כו הפנים

 .השלום מפני הרשעים

 

ח יא ת-ק  ר ֻהָבאת ָלְך ִכיִבְרָכִתי אֲ -ָנא אֶּ ִני ֱאֹל-שֶּ נ  רו ִיפְ ֹכל -ילִ -ִהים ְוִכי יֶּשח   : ָּקחבֹו ו יִ -צ 

 נאמר לא יביאו, ישיבו מנחה םייוא תרשיש מלכי פסוק על( טז עח רבה בראשית) ל"רז אמרו

 יתכן וזה. אולב לעתיד אלינו להשיבה עתידים לעשו יעקב ששלח מנחה שאותה, ישיבו אלא

 כן שעל ומרגליות טובות אבנים הם בידו הבא מן ויקח( יא בובר תנחומא) ל"ז שאמרו במה

 .ההשבה מחשיב

 

 בייח היות לבלתי הוא אם, סיבה לשום המנחה מקחת תמנע נא אל אמר יעקב יתכן ובזה

 כלומר נא קח וזהו, לחזור עתידה כי תמידית המתנה אין הלא כי תחוש אל טובה להחזיק

 כל לזכור וןוע מזכרת לפניך ויהיה משלך הכל כי להיות הוא ואם. לעולם ולא בלבד היא עתה

 ולא השמים מטל לא אינו כי, משלך ולא היא ה' ברכני אשר ברכה הנה כי, אינו זה גם, השאר

 . שלי מהברכה כלומר, מנחתי את אמר ולא ברכתי את וזהו, הארץ משמני

 

  .לך הובאת אשר אחרי פני על תחזירנה לי תחשב וחרפה לך הובאת כבר כי ועוד

 

 שם משכרי שחלק הוא פה לי שיש הטוב, הבא העולם וחלקי, שחלקנו שאחר תאמר ושמא

 חנם מתנת הזה בעולם טוב אלוהים חנני הלא כי תחוש אל מזה, לך אתנהו ואיך, בה לי ניתן

 בעולם מהשכר הוא כל לי יש וכי אם כי, הבא העולם של מזכותי מקצת אפילו נכיתי ולא

 .הבא

 

 אבנים בידו הבא מן ויקח( יא בובר תנחומא) ל"ז מאמרם בהזכיר הכתובים עניין יהיה או

 אך. העדרים רק עבדיו שהוליכו נראה לא כי מהן נעשה מה לדעת וראוי. ומרגליות טובות

 עזים אך, כעסו להפר זה גם יצטרכו אם לראות לעשו מנחה בידו טובות אבנים לקח כי יהיה

 שביד העדרים על לו ואמר פנים בהתראות והנה. עבדיו ביד ויתןש מה הוא זה' כו מאתים

 אם לו השיב אז .חן אולמצ כעסך להפר שהוא חן אולמצ אמר ',כו המחנה כל לך מי עבדיו

 כעסו יופר לא רב הון ובעל ,רב לי יש הלא כי, בזה גם תמצא לא חן עדיין מצאת שלא דעתך

 כן על. חן ומצאת לי אין חימה כי הברכות הם לך אשר לך יהיה וגם, בדורון חפץ לי ואין, בזה

 מצאתי נא אם אמר כן על, ממונו ערך לפי סויילפ עדיין צריך כי ראה דבריו את יעקב בראות

 אותם, ומרגליות טובות האבנים הם מידי מנחתי את גם ולקחת', כו לך יהי כמאמרך כבר חן

 אומרו וזהו. כמפורש' כו ראיתי כן על כי לך הוא ראוי כי ,בידו הבא מן ויקח בהן שנאמר

 זה כל עם נא קח אמר כך ואחר, עבדיו שביד מה על נוסף ולקחת אם כי קח אמר ולא ולקחת
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 חנני הנה כי וזה זה אתן אם תחוש ולא העבדים ידי על לך הובאת אשר ברכתי את גם

 '.כו אלוהים

 

ָך בי ְגדֶּ ר ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה ְוֵאְלָכה ְלנֶּ  : ו יֹאמֶּ

ר ֵאָליו ֲאֹדִני ֹיֵדע   יג ְיָלִדים ר  -ִכיו יֹאמֶּ ָבָקר ָעלֹוה  צֹאן ְוה  ָחד ָוֵמתּו ּוְדָפקּום יֹו ת ָעָליִכים ְוה  ם אֶּ

צֹאן-ָכל  : ה 

ְמלָ לִ ָנא ֲאֹדִני -י ֲעָבר יד ל ה  גֶּ ֲהָלה ְלִאִטי ְלרֶּ ְתנ  ְבדֹו ו ֲאִני אֶּ י ּולְ -ראָכה ֲאשֶּ ְפֵני ע  ְיָלִדים ְלָפנ  ל ה  גֶּ רֶּ

ר ד ֲאשֶּ ל-ע   : יָרהֵשעִ  ֲאֹדִני-ָאבֹא אֶּ

 

 היה 'כו אדוני נא יעבר יעקב שמאמר אלא ,כפשוטן אלו פסוקים שאין ל"רז הסכימו הנה

 אדוני נא יעבר יעקב לו ושהשיב, בעולמך עמך שותף שאהא אני מבקש עשו לו שאמר על

  '.כו

. עשו הר את לשפוט' כו מושיעים ועלו שהוא שעירה אדוני אל אואב אשר עד אמרו וכן

 בלתי שהוא לנגדך ואלכה מאי, יחד ללכת הוא ונלכה נסעה שאם להם שהוקשה, ויהיה

 לשבת הארץ אותם ישא לא פן אליו קרוב לנגדו שיהיה הוא שאם. בהליכה שותפות מורה

 . לנגדו ילך שיעקב ולא יעקב לנגד ילך שהוא יאמר למה, יחדו

 אחיו את שאיש יחד יהיו הוא טוב טוב כן על ואדרבא רכים הילדים כי תשובה זו מה. ב

 . יעזורו

 . אחד יום ותדפקם לומר לו היה עשו אם שידפקום הם מי ,ודפקום אומרו. ג

 . שידפקום יחוש למה וגם

 . הבקר מזכיר למה הצאן כל ומתו הוא ענייןה שגזרת שאחר .ד

. עליו היות יוסיף ומה יתן מה הצאן ימותו פן הוא שמוראו אחר כי, מיותר הוא עלי אומרו כי .ה

 .ד"בס דרכנו פי על ישבוישית במקרא דקדוקים קצת יש וכן

 

 נמשלו האומות כי רבים במקומות( כב כא רבה במדבר) ל"רזמ לנו הנודע אל לב בשום והוא

 . לצאן וישראל. החג פרי ענייןכ לפרים

  שונם:לה וז( יז עח רבה בראשית) במדרש ל"ז מאמרם בהזכיר העניין אל אוונב

'. כו צאני ואתן א"כד, ישראל אלו והבקר והצאן. ואהרן משה אלו רכים הילדים

 .כ"ע קיסר אדריאנוס בימי הצאן כל ומתו. ה' חסדי לולי ודפקום

 

 שגם מנין קשה עדיין אך הצאן על רק ראיה מביא אינו ישראל אלו והבקר והצאן אומרו והנה

  ?ישראל הם הבקר

 אמר עשו הנה כי ענייןוה, הבקר על ולא הצאן על רק ישראל אלו לומר כוונתו שאין ודאי אך

 שהיה, עשו את לברך לבו על בעלות יצחק בכוונת שכתבנו במה ודעתו ',כו ונלכה נסעה
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 ולא. אדום ביד ארבעתן שיהיו יותוהגל בארבע פעמים ארבע ישראל על אדום את להשליט

 כאשר והיה כאומרו עצמו מצד חלקו הוא כי בלבד הרביעית בגלות בשליטתו רק לו והוש

. ישראל על שליטה לאדום אין אדום גלות שקודם מה על אך, ד"בס שם כמפורש' כו תריד

 זה שאחר פסוק על( שם) ל"ז שאמרו כמו בשותפות יחד נסעה מעתה הנה עשו אמר והנה

 הוא הנזכר במדרש דרכנו ולפי, יעקב של בעולמו שאמרו אלא. עמו שותפות לו היות בקש

 יאמר אחיו אל איש כי וקיום התהלכות לנו יהיה כי ונלכה, הזה בעולם בשותפות יחד נסעה

 אתקומם אז כי שליטתי היא אז כי, הרביעית בגלות לנגדך ואלכה לסוף כי, בזאת אך. חזק

 .נגדך

 

ר ֵאָליו ֲאֹדִני ֹיֵדע  ִכי יג ְיָלִדים ר  -ו יֹאמֶּ ָבָקר ָעלה  צֹאן ְוה  ָחד ָוֵמתּו ּוְדָפקּום יֹוי ֹות ָעלָ ִכים ְוה  ם אֶּ

צֹאן-ָכל  : ה 

 הנהגת עול מהעמיס רכים ואהרן משה הם הילדים הלא כי אפשר אי ואמר יעקב השיב אז

 אלי תאמר ואם'. כו לבדי אוכל לא אמר לבדן ישראל על אפילו כי, יחד אומות שתי וקיום

 בגלות שליטתך זמן אובב אך, כעת יהיה זה הנה. שכמי על אותן ואשא זכותי שאשתף

 תחזק להיבתח אלי בהתחברם כי, ישראל כל יסתכנו בביתר קיסר אדריאנוס בימי הרביעית

 אומרו וזהו, חלילה שריד השאיר בלתי עד כך כל ידם תגבר שליטתם עת אושבב כך כל ידם

 האומות שתי ואם, פרים נקראים םישהגוי אדום מלכי שהם הבקר עם ישראל שהם והצאן

 כל ומתוש עד ידם תחזק כך כל הנה, בזכותי ידם שאסמוך עלי תןיישעל עלי עלות נהייתה

 ושעור. הצאן כל ומתוש עד הנזכר הצאן את ודפקום הנזכר הבקר כלומר ודפקום וזהו ,הצאן

', כו והצאן אמר לנגדך ואלכה אומרו ועל ,רכים הילדים אמר ונלכה נסעה אומרו על הכתוב

 .הצאן כל ההוא בזמן ומתו עלי עלות ובקר צאן יהיו מעתה אם

 

ְמלָ לִ ָנא ֲאֹדִני -י ֲעָבר יד ל ה  גֶּ ֲהָלה ְלִאִטי ְלרֶּ ְתנ  ְבדֹו ו ֲאִני אֶּ י ּולְ -ראָכה ֲאשֶּ ְפֵני ע  ְיָלִדים ְלָפנ  ל ה  גֶּ רֶּ

ר ד ֲאשֶּ לָאבֹ -ע   : ֲאֹדִני ֵשִעיָרה-א אֶּ

, אחרון אני כי ,עבדו לפני וזהו הזה בעולם להיתח ושררה אדנות לנהוג אדני נא יעבר אך

 . הבא בעולם שחלקי

 

 כלל הזה בעולם חלק להם שאין כיון הזה העולם צער לסבול לבדי אוכל שלא תאמר ושמא

 תהיה כי ונלכה נסעה כמאמרך הזה בעולם עמך שאתחבר טוב טוב ולכן כלומר, מויייתק ואיך

 ואני כי צריך אין הנה, הזה בעולם לי טיביי לך ומאשר חלקך הוא כי הזה בעולם לעזור מעיר

 על הנה, העולם בזה חלק לי שאין עם בגליות עמוד שאוכל ומה הזה בעולם לאטי אתנהלה

  :מזרעי יעדרו שלא אתנהלה יותוזכ שתי ידי

 אהלים יושב כי תורה שהיא לפני אשר המלאכה לרגל וזהו דור בכל תבצר שלא זכות. א

 , היה אהלים יושב כי לפני אשר מלאכה שהיא בתורה המתהלכים זרעי כי ואמר. היה
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  ,הילדים ולרגל וזהו חטא בו שאין הבל רבן בית של נוקותית זכות וגם

' כו מושיעים יעלו זמן שהוא שעירה אדני אל אושאב זמן עד אתנהלה אלו יותוזכ שתי ידי על

 .עשו הר את לשפוט

 

ִציָגה טו ר ֵעָשו א  ה אֶּ אֲ ָהָעם -א ִעְמָך ִמןנָ -ו יֹאמֶּ ר ָלָמה זֶּ ר ִאִּתי ו יֹאמֶּ  : י ֲאֹדִניֵחן ְבֵעינֵ -ְמָצאשֶּ

 גדול כי הנתינה אחר כאשר זכותם ואין תורה ניתנה לא עדייןש כך ובין כך בין עשו ויאמר

 מן עמך אציגה ,כעת אינן הנזכרות יותוזכ שהשתי באופן( א לא קדושין' )כו ועושה המצווה

  :טעמים שני והשיב. בו חלק לך שאין הזה בעולם לעזר לך יהיו אתי אשר העם

 , אטריחך זה למה אחד

 .בעיניהם לא אך אדוני בעיני הוא חן אמצא שאם ועוד

 

ן ְבֹבאֹו ִמפ   יח ע  ץ ְכנ  רֶּ ר ְבאֶּ ם ֲאשֶּ ן ו ָיבֹא י ֲעֹקב ָשֵלם ִעיר ְשכֶּ תָרם ו יִ אֲ ד  ן אֶּ  : רְפֵני ָהִעי-ח 

ת יט ן אֶּ ת -ו ִיקֶּ ְלק  ה אֲ חֶּ ָשדֶּ ר ָנָטהה  ד ְבֵני ָשם ָאֳהלֹו-שֶּ ם ְבֵמָאה ְקִש  ֲחמֹור ֲאִבי-ִמי   : יָטהְשכֶּ

ב כ צֶּ  :ֹו ֵאל ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאלל-ם ִמְזֵבח  ו ִיְקָראשָ -ו י 

 

 ל"ז שאמרו למה ואפילו. שלם שבא הודיעו צורך מה לב לשים ראוי .שלם יעקב ויבא

 אשר אומרו וגם. אז זו הודעה צורך מה, בממונו שלם בגופו שלם( ה עט רבה בראשית)

 השדה חלקת ושקנה העיר פני את ויחןש הודיעתנו צורך מה וגם. מיותר הוא כנען בארץ

  .קשיטה במאה

 ושבתי פסוק על פירשנו למעלה והנה. ישראל אלוהי יתברך הוא אותו קרוא עניין מה וגם

 יתרון יתברך הוא לו יעשה אביו בית אל בשלום בשובו כי יעקב שבקש' כו אבי בית אל בשלום

 יצחק עליו נוסף, מותו אחר היה אך עליו שמו את יתברך הוא כנה אברהם הנה כי, אבותיו על

 אביך אברהם אלוהי אנכי באומרו והוא, כמת חשוב סומא היותו על היה אך וייבח שהיה

 החסד זה אלי אך. סומא ובהיותו וייבח יצחק ואת מותו אחר אברהם את שהוא יצחק אלוהיו

 סומא שהיה כאבי לא, פגם שום בלי בשלום ושבתי כי יצחק על גם יתירה עמדי תעשה אשר

. ייבח יעקב אלוהי ליקרא עלי שמו ה' שיכנה םאלוהיל לי ה' והיה זה כל ועם בשלום רק

 אביו בית אל בשובו בגופו שלם יעקב ויבא הנה כי, יתברך הוא לו עשה כן, הוא שאל וכאשר

 חשוב כן גם שהוא עני היה לא וגם. אביו בית שם אשר כנען בארץ אשר שכם עיר שהוא

 פני את ויחן עשרו ומרוב, לעשו נכסיו נתן לא עדייןש ארם מפדן בבואו היה הנה כי כמת

  קנות עד מוותר והיה רבות מתנות להם שנתן העיר

 

ת יט ן אֶּ ר חֶּ -ו ִיקֶּ ה ֲאשֶּ ָשדֶּ ת ה  ד ְבֵני ָשם ָאֳהלֹו-ָנָטהְלק  ם ְבֵמָאה ְקִש  ֲחמֹור ֲאִבי-ִמי   : יָטהְשכֶּ
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 וממונו בגופו שלם שהיה זה כל ועם. קשיטה במאה הלווא שם לנטות כדי השדה חלקת

 ישראל אלוהי יתברך הוא ליקרא עליו שמו כנה מזבח הציב כאשר, כמת חשוב בלתי וייבח

 .וייבח

 

ב כ צֶּ  :ֵהי ִיְשָרֵאללֹו ֵאל ֱאֹל-ִמְזֵבח  ו ִיְקָראָשם -ו י 

 ודם בבשר אמונה אין כי יאמין לא בקדושיו הן והלא ככה יתברך עשה למה איש יאמר ולבל

 אל שרה כי, אל רק אנשים כיתר נש בר דין לית לומר אל לו ויקרא ואמר הקדים לזה, הםייבח

 כן שעל, למעלה שכתבנו כמו אל כח לא אם לו יכול אדם כח שאין עשו של שרו והוא םאלוהי

 ואם, עשו של שרו רוגז דתימ היא םאלוהי את שזועם כאל היו שפניו פניאל המקום שם קרא

 וזהו. כמדובר כמת חשוב היות בלתי וייבח ישראל אלוהי ליקרא עליו שמי אכנה הוא ראוי כן

 .עליו יכונה ישראל אלוהי כן ידי ועל אל לו ויקרא

 

 כי ,ארץ דרך ללמדנו התורה באה כי הואו' כו דינה ותצא, שלמטה מה אל מקושר ,יאמר או

 לראות יצאת יעקב בת דינה הלא כי, טהור בלתי מקרה יקר פן יצאנית אשה דרך ומר רע

 לא, נזקה גרמת היו הנה כי, ולומר לדבר, הקרובות בותיהס והנה. ונאנסה הארץ בבנות

 כמקרים הלא כי ,יעקב בת את לתפוס התימה מן אינו איש יאמר כי המה הלא, בה יצדקו

 . חשיבותם ידעו ולא יכירום לא אשר במקומות דרכים להולכי יקרה ההם

 . בותיהס מן בהילס אביה עם המקום אנשי לב נכון לא אולי שני טעם או

 יושבי בעיני כבודו ותקל הנערה אבי ה' בעיני טוב ולא עון בלא סוריןיי אין כי שלישי טעם או

 . גורם זה ולא זה לא כי ותודיענו תורה הקדימה כן על. ה'ל אשם אשום כי הארץ

 כנען בארץ אשר שכם עיר פגם שום בלי שלם יעקב ויבא הלא כי איננו האחד הטעם אם כי

 לא לו נזדמן לא ההוא הדרך ובכל, ארץ ממרחקי ארם מפדן בבואו חפצו ומחוז מולדתו ארץ

 . לו גרם זה לא כי הנה, חפצו מחוז אל הגיעו עד רע פגע ולא שטן

 ל"ז שאמרו כמו עשה למדינה שהנחה העיר פני את ויחן אדרבא כי השני מטעם לא וגם

 המקום אפילו הנה כי שכם אבי המלך בעיני וגם, הארץ עם בעיני היה טוב כי( ו עט שם)

  .קשיטה במאה ממנו קנה אהלו שם נטהש

 לו ויקרא מזבח שם ויצב הנה כי, היה םאלוהיה בעיני טוב הלא כי השלישי מהטעם לא וגם

 .הנזכר הדרך על ישראל אלוהי שהוא מי אל יתברך הוא

 

 בן חנינא רבי בימי היוצא קול בבת יתברך מאמרו על מאמרנו' כו לו ויקרא אומרו יהיה או

, שבת לערב שבת מערב חרובין בקב לו די בני וחנינא בני חנינא בשביל נזון העולם כל דוסא

 לאכול תורתו פירות חנינא מרבי יבצר לא כי יתברך הוא שאומר הוא שדעתנו( ב יז ברכות)

 לנו נרפא שבחבורתו אלא, הבא לעולם לו מתייק והקרן הזה בעולם עתיק ולמכסה לשבעה

, בני חנינא בשביל זוןינ כולו העולם כל אומרו וזהו, זולתו על בזכותו להשפיע עצמו שמצמצם
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 וטוב לו יפה שמצטמק מה ידי שעל, חרובין בקב לו די כי הוא, לזה המיוחד זכותו הוא ומה

 . בזכותו כולו העולם את כזן יתברך בעיניו ויחשב בו תלוי העולם כל יישח באופן, לעולם

 

 יעקב כן, יבנה עולם אל בחסד כאשר כי לומר ,אל ליעקב לו ויקרא יאמר יתכן זה דרך ועל

 ישראל אלוהי אל לו ויקרא אומרו וזהו, םאלוהי דתיבמ עמו מתנהגה' ואני, זה בתואר יתואר

 בתואר עמו מתנהג יתברך היותו ידי על אל כתואר עולם םייומק בונה אל ליעקב שקראו

 כן ואם בעצם ה' בעיני גם היה טוב כי הנה .ישראל אלוהי שהוא וטלטולים סוריןיבי םאלוהי

 .לה גרמה יציאתה כי דינה ותצאש אם כי זה אין בתו את לאנוס נבל חרפת לו גרם מי איפה

 

  לד פרק

ת א ר-ו ֵּתֵצא ִדיָנה ב  ץ ֵלָאה ֲאשֶּ  : ָיְלָדה ְלי ֲעֹקב ִלְראֹות ִבְבנֹות ָהָארֶּ

 נערות גם ומה נשים דרך שאין מה יצאנית להיות כמוה קדוש מזרע יפלא הלא .דינה ותצא

 ותצא כדכתיב יצאנית אמה מה לאה בת אומרו שזהו( א פ שם) ל"רז אמרו והנה. בתולות

 . בעלה לקראת יצאת אמה כי דומה אינו עדיין אך'. כו לקראתו לאה

 לכן. מספיק אינו יצאנית היותה דתימ אל עדייןו, נתפסה מעשו שמנעה דבר שעל אמרו עוד

 הודעה אל לב בשום והוא ',כו לאה בת באומרו לדבר טעם טוב לתת התורה באה כי אחשוב

  :טענות שלש שתים תתן אך .ליעקב אותה ושילדה לאה בת שהיא זו

 בן כי בת ילדה ואחר פסוק על( א ס ברכות) ל"רזמ כנודע הוא 'כו לאה בת באומרו אחת

 רחל תגרע בל לנקבה תתהפך רחמים לאה בקשה תמים מזכר הורתה שאחר אלא, תהיהי

 . שבטים עשר השנים להשלים אחד רק תלד שלא מהשפחות

 מן אינו זכר רשהושש מי ולכן, כך אחר שנתהפכה אלא זכר יתהיה בהורתה דינה כי הנה

 דינה ותצא אומרו וזהו, שורשו אחר הולך דבר וכל הזכרים יעשו כן כי יצאנית תהיה התימה

, עשאה זכר הוא כי, יעקב של ולא לאה של היא בת היא אם הלא כי יציאתה על תתמה ואל

 לאה בת אומרו וזהו בהריון לא אך בלידה הוא ליעקב בת היות כי לומר ליעקב ילדה אשר כי

 .יצאנית היותה על תתמה אל כן ואם ,ליעקב ילדה אשר

 בבנות לראות רק, עם בחורי לראות בה ולהתהלך בארץ לשוט כיוונה לא הלא כי שני טעם

 .הבנות עם דעתה לערב הארץ

 

ן ב ם בֶּ ְרא ֹאָתּה ְשכֶּ ִחִּוי חֲ -ו י  ח ֹאָתּה ו יִ מֹור ה  ץ ו ִיּק  ב ְנִשיא ָהָארֶּ נֶּ אֹ ְשכ   : הָ ָתּה ו ְיע 

 בן שכם אותה ראה לולא הלא כי. תאחז פן לבה שתה לא כי בעצם תאשם לא בזאת וגם

 יפגשנה ידעה והידוע, זולתו לבו אל יערב שלא מה נתפסה לא היא הארץ נשיא שהיה חמור

 . המלך בן
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 יתבענה רק לב על יעלה לא, בה יפגוש לחוש לה היה חלוקה בטבע אם שגם אם כי עוד ולא

. אנוש חשב לא זה כי ויענה אותה וישכב אותה יקח עובר שכשטף לא אך, ואחיה מאביה

 '.כו וישכב' כו וירא וזהו

 

ת ג ְפשֹו ְבִדיָנה ב  ק נ  תי ֲעֹקב ו יֶּ -ו ִּתְדב  ב אֶּ ֲעָר ו  -ֱאה  נ  לה  ֵבר ע  ֲעָר -ְיד  נ   : ֵלב ה 

 בדינה נפשו ותדבק כי, עמו ברית כרתה לא כלי שעשאה שעם, תאלוהי התורה והודיעתנו

. אהבתו לא היא אך הנערה את ויאהב וכן. לקדושתה בו נפשה דבקה לא היא אך, יעקב בת

 והיא יעקב בת היותה עם כי האשה יציאת רעת גדלה מה התורה למדתנו כי ענייןה כללות

 לה יקרה לבלתי לה והוש לא, טובה בלתי הייפנ מכל ומסולקת עצמה מצד קדושה היא גם

 תחת הזאת המכשלה כי כמוה תרחק לא אשר אשה כל גם ומה. יטמאנה טמא ומר רע מקרה

 .ומכופלת כפולה ידה

 

 . למודים שלשה התורה למדתנו יתכן עוד

, מטמא טהור יתן מי כי, הארץ ייגו לנפש ישראל זרע נפש בין להבחין הוא הלא גדול עיקר .א

  :בחינות בשלש וזה

 . ולטמאה בקדושה הדבק לחשוק טמא דבר כל טבע כי אחת

 לנגדיות, להיתח ויטמאנו זוהמא בו יטיל עד קדוש בדבר לידבק הטומאה תוכל לא כי שנית

 . איכותם

 גם במטמאו הטהור ידבק לא, בטהור המטמא וידבק הוטמאה אשר אחרי גם כי שלישית

 . זוהמא בו הטיל אחרי

 זוהמא בה ולהטיל לטמאה חשק ומיד טמאה נפש בעל שכם אותה וירא הכתובים עניין וזה

  .ויענה אותה וישכב בה לידבק

 בה שהטיל ויענה אותה וישכב טימאה אשר עד כי לומר' כו נפשו ותדבק אמר השנית ועל

 . במינו כמין שנמצא בה נפשו דבקה לא, כפולה זוהמא

 . בו נפשה דבקה לא היא אך בה נפשו דבק הוא כי, בזה כן גם הורה והשלישית

 הנערה לב על לדבר והוצרך. בתמר כאמנון בה קץ ולא הנערה את ויאהבש אם כי עוד ולא

 .הטבע לפי הוא ונהפוך, כלי שעשאה עם פיוסין דברי

 

 בו מלקשר בתו נפש קדושת כח תעצור לא פן יעקב ראיינת השלישית הבחינה מן והנה

 אשר ידי על פן חש כי והוא 'כו טמא כי שמע ויעקב הכתוב מאמר וזה, ותאהבהו אהבה

 והחריש כן על. תמאן אחריה ישלח ואם, בו נפשה ותדבק בעצם במינו כמין נעשה הוטמאה

 .הלום ועצה דבר ויתנו 'כו
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 מה כי בנפשה נפשו דבקה לא זוהמא בה שהטיל גם כי, לטהורה טמאה בין מה ראו ,כיוון גם

 זה וגם ,בדינה נפשו ותדבק וזהו, הזוהמא בו שהוטלה בגופה נפשו אם כי הבר את לתבן

 שאם הנערה את ויאהבש נמשך הלז השווי ידי ועל, מעשו החביאתה אשר יעקב בת להיותה

 וזהו, פיוס קבלה כן ידי ועל, כנודע ויםוהש בין אלא הותתהו לא כי אהבה תהיהי לא כן לא

 .הנערה לב על וידבר

 

ר  ד לו יֹאמֶּ ם אֶּ חֲחמֹור ָאִבי-ְשכֶּ ת-ו ֵלאֹמר ק  ְלָדה -ִלי אֶּ י   : זֹאת ְלִאָשהה  ה 

ת ה ע ִכי ִטֵמא אֶּ תִדיָנה ִבּת-ְוי ֲעֹקב ָשמ  ה וְ ִמְקֵנהּו ב  -ֹו ּוָבָניו ָהיּו אֶּ ֱחִרש י עֲ ָשדֶּ דהֶּ  : םֹבאָ -ֹקב ע 

לְש -ו ֵיֵצא ֲחמֹור ֲאִבי ו ם אֶּ ֵבר ִאּתֹוי  -כֶּ  : ֲעֹקב ְלד 

ה כְ -ּוְבֵני י ֲעֹקב ָבאּו ִמן ז ָשדֶּ ְצבּו ָהֲאָנִשים ו יִ ה  ר ָלהֶּ ָשְמָעם ו ִיְתע  ָבָלה ָעָשה ם ְמֹאד ִכי נְ ח 

ת ב אֶּ הי  -תב  -ְבִיְשָרֵאל ִלְשכ   : ֲעֹקב ְוֵכן לֹא ֵיָעשֶּ

ְפשֹו ְבִבְּת  ח ם ְבִני ָחְשָקה נ  ֵבר ֲחמֹור ִאָּתם ֵלאֹמר ְשכֶּ ם ְּת ו ְיד   : הָתּה לֹו ְלִאשָ  ָנא אֹ נּוכֶּ

ְּתנּו ֹאָתנּו ְבֹנֵתיכֶּם ִּתְּתנּו ט ת-ְוִהְתח   : םְקחּו ָלכֶּ ִּת ְבֹנֵתינּו -ָלנּו ְואֶּ

 

 שבינו דברים הוא הכל כי הילדה את לי קח אומרו עם צודק בלתי הוא לאמר אומרו הנה

 . לבינו

 . הדבקים בין נכנס יראה 'כו שמע ויעקב פסוק כי. ב

 הוא ונהפוך, מאד להם ויחר כך ואחר מעט התעצבו להיתח כי נראה', כו ויתעצבו באומרו. ג

 . ושוכך הולך כן ואחרי מאד האיש אף יחרה להיתח אדרבה כי

 של כדרכה לקצר לו היה וטוב המלות ומשנה ומשלשו ענייןה שכופל ',כו נבלה כי אומרו. ד

 . תורה

  .יעשה לא וכן שאומר נבלה עשות טוב כי לב על עולה היה האם ,יעשה לא וכן אומרו. ה

 . ליעקב מישראל טעמו את שנותו .ו

 המה כי לזולת לאמר ואינה מיותרת לאמר מלת כי, לאמר אתם חמור וידבר אומרו. ז

 . היו יחד שם ואביהם

 כגוי רק, הרעה מעשה על נותן הוא התנצלות איזה', כו נפשו חשקה בני שכם אומרו. ח

 . לאשה אותה לשאול בא עשה צדקה אשר

 [. מיותר] נא אומרו. ט

 .ונדבות הבטחות יתר כל וכן, עשה אשר הנבלה על 'כו אותנו והתחתנו באומרו מתקן מה. י

 

ל ד ם אֶּ ר ְשכֶּ חֲחמֹור ָאִבי-ו יֹאמֶּ ת-ו ֵלאֹמר ק  ְלָדה -ִלי אֶּ י   : זֹאת ְלִאָשהה  ה 

 ונשאלה לנערה נקרא ואחיה אביה יאמרו פן שכם חשש, הנערה לב על דבר טרם הנה אמנם

 לאביה לאמר אביו אל שכם ויאמר כך ואחר הנערה לב על וידבר להיתח כן על, פיה את

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 543                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 עת היה שלא לבה על דבר טרם כן שאין מה, לאמר הכושר שעת ראה שעתה כלומר, ואחיה

 .דבר לאמר

 

. שבלבה מה היא שתאמר, לאמר כדי אביו אל בפניה דבר הנערה לב על שבדברו יאמר או

 את תגלה לאשה לקחתה בה חפץ כי בשומעה אז כי 'כו הילדה את לי קח הוא לו שאמר ומה

 את לי קח וזהו, ילדה עודנה כי אביה מאת לקחתה צריך מרוצת שהיא גם כי ואמר. לבה

 .הנערה את אמר ולא הילדה

 

ת ה ע ִכי ִטֵמא אֶּ תיָנה ִבּתֹו ִד -ְוי ֲעֹקב ָשמ  ה וְ ִמְקֵנהּו ב  -ּוָבָניו ָהיּו אֶּ ֱחִרש י ֲעקֹ ָשדֶּ דהֶּ  : ֹבָאם-ב ע 

  :טעמים לשני הוא ששתק ויעקב

 ממהר היה יטמאנה טרם היה שאילו, נעשה וכבר בתו דינה את כבר טמא כי שמע כי .א

. יחרידם ולמה, בשדה מקנהו את היו ובניו כי יאחרו לא בניו כי עודו. יטמאנה טרם להוציאה

 .בואם עד אם כי החרישל בלבו היו לא אך

 

 כי והוא, אביו דברי בתוך כנסויוה חמור לדברי שכם דברי שבין מה אל לב בשום ,יאמר או

 עלי הרבו כמאמרו יקרים בדמים לקחתה חפץ, יחשיב לא זהב, בה נפשו דבקה מאשר שכם

 יקח כי א"כד בכסף היא קיחה ולשון כסף בלא הוא מתנה לשון כי אמת והן'. כו מהר מאד

. ומוכר לוקח לשון וכן( א ב קדושין) עפרון משדה קיחה קיחה כנלמד, בכסף שהוא אשה איש

 בדמי לקנותה שהיא לשיודו הקרובים דברים, לאביה לאמר כדי אביו אל אמר שכם והנה

 לשון להם הוא גם לאמר פיהו ישכיל מזה למען, בכסף לקיחה לשון שהוא לי קח, ומתן מוהר

 אין חנם שהוא אותה נא תנו אמר רק עשה כן לא שאביו אך. חנם ולא יקרים בדמים מקח

 חן אמצא ואמר אביו דברי בתוך קפץ כן על, חנם לתת ימאנו פן חש כך שכם וכשמוע. כסף

 יקרים בדמים אם כי חפץ אני חנם ולא', כו עלי הרבו, אלי שתאמרו מה בכל לי אותה בתתכם

 .ד"בס ביאורו אויב כאשר

 

 את או אביה את, אדבר מי את בלבו אמר ',כו לי קח אביו את בצוותו כי העניין אל ונחזור

 היה בעיר כי שמע הלא כי, סיילהתפ קרוב הוא כי באומרו הזקן אל לדבר לבו אל ויתן, אחיה

 שתהיה חפץ אולי חמור אמר כן על' כו והחריש' כו טמא כי שמע ויעקב אומרו וזהו ,והחריש

  – כן על. שידעה אחר לאשה לבני

 

לְש -ו ֵיֵצא ֲחמֹור ֲאִבי ו ם אֶּ ֵבר ִאּתֹוי  -כֶּ  : ֲעֹקב ְלד 

ה כְ -ּוְבֵני י ֲעֹקב ָבאּו ִמן ז ָשדֶּ ְצבּו ָהֲאָנִשים ו יִ ה  ר ָלהֶּ ָשְמָעם ו ִיְתע  ָבָלה ָעָשה ם ְמֹאד ִכי נְ ח 

ת ב אֶּ הן לֹא י ֲעֹקב ְוכֵ -תב  -ְבִיְשָרֵאל ִלְשכ   : ֵיָעשֶּ
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 ובאו ערב עדי אולב להם היה לא כי ויהיה ,כשמעם השדה מן באו יעקב ובני ידבר וטרם

 כי, כך כל התפעלו כולם לא כי אפשר, מיותר שהוא האנשים ובאומרו ,כשמעם אז יום מבעוד

 שהיו השאר כן שאין מה, שנה ג"י בני שהיו הגדולים שלשה שהם אנשים לכלל באו אשר אם

 . שנים עשר כבן הגדול קטנים

 .אחיו אל איש ויאמרו א"כד אנשים תאר בהם שנאמר ולוי שמעון על האנשים יאמר או

 

 ויתעצבוש מה ואמר ופירש ,מאד להם ויחר אחר ומצד האנשים ויתעצבו אחת ומבחינה

 חשיבותו גודל וכפי ,ישראל שמו הוסב עתה כי ,בישראל עשה נבלה כי על הוא האנשים

, ישראל שנקרא משכם נעדרה זו הדרגה דעת אם וגם. שייהמתב לפי הכל כי הנבלה תגדל

 שהוא ויתעצבוש מה וזהו .יעקב בת את לשכב וזהו יעקב בת לפחות מהיות יבצר לא הלא

 מפאת בין ישראל היותו מפאת בין כדרכה שהוא אותה וישכבש מה על שהוא 'כו לשכב

 שהוא כדרכה שלא שהוא יעשה לא שוכן מה על הוא מאד להם ויחרש ומה. יעקב בת היותה

 .ויענהש מה

 

ם  ח ְפשֹו ְבִבְּתכֶּ ם ְבִני ָחְשָקה נ  ֵבר ֲחמֹור ִאָּתם ֵלאֹמר ְשכֶּ  : הּה לֹו ְלִאשָ ָנא ֹאתָ  נּוְּת ו ְיד 

 היו ואדרבה אפם חרון כסות לבלתי בחורים שדרך ועם כשמעם השדה מן באו כי ובראותו

 עצר יורש הוא כי לב שתו כי, השיאתם החמדה כי בלבו אומר אתם וידבר אז, כמחרישים

 היה הנה לומר' כו חשקה בני שכם לאמר אתם דבר אז. לו אותה תתה וטוב הארץ נשיא

 כי האמת כן לא אך, מעשהו זר לעשות ותלהטהו בו בערה גופני חשק אש כי לחשוב אפשר

 יש קדושה ניצוץ איזה אולי כי בבתכם נפשו חשקה כי רוחני חשק רק היה גופני חשק לא

 כי הוא לאמר שראוי מה כלומר לאמר אומרו וזהו, הקדושה משורש בבתכם וחשקה בנפשו

 ויענה אותה ששכב אחר בה קץ היה גופני חשק היה אם כי והראיה, גופו ולא נפשו חשקה

 ותוותא ששבעה אחרי בקשה לשון נא תנו אני אומר אדרבה זה אך, בתמר אמנון כמעשה

 .תינפש ותותא רק זאת אין אך, לאשה לו אותה

 

 נבלה יעשה ולא אישות דרך ממנו יתבענה ישגלנה טרם היה טוב הלא תאמרו אם, יאמר או

 הלא שנאנסה אחר עתה אך, לו תהילת ממאנים תםייה אולי אז כי הוא ענייןה הלא, זו

 שאין מה, עתה נא כלומר אותה נא תנו אומרו וזהו, כרחו בעל לאונס לתתה הוא בנמוסיכם

 אותה נא תנו אומר אני ועתה, שלחה יוכל שלא להכריח דרככם אם כי עוד ולא. מקודם כן

 .בקשה דרך

 

 אחרי הוא שני וזווג, הזה לעולם בואן מטרם הנפשות מפאת ראשון זיווג יש הנה, יאמר או

 בני שכם הנה מאמרו וזהו. נפשו זווג בת היא אשר את איש יקח כי הוא והצודק. בגופים בואן

 ,בבתכם מאז יחס לו היה, גוף משולל נפש מהיותו כי יורה, גופני חשק ולא נפשו חשקה
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. היא שלו כי לו אותה שני ווגיבז עתה נא תנו לכן, החשק הוראת לפי לפלוני פלוני בת שאמרו

 רחהוכ בעל שנטלנו אחת על הנה. הנבלה על חרפתכם את תוליכו אנה כי תאמרו ושמא

  – כי, בנות רבות אתם תקחו

 

ְּתנּו ֹאָתנּו ְבֹנֵתיכֶּם ִּתְּתנּו ט ת-ְוִהְתח   : םְקחּו ָלכֶּ ִּת ְבֹנֵתינּו -ָלנּו ְואֶּ

 .רשותנו בלי לכם תקחו בנותינו אך, תתנו רק, בזאת כאשר נקח לא בנותיכם' כו והתחתנו

 

ם ְשבּו ּוְסָחרּוָה  י ץ ִּתְהיֶּה ִלְפֵניכֶּ   : ּהזּו בָ ְוֵהָאחֲ ְוִאָּתנּו ֵּתֵשבּו ְוָהָארֶּ

 הפרש היה ההם בזמנים דברים לכמה כי .תשבו ואתנו וזהו לתושבים רק לגרים תחשבו ולא

 .(שרה ייח פרשת ריש כדלעיל) בה וכיוצא קבר אחוזת ענייןכ לתושבים גרים בין

 

 הארץ הנה יאמר אפשר, לפניכם הנה אמר ולא עתיד לשון לפניכם תהיה והארץ ומאומרו

 כי היא הלא עושה אני הטבה ומה. לזרעכם לכם ניתנה כנען ארץ כי לפניכם להיות עתידה

 .בה האחזו ומעתה וסחרוה שבו

 

ל יא ם אֶּ ר ְשכֶּ ְמ -לָאִביָה ְואֶּ -ו יֹאמֶּ יָה אֶּ חֶּ ֵּתןֵחן ְבֵעינֵ -ָצאא  י אֶּ ר ּתֹאְמרּו ֵאל  ם ו ֲאשֶּ  : יכֶּ

 באומרו אבי שמדברי אם כי זה אין אמר, אביו את להשיב מחרישים עודם כי שכם ובראות

 לשון שאמר וגם, בעציצו שישתה אותה לאונס בתו הנותן כדרך לו שיתנוה יראה 'כו נא תנו

 כמטילים ולא בעיניכם חן אמצא רק, אבי דבר כן לא אמר לכן. מחיר ובלא כסף בלא מתנה

 .אתן אלי תאמרו ואשר אם כי חנם בקחת חן המציאת אין וגם. עלי אותה

 

 עצמו שהשפיל על לנותן חשוב האדם שיחשב, חשוב לאדם מתנה הנותן דרך כי כיוון עוד

 הוא ואמר היא בנתנה שמקודשת חשוב מאדם המתקדשת אשה ענייןכ. ממנו מירוד לקבל

 תאמרוש במה בעיניכם חן אמצאש בעיני ממני אתם חשובים כך כל יאמר וזה(. א ז קדושין)

 .המקבל אני כאילו אתן אלי

 

ר ּתֹאְמרּו ֵאָלי ּו יב ֲאשֶּ ְּתָנה כ  ָּתן ְואֶּ ר ּומ  י ְמֹאד ֹמה  ְרבּו ָעל  תלִ -ְתנּוה  ֲעָר לְ -י אֶּ נ   : ִאָשהה 

 היא מהר מאוד עלי הרבו לנערה גם, מתנה לכם שאתן מה זולת כי לעשות אוסיף זאת ועוד

 רק, הבנות כמשפט גירושין או מיתה לעת ליפרע יהיה ולא. התוספת הוא ומתן משלי כתובה

 כך ואחר מקודם להיתח ואתנה כי ',כו לי ותנו' וכו ואתנה וזהו, אקחנה טרם מעתה ואתנה

 '.כו לי ותנו

 

ֲענּו ְבֵני גי ת-ו י  ת-י ֲעֹקב אֶּ ם ְואֶּ ר חֲ -ְשכֶּ ֵברּו ֲאשֶּ  : ה ֲאֹחָתםֵמא ֵאת ִדינָ ִט מֹור ָאִביו ְבִמְרָמה ו ְיד 
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ם לֹא יד ת ו יֹאְמרּו ֲאֵליהֶּ ה ָלֵתת אֶּ זֶּ ָדָבר ה  ֲעשֹות ה  ל ל  ריש אֲ אִ ֲאֹחֵתנּו לְ -נּוכ  -יכִ לֹו ָעְרָלה -שֶּ

ְרָפה ִהוא ָלנּו  : חֶּ

ְך טו ם ָכלבְ -א  ם ִאם ִּתְהיּו ָכֹמנּו ְלִהֹמל ָלכֶּ  : ָכרזָ -זֹאת ֵנאֹות ָלכֶּ

ת טז נּו אֶּ תבְ -ְוָנת  ם ְואֶּ חבְ -ֹנֵתינּו ָלכֶּ ם ִנּק  םנּו ְויָ לָ -ֹנֵתיכֶּ ם ְוָהִיינּו ְלע  ְבנּו ִאְּתכֶּ ָחד ש   : אֶּ

תלֹא ִתְשְמע-ְוִאם יז ְחנּו אֶּ  : ֵּתנּו ְוָהָלְכנּובִ -ּו ֵאֵלינּו ְלִהמֹול ְוָלק 

 

  לב: לשים ראוי

 . במקומו ענו למה והם, יעקב ענה לא למה

 . לאב הבן הכתוב הקדים למה וגם

 . מיותר הוא וידברו אומרו וגם

 טמא אשר להם שאמרו הוא ואם', כו טמא אשר על לומר לו שהיה ,טמא אשר אומרו ועוד

 . אליהם דברו כה עד גם הלא כי אליהם ויאמרו כך אחר אומר איך ',כו

 . העיר אנשי בכל ויצא בשכם נכנס למה ',כו נוכל לא אומרו ועוד

 . מיותר הוא כמונו תהיו אם אומרו ועוד

 . מיותר הוא, נוייוה אתכם וישבנו וכן

 .אחותינו את לומר לו והיה ,בתנו את ולקחנו אומרו ועוד

 

 כן אחרי כאומרו אביהם יעקב לב כן לא כי מהם נעלם ולא, להורגם במילתם התנכלו הנה אך

  .הם ויענו הקדימו אביהם יענה טרם כן על ',כו אותי עכרתם

 אל אומרו וזהו, פניהם מגמת שמו ואליו שכם אל תשובתם עיקר עשו כי עשו שנית וזאת

 הדברים שני ועל. בדבר יסרב ולא בקרבו לבו חם שכם כי יען. אביו חמור את ואגבו שכם

  :אמר

 . בפניו הם ענו בניו היותם שעם שהוא יעקב בני ויענו האחד על

 . הבן מן עיקר ועשו שהתחילו חמור ואל שכם אל והשנית

 שתי ידי על לא שאם כלומר לבסוף שנתגלה מה והוא במרמה הוא הלא אלה שתי עשו ולמה

 . הפועל אל יוצאת המרמה יתהיה לא אלה

 

 להתנצל דברו ומה .וידברו אומרו וזהו, ינםיענ יסדרו טרם הדברים שני אל טעם להם ונתנו

 ועל .טמא אשר אומרו וזהו, דינם בעל הוא כי הוא, שכםמ עיקר עשותם על, הדברים שני על

 .כאביהם דין בעלי הם גם כי לומר אחותם דינה את אמרו אביהם במקום השיבם

 

 נבלה כי למעלה כאומרם הוא רב כי תקנה אין אביה עלבון אל לב לשים באנו אם, יאמר או

 .אחותם דינה את טמא אשר על רק כעת נשגיח לא כי על הוא עונים שאנו מה אך', כו
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, טמאש חסיינ אשר כי ואמרו דברו רק, בו לפגום מספיק זה אין אבינו גדולת לפי, יאמר או

 .יענו לבדם הם ולכן, פגם בהם כי ,אחותם דינה את הוא

 

ת יד ה ָלֵתת אֶּ זֶּ ָדָבר ה  ֲעשֹות ה  ל ל  ם לֹא נּוכ  ריש אֲ אִ ֲאֹחֵתנּו לְ -ו יֹאְמרּו ֲאֵליהֶּ -יכִ לֹו ָעְרָלה -שֶּ

ְרָפה ִהוא ָלנּו  : חֶּ

 בהחילם אך. קושי לשון וידברו אמר חטאו להזכיר שהוצרכו תםייענ אל התנצלות בתת והנה

 לא אליהם ויאמרו כאומרו אמירה לשון נאמר חבה דרך שלם בלב כמדברים תשובתם דברי

 שתי לשאול ארץ דרך אינו כי אחת שאלה רק ומתן במוהר חפץ לנו אין אמרו'. כו לעשות נוכל

 יתהיה, ערלה לו אשר לאיש בדין אחותנו את לתת לנו אפשר היה אם כי והוא שאלות

 עם שאר גם שימולו לשאול מבקשים נוייה לא ואז, וישאנה שכם שימול הראשונה השאלה

 ,ערלה לו אשר לאיש אחותנו את לתת נוכל לא בדין הנה אך, שאלות שתי היו כי הארץ

  – לכן, בשבילנו דבר עושים בלתי נמצאתם וישאנה שכם ימול שאם נמצא

 

ְך טו ם ִאם לָ ְבזֹאת ֵנאֹות -א  ם ָכלכֶּ  : ָכרזָ -ִּתְהיּו ָכֹמנּו ְלִהֹמל ָלכֶּ

 .זכר כל להמול' וכו תהיו אם והוא, היא אחת שאלה כי לכם נאות בלבד בזאת

 

  :דברים שני אמרתם הלא אמרו ואפשר

 . לשכם הילדה את שנתן .א

 . מכם רבות אנו נקח זה שלעומת על באונס כבר שלקחה מה שנסבול. ב

 היא חרפה כי, שימול גם, עתה ערלה לו אשר לאיש אחותנו את לתת נוכל לא האחת על

 . שטימאה

  – מה םיייתק ואז 'וכו לכם נאות בזאת אך רבות נקח שלקח מה שלעומת השנית ועל

 

ת טז נּו אֶּ תלָ ְבֹנֵתינּו -ְוָנת  ם ְואֶּ ם -כֶּ חנִ ְבֹנֵתיכֶּ ם אֶּ ָלנּו ְוָיש  -ּק  ם ְוָהִיינּו ְלע   : ָחדְבנּו ִאְּתכֶּ

 בת בחזקה שנקח בצע מה כן לא שאם, אחת שלקח מה תחת לנו נקח בנותיכם אתש

 ואת למולים נתן בנותינו את ובכן. אחותנו טמא שהוא מה לעומת עצמנו ונטמא טמאים

 .לנו נקח המילה אחר שתולידו בנותיכם

 

 וישבנו והיא אחרת טענה יש וביני ביני הנה תולידון אשר עד נשבר הלהן תאמרו ושמא

 נבזים נהיה כי, החרפה מפני אתכם לשבת נוכל לא הנה כי והוא, אחד לעם נוייוה אתכם

 אז כי אתכם וישבנו העם כל בהמול אך, בתנו אנס מהם ערל אשר את בזכור הערלים בעיני

 לנווכ כי יהיה להם גם פגם הוא ואם. אחת כמשפחה אחד לעם נוייוה הלא כי חרפה אין

 המה שבו כי מהם לנכבדים חשבונו ההיא החרפה שאחר בהיות גם ומה. נחשבנו לאחדים

 שלם עם ואתם אנשים עשר שנים שבהיותנו אתכם וישבנו וזהו, אליהם שבנו לא ואנחנו אלינו
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 אין כן אם תאמרו ואם. אתכם בשבתנו ברוב בטלים נהיה ולא אחד עם לשנהיה אלינו באתם

 זה חסד כלומר ולקחנו' וכו תשמעו לא ואם אומרים אנו לזה, בערלה שטימאה לשכם תקנה

 .שם נניחנה תעשה ואל בשב רק אותה נקח שלא בשמעכם נעשה

 

 . ערל לאיש אמר ולא ערלה לו אשר איש אומרו אל לב בשום יתכן עוד

  .כמונו תהיו אם אומרו אחר אחד לעם והיינו אומרו אל וגם

 את ולקחנו להמול אלינו תשמעו לא ואם שאומר שכם נשואי אל העם מילת כוביע אל וגם

  .בתנו

 יכ' וכו המולים מן הנודר( א לא נדרים) ענייןכ יקראו ערלים העולם אומות מולי כי ידוע הנה אך

 כי, בתכם לוקחי הבלתי העם יתר כל ולא שכם ימול תאמרו אל אמר ובזה. בם דבקה הערלה

 גם בו שדבקה, שלו לו היא שהערלה ערלה לו אשר לאיש אחותינו את לתת נוכל לא הלא

 תהיו אם לכם ונשוה נאות בזאת אך. הוא ערלים של מעם הלא כי, ערל יקרא עדיין כי שימול

 בנו דבקה הערלה אין כאשר כן ידי שעל אחד לעם והיינו, גמורים גרים לכםוכ 'וכו כמונו

 כמהול אינו שהרי. ערל עדיין יקרא לא בכללם שכם שבהמול באופן אתם גם כן, אותה בהסיר

 יתהיה העם מילת כן על, ממש אחד לעם נהיה ישראל שמכלל כמהול אם כי, אומות שמיתר

 .בשכם מעכבת

 

תלֹא ִתְשְמע-ְוִאם יז ְחנּו אֶּ  : ֵּתנּו ְוָהָלְכנּובִ -ּו ֵאֵלינּו ְלִהמֹול ְוָלק 

 אלינו תשמעו לא אם הלא כי, לנווכ שנמול דעתו אם הוא גם אביכם בפי מה נראה תאמרו אל

 כי אותה עמנו יקח בתו דינה אשר גם כי אחותנו את אמרו ולא .בתנו את ולקחנו לימול בלבד

 על יעלה לא ומורא והלכנו נקח כי מפחדכם לבבנו ירך ולא. לנו גם בת היא כאילו עמנו יסכים

 .אנחנו בוריםיג כי ראשנו

 

ם  יח ם ְבֵעיֵני ֲחמֹור ּוְבֵעיֵני ְשכֶּ ןו ִייְטבּו ִדְבֵריהֶּ   : מֹורחֲ -בֶּ

 חם כי גדול בנו כמכה יהיה בל, מיחה לא בעיניו הדבר טוב שלא ועם, דרכם הבין יעקב והנה

 לא אך לומר 'וכו חמור בעיני דבריהם וייטבו אומרו וזהו, כל מפני ישובו ולא בקרבם לבם

 .יעקב בעיני

 

ָדָבר ִכי ָחֵפץ אֵ -ְולֹא יט ֲעשֹות ה  ר ל  ע  נ  ר ה  תח   : ֵבית ָאִביו א ִנְכָבד ִמֹכלי ֲעֹקב ְוהּו-ְבב 

 לעשות אתם ידבר עד אחר לא כן על, לימול עירו שער יוצאי וכל אביו בית ימאנו פן חש

 בעצמו שהיחל אחר, למאן ויבושו אביו בית מכל נכבד והוא, עצמו ומל עשה מיד כי ,הדבר

 .ימשוך אדם כל שאחריו כמוהו יעשו ימהרו רק, היא חרפה כי

 

ל כ ם ְבנֹו אֶּ ל-ו ָיבֹא ֲחמֹור ּוְשכֶּ ְברּו אֶּ ר ִעיָרם ו ְיד  ע  ְנֵשי ִעיָרם ֵלאֹמר-ש   : א 
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 אחריהם שלח לא פניהם מהשיב יבושו למען כי ',כו בנו ושכם חמור ויבא מיד המולו ואחר

 עניין להם לאמר כדי דברים הקדמת אליהם וידברו, עירם שער אל באו בעצמם הם רק

 .לאמר כדי עירם אנשי אל וידברו וזהו, המילה

 

ץ ְוִיְסֲחרּו  כא ה ְשֵלִמים ֵהם ִאָּתנּו ְוֵיְשבּו ָבָארֶּ חֲ ְוָהָארֶּ  ָתּהאֹ ָהֲאָנִשים ָהֵאלֶּ תץ ִהֵנה ר  ִים -ב  ָיד 

ת ם אֶּ חבְ -ִלְפֵניהֶּ תלָ -ֹנָתם ִנּק  םבְ -נּו ְלָנִשים ְואֶּ  : ֹנֵתינּו ִנֵּתן ָלהֶּ

 אנשי יאמרו פן והוא '.וכו בהמול' וכו אך לאמר כדי 'וכו האלה האנשים היא שדברו ומה

 כי הוא כן לא אמרו כן על. אנחנו נמול בתם את תקח למען האם, ולצרה לנו מה עירם

. שכתבנו כמו שכם נימול כבר כי, וחמור שכם שנינו אנחנו אתנו הם שלמים האלה האנשים

 ידיים רחבת היא כי בה חשקו כי 'וכו בארץ וישבו הנה כי להנאתכם עתה היא הכוונה אך

 להם נתן בנותינו ואת רשיונם בלי בבחירתנו נקח בנותם את כי תועלתכם ותהיה .לפניהם

 . זה כל נמשך אתנו מישיבתם כי, בעינינו טביי אם בבחירתנו

 

ְך כב ָחד ְבזֹאת ֵיאֹ -א  ם אֶּ ת ִאָּתנּו ִלְהיֹות ְלע  בֶּ ֲאשֶּ -נּו ָכללָ ִהמֹול בְ תּו ָלנּו ָהֲאָנִשים ָלשֶּ ר ָזָכר כ 

 : ֵהם ִנֹמִלים

 זכר כל לנו בהמול רק, יעקב בני דברי הפך, בדתינו שנגעל ולא, אחד לעם להיות ,בזאת אך

 אך ,אחד לעם בזה גם נוייה כן גם ערלים הכל להיות להתהפך אפשר היה אם כי וזה. בלבד

 .נמולים הם כאשר נמול רק ערלים אנו כאשר ערלים הם ליעשות אפשר אי

 

 מקל יתכן לא זה, כואבים נהיה כאשר להרגנו הוא מרמה אולי רוחכם על יעלה אל יאמר או

 אתם עתה גם ומה, וחמור שכם אתנו הם שלמים למו שהרענו האלה האנשים הלא כי, וחומר

 הארץ אותנו ותשא 'וכו בארץ וישבו רק אינו חפצם כל אך. למו הרעותם לא כי העיר אנשי

 כאשר לנשים לנו נקח בנותם את כן ידי ועל ,לפניהם ידיים רחבת והארץ כי, יחדיו לשבת

 בתם את קחת בעיניך קלה האם יאמרו ולבל. בבחירתנו להם נתן בנותנו אך, אני עשיתי

 העם כל במילת להם מה כן לא שאם, כן אחרי להרגנו יעצו פן נחוש והלא בשדה הם עודם

 אתנו בלבד שבתם על כי אתנו לשבת 'וכו בזאת אך אמר כן על, לכולנו בנות להם האם

 .בשר ערלי בין לשבת ערלה להם מאוסה כי ,אחד לעם להיות הזה התנאי ישאלו

 

ם ְוִקְנָיָנם ְוָכל כג ְמָּתם -ִמְקֵנהֶּ םהֲ ְבהֶּ ְך ֵנאֹוָתה ָלהֶּ  : ָּתנּוְשבּו אִ ְויֵ  לֹוא ָלנּו ֵהם א 

, והוא ,הם לנו הלא' כו מקניהם הלא כי, אתכם בשבתם לכם יוסיפו ומה יתנו מה תאמרו ואל

, ומתנות בשר להם וחילק אטליז שעשה( ו עט רבה בראשית) ל"רז אמרו העירה בבואם הנה

 לנו הלא' כו מקניהם זה דרך שעל באופן, קשיטה במאה קנה אהלו שם שנטה השדה וחלקת

 שחוזר אפשר אתנו הם שלמים אומרו גם ובזה. מושבם לאנשי נכסיהם להפקר קרוב כי הם

 .העיר פני את ויחן על( שם) ל"ז שאמרו כמו והטבות מתנות קבלנו לנוושכ העיר אנשי כל אל
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ְשִליִשי ִבְהיֹוָתם ֹכֲאִבים ו ִיְקחּו ְשֵני כה יֹום ה  ְיִהי ב  ְרבֹו אֲ ֹון ְוֵלִוי עי ֲעֹקב ִשְמ -ְבֵני-ו  ֵחי ִדיָנה ִאיש ח 

לו ָיֹבאּו  ְרגּו ָכלהָ -ע  ה  ח ו י  ט   : ָכרזָ -ִעיר בֶּ

  :בחינות שתי אל לבם שתו ולוי שמעון כי אמר

 . ועמו אביו מיחו ולא שכם חילל אשר אביהם כבוד על. א

, האחת הבחינה שהיא יעקב בני שני ויקחו אומרו וזהו, אחותם שטמאו עצמם כבוד על. ב

 חשבו שאותה לה אחים שהם רק, אחותם היותה בבחינת ולא .דינה אחי אמר ההשנית ועל

 .דינה אחי אמרו אחריה חסיםייכמת והם לעיקר

 

 הלבישו שיצרו משכם רבה אשמתם כי בטח העיר על ויבואו להיתח מיחו לא באשר והיחלו

 . בדבר הנוגע ומאביו

 

 -ואחר כך 

ת כו תחֲ -ְואֶּ ם ְבנֹו ָהְרגּו ְלִפיְש -מֹור ְואֶּ ב ו ִיְקחּו חָ -כֶּ תרֶּ ם ו ֵיֵצאּוִד -אֶּ  : יָנה ִמֵבית ְשכֶּ

 

ל כז ֲחָלִלים ו  -ְבֵני י ֲעֹקב ָבאּו ע  ר ִטְמאּו ֲאחֹותָ ה   : םָיֹבזּו ָהִעיר ֲאשֶּ

 אל לב שתו לא כי יען, להרוג עוייס ולא ,החללים על באו בניו היותם עם יעקב בני שאר אך

 היותם בחינת אל לא וגם, שללם לשלול די יאמרו כן ועל, אחותם טמאו אשר רק, אביהם כבוד

 על חש היה לא אביהם כי ידעו כי והוא. אליהם טפלה היא כי אחותם שהיא רק דינה אחי

 הבלתי על מעלים כי אחותם טמאו אשר באומרם רמזו וגם. בחלליהם חפץ ובלתי בזה כבודו

 .טמאוה לםוכ כאילו מוחים

 

ל ל ר י ֲעֹקב אֶּ לוְ ִשְמעֹון -ו יֹאמֶּ ְר -אֶּ ְבִאיֵשִני ְביֵשב ָהאָ ֵלִוי ֲעכ  ם ֹאִתי ְלה  עֲ ּתֶּ ְכנ  ץ ב  ְפִרִזי ו ֲאִני רֶּ ִני ּוב 

ְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי י ְוִהכּוִני ְוִנְשמ  ְספּו ָעל  אֶּ  : ְמֵתי ִמְסָפר ְונֶּ

ת לא ה אֶּ ְכזֹוָנה י ֲעשֶּ  :חֹוֵתנּואֲ -ו יֹאְמרּו ה 

 

 'כו הכנעני עתה הנה ויאמר יקצר ראוי והיה, מותר בהן יש אלה אמריו הנה '.כו יעקב ויאמר

  '.כו והכוני אלי יאספו

 .מוראם סרה בזה ואיך 'וכו יעשה הכזונה באומרם תוכחתו על השיבו מה ועוד

 

ל ל ר י ֲעֹקב אֶּ לִשְמעֹון וְ -ו יֹאמֶּ ְר -אֶּ ְבִאיֵשִני ְביֵשב הָ ֵלִוי ֲעכ  ם ֹאִתי ְלה  ץ ּתֶּ עֲ ָארֶּ ְכנ  ְפִרִזי ו ֲאִני ב  ִני ּוב 

ְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי י ְוִהכּוִני ְוִנְשמ  ְספּו ָעל  אֶּ  : ְמֵתי ִמְסָפר ְונֶּ

 על יעלה לא, יעקב אמר כי והוא, טעם דברי אל לב ישיתו ההם האומות כי ספק אין הנה אך

 ילדות הרבה באומרם, יתקוממו לא הלא, הדבר עשו אביהם בעצת לא כי הארץ יושב רוח
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 עשותם עד להתאפק כח עצרו ולא בקרבם לבם חם שנה ב"י א"י בני נערים שני כי עושה

 ועל, הדבר יצא שמאביהם אם כי, יחשבו לא אך. יעקב יאשם ולא שאלו לא אביהם ופי, נקמה

 וזהו, עלי להתקומם לבם אל יערבו ובזה, אשמה חלאת שמרי בלי זך האיש זה אין יאמרו כן

 דובר בלבי, שמרים בלי לזך הארץ יושב כל בעיני תיייה כה עד כלומר אותי עכרתם אומרו

 הלב עכור כי יחשבו פן, עכור ןייו כשמן עשיתוני אותי עכרתם עתה אך. יםושו ולבי ופי, שלום

 ועל יחד ונאספו עלי להתקומם לבם אל ויערבו המקום אנשי בעיני נבאש אהיה כן ידי ועל אני

 .אחדות מהםיע אך, בזה פירוד יש וביניכם ביני כי להם אוכל ולא ,והכוני כן ידי

 

 אל אברהם זרע הגיע שלא מספר מתי אני הלא כי, בידי וינתנו הארץ לי שניתנה לומר ואין

 מספר מתי יהיו שלא זה גדר שעל, אותם לספור תוכל אם הכוכבים וספור לו שנאמר גדר

 לרוב השמים ככוכבי ךאלוהי ה' שמך ועתה שאמר משה ימי סוף עד, הארץ נחלת שם נאמר

 יש אשר והכוני כאחד עלי ונאספו מספר מתי ואני יאמר ובזה. יהושע ידי על ארץ ננחל ואז

 יאספו כי עלי ונאספו וזהו. הם םייבחיר כי לעשות יזמו אשר כל מהם יבצר ולא אחדות בהם

 שלא( יג בראשית) בארץ יושב אז והפריזי והכנעני פסוק על כמאמרנו ופריזי כנעני באחדות

 האומות ששתי ביושב אמר פה וגם, האומות שבשתי אחדות להורות יושב רק יושבים נאמר

 נפרדתם כי וביניכם ביני פירוד שנמצא למה, מהם יבצר שלא 'כו והכוני כן ידי ועל, אחדים

 ואויבינו לבד וביתי לבד אני כי וביתי אני וזהו, רצוני הפך שכם עיר כל את בהרוג ממני

 .וביתי אני ונשמדתי וזהו, אחדים

 

ת לא ה אֶּ ְכזֹוָנה י ֲעשֶּ  :חֹוֵתנּואֲ -ו יֹאְמרּו ה 

 צויתנו אתה כי יאמרו כי שהוא פחדך נמשך שמזה אותי עכרתם שאמרת מה ואמרו ענו אז

, הדבר יצא ממך כי יאמרו לנו ולא לך אם כי תהיהי לא החרפה אם כי, פחד אין, זאת לעשות

 הארץ יושב בעיני גם כן ואם ,אחותנו את יעשה הכזונה כי החרפה נגעה לנו גם הנה אך

, חרפתנו על לבנו שחם אם כי, מלבך ולא מעצמנו עשינו לנו הנוגע שעל לשער חרפתנו יגדל

 .אתה תאשם ולא בנו בערה הילדות חום שאנו אם כי יאשימוך ולא אותך עכרנו שלא נמצא

 

  לה פרק

ל א ר ֱאֹלִהים אֶּ ב-ֲעֵלה ֵבית י ֲעֹקב קּום-ו יֹאמֶּ הָשם ִמְזבֵ -הָשם ו ֲעשֵ -ֵאל ְושֶּ ִנְראֶּ יָך  ח  ָלֵאל ה  ֵאלֶּ

 : ְבָבְרֲחָך ִמְפֵני ֵעָשו ָאִחיָך

ל ב ר י ֲעֹקב אֶּ ר ִעמֹו-ל ָכלֵביתֹו ְואֶּ -ו יֹאמֶּ תֲאשֶּ נֵ - ָהִסרּו אֶּ ם וְ ֱאֹלֵהי ה  ר ְבֹתֲככֶּ ֲהרּו ָכר ֲאשֶּ ִהט 

ֲחִליפּו ִשְמֹלֵתיכֶּם  : ְוה 

ה ֵבית ג ֲעלֶּ ֱעשֶּ -ְוָנקּוָמה ְונ  ְך ָרִתי ו ְיִהי עִ ח  ָלֵאל ָהֹענֶּה ֹאִתי ְביֹום צָ ָשם ִמְזבֵ -הֵאל ְואֶּ רֶּ דֶּ ָמִדי ב 

ר ָהָלְכִּתי  : ֲאשֶּ
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ל ד ר ְבָיָדם ְואֶּ אֱ -ֲעֹקב ֵאת ָכלי  -ו ִיְּתנּו אֶּ ֵנָכר ֲאשֶּ ְנָזִמים -תֹלֵהי ה  םאֲ ה  ר ְבָאְזֵניהֶּ ו ִיְטֹמן ֹאָתם  שֶּ

ר ִעם ת ָהֵאָלה ֲאשֶּ ח  םְש -י ֲעֹקב ּת   : כֶּ

ל ה ת ֱאֹלִהים ע  ְיִהי ִחּת  ָעִרים ֲאשֶּ -ו ִיָסעּו ו  ם ְולֹא ָרְד הֶּ חֲ ר ְסִביבֹוֵתיהֶּ  : ֹקבֵרי ְבֵני י עֲ פּו א 

ץ  ו רֶּ ר ְבאֶּ ן ִהוא ֵביתו ָיבֹא י ֲעֹקב לּוָזה ֲאשֶּ ע  ר-לֵאל הּוא ְוכָ -ְכנ   : מֹועִ -ָהָעם ֲאשֶּ

ָמקֹום ֵאל ֵבית ז ן ָשם ִמְזֵבח  ו ִיְקָרא ל   :  ִמְפֵני ָאִחיוִהים ְבָבְרחֹויו ָהֱאֹלם ִנְגלּו ֵאלָ ֵאל ִכי שָ -ו ִיבֶּ

ת ְלֵבית ח ח  ת ִרְבָקה ו ִּתָּקֵבר ִמּת  קֶּ ח  אֵ -ו ָּתָמת ְדֹבָרה ֵמינֶּ לֹול ּת   : לֹון ָבכּותְקָרא ְשמֹו א  ן ו יִ ת ָהא 

ל ט ְך ֹאתֹו י ֲעֹקב עֹוד-ו ֵיָרא ֱאֹלִהים אֶּ ן ֲאָרם ו ְיָברֶּ ד   : ְבֹבאֹו ִמפ 

 

  לב: לשים ראוי

 . המזבח שם יעשה ולא אל לבית ללכת יתברך שלחו למה

 . עשו מפני בברחו םאלוהיה אליו שנראה במקום יהיה יחויב ולמה

 הלא שם ישיבה יקבע עד מזבח שם יעשה שלא הוא ואם, מיותר שהוא שם ושב אומרו וגם

 . ה'ל המזבח לעשות יחיש ימהר הוא טוב טוב

 . אבן מצבת גם רק יתברך ומצוותכ מזבח עשה לא למה וגם

 לעלות חפצים להיותם לא שאם שנראה 'כו ונקומה' כו הנכר אלוהי את הסירו אומרו וגם

 . הנכר אלוהי את יסירו אותם מצווה היה לא אל בית

 כמאמרו בברחי אלי הנראה לאל אמר ולא 'כו העונה לאל באומרו בהם שינה למה וגם

 . יתברך

 טרם שם עליו קמו שלא מה אלוהים חתת אל חסיי לא למה ',כו חתת ויהי ויסעו אומרו וגם

 . יסעו

 . שמותיהם שתי הזכרת צורך מה, אל בית היא לוזה אומרו וגם

 לומר לו והיה, הבנה כמשולל שהוא אל בית אל אומרו עניין מה ',כו למקום ויקרא אומרו וגם

 . אל בית למקום ויקרא

  .אל בית פעמים שלש זה מקום נקרא למה וגם

 (. יט כח) ויצא בפרשת. א

 . זה בפסוק .ב

 . אל בית' כו דבר אשר למקום ויקרא( טו לה) לפנים. ג

 . בכות אלון למקום ושקרא דבורה מיתת מודיענו למה וגם

 .מיותרת עוד מלת כי ,עוד' כו ויבא אומרו וגם

 

 טובה להחזיק אברהם כי, אליו הנראה ה'ל מזבח שם ויבן פסוק על כתבנו למעלה הנה אמנם

 ולא' וכו לך לך אברם אל ה' ויאמר נאמר למעלה כי, מזבח בנה אליו שנגלה על יתברך אליו

 אברם שויעבור עד לארץ בחוץ להיותו שכינה גילוי בלי דבור שמע כי, ה' אליו וירא נאמר
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 שנראה על שהוא, אליו הנראה לה' מזבח שם ויבן טובה ולהחזיק. ה' אליו וירא' וכו בארץ

 .אליו

 

ל א ר ֱאֹלִהים אֶּ ב-ֲעֵלה ֵבית י ֲעֹקב קּום-ו יֹאמֶּ הָשם ִמְזבֵ -הָשם ו ֲעשֵ -ֵאל ְושֶּ ִנְראֶּ יָך  ח  ָלֵאל ה  ֵאלֶּ

 : ְבָבְרֲחָך ִמְפֵני ֵעָשו ָאִחיָך

, וביתו הוא וישמד ויכוהו עליו יאספו פן גדולה באימה היה יעקב הנה כי והוא העניין אל ונבא

 :תירא ולא דברים שלשה לך עשה יתברך הוא לו אמר

 ה' היה שם כי, לך תסכון המקום זכות, שם דירתך בקבוע כי שם ושב אל בית עלה קום .א

 גם שכינה בו ששורה מקום בכל כי כנודע, יתירה קדושה שם נשארה ומאז, עליך צבינ

 . שם ממציאותה נשאר בהסתלקה

  :באברהם שנמצאו מדות שתי לך עשה .ב

 הנראה לפניו מזבח ובנה, התודע ה' אליו שבמראה על טובה שהחזיק הנזכרת היא האחת

 . אליו

 עמד אשר המקום אל' כו אברהם וישכם א"כד, יתברך לפניו לתפלתו מקום קובע שהיה שנית

 בעזרו יהיה אברהם אלוהי לתפלתו מקום הקובע כל( ב ו ברכות) ל"ז שאמרו וכמו', כו שם

  :אמר אלה שני ועל. בעזרך אהיה כן ידי ועל', כו אברהם וישכם שנאמר

 . בזה כיוצא על בראשונה מזבח שעשית במקום שהוא מזבח שם ועשה האחת על

  '.כו אליך הנראה לאל טובה להחזיק אם כי טובה כפוי תהיה לבל והשני

 

 בגילוי והיה. עליו נצב ה' והנה שנאמר, בלוז והיה אחת פעם לו נראה יתברך הוא כי ענייןוה

 כי ה' אליו נראה לא לארץ ובחוץ. הזה במקום ה' יש אכן אמר כן שעל, הלילה במראות שכינה

. אליו להגלות הוא ברוך הקדוש רצה לארץ שנכנס ועתה. הלילה במראות םאלוהיה מלאך אם

 לו להטיב יחזור לא לו שהטיב הטבה על טובה לו מחזיק הבלתי כי יתברך דרכו זה והנה

 על, לו ומתראה שב היה לא אליו שנראה מה על טובה החזיקו בלתי על כן ועל. הטבה אותה

 ידי ועל ,אליך הנראה לאל מזבח שם ועשה וזהו, אליו שנראה על מזבח שם לעשות והויצ כן

 '.כו עוד אליו ה' וירא כאומרו שנית שם אליו נראה כן

 

ל ב ר י ֲעֹקב אֶּ ר ִעמֹו-ל ָכלֵביתֹו ְואֶּ -ו יֹאמֶּ תֲאשֶּ נֵ - ָהִסרּו אֶּ ם וְ ֱאֹלֵהי ה  ר ְבֹתֲככֶּ ֲהרּו ָכר ֲאשֶּ ִהט 

ֲחִליפּו ִשְמֹלֵתיכֶּם  : ְוה 

 ל"ז שאמרו כמו והוא, אחת אבן מצבת הקים רק מזבח בנה לא ההוא במקום יעקב והנה

 אחדות על לו להורות כשיצא, אחד ונעשו אבנים עשר שנים נתאחדו כי( י סח רבה בראשית)

 מצבה תהיה ולא ההוא במקום מזבח לעשות יתברך והיצ עתה כי ראה וכאשר. בניו וצדקות

 רק, אליהם המצבה דוגמא להיות בבני כשרון אחדות אין אולי לאמר לבו אל נתן כן על, כמאז
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 בהם משזכו כי, הנכר אלוהי אם כי זה אין בלבו אמר אז. ויתייוצ כן כי רבות אבנים מזבח

 '.כו הסירו אמר כן על, מהם ליהנות ואסור ביטול לה ואין ישראל של זרה עבודה נעשו

 

 יעקב ויאמר וזהו, לו הקרובים כך ואחר ביתו את איש סריי להיתח כי, הוא הלא ,דעת ולמדנו

 מה וגם בהנאה אסורים היותם והודיעם '.כו הסירו עמו אשר כל ואל כך ואחר ביתו אל

 .ושמלותם עצמם יטהרו והיצ ההסרה על נוסף כן ועל, כנידה מטמאה זרה שעבודה

 

ל ד נֵ -לכָ י ֲעֹקב ֵאת -ו ִיְּתנּו אֶּ תֱאֹלֵהי ה  ר ְבָיָדם ְואֶּ ְנָזִמים -ָכר ֲאשֶּ ר אֲ ה  ם שֶּ ִיְטֹמן ֹאָתם ו  ְבָאְזֵניהֶּ

ר ִעם ת ָהֵאָלה ֲאשֶּ ח  םְש -י ֲעֹקב ּת   : כֶּ

 בכל ים ואין שכם עם אשר שהוא למה המלח לים הטילה ולא ,האלה תחת אותם ויטמון

 .שכם עם אשר וזהו כנודע סביבותיה

 

 לאל מזבח שם ואעשה לבניו אמר לא כן על כי, הרייהת לבלתי והוא דעת למדנו ועוד

 '.כו אותי העונה רק ה' אליו שנראה כמתפאר יראה פן, אלי הנראה

 

 בחוץ אם כי ,אל בבית תייה מאז לך נתראיתי לא כה עד הנה לומר 'כו עלה קום יאמר או

 אתה אך. לך להתראות חפץ והנני, מראה בלי אך, אל שקראתיך ובשכם, מלאך ידי על לארץ

 תקנה כלומר ,שם ושב אל בית עלה קום כן על, עליך נפלו מות באימות זה במקום בטרדות

 צילותא בעיא ההוא נבואה גדר כי. לכך מוכן להיות טלטולך מטרדת דעת ותכונן שוביי שם

  :בחינות לשתי וזה. תשב ושם

  .שם ושב וזהו משכניה ירא שאתה שכם ממקום מרוחק שאתה .א

 וראיה, נתקע שם ממקומו המוריה הר כשנעתק כי, יתירה קדושה שם כי מוכן המקום כי .ב

 שם ועשה וזהו, אליך נראה מהיותי ממך מנעתי לא בטרדה בהיותך שאפילו המקום הכנת אל

 זה כל ועם הימנה גדולה טרדה שאין אחיך עשו מפני בברחך אליך הנראה לאל מזבח

 כן ידי על כי כלומר 'וכו בברחך' וכו שם ועשה וזהו. ולהועיל לעזר לך תהיהי המקום קדושת

 בבואו עוד יעקב אל ה' וירא הכתוב מאמר והוא, היה וכן. הטרדה יעצורך ולא אליך אראה

 באמצעות שם לו שנראה, הראשונה הפעם אל נוסף עוד כלומר ,עוד שאומרו', וכו ארם מפדן

 .המקום

 

 בין, יתברך ממנו פנים הסתר בראותו יעקב שנצטער ספק אין הנה כי והוא 'וכו קום יאמר או

 לדורון גם ,מלאכים השלוח זולת עצמו להכין והוצרך מות שערי עד הגיע כי עשו ענייןב

 בדינה טהור בלתי מקרה לו שקרה כן אחרי וגם. לתויתפ על ה' ענהו ולא להיולתפ ולמלחמה

. להבטיחו םאלוהי מענה אין אלה כל ועל. ויכוהו עליו יאספו פן רעד אחזתו כן אחרי וגם. בתו

 . הוא יתברך לפניו לרצון לא אולי מדבר דאגה ממנו יבצר שלא באופן לבו על ודבר
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 הנה כאומרו בלוז הבטיחו אשר על לבו בטח שלא על אדרבה כי הוא נהפוך האמת לפי אמנם

 למדת ואת פסוק זה על והביאו, ל"ז כמאמרם, קצף עליו ה' קצף' וכו והשיבותיך' וכו עמך אנכי

 יתברך בראותו כן ועל. זאת גם ואף ההיא הצרה עליו באה כן ועל. לראש אלופים עליך אותם

 עלה קום אליו באמור ענייןה יתברך לו גלה אז ',וכו והכוני עלי ונאספו באומרו נפשו צרת

 . אל בית

 

 הנזכר אל ביתב שם ושב כי, תחוש אל, כמאז שם אוויב ממקומו המוריה הר יעקר שלא וגם

 לאל' וכו מזבח שם ועשה רק ונהוהכ אין כי, המוריה הר במקום יהיה שלא גם לוז היא

 הבטחתך על טובה לו להחזיק כלומר, ההיא המראה על תודה לו לתת בברחך אליך הנראה

 יום את תזכור למען שם והיה. האלה הצרות אליך באו כן על כי כלומר, כה עד עשית שלא מה

 .כה עד בטחת שלא מה לך שעמדה היא כי, ההיא המראה

 

ה ֵביתְוָנקּוָמה  ג ֲעלֶּ ֱעשֶּ -ְונ  ְך ִתי ו ְיִהי ִעמָ ח  ָלֵאל ָהֹענֶּה ֹאִתי ְביֹום ָצָר ָשם ִמְזבֵ -הֵאל ְואֶּ רֶּ דֶּ ִדי ב 

ר ָהָלְכִּתי  : ֲאשֶּ

 בלילה שהוא צרתי ביום אותי העונה לאל מזבח שם ואעשה באומרו לפניו מאמרו וזהו

 מה כלומר ,הלכתי אשר בדרך עמדי ויהי ההיא ההבטחה ידי שעל, אחיו מפני בברחו ההוא

 .לרצותו מזבח אעשה כן ועל, ויראתי כה עד הכרתי שלא

 

, קולי את השמיעך אם כי מראה בלי רק כעת אפשר ואי, אליך להראות חפצי הנה ,יאמר או

 זה במקום כי והוא. מראה בלי םאלוהי קול ששמע לך לך אברם אל ה' ויאמר על שכתבנו כמו

 ושב, הפחד ממקום רחוק אל בית עלה קום כן על ההוא נבואה לגדר מוכן ואינך טרוד אתה

 מאמר והוא '.וכו הנראה לה' הודאה מזבח שם ועשה וגם. טרדה משולל מיושב כלומר שם

 למעלה שהקשינו מה ענייןוה', וכו בשלום ושבתי' וכו עמדי םאלוהי יהיה אם באומרו יעקב

, מאליו כשב בשלום ושבתי אם כי' וכו והשיבותיך באומרו יתברך כמאמרו והשיבני אמר שלא

 שהוא הולך אנכי אשר בדרך עמדי םאלוהי יהיה אם הוא להיתפ צריך שאני מה לומר הוא אך

 כי והשיבני אומר איני החזרה על אך', וכו ושמרני אמרתי כן ועל הטמאה לארץ לחוץ מהארץ

 . בשלום אשוב מאלי כאילו ושבתי אם

 

  :לפני יותוזכ שתי הלא כי והטעם

 . אב כיבוד םיילק אבי בית אל בואי אחת

 בה שהדר לארץ בחוץ כן שאין מה םאלוהיל לי ה' שיהיה מקום ישראל לארץ בא אני כי שנית

, טובה לי להחזיק מזבח שם ועשה יתברך מאמרו בעצמו זה והנה, אלוה לו שאין כמי דומה

 על כי כלומר, בהליכה יתהישה בברחך אליך הנראה לאל אם כי לארץ ששבת החזרה על לא
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 באופן, והפריזי הכנעני הארץ ומיושב מעשו פחדת מאשר טועה אלא אינך בארץ עתה כן

 שהוא צרתי ביום אותי העונה לאל מזבח שם ואעשה לבניו מאמרו וזה. לירא כעת לך שאין

 לי אין עתה אך, לארץ לחוצה מהארץ שהיה הלכתי אשר בדרך עמדי ויהי, עשו מפני רחיובב

 נא הצילני שאמרתי בשובי עשו דבר על בהתפללי ענני לא כן שעל כלומר, צרה לי אין כי פחד

 .כמדובר פחד היה לא בשבתי כי, צרתי עת תהיהי לא כי' וכו מיד

 

ל ה ת ֱאֹלִהים ע  ְיִהי ִחּת  ָעִרים ֲאשֶּ -ו ִיָסעּו ו  ם ְולֹא ָרְד הֶּ חֲ ר ְסִביבֹוֵתיהֶּ  : ֹקבי עֲ ֵרי ְבֵני פּו א 

 סבבוהו לאשר משל הוא כי( א לז לקמן) יעקב וישב על( ג פד רבה בראשית) ל"רז אמרו הנה

, יעקב וישב אז עשו אלופי כל את בראותו עשה כן, ירדפהו לא יהלך ולא ישב שאם כלבים

 כן שאין מה, עמו םאלוהיש אם כי זה אין יאמרו יחיתנו לא ומוראם שיושב בראותם כי והוא

 כי פה יאמר זה דרך ועל. מציל אין כי ותפשוהו רדפו עזבו םאלוהי לאמר לב יתנו כי בלכתו

 מקום והיה ויסעו כאשר אך, והכום עליהם נאספו שלא מה יפלא לא ובוטח יושב בהיותו הנה

 אלוהים חתת ויהי כי עמו ה' היה לכן, וירדפוהו נסה נפילה לתיותח, הוא נס מפחד כי לומר

 '.וכו רדפו ולא' וכו

 

ן ִהוא ֵבית ו ע  ץ ְכנ  רֶּ ר ְבאֶּ ר-לֵאל הּוא ְוכָ -ו ָיבֹא י ֲעֹקב לּוָזה ֲאשֶּ  : מֹועִ -ָהָעם ֲאשֶּ

ָמקֹום ֵאל ֵבית ז ן ָשם ִמְזֵבח  ו ִיְקָרא ל   :  ִמְפֵני ָאִחיוִהים ְבָבְרחֹויו ָהֱאֹלם ִנְגלּו ֵאלָ ֵאל ִכי שָ -ו ִיבֶּ

 .העבר על טובה להחזיק יתברך ומצוות םייק '.וכו שם ויבן

 ההוא המקום אומרו כי. אל בית' וכו יעקב ויקרא באומרו( יט כח) ויצא פרשת כתבנו והנה

 , אל בית למקום ויקרא אמר ולא

 . מיותר שהוא לראשונה אומרו גם ומה, צורך לבלי והוא 'וכו לוז ואולם באומרו וגם

 . ת"בי במקום ד"למ וגם

 בהר היה והמצבה שראה מה וכל, לכאן ובא המוריה הר נעקר כי ל"רז אמרו הנה כי הוא אך

 ויקרא נאמר ועליו. םאלוהי בית אם כי זה אין אמר ההוא המקום ועל, לוז אל שבא המוריה

 ואולם וזהו. ההוא אומרו וזהו, אל בית המוריה הר הוא המיוחד שהוא ,ההוא המקום שם את

  לראשונה אם כי, אל בית שקרא זה מקום של העיר שם לא כלומר, לראשונה העיר שם לוז

 אך. לוז שמה יתהיה לא כן אחרי שבאה לשניה אך, לוז הנקראת היא ,המוריה להר שקדמה

 המוריה הר על אם בלבו אמר אז ,מזבח שם ועשה אל בית עלה קום יתברך באומרו עתה

 אין אך. מזבח שם אעשה ולמה המצבה שם הרי, אומר היה אל בית שקראתיו למקומו ששב

 ולא היה לוז קרקע על הלא לכאן בא המוריה שהר גם כי והוא, אל בית קורא לוז את כי רק זה

 אך, היה לוז יעקב לסברת כי לוזה יעקב ויבא אומרו וזהו, קדושה כותייש שם מהישאר יבצר

 כל גם אם כי המוריה הר שם עמד אשר המקום בלבד לא אל בית היא גם היא האמת לפי

 .מזבח שם ויבן, אתו אשר העם וכל הוא בא אשר מקום גם שכולל תחומה
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, המוריה הר הוא כי, אל בית יעקב שקראו הראשון המקום שם היה לא הלא תאמר ושמא

 יתברך האל הנה, אל בית קראו לא שיעקב גם לומר ,אל בית אל למקום ויקרא אמר לזה

 הלא שכב ושם לכאן בא המוריה שהר גם כי והוא 'וכו אליו נגלו שם כי והטעם .אל בית קראו

 שם וכאילו, המוריה הר את סבל שבלוז זה מקום כי ,האלוהים אליו נגלו שם כי יבצר לא

 .אל בית הוא גם יקרא וראוי םאלוהיה אליו נגלה

 

  .אל בית אל למקום ויקרא יאמר או

 כי תתמה אל, םאלוהי בית תקרא ראוי והיה האלוהים אליו נגלו שם הלא כי תאמר ושמא

 לא טרדתו ומחמת' וכו בברחו היות על הוא הלא, אל בחינת ולא םאלוהיה אליו נגלו ששם מה

 רמה כי אל בית שיקרא יאות המקום כי יבצר לא אך, םאלוהי מבחינת יותר לקבל כח עצר

 .קדושתו

 

ת ְלֵבית ח ח  ת ִרְבָקה ו ִּתָּקֵבר ִמּת  קֶּ ת אֵ -ו ָּתָמת ְדֹבָרה ֵמינֶּ ח  לֹול ּת   : לֹון ָבכּותָרא ְשמֹו א  ן ו ִיְק ָהא 

 ותמת כי עצב בהיותו שגם אם כי, טרוד עתה גם עודנו אליו להגלות ה' עתה חננו בלבד ולא

 שמראה שעם, היא גם אמו מיתת על נתבשר שם כי על בכות אלון שמו ויקרא וגם דבורה

  .זה כל עם שמחה צריכה הנבואה

 

לו ֵיָרא ֱאֹלִהים  ט ְך ֹאתֹו י ֲעֹקב עֹוד-אֶּ ן ֲאָרם ו ְיָברֶּ ד   : ְבֹבאֹו ִמפ 

 התפעל לבלתי והנה. הקודמת על תוספת זו כי עוד אומרו וזהו, שנית פעם אלוהים וירא

 קו אצלו אושיב רבקה מיתת כך ואחר דבורה מיתת להיתח יתברך השם השמיעו אחת בבת

 .המראה לקבל כח עצר כן פי על ואף ,בכות אלון למקום וקרא התפעל זה כל ועם, לקו

 

 ול להחזיק מצבה יעקב ויצב אז' וכו הארץ ואת' וכו גוים וקהל גוי ובשרו ה' ברכו אשר ואחר

 יצחק בו שנעקד מזבח אבני שהיו, המקום מאבני ויקח על ל"ז שאמרו כמו והוא. טובה יתברך

 שלמה תהיה טתוימ כי ידע יתאחדו שאם ואמר(, לד פרק) אליעזר רבי פרקיב שאמרו כמו

 גדולת אל לרמוז שהוא שמן עליה ויסך מצבה וירימה, אחת אבן נעשו ואז אחדות ובעלי

 .בניו וכשרון

 

 כי, בהם שלמה אחדות היה אם מסופק היה רבות אבנים מזבח ועשה אל בבית אוובב והנה

 ידם את ששלחו על מאום דבק בידם פן וחש, בידם אשר הנכר אלוהי את להסיר הוצרך הלא

 'כו הארץ ואת יצאו מחלציך ומלכים אומר ה' קול את שמע כאשר אך. הםאלוהי בפסילי

 אותם חסיימ הארץ את לזרעו לתת יתברך הבטיחו שזולת הארץ את אתן אחריך ולזרעך

 מצבה שם ויצב כן על. יתברך לפניו נחשבו וצדיקים לאחדים כי ספק אין הנה אמר. אחריו

 כוונת אל לרמוז אבן מצבת ואמר שחזר וזהו. המוריה בהר אבן מצבתב רמז אשר אל לרמוז

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 558                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 הנזכרת הכוונה אל לרמוז, ראשה על שמן ויצוק כן ועל, הקודם שבמקום אחת אבן מצבת

 .כמדובר שם

 

 לב נשית הכוונה אל אולב .אל בית אלוהים שם אתו דבר אשר המקום שם את יעקב ויקרא

 . יתברך עלותו הודעת צורך מה אלוהים מעליו ויעל( יג פסוק) למעלה אומרו אל

  .אתו דבר אשר במקום שהיה וגם

  :רגלים שלש זה אתו דבר אשר המקום שמזכיר אלא עוד ולא

 , אתו דבר אשר במקום' כו ויעל

  ',וכו אתו דבר אשר במקום' וכו ויצב

 '. כו אתו דבר אשר המקום שם את יעקב ויקרא

 

 הכנת כי יעקב לב על יעלה אפשר היה עצב בהיותו גם ומה ה', אליו נראה כאשר כי הוא אך

 על. שבראשונה עצמו ההוא המזבח במקום היה שלא עם, ההוא הכבוד את לו עשה המקום

 שם שרתה אתו לדבר באמצעותו אדרבה כי, הוא נהפוך כי לו הורה יתברך הוא עשה מה כן

 נסתלקה אתו דברו אחר כי והראיה. המוריה הר הוא הראשון המקום זה היה לא כי, שכינה

 שם שכינה שרתה שלא יורה כי 'כו במקום אלוהים מעליו ויעל וזהו. ההוא המקום מן שכינה

 בו השראת לו גרם שהמקום ולא במקום שכינה המשרה הוא כי, אתו מדבר שהיה למה רק

 . ה' אליו הראה גדר עד שכינה

 

 לא, למעני שכינה בו שתשרה המקום זה שזכה אחר, איפה כן אם, אמר, כך בראותו כן על

 במקום מצבה יעקב ויצב כן על, לעולם שם תשרה אם כי עוברת טובה לו תהיה הדבר טוב

 שכינה שם לשתשרה אתו דבר ששם מה בזכות המצבה מעשה שיצטרף כדי אתו דבר אשר

 ממנו שויעל מקום הוא אשר, אתו דבר אשר המקום שם את יעקב ויקרא כי, כן ויהי. לעד

 חדויינת מקומות שלשה כי נמצא. יתברך לאל קבוע בית כלומר, אל בית קראו םאלוהי שם

 . שכינה לקביעות

 .לוזה לכבודו ובא ההר כשנעתק ,אל בית יעקב לו שקרא המוריה הר הוא שבכולם הגדול .א

 . כך נקרא העיר כל גם זה שם שעל עם

 כשנעתק המוריה הר את עליו סבל אשר המקום הוא, ללוז בבואו בנה אשר המזבח מקום. ב

  .אל בית האל וקראו. שמה ובא

 יעקב וקראה מצבה ובנה משם שכינה ונסתלקה שם אליו כשנראה אתו דבר אשר המקום .ג

 .עניין שבאמצע פסוקים אל ונחזור. תמיד שכינה שם להיות אל בית

 

ר י ָך ו ִיְקָרא -י ֲעֹקב ִכי ִאםִיָּקֵרא ִשְמָך עֹוד -לֹו ֱאֹלִהים ִשְמָך י ֲעֹקב לֹא-ו יֹאמֶּ ִיְשָרֵאל ִיְהיֶּה ְשמֶּ

ת  : ְשמֹו ִיְשָרֵאל-אֶּ
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 . מיותר הוא יעקב שמך אומרו הנה

 . פסוק סוף עד שמך יהיה אומרו וכן

 

 '. וכו ממקומו יעקר שיעקב לא( א יג ברכות) ל"רז אמרו והנה

 . ביעקב ולא לגמרי אברם שם נתבטל באברהם למה ,לב לשים וראוי

 איברים חמשה היו כי היה אברהם הקרא כי(, טז לך לך) תנחומאב שאמרו במה אחשוב אך

 ועל, הגויה וראש ושפתים ולב יםיזנוא שתי, ערלה בהם נאמר אשר חסרים איבריו ח"שברמ

 נראה היה אברם שם נשאר היה אם כן ועל. איבריו ח"רמ בכל נשתלם הגוף ערלת תיקון ידי

 שמורה, ח"רמ שעולה אברהם תמיד נקרא כן על, איברים החמשה אותם חסרים היו עדייןש

 זרעו שיד, עשו בעקב אוחזת שידו שם על יעקב נקרא כי ביעקב כן שאין מה. נשתלם שבכולם

 אחר הוסיף ועוד( יג סג) רבה בראשית במדרש שאמרו כמו עשו ממשלת בעקבות לו מושלה

 םאלוהי את שרה באונו כי כן ועל, םאלוהי עם שרית כי א"כד, נשתרר מלאכים עם גם כי כך

 . ישראל נקרא

 

 כל ועם, זה שם יעקר ולא יעקב שמך אמר כן על טובים כאחד השמות שני זו בבחינה והנה

 כמקודם יעקב שמך הכתוב ושיעור .ישראל אם כי עיקר שיהיה יעקב שמך יקרא לא זה

 כי יעקב שמך יקרא לא זה כל ועם, אדום אחרי המלכות שתופס הולדו בעת שנקרא מטעם

 .עיקר יהיה ישראל

 

 מלת אל לב בשום והוא. ישראל שמו את ויקרא והוא יעקב שם עקור בלתי אל שני טעם ועוד

 שם את שהוא שמו את קרא כי הוא אך. ישראל שמו ויקרא לומר לו שהיה מיותרת שהיא .את

 מה כל היה ביושר כי לומר ,ישראל השם אותו את קרא ,יעקב שמך כאומרו, שמו שהוא יעקב

  :טעמים משני השנוי שהוצרך באופן האת בוייר וזהו, בעקבה שהיה נראה שהיה

 , םאלוהי את שרה כי על. א

 . הברכות לו היו ה'מ כי יושר היה עקבה היות חשבו אשר כל כי על .ב

 

  :טעמים משני כן גם יעקב שם והשאר

 , עשו בעקב אוחזת שידו על

 , יושר היה העקבה שגם מה ועל

 .ליושר נשתנה ומעתה עקבה לו היה כה שעד שיאמרו ולא

 

 לא כאומרו ישראל קראו המלאך הלא לומר איש לב על יעלה לבל הכתוב בכוונת אפשר ועוד

 רק היה לא המלאך כי יעקב שמך עדיין כלומר יעקב שמך אמר לזה', כו שמך עוד יאמר יעקב
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 יהיה מעתה כלומר שמך יהיה ישראל אם כי' כו יקרא לא וזהו, שם כמפורש העתיד כמבשר

 .המלאך ולא קראו יתברך הוא כי כלומר ישראל שמו ויקרא וזהו. מאז ולא

 

ל גֹויִ  יא י ְפֵרה ּוְרֵבה גֹוי ּוְקה  ד  ר לֹו ֱאֹלִהים ֲאִני ֵאל ש  ָך ּוְמָלכִ ְהיֶּה ִמ ם יִ ו יֹאמֶּ יָך מֶּ ים ֵמֲחָלצֶּ

  : ֵיֵצאּו

 .יצאו מחלציך ומלכים שירבה אמר ישראל בשם הרמוזה השררה ובכלל

 

ת יב ץ ֲאשֶּ -ְואֶּ ְר ָהָארֶּ ָנה ּוְלז  ְּתנֶּ ְבָרָהם ּוְלִיְצָחק ְלָך אֶּ ִּתי ְלא  חֲ ר ָנת  ֵּתן אֶּ ֲעָך א  יָך אֶּ ץ-תרֶּ  : ָהָארֶּ

 . מיותר יראה הארץ את אתן אומרו

 נחלה שהיא לגבולותיה כנען ארץ שהוא וליצחק לאברהם נתתי אשר הארץ את יאמר אך

 . ולישמעאל לעשו ולא אתננה לך, במצרים

 בלא יעקב נחלת העולם כל היא סתם הארץ את אתן אחריך המיוחס לזרעך כי אוסיף ועוד

 .אתה בוייר וזהו. מצרים

 

ר יג ָמקֹום ֲאשֶּ ל ֵמָעָליו ֱאֹלִהים ב  ע  ר ִאּתֹוִד -ו י   : בֶּ

ֵצָבה  יד ֵצב י ֲעֹקב מ  רו י  ָמקֹום ֲאשֶּ ר ִאּת-ב  סֵ ִדבֶּ ן ו י  ת ָאבֶּ בֶּ צֶּ ְך ו יִ ְך ָעלֶּ ֹו מ  סֶּ ןיָה נֶּ יָה ָשמֶּ  : ֹצק ָעלֶּ

ת טו ָמקֹו-ו ִיְקָרא י ֲעֹקב אֶּ ר ִאּתֹו ָשם ֱאֹלִהים ֵביתֵשם ה  ר ִדבֶּ  : ֵאל-ם ֲאשֶּ

 .'[ט פסוק לעיל נתבאר]

 

ְקֹשָתּה ְבִלְדָּתּה ו ּתֹא יז לו ְיִהי ְבה  ת א  דֶּ ְמי לֶּ ר ָלּה ה   : ה ָלְך ֵבןזֶּ -םג  -יִּתיְרִאי כִ -מֶּ

 . מלמות מוראה תוסר איך בן בהיותו כי יקשה', כו תראי אל אומרו

  .זה גם אומרו לרבות בא מה וגם

 . מיותר הוא לך אומרו וכן

 

 עוד שיוליד הוא מקרא של ופשוטו ,ממך יהיה גוים וקהל גוי ליעקב אמר יתברך הוא הנה אך

 , בנים שני

 , גוי הוא האחד

 . גוים קהל הוא לשנים שיחץ אחד הוא והשני

 

  :שני פירוש או

  ,בנימין הוא גוי כי

 . שבטים לשני יוסף שיחץ הוא גוים וקהל
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 תיראי אל המילדת מאמר וזה הראשון כפירוש הראשון כפירוש נראה היה רחל מות וטרם

 את מרבה הגם כי זה גם כי אומרה וזהו ,גוים וקהל גוי שהם ממך הוא ואחר זה כי מלמות

. שנים הלחינות כאחת תלד יתכן לא כי ,בן לך והוא אחר ללדת תחיה עדייןש לומר, השלישי

 ונתתיך' כו אלי נראה שדי אל יוסף אל יעקב מאמר והוא, השני הפירוש הוכרח במותה אך

 ושמעון כראובן' כו בניך שני ועתה וזהו. שבטים לשני שתחצה הוא העמים ואותם עמים לקהל

 עלי מתה מפדן בבואי ואני הלא כי אפשר אי גוים קהל מחדש שאוליד הראשון הפירוש כי' כו

 .במקומו כמפורש רחל

 

ן יח ְפָשּה ִכי ֵמָתה ו ִּתְקָרא ְשמֹו בֶּ  :יןלֹו ִבְנָיִמ -איו ָקָר אֹוִני ְוָאבִ -ו ְיִהי ְבֵצאת נ 

 . מיותר הוא מתה כי אומרו

 . שמתה אחר דברה איך וגם

 . מותה אחר הוא מתה כי ואומרו, מיתה עת הוא נפשה בצאת כי, מאמרו סותר הוא וגם

  .רחל ותמת כך אחר אומר איך וגם

 לו מלת כי אותו קרא או שמו קרא לומר לו היה ,לו קרא ואביו אומרו אל לב לשים ראוי וכן

 .צודקת בלתי

 

, המשפחה לכל טוב סימן במשפחה בן נולד כי( ז ג קטן מועד ירושלמי) ל"רזמ ידוע הנה אך

 בשביל אמרה. בן ולידת אחד מיתת יחד באו והנה. המשפחה כל תדאג מהמשפחה אחד מת

 חסייית כלומר אוני בן שמו ותקרא כן על, הוא יפה סימן לאו מהמשפחה אחד ומיתת מתה כי

 ולא מיתתה סימן תתקן שלידתו באופן, האנינות בזמן מותי אחר נולד כאילו האנינות אל הבן

 חסייתת שאפילו לומר ובנימין קרא אביו אך. להיפך שיהיה באופן מותה קודם לנולד חסייתת

 .מיתתה סימן של שמאל על ויגבר חסד וכלו ישראל בארץ שנולד ימין בן הוא תחלה מיתתה

 

 כך(, א פו מציעא בבא) טהור באומרו נשמתו שיצאה נחמני בר כרבה לה שקרה ,יהיה או

 ,אוני בן אומרת נפשה שיצאה אוני בן שמו הנזכר נפשה ותקרא ,מתה כי נפשה בצאת ויהי

 ישובו ידה שעל זה לבן זכתה, בניה על מבכה ישראל על להתאונן שעתידה אנינות שעל לומר

 ידה על שנבנים ושלישי שני המקדש בית זכות על שהוא בנימין לו קרא אביו אך. אויב מארץ

' מ' י עודפות בנין אותיות בה זו שבתיבה בנימין לו קרא כן על, ראשון חורבן על שבכתה על

 המקדש בית בנין כאומר נמצא, קטן במספר ושלישי שני המקדש בית כמספר חמשים שהיא

 . בנימין במלת ושלישי שני

 עולה לשכינה אכסניא שהוא קטן במספר כי לשכינה אכסניא בנין היות אל ן"הנו תרמוז או

 . כמדובר לו הנוגע על כלומר ,קרא לו אביו, לה שנוגע מה על קראתו שהיא ועל, חמשים

 

ם יט ְפָרָתה ִהוא ֵבית ָלחֶּ ְך אֶּ רֶּ  : ו ָּתָמת ָרֵחל ו ִּתָּקֵבר ְבדֶּ
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 הדבור פי שעל( ג רבתי פסיקתא) ל"ז מאמרם מורה ויקברה אמר ולא ותקבר מאומרו הנה

 מארץ שישובו בגלות בעברם ישראל על רחמים תבקש למען, בבחירתו ולא שם אותה קבר

 ארבעים שהוא] ישראל אלוהי פי על אשר כמספר אפרתה בדרך ותקבר כי, נרמז גם. אויב

 .קטן במספר[ וחמשה

 

ל כא ע ִיְשָרֵאל ו ֵיט ָאֳהֹלה ֵמָהְלָאה ְלִמְגד  רעֵ -ו ִיס   : דֶּ

ץ  כב ְך ְראּוֵבן ו ִיְשכ  ו ְיִהי ִבְשֹכן ִיְשָרֵאל ָבָארֶּ ִהוא ו ֵילֶּ תה  ש אָ בִ -ב אֶּ גֶּ ע ִיְשָרֵאל ְלָהה ִפילֶּ ִביו ו ִיְשמ 

 : ֲעֹקב ְשֵנים ָעָשרי  -ו ִיְהיּו ְבֵני

 : לּוןר ּוְזבֻ שכָ ְבֵני ֵלָאה ְבכֹור י ֲעֹקב ְראּוֵבן ְוִשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדה ְוִישָ  כג

 

  לב: לשים ראוי

 , עדר למגדל מהלאה אהלה ויט שנסע ללמדנו בא מה

 . ההוא במקום אהלה נטות או במקומו שבת יוסיף ומה יתן ומה

 . פלוני ממקום הלאהל היה אלא מקום םיימס שאינו וגם

 בתוך ויתגל שם שנאמר בנח( ז לט רבה בראשית) ל"רז שדקדקו דרך על לב נשית וגם

  .אהלה ולא אהלו לכתוב ראוי היה פה גם כן', כו כתיב אהלה אהלה

 במה יש כותייש איזה כי מיותר שהוא ההיא בארץ ישראל בשכון ויהי אומרו עניין מה וכן

 . ראובן מעשה אל ההיא בארץ ששכן

 . ישראל ארץ כל שכולל ההיא בארץ אלא מקום םיימס שאינו ועוד

 קל היה אם ענייןה מציאות אם כי ומורדת מעלה השמיעה אין כי ישראל וישמע אומרו ועוד

 םא כי כפשוטו הדבר אין כי להורות עשר שנים יעקב בני ויהיו מיד יסמוך ראוי והיה, חמור או

 .ישראל וישמע באומרו יפסיק ולא, אויב אחיו במספר עדיין

 

 אם כי חלילה שכב לא שאמרו(, ב נה שבת) ל"ז מאמרם אל לב נשית העניין אל לבוא והנה

 עם היה כאשר שם מושבו עיקר יעקב לעשות רחל מקום לבלהה שנתן אביו יצועי שבלבל

 והיפך, לאמו כן יעשה במותה גם אם כי רחל ייבח די לא באומרו ראובן ויקנא, רחל

 .בכתובים מה רמז אפילו מזה יהיה שלא היתכן מאד יקשה והלא. המשכבות

 

ל כא ע ִיְשָרֵאל ו ֵיט ָאֳהֹלה ֵמָהְלָאה ְלִמְגד  רעֵ -ו ִיס   : דֶּ

 ממקומו נסע כי לומר ',כו ויסע באומרו נרמז פשוטו מידי יוצא מקרא שאין גם כי ואחשוב

 לאה במקום ולא. כתיב אהלה כי הנזכרת רחל של אהלה ויט. רחל באהל שהיה העיקרי

 ממנה ישראל עדר ורוב ששה ילדה כי בנים רבת היא כי ,ישראל צאן עדר מגדל שהיא

, בה ולא ממנה להלאה עדר למגדל מהלאה אהלה ויט אם כי ,ותורה מלכות לויה וכהונה

 .בלהה עם שהוא
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 . בלהה כמנין ב"מ עולה התיבה עם הלאה וכן

 ונטה ישראל שנסע לרמוז שהוא, מהלאה אם כי להלאה נאמר שלא במה הרמז יהיה או

 היא עדר מגדל בשביל הוא עדר למגדל עשה וזה, הידועה לאה נקראת מה רחל של אהלה

 לבלהה כבוד חלק כן על, החורבן בזמן הנזכר בקבורתה ה' לעדר עוז מגדל שהיא רחל

 .שלה והיתה ממנה שנבנה

 

ְך ְראּוֵבן ו ִיְשכ   כב ִהוא ו ֵילֶּ ץ ה  ש אָ ִבְלָהה פִ -תב אֶּ ו ְיִהי ִבְשֹכן ִיְשָרֵאל ָבָארֶּ גֶּ ע ִיְשָרֵאל ילֶּ ִביו ו ִיְשמ 

 : ים ָעָשרְשנֵ י ֲעֹקב -ו ִיְהיּו ְבֵני

 בלהה היא ההיא בארץ שכנו מקום שעשה ההיא בארץ ישראל בשכון ויהי כן ידי ועל

 וילך כן על. ברמז רק בתורה נאמרים כאלו דברים אין כי, תמשל לקרקע האשה כי הנרמזת

 ותעל, שם שוכנת שכינה תהישהי המקום קדושת שחילל שהוא 'וכו וישכב בקנאתו ראובן

 חללת אז' וכו משכבי עלית כי אליו מאמרו והוא. כבודה שחילל עמה שוכב היה כאילו משם

 .קטן במספר התיבה עם שבלבל הוא וישכב וכן. עלה יצועי

 

 כי ישראל וישמע הלא כי' כו שבלבל רק הכתוב כפשט רעה עשה שלא בפירוש ביאר ועוד

 לשום כן ויעש ישראל וישמע כאמור אמו על שקנא אם כי זה ואין, רצונו ויעש אליו אביו שמע

 .בלהה את ולא רחל במקום אמו את

 

 : לּוןר ּוְזבֻ שכָ ְבֵני ֵלָאה ְבכֹור י ֲעֹקב ְראּוֵבן ְוִשְמעֹון ְוֵלִוי ִויהּוָדה ְוִישָ  כג

 במספר כי עשר שנים יעקב בני ויהיו כן על, אביו אליו ששמע מה רק הדבר היה שלא כן ועל

 .כפשוטו שכב לא כי אויב אחיו

 

ל כט ף אֶּ ָמיו ָזקֵ -ו ִיְגו ע ִיְצָחק ו ָיָמת ו ֵיָאסֶּ ע ָיִמים ו ִיְק ע   : י ֲעֹקב ָבָניותֹו ֵעָשו וְ ְברּו אֹ ן ּוְשב 

  לב: לשים ראוי

 . וימת ויגוע כופל למה

 . שניהם בין בשמו מפסיק וגם

  .עמיו אל אסיפה עניין מה וגם

 . ימים שבע בם נאמר ולא ממנו יותר חיו כמה כי ימים שבע אומרו ועוד

 .בן בתואר יעקב עם וכוללו עשו את מזכיר למה ויעקב עשו אותו ויקברו אומרו וגם

 

 . צדיקים מיתת הוא כי הוכרח גויעה תואר אמנם

 כרוז יוצא נפטר כשהצדיק כי( ריח דף) ויחי פרשת הזוהר ספר מאמר נזכיר העניין אל ולבוא

 ואין. עמיו אל אסיפה תקרא אחשוב במחיצתם אתם והאסף. מחיצתו בני כל לקראתו שיצאו
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 ממחיצתו חוץ יעכבוהו יש כי, גילו בני עם מחיצתו אל מיד ללכת זוכה אדם כל לא כי ספק

 כי ,עמיו אל ויאסף וימת[ צדיקים שאר אצל] יאמר לא זה ועל. שבידו חטא איזה על זמן קצת

 למרק צריך שאין כיצחק מחיצתו אל מיד בהולך רק, מחיצתו בני עמיו אל נאסף מיד לא

 .עמיו אל ויאסף ויגוע וזהו, דבר שום להיתח

 

 של כתות שלש, נפטר כשהצדיק( ז קטז טוב שוחר מדרש) ל"ז מאמרם ונתובכ אחשוב וזה

  :לקראתו יוצאין השרת מלאכי

 , שלום אויב אומרת אחת

 , נכוחו הולך אומרת ואחת

 '. וכו ינוחו אומרת ואחת

 ומי, מאמרם וחלוקי, אחת כת הכל אמרה ולא הכתות מספר עניין מה לב שית לבד הנה כי

 . בכתוב זו דרשה הכריח

 . באחרונה נכוחו הולך נאמר שם כי הכתוב סדר ל"ז הפכם אל לב לשים ראוי גם

 . משכבו על ינוח יאמר הראוי שלום אויב באומרו כי בכתוב לו הוקשה אך

 . יחיד לשון נכוחו הולך אומר רבים לשון אומרו ואחר

 .הליכה ללשון ביאה מלשון טעמו את שנותו וגם

 

  :דברים שלשה יש הנה כי והוא', כו כיתות שלש אמר כן על

 ה' כבוד א"כד ,כתות שלש היו הבחינות חילוק ועל הצדיק את להקביל ההולך ה' כבוד. א

 . יאספך

 . פניו להקביל הבאים למחיצתו חסיםייהמת .ב

 .עצמו הנפטר הצדיק .ג

 

 . שורשו אל ביושר הולך שמיד הצדיק על דברו ל"רז כי ענייןוה

 כי. להקבילך שכינה באה לא עדייןש תצר בל ואומרת לצדיק מבשרת ראשונה כת כי ואמר

 . הוא ברוך הקדוש הוא שלום אויב הנה

 צריך ואין מחיצתו בנקודת הוא שורשו נוכח מיד הולך הצדיק הנה ומבשרת אומרת והשנית

 . מירוק שום על להיתח להתעכב

 הוא, להקבילו מחיצתו בני ממשכבותם שקמו הנשמות כן אם ואומרת השלישית כת משיבה

 . משכבותם על ינוחו והם

, שאומרת בעצמו הדבר הוא, משכבותם על ינוחו שלום אויב אומרת שהשלישית אחר ולנוסח

 . משכבותם על והוא המקבילים ינוחו ובכן, בשלום אויב מיד נכוחו הולך הוא שכבר כיון
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 אחר כן ועל, שורשם נוכח מיד הולכים אין הצדיקים רוב כי להיות הסדר היפך הכתוב אך

 אם כי, חטא מאיזה יטהר עד ממחיצתם חוץ להמתין יחויבו לא להקבילו יוצאים שהצדיקים

 יורד אינו יתמהמה שאם, נכוחו הולך הוא כך ואחר כעת לבדם הם ינוחו הקבלתם שאחר

 הולך קודם משכבותם על ינוחו נאמר כן ועל, הולך ולנוכח תוייבעל מאחר רק מטה שאול

 נכחו מיד ההולך בפרטי דברו ל"רז אך. משכבותם על כעת הנוחים בכלל שאינו להורות נכוחו

 .כתות השלש מציאות על מהפסוק ומביאים

 

 כי ביצחק יאמר וזה. מחיצתו בני הצדיקים הם נפטר של עמיו כי והוא, הכתוב עניין אל אוונב

 בשיבה נאמר שלא ומה. מיד נכחו הולך כי אותו המקבילים עמיו אל נאסף וימת כאשר מיד

 שעשה באברהם כן שאין מה, רשע שהוא 'כו עשו אותו ויקברוש מפני באברהם כמו טובה

 תחילה עשו את שמזכיר במה כישמעאל תשובה עשו עשה שלא ורמז. תשובה ישמעאל

 כי, וישמעאל יצחק אותו ויקברו שאומר בישמעאל כמו ועשו יעקב אמר ולא ויעקב עשו שאומר

 שלא בעשו כן שאין מה. ליצחק כבוד חולק היה כן שעל תשובה ישמעאל שעשה כיוון שם

( ב טז בתרא בבא) בגמרא ל"ז מאמרם והוא ,ויעקב עשו נאמר כן שעל ליעקב כבוד חלק

 .דשמיא עתאייבס שרה ייח פרשת סוף ענינו מפורש ימים שבע ואומרו. נלמד שמזה

 

 וישב פרשת

 

  לז פרק

ן א ץ ְכָנע  רֶּ ץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְבאֶּ רֶּ ב י ֲעֹקב ְבאֶּ  : ו ֵישֶּ

ן ב ה ֹּתְלדֹות י ֲעֹקב יֹוֵסף בֶּ ע-ֵאלֶּ ְשֵרה שָ -ְשב  תעֶּ ה אֶּ ֹ -ָנה ָהָיה ֹרעֶּ צ ָחיו ב  ע  אֶּ תאן ְוהּוא נ   ְבֵני-ר אֶּ

ת תְבֵני ִזְלפָ -ִבְלָהה ְואֶּ לִדָבָתם ָר -ה ְנֵשי ָאִביו ו ָיֵבא יֹוֵסף אֶּ ם-ָעה אֶּ  : ֲאִביהֶּ

 

ן א ץ ְכָנע  רֶּ ץ ְמגּוֵרי ָאִביו ְבאֶּ רֶּ ב י ֲעֹקב ְבאֶּ  : ו ֵישֶּ

 פד רבה בראשית) ל"רז אמרו והנה. למטה ולא למעלה לא מקושר בלתי יראה זה פסוק הנה

 לעולם להם שמתוקן מה לצדיקים ןייד לא יוסף של רוגזו עליו קפץ בשלוה לישב יעקב בקש( ג

 ענוש הלא כי במאמרם קשה עדיין אך. שאחריו מה אל הכתוב שקשרו הנה'. וכו אלא הבא

 מצוותו תורה פירות יאכל לא למה כי, נחשב זר כמו הלא הזה בעולם שלוה בקשו על לצדיק

 .הבא לעולם והקרן הזה בעולם

 

 גם כי, רצה אמר ולא בקש באומרו, בקשה לשון באומרו תירץ זה כי אומרים שמעתי והנה

 במדרשים שהבקי אמת והן. אחריו ויחזר שיבקשנו לא אך םאלוהי מאת איש יקבל הטוב את

 לא לומר בהתימו ענייןה תירץ אחשבה אך. רצה במקום בקש אומרו מספר אין פעמים יראה
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 שמזומן מה אמר ולא, להם שמתוקן מה, אומרו אל לב לשים ראוי תורייה זולת כי'. וכו ןייד

 .קוןית חסר שהיה מה להם שמתוקן שמורה קוןית לשון ולא, אלו בלשונות וכיוצא להם

 

 בעולם פירותיהן לאכול המיוחדות מצוותו תורה פירות יאכילום שלא מצינו צדיקים כמה והנה

. ומעשיהם תורתם מפרי נעשה ומה, ודומיהם פדת בן אלעזר ורבי דוסא בן חנינא כרבי, הזה

 הוא ברוך הקדוש לפני תורה אמרה( תתקלד רמז משלי שמעוני ילקוט) ל"ז מאמרם על והנה

 תשובה זו ומה'. כו יש אוהבי להנחיל והשיב, םייענ בני למה וכבוד עושר בשמאלה כתיב

 אאכילם אם יתברך הוא שאומר הוא אך. הזה בעולם והפירות הבא בעולם הקרן ינחילם

 שהוא במה ולא הזה העולם טובות שהוא הבל שהוא במה פירותיהם יכלו, הזה בעולם פירות

 .'וכו יעקב בקש פה יאמר וזה. הבא לעולם מתייק קרן מהפירות יעשה כן על, יש

 

 לא אמר לזה, הזה בעולם פירות שיאכל מה אוהלים יושב ליעקב יחסר האם תאמר ושמא

 מתוקן הבל שהמה הזה העולם טובות שהוא מעשיהם שפרי, להם שמתוקן מה לצדיקים ןייד

 .הזה בעולם טוב גם שמבקשים אלא, מזה גדול תיקון שאין, רוחני טוב ונעשה להם

 

 אביו מגורי בארץ אומרו אל לב בשום, יאמר, שלמטה מה אל כן גם מקושר הפשט דרך ועל

 . כנען בארץ יעקב וישב לומר לו והיה, מיותר שהוא

 לשית שראוי(, יג טו לעיל' )וכו זרעך יהיה גר כי תדע ידוע פסוק על מאמרינו נזכירה לזה אך

 הורה אך. ועינוי בעבדות ויצא בגרות נכנס וכן. רבים בלשון וצאתו יחיד בלשון כנסויה אל לב

 ידוע אמר. עצמי שעבוד ויש בעלמא גרות יש כי והוא. שנה מאות הארבע מתחיל מיצחק כי

 זרע לך בא מעת שהוא, זרעך יהיה בעלמא וטלטול גרות שהוא גר כי אחת, ידיעות שתי תדע

 ועבדום אז בוייר לכלל בהגיעם אך. בוייר לכלל הגיעם טרם זרע לך שנקרא מיצחק שהוא

 .שנה מאות ארבע הם והעבדות הגרות ובין. במצרים שהוא אותם וענו רבים כשיהיו

 

 רגו ואמר חזר למה שכון אומרו שאחר( ג - ב כו לעיל) יצחק אל יתברך מאמרו יובן ובזה

 לומר יצחק יוכל הנה, כנען בארץ ישכון יתברך צוותו אחרי כי הוא אך. הלשון שינוי וגם'. וכו

 הלא כנען ארץ אך, להם לא בארץ זרעך יהיה גר אמרת אתה והלא, הזאת בארץ אשכון איך

 כי, היא לכם לא כי, הזאת בארץ גר תחשב גור אמר לזה. הגרות בה ינוכה ואיך, היא לנו

 .להם אינה עדיין כי, להם לא בארץ באומרו כיוון כן גם וזה. מעתה ולא לעתיד אתן לזרעך

 

 מאז ימנו ולא הגירות חוט נפסק היה בשלוה היה ואילו, הגירות נמשך היה ביעקב עדייןו

 ושלוה שובייב יעקב וישב הנה תורה אמרה כן על, ורב עצום הפסד והיה שנה מאות הארבע

 אף תחשב להם לא ארץ כי ,אביו מגורי בארץ וזהו, הגרות םיילק אביו בה גר שהיו בארץ
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 ויתחיל הגירות חוט נפסק היה שובוייב כי באופן. עדיין לישראל ולא כנען בארץ הוא כי, היא

  – לכן. יעקב מזרע שנה מאות הארבע

 

ה ֹּתְלדֹות י ֲעֹקב יֹוֵסף  ב ןֵאלֶּ ע-בֶּ ְשֵרה שָ -ְשב  תעֶּ ה אֶּ ֹ -ָנה ָהָיה ֹרעֶּ צ ָחיו ב  ראאֶּ ע  ת ן ְוהּוא נ  ְבֵני -אֶּ

ת תְבֵני ִזְלפָ -ִבְלָהה ְואֶּ לִדָבָתם ָר -ה ְנֵשי ָאִביו ו ָיֵבא יֹוֵסף אֶּ ם-ָעה אֶּ  : ֲאִביהֶּ

 השעבוד אל אחריו נמשך, התולדות עיקר יוסף היות ידי שעל 'וכו יעקב תולדות אלה

 .הגרות שנות מספר חבל יפסק ולא, מעתה שלותו ותמנע האמיתי

 

. יעקב לבחירת עשו בחירת בין מה להורות והוא, הקודם עם גם הכתוב ויקושר ,אפשר עוד

 ב רבה בראשית ןייע) ל"ז ופירשו .אחיו יעקב מפני ארץ אל וילך בעשו נאמר למעלה כי והוא

 אביו את שנוחל מי, מצרים גלות הוא וחוב, כנען ארץ היא נחלה לנו הלא עשו אמר כי( יג

 בגירות בחר כי, היפך יעקב אך. מצרימה יגלה לבל הארץ תחום מכל וילך כן על, חובו פורע

 שבזרעו בחר כי, כן עשה טעם ולאיזה ,אביו מגורי בארץ יעקב וישב וזהו. יצחק בו שהיחל

 בארץ אומרו וזהו, נחלתו יורש אביו חוב הפורע כי, כנען ארץ בשביל זרעך יהיה גר םיייתק

 .אחת פעם בארץ שנאמר אחר מיותרת אינה ובזה. בעבור ת"בי ת"שהבי ,כנען

 

 כמה דעת ללמדנו תורה באה כי והוא. ולמטה למעלה לו בסמוך אמיץ הקשר ויהיה ,יתכן עוד

 לידי המביאה ביתו בתוך קנאה אש שביב עליו רע כי, ביתו שלום על אדם יזהר צריך וכמה

 גדלו מה וראה הביטה כי. וחוצה ביתו שמדלתי מלחמה אנשי שונאיו מחנות מכל, שנאה

 יעקב וישב אלה כל ועם. הנזכרים יעקב נפש שונאי ,יחדו ושריו ואלופיו עשו בני מאד ועצמו

 אביו שם ומטולטל גר שהיה ,אביו מגורי בארץ היות עם, מכלם מחריד ואין ושלוה שובייב

 אלופי, נפשו שונאי וחטאים רעים שכנים סוגים שני ליעקב היו באופן. הארץ תושבי מרגשת

 שלוה בהיות זה כל ועם, סוריןיי ידי על שהיא כנען בארץ היות על נוסף, הארץ ותושבי עשו

 קנאה שנתגלגלה ידי שעל 'כו יעקב תולדות אלה אך. שובייב היה, קנאה בלי בארמנותיו

 .הסיפור כהמשך נח ולא שקט ולא שלו לא מאז בחומותיו בביתו ושנאה

 

 ובביתו בו שאין עוד כל לו להצר ישלטו לא איש אויבי כל כי כן גם הורה הזה הדבר מעין או

 יעקב וישב הנזכרים האלופים כל עם כי ראה לומר' כו וישב וזהו'. כו ממית ערוד אין כי וןוע

 מה אשמה ביניהם שנתגלגלה 'כו אלהשו עד', כו אביו מגורי בארץ היות עם, ושלוה שובייב

 .צרות לגלי מאז ויתעתדו והקנאה בהימהד

ן ב ה ֹּתְלדֹות י ֲעֹקב יֹוֵסף בֶּ ע-ֵאלֶּ ְשֵרה שָ -ְשב  תעֶּ ה אֶּ ֹ -ָנה ָהָיה ֹרעֶּ צ ָחיו ב  ע  אֶּ תאן ְוהּוא נ  ְבֵני -ר אֶּ

ת תבְ -ִבְלָהה ְואֶּ  -ֵני ִזְלָפה ְנֵשי ָאִביו ו ָיֵבא יֹוֵסף אֶּ

לִדָבָתם  ם-ָרָעה אֶּ  : ֲאִביהֶּ

ת ג ב אֶּ ן-ָבָניו ִכי-יֹוֵסף ִמָכל-ְוִיְשָרֵאל ָאה  ִסים-בֶּ  : ְזֻקִנים הּוא לֹו ְוָעָשה לֹו ְכֹתנֶּת פ 
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ָחיו ִכי ד ב -ו ִיְראּו אֶּ ם ִמָכלאֲ ֹאתֹו ָאה  ָחיו ו יִ -ִביהֶּ ְברֹו לְ ְשְנאּו ֹאתֹו ְולֹא ָיְכלאֶּ  : ָשֹלםּו ד 

 

  :לב לשית ראוי

 . יוסף את רק מזכיר ואינו יעקב תולדות אלה אומרו אל. א

  .בצאן אחיו את רועה ושהיה שנה עשרה שבע בן שהיה מודיענו למה. ב

 . הצאן לומר לו והיה בצאן אומרו. ג

  '.כו בלהה בני את נער שהיה מודיענו למה. ד

 . וזלפה בלהה בני את יאמר די שהיה מיותר זלפה בני ואת אומרו וכן

 . המה נשיו כי ידע לא מי אביו נשי אומרו. ה

 . הקודם אל 'כו יוסף ויבא אומרו יקושר איך. ו

 . הקודמים בפסוקים כאשר יעקב ולא ישראל קראו למה, אהב וישראל .ז

 .אותו שישנאו, זה על יוסף פשע מה אהבו אביו אם כי ',כו אחיו ויראו אומרו. ח

 

, םאלוהיה איש אביהם והקדוש יה שבטי השבטים מעשה הרואה מלב תועה להסיר הנה אך

 רעה דבתם את ויביא ואוש שמע ישא כיוסף םאלוהי קדוש, יפלא ולא כאלה יראה מי הלא כי

 . אביהם אל

 . יקבלנה ה' קדוש כאביהם ומי

 דמו ואותו, מות שערי עד ויביאוהו בו ויקנאו אחיהם את ישנאו עליונים קדושי כשבטים ומי

 אנשי האם, לישמעאלים מכרוהו אותו ובעלותם, ועקרבים נחשים בור אל אותו וישליכו להרוג

 . כמעשיהם יעשו אמת

 

, לאמר, יעקב זרע על טובות לא אשר מחשבות לחשוב ופתי שוגה לאיש מקום היה כן על

 או, אדום הוא עשו אביהם אחי לזרע וישוו ידמו ואולי. אל עם לבם נכון לא וחס חלילה אולי

 . איבה נוטרי ואלה, בהיד מוציא זה, כן על כי, למו נערוך דמות איזה

 ללשון כרותה ברית כי באומרם, יוסף בתיד קבלת על לשונם רסן ישלחו לא יעקב על אם וגם

 . כמוהו לאיש כראוי שלא יחשבוהו לבב יושר לבל גם הלא, מנהו שמץ שיקובל הרע

 דמיון םאלוהי זרע על יחשבון מה, ותאמר תמימה ה' תורת באה, האלו הדברים כל על כן על

 תולדות אלה, בפסוק האמורים אחיו וכל יוסף שהם, אלה הלא כי, חלילה יעליבל בני אל

, הקודמת בפרשה האמורים עשו של על להוסיף, עליהם יאמר תולדות ואלה ו"בוי ולא. יעקב

 .אמת זרע כולו כי

 

 כל אשמת גדר מודיעך הנני כי, אשמותם תכביד אל, טובים בלתי מעשיהם הלא תאמר ושמא

 ן"גרישי שני ובו שנה עשרה שבע בן יוסף ואומר ביוסף ומתחיל. ראשון ראשון על מהם חלק

 כי, תחשבנו ןועו לכובד אל, עיניך מראה לכל עשה טוב לא אשר יוסף, ואומר קול כמגביה
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 חכמה מרוב בצאן בהיותם ומדריכם אחיו את ומנהיג. היה ורך נער שנה עשרה שבע בן הלא

. בחומותיו בביתו אותם הרועה היה אביו כי אביו בבית ולא בצאן היה וזה. בו אשר וכשרון

 .אושו שמע להביא גדולה חטאה לחוטא כזה איש יחשד איך כן ואם

 

 לא. וכשרון חכמה מרוב לא לבב וגודל והומגא היה אחיו את רועה שהיה מה כי תאמר ושמא

 לא כי להורות, והטעם. ומשרת כנער עמם מתנהג בלהה בני את נער והוא הלא כי הוא כן

 שפחת בלהה לבני בלבד ולא. אביו נשי אומרו וזהו אביו לנשי רק מחשיבם היה שפחות לבני

 את גם יכבד בלהה בני שאגב יחד ארבעתם בהיותם בלבד ולא. זלפה בניל גם אם כי אמו

 ולא זלפה בני ואת בלהה בני את אומרו וזה, עצמו בפני וכת כת כל את אם כי, זלפה בני

 .וזלפה בלהה בני אמר

 

 . רעה בהיהד הביא למה אשמתו תגדל עתה כן אם תאמר ושמא

 אל אם כי היה לא רעה דבתם את יוסף ויבאש מה הלא כי. בעיניך הדבר כך כל יקשה אל

 בהיד מוציאי ככל לזרים ולא, לבנים כאב ישרה בדרך וידריכם בדרכיהם יחפש למען ,אביהם

 על מה התנצלות ניתן הנה. העם בעיני ריחו ולהבאיש עליו שנאמר מי את שיילב שכוונתם

 .יוסף

 

ת ג ב אֶּ ִסיםזְ -ןבֶּ -ָבָניו ִכי-ליֹוֵסף ִמכָ -ְוִיְשָרֵאל ָאה   : ֻקִנים הּוא לֹו ְוָעָשה לֹו ְכֹתנֶּת פ 

 אותו כי בניו כל על יותר אהבו כן שעל בהיהד שקבל כאשם יעקב יהיה כן אם תאמר ושמא

 שעל רביע טעם אל לב בשום והוא ',וכו אהב וישראל אמר לזה. מכולם לכשר החזיק בלבד

 אמר כן על. אביהם על אשיב מה נא תאמר ואם, יוסף אשמת הקלנו הלא לומר, ישראל

 קראתיו יעקב לא כן על כי, כן תעשה אל, להאשים בא תיישה וישראל, ואומר קול כמגביה

 רק חלילה בהיהד קבלו על לא, יוסף את שאהב מה היה לב ביושר כלומר, ישראל אם כי כאן

 על העדיף ואשר. חכמה שקנה שנית כמשמעו אחד, זקונים שני בן ,לו הוא זקונים בן כי על

 המלבושים שבכל התחתון המלבוש הוא כתונת כי והוא ,פסים כתונת רק היה לא הנה אחיו

 פסיםה כתונת על פסוק על( טו פד רבה בראשית) ל"רז אמרו כאשר, כמעט נגלה הבלתי

 .העליון המלבוש עליו אשר התחתון הוא פסיםה כתונת שאמרו עליו אשר

 

ָחיו ִכי ד ב -ו ִיְראּו אֶּ ם ִמָכלאֲ ֹאתֹו ָאה  ָחיו ו יִ -ִביהֶּ ְברֹו לְ ְשְנאּו ֹאתֹו ְולֹא ָיְכלאֶּ  : ָשֹלםּו ד 

 יותר תכבד שעתה, אחיו על תשיב ומה ואביו יוסף באשמת הקלת הנה תאמר והלא

, צדיקים כולם יעקב זרע כי הראשונים את שפסל יעקב תולדות אלה אמרת ואתה, אשמתם

 לזה(. שם) ל"ז שאמרו כמו משי יד סתיפ מלא על עשו טוב לא ואשר ושנאה קנאה לבשו ואיך

 על מאחיו אשמתם שתכביד מה, ואומר קול כמרים, אחיו במלת רביע בטעם אחיו ויראו אמר

 כן שאם, עשו המלבוש בחינת על לא כי, הוא כן לא, רעה עשו פסיםה כתונת תיישברא מה
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 בתםיד קבל פן חששו' וכו אביהם אהב אותו כי ראו כי הוא אך. לשנוא ולא לקנא להם היה

 הביאו ידי על עשה הוא כי באומרם אותו וישנאו כן על, בעיניו צדיק היה לבדו והוא, רעה

 .בהיהד

 

 עשה הוא זקונים בן כי שעל זכות לכף אביהם את לדון לבם שמו לא למה תאמר ושמא

 הלא הוא זקונים בן היותו על שאם לומר ,אחיו מכל אמר לזה. בהיהד קבלת על ולא הדבר

 קבלת חרב אם כי זה אין אך, הפסים כתונת יעשה ראוי היה ואותו בנימין הוא זקונים בן יותר

 אמר לא כן ועל, בנימין על גם לרמוז לגמרי לםוכ את שהוא אחיו מכל אומרו וזהו. בהיהד

 .השאר מכל הוהאחו עיקר בו לו אשר את גם לרמוז, אחיו מכל אם כי לםומכ

 

 עליהם יוסף התנשא על לא כי נא ראו אמר כי, אחיו בהתנצלות היחל מלמעלה כי ,יתכן עוד

 בן הלא כי, ממנו קבל שאביהם לבם על עולה היה לא אם בהיהד הביאו על לא וגם, שנאוהו

 שתו ולא, ומנהיגם אותם רועה עליהם מתנשא בצאן אחיו את רועה היה שנה עשרה שבע

 רעה דבתם את יוסף ויבא וגם. קנאה לבשו ולא נערכ היה הלחנות בני שעם ראותם עם, לב

 וישנאו אז בהם וגעל האב קבל פן וחששו 'וכו אהב אותו כי ויראו כאשר אך. שנאוהו ולא

 ישראל בעיני חוטאים היותם להם מר כי רק היה לא עתה וגם, הרבה סבלו כי הנה. אותו

 השנאה מצוא ואחר .לשלום דברו העדר אל רק סרה לו לדבר הגיע לא זה כל ועם. אביהם

 דברו ומשלילת אותו שנוא הראשון החלום יד על ומתרבה ונוספת הולכת תהיהי לחול מקום

 באו וקנאה שנאה בהוספת עוד הדבור ואחר'. וכו תמלוך המלוך למלחמה לדברו באו לשלום

 .ד"בס אויב כאשר בעיניהם היתר בהוראת הוא וגם, הרעה מעשה לידי

 

 שהוא אם כי, חלילה היו ןועו כבד עם ולא, הם שלמים ההם האנשים כל כי הדברים כלל

 בעד התנצלות לתת( שם) ל"רז כוונו אחשוב וכן. השערה כחוט חסידיו עם מדקדק יתברך

  שונם:לה וז ,ים פס אלא פסים תקרי אל פסים כתונת באומרם במדרש במאמרם השבטים

 . כ"ע הים את לפניהם שיקרע כדי אותו וישנאו למה אלוהים מפעלות חזו לכו

 

 .'כו וישנאו' כו אחיו ויראו הוא מלא מקרא הלא ,אותו וישנאו למה שאלה זו מה יקשה והלא

 את לפניו שיקרע כדי פסים כתונת לו עשה למה לומר לו היה פסים מלת שדורש כיון ועוד

 . באחיו יתלה ולא הים

 .זה שכוונו היתכן ועוד

 

 על. מכלול לבושי ממנו שעושים דבר או משי מין שום שם אינו פסים כי למו הוקשה הנה אך

 ראה הים פסוק על( קיד תהלים טוב שוחר ןייע) ל"ז כמאמרם ענייןוה .ים פס שהוא אמרו כן
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 הים נס החוצה ויצא וינס בזכות דהימ כנגד דהימ כי והוא. יוסף של ארונו, ראה מה, וינס

 .ל"רז מדרשי כרוב, וינס וינס והוש מגזרה נלמד והוא, מלפניו

 

. אותו וישנאו למה והוא, אחת קושיא אל תירוץ למדנו זו מדרשה הנה לומר 'כו חזו לכו ואמרו

 הוא אשר אך. עבירה גוררת עבירה כי ידו על חטא בא יפלא לא עונות בידו אשר כי ענייןוה

 על תקלה מביא הוא ברוך הקדוש אין צדיקים של בהמתן אפילו כי, נחשב זר כמו הלא נקי

 בן חנינא דרבי וחמריה יאיר בן פנחס דרבי דחמריה כעובדא, שכן לא עצמם צדיקים, ידם

, אחרים משל דבר עליו יש אולי ח"ר אמרו עד, בו מכים שהיו עם, מהלך היה שלא דוסא

 צופה פסוק על( ב ל קדושין) ל"רז אמרו וכן. והלך ונטלום אחד איש של מנעלים עליו ומצאו

 היה עוזרו הוא ברוך הקדוש ואלמלא עליו מתגבר אדם של יצרו שאין יום לך אין, לצדיק רשע

 בתורה העוסק כל( ו פרק אבות) התנא מאמר וכן. ישמור חסידיו רגלי על אמרו וכן. בידו נופל

 מן והרחיקם הצילם ולא ,אותו וישנאו למה יקשה כן ואם. החטא מן ומרחקתו' כו לשמה

 כן ידי על יתגלגל למען היה אך. בחירתם אל הדבר בזה הניחם אם כי, יתברך הוא החטא

 הוא גם ינוס הים כן ידי שעל כדי, החוצה ויצא שינוס אדונתו עם יקרנו באופן, יוסף שימכר

 .מפניו

 

 'כו אחיו ויראו כאשר ובזה. הים קריעת ממנו שנמשכה כתונת לו ועשה הכתוב ושיעור

 על תקלה מביא הוא ברוך הקדוש היה שלא שנאוהו לא כן לא שאם, אותו וישנאוש נמשך

 אותב לבל ה' עזרו ולא, הכתונת עשה למה יעקב לומר ואין. בחירתם אל הדבר והניח, ידם

 ,לו הוא זקונים בןש מה על עשה כי חטא בעשיה אין כי, הים להם שיקרע כדי תקלה להם

 מביא הוא ברוך הקדוש אין אמרו ולא, השנאה אל וממנה, הקנאה אל גרמא שנמשך אלא

 .מעון להרחיקו אלא תקלה

 

 מה א"כד מאורעות הוא תולדות שמלת י"רש פירוש דרך על הכתובים בהמשך אפשר עוד

 חטאתו ומה פשעו מה ליעקב אשר הרעות מאורעות רואה כל יפלא הלא כי והוא. יום יולד

 היחל כן על. עליו הבאה הרעה כל לו שגרם יוסף פשע ומה, יוסף צרת תרעלה כוס ששתה

 שנה עשרה שבע בן יוסף הנה כי, היא הלא בתםיס, לו רעוישא יעקב תולדות אלה ואמר

 היה שלא מה ,בצאן בהיותם עליהם כשר ומנהיגם אחיו את רועה משתרר היה ורך נער

 מבני בעיניו גרעו כי בו לקנא מקום שהיה באופן, לפניהם כנער רק' כו בלהה בני עם כן עושה

 . להם בזיון וכדי השפחות

 

 :שנחשדו ל"ז שאמרו כמו דברים שלשה שהם רעה דבתם את יוסף ויבא כי הוסיף ועוד

 , החי מן באבר

 , הלחנות לבני עבדים קוראים ושהיו
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 . הארץ בבנות עיניהם תולים ושהיו

 

 , הראשון מרבה את מלת כי ויהיה

 , השנית היא בתםיד

 . השלישית היא רעה

 שהובא ומה. אותם ורועה משתרר שהיה מה על הוא יוסף על ששלטו שתראה מה כי ענייןוה

 על אליו בנו כתונת הובאה כן על אביהם אל שהיה ומה '.כו יוסף ויבאש מה כנגד הוא כתנתו

 ל"רזמ כנודע בותיד השלשה כנגד שהן מאורעות שלשה על הדבר ובכלל. בו גער שלא

 לאיש חלילה, הרע לשון מקבל בגדר נכנס יעקב גם כי איש יאמר ולבל(. ז פד רבה בראשית)

 יכ, לבב ביושר 'כו יוסף את אהב וישראל אמר לזה, בניו מכל יוסף את אהב כן על כי, כמוהו

 כתנות לו ועשה. בקודם כמדובר לו הוא זקונים בן כי על שהוא זה בשם פה קראו כן על

. דיניםמ שמעאליםי וחריםס וטיפרפ, תיבות ראשי, פעמים ארבעה שנמכר ל"רז אמרו פסים

 שהיו אומרו שעל למה כי. דהימ כנגד דהימ ויהיה מכירותיו נתגלגלו הכתונת ידי על כי והוא

 אומרו כנגד פעמים ארבעה נמכר כן על, יוסף נמכר לעבד הלחנות לבני עבדים קורים אחיו

 .אחד פעם אחד כל כנגד עבדים קורין היו הלחנות בני שלארבע

 

ָחיו ו יֹוִספּו עֹוד ְשנֹא ֹאתֹו ה ֵגד ְלאֶּ ֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ו י   : ו י 

ם ִשְמעּו ו ר ֲאֵליהֶּ ר נָ -ו יֹאמֶּ ה ֲאשֶּ זֶּ ֲחלֹום ה   : ָחָלְמִּתיא ה 

ה ְוִהֵנה ָקָמה אֲ  ז ָשדֶּ ְלִמים ֲאֻלִמים ְבתֹוְך ה  ְחנּו ְמא  יָנה ִנָצָבה ְוהִ -םִתי ְוג  ֻלמָ ְוִהֵנה ֲאנ  ֵנה ְתֻסבֶּ

ֲאֻלָמִתי ֲחוֶּיןָ ל  ם ו ִּתְשּת   : ֲאֻלֹמֵתיכֶּ

ָחיו ֲהָמֹלְך ִּתְמֹלְך ָעֵלינּו ִאם ח ל ּו עֹוד ְשנֹאיֹוִספל ָבנּו ו  שֹול ִּתְמשֹ מָ -ו יֹאְמרּו לֹו אֶּ -ֹאתֹו ע 

ל  : ְדָבָריו-ֲחֹלֹמָתיו ְוע 

ר ִהֵנה ָחל   ט ָחיו ו יֹאמֶּ ֵפר ֹאתֹו ְלאֶּ ֵחר ו ְיס  ֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום א  ש  עֹוד ְוִהֵנה י ֲחלֹוםְמִּת ו י  מֶּ שֶּ ה 

ֲחִוים ִלי ד ָעָשר כֹוָכִבים ִמְשּת  ח  ָיֵרח  ְוא   : ְוה 

יְ  י לו  ֵפר אֶּ ל-ס  ראֶּ -ָאִביו ְואֶּ ר ָחָלְמ ו  בֹו ָאִביו -ָחיו ו ִיְגע  ה ֲאשֶּ זֶּ ֲחלֹום ה  ר לֹו ָמה ה  ָּת ֲהבֹוא יֹאמֶּ

ֲחֹות ְלָך ָאְרָצה יָך ְלִהְשּת  חֶּ  : ָנבֹוא ֲאִני ְוִאְמָך ְוא 

ְנאּו יא תב-ו ְיק  ר אֶּ ָחיו ְוָאִביו ָשמ   : ָדָברה  -ֹו אֶּ

 

  :לב לשים ראוי

 . חלומותיו על שהוא ספק אין הלא כי[ חלומותיו על] אותו שנא עוד ויוסיפו אומרו אל. א

 . הספור אחרי כן שאין מה סתם אותו שנא רק נאמר לא למה. ב

 אנחנו הנה ויאמר לומר לו והיה מיותר זה פסוק כל כי ',כו נא שמעו אליהם ויאמר אומרו. ג

 '. כו אלומים מאלמים

 . גםה תוספת ומהו צורך לבלי כפל נראה נצבה וגם קמה החלום בדברי. ד

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 573                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 . לאלומתי אלומותיכם ותשתחוין לומר לו והיה מיותר שהוא תסובינה והנה. ה

 . תמיהה לשון או שאלה לשון הם ואם. שררה מיני שני יזכיר למה תמלוך המלוך אומרו. ו

 . חלומותיו הם הן דבריו כי דבריו ועל חלומותיו על אומרו. ז

 . יגיד יראה אשר כי חלומותיו על פשעו מה. ח

 . הוא אחד חלום כי חלומו על לומר לו שהיה .ט

 מאי' כו אחר חלום ויחלום או' כו ויספר עוד ויחלום לומר לו שהיה אחר חלום עוד אומרו. י

 . אחר עוד

 . אחר ולא עוד להם אמר החלום ובספרו

  .אחיו ואל אביו אל אומר כך ואחר לאחיו ויספר אמר ראשונה כי .יא

 . אותו שנא עוד ויוסיפו כבראשונה אמר לאו אחיו בו ויקנאו כך אחר אומרו מהו. יב

 '.וכו שמר ואביו עניין ומה

 

  :הן בחינות שלש הנה אמנם

 חלום לספר דרך אין כי גם ומה, לשלום דברו יוכלו לא כי ביודעו, חלום להם ספר מציאות .א

 על לו ידברו אותם וכמכריח לפניו הבל שנאתם כי מורה היה להם ובספרו, לאוהב אם כי

 . יותר אז לבבם לחמץ כרחם

 . וקנאה שנאה ומרבה עליהם השתררו מורה החלום עניין היות. ב

 .הספור אופן .ג

 

ָחיו ו יֹוִספּו עֹוד ְשנֹא ֹאתֹו ה ֵגד ְלאֶּ ֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ו י   : ו י 

 אמרים לרדוף לו היה לא לשלום דברו יכלו לאש בראותו כי שהוא ,הראשונה הבחינה על

 חלום יוסף ויחלום אמר זו בחינה על, שיניהם להקהות כבא שהוא חלום להם ולהגיד אתם

 שהיא לאחיו ויגד שבא במה, חלום מציאות על רק אליהם נוגעת בחינה שום בלי כי' וכו ויגד

 .אותו שנא עוד ויוסיפוש גרם, הראשונה הבחינה

 

ר  ו ם ִשְמעּוו יֹאמֶּ ר ָחָלְמִּתינָ -ֲאֵליהֶּ ה ֲאשֶּ זֶּ ֲחלֹום ה   : א ה 

 הוראת היות שמלבד 'וכו נא שמעו אליהם ויאמר אמר והשלישית השנית הבחינה ועל

, שיניהם ומקהה לפניהם שררתו על כמתפאר סיפורו אופן היה גם, עליהם שררה החלום

 אשר הזה בחלום גדולתי את וראו נא צבויהתי כלומר ',וכו הזה החלום נא שמעו באומרו

, שלו כלומר ,חלומותיו על אותו שנא עוד ויוסיפו ואמר חזר אלו בחינות שתי ועל. חלמתי

 סיפורו אופן הוא דבריו על ועוד ,להשתרר סליקו משכבו על שרעיוניו, אליו חסיםימתי

 .דבריו ועל וזהו, שיניהם כמקהה חלומו הוראת על ושש כמתעלה בא מורים בדברים
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ה ְוִהֵנה ָקָמה אֲ  ז ָשדֶּ ְלִמים ֲאֻלִמים ְבתֹוְך ה  ְחנּו ְמא  יָנה ִנָצָבה ְוהִ -םִתי ְוג  ֻלמָ ְוִהֵנה ֲאנ  ֵנה ְתֻסבֶּ

ֲאֻלָמִתי ֲחוֶּיןָ ל  ם ו ִּתְשּת   : ֲאֻלֹמֵתיכֶּ

 כך ואחר, ומושל שוטר כקצין עליהם מושל להיבתח שיהיה החלום פתרון היה חשבו הם והנה

, למלוכה שיצלח נצבה וגם כך ואחר, מה קימה שהוא אלמתי קמה וזהו, מלכות אל יעלה עוד

 .מלך צבינ באדום מלך אין א"כד

 

ָחיו ֲהָמֹלְך ִּתְמֹלְך ָעֵלינּו ִאם ח לאֹ  עֹוד ְשנֹא יֹוִספּוו  ֹשל ָבנּו ָמשֹול ִּתְמ -ו יֹאְמרּו לֹו אֶּ -תֹו ע 

ל  : ְדָבָריו-ֲחֹלֹמָתיו ְוע 

 אין אך, עליהם גדולתו על לקנא רק אולשנ מקום היה לא הדבר יוצא היה ה'מ אם אמרו כן על

 שני הנה לומר ',כו המלוך הלא כי, הבל והכל הותתאו אשר אותך מחלמים שרעיונך רק זה

  :חלומך מורה דברים

 , מושל היותך האחד

 . כך אחר תמלוך שגם שנית

 

 על מולך שתהיה עלינו תמלוך שהיתכן המלוך כי, כן הראשון גם שקר השני כאשר והנה

 יהיה בדעתם עולה היה שלא גם ומה. חלמת בלבד עלינו ואתה מלוכה זו אין, אנשים עשרה

, הבל היא גם מושל שתהיה שהיא הראשונה גם נמנעת זו חלוקה כאשר כן ואם. יםיהגו מלך

 בגדולתך לקנא לנו אין כן ועל. כמלכות שקר זה גם כי, בתמיהה בנו תמשול משול אם וזהו

 על לשנאתך ראוי כן ועל. ברעיונך אותם לחלום גורם שאתה רק הוא השמים מן לא כי

 לשון ואמרו .חלומותיו על' וכו ויוסיפו וזהו המה עלינו להשתרר ביום לבך מרעיון חלומותיך

 מן סתום ילמד כי, ביום שמהרהר במה חולם בו וכיוצא זה כי, חלומותיו מציאות כל על רבים

 .כמפורש דבריו על וגם זה לגלות שהיחל אלא, המפורש

 

 זה כן אחר יתגלה מאשר כי. כעת השני ולא הראשון לא החלום בפתרון צדקו לא המה והנה

 מצרים ארץ בני כל כן וגם השבע שני בשבע בר לצבור יוסף עתיד היה כי, האמת לפי פתרונם

 אשר העיר שדה אוכל א"כד השדה בתוך אלומים מאלמים וזהו, אחיו ובכללם כנען וארץ

 זמן מתקיים נצבה וגם. ושמן דשן התקוממות יוסף אלומת קמה והנה. בתוכה נתן סביבותיה

 לאלומת ותשתחוין אלומתם תסובינה באופן. וזולתם אחיו של כן שאין מה ירקב בל רב

 .שמר אשר אוכל לשבור יוסף אלומות בעד מצרימה ארץ אפים אוושיב, תבואתו

 

 ושתהיה תבואתם שתרקב, סובין מלשון הוא תסובינה שאומרו זה דרך פי על לשמוע וקרוב

 .םייונתק צבר אשר לאלומתו ישתחוו כן ידי ועל, סובין כולה
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 באו עבדיך לו ויאמרו תחתיו שיכנעו השני החלום עניין נמשך תבואתו אחרי בואם ואחרי

 הבאים בתוך בבואה יתוהשתחו רחל שפחת בלהה וגם, אבינו עבדך אמרו וגם, אוכל לשבור

 ואמך אני נבא הבא יעקב שאמר מה על( י פד רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו, יעקב את

 .שפחתה בלהה אל מגיע הדבר והיה, מתה כבר והלא

 

ר ִהֵנה ָחל   ט ָחיו ו יֹאמֶּ ֵפר ֹאתֹו ְלאֶּ ֵחר ו ְיס  ֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום א  ש ה  ְוִהֵנה עֹוד  י ֲחלֹוםְמִּת ו י  מֶּ שֶּ

ֲחִוים ִלי ד ָעָשר כֹוָכִבים ִמְשּת  ח  ָיֵרח  ְוא   : ְוה 

 ,השבטים הם כוכבים עשר אחד וגם, רחל שבמקום ובלהה יעקב הוא והירח השמש וזהו

 אחת בבחינה כי ,אחר חלום עוד ויחלום באומרו, התורה מאמר יצדק ובזה .לי ויםומשתח

 הוא אחרת ובבחינה, הקודם על תוספות עוד אומרו וזהו מהקודם נמשך שהוא עוד חלום הוא

 .תחתיו הכנעם על וזה תבואתו לקנות בואם על זה ,אחר

 

 כמו, עליהם וימלוך ישתרר כי שהוא לבבם עם והיה ,זה פתרון להם נודע לא עדיין אמנם

 על מלוכה תואר יצדק לא כי כוזב חלום לך ונדמה סליקו משכבך אל רעיונך שאמרו שכתבנו

 אמר ולא ,עוד חלום חלמתי הנה ואמר השני חלומו אחר יוסף השיב כן על. אחים העשרה

 בלבי שהיה שמה חשבתם אשר כי. מאמריכם ומכזיב הקודם ומפרש מוסיף עוד כלומר, אחר

 חלום חלמתי הנה כי הוא כן לא, כוזב חלום והוא בלילה אלי נדמה בכם למשול תאב ביום

 בלבי עולה היה והיתכן, משתחוים' כו והירח השמש והנה הקודם ומפרש מוסיף כלומר עוד

 .השמים מן הכל כי הראשון על גם יוכיח זה אך, לי ישתחוו ואמי שאבי היום

 

 לו מתדמית תהיהי לבו תותאו לא כי הוכחה בשומעם התעצבו לאחיו השני החלום ובספרו

 ראוי אין כן ואם, היו השמים מן כי באופן, ודאי מהרהר היה ואמו אביו על לא כי בחלומו

 .לבם מדאגת לו ענו ולא עמדו כן ועל, השמים מן עליהם שיגדילוהו על לקנא אך לשונאו

 

ל י ֵפר אֶּ ל-ו ְיס  ראֶּ -ָאִביו ְואֶּ ר ָחָלְמ ו  בֹו ָאִביו -ָחיו ו ִיְגע  ה ֲאשֶּ זֶּ ֲחלֹום ה  ר לֹו ָמה ה  ָּת ֲהבֹוא יֹאמֶּ

ֲחֹות ְלָך ָאְרָצהָנבֹוא ֲאִני ְוִאְמָך  יָך ְלִהְשּת  חֶּ  : ְוא 

 לבל הדבר לההביל ואז. אביו בו ידבר מה לראות יחד אחיו ואל אביו אל ויספר ראה אז

 והיא, היתכן ,ואמך אני גם אונב יצדק אחיך בא האם לומר', וכו נבא הבא אמר בו יקנאו

 .הבל הכל כי הוראה זה אך, מתה

 

ְנאּו יא ָחיו -ו ְיק  תְוָאִביבֹו אֶּ ר אֶּ ָדָבר-ו ָשמ   : ה 

 הוסיפו לא כן ועל, השמים מן למלוכה יצלח כי מלבם הדבר להסיר הספיק לא זה כל ועם

 ויקנאו וזהו, קנאה לבשו אך. הרהר אביו על לא כי, הגורם הרהורו אין כי אשם לא כי שנאה
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 כמו בלהה על הוא או בטלים דברים בלא חלום אין כי אמך אומרו עניין אל חשו ולא .אחיו בו

 . ל"ז שאמרו

 

 שמר ואביו אמר לזה, החלום כל מהביל שמזה מיעקב בלהה עניין נעלם האם תאמר ושמא

 .מלבם קנאה להסיר הוא בלהה שעל גלהו ולא בלבו הדבר את

 

ל יג ר ִיְשָרֵאל אֶּ ְשָלחֲ יֹוֵסף ֲהלֹו-ו יֹאמֶּ ם ְלָכה ְואֶּ יָך ֹרִעים ִבְשכֶּ חֶּ ם ָך ֲאלֵ א א  ר ליהֶּ  : ֹו ִהֵנִניו יֹאמֶּ

 . עליהם האדם לב יפול אשר הספקות ראשונה נעיר, הכתובים עניין אל אולב

 . יתברך משיחיו ועל ה' על יפלא נוראות הלא כי והוא, ענייןה בכללות כלל דרך .א

 מלאכי את והיצ למה, אחיו אחר ילך ה' חפץ לו כי, יוסף בדבר ה' דרך ידענו יתן מי כי, ה' על

  .מזה נסעו לו ויאמרו לקראתו יצאו םאלוהי

 את להפר מזה נסעו כי אזנו גלו ממש מלאכים ההוא שבמקרא אנשים כי ל"רז אמרו כי

 לו הויצו מלאכיו אל, אחריהם ילך רצה לא ה' כי אמרנו ואם. אחים עשר שנים של והוהאח

 . אליהם יקרב טרם אביו אל להשיבו מידם אותו להציל

 יחמיצו לא, ילך הלזה הוא ה'מ ואם, ה' דרך ידעו המה הלא כי יפלא יתברך מלאכיו על וגם

 אביך בית שוב, אור ישכון הדרך זו לא כי אתם בדרך תלך אל לו יאמרו(ו, )אין ואם, לבבו את

 . יאמין בקדושיו הן כי, מדרכו וישוב

 

 מבקשי ביד לבבו מורשי את לשלוח אליו הגיע ומה ככה על ראה מה נפלא יעקב על וגם

 בשליחות יוסף הודאת זוכר יעקב כשהיה כי( יב פד רבה בראשית) ל"רז אמרו הלא כי ,נפשו

 חוץ יחוש מי כי עצמו על יתמה לא ולמה, אותו שנאתם אל חש לא איך ,מתחתכין מעיו היו

 אפשר יעקב על כי אמת והן. להחמיר נפשות ספק הלא בספק אצלו הדבר היה אם גם. ממנו

 . רעה יעשו צדיקים כולם שלמה טתוימ על כזאת חשב לא כי, לאמר לו אמרנו להשיב

 

 קנאתם ואש קשתה כי עברתם ידע, ובינתו חכמתו אבד איך ופלא הפלא יפלא יוסף על אך

 המכשלה יתן ולמה, נקם ביום יחמלו ולא לשלום דברו יכלו לא אשר מאד בם בערה וחמתם

 למה, לו בשר מעיני נעלם ואם. בכפו נפשו שם וגם, דם לשפוך ימהרו אולי לפניהם הזאת

 וילך מנתיבתם רגלו וימנע ,מזה נסעו אליו באומרם עליונין קדישי מאמר משמוע אזנו יאטם

 . לביתו וישוב

 

 יעשו לשמועתם יאמין מי ,יה שבטי ישראל אמוני שלומי על דבר אשמת יתגדל הכל ועל

, ונהרגהו לכו ויאמרו להמיתו אותו ויתנכלו ברעה החילו להימתח כי, ההוא הרע כמעשה

, נעלים בעבור צדיק בכסף ומכרם, בו יש ועקרבים נחשים אבל בו מים אין בבור אותו והשליכו

 חטא שהוא אם כי עוד ולא. כזו חולה רעה חרפת יוליכו אנה הם שלמים ההם והאנשים
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 די ואין. יומת מות' וכו ומכרו איש וגונב( טז כא שמות) תורה דברה מלא ומקרא, מות משפט

 וקבלו מוייק הכל את גם כי, ההיא ובעת ההם בימים תורה ניתנה שלא מה זו קושיא באר

 .מאז

 

ְך יד ר לֹו לֶּ חֶּ -תָנא ְרֵאה אֶּ -ו יֹאמֶּ תְשלֹום א  ֹ -יָך ְואֶּ צ ק אן ו ֲהִשֵבִני ָדָבר ו ִיְשָלחֵ ְשלֹום ה  הּו ֵמֵעמֶּ

ָמה ְברֹון ו ָיבֹא ְשכֶּ  : חֶּ

ה ו ִיְשָאֵלהּו ָהִאיש ֵלאמֹ  טו ָשדֶּ ה ב  ֵּקש-הר מ  ו ִיְמָצֵאהּו ִאיש ְוִהֵנה ֹתעֶּ  : ְּתב 

ת טז ר אֶּ ִגיָדהא  -ו יֹאמֶּ ֵּקש ה  י ָאֹנִכי ְמב   : א ִלי ֵאיֹפה ֵהם ֹרִעיםנָ -ח 

ְעִּתי ֹאְמִרים ֵנְלָכה ֹדָתְינָ  יז ה ִכי ָשמ  ר ָהִאיש ָנְסעּו ִמזֶּ ְך יֹוו יֵ ה ו יֹאמֶּ חָ לֶּ ר אֶּ ח  יו ו ִיְמָצֵאם ֵסף א 

 : ְבֹדָתן

ְכלּו ֹאתֹו ל   יח ם ו ִיְתנ  ב ֲאֵליהֶּ ם ִיְקר  רֶּ  : יתֹוֲהִמ ו ִיְראּו ֹאתֹו ֵמָרֹחק ּוְבטֶּ

ל יט ה ָבאאָ -ו יֹאְמרּו ִאיש אֶּ ָלזֶּ ֲחֹלמֹות ה  ל ה  ע   : ִחיו ִהֵנה ב 

ְשלִ  כ ְרֵגהּו ְונ  ה  ָּתה ְלכּו ְונ  ְרנּו ח  ְוע  ֹברֹות ְוָאמ  ד ה  ח  הָכָלְתהּו ְונִ ָרָעה אֲ  ָיהֵכהּו ְבא  ה מ  ְהיּו יִ -ְראֶּ

 : ֲחֹלֹמָתיו

ש כא נּו ָנפֶּ כֶּ ר לֹא נ  ִצֵלהּו ִמָיָדם ו יֹאמֶּ ע ְראּוֵבן ו י   : ו ִיְשמ 

ל כב ם ְראּוֵבן א  ר ֲאֵלהֶּ לדָ -ְשְפכּוִּת -ו יֹאמֶּ ְשִליכּו ֹאתֹו אֶּ ִמְדבָ בה  -ם ה  ר ב  ה ֲאשֶּ זֶּ לֹור ה  -ר ְוָיד א 

לב-ִּתְשְלחּו ֲהִשיבֹו אֶּ ִציל ֹאתֹו ִמָיָדם ל  ן ה  ע   : ִביואָ -ֹו ְלמ 

ר כג ֲאשֶּ ָחיו ו י  -לאֶּ ָבא יֹוֵסף -ו ְיִהי כ  תאֶּ ת-ְפִשיטּו אֶּ ת ֻכָּתְנּתֹו-יֹוֵסף אֶּ פ  -אֶּ ר ְכֹתנֶּת ה  ִסים ֲאשֶּ

 : ָעָליו

בֹור ֵרק ֵאין בֹו ָמִים ו ִיָּקֻחהּו כד ֹבָרה ְוה  ְשִלכּו ֹאתֹו ה   : ו י 

ֱאָכל כה ם ו ִיְש -ו ֵיְשבּו לֶּ חֶּ ת ִיְש לֶּ ם ו ִיְראּו ְוִהֵנה ֹאְרח  ם ים ָבָאה ִמגִ ְמֵעאלִ אּו ֵעיֵניהֶּ ֵליהֶּ ְלָעד ּוְגמ 

 : ֹנְשִאים ְנכֹאת ּוְצִרי ָוֹלט הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה

ל כו ר ְיהּוָדה אֶּ ה-ו יֹאמֶּ ָחיו מ  ע ִכי -אֶּ צ  תנ  בֶּ תָאִחינּו ְוכִ -ֲהֹרג אֶּ  : ָדמֹו-ִסינּו אֶּ

ל כז ִיְשְמֵעאִלים ְוָיֵדנּו א  נּו ל  ָחיו הּוא ו ִיְש ֵרנּוָאִחינּו ְבשָ -בֹו ִכי-ְּתִהי-ְלכּו ְוִנְמְכרֶּ  : ְמעּו אֶּ

ְברּו ֲאָנִשים ִמְדָיִנים ֹסֲחִר  כח ע  תו י  ֲעלּו אֶּ בֹור ו יִ -יֹוֵסף ִמן-ים ו ִיְמְשכּו ו י  תְכרּוְמ ה  יֹוֵסף - אֶּ

ת ף ו ָיִביאּו אֶּ ְשִרים ָכסֶּ ִיְשְמֵעאִלים ְבעֶּ  : ֹוֵסף ִמְצָרְיָמהי-ל 

ל כט בֹור ְוהִ -ו ָיָשב ְראּוֵבן אֶּ ב-ֵנה ֵאיןה  תיֹוֵסף ב  ע אֶּ  : ָגָדיובְ -ֹור ו ִיְקר 

לו ָיָשב  ל נּו ו ֲאִני ָאָנה ֲאִניאֶּ -אֶּ ד ֵאינֶּ לֶּ יֶּ ר ה   : אבָ -ָחיו ו יֹאמ 

 

 בהם הנרצה אל ונבואה ונקרב לקו קו המקראות דקדוקי אל לב נשית העניין אל אוולב

 . ד"בס

 . מקומות מביתר פה ישראל בשם נקרא למה ',וכו יוסף אל ישראל ויאמר באומרו. א

 . אליהם ולכה אשלחך לאמר יתהפך מהראוי כי ,ואשלחך לכה באומרו. ב

 . במרעיתם וטובתם שלומם לדרוש שהוצרך םימיומי יום מה. ג
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 . נסיעתו מקום בהודיע בצע מה חברון מעמק וישלחהו אומרו. ד

 באחת בדרך תועה שהיה כמשמעו אם כי ,בשדה תועה והנה איש וימצאהו אומרו. ה

, הידיעה א"בה בהשדה כאומר שהוא ח"בפת ולא א"בשב ת"הבי תנקד מהראוי העיר משדות

 . ואיננו, נזכר או נודע שדה על בדברו רק יצדק לא אשר

 . תועה היותו הודיעו כאשר דרכו שריי איך הכתוב יודיענו ראוי היה כי. ו

 לזה והכריחם, לו נזדווגו מלאכים שלשה כי וקבלו מוייק הנה כי(, תנחומאב) ל"ז במאמרם .ז

 ויאמר ,האיש וישאלהו ,איש וימצאהו, רגלים שלש זה איש נאמר למה כמשמעו הוא שאם

 . האיש

 יאמר די והיה הספור כל אל צורך מה פעמים שלש לו ודבר אחד איש היה שאם ועוד

 . ד"בס ביאורו אויב כאשר ממש מלאכים בהיותם כן שאין מה, בדותן שימצאם

 ואחד אליהם צורך מה טעם טוב צריך היו מלאכים ששלשה ל"ז לדבריהם גם הנה כי והוא

 . דברו אשר לכל יספיק

 . אביו אל החזירוהו לא למה מאד עד קשה. ח

 . יפלא ממנו האם תבקש מה ישאל איך היה מלאך שאם .ט

 . נפשו מבקשי אחיו מקום יודיענו למה השלישי .י

 יוסף ואדרבה, לו יועיל מה השני אך, לו היה מקום מורה השלישי הלא כי הפשט לפי גם. יא

 יתברך מלאכו ישלח היתכן כי ל"רזל שכן וכל. ידע לא הוא כי מבקש היה מי את לו הודיע

 לא הראשון גם ואף. יודיענו והצדיק דבר יסכל המלאך כי הוא ונהפוך, צדיק איש אזן לגלות

 . כמדובר שרתוייה נזכרה

 . יתירה ד"היו עניין מה דתינה באומרו. יב

 עליו שהשיסו( יד פד רבה בראשית) ל"ז אמרו הנה כי להמיתו אותו ויתנכלו באומרו. יג

 . כן לעשות ככה על ראו מה הכלבים

 ליאמר טעם טוב משוללי משטמה דברי שיראו ',וכו החלומות בעל הנה אומרו עניין מה. יד

 . בתורה

 . מיותרת מלה היא כי ועתה אומרו. טו

 לא ומהראוי, אליו השמועה חסיי ולמה, שמעו כולם יחד הלא כי, ראובן וישמע אומרו. טז

 . מידם ראובן ויצילהו רק יאמר

, ועקרבים נחשים מלא הבורה להשליכו ידם שלוח מהם המעט ,בו תשלחו אל ויד אומרו. יז

 . עולם עד שם הניחו ובכוונתם

 . להם וערבה ונמכרנו לכו יהודה עצת יתהיה זו מה. יח

 . אחיו וישמעו נאמר ועתה ונהרגהו לכו האומרים שככה אחיו חמת איך הם גם

 . ולמעט לשלול בא הדם כסוי איזה ,דמו את וכסינו אומרו. יט

  .סוחרים מדינים אנשים שעברו נזכר למה לישמעאלים רק נמכר לא אם .כ

 . בו תהיה לא ידם ימכרוהו שאם ידע לא מי ,בו תהי אל וידנו אומרו. כא
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 אנה אומרו עניין מה כי וכיוצא אעשה מה ואני יאמר ראוי והיה ,בא אני אנה ואני אומרו. כב

 .בא אני

 

 בותילס מצרימה יוסף את להוריד היה ההם בימים ה' חפץ כל כי יגידו חכמים אמת הן אמנם

 יעקב היה עתיד( ב פו רבה בראשית) ל"ז כמאמרם יעקב כבוד על המדרש לחכמי, חלוקות

. להיתח יוסף את והוריד הוא ברוך הקדוש שהקדים אלא ברזל של בשלשלאות מצרימה לירד

 ונמשכה בנה את משכו, נמשכת תהיהי ולא המטבחים לבית אותה ממשיכין שהיו לפרה משל

 .אחריו אמו

 

 מצרימה לרדת שקדמה לשכינה מרכבה יהיה למען( קפד דף זו פרשה) הזוהר חכמי ולדעת

 .ההוא בגלות ישראל בני עם על לרחף

 

 הלא ,עיקר הם הראשונים שהטעמים עם ההם בימים עשותילה ראוי היה שלישי עניין עוד

 אחיו שהיו אומרו תחת לעבד לימכר, אביהם אל רעה אחיו בתיד הביאו עונש יוסף לקבל הוא

 תולין היו אחיו כי אמר יען אדוניו אשת היא בו שכול דוב ולפגוש, הלחנות לבני עבדים קורים

 על נחשדו לא כי לאכול שלא אפילו שוחטים בכל אחיו כי ולהורות', וכו הארץ בבנות עיניהם

 .עליהם רעה בתויכד החי מן אבר

 

 כתונת הבאת רעל סף יעקב לשתות היא הלא, ההוא בזמן עשותילה ראוי היה רביעית עוד

 .קבלו שלא גם בו גער ולא אחיו על ואוש שמע נושא אותו שמע אשר תחת, אליו בנו

 

, לםוכ יחד ועשה פעל כאחת רבות פעולות העושה ה' עולם אלוהי אלה ארבע תחת כן על

 המוכן שכם מקום עד אהב אשר לו יקיר בן את ישלח שלח יעקב רוח את בהעיר הוא הלא

 ולא, אביו רצון לעשות כנשר הקל הוא גם ויוסף. אסון יקראנו פן לבו שת ולא, לפורענות

 ידי על. שנאוני שנאה תכלית כי דברי ועל חלומותי על והרגוני אלך איך לאמר אליהם פחדתו

 .בספר הכתוב ככל ענשו יקבל דרכו פי ועל מצרימה ירד נשתלשל כן

 

, עולם לאבד בהם כח אשר קשות המתרגשות רעות שתים יתברך הוא ראה זה לעומת אך

 באש כי להרוג מטים ואחיו למות לקוח יוסף, גדולה ברעה יה שבטי שבטים ראה כי הוא הלא

 דם וןוע יהי שמים עמודי בארץ אשר קדושים כי אחרי יחיה מי ואוי, דם לשפוך ימהרו קנאתם

 אחיו לפני יוסף את לשלח למהר יעץ אשר ה' עצת וגם. ארםוצו על תלוי עולם יסוד צדיק

 והתקין ראה עשה מה כן על. ההוא בגלות ויאבדו ויחפרו מתבטלת תהיהי לטובתם מצרימה

 יעשה אשר את ישכיל למען, הדרך לנחותו יוסף אל ידברו, מלאכים שלשה קדש שרי שלוח

 לולא כי. ד"בס יבא כאשר ידם תחת יהרג ואל מצרימה יעבור למען, אחיו עם מצוא לעת
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 בחירתם פשיותוח כי, בידם מומת היה אליהם יקרב טרם אליו קדש שרפי אמרי תהיהי

 .ידם מתחת מתוקן בלתי דבר יוציאו קנאתם גם ושנאתם

ר ִיְשָרֵאל יג ל ו יֹאמֶּ ְשָלחֲ יֹוֵסף ֲהלֹו-אֶּ ם ְלָכה ְואֶּ יָך ֹרִעים ִבְשכֶּ חֶּ ר ָך ֲאלֵ א א  ם ו יֹאמֶּ  : ֹו ִהֵנִניליהֶּ

  .והלכתן כסדרן הכתובים ביאור אל אונב ובו, העניין כללות זה הן והנה

 יבושו כי גדולה או קטנה אם יוסף את אחיו בשנאת מסתפק היה יעקב הנה כי והוא

 רבה, זניווא ומשמע עיניו ממראה, ועד היודע הוא כי עצמו יוסף כן שאין מה. לפניו מהראותם

 מוכן מקום בשכם היותם על בניו מצער מצטער, אשות בשתי נכוה היה יעקב כן על. משטמה

 שכם עיר נקמת לנקום לבבם יחם פן שכם בעלי דם גואלי מדבר מדאגה גם ואף, לפורענות

 . אותה המחריבים יעקב בני מאת

 יהיה עליו פן לו ויצר, יוסף בלעדי בניו שלום את לראות לשלח מוכן אתו איש עמד לא כי שנית

 גלוי לפניו כי בלבבו אשר את לדעת יוסף את לנסות רצה כן על. ולהשחית לבלע ידם משלוח

 .כמדובר

 

 אם כי יעקב נאמר לא כן על כי, לבב ותמימות ביושר ישראל ויאמר הכתוב מאמר וזה

 משטמתו רבה וכי הכנתו מרוע ההוא המקום נורא כי כלומר בשכם רועים אחיך הלא. ישראל

 תוציא מלבך עד וטובתם שלומם לדרוש אליהם לשלחך מאמרי אחליט לא אך. עליהם ואדאג

 עברך לבלתי פן אני ירא כי, ולכה אשלחך אומר איני כלומר ,ואשלחך לכה אומרו וזהו. מלין

 לכתך ואחר, לבך ועצת בחירתך פי על כמעצמך לכה רק, תסתכן אם תחוש לא ייצוו על

 מצוות לעשות מצווה בדרך תלך למען אליהם ואשלחך אז נוקפך לבך היות בלי מעצמך

 מרא כי והוא '.וכו ראה נא לך אמר לא, שלחני, פחד אין כי, מוכן הנני אומרו עד כן ועל. אביך

, בכשרים חושד אהיה אולי כי, יהרגוך פן אחיך את אני ירא ליוסף אומר אם לי אוי בלבו יעקב

 ואל ובשב יחוש אולי ברמז מטמין היה לכן, יחטיאהו פן חושדם אם ליוסף לאמר לא וגם

 .מלכד רגלו ישמור תעשה

 

 שרמז, אותו לשאת יוסף שלח אשר העגלות את וירא על( ג צד שם) ל"ז מאמרם בזה ויובן

 לא כי אחשבה כי ערופה עגלה בהלכות עסוקים שהיו ממנו פרדויה יום שיזכור יוסף לו

 עוקצין במסכת תלמיד כההוא עשה אך, ההם בהלכות ההוא בעת אז התעסקו היה במקרה

 כי בו םיייתק פן, יחוש, בלבבם אשר מאד יודעת נפשו אשר ליוסף לו רמז, מסתפק להיותו כי

 שאול ושמע אלך איך הנביא שמואל כמאמר לו ויאמר לבו אל יתן אולי, באדמה חלל ימצא

 בראותו אך. אחי השטימוני כי אבי כן לא יוסף יאמר כן, חוששין היזקא דשכיח היכא כי והרגני

 .וישלחהו לבו בטח אז ,הנני ויאמר נחרץ אז אדרבה כי

 

ְך יד ר לֹו לֶּ ת-ו יֹאמֶּ ת-ָנא ְרֵאה אֶּ יָך ְואֶּ חֶּ צֹאן ו ֲהִשֵבִני ָדָבר ו ִיְשָלֵחהּו -ְשלֹום א  ק ְשלֹום ה  ֵמֵעמֶּ

ָמה ְברֹון ו ָיבֹא ְשכֶּ  : חֶּ
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 איפה זאת עשה לומר .דבר והשיבני הצאן שלום ואת אחיך שלום את ראה נא לך לו ויאמר

 כי והוא .דבר והשיבני שוב ומיד 'וכו נא לך רק, כרגע שם תתעכב ולא מחששתי נצליוה

 ושלום אחיך שלום רואה עודך רק שם צביתתי לא כן ועל, ניזוקין אינן מצווה בדרך הולכי

 ובזה. אלי ובשובך שלומם ובראותך בלכתך, מצווהב עוסק תמיד נמצאת כי, מיד ושוב הצאן

 ח פסחים) בחזרתן ולא בהליכתן לא זוקיןינ אינן מצווה בדרך הולכי כי, זוקית לא כי תחוש לא

 עד מצווהל לו יחשב לא שם בהאריכו כי, שם אתם יעמוד יםייומ או יום אם כן שאין מה(. ב

 .שבתו

 

 המאורעות על התפלל אשר אברהם שם עמד אשר מקום חברון מעמק לשלחו הוסיף ועוד

, אברהם מקום הוא חברון מעמק וישלחהו וזהו, זכותו יגן למען בשכם להיות העתידות רעות

 .ל"ז כמאמרם שכם מקום עד בא כאשר אברהם התפלל זה על כי לשכם הולך שהוא למה

 

ה ו ִיְשָאֵלהּו ָהִאיש ֵלאמֹ  טו ָשדֶּ ה ב  ֵּקש-הר מ  ו ִיְמָצֵאהּו ִאיש ְוִהֵנה ֹתעֶּ  : ְּתב 

 העלני ה'ו ארץ יורדני מי בלבו אומר. עמו אחרת רוח, בלבבם רעה כי ידע כי גם, יוסף אמנם

 וישתחוו השדה בתוך אלומים מאלמים אנחנו והנה ה' הראני כה כי, אחי על עלה גם

 ואם. לי וישתחוו יקדו ושם צאנם אל השדה אצא לי אלכה אם כי זה ואין. לאלומתי אלומותם

 כן על. יתברך מאתו לי שעומדת שעה לבטל הם יוכלו האם, אתי ה'ו אירא למה איפה כן

 זה יהיה אם גם כי. בחלומו יבטח בל מלבו תועה להסיר היה בו הדובר המלאך דבר לתיתח

 אש אם כי, בחלומו ההוא הרצוץ קנה במשענת יבטח ואל, מהם בחירתם תמנע לא פתרונו

 זה אין כי גם ומה, סתרה עליו יהיו ויעזרוהו יקומו האם חלומותיו יהיו מה בם תבער קנאתם

 והוא, ד"בס שנתבאר כמו בשדה תועה והנה איש וימצאהו וזהו. כמדובר ההוא חלומו פתרון

, מדרכו ישוב רצה לא כן על, הכתוב ככל מצרימה לרדת ילך הלוך היה ה' חפץ שכל למה כי

 .קדש שרפי שלשה ידי על והתקין ראה יסתכן פן מדבר מדאגה אך

 

 בצאן אחיו את רועה על כתבנו כאשר מהםיע בשררה מתנהג היה יוסף הנה כי, ענייןוה

 הלא, בחלומו בבוטחו להיבתח כאשר שררה והנהגת תוכחות ימלא פיו ואילו, עליהם ומתגאה

 אשר הדרך לנחותו מלאכיו ביד םאלוהיה בא כן על. קנאתם באש ימיתוהו כי נפשו ימלט לא

 אחור יסוג הלא, עליו אכזריותם דבר מגיד דבריו בפתח המלאך היה אם והנה. אתם בו ילך

, עשה מה כן על, מצרימה יוסף את להוריד יתברך עצתו נעשית תהיהי ולא אביו אל ויעלה

 כעיני קולו ויחנן יכנע אז, אם כי. אחור ישוב ולא דרכו צדיק יאחז באופן, הודיעו לאט לאט

 והוא. מצרימה ללכת, מידם וישמט, ידם תחת ימיתוהו בל דעתם לקרר אדוניהם יד אל עבדים

 בחלומו בבטחו מה וגם, כדרכו מצחם לעומת מצחו מחזק היה הנה המלאכים באו לולא כי

 כי והודיעו, עיניו מנגד בו בטח אשר חלומו מגן והסיר הראשון בא כן על. ידם תחת מת והיה

 אתה תועה כלומר בשדה תועה אומרו וזהו, בחירתם נגד החלום במעוז יעוז ולא הוא תועה
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 בהיותך כי רוחך על שעולה, השדה בתוך אלומים מאלמים אנחנו והנה חלמת אשר בחלום

 וזה. בעדך חלומך יגן לא וגם פתרונו זה אין כי בזה אתה תועה. יגדלוך עתה בשדה אתה

 ולא. חלום שדה הוא ל"הנ הידוע בהשדה כאומרו שהוא א"בשו ולא ח"בפת ת"הבי נקודת

 .ברפיון הדבר הניח רק, אחור ישוב פן עליו הכביד

 

 כלומר ,תבקש מה לו ואמר השני בא כן על, יחדל ואם ילך לפניו אם בקרבו נדון היה עדייןו

 אל ושלום הואחו תבקש האם לומר, תבקש מי את אמר לא כן ועל, מלחמה או שלום התבקש

 .תירא

 

ת טז ר אֶּ ִגיָדהא  -ו יֹאמֶּ ֵּקש ה  י ָאֹנִכי ְמב   : א ִלי ֵאיֹפה ֵהם ֹרִעיםנָ -ח 

 מבקש אנכי הואחו יבקשו לא שהם גם לומר מבקש אנכי אחי את ואמר השיב זה ועל

 איפה לי נא הגידה אך .אחי את אומר אחר מבקש אנכי אומרו מיותר אינו ובזה. אחוותם

 .לפורענות מוכן הוא כי אני ירא בשכם הם אם כי כלומר רועים הם

 

ְעִּתי ֹאְמִרים ֵנְלָכה ֹדָתְינָ  יז ה ִכי ָשמ  ר ָהִאיש ָנְסעּו ִמזֶּ ְך יה ו יֵ ו יֹאמֶּ ר אֶּ לֶּ ח  ָחיו ו ִיְמָצֵאם ֹוֵסף א 

 : ְבֹדָתן

 המלאכים שני לבם אל ערבו לא כי, רחל בני מאחוות העצמי פירודם אליו נגלה לא עדייןו

 עם מהםיע והואח יבקש שהוא מבקש אנכי אחי את אומרו אחרי אך. מדרכו יחזור פן, לומר

 הוא מזה נסעו בפירוש לו לאמר לבו את ומצא השלישי המלאך בא אז, לבם כן לא שהם

 .ה"ז ממנין( זו פרשה תנחומא) ל"ז כמאמרם והוהאח

 מהעשרה הואחו עשו כי לומר, דותנה ולא דותינה באומרו כוון זה כי אחשוב דרכם פי ועל

 .רחל בני שני את בתוכם כללו ולא לבדם

 

 גדל לא, מזה נסעו להימתח ולא, ונחת ובשובה לאט לאט אליו זה נאמר אשר אחרי והנה

 השלישי המלאך ראה כי גם ומה. צבינ שליחותו משמרת על רק, לברוח להתחבא ההתפעלות

, יביט ועמל און יראני למה, פחד היה לו, בלבו אמר אז. בדותן הם כי לו הוא מקום מראה כי

 יותר זרזני והשני. מצה אתן בזדון פן ממני בטחוני טעות והסיר היקל שהאחד רק זה אין אך

 גם אם כי שלום אבקש בלבד לא למען פרוד עוצם הודיעני והשלישי. ושלום והואח שאבקש

 ואחד אחד כל ברגלי ובוכה מתאבק שהיה היה וכן. בלבבם רעה כי נשבר בלב תחנתי אפיל

. אלינו בהתחננו נפשו צרת ראינו אשר באומרם( ח צא רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו מהם

 לו המעותדת המעלה ואל המנוחה אל מצרימה וירד, נשמה בו ונותרה חנינה מצא כן ידי ועל

 .וביני ביני עונשו ולקבל, השמים מן
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 תועה והנה איש וימצאהו הוא הלא( לח פרק) אליעזר רבי פרקי מאמר זה במאמרנו ויצדק

 ולא כסדרן שלא היו ולמה, רפאל והשלישי מיכאל היה השני זה ולפי. גבריאל שהיה בשדה

 על יהיה הוצרך, בחלומו יבטח בל מלבו להסיר בא הראשון כי כתבנו באשר אך. מיכאל היחל

( ב נג בברכות וכן) הזוהר ספרב אמרו כן על כי. ממנו נמשכים החלומות כל כי, גבריאל ידי

, חן ליודעי כנודע הנבואה מהדרגת ששים הדרגה שהיא בנבואה מששים אחד החלום שנקרא

 כן ועל. מדרגות ששים יש גבריאל מדרגת עד למעלה הנבואה אל חסייהמת ממקום כי

 ומיכאל[. קצו ודף קפג דף א חלק זוהרב( ]ברכות במסכת) החלום בעל גבריאל נקרא בפירוש

 מדות המחבר והשלישי. כן לא שלבם גם שלום ומבקש חסד מושך יהיה הורהו החסד בעל

. אחוותם מחבור בבחירתם נסעו כי, לחברם יוכל בו יבטח לא כי, הודיעו ברחמים וגבורה חסד

 . השלום לתווך דותיהמ והפשרת חיבור והוא. הוא ברוך הקדוש דותיממ נסעו דאמר למאן או

 

 גם להשתרר מצרימה ונסוע ילך הלוך ולסעדו אותו להכין הדבר יצא ה'מ כי הדברים כלל

 יוסף את אשר השכינה תהיה למצרים ישראל ישתעבדו טרם למען, שלמה במלכות השתרר

 גם ומה. חלילה ויאבדו בעצם מצרים טומאת תחת ישראל זרע יכנעו לבלתי הארץ על מושלת

 .היטב באר זה כל אצלנו כתוב כאשר זרה עבודה לעבוד התעתדו אשר

 

 תועה, במקרא שלש תועה כי שאמרו רהוהמס בכוונת הלזה ענייןה דרכנו פי על ויתכן

 לא כי ידענו כאשר והוא(. טז כא משלי' )כו השכל מדרך תועה אדם, תועה חמורו, בשדה

. האדם הוא הבשר לא כי הרי, סךיי לא אדם בשר על א"כד, הנפש רק, האדם הוא החומר

 הוא, חמורו הנהגת להעדר. נבוך כאיש בשדה תועה יוסף את שתראה מה יאמר ובזה

 את מאד היודעת הרמתה נפשו שהוא אדם שתאמר אך. והנבוך התועה הוא, לו אשר החומר

, השכל מדרך תועה הנפש שהוא אדם וזהו, השכל מדרך תועה התחשבהו ה' מעשה

 בית או, שם רפאים כי הטבחים שר בית הוא, רפאים בקהל הלא כי, הוא כן לא, בתמיהה

ה' מ כי למלוכה ויצלח יגדל שם, לו ינוח שם, כמתים, הם אף יחשבו רפאים כי, ועמו פרעה

 .כמדובר לו תהיהי

 

ְכלּו ֹאתֹו ל   יח ם ו ִיְתנ  ב ֲאֵליהֶּ ם ִיְקר  רֶּ  : יתֹוֲהִמ ו ִיְראּו ֹאתֹו ֵמָרֹחק ּוְבטֶּ

 ישוב פניו נגד והוא אליו יקרב כאשר, רחוק בהיותו שונאו את שישטום גם כי השלם דרך הנה

 כי למו קרה הזה כדבר כי תורה אמרה. אליו יקרב טרם כאשר כך כל יכבד ולא אפו מחרון

 מעט עוד אליהם קרב כאשר אך, לםוכ בהסכמת להמיתו אותו ויתנכלו אליהם יקרב בטרם

 .ונהרגהו לכו' וכו אחיו אל איש ויאמרו וזהו. מהם שנים רק רובם נפש נשאו לא המיתו אל

 .המיתו חפץ בהם אחד לא אך 'וכו ויפשיטו אז בעצם אחיו אל יוסף בא כאשר אך
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 הכלבים את בו שהשיסו להמיתו אותו ויתנכלו( יד פד רבה בראשית) ל"רז אמרו והנה

 לבם אל ערבו ולא יראים היו ה' את ההם השלמים הלא כי דרכם פי על ואחשבה. שימיתוהו

 אם יבחן בזאת באומרם הכלבים את עליו לגרות לו התחכמו אך, עולם יסוד בצדיק יד לשלוח

 אם או, אבינו יוכיחנו למען עשה כי, רעה בהיד בהביאו הנפש על חטא ולא הוא וישר צדיק

 ימות ונווובע הוא צדיק לא כי יודע אז, בו תשולח בהמות שן אם כי. ה' את הזה האיש אץינ

 ל"ז מאמרם מהם נעלם לא כי אחשבה בזכותם יותר ולהפך. נדעה לא ואם, בו תהי אל וידנו

 לכלבים להשליכו ראוי רע שם שהמוציא מכאן, שוא שמע תשא לא פסוק על( א קיח פסחים)

 .כן לו ויעשו, שוא שמע תשא לא ליה וסמיך אותו תשליכון לכלב שנאמר

 

  .דברים שלשה אמרו הם כי ויתכן

 לו יעשה ידיו גמול כי, נחטא ולא. לכלבים להשליכו וראוי אושו שמע הוציא כלל דרך הנה .א

 . בו תהי אל וידינו

 כנגד דהימ והנה. החי מן אבר על ידו על שנחשדנו על הוא הלא בותישבד האחת הלא כי .ב

 . חי יאכלוהו דהימ

 עזי הכלבים אם כי, הזה הדם את שפכה לא ידינו אליו באמור אבינו יעקב אל פנינו נשא .ג

 כי זה אין כי לאשורו יבין והוא, ויכלוהו ואכלוהו, מהעדר שה לישא בא והיה, חשבוהו לזר נפש

 וחתיתו ומוראו יוסף את ה' ויהי כי, עצתם נעשתה לא אך. רעה בתםיד את הביאו חרב אם

 .לשונו את עליו כלב חרץ ולא, הוא וישר צדיק כי עליהם נפל

 

ל יט ה ָבאאָ -ו יֹאְמרּו ִאיש אֶּ ָלזֶּ ֲחֹלמֹות ה  ל ה  ע   : ִחיו ִהֵנה ב 

 בעל הנה אחיו אל איש ויאמרו דעתם נתקררה לא, הארי כלב לבם כי, ולוי שמעון אכן

 ,החלומות בעל להיותו אם כי נפשו מלט בצדקתו לא אמרו כי והוא'. וכו ועתה' וכו החלומות

, הוא תומו בן כי יבצר לא אך, המיתוהו לא כן ועל, שעתא ליה מאייק כי, םיילהתק שעתידין

 וזהו. גודא ביה מלאכא שדא לא שעתא ליה מאייק דהוה דעל( א כא תענית) יוחנן רבי ענייןכ

 .צאננו כלבי ידי מתחת לפנינו בא היה לא כן לא שאם בא הלזה החלומות בעל הנה

 

ְשִלֵכהּו  כ ְרֵגהּו ְונ  ה  ָּתה ְלכּו ְונ  ְרנּו ח  ְוע  ֹברֹות ְוָאמ  ד ה  ח  הָלְתהּו ְוִנְר ָעה ֲאכָ ָר ָיה ְבא  ה מ  ְהיּו יִ -אֶּ

 : ֲחֹלֹמָתיו

 ץנחפו אשר כל ממנו יבצר ולא אנחנו םייבחיר כי חלומותיו לו יסכונו מה ונראה 'וכו ועתה לכן

 .לעשות

 

 אפשר, החלום בעל נקרא המלאך גבריאל כי[ בזוהר( ]ברכות במסכת) ל"רזמ שכתבנו ובמה

 עמו מלהיות מלאכים השלשה משו לא כי, יוסף וגם גבריאל את ראו, היו שלמים ולוי שמעון כי

 בא הלזה גבריאל הוא החלומות בעל הנה כי מהכלבים צולינ אם נתמה אל ואמרו. לויה כבני
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 לא כי ל"רזמ שיראה. בשדה תועה מצאו אשר האיש הוא כי ל"ז כמאמרם. אליו הוומתלו עמו

 שהוא, לו נזדווגו מלאכים שלשה( יד פד רבה בראשית) ל"רז לשון זה כי, המלאכים הניחוהו

 כי כנודע, מידינו לא אך בחירה ממשוללי רק להציל יוכל לא והנה. לשומרו עמו והיו נתחברו כי

 בעל אומרו בזה ויוצדק .השרון חבצלת בספר אצלנו כמבואר בידם מוחה אין בחירה בעלי

 לכו ועתה לכן. ממנו םייוהאמת הצודקים החלומות נמשכים כי, ממש בעליו הוא כי, החלומות

 .חלומותיו יהיו מה ונראה בחירה בעלי אנו כי ונהרגהו

 

 ובעל ה' נוקם פסוק על ל"ז מאמרם דרך על כה ויקרא. יוסף על החלומות בעל יאמר או

 בראשיתב ואמרו. חלילה חמה בעל שהוא כזה בדופי ה' את יכנה איך למו הוקשה כי. חמה

 כי מטבעו יותר לעשות עליו מושלת שהחימה ודם כבשר שאינו לומר, להפך שהוא רבה

 ואדון החימה בעל הוא אך, כך אינו יתברך הוא אך, באפו חמתו עוד די יאמר ולא בו תבער

 שהוא החלומות בעל הנה פה אומרו יהיה זה דרך ועל. כרצונו ולמונעה ולהאריך לקצר עליה

 משכביה על כן ועל בנו למשול רעיוניו היו אלמלא מעצמו אותם חלם ולא, בם ושליט בעל

 למשול לו עומדת שעה כי לו נוכל לא כי לבו בטח זה על האם לומר בא הלזה ואמרו. סליקו

 .בנו

 

, בנו ימשול ומשול לגדולה יעלה ויחיה נניחהו שאם ספק אין לומר ונהרגהו לכו ועתה ואמרו

 אם. להמיתו אותו התנכלנו אשר על ויהרגנו אותו גמלנו אשר את לנו ישיב שהשב יבצר ולא

 כי הוא טוב טוב לכן, בראשנו גמולנו ולשלם בנו למשול מעותד החלומות בעל שהוא אחר כן

 הבא דרך על ',וכו ועתה אומרו וזהו, הוא ימיתנו טרם להורגו שנשכים בידנו שהוא ועתה

 רעה חיה והוא לשמועתנו יאמין דבר לפניו נאמר, אבינו ירגיש ולשלא. והורגו השכם להורגך

 היו אחיו כי בהיד הוציא הוא, דהימ כנגד דהימ הוא כי יאמר כי דברינו יאמנו בזה כי ,אכלתהו

 אמרו ולא. הדבר יצא ה'מ כי לבו אל ויתן, חי שהוא כמות נאכל כן על, החי מן אבר אוכלים

 ואומרם. החי מן אכילתם בתיד כנגד חי בעודנו אכילה שהוא אכלתהו רק הרגתהו רעה חיה

 .בחירתנו נגד חלומותיו יהיו מה ונראה .רעה דבתם כנגד רעה

 

ש כא נּו ָנפֶּ כֶּ ר לֹא נ  ִצֵלהּו ִמָיָדם ו יֹאמֶּ ע ְראּוֵבן ו י   : ו ִיְשמ 

 כדבש לראובן היו כן, ודבריו חלומותיו אחיו בעיני כקוצים היו כאשר הנה'. וכו ראובן וישמע

 ה' ברוך אמר כי, בלבו שמח כוכבים עשר ואחד בשומעו כי, בעיניו כמבשר היה כי, למתוק

 כן ועל. עשרה רק היו לא בלעדי כי, בלהה דבר על גרעתי ולא השבטים בכלל והנני ואעשיר

 יהיו מה ונראה אומרם ראובן וישמע אמר לזה, אחיו מיד להצילו לבו שת לכן כי אפשר היה

 כי איש לב על יעלה אל תורה אמרה לזה. עושה היה כן שעל נוחה הדעת והיה ,חלומותיו

 לשום ולא ,מידם אותו הציל למען רק היה לא כי, ידו על נתבשר אשר בשורתו למען כן עשה

 עשה ומה'. וכו ראובן ידע אילו באומרם ד"בס המאמר ביאור אויב כאשר, זולתה בחינה
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 עליו להכביד ראוי שאין אם כי, רעתו מבקשי מכלל הוא כאילו עצמו עשה דבריו לשישמעו

 עליו נכביד ראוי שאין אלא המכים בכלל אנכי גם כלומר נפש נכנו לא אומרו וזהו, מדאי יותר

 .עושה היה יוסף שלאהבת יחשבו לבל אם כי, מלבו ולא ואמרו. נפש עד

 

ל כב ם ְראּוֵבן א  ר ֲאֵלהֶּ לה  ָדם -ְשְפכּוִּת -ו יֹאמֶּ זֶּ -ְשִליכּו ֹאתֹו אֶּ בֹור ה  ִמְדבָ ה  ר ב  לה ֲאשֶּ -ר ְוָיד א 

לב-ִּתְשְלחּו ֲהִשיבֹו אֶּ ִציל ֹאתֹו ִמָיָדם ל  ן ה  ע   : ִביואָ -ֹו ְלמ 

 מעולם רוחי על עלה לא כלומר. דם תשפכו אל ואמר דעתו גלה אז סיילהתפ החילם אחר אך

 אל אמר לא כן ועל, רוחכם על העולה תעשו אל אומר אני ואליכם, בלבד אתם רק דם לשפוך

 אתם שתעשו רק, לי חלילה, עמכם שאטפל לא, הבורה להשליכו עצתי וגם. דם נשפוך

 םג ראובן ויאמר לומר זה בפסוק חזר כן ועל'. וכו הבור אל אותו השליכו אומרו וזהו, לבדכם

, לבו כן היה לא הראשונים שהדברים למה. אליהם אומרו תוריי וגם, כה עד המדבר הוא כי

 שיוכלל לא, אליהם היה וזה ,דם תשפכו אל רק היה לא לבו בכל םייהאמת ראובן דברי אך

 .לבדם אליהם רק מהםיע הוא גם

 

 צא רבה בראשית ןייוע, יג וישב בובר תנחומא) ל"ז במאמרם יובן בו תשלחו אל ויד ואומרו

 ושמעון פטומות לו משליך היה שמעון את כשאסר יוסף, לעיניהם אותו ויאסור פסוק על( ח

 הוא כי ויוכל כן יעשה פן ראובן חשש יתכן ובזה. אבנים בו זורק היה בבור יוסף את כשהשליך

 בבחירת להניחו טוב כי, כן אחרי כלומר ,בו תשלחו אל ויד ואמר הקדים כן על, בחירה בעל

 .ד"בס אויב כאשר אדם בני מבחירת בחירה בעלי נחשים

 

 אושו שמע נושאו על לכלבים להשליכו נסיתם הנה, לאמר יתהיה אליהם ראובן נתוכו והנה

 בבור אשר נחשים לקראת ולכו איפה זאת עשו. לכם והוש ולא החי מן אבר דבר על חודייוב

  :בחינות לשתי הזה

, הרע לשון מספרי על נקמות הנותן והוא הרע לשון שסיפר הראשון הוא הנחש כי האחת

 לנחש אומרים( יא י קהלת) לחש בלי הנחש ישוך אם על( ב טו ערכין) ל"ז חכמינו כמאמר

, הלשון לבעל יתרון מה ואומר משיב, לך יש הנאה מה את ואוכל דורס זאב ואוכל טורף אריה

 . לו יש הנאה מה הרע לשון המדבר

, הארץ בבנות עיניהם תולים שהיו והיא רעה בהיהד של השנית הבחינה דבר על שנית עוד

 רבה בראשית) ל"ז כמאמרם בחוה עיניו תלותו ידי על שהיה נחש של הרע לשון אל חסיימת

, המיוחד הזה הבור אל אותו השליכו אומרו וזהו', כו לה והוונתא במשגל עסוקים שהיו( ו יח

 .בו יש נחשים אבל בו אין שמים

 

 אשר כל מהם יבצר ולא בחירה בעלי שהם מידם כלומר מידם אותו הציל למען היה חפצו וכל

, הוא וישר צדיק כי, עליהם תפול וחתיתו מוראו כי םייח בעלי בהיות כן שאין מה, לעשות יזמו

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 587                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 מגבוה פן, אותו השליכם אחר פן חש אך. אותו ישחיתו ולא ירעו ולא בפניו שלם םאלוהי וצלם

 .כן ויעשו. כמדובר הם בחירה בעלי כי בו תשלחו אל ויד אמר כן על, באבן ירגמוהו

 

ֱאָכל כה ם ו ִיְש -ו ֵיְשבּו לֶּ חֶּ ת ִיְש לֶּ ם ו ִיְראּו ְוִהֵנה ֹאְרח  ם ים ָבָאה ִמגִ ְמֵעאלִ אּו ֵעיֵניהֶּ ֵליהֶּ ְלָעד ּוְגמ 

 : ֹנְשִאים ְנכֹאת ּוְצִרי ָוֹלט הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה

 כהם צדיקים אנשים, נחשב זר כמו הלא הבורה אותו השליך אחר לחם לאכול שבתם והנה

 אש שכך למען עשו זאת אחשבה אך. רעה עשותם אחר לבם ולהטיב לחם לאכול ישבו

 אשם שב כן ידי על כי היה וכן, וירחמוהו מהם אפם חרון יערוץ הואיל הועיל יוכלו אולי חמתם

 .רוחם על כעולה המיתו לבלתי יהודה לקול וישמעו ממנו ויקלו מהם

 

 לא אך, ןיי שתו עמו כי עמו וישכרו וישתו פסוק על( ה צב רבה בראשית) ל"רז אמרו והנה

 על מדאגתם ןיי שתות לבלתי החילו מעתה כי דרכם לפי ואחשבה. יוסף מהם נפרד מאז

 כן ועל, מעליו להקל שנאה ורפיון האהבה לבקש לבבם עם היה כי, באומרנו ויצדק, אחיהם

 וישבו אומרו וזהו, כאמור נתםוכו הפך והוא שותיו ויתאכזרו יתאדם כי ןייה מן עצמם הזירו

 .ןיי לשתות לא אך כלומר לחם לאכול

 

ל כו ר ְיהּוָדה אֶּ ה-ו יֹאמֶּ ָחיו מ  ע ִכי -אֶּ צ  תנ  בֶּ תָאִחינּו ְוכִ -ֲהֹרג אֶּ  : ָדמֹו-ִסינּו אֶּ

 נחרץ אז, מכלים ואין אתם גר והוא מאומה לו עשו ולא נחשים לקראת הלך כי יהודה ובראות

 ה' היש לנסותו ובאנו בכשרותו מסתפקים נוייה כה עד הנה כי לומר 'כו בצע מה ויאמר יהודה

 זה עמו ה' היה כי ראינו ראה הנה ועתה, ועקרבים הנחשים מן ובבור הכלבים מן להצילו אתו

 בצע מה איפה כן ואם, בצדקתו חסייית אלינו ואח הוא וישר צדיק כי על אם כי זה אין, פעמים

  .אחינו את נהרוג כי

 

  :מועצותיכם היו רעות שתים כה עד הנה לומר והוא

  ,ונהרגהו לכו מהאומרים ראשונה

 או יום אם, ומים ללחם ירעב כי עויגו עד מהבור העלותו לבלתי מהסכמתכם העולה שנית

 מה כי זה כדברי לא אומר אני אך. מאליו יומת נחש ישכנו לא ואם משם יוקח לא יעמוד יםייומ

 הלא כי, יומת עד בבור להניחו אלו כדברי ולא, ולוי שמעון כעצת אחינו את נהרוג כי בצע

 אם כי בבור אותו להשאיר אותו הריגתכם בין אין כי, אלו כדברי להיות אלו דברי קרובים

 כן ועל. עמיו אל ויאסף דמו בו יבלע בבור במותו כי. אותו בהרוג כאשר יראה בל, דמו הכסות

 .ראוי בלתי הוא גם כי דמו את וכסינו אמר השנית העצה על

 

ל כז ִיְשְמֵעאִלים ְוָיֵדנּו א  נּו ל  ָחיו הּוא ו ִיְש ֵרנּוָאִחינּו ְבשָ -בֹו ִכי-ְּתִהי-ְלכּו ְוִנְמְכרֶּ  : ְמעּו אֶּ
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 לכלבים להשליכו נסיתם הנה לומר והוא 'וכו לישמעאלים ונמכרנו לכו, דברי אל שמעו אך

 תייתל דבר על השנית על וכן. לכם הושו ולא החי מן אבר דבר ועל ואוש שמע הוציאו על

 אל עבדים קראנו בתיד לא אם, בותימהד עתה נשאר מה אין כי ותראו. הארץ בבנות עינינו

 על אתקן אני כן ועל. בנו ימשול ומשל לגדולה יעלה פן החלומות קנאת וגם הלחנות בני

 למה לישמעאלים יהיה השנית ועל. העבדות בתיד תחת לעבד ונמכרנו לכו הראשונה

 אין כי מצרים מזל ביייח הלא כי, אליכם גדולתו פחד אין שם כי, מצרימה להוריד שהולכים

 .יחיד בשביל השמים הוברי יתברך הוא ישדד ולא, לגדולה שם עולה עבד

 

 איש וגונב תורה דברה מלא מקרא כי עולם של למלכו ראשינו את ביינח הלא תאמר ושמא

 נתנתי אצלי והוא '.וכו אחינו כי בו תהי אל וידנו כי תקנתנו זאת הנה, יומת מות' וכו ומכרו

  :טעמים שני

 . אלמדנו ה' ומתורת אחריו אבא ואני ל"ז ע"הרמ בשם פה בעל טעם שמעתי האחד

 . בכתוב אותו אני מוציא וגם שני טעם אוסיף ועוד

 כבן, אצלו למצוי פרט, בידו ונמצא ומכרו איש וגונב( א פו סנהדרין) ל"רז אמרו הנה כי והוא

 מצוי ואין כלומר ,הוא בשרנו אחינו כי באומרו הכתוב כיוונו חשבתי זאת והן. וכיוצא ואח

 . מזה יותר אצלנו

 בו ותוקף ומחזיק שגונב במי רק החיוב אין כי ההיא תאייבבר נאמר שם כי שני טעם עוד

 בו תהי אל וידינו יאמר ובזה, ומכרו בו והתעמר שנאמר, מוכרו כך ואחר להיתח לזכות

  :פיטור טעמי שני נזכרו כי באופן, להיתח בו לתקוף כלומר

 , בו תהי אל וידינו באומרו .א

 .אחיו וישמעו זה כל ידי ועל ',כו אחינו כי באומרו .ב

 

ֲעלּו  כח ְברּו ֲאָנִשים ִמְדָיִנים ֹסֲחִרים ו ִיְמְשכּו ו י  ע  תו י  בֹור ו יִ -יֹוֵסף ִמן-אֶּ ת ְכרּוְמ ה  יֹוֵסף -אֶּ

ת ף ו ָיִביאּו אֶּ ְשִרים ָכסֶּ ִיְשְמֵעאִלים ְבעֶּ  : ֹוֵסף ִמְצָרְיָמהי-ל 

 שהם למה לישמעאלים רק למכרו רצו לא וסוחרים מדינים שעברו גם הזה הדבר ובגלל

 פן מדאגתם ויובטחו לגדולה עוד יעלה בל בטוחים ויהיו ימכרוהו שם מצרימה להוריד הולכים

 מה כי', וכו סוחרים מדינים אנשים ויעברו שכתוב מקרא נכון על אויב ובזה. עלימו ישתרר

 יאמר אך. כעת קונים ולא לוקחים לא שאינן אחר, בכתוב וסוחרים מדינים בהזכיר בצע

 סוחרים מדינים אנשים עברו הלא כי, לגדולה יעלה לבלתי חפץ וכל ישעם כל כי וראו הביטו

 ולא אחר מקום אל יובילוהו פן שחששו אם כי זה אין כי אומר הוי, מאלה לאחד מכרוהו ולא

 יוסף את ויביאוש נמשך ומזה, מצרימה להוריד שהולכים כישמעאלים מצרימה יורידוהו

 .מהשאר מצרימה להוריד המיוחדים המה כי מצרימה

 

ל כט בֹור ְוִהֵנה -ו ָיָשב ְראּוֵבן אֶּ ת-ֵאיןה  ע אֶּ בֹור ו ִיְקר   : ְבָגָדיו-יֹוֵסף ב 
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 שלקחוהו אם כי זה אין אמר כי בגדיו את ויקרע בבור יוסף אין והנה הבור אל ראובן ובשוב

 .מיתתו על וקרע למות

 

ל ל נּו ו ֲאִני ָאָנה ֲאִניאֶּ -ו ָיָשב אֶּ ד ֵאינֶּ לֶּ יֶּ ר ה   : אבָ -ָחיו ו יֹאמ 

 אולי בהיד כמוציא יהיה בל, שהמיתוהו להם לאמר לבו אל ערב לא אחיו אל וישב כאשר אך

, חי ואם מת אם איננו הילד הנה אמר אך, שגזרו דוייהנ מפני לו הגידו לא והם, הוא כן לא

 לי מה באומרו ראובן בעיני כמבשר היה חלומו יוסף בספר הנה כי והוא וחומר מקל עלי ואהה

 ואילו, שבטים עשר אחד יש יוסף שזולת שיורה, כוכבים עשר ואחד אומרו אם כי בשורה עוד

 הילד אם אליהם אמר ועתה. עשרה אם כי אינם שבטים בכלל בא בלתי תיייה בלהה דבר על

 שבשורתי, אני איפה כן ואם ,איננו זה כל ועם עליו היה בעצם החלומות בשורת שעיקר

 .אחי בכלל אולב אזכה האם ,בא אני אנה, דרכו פי על יד כלאחר היה אחי בכלל בא תייישה

 

 איפה כן ואם, ואיננו נענש רעה בתםיד את שהביא, אחיו בכבוד שנוגע וןוע על הילד יאמר או

 . חלקי יהיה היכן בא אני אנה אבי יצועי שבלבלתי אני

 היכן בא אני אנה וןוע בי שיש ואני, איננו הצדיק הילד כי כך רצונו לעושי אם לזה קרוב או

 על חלקם יהיה אנה, הם וחומר קל כי, מאמרו בצרבת יכוו למען אחיו אל זה ואמר. חלקי יהיה

 .לקרובו צרידה בן יוסי רבי מאמר והוא. הילד דבר

 

 איש על סרה בדבר הקדושה תורתנו הקפידה כמה מאד עד נאה לימוד למדנו דרכנו פי ועל

 כי, רעתו בהזכיר בשם הרעה עושה את להזכיר שלא הס הכתוב כי, הרע את יעשה אשר

 שמעון שהם בשמם אותם הזכיר ולא ונהרגהו לכו באמרם סיפר אחיו אל איש מאמר הלא

 המספר דתימ חביבה וכמה. חטא לא אשר על הדוברים גם ומה. אמת דבר על היות עם ולוי

 מלא הבורה להשליכו והיצ אדרבה אם כי יוסף את הציל שלא ראובן את הלא כי, חברו בשבח

 מקרא בחיל קרי ככרוזא זה כל ועם, לו ורע מצטמק היה שם נשאר היה לו כי ועקרבים נחשים

 הצילו כאילו בשבחו הפליג רק שמו הזכיר בלבד לא כי ,מידם ויצילהו ראובן וישמע שכתוב

 .הפועל אל באה לא אשר הכוונה טוב דבר על

 

 ארץ דרך תורה לימדתך ,ראובן וישמע( א לד רבה ויקרא) במדרש ל"ז מאמרם עניין והוא

 כותב ה"שהקב ראובן יודע היה שאילו, שמח בלב אותה עושה יהא מצווה עושה שכשהאדם

 אהרן יודע היה אילו. אביו אצל ומוליכו טוענו היה בכתפו מידם ויצילהו ראובן וישמע אחריו

 ומחולות בתופים בלבו ושמח וראך לקראתך יוצא הוא הנה וגם( ד שמות) עליו כותב ה"שהקב

 ופטומות עגלות קלי לה ויצבט( ב רות) עליו שכותב יודע בועז היה אילו. לקראתו יוצא היה

 שאין ועכשיו אותה כותבים והנביאים מצווה עושה אדם היה לשעבר. לה ומאכיל מביא היה

 .'כוה'  יראי נדברו אז דכתיב ידם על חותם ה"והקב, ומשיח אליהו אותה כותב מי נביאים
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  .בו להעיר הראויות הערות אל לב נשית המאמר ביאור אל אוולב

 יודע היה שאילו, בשלמות יעשנה מצווה עושה כשאדם לומר לו היה כי, סופו ראשו אין כי .א

 . בעצם משלימה שהיה' כו טוענו היה בכתפו' כו ראובן

 הוא ברוך הקדוש אחריו כתב שמח בלב ראובן שעשאה שעל שמח בלב אותה יעשה יאמר או

 . מידם ויצילהו

 בלתי לבו היות מורה בשלימות עשאה לא מאשר ואדרבה, שמח בלב שעשאה לנו מאין. ב

' כו עליו כותב ה"שהקב יודע היה שאם כראובן לא שמח בלב אותם יעשה הכוונה ואם. שמח

 בא כן שאם. יתכן לא זה. בשלמות עשאה ולא לבו שמח לא כן יודעו לבלתי אך' כו טוענו היה

 אהרן עניין הפך הוא וגם. יעשה לא וכן משבחו שהתורה במקום ראובן בגנות לספר המדרש

 הצילו כאילו עליו מעלה הכתוב היה לא כן שאם[ ועוד. ]בלבו ששמח הכתוב עליו שמעיד

  .מידם ויצילהו באומרו

 גמר לא יודעו לבלתי כי, מבקש הוא יוהרא כי יורה', כו ראובן יודע היה אילו מאומרו כי. ג

 עולם לגדולי וחלילה ובועז באהרן זה בקושי וההיקש. מזה גדול דופי לך ואין כראוי מצווהה

 . כאלה ובנפלאות בגדולות ללכת

 . עזוובב ובאהרן בראובן, רגלים שלש, זה ארץ דרך יתברך הודיענו זה למה. ד

 . בלבד ראובן בשבח לספר ולא ארץ דרך תורה כיוונה לו הגיד מי. ה

 צורך מה', כו שאין ועכשיו אותה כותבים והנביאים מצווה עושה אדם היה לשעבר אומרו. ו

 . עתה שהוא מה על לשאול לשעבר שהיה מה הקדמה אל

 התנא שלמה ומשנה, יתברך לפניו נכתבין שאין לו אמר מי ידבר עליונה כתיבה על אם כי. ז

 מצוות כל האם הזה בעולם כתיבה על ואם. נכתבים בספר מעשיך וכל( ג פרק אבות) דבר

 . נביאים כתבום הארץ על נעשו אשר

. יכתבנה מי יתברך לפניו היבצר, שאלה זו מה, אותה כותב מי נביאים שאין ועכשיו אומרו. ח

 . מזולתם ומשיח אליהו חדויינת למה. ט

 . שנים הוצרכו ולמה

 .'כו נדברו אז מפסוק נלמד ואיך

 

, לגמרי שהצילו שמורה מידם ויצילהו ראובן וישמע אומרו, בכתוב ל"רזל הוקשה הנה אמנם

 ביד הבור בתוך בידם למות מעותד עודנו אך םיבידי הריגתו שמנע רק כן עשה לא והוא

 כאשר, ובצמא ברעב ימות עד שמה ישאירוהו כי מהעלותו מנעםיבה או, ועקרבים הנחשים

 אומר גזרו כאלו על. למעלה כמפורש דמו את וכסינו באומרו יהודה מאמר לולי לבבם על היה

 שכר עליו מעלה כי שהצילו הכתוב עליו הכתיב שמח בלב מצווהה עשותו על רק זאת אין כי

 ספר רק ה' תורת כוונת שאין לומר אפשר היה פעמים זה נאמר לא ואילו. לגמרי הצילו כאילו

 ללמוד הבא השכלת אל הדבר ישאר רק, לזולתו ארץ דרך ללמד לא אך, ראובן כוונת בשבח
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 אותו הציל למען ואמר ידבר שבו בעצמו הזה הכתוב חזר מאשר אך. כמעשהו לעשות מראובן

 כי, שמח בלב יעשה דעת לאדם ללמד הוא ,מידם ויצילהו אומרו אחר אביו אל להשיבו מידם

 . אביו אל והביאו הצילו כאילו הכתוב עליו העלה ראובן כן שעשה על

 

 אל ולהשיבו לטוענו מנגד נפשו ולשים הדבר לגמור השתדל לא מאשר אדרבה תאמר ושמא

 בעשותו בעצם בלבו שמח לא כי יורה, במלאכתו כמתרפה שם הניחו ברפיון אם כי, אביו

 לעשותו הדבר גמר שלא מה לומר', כו ראובן יודע היה שאילו אמר לזה. ומנפש מלב הדבר

 ודאי ידע שאילו ויצילהו בתורה שיכתוב ידע שלא מדבר מדאגה רק היה לא כתפו על ולטענו

 . כן עושה היה

 בכל בדבר אחזיק אם ואדרבה שמים לשם לעושה יחשבוני לא בלבו אמר הנה כי והטעם

 אין אך, ממנו יותר עלינו המשתרר יוסף על יקנא ולא הבכור הוא כי היתכן יאמרו הלא תוקף

 כוכבים עשר אחד בחלומו שראה אמר כי. לו טוב אז כי חלומותיו אמיתת להורות אם כי זה

 ועל, בלהה דבר על נדחה ולא השבטים בכלל שנכלל לראובן גדולה בשורה וזו לו ויםומשתח

 חלומותיו מיםיילק יחזיקו בהחיותו למען הן בשורתו מאהבת הן, להצילו מתחזק הוא כן

 . יה שבטי מכלל ראובן את להחשיב

 

, אחרת לבחינה ולא, להצילו רק יתהיה לא נתווכו כי תפרסם שהתורה יודע היה אילו אמנם

 לצדקה לו תחשב הוא ראוי כן ואם. להכחישם נאמנה ה' עדות כי לחשדתם חושש היה לא

 ארץ דרך ללמוד לגבר טוב איפה כן ואם. לבבו עם היה כאשר גמורה הצלה הצילו כאילו

 עליו העלה לבו שמחת על, מצווהה גמר שלא מי אם, וחומר מקל שמח בלב מצווהה יעשה

 לפניו זכותו אל ערך שאין הלב ובשמחת אותה העושה עתה גם מה, עשאה כאילו הכתוב

 .יתברך

 

 רק אליו חסיימ שאין שיורה, אותו הציל למען אומרו אל טעם טוב לתת כן גם כיוונו ואפשר

 אומרו הוא וגם, ממש כבר הצילו כאילו ויצילהו אמר ומתחילה, הציל למען הכנה שעשה

 נהוהכו טוב על, מידם הצילו כאילו עליו העלה למה, טעם נתינת הוא אך. אביו אל להשיבו

 .אביו אל להשיבו' כו הציל למען באומרו רמוז וזה. אביו אצל ומוליכו כתפו על טוענו שהיה

 משה והיה, העם ובין ה' המלך בין ונביא סרסור להיות שררתו ליטול משה אובב באהרן וכן

( טז ג רבה שמות) ל"ז שאמרו כמו תשלח ביד נא שלח יתברך לפניו ואמר, יקפיד פן חושש

 כי, שיקפיד תחוש אל ואמר יתברך הוא ובישרו. תמידי שלוחו שהיה אהרן ביד שישלח שאמר

 יצא שלא מה אמר. לבב שמחת הוראת שעשה מצינו ולא. בלבו ושמח וראך אדרבה אם

 ושמח וראך עליו כותב הוא ברוך הקדוש שיהיה ידע לא כי רק היה לא ובמחולות בתופים

 אין אך, אחיו על יקנא לא היתכן באומרם למחניף הרואים בפני ליחשד ירא היה כי והוא, בלבו

 באומרו, חושש היה לא כך בתורה נכתב שהיה ידע אילו אך. מלבו ולא חלילה חנופה רק זה
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 פה פתחון לתת רצה לא יודעו בלתי על אך, ויבושו ויחפרו התורה עדות כן אחרי יראו הלא כי

 תפיסת כדי לה לתת חסדו גמילות זאת האם, עזוב וכן .לעולם לבו בחשדת ושישאר לחושד

 בזכותו כממעט יראה הכתוב וגם, מלונו לבית באה אשר קרובתו לצדקת קלי אצבעות שתי

 וטוב הלבב שמחת אל רק הביט לא שהכתוב אם כי זה אין אמנם אך. ההוא המיעוט בספרו

 . ונהוהכ

 

 יודע היה אילו אמר כן על, בשבילה הרבה לא למה בלבו שמחה תהיהי אילו תאמר ושמא

 אליה חרד היה אם כי והוא. לה ומאכיל מביא היה פטומות קלי לה ויצבט עליו שכותב בועז

 הוא כי בה נתן עיניו הלא, לאמר מהרואים יבצר לא, ופטומות משמנים להאכילה גדולה חרדה

 שנכתב ידע אילו אך. ממנו הרחיק שפתים לזות כן על, לה הוא אהבים ומתנה פנויה והיא פנוי

 כי עליו מעיד שהכתוב מורה שהיה, שהאכילה בשבחו מספר היה שהכתוב קלי לה ויצבט

 כי, מלבם תועה יסיר הכתוב כי לחשדתם חושש היה לא, זולתה לפניה ולא, עשה שמים לשם

 ונהוהכ טוב להורות כותבו הכתוב היה לא, חלילה שמים לשם שלא נתווכו יתהיה אילו יאמרו

 .מקומו על איש דברים של פשוטן הוא זה. לבב בשמחת

 

 למה אפשר. מהם שנים או באחד די אמר ולא ,שלשתן מעמד של קצובן כללות אל אוולב

  :לשלשה יתחלקו מצוותשה

  ,מחשבה

  ,דבור

  ,ומעשה

 או דבור פעולת בה אין אשר לבדה מחשבה היא אשר ולא, לבב שמחת צריך מהם אחד וכל

 . מעשה

 . אחיו בגדולת שמח להיותו רק אינו ענייןה שכל המחשבה על מאהרן הביא כן ועל

  '.וכו נפש נכנו לא שדבר במה שהצילו עליו שנכתב מראובן הביא, הדבור ועל

 כל, מציאותן כסדר להביאן בראובן שהתחיל אלא. קלי לה שויצבט מבעז הביא, ומעשה

 .תחלה הזכירו בזמן הקודם

 

, שתהיה מצווה איזו מעשות איש ימנע סיבות משלש לאחת כי ,משלשתן בהביאו יתכן עוד

 בה יש אם כי שמים לשם שאינה הרואים יאמרו פן או. שלמה בשמחה תהיה לא יעשנה ואם

 . איסור נדנוד חשדת בה יתערב שלא גם מה, הנאה תייפנ

 זולתו את להחניף בדבר איסור שיש, לחנופה ןושמכו יאמרו פן ירא אם ,הימנה גדולה, שנית

 . דעתו לגנוב

 . עבירה לכוונת שהיא אותו שחושדין הימנה גדולה שלישית

 . לבו נכון כי בעצמו שיודע אחר יחוש ולא שמח בלב מעשותה ימיש לא כי, אמר
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 היה יוסף בשורת הנאת שעל שיאמרו אחיו חשדת אל חש שלא מראובן הביא הראשונה ועל

 . עושה

 ולא, אחיו דעת וגונב למחניף ויחשדוהו יחושו פן הייתה שהחששה מאהרן הביא השנית ועל

 . מעידו והכתוב שמח בלב לקראתו יצא רק עשה

 גם ומה, אהבים למתנה יחשדוהו פן חש ולא בשמחה שעשה מבעז הביא השלישית ועל

 בשמחת מצווה כל לעשות איש ילמוד אלה שמכל באופן. בדבר ה' חילול שהיה כמוהו לאיש

 שנמנעו למה, למרובה נחשב הכוונה טוב על, מאלה אחד כל עשה אשר מעט, שהן. לבב

 .יחוש לא אלה כל ומפני יסור ולא ירבה איש כל כן ועל, הרואים מפני להגדיל

 

 לשעבר הנה תאמר והלא', כו אהרן ידע אילו' וכו ראובן ידע אילו אמרת הלא תאמר ושמא

 כל לא כי, תכתב אם ספק לאדם והיה, הזה בעולם נביאים יד על נכתבת מצווהה תהיהי

 כי, יחשד פן, בשלמות מעשותה נמנע היה ההוא הספק ועל, נכתבת תהיהי מצווהו מצווה

 במה, למעלה רק כותב אין שודאי הזה בזמן איפה כן אם. לבו טוב יודע ולא תכתב לא שמא

 אומרו וזהו. האפשריות מהחשדות אחת אל יחוש לשלא כוונתו טוב שתתפרסם איש יבטח

 אליהו אמר לזה. אותם כותב מי נביאים שאין ועכשיו' כו מצווה עושה אדם היה לשעבר

(, לא משלי) מעשיה בשערים ויהללוה על שכתבנו עניין והוא. ידם על חותם ה"והקב, ומשיח

 קדושת איכות כי, אותו ומהללים מעשיו המפרסמים הם הן עושה שהאדם עצמן המעשים כי

 בני בלב ומשימים, מעשיו המפרסמים הם הן קודש ושרפי קדושה כחות הנעשים מעשיו

 מצוותו בתורה ועוסקים ה' משרתי חסידים כמה נראה הלא. מצווה העושה טוב חן האדם

 ואם יפרסמוהו הם עצמם מעשיהם כי רק זה אין אך, ופנה עבר בכל הולך ושמעם בסתר

 באומרו הוא התפרסמן ודרך. ידם על העולמות בשלשת כוונתם טוב מתפרסמת לשמה עושה

 .נכתב ומשיח אליהו ידי שעל

 

 הלא אמנם. נכתבין בספר מעשנו שכל העליונה הכתיבה עניין מה נבין זה עניין אל אוולב

 מהעולמות אחד בכל עליון שורש לה יש מצווהו מצווה כל כי האמת מחכמי שידענו במה הוא

 שעיקר גם כי. חן ליודעי כנודע ע"אבי שהם דקותו איכות לפי מהם אחד בכל, העליונים

 כבודו התפשטות מהיות יבצר לא זה כל עם, יתברך בו דבקים מעלה מעלה הוא רשיהםוש

 כל איש בעשות כן ועל. כנודע יתפרדו לא כי מצוותה רשיוש כל ואגבו, ועולם עולם בכל יתברך

 למעלה עד עולם אל מעולם ונרשמת עולה קדושתה איכות המעשה בעולם מצווהו מצווה

. לעד העומדת הכתיבה היא המזהירים והאורות בעולמות העושה והרושם, הנשמות מעולם

 הנעשים הרשמים להחזיק העליונים רשיםוהש משפע משפיע מלמעלה יתברך שהוא ומה

 הנרשמים והאורות. בחותמיו ומוחזק מתקייםה כשטר, חתימה הנקראת היא העולמות בכל
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 האור כי, הפרקליטין והם ל"ז שאמרו כמו מצוותב הנעשים מלאכים הם חותמיהם ידי על

 .בחיוניותו מלאך הוא מלמעלה הנשפע עם הנרשם

 

 כי, ומשיח אליהו ידי על תהיה האדם יעשה אשר מצווהה מעשה תייעל כי .העניין יובן ובזה

  :העולמות בשלשת כותייש לו יש אליהו

 , השפל

 , המלאכים ושל

 , הגלגלים ושל

. הנשמות בעולם הוא נשמה כי ומשיח. כנודע יקרא מלאך כי שלשתן סוף עד אותן מעלה

 שיש אלו ידי על נעשה והרושם שהכתיבה למה כן ועל. כמדובר העליון מעולם חותם ה"והקב

 להם שיש המקומות בכל הדבר ומתפרסם מתפשט ידן על, העולמות בארבע כותייש לשניהם

 שלא שהוא לחשוד שאפשר במקום שמח בלב מצווה העושה לאיש פחד אין ובזה. כותייש

 .כך מפני להתרשל לו שאין באופן, ונהוהכ טוב יתפרסם שלא שמים לשם

 

 ה'מ כי בעולם נתפרסם זולתם ההוא בהר היה שלא שעם בעקידה לאברהם קרה כאשר והוא

 איש ה' יראי נדברו אז מפסוק ראיה והביא. מפרסמו עצמו המעשה כי, מלשחטו לימנע יצא

 שער בעל איש( ו א, ב מלכים) לקראתנו עולה איש א"כד איש נקרא אליהו כי והוא, רעהו אל

. הושו גזירה היא בהן נדרשת שהאגדה מהדרכים אחת כי וידוע, איש כאן ונאמר(, ח שם)

 דובר איש הנקרא אליהו כי, רעהו אל איש באומרו שניהם הרי, משיח הוא אליהו של ורעהו

 בספר ויכתב. וישמע ה' ויקשב וממנו, הנשמות עולם אל משיח הוא רעהו אל מצווהה ומעלה

, ידברו מי ועל ונחתם הנכתב הוא ומה. לחתום יתברך לפניו כך ואחר, ומשיח אליהו ידי על

 שלהן, והספר. הנכתבות הן יהןמצוות כי, מצוותה עושי הם, שמו ולחושבי ה' ליראי הוא הלא

 .המחשבה טוב שנכתבת שמו ולחושבי ה' ליראי וזהו. יקרא

 

ת לא תְכֹתנֶּת יֹו-ו ִיְקחּו אֶּ ֻכֹּתנֶּת -ֵסף ו ִיְשֲחטּו ְשִעיר ִעִזים ו ִיְטְבלּו אֶּ  : ָדםב  ה 

ת לב ְלחּו אֶּ פ  -ו ְיש  לְכֹתנֶּת ה  ֹ -ִסים ו ָיִביאּו אֶּ ם ו י ראְמרּו זֹאת ָמָצאנּוֲאִביהֶּ כֶּ ְכֹתנֶּת ִבְנָך א נָ - ה  ה 

 : לֹא-ִהוא ִאם

ָיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטֹרף ֹטר   לג ר ְכֹתנֶּת ְבִני ח  ִכיָרּה ו יֹאמֶּ  : ֵסףף יֹוו י 

ל לד ֵבל ע  ק ְבָמְתָניו ו ִיְתא  ם ש  ע י ֲעֹקב ִשְמֹלָתיו ו ָישֶּ ִביםנֹו ָיִמיבְ -ו ִיְקר   : ם ר 

ר ִכיבְ -לָבָניו ְוכָ -ו ָיֻקמּו ָכל לה ֵחם ו יֹאמֶּ ֲחמֹו ו ְיָמֵאן ְלִהְתנ  ל-ֹנָתיו ְלנ  ֹאָלה ו ֵיְבְך ְש  ְבִני ָאֵבל-ֵאֵרד אֶּ

 : ֹאתֹו ָאִביו

 

  :לב לשים ראוי
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 ידענו ולא אלינו הגיע ולא ראינו לא ולומר הדבר להסתיר היה טוב וטוב, בזה הכניסם מי. א

 . לו היה מה

 ולשלחה הכתונת לצבוע ולא, נהרג או שמת עליו ששמעו או הרוג שמצאוהו יאמרו או

 . רעל כוס להשקותו נא הכר ולומר אביהם אל ולהביאה

  .אכלתהו רעה חיה כי שהכיר ראה מה יעקב בדברי .ב

 . הזה הכפל הוא מה טורף טרוף אומרו. ג

 . ענייןה כסדר אכלתהו רעה חיה כך ואחר טורף טרוף לומר לו שהיה .ד

 '.וכו ארד כי מאמרו עניין מה וגם

 

 אולי, לו היה מה ידענו ולא אלינו נראה לא אמרנו אם, נאמר מה בלבם אמרו המה הנה אך

, הלכו ואנה שכם דרך עברו אשר רותייהש בעד וישאל ובמקומות בדרכים לחקור ישלח או ילך

 . וימצא ויפשפש מצרימה להוריד הלכו אשר ישמעאלים אורחת אליו ויתגלה

 את הראוני אותו קברתם ואם אותו קברתם לא למה יאמר הלא מת מצאנוהו אמרנו ואם

 . קברו

 . בדאים וימצאו הוא חי כי יודע או אוויב יעלה זמן אחר אולי ועוד

 . שקר נדבר שמת בו שמענו אמרנו ואם

 ענייןכ, אנו ולא אומר הוא נמצא, שהומת יאמר מעצמו והוא נא הכר לומר הוא טוב טוב לכן

 (. א קד כתובות) קאמינא לא אנא קאמריתו אתון

 מלבקשו אשייית ולא חי ועודנו הפשיטוהו כי ידון, היא כאשר הכתונת את להביא אמרנו ואם

 .יחפש ולא אשייית אז בדם צבועה הכתונת בראות אך, ימצא עד לחפש וישלח

 

 כל שתצבע הנשחט דרך שאין למה, שלמה הניחוה ולא ,הכתונת את[ ויטבלו( ]וישלחו)

 סמך להם ויהיה, בדם כולה והוטבלה ומת הוכה חרב מדקרות כי יאמר עתה אך, בדם כתנתו

 במקצתה בדם הראוה לא וגם. חרב כמדקרות בוטה יש כי, הדבר היה רעה דבתם על כי מה

 .אחר ממקום הדם בה שנדבק יחשוב בל

 

ת לב ְלחּו אֶּ ִסים ו ָיִביאּו כְ -ו ְיש  פ  לֹתנֶּת ה  ֹ -אֶּ ם ו י ר אְמרּו זֹאת ָמָצאנּוֲאִביהֶּ כֶּ ְכֹתנֶּ -ה  ת ִבְנָך ָנא ה 

 : לֹא-ִהוא ִאם

 .עמו אשר הוא אצלם יוסף את מוצאם בכלל כי שקר דברו ולא מצאנו זאת ויאמרו

 

ָיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטֹרף ֹטר   לג ר ְכֹתנֶּת ְבִני ח  ִכיָרּה ו יֹאמֶּ  : ֵסףף יֹוו י 

 בהיד הביאו זולתי חטא אשר ןועו בו נמצא לא ומאשר, ודאי היא בני כתונת אמר ובהכירה

 ראוי ואוש שמע המוציא( לא רבה שמות) ל"ז כמאמרם, אכלתהו רעה חיה כי ואומר גוזר אני

 ואמר חזר אך. שוא שמע תשא לא ליה וסמיך אותו תשליכון לכלב שנאמר לכלבים להשליכו
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 כן על, בהיהד הביאו אחר פניו על שלם לו היה םאלוהי צלם הלא כי חי אכלוהו יתכן לא הנה

 א"כד, עליהם חתיתו נפלה ולא םייח הבעלי לו יכלו יתכן לא כן ועל, הדבר על אביו עצבו לא

 על. מפניו םאלוהי צלם השחית לא אשר על למעלה כמפורש שהוא' כו ומוראכם( ט בראשית)

 תצילנו לא הצדיק שצדקת בחירה בעל אדם בידי אחד, לו היו טריפות שתי כי אומר אגזור כן

 שאמרו למה גם ומה ,יוסף טורף טרוף וזהו, חיה ואכלתו טרפו אפשר כך ואחר, כנודע ממנו

 .מבניו אחד בו פגע שחשב ל"ז חכמינו

 

ל לד ֵבל ע  ק ְבָמְתָניו ו ִיְתא  ם ש  ע י ֲעֹקב ִשְמֹלָתיו ו ָישֶּ ִביםנֹו ָיִמיבְ -ו ִיְקר   : ם ר 

 הביאו על יוסף נענש שאם חשב כי והוא. וןוע לכפרת במתניו שק וישם בנו על ויקרע ואז

 כדי רק, כיוון סרה לדבר או שיילב שלא למעלה שכתבנו, אביהם אל היות עם בהיהד

, קבלתיה שלא עם בו גערתי ולא ששמעתי באשמה אני גם כן אם, אורחותם שריי שאביהם

 מאד הכאב גדל כי ראו כי מיד לנחמו ובנותיו בניו לבם אל ערבו ולא .במתניו שק וישם כן על

 .שלשה רבים שנים ימים לפחות שהוא רבים ימים בנו על ויתאבלש עד

 

ר ִכיְבֹנָתיו לְ -לָבָניו ְוכָ -ו ָיֻקמּו ָכל לה ֵחם ו יֹאמֶּ ֲחמֹו ו ְיָמֵאן ְלִהְתנ  ל-נ  ֹאָלה ו ֵיְבְך ְש  ְבִני ָאֵבל-ֵאֵרד אֶּ

 : ָאִביו ֹאתֹו

 נפשב יעקב לנפש גדול יחס היה הנה כי והוא '.כו ארד כי ויאמר וימאן לנחמו' וכו ויקומו אז

 בהיהד וןובע כי יעקב בחשוב והנה. הראשון אצל הולך אחרון משניהם שהמת באופן יוסף

 אחר, תנחומין אקבל איך אמר כן על. בשומעו עצבו שלא עצמו על גם חושש היה יוסף הומת

 ומי, ירודים שנינו שנהיה בני אל הירידה שתהיה, שנית ארד אדרבה במותי עלותי שבמקום

 מטה שאול דרך יעבירום שבמותם הגדולים הצדיקים כדרך עמי אעלהו שאולה וברדתי יתן

 היה זה שעון אחר אך. לו היא שמחה זה בדרך היורד כי, שם מהנדונים קצת אתם להעלות

, לידון שיהיה, שאולה אבל ארדש אני ירא כן אם, יוסף טורף שטרוף הספיק עד חמור כך כל

 ל"רז דברו אשר הטיבו ולכן. חנם על צערו והיה, עמי אחר את להעלות שאולה שמח ולא

. יוסף על בוכה היה יעקב כי והוא, יצחק הוא אביו אותו ויבך באומרם( כא פד רבה בראשית)

 .זה צערו על, מדבר שעליו, יעקב את הוא אותו אם כי בוכה היה לא האמת שידע יצחק אך

 

ל לו ְמָדִנים ָמְכרּו ֹאתֹו אֶּ ט  ִמְצָרִים לְ -ְוה  ר ה  ְרֹעה ש  ר ְסִריס פ   :ָבִחיםפֹוִטיפ 

 הפסוק חצי מקצר והיה ,מצרימה הורד ויוסף לפסוק קודם לפנים מקומו היה זה פסוק הנה

, היה וכן בני אל ארד אמר כי ניבא מה ידע ולא ניבא מאמרו בקצת יעקב הנה יאמר אך. בכך

 .שמה בנו אל יעקב ירד כן ידי שעל באופן מצרים אל אותו מכרו הנה כי

 

  לח פרק
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ד א ָחיו ו ֵיט ע  ד ְיהּוָדה ֵמֵאת אֶּ ִהוא ו ֵירֶּ ְיִהי ָבֵעת ה   : יָרהחִ ְשמֹו ּוִמי ִאיש ֲעֻדלָ -ו 

ְרא ב תָשם ְיהּו-ו י  ֲעִני ּוְש ִאיש -ָדה ב  יהָ ְכנ  ָה ו ָיבֹא ֵאלֶּ   : מֹו שּוע  ו ִיָּקחֶּ

ת ג ד ֵבן ו ִיְקָרא אֶּ ר ו ֵּתלֶּ ה   : מֹו ֵערְש -ו ּת 

ת ד ד ֵבן ו ִּתְקָרא אֶּ ר עֹוד ו ֵּתלֶּ ה   :מֹו אֹוָנןְש -ו ּת 

ת ה ד ֵבן ו ִּתְקָרא אֶּ ף עֹוד ו ֵּתלֶּ  : ֹוָּתּה ֹאתְבִלְד מֹו ֵשָלה ְוָהָיה ִבְכִזיב ְש -ו ֹּתסֶּ

ח ְיהּוָדה ִאָשה ְלֵער ְבכֹורֹו ּוְשָמּה ָּתָמר ו  : ו ִיּק 

ע ְבֵעיֵני ְיהָֹוה ו ְיִמֵתהּו ְיהָֹוה ז ְיִהי ֵער ְבכֹור ְיהּוָדה ר   : ו 

 

ד א ָחיו ו ֵיט ע  ד ְיהּוָדה ֵמֵאת אֶּ ִהוא ו ֵירֶּ ְיִהי ָבֵעת ה   : יָרהחִ ְשמֹו ּוִמי ִאיש ֲעֻדלָ -ו 

  .ההיא בעת ויהי מאי יהודה וירד יאמר מהראוי .יהודה וירד ההיא בעת ויהי

 יהודה חילל כי עשה ותועבה יהודה בגדה נאמר יהודה על כי( א פה שם) ל"רז אמרו הנה אך

 אשה קחת לבלתי יכשל נחשב זר כמו והלא. לקח אשר שוע בת היא נכר אל בת ובעל' וכו

 .אליו הגונה

 בני בלתי שנים שבע בני אונןו ערב לפגוע יתברך הוא מיהר זה מה :לב נשית דרכנו פי ועל

 . לארץ ולא לשמים לא עונשים

 שנהפך בתמר כן שאין מה, אביה שם רק יהודה אשת שוע בת שם הוזכר לא למה וגם

 .ענייןה

 

 את להוציא עסוק ה"והקב' כו יוסף את למכור עסוקים היו שבטים( שם) ל"רז אמרו הנה אך

 את ולקחו ואונן ער גדלו כי עד, פרץ בא עד עברו שנים כמה כי יקשה והלא. המשיח מלך

 היה' כו למכור עסוקים בהיותם כי יאמר ואיך, פרץ את ותלד יהודה אליה ובא, ומתו תמר

 .המשיח את להוציא עסוק הוא ברוך הקדוש

 

 את ממנה ולהוציא, לה דומה או תמר את הגונה אשה יקח יתברך חפצו היה, מאז, הנה אך

 בוםייה מכח דוד בא על כי, האמת מחכמי כנודע גדול כחו היה שאז. יבום ידי על ולא מיד פרץ

 משנות שנים שבעים מאז לו ניתנו לולא נפל רק יהיה ראוי היה לא בהולדו ואפילו, כחו הורע

 על כי, עצמה מצד ראויה בלתי נכר אל בת כנעני איש בתב שנכשל אלא, לו גרם ומי. האדם

 הוא חזר עד, דוד בית מלכות מהם להוציא הגונים בלתי בניו יצאו כן ועל. שמה הוזכר לא כן

 אחר למלוכה ויצליחו, טהור כלי שהיה, בוםיי דרך תמר מבטן שנית פעם והוציאם יתברך

 תורה הקדימה כן על. להימתח שוע בבת יהודה יטעה נתגלגל ואיך. כלי אל מכלי הורקו אשר

 לצדיקים המתחבר טובות וכמה כמה כי הוא הלא, מאד גדול ארץ דרך והוא 'וכו ויהי ואמרה

 בקנות כאשר שוע בבת נכשל היה לא אביו ובית אחיו עם יהודה היה אם כי, ריקים מהמרדף

 ואבוי ווי הנה לאמר ההיא בעת ויהי אומרו וזהו. תהיהי רעה עת כי ,עדולמי איש את חבר לו
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 למראה כן ידי על כי ,עדולמי איש עד ויט, הצדיקים אחיו מאת יהודה ירד כי, ההיא בעת היה

  הביט עיניו

 

ְרא ב תָשם ְיהּודָ -ו י  יִאיש ְכנ עֲ -ה ב  ָה ו ָיבֹא ֵאלֶּ   : הָ ִני ּוְשמֹו שּוע  ו ִיָּקחֶּ

 ויקחה כי היות ועם. כשרותה ואל חוסהיי אל לבו שת ולא כנעני איש בת יהודה שם יראו

 אל בת כן על כי, אל עם לבם טוב לא כי לו הושו לא אליה ויבא כך ואחר ואישות ליקוחין דרך

 עליו ה' ובחמלת. להטיב הוכנו לא כי ארצה שיחת ואונן רע ער ויהי כן ועל. ה' קראה נכר

, יהודה בוםייב בתמר להביאם בקוטנם ה' וימיתם כן על, טהור בכלי ולהביאם לטהרם למהר

 למהר הרחמים דרך על תהיהי מיד שמיתתם באופן. כנודע אונן הוא וזרח ער הוא פרץ כי

 .המשיח הוצאת למהר ה' וימיתם וזהו. טובם

 

 ארד כי ואומר נחםילה וממאן במתניו בשק אביו סיגופי את יהודה בראות ',וכו ויהי יאמר או

. וצרה וי עצמו על גלות קבל אז, יוסף נמכר לעבד מצרימה יוסף ירד ידו ושעל', וכו בני אל

 הסכים ה' וגם, ישראל כבוד בא עדולם ועד אחיו מאת הוא גם וירד ההיא בעת ויהי וזהו

 ל"ז שאמרו כמו מצווהה גמר שלא על ובניו אשתו שקבר הוא גם יסרהו ויסור בתשובתו

 .(ב פה רבה בראשית)

 

 אמר כאשר כי, מגדולתו אחיו שהורידוהו( ג מב רבה שמות) ל"ז מאמרם בהזכיר יאמר או

 מצאנו זה ולעומת. בו בעטו כן ועל לו שומעין היו אביו אל נשיבהו אומר היה אם, ונמכרנו לכו

. גאונו הורד ואיך במעלה עלה יוסף דבר על כי עלית בני מטרף ואומר משבחו אביו כי ראינו

. מכרוהו כי ההיא בעת יתהיה וצרה וי ההיא בעת ויהי פה יתברך מאמרו זה גם כי יתכן כן על

 באחיו גבר יהודה כי יבצר לא הלא כי, יתברך לפניו ירוד להיות יהודה יאשם כן על לא אך

 ולמחיה, למים ומצמא ללחם מרעב בבור מת היה יהודה אלמלא כי, יוסף נפש ממות והציל

 שוירד מה כלומר יהודה וירד וזהו. במעלות עליתו נגזרה מאז כן ועל, ליוסף יהודה אז לו היה

 הגונים בלתי נשואים על רק היה לא בניו את קבר ואשר. ה"מהקב לא אך בלבד מאחיו הוא

. ה' וימיתם הגונים בלתי בנים יצאו כן ועל' כו כנעני איש בת יהודה שם וירא כי עשה אשר

 מצווהה גמר שלא על זה כל ועם. ישראל ממלכת הושתת שממנו פרץ את הוליד כך אחר אך

 .אחיו מאת נדחה בהיות נצטער כן על, נפשו ממות הציל כאשר מעבדות גם להצילו

 

, לנוכח שלא שמתחיל, עלית בני מטרף יהודה אריה גור פסוק על שכתבנו במה גם ומה

 מולך קטן גור היה להימתח כי, דוד בית מלכות על ידבר לנוכח שלא כי שהוא. לנוכח םייומס

 והטעם. בחיות כאריה כולו ישראל על גמור מלך אריה כך ואחר, שנים שבע בחברון יהודה על

 כי, לדוד גם יקרה כמקרך כן ועל, במעלה עלית יוסף בני מטרף יהודה בני אתה כי על הוא

 ובהשליכם ונהרגהו לכו באומרם, אחיך על ולא עצמך על אם כי משלת לא להיבתח כאשר
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 היה להיתח דוד כן. כמעשיהם מלעשות עצמך על רק למונעם בם משלת לא כי, הבורה אותו

 בצע מה ואמרת לםוכ על משלת בני מטרף כן אחרי וכאשר. לבדו יהודה הוא שבטו על מושל

 מלכות לתיבתח אשר וכן. השבטים בכל מושל כאריה יהיה דוד גם כן, והצלתו' כו נהרוג כי

 כי והוא, בני בטרף לך שאירע מה על זה גם, החורבן בימי ורבץ, ירבעם בימי כרע דוד בית

 רחבעם כן, בזה נכנס היה שלא בנימין זולת מגדולתו שהורידוהו אחיו מאת יהודה ירד כאשר

 במות ביתו חורבן מעין והרביצה. בנימין ושבט שבטו שהוא יהודה זולתי, השבטים אותו דחו

 .ובניו אשתו

 

  :במסורה שלשה ההיא בעת ויהי, והיא המסורה ונתובכ יתכן וזה

 (. כב כא לעיל) 'כו אברהם אל' כו ופיכול אבימלך ויאמר ההיא בעת ויהי .א

  '.כו יהודה וירד ההיא בעת ויהי .ב

 (. כט יא, א מלכים)' כו יצא וירבעם ההיא בעת ויהי. ג

 

 ברית כרת ההיא שבעת מה ידי שעל( ב נד רבה בראשית יןעי) ל"רז אמרו הנה כי ענייןוה

 . בישראל מלך מלך לפני באומות מלכים כמה מלכו, אבימלך עם אברהם

 

 זרים שמלכו אברהם אל דבר שאבימלך ההיא בעת וי היה כאשר כי העניין אל אוונב

 הרעה תהיהי ומה, אחיו מאת יהודה וירדש ההיא בעת היה וי כן, ישראל שררת ונתמעטה

 על שבישרו', כו השלוני אחיה אותו וימצא מירושלים יצא וירבעם ההיא בעת ויהי היא הלא

 .כמדובר אחיו מאת יהודה ירד מאז היה זה כי, דוד מבית שיוסרו השבטים עשרת מלכות

 

ת ג ד ֵבן ו ִיְקָרא אֶּ ר ו ֵּתלֶּ ה   : מֹו ֵערְש -ו ּת 

 יהפך להיתפ כמבקש ער קראו, אמו כשרון העדר על, הגון היה לא כי יודעו על כי אפשר הנה

 ערמ נהפך אדרבה כי לו הושו ולא. דדין כאותיות דדין אותיות כי, בכשרות וזרוז לער מרע

 יהודה זכות הועילה לזה כי לומר יהודה בכור ואמר .רע יהודה בכור ער ויהי כאומרו רעל

 ולא למקום אדם שבין במה היה רשעו כל כי, הבריות בעיני גם ולא ה' בעיני רק רע היה שלא

 שבינו במה מהחוטאים היה שלא הגינה אביו שזכות ירמוז וגם. לחברו אדם שבין מה על גם

 כן ועל, בחשוכא מה הרואה ה' בעיני שהוא במה, בסתר רק, הבריות בעיני בפרהסיא למקום

 גם ומה. רע מלאך ידי על ולא בחטאו הנאסף גמור צדיק ככל יתברך מאתו בכח ה' וימיתהו

, אצלי שהכוונה, לאשפה מערה שהיה היה רשעו שכל( ד פה רבה בראשית) ל"ז שאמרו למה

 בייימח באשתו זה וןוע אין הנה כי, הזבל במקום זרעו ומערה כדרכה שלא עליה בא שהיה

 על ולא. עולם סדרב שאמרו כמו שנים שבע בן אם כי עונשין בר היה לא וגם. כרת או מיתה

 כמדובר ירמוז וגם. האמת חכמי כדעת ישראל טוב כל אבי בפרץ נתגלגל שנים בקרב חנם

 .כמדובר בפרץ תיקונו לקרב רחמים דתימ פי על מיתתו יתהישה ה' וימיתהו, למעלה
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ת ד ד ֵבן ו ִּתְקָרא אֶּ ר עֹוד ו ֵּתלֶּ ה   :מֹו אֹוָנןְש -ו ּת 

 

 על כי ואפשר .אונן שמו את ותקרא וזהו, אמו השני ואת שם האב לו קורא היה שאחד יראה

 יבצר ולא, ערל רעמ להפכו ער לבכור קרא כן על כי האם לזרע חושש יהודה היות ראותה

 .אנינות לשון אונן קראתו כן על, ואוננת רוח עצובת מהיותה

 

ת ה ד ֵבן ו ִּתְקָרא אֶּ ף עֹוד ו ֵּתלֶּ  : תֹוָּתּה אֹ ה ְוָהָיה ִבְכִזיב ְבִלְד ְשמֹו ֵשלָ -ו ֹּתסֶּ

 ,שלה שמו את ותקרא יאמר ואיך, שמו את שיקרא לאב נוגע השלישי שם היה זה דרך ועל

. שם היא לו קראה כן ועל, שמה היא יתהישה בעיר ולא אותו בלדתה בכזיב והיה אמר לזה

 גם כי, שלוה לשון יהיה או. שלה נעשה שלו היה אשר כי, לומר, שלה קראתו כן על כי ואפשר

 שלום זה יהיה עתה כי שלה קראתו כן על, אליו ראויה היותה בלתי על עמה לבו שלם שלא

 .בנים שלשה לו ילדה כי, לה

 

ח  ו  : ְיהּוָדה ִאָשה ְלֵער ְבכֹורֹו ּוְשָמּה ָּתָמרו ִיּק 

 בלתי עצמה מצד כי על ,שוע בת אם כי הזכיר לא יהודה אשת שם את כי למעלה כתבנו הנה

 תהיה ואולי באשה עיניו יתן בנו הניח לא כי אפשר ובזה. שמה להזכיר שלא הס כן על, ראויה

 כי תמר ושמה וזהו, שמה להזכיר הראויה לו אשה בעצמו הוא ויקח כן על, הגונה בלתי

 לבל, צדק מלכי היותו עם אביה שם הזכיר לא כן ועל(. שם) ל"רזמ כנודע יתהיה גמורה צדקת

 את רק הזכיר לא כן על. עצמה בחינת על ולא לקחה ההוא לצדיקים בת היותה שעל יראה

 .יפרח כתמר צדיק א"כד תמר בשם צדקותה נרמז אם גם ומה. הביט עצמה אל כי שמה

 

ע ְבֵעיֵני ְיהָֹוה ו ְיִמֵתהּו ְיהָֹוה ז ְיִהי ֵער ְבכֹור ְיהּוָדה ר   : ו 

 .'[ג פסוק לעיל נתבאר] 

 

ל ח ר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן בֹא אֶּ ת ָאִחי-ו יֹאמֶּ ר  ֵאשֶּ  : ָךע ְלָאִחיָך ְוי ֵבם ֹאָתּה ְוָהֵקם זֶּ

 לאונן והיצ כן על, ותתכער תתעבר פן לאשפה שעירה נכשל, הנאה לשם ער שכיוון למה הנה

 במקום שלא אח אשת תהיה בל להנות לא אחיך אשת אל בא אומרו וזהו, כראשון יקרנו בל

 לשם אותה ליבם כדי אם כי. אחיך אשת אל אומרו וזהו, בערוה כפוגע כמעט יהיה כי מצווה

 שהוא בדבר זרע הקמת תהיה באופן רק, ער כמעשה כדרכה שלא יהא ולא יבום מצוות

 מי והוצרך שמת כאחיו יקרנו פן יזהר לו רמז דרכו פי ועל .לאחיך זרע והקם וזהו, כדרכה

 .זרע לו שיקים
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ע ְוָהָיה ִאם ט ָזר  ע אֹוָנן ִכי לֹא לֹו ִיְהיֶּה ה  ל-ו ֵיד  ת ָאִחי-ָבא אֶּ ְרָצה ְלבִ ְוִשחֵ  וֵאשֶּ ע זֶּ -ְלִּתי ְנָתןת א  ר 

 : ְלָאִחיו

 זרע והקם אביו כמאמר לאחיו אם כי הזרע יהיה לו לא כי ידע כי הוא הכתוב פשט הנה

  .לאחיך

 ,לאחיך זרע והקם אביו לו דבר בסתר לא והנה, בנגלה ידיעה לשון יצדק לא כי יקשה והלא

 בלתי ידיעה על יורה וידע באומרו אך, הזרע יהיה לו לא כי אונן וירא או וישמע לומר לו והיה

 . אביו בדברי גלויה

 .לאחיו זרע לתת רצה שלא וחטאתו אחיו פשע מה כי ועוד

 

 הזרע אותו, שאמרה, זרע מאבינו ונחיה לוט בת מאמר על( ח נא שם) ל"רז אמרו הנה אך

, אבינו ידי על נביא, חיצונות אומות בהשתלשלות שבא המשיח מלך הוא אחר ממקום שבא

 העיקר הוא כי יהודה מבן נעלם לא כי ויתכן. העמונית ונעמה המואביה מרות בא כי היה וכן

 אם יאמר כן ועל. פרץ שהוא המלכות לצאת עתיד היה ערמ כי וידוע. לוט מבת נעלם שלא מה

 הושתת שממנו פרץ שיצא כך אחר היה כאשר, המיוחד הזרע ממנו יצא לאחי זרע אקים

 הקמת מנעיובה, זרע לער מלהקים אמנע אמר כן על. יהודה בכור ער שהוא דוד בית מלכות

 נתגלה כי אונן וידע אומרו וזהו. זולתה מאשה ממני לצאת העתיד הזרע םיייתק אולי זרעו

 כן על, לאחיו שיקים לזרע אם כי, לעתיד הידוע הזרע יהיה לו לא לאחיו זרע יקום אם כי אליו

 נמנע היה ואם. בעצמו העתיד הזרע םיייתק ואולי לאחיו זרע נתן לבלתי ארצה ושחת

 ושגם, משלה למונעה לקחה כן על, הזרע יהיה ולו לאחיו זרע םייויק, שלה בםיי פן חש מליבם

 .אחר ממקום הזרע םייויתק לעולם הזרע אותו אויב לא אולי זרע יקים לא הוא

 

ְלָמָנה ֵבית יא ָלתֹו ְשִבי א  ר ְיהּוָדה ְלָתָמר כ  ד-ו יֹאמֶּ ל שֵ -ָאִביְך ע  רה בְ לָ ִיְגד  ן ִני ִכי ָאמ   ָימּות-פֶּ

ם ב ֵבית ָאִביהָ ה-ג  ְך ָּתָמר ו ֵּתשֶּ ָחיו ו ֵּתלֶּ  : ּוא ְכאֶּ

 גם נשאה לשבע כשהגיע אונן וכן. ער נשאה שנים שבע בן כי עולם סדרב ל"רז אמרו הנה

 פי על מלהתנהג חסרו דעה, קטנים היותם על אולי חש כי יהודה כוונת תהיה והנה. הוא

 וזהו, ער על אונן גדל מאשר יותר שהוא שלה יגדל עד אלמנה שבי אמר כן על. ומתו התורה

 .שנים שבע בן אשה נושא להיותו שהוא כאחיו הוא גם ימות פן

 

ת יב ָיִמים ו ָּתָמת ב  ע  ְיהּוָדה ו יִ -תשּוע  ֵאשֶּ -ו ִיְרבּו ה  ם ְיהּוָדה ו י  לָנחֶּ נֹו הּוא ְוִחיָרה ֹגֲזֵזי צֹא-ל ע 

 : ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָלִמי ִּתְמָנָתה

 על נתעוררה(, ו פה רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו אחת שנה שהוא הימים רבו כאשר כן על

 לא והוא. שלה ללידת אונן שמלידת ההפרש שנת היא אונן שנשאה לזמן בהגיע שלה גדל כי

 .כמבואר יותר יגדל עד ידמה כן
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ה ִתְמָנָתה ָלֹגז  יג ד ְלָתָמר ֵלאֹמר ִהֵנה ָחִמיְך ֹעלֶּ  : צֹאנֹוו ֻיג 

ָלף יד ָצִעיף ו ִּתְתע  ס ב  יָה ו ְּתכ  ְלְמנּוָתּה ֵמָעלֶּ ר ִבְגֵדי א  ב בְ ו ּתֵ  ו ָּתס  ִיםשֶּ ח ֵעינ  ת  ל פֶּ ר ע  ְך -ֲאשֶּ רֶּ דֶּ

ל ֵשָלה ְוִהוא לֹאגָ -ִּתְמָנָתה ִכי ָרֲאָתה ִכי  : ְּתָנה לֹו ְלִאָשהנִ -ד 

ָה  טו ְחְשבֶּ ָה ְיהּוָדה ו י  יהָ ו ִיְראֶּ  : ְלזֹוָנה ִכי ִכְסָתה ָפנֶּ

ל טז יָה אֶּ ְך ו  -ו ֵיט ֵאלֶּ רֶּ דֶּ ִיְך ִכי לֹא ָיד  ה  ר ָהָבה ָנא ָאבֹוא ֵאל  הָלתֹו ִהוא ו  ע ִכי כ  יֹאמֶּ ר מ  -ּתֹאמֶּ

ן  : יִלי ִכי ָתבֹוא ֵאלָ -ִּתּתֶּ

ח ְגִדי יז ל  ר ָאֹנִכי ֲאש  ר ה  -ִזים ִמןעִ -ו יֹאמֶּ ָךִּתֵּתן ֵעָר -ִאםצֹאן ו ּתֹאמֶּ ד ָשְלחֶּ  : בֹון ע 

ן יח ּתֶּ ר אֶּ ר ָמה ָהֵעָרבֹון ֲאשֶּ ָך ּומ  ָלְך ו ּתֹאמֶּ -ו יֹאמֶּ ָך ו  ְטָך ֲאשֶּ ר ֹחָתְמָך ּוְפִתילֶּ ןר ְבָידֶּ ֹ -ִיּתֶּ א ָלּה ו ָיב

ר לֹו ה  יָה ו ּת   : ֵאלֶּ

ש בִ  יט יָה ו ִּתְלב  ר ְצִעיָפּה ֵמָעלֶּ ְך ו ָּתס  ְלְמ ו ָּתָקם ו ֵּתלֶּ  : ּהנּותָ ְגֵדי א 

ת כ ח ְיהּוָדה אֶּ ת הָ ְגִדי ָהִעזִ -ו ִיְשל  ח  ד ָהִאשָ ִמ ֵעָרבֹון ים ְבי ד ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָלִמי ָלק   : ה ְולֹא ְמָצָאּהי 

ת כא ל אֶּ ְנֵשי ְמקֹ -ו ִיְשא  לא  ִים ע  ְּקֵדָשה ִהוא ָבֵעינ  ֵיה ה  ְך ו יֹאְמרּו ה  -ָמּה ֵלאֹמר א  ֹ ָדרֶּ  הייתה-אל

ה ְקֵדָשה  : ָבזֶּ

ל כב ֹ -ו ָיָשב אֶּ ָמקֹום ָאְמרּוְיהּוָדה ו י ְנֵשי ה  ם א  ר לֹא ְמָצאִתיָה ְוג  ה ְקֵדשָ  ייתהה- לֹאאמֶּ  : הָבזֶּ

ח כג ר ְיהּוָדה ִּתּק  ן נִ -ו יֹאמֶּ ְגִדיָלּה פֶּ ְחִּתי ה  ה וְ  ְהיֶּה ָלבּוז ִהֵנה ָשל  זֶּ ָּתה לֹא ְמצָ ה   : אָתּהא 

ד ִליהּוָדה ֵלאֹמר ָזְנָתה ָּתָמר כ  ו יְ  כד םָלתֶּ ִהי ְכִמְשלש ֳחָדִשים ו ֻיג  ְזנּוִנים לִ ִהֵנה ָהָרה  ָך ְוג 

ר ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתָשֵרף  : ו יֹאמֶּ

ל כה רָחִמיָה ֵלאמֹ -ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ָשְלָחה אֶּ ה לֹו -ר ְלִאיש ֲאשֶּ ר ֹנִכי ָהָרהאָ ֵאלֶּ כֶּ  ו ּתֹאמֶּ -רה 

ה ה ָהֵאלֶּ טֶּ מ  ְפִתיִלים ְוה  ת ְוה  מֶּ ֹחתֶּ  : ָנא ְלִמי ה 

ִני ִכי כו ר ָצְדָקה ִממֶּ ֵכר ְיהּוָדה ו יֹאמֶּ ל-ו י  ִּתיָה לְ -ֵכן לֹא-ע  ף עֹוד לְ -י ְולֹאָלה ְבנִ שֵ ְנת  ְעָּתּהָיס   : ד 

 

  לב לשים ראוי

 . לזולת לאמר ואינו לאמר לתמר ויוגד אומרו. א

 שתוכל מקום לשום יהודה הלך לא ההוא יום עד האם ',כו עולה חמיך הנה אומרו. ב

 . תמנתה בעלותו לא אם לפניו והזדמן להתראות

 שהיא לומר( שם) ל"רז הוצרכו והנה. תמנתה וירד אומר הוא אחר ובמקום עולה אומרו. ג

 . מלמעלה ויורדים מלמטה לה שעולים ההר באמצע

 זרע שהוא אלא עינים פתח ששמו מקום מצינו שלא ל"ז שאמרו עינים בפתח אומרו. ד

 . פה ידבר אברהם על שלא קשה עדייןו, עיניהם בו פותחין שהכל אברהם

 . מיותרת והיא מלת כי, 'כו ניתנה לא והיא אומרו. ה

 . עליה בא איך לזונה חשבה שאם ,לזונה ויחשבה אומרו. ו

 בעולת נח ובני איש אשת אלא זונה אין כי( ב כט תמורה יןעי) ל"רזמ שידענו למה גם ומה

 . להם יש בעל

  '.כו הקדשה איה באומרו קדשה אותה וקורא שמה משנה כן שאחרי .ז
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 . היא כשרה כי מורה פניה שכסתה על הוא נהפוך כי ,פניה כסתה כי אומרו. ח

 רבה בראשית) ל"ז הוצרכו כן על כי, הולך היה בדרך הלא כי ,הדרך אל אליה ויט אומרו. ט

 . לה להזדקק הדרך אל הטהו ומלאך מהדרך יצא כי לומר( ח פה

  .נא הבה לה יאמר ואיך, נדנה את נותן הוא אדרבה כי ,נא הבה אומרו. י

 . מיותר הוא הצאן מן אומרו כי', כו עזים גדי אשלח אנכי אומרו. יא

 . מזולתם ההם רבוןיע מיני שלשת מהייס למה. יב

 . מיותר לו מלת כי לו ותהר אומרו. יג

 . קדשה ופעם אשה אותה קורא פעם כי. יד

 לבלי אמר ששלחו מה ואומר שחוזר מצאתה לא ואתה הזה הגדי שלחתי הנה אומרו ועוד

 . מצאה לא ושרעהו ששלח ידע לא מי כי כלל צורך

 . לזולת לאמר ואינו, מיותר שהוא לאמר ליהודה ויוגד אומרו. טו

 . מיותר הוא לזנונים אומרו כי ,לזנונים הרה הנה וגם אומרו. טז

 נא הכר אומר כך ואחר, שליח ידי על שהוא נראה', כו חמיה אל שלחה והיא אומרו. יז

 . לנוכח

 . יכירם שלא לב על עולה היה האם ויכר אומרו צורך מה יהודה ויכר אומרו ועוד

 ממני הלא כי אמת ודברה צדקה שאמר הוא הכתוב פשט הלא כי ,ממני צדקה אומרו. יח

, ב י סוטה יןעי) ל"רזל גם ומה. צדקה במלת מפסיק טעם יהיה ראוי היה זה ולפי, הרה היא

. ממני אמרו השמים ומן צדקה רק אמר לא הוא כי( טז י רבה קהלת, יב פה רבה בראשית

 ולא מעלה שאינו מה התורה תספר למה, 'כו ותקשור המילדת ותקח יד ויתן אומרו. יט

 . כלל מוריד

. עצמו על ולא וקפץ פרץ אחיו על כי, פרץ עליו לומר לו שהיה, פרץ עליך פרצת מה אומרו. כ

 . צורך לבלי שהכל 'כו אשר אחיו יצא ואחר אומרו. כא

 עניין כי( ה פה רבה בראשית) ל"רז וקבלו קימו הלא כי היא הלא כולן על העולה והיא. כב

 ידי שעל היבומים מכל זה בוםיי נשתנה מה נחשב זר כמו והלא, היה בוםיי דרך ותמר יהודה

 שאדם שבדרך אם כי היה ה'מ כי לומר ואין. התורה יבומי ככל" שלה"מ היה לא ולמה, האח

 פורש יהודה שהיה( ח, שם, שם) ל"רז אמרו אדרבה הלא כי, אותו מוליכים בה לילך רוצה

 מלאך אל והיצ ואז, מלכים יצאו מהיכן תלך אנה יהודה הוא ברוך הקדוש ואמר, והולך

 .הדבר יצא ה'מ כי הנה. הדרך על יטהו והוהתא על הממונה

 

 משתנות עתות יש אדם לכל כי אחת, הקדמות שתי על תסוב הלז ענייןה תכונת אמנם

 הלכות יןעי) בגמרא מאמרם ענייןוכ, הסבות מסבב ידע כאשר לעלות ועת לרדת עת בשמים

 ושלחה אחת מטרונה ראתהו ושם אחרת ארץ אל שהלך דשמואל אבוה על( א פא דף גדולות

 אנשים המבלעדי כן שאם לזונה תחשבני אל לו אמרה אז, וימאן בו ותפצר אצלה לשכב בעדו

 תתעבר הלילה עמך תשכב אשר כי באצטגנינות ראיתי כי איפה דע אך, בך דבקתי זולתך
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 עמה וישכב אשתו מקום אל הגיע וברגע השם את ויזכור בשומעו ויהי, בעולם גדול מאדם

 לא כי נגדוה האשה הרתה וכאשר, למקומו ושב השם את להזכיר חזר בקר ובטרם, לו ותהר

 אדוני באשת( ב פה רבה בראשית) ל"רז אמרו לזה וקרוב. הוא בלילה עמה ושכב בא כי ידעו

 נוגע הדבר היה כי ידעה ולא, מלכים לצאת עתיד מיוסף כי ידעה כי חפץ וכל ישעה כל כי יוסף

 נח בן שם בת כי אביה ידי על גם ומה, כלתו מתמר תבצר לא ידיעה כל והנה. בתה אל

 ידי על לה ה' ויאמר( ז סג שם) ל"ז שאמרו כמו', כו בבטנך םיגוי שני לרבקה המגיד, תהיהי

 .שם

 

 על האומרים( י פה רבה בראשית ןייוע, קמה שמעוני ילקוט) ל"ז מאמרם אל אונב ובזה

 אל אצלה ליושבות אומרת יתהיה במרחץ כשבאתה יהודה ביאת אחר כי ,לזנונים הרה פסוק

 .לו דומה או אביה ידי על שידעה לא אם זה לה הגיד ומי, הוא מלכים טעון כי כרסי תדחקו

 

, יהודה בכור מער רק לצאת עתיד היה לא העתיד דוד בית מלכות כל כי ,והיא, שנית הקדמה

 ידי על לחזור והוצרכו ואונן ער במות כן ועל. איש בשר כל רוח בחינת ה' דעות אל ידע כאשר

 ל"ז שאמרו וכמו, אונן משל ולא ער של זרע מהקמת לא אם דוד בית מלכות יבנה לא, יבום

 כי וידוע. ימלוך ולא מזרח או למלוכה ויצלח מפרץ דוד היה אם שאול ששאל( ב עו יבמות)

 כאשר אך. מתוקן הכל היה לאחיו זרע םיימק אונן היה אם כן ועל, אונן הוא וזרח ער הוא פרץ

 כי, כנודע לאונן אם כי לער זרע םיימק היה לא שלה בםיימ היה אם, הוא גם ומת ארצה שיחת

 יעץ כן על. לעולם ער חוזר היה שלא באופן(, א מד יבמות) בתים שני ולא בונה הוא אחד בית

 היבום בהיות כי ואונן ער יצאו שמהם הגזע שהוא האב אל ויחזור זה יבום ישתנה יתברך הוא

 הוא וזרח ער הוא פרץ, לשניהם זרע הקים כי היה וכן. לעולם שניהם את להחזיר יוכל ידו על

 .שניהם חוצבו שממנו צור, האב ידי על היבום היות על רק זה ואין, אונן

 

ה ִתְמָנָתה ָלֹגז צֹאנֹו יג ד ְלָתָמר ֵלאֹמר ִהֵנה ָחִמיְך ֹעלֶּ  : ו ֻיג 

 על מגדולתו שהורידוהו אחיו מאת יהודה הורד עת בא אחר הנה כי והוא, העניין אל אוונב

 אחד ירידתו ותהי, יהרגוהו לבל שלט כאשר אביו אל יוסף את להשיב בהם שלט שלא מה

 נתנה לא והיא שלה גדל כאשר כי( שני פרק) עולם סדרב ל"ז שאמרו כמו שהוא שנה עשר

 אחד הרי שנים שלש לידתו עד ומנשואיה, שוע לבת שלישי היה והוא, שנה שמונה בן היה לו

 מתה וגם, ירידה של שנה א"הי עבור אחר כן על. מהם יוסף אחיו שהורד שנים כמספר עשר

 מטרף ענייןכ, מלכים ממנו לצאת במעלה עלה גם עלה, לקח אשר הכושית האשה נכר אל בת

 ויקרה. מלכים ממנו לה יצאו ,לכך המוכנת בתמר גם ומה לו שהמזדווגת זמן ובא. עלית בני

 מה תחת כי לתמר ויגד אומרו וזהו. ל"הנ דשמואל אבוה עם למטרונה קרה כאשר לתמר

 חמיך הנה הוא לאמר שראוי מה עתה, ירודה במדרגה כה עד שהיה יהודה וירד נאמר שהיה

 תמנתה הולך הוא והיכן, לאמר אומרו וזהו, עולם מלכי ממנו לצאת תוייעל עת הגיע כי עולה
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 שירד למטה ואחת יהודה לה שעלה למעלה אחת תמנת שתי שהיו לומר בזה נצטרך ולא'. כו

 .ההר באמצע יתהישה או שמשון לה

 

 ברוח לאביה שהוגד שהוא, במעלה עולה חמיך הנה, לאמר לתמרש כדי ויוגד זה דרך על או

 ממנו להוליד לו הזדקק עת וזו .עולה חמיך הנה לאמר לתמר כדי, לו לדומה או הקדש

 אל לנשים אומרת תהיהי מיד כי( י פה רבה בראשית) ל"רז דברו אשר הטיבו כן ועל. מלכים

 .טעון הוא מלכים כי כרסי תדחקו

 

ָלף יד ָצִעיף ו ִּתְתע  ס ב  יָה ו ְּתכ  ְלְמנּוָתּה ֵמָעלֶּ ר ִבְגֵדי א  ב בְ ו ּתֵ  ו ָּתס  ִיםשֶּ ח ֵעינ  ת  ר  פֶּ לֲאשֶּ ְך -ע  רֶּ דֶּ

ל ֵשָלה ְוִהוא לֹאגָ -ִּתְמָנָתה ִכי ָרֲאָתה ִכי  : ְּתָנה לֹו ְלִאָשהנִ -ד 

 חמיה אל תשלח היה מהראוי כי יקשה הלא כי והוא ,עינים בפתח ותשב' כו בגדי ותסר אז

 םיימק היה לא שלה מיבם היה אם כי ידעה היא אמנם. שלה גדל הלא כי לשלה תנתן לאמר

 יתגלגל לא אם יוצאים מלכים ומהיכן, בתים שתי ולא בונה הוא אחד בית כי, לאונן רק זרע

 וזהו, שניהם יצאו שממנו והגזע הפתח אל לחזור הוא התיקון כן על. יהודה בכור ער שישוב

 כי. אחת עין פתח רק היה שלא, שלה אל ולא יהודה הוא עינים השתי בפתח ותשב אומרו

 מלכות ממנה שיצא חפץ וכל ישעה כל כי, מלכים ממנו ויצאו כמדובר שניהם זרע םיייק יהודה

, בדרך בלכתו, הוא ברוך הקדוש שאמר( שם) ל"ז מאמרם יובן ובזה. עד עדי בנין דוד בית

 ויט' כו הוהתאו על הממונה מלאך והיוצ, מלכים יצאו מהיכן הולך אתה אנה יהודה יהודה

. אחר בן יהודה שהוליד משלה יצאו הלא כי מלכים יצאו מהיכן אומרו יקשה שהלא', כו אליה

 נמצא, כמדובר מיהודה יהיה מוכרח היה יוצא המלכות שממנו ער את להביא כי ספק אין אך

 .כיוונו שמים ולשם מאד יודעת נפשה כי, זו כוונתם הורה עינים בפתח ותשב באמור כי

 

  :במקרא שלש ויחשבה כי ,המסרה בכוונת אחשוב וזה

 , צדקה לו ויחשבה

 , לזונה ויחשבה

 . לשכורה עלי ויחשבה

 לשכורה השני לצדקה תחשב לאשה אחד כוס כי, ןיי כוסות שתיות על ונהושהכ פירשו ויש

 כי הוא האמת אך, המקרא מסדר מהופך הסדר וגם, דכוס שמיה דכר מאן אך. לזונה השלישי

, צדקה לשמו יתברך הוא ויחשבה כי איפה דעו אומר כן על, ומר רע יראה תמר מעשה הלא

 לפניו היה כך כי. לשכורה עלי ויחשבה עליה שנאמר מי כמו ,לזונה ויחשבה עליה שנאמר מי

. הכוונה אחר הולך הכל כי מבעלה ליבנות חנה כבקשת יהודה את תמר בקשת יתברך

 אם הלא כי, גופנית והולתא ולא כאמור בתים שני לבנות עינים פתח על ישבה כי והראיה

. בשנים גדול איש אחר מלכת נער הוא כי שלה עם להזדקק ראוי היה יותר לה והותא דרך
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 רצתה לא כי, לו נתנה לא עצמה מצד היה אלא, לנשאה וראוי שלה גדל כי ראתה כי וזהו

 .הבחורים אחרי הלכה לא כי לאשה לו תנתן

 

 איכותה מצד והיא אם כי, ממנו נמנעה עצמו מצד ולא שלה גדל כי והכירה ראתה כי יאמר או

 הדבר היה ה'מ כי, השמים מן לו נתנה לא, ממנה מלכות לצאת ראויה תהישהי למה הטוב

 .כאמור ליהודה שתזדקק

 

יהָ  טו ָה ְלזֹוָנה ִכי ִכְסָתה ָפנֶּ ְחְשבֶּ ָה ְיהּוָדה ו י   : ו ִיְראֶּ

 הייתה אם והנה, העדולמי רעהו ואחריו ראשון הולך היה וחשוב גדול להיותו יהודה הנה

 חפץ וכל ישעה שכל להיות אך, ולרעהו ליהודה עצמה מראה הייתה לכל מזומנת קדשה

 ויראה וזהו, לבדו לו רק פניה גלתה לא כן על, ליהודה ליזדקק יתברך לשמו בקדושה לידבק

 כן על, רעהו לפני תעשה כן לו פניה הראה כאשר כי חשב יהודה אך. רעהו ולא כלומר יהודה

 אליה ויט היא כשרה אמר אז, רעהו גם פניה יראה שלא פניה כסתה כי אך. לזונה ויחשבה

 .'כו

 

ְלְמ  יט ש ִבְגֵדי א  יָה ו ִּתְלב  ר ְצִעיָפּה ֵמָעלֶּ ְך ו ָּתס   : ּהנּותָ ו ָּתָקם ו ֵּתלֶּ

ת כ ח ְיהּוָדה אֶּ ת הָ ְגִדי ָהִעזִ -ו ִיְשל  ח  ד ָהִאשָ ִמ ֵעָרבֹון ים ְבי ד ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָלִמי ָלק   : ה ְולֹא ְמָצָאּהי 

ת כא ל אֶּ ְנֵשי ְמקֹ -ו ִיְשא  לא  ִים ע  ְּקֵדָשה ִהוא ָבֵעינ  ֵיה ה  ְך ו יֹאְמרּו ה  -ָמּה ֵלאֹמר א  ֹ ָדרֶּ  הייתה-אל

ה ְקֵדָשה  : ָבזֶּ

ל כב ֹ -ו ָיָשב אֶּ ָמקֹום ָאְמרּוְיהּוָדה ו י ְנֵשי ה  ם א  ר לֹא ְמָצאִתיָה ְוג  ה ְקֵדשָ  יתהיה- לֹאאמֶּ  : הָבזֶּ

 

ל טז יָה אֶּ ְך ו  -ו ֵיט ֵאלֶּ רֶּ דֶּ ִיְך ִכי לֹא ָיד  ה  ר ָהָבה ָנא ָאבֹוא ֵאל  הָלתֹו ִהוא ו  ע ִכי כ  יֹאמֶּ ר מ  -ּתֹאמֶּ

ן  : יִלי ִכי ָתבֹוא ֵאלָ -ִּתּתֶּ

 נשים דרך אם לומר ,הדרך אל תהיהי חקירתו לתיותח, בלחש לה לדבר אליה הטה כי אמר

 א"כד לאשה הידועה הדרך אל שהוא הידיעה א"בה הדרך אומרו וזהו, היא טהורה או לה

 .לי נשים דרך כי( לא בראשית)

 

 עיכוב אין ותאמר. טבלי כמספר נא וכן .אליך אואב בטבילה עצמך הכיני נא הבה אמר ועוד

 מה כי לו שאמרה תורה רמזה וכן. אנכי מוכנת מצדי כי כלומר לי שתתן מה על רק זה מכל

, מללו ברור שפתה שדעת שגם אם כי ,נטהרתי כבר כמספר ו"תתצ הכולל עם עולה תתן

 אל כלומר 'כו תתן מה אך. אנכי מוכנת תאמר אמריה ובפשט בלשונה לנו רומזת התורה

 לבדך אתה אלי אותב כי, לי יהיה תועלת מה אך, עובר לכל מהיז רודפת בליעל לבת תתנני

, שלם שלבך איפה כן אם אמר אז. חפצה נפשי בקדושה לידבק רק קדשה איני כי, זולתך ולא

 .יתבאר כאשר 'כו גדי אשלח כי, אשלים אנכי
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ח ְגִדי יז ל  ר ָאֹנִכי ֲאש  צֹאן ו ּתֹ -ִעִזים ִמן-ו יֹאמֶּ ר ִאםה  דִּתֵּתן ֵעָר -אמֶּ ָך בֹון ע   : ָשְלחֶּ

 הילד כי והוא, לה הטבתו נרמז שבו מה לה נדר אז בקדושה לידבק כוונתה טוב בראותו

 כי והוא'. כו אשלח אנכי וזהו. צאן הנקראים ישראל נפשות משורש יהיה גדיב ונמשל שנרמז

 מלכות על לו יאמר דרכנו ולפי. בו כיוצא בוריםיג לו ותהר( ט פה רבה בראשית) ל"רז אמרו

 שתי בעל שיהיה, הילד אל משל הוא גדי שישולח כוונתי ידי על אעשה יאמר וזה. לו המיוחד

 מישראל היותו ועל, עזים אמר המלכות עוז ועל. ישראל נפשות ומגזע מלכות עוז, בחינות

 .הצאן מן אמר

 

 משתלחת הנפש אין הביאה אחר לפחות ימים שלשה עד כי והוא', כו ערבון תתן אם ותאמר

 לבן טהורה נפש בי ישלח יתברך מאתו תבקש הביאה שאחר חפצה איני אמרה כן על, לעובר

 הרמוזה הכוונה ידי על כי. שלחך עד ערבון שיהיה לכך בביאה תכווין מעתה אם כי, בטני

 .כוונתך בקדושת ןותכו אליה כי בדבר בטוחה אהיה בערבון

 

ן יח ּתֶּ ר אֶּ ר ָמה ָהֵעָרבֹון ֲאשֶּ ָך ּומ  ָלְך ו ּתֹאמֶּ -ו יֹאמֶּ ָך ו  ְטָך ֲאשֶּ ר ֹחָתְמָך ּוְפִתילֶּ ןר ְבָידֶּ ו ָיבֹא  ָלּה-ִיּתֶּ

ר לֹו ה  יָה ו ּת   : ֵאלֶּ

 ישראל איש כל אל חדויינת דברים שני כי והוא '.כו חותמך ואמרה' כו הערבון מה אמר אז

 . קדש ברית אות חותם .א

 . מצוותה כל קיום .ב

 על ביהודה חשקה והנה. מלכות שבט היא הלא, ליהודה חודייב, שלישית עוד אלה על נוסף

 אל מעתה ןויכו חפץ וכל ישעה שכל אמרה כן על. למעלה כמדובר היה הבחינות שלשת כל

 הוא םיישיק טחוןילב בערבון יהיה וזה, חלילה גופנית הנאה שום אל שלא שלשתן מעמד

 מצוותה כל אל רמז הציצית הוא ופתילך, ברית אות חותם אל רמז חותמך וזהו. כוונתו יתברך

 שבט אל רמז בידך אשר ומטך', כו כל את וזכרתם אותו וראיתם( טו במדבר) א"כמד

, מלכות עוז על או גבורה מציאות על הוא אם עזים מלת ברמז נסתפקה היא כי והוא. המלכות

 מיוחדת השלישית זאת כי ולהיות .ומטך באומרה בפירוש פירשה מלכות של הבחינה כן על

. היו בידו הם גם והחותם שהפתיל אפשר שגם עם בידך אשר בו אמרה כן על ליהודה

 גדי לה שישלח ,ערבון יהיה וזה. הבחינות שלשת בעל בה להוליד בביאתו שיכוון וכוונתה

 טוב פירשה שבערבון אלא, ישראל הם הצאן משורש עוז בעל ילד שיהיה, הצאן מן עזים

 בדרך המלכות שממנו ער את להביא שכיוונה היא כי, והוא. חפצה נפשה בשלשתן כי כוונתה

 כי ידע שלא הוא כן שאין מה, עינים פתח על כמאמרנו מלכות של אלו דברים שאלה, בוםיי

 תדחקו אל במרחץ באומרה היא בטחה ובזה. הוא גם כיוון הכל את זה כל עם יתהיה כלתו

 כי יכיר פן, בחינות השלשה יהיו כן שעל בוםייה עניין לו גלתה ולא. טעון הוא מלכים כי כרסי

 נפש היא, הצאן מן עזים גדי שלוח אל כמשכון אלו כוונות שלש שהיו באופן, ויפרוש היא כלתו
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 היו וכן. בוםיי דרך שהיה ידע שלא עם שלשתן מעמד אל כיוון הוא וכן, ישראל מלכות מנפשות

 .בחינות השלשה כל לו שהיו, בו כיוצא לו שהוא לו ותהר, לה ויתן כי כולן

יָה  יט ר ְצִעיָפּה ֵמָעלֶּ ְך ו ָּתס  ְלְמ ו ָּתָקם ו ֵּתלֶּ ש ִבְגֵדי א   : ּהנּותָ ו ִּתְלב 

, מידה הערבון ותקח בגדי שלוחו ישיגנה ביתה אל בואה טרם פן השתניתו ותלך ותקם ומיד

 וילקח תמצא פן דרכה הסתירה כן על, לישרף ויוציאוה עוברה כשיוכר סימנים בידה יהיו ולא

 .ערבונה

 

ת כ ח ְיהּוָדה אֶּ ת הָ ִדי ָהִעִזים גְ -ו ִיְשל  ח  ד ָהִאשָ ֵעָרבֹון ִמ ְבי ד ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָלִמי ָלק   : ה ְולֹא ְמָצָאּהי 

 אלא, הגדי שלחו עד הערבון לה נתן שבפועל יבצר לא, הרמז היה לבינה שבינו עם והנה

 יצאה מאשר הנה בלבו אומר בקרבו נדון היה אך, כפשטן הדברים רק הבין לא רעהו שחירה

 זרע אל רק לבה שתה לא כי ראה אחר ומצד, עובר לכל היא קדשה כי יורה הדרך אם על

 בראשית) ל"רז שאמרו וכמו כמדובר ליהודה רק פניה גלתה לא כן על כי הקדוש אברהם

 ויולך, הדבר לגלות רצה כן על. בו פונים םיעיני שכל מי אל יםיעינ בפתח אומרו על( שם רבה

 וזהו, יהודה מאמר והוא, סתם האשה מיד רק הקדשה מיד נאמר ולא, הערבון לקחת הגדי

 היה רעהו אך. תהיהי קדשה לא כי ספק לו היה לא כי האשה מיד לקחת 'כו יהודה וישלח

 כי להתעלם תוכל לא קדשה היא אם בלבו אמר, הדבר אמתת על לעמוד ורצה מסופק

 .קדשה תהיהי לא כי יורה זה כי מצאה לא והנה. תדבר לחוץ ותצא וגלויה תהיה מפורסמת

 

ת כא ל אֶּ ְנֵשי ְמקֹ -ו ִיְשא  לא  ִים ע  ְּקֵדָשה ִהוא ָבֵעינ  ֵיה ה  ְך ו יֹאְמרּו ה  -ָמּה ֵלאֹמר א  ֹ ָדרֶּ  הייתה-אל

ה ְקֵדָשה  : ָבזֶּ

 סגולה אנשי ליחידים רק לכל לא אך קדשה היא אולי אמר כי דעתו נתקררה לא עדייןו

 כדי שאלתו תהיוהי. שבמקרא אנשים ככל החשובים מקומה אנשי את וישאל כן על, חשובים

 שאחזקנה לא הקדשה איה ואמר, לו אשר הספק ופירש. נהייענ מה שיאמרו כדי שהוא לאמר

 היא רק לכל עצמה הפקירה שלא ,בעינים היא כי ראיתי זה לעומת הלא כי, לקדשה בעצם

 נתגלית ולא ,עינים בפתח ותשב על ל"ז שאמרו כמו, בו פונים העינים שכל מי אל בעינים

 היא הדרך על היותה על היא הלא, קדשה קראתיה למה איפה כן אם תאמרו ואם. לזולת

 עצמה הפקירה ולא בעינים שהיא כדברך אם ואמרו ענו אז. ביתה בירכתי ולא ברא נפקת

 לידבק מבקשת צנועה אם כי ,קדשה זה בדבר הייתה לא כי, קדשה לה תקרא אל לזנות

 .בקדושה

 היה שעתה לא, הקדשה איה אמר טיבה מה לו הם לאמר כדי כי, לאמר אומרו יהיה או

 הוא זה ולעומת בעינים שהיא אחד הצדדין שני על היה מסופק הנה כי, לקדשה אותה מחזיק

 .כמדובר הדרך על

 

ל כב ָמקֹום ָאְמרּו לֹא-ו ָיָשב אֶּ ְנֵשי ה  ם א  ר לֹא ְמָצאִתיָה ְוג  ה ְקֵדָשה הייתה-ְיהּוָדה ו יֹאמֶּ  : ָבזֶּ
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 הדרך על תהישהי ומה, קדשה שאינה סימן שהוא מצאתיה לא ויאמר יהודה אל וישב אז

 .קדשה בזה היא תהיהי לא אמרו המקום אנשי הנה

 

ח כג ר ְיהּוָדה ִּתּק  ן נִ -ו יֹאמֶּ ְגִדיָלּה פֶּ ְחִּתי ה  ה וְ  ְהיֶּה ָלבּוז ִהֵנה ָשל  זֶּ ָּתה לֹא ְמצָ ה   : אָתּהא 

, מבוכתך הוסרה כבר הדרך על קדשה בהיותה מצאתה לא איך מבוכתך הלא יהודה ויאמר

 על הוא מצאתיה לא באמרך שתצטער מה ואם. קדשה בזה תהיהי לא אמרו המקום אנשי כי

 ,לבוז נהיה פן. הגדי מן יותר הרבה ויםושש עם, לה תקח, ומטה ופתילים חותם שנפסיד מה

 דבר נשאר עדייןו. מהיז שטופי היותנו אל עוד אחריה חקור ידי על שיחזיקונו היא וחרפה

 לך מגלה הנני כי החפץ על תתמה אל, עזים גדי במחיר עשתה כי והוא קדשה היותה המורה

 הזה הגדי שלחתי הנה כי הוא הלא, דבר לך יקרה ולא, האמת על ואעמידך ענייןה סוד

 נפש הוא הגדי כי והוא. מצאתה הגדי אך, מצאתה לאש הוא ואתה, אצלה והוא לה שנדרתי

 בדברי כמדובר מצאתה היא, מצאתה לא אתה ואם, בבטנה הוא הילד וכבר מישראל קדושה

 .שניהם

 

 ערבון שלקחה כפשטם דברים היות אם או, הרמז הבינה אם מסתפק היה יהודה כי ואפשר

 אנשי גםוש מצאה שלא רעהו והודיעו הדבר לגלות שלח כן ועל, רמז שום בלי הגדי על

 כי שלקחה החפצים על לא דאגה לי אין כן אם אמר אז, קדשה בזה הייתה לא אמרו המקום

 . ןיימשוו הנמשך הבוז הוא גדול כי לה תקח

 הלא כי ,הייתה קדשה לא כי שנתגלה עתה כי, רב שלל כמוצא אמרתיך על אנכי שש כי ועוד

 וכבר קדושה לנפש הכנה בה תהישהי ודאי ובכן. בקדושה לידבק שכיוונה יורה, נתעלמה

 הוא ואתה, קדושה הנפש הוא הזה הגדי שלחתי הנה כי באמת ידעתי בזה כי. בה דבקה

 .כמדובר מצאתה שלא בלבד

 

ד ִליהּוָדה ֵלאֹמר ָזְנָתה ָּתָמר כ   כד םָלתֶּ ו ְיִהי ְכִמְשלש ֳחָדִשים ו ֻיג  ְזנּוִנים לִ ִהֵנה ָהָרה  ָך ְוג 

ר ְיהּוָדה   : הֹוִציאּוָה ְוִתָשֵרףו יֹאמֶּ

 מלכים כי כרסי תדחקו אל במרחץ אומרת יתהיה כי( שם) ל"ז שאמרו כמו יהיה לאמר אומרו

 עד מלהגיד איחרו ולמה, כך אומרת תהיהי הריון סימן הרגישה מאז זה ולפי, טעון הוא

 ליהודה ויוגד חדשים כמשלש שעד מה אמר לזה, לזולת עוברה שהוכר חדשים כמשלש

 להגיד יכולים היו שלא להימתח כן שאין מה, הרה הנה וגם זנתה לאמר כדי הוא, מקודם ולא

 .כדבריהם בלבד זנתה רק

 

 ותמר ראשונה מביאה מתעברת אשה אין כי( ב לד יבמות ןייע) ל"ז שאמרו כמו ,יאמר או

 כדי אחת הגדה לו שהגיד לאמר ליהודה ויוגד יאמר ובזה. באצבע מיעך שיהודה מפני הרתה

 , כן גם אחרת לאמר
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 , ראשונה ביאה תמר זנתה היא האחת

  .זנונים שני שהיו באופן מהשני שהוא הרה הנה גם כי והשנית

 .המיעוך ידעו לא שהם לזנונים אומרו וזהו, מתעברת תהיהי לא בלבד ראשונה מביאה כי

 

 מה לא אך, 'וכו זנתה רק אמרו לא כן על ,לאמר ליהודה תהיהי שההגדה למה ,יאמר או

 ערבו לא ולכן, יצאו מחלציו מלכים כי הדבר נוגע אליו פן חשו כי, בכריסה שמלכים שאמרה

 .לאמר ליהודה וזהו 'וכו זנתה אם כי לו לאמר לבם אל

 .מאמריה ולא 'וכו זנתה הוא לאמר שראוי מה כן ועל ליהודה ויוגד הכתוב שיעור או

 

ל כה רִמיָה חָ -ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ָשְלָחה אֶּ ה לֹו -ֵלאֹמר ְלִאיש ֲאשֶּ רו  ֹנִכי ָהָרה אָ ֵאלֶּ כֶּ ר ה  -ּתֹאמֶּ

ה ה ָהֵאלֶּ טֶּ מ  ְפִתיִלים ְוה  ת ְוה  מֶּ ֹחתֶּ  : ָנא ְלִמי ה 

 . שליח ידי על שלחה היא בפנים פנים שוייב לבלתי

 לאיש אם כי, בפירוש הרה היא ממך או' וכו החותמת למי נא הכר אליו שיאמרו לא וגם

 ובראותה. המכירם עצמו ליהודה לא אם תדבר שעליו יובן שלא, הרה אנכי לו אלה אשר

 זולתו שירגיש רצתה לא אז, תדבר שעליו שיורה שיכירם לו לאמר ורצתה לה והוש שלא

 '.כו נא הכר ואמרה פנים לו נתראית כן על, רבים בפני שיייתב שלא לבינה בינו אם כי, בדבר

 .לו ותהר כמעשהו זולתו עם כן גם לה קרה פן יחוש אולי יראה כי, והוא

 

 אם כי זה ואין, כמתנכר ועשית השליח ביד כליך שהכרת יבצר לא הנה לו רמזה ואחשוב

 שלא מה לכן, ממנו והריתי זולתך עם תיייה עמך היותי ואחר אני כשרה בלתי אולי שחששת

 בזמן כי, אני צדקת אם פני בצורת נא הכר לפניך הנני כי עתה הכר השליח ידי על הכרת

 אלי נא גשו אחיו אל יוסף במאמר אצלנו וכמפורש כנודע בפניו הצדיק צדקת מכירים ההוא

 כוונת לו רמזה דרכה פי ועל .הרה אנכי לבדי לו 'כו החותמת למי כי בי נא הכר ואמרה'. כו

 .למעלה כמדובר הדברים שלשת רמז פי על הביאה

 

ר ָצְדָקה  כו ֵכר ְיהּוָדה ו יֹאמֶּ ִני ִכיו י  ל-ִממֶּ ִּתיָה לְ -ֵכן לֹא-ע  ף עֹוד לְ -י ְולֹאה ְבנִ ֵשלָ ְנת  ְעָּתּהָיס   : ד 

( ב י סוטה ןייע) ל"ז שאמרו למה או לישרף יוצאת היותה על כי שבחה תורה ספרה הנה

 ידי על שלחה רק בפניו דבר לו אמרה לא שוייב לבלתי זה כל ועם, לישרף התחילה שכבר

 וגם '.כו לו אלה אשר לאיש, לנוכח שלא רק הרה אנכי ממך לאמר לא וגם. להיתח שליח

 בה ויכר אז. החותמת למי רק אלה ומטך ופתילך חותמך אם נא הכר אמרה לא אתו בדברה

 . ויכרה נאמר לא כן ועל

 בה ויכר הוא אך, הכירם השליח ידי שעל הראשונה מהפעם, הסימנים אל חוזר שאם ועוד

 .זולתו כן שאין מה יהודה
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 היה נא הכר לו שנאמר מה כי והוא ,ממני צדקה ואמר שהכיר יהודה מאמר אל אונב ובזה

 הייתה צדקת כלומר ממני צדקה יאמר ובזה'. כו בנך הכתונת נא הכר אביו אל מאמרו כנגד

 כזאת אונס ידי על לא וגם תחילה שליח ידי על לאבי שלחתי לא אני כי ,ממני יותר בזה

 למי רק' כו ופתילך חותמך אם נא הכר אמרה לא שהיא וגם. נשרפה כמעט תהישהי

. הכתונת למי אמרתי ולא היא בנך הכתונת אמרתי אונס בלי עצמי ידי על ואני ',כו החותמת

 .ממני הזה בבית גדול איננו א"כמד ממני יותר משמעו ממני ואומרו

 

 הלא לומר, נתתיה לא כן על כי אמר לזה, בדין מחויבים שניהם איפה כן אם תאמרו ושמא

 היה יתברך מאתו כי, לשלה נתתיה שלא מה היה כן על, זה דבר שיארע ועל. שלה גדל

 מה, המלכות יושתת שממנו ער את גם להביא בוםיי דרך שהוא זאת כל פעל הוא כי, העיכוב

 .שלה ידי על לצאת אפשר היה שלא

 

ְיִהי ְבֵעת ִלְדָּתּה ְוִהֵנה ְתאֹוִמים  כז   : ְבִבְטָנּהו 

, שנים שהיו בבטנה תאומים והנה לדתה בעת ויהיש במה, למבין יתברך הוא זה והוכיח

 כי בשלה כן שאין מה, לשניהם זרע להקים ואונן ער את הביא למען הדבר יצא ה'מ כי שיכירו

 לדתה בעת אומרו כי יורה בלדתה ויהי כך אחר ומאומרו. בתים שני ולא בונה הוא אחד בית

 שיאמר מה אל הקדמה ונאמר. צדיה לשני בבטנה שנים היות שהוכר, הלידה קודם הוא

 לכך, זה זולת אחר שהיה לה הגיד ומי, ראשונה יצא זה לאמר שני ידו על המילדת שקשרה

 .בבטנה תאומים כי הוכר לדתה בעת כי הקדים

 

ן כח ת יָ -ו ְיִהי ְבִלְדָּתּה ו ִיּתֶּ דֶּ ְמי לֶּ ח ה  לד ו ִּתּק  ה ָיָצא ֵלא ָידֹו ָשִני-ו ִּתְקֹשר ע   : אֹשָנהִר ֹמר זֶּ

 חפץ היה אונן כי כתבנו גם. לשניהם זרע הוקם כי אונן הוא וזרח ער הוא פרץ כי כתבנו הנה

 מחזיק עודנו עתה גם כי ויתכן. למעלה כמדובר ארצה שיחת כן על כי המלכות ממנו תצא

 הוא כי חשבה והמילדת. המלכות בשבט ידו תומך ויהיה ראשון יצא כי לומר ,יד ויתן בדבר

 רצתה כי[ שני ידו על ותקשור. ]ראשון גופו כל לצאת יגמר כי בחשבה ראשון יצא כן על כי ער

 .השני גוון אדמוני ושהוא דוד ממנו שיצא יהודה בכור ער שהוא המלכות התופס הוא מי לדעת

 

הו ְיִהי ְכֵמִשיב ָידֹו ְוִהֵנה ָיָצא  כט ר מ  ְצָּת עָ -ָאִחיו ו ּתֹאמֶּ יָך פָ ָפר  ץ ו  לֶּ ץִיְקָרא ְשמֹורֶּ  :  ָפרֶּ

 נהפך אז. כמשפטו קודם ער ויצא הראש להוציא ידו כמשיב זרח בהיות אחיו עליו קפץ ואז

 הוא פירושו פרצת מה ואמר .ראשונה שיצא הוא היה לא כי להכיר השני ידוב היה כי הדבר

 . תצדק לא עליך מלת כי ועוד פירצה זו אין כי וקשה. ויצא שקפץ על כפשוטו

 

 ועל, אמו נעשית שאשתו יבמה לבן היא ופירצה ירידה כי אמרו הזוהר ספרב הנה כי הוא אך

 עליך פרצת מה לו אמרה כן על. כנודע מיבמה בואו על לדוד ושהיצר, יסורין לו יתעתדו כן
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 ויקרא פירצה עליך ופרצת ירדת כי, אמך אשתך תהיה שהוצרכת ה' בעיני רע בהיותך פרץ

 .גדולתו לפי מרובה והפסדו הבכור זה כי, זרח על כך כל נצטערה ולא. פרץ שמו

 

 עתה ,פרצת מה וזהו, רע ונעשית האותיות והיפכת התיבה ופרצת ער תייה הלא יאמר או

 שמו ויקרא כן על ,פרץ עליך וזהו, ה' בעבודת נעור להיות לער מרע פרצה לעשות מוטל עליך

 .פרץ

 

  לט פרק

ט   א ר ה  ְרֹעה ש  ר ְסִריס פ  ד ִמְצָרְיָמה ו ִיְקֵנהּו פֹוִטיפ  ד ש ִמְצִרי ִמי  ִחים ִאיבָ ְויֹוֵסף הּור 

ר הֹוִרֻדהּו ָשָמה ִיְשְמֵעאִלים ֲאשֶּ  : ה 

 בראשיתב ל"רז אמרו והנה', כו לפוטיפר מצרים אל אותו מכרו והמדנים נאמר למעלה הנה

. מצרים אל ומדינים למדינים וסוחרים לסוחרים וישמעאלים לישמעאלים אחיו( כב פד) רבה

 . הישמעאלים מיד הוא מלא מקרא הלא כי וקשה

 תורה לתת הוא ברוך הקדוש כשבא כי( ברכה ריש ספרי ןייע) ל"רז אמרו הנה כי ועוד

'. כו יוסף את שגנבנו זאת היא אומנותנו והלא, תגנוב לא בה כתיב מה אמרו לישמעאלים

 . גנבוהו ואיך לישמעאלים יוסף את וימכרו הוא מלא מקרא והלא

 אותו קנו אשר הם כי ,שמה הורידוהו אשר באומרו נראה זה מפסוק כי לב נשית לזה אך

 . סוחרים מדינים הם היכן כן ואם. מצרימה להורידו מאחיו

 .שמה הורידוהו אשר אומרו תוריי נדקדק וגם

 

 כי והוא. קנאוהו ולא שהורידוהו ויש שמה הורידוהו ולא שקנאוהו ישמעאלים יש כי, הוא אך

 ללכת בדרך שעברו לסוחרים מכרוהו והם מצרימה להוריד ההולכים לישמעאלים מכרוהו אחיו

 מהמדנים אחרים ישמעאלים גנבוהו שמה הגיעם וטרם, מהםישע למדינים והם, מצרימה

 ירדו כך ואחר .שמה הורידוהו אשר הישמעאלים מיד פוטיפר ויקנהו מצרימה והורידוהו

 מהמדינים ולקנות לחזור פוטיפר והוצרך מצרים שופטי בפני הגזל על וערערו מדינים שמה

 לפוטיפר אותו מכרו נאמר שלא ומה. לפוטיפר מצרים אל אותו מכרו והמדנים וזהו. בעליו

 לקנותו והוצרך מצרים שרי לפני מדינים שערערו שכתבנו מה הוא, לפוטיפר מצרים אל אלא

 על מערערים עוד יקומו פן שפחד', וכו לפוטיפר מצרים אל אותו מכרו נאמר כן על מהמדינים

 .לפוטיפר מצרים אל וזהו. פוטיפר בשביל המלכות שרי קנאוהו כן

 

ת ב ִמ יֹוֵסף ו ְיהִ -ו ְיִהי ְיהָֹוה אֶּ ְצִליח  ו ְיִהי ְבֵבית ֲאֹדָניו ה   : ְצִריי ִאיש מ 

ר ג ְרא ֲאֹדָניו ִכי ְיהָֹוה ִאּתֹו ְוֹכל ֲאשֶּ ה -ו י  ְצִליח  יְ הּוא ֹעשֶּ  : ָידֹובְ הָֹוה מ 

ל ד ְפִקֵדהּו ע  ת ֹאתֹו ו י  ן בְ -שיֶּ -לֵביתֹו ְוכָ -ו ִיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְבֵעיָניו ו ְיָשרֶּ  :ָידֹולֹו ָנת 
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ל  ה ְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו ְבֵביתֹו ְוע  ר יֶּש-ָכלו  תְך ְיהֹוָ לֹו ו ְיָברֶּ -ֲאשֶּ ִמצְ -ה אֶּ ל יֹוֵסף  ִריֵבית ה  ִבְגל 

ת ְיהָֹוה ְבָכל ְיִהי ִבְרכ  ר יֶּשאֲ -ו  הל-שֶּ ָשדֶּ ִית ּוב  ב   : ֹו ב 

ֲעֹזב ָכל ו ר-ו י  ע ִאּתֹו ְמאּוָמה ִכי ִאםיָ -יֹוֵסף ְולֹא-לֹו ְבי ד-ֲאשֶּ ם ֲאשֶּ -ד  חֶּ לֶּ ְיִהי יֹוֵסף ל ו  הּוא אֹוכֵ -רה 

ה-ְיֵפה ְראֶּ ר ִויֵפה מ   : ֹתא 

 

  :לב לשים ראוי

 '. כו בבית ויצליח לומר לו והיה, רגלים שלש זה בפסוק ויהי אומרו אל. א

 . מצליח איש היות ועל יוסף עם ה' היות על וי יאמר ואיך, צרה היא ויהי מלת הלא כי. ב

 . היה שם כי ידע לא מי המצרי אדוניו בבית ויהי אומרו. ג

 ה' עושה הוא אשר כי לומר לו שהיה '[,וכו עושה הוא אשר וכל' ]כו אדוניו וירא אומרו. ד

 .מצליח ה' עושה הוא אשר כלש במה אתו ה' כי ראה במה, טעם נתינת שהוא, בידו מצליח

 ה' באשר אם כי בחן תלוי אינו הקודם פסוק על גזרה הוא אם ',וכו חן יוסף וימצא אומרו. ה

 . אתו

 . אותו משרת היה להימתח גם הלא כי אותו וישרת אומרו. ו

 . הוא דבר לא כי החן ממציאת נפקותא היא אם גם ומה

 . ישרת לא נגיד הפקיד כי ,ביתו על ויפקידהו, אותו וישרת, הפכים שני שהוא .ז

 מאליוו'. כו ויברך, בידו נתן לו יש וכל אומרו אחר יאמר די היה כי ',כו מאז ויהי אומרו. ח

 . הוא מאז כי יובן

 . מיותר הוא יוסף בגלל אומרו וגם

 . מיותר שהוא אתו במלת גם ומה, הבנה משולל הוא מאומה אתו ידע ולא אומרו. ט

  .בידו לו אשר כל שעזב אחר אם כי יפה היה לא האם', כו תואר יפה יוסף ויהי אומרו. י

 . טעם ובלי צורך לבלתי נאמר הוא וגם

 אליו עיניה נשאה תואר יפה שלהיותו' כו אדוניו אשת ותשא לומר שעתיד מה על הוא ואם

 .בינתיים פתוחה בפרשה להפסיק לו היה לא

 

ת ב ִמ יֹוֵסף ו ְיהִ -ו ְיִהי ְיהָֹוה אֶּ ְצִליח  ו ְיִהי ְבֵבית ֲאֹדָניו ה   : ְצִריי ִאיש מ 

 החילה אשר שכינה גלות על שלישית, ביתו ובני בניו צרת על וגם, יעקב צרת על יצר אמנם

 וזה. אליה מרכבה להיות הורד כן שעל( קפד דף) הזוהר ספר כמאמר. יוסף ירד מאז לגלות

( זו פרשה תנחומא) ל"ז שאמרו כמו, יעקב עם ולא בלבד יוסף אתה'  שהיה ההי וי יאמר

 שהיה וי וגם. הדבר לגלות שלא בגזור מהםיע שיתפו כי, יוסף מכירת גלות לבלתי ממנו שסר

 אביו ובית ואחיו אחד מצד יהודה, גדולה בצרה רק, אביו ובית אחיו ולא מצליח אחד איש

 שכינה תהיהי כי, המצרי אדוניו בבית עמו ה' בהיות שהיה וי שהוא יהיו וגם. אחר מצד

 .בגלות

 

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 614                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 הלא כי, יתברך מחשבותיו כמחשבותינו לא כי עתה ראו לומר' כו יוסף את ה' ויהי יתכן עוד

 ויוסף הלא כי למו והוש ולא, מצרים מזל כמשפט ראש ירים לבלתי מצרימה מכרוהו יוסף אחי

 איש ביד היות רק וי לו היה ולא, מצליחו חשוב איש להיות שלו ויה והומר מצרימה הורד

 .המצרי אדוניו בבית ויהי וזהו ,מצרי

 

ר ג ְרא ֲאֹדָניו ִכי ְיהָֹוה ִאּתֹו ְוֹכל ֲאשֶּ הה-ו י  ְצִליח   ּוא ֹעשֶּ  : ְבָידֹו ְיהָֹוה מ 

 אתו ה' כי אדוניו וירא הנה כי הוא נהפוך אמר לזה, גורם היה אדוניו מזל אולי תאמר ושמא

 בית היה בשבילו אדרבה כי הנה '.כו ה' ויברך' כו אותו הפקיד מאז ויהי ',כו ויפקידהו 'כו

 .אתו ה' באשר מתברך המצרי

 

 ואחר, מי ידי על אמר ולא מצרימה הורד באומרו להיתח שסתם מה אל לב בשום יאמר או

 אך. ויוסף של ו"הוי עניין מה ועוד. שמה הורידוהו אשר הישמעאלים מיד ואומר מפרש כך

 והוא, מצרים גלות התחלת תהיהי מצרימה יוסף ירידת כי( קפד דף) הזוהר ספרמ ידענו הנה

 בגלות שכינה עליו להשרות כלי היה ולא מהםיע שכינה תהיה רצה עמו על ה' בחמלת כי

 .לישראל השכינה הקדים יתברך חסדיו וברוב, כיוסף ההוא

 

  :העניין אל אוונב

 בראשית) במדרש ל"ז וכמאמרם, ישועה יצמיח יציץ, מכה טרם כי, יתברך דרכו זה כי ,והוא

 להביא עסוק ה"והקב' וכו בשקו עסוק ויעקב יוסף את למכור עסוקים השבטים( א פה רבה

 מלכות צמח הוא כי לעולם פרץ את יתברך הביאו ענייןמ שסיפר במה והוא. המשיח מלך להם

 שגלגל מי ידי על איך לומר מקום והיה פרץ לידת לספר בהתימו והנה. צדקנו ומשיח דוד בית

 יאשם אל מצרימה יוסף ירד אם אמר לזה. ישי גזע ממנו יתברך הוציא מצרימה יוסף מכירת

 יש ואדרבה, השמים מן כלומר מצרימה הורד ויוסף הלא כי, נמכר בעצתו אשר יהודה

 גם כי הורד לבדו לא כי ו"הוי רמז וזה. עלית בני מטרף יעקב כמאמר טובה לו להחזיק

. כן גם ויוסף שירד זולתו על כמוסיף ויוסף אומרו וזהו. עמו בגלות ירדה כביכול השכינה

 שמה הורידוהו אשר הישמעאלים מיד' וכו פוטיפר ויקנהו מיד כי. הגלות להתחיל כדי, ולמה

 .כמדובר השמים מן שהורד היות עם ידם על שהיה

 

 למה הוצרך כי שהוא יוסף את ה' ויהי אמר לזה מיוסף הגלות התחיל למה תאמר ושמא

 ה' להיות יוסף זולת אין שכינה של שהגלות שהוא ,ה' ויהי וזהו, השכינה אל מרכבה שהיה

 ה' ויהי הלא כי, ה' לכבוד אינו אך מצליח איש ויהיש ליוסף טוב היה בזה והנה. כמוהו עמו

 עשה מה כן על. מצרי אדון בבית שכינתו תהיה יתברך כבודו ואינו המצרי אדוניו בבית הנזכר

 וזהו, פקיד בתואר' כו ביתו על יפקידהו למען יוסף עם ה' כי יכיר אדוניו עיני פקח, יתברך הוא
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 אור ממש שראה( ה פו רבה בראשית) ל"רז אמרו אתו ה'ש שראה ומה'. וכו אדוניו וירא

 .ראשו על שכינה

 

 בראות כן על, שם ראש ירים לא שעבד ביימח מצרים שמזל למה כי, הפשט דרך על ויתכן

 איש ויהי יאמר ובזה, אלוהי כח אם כי זה אין אמר המצרי לאדוניו עבד עודנו הצלחתו גודל

 אדוניו בית היות עם חשוב אישכ אם כי, עבד כתואר ולא מצליח איש נעשה כלומר מצליח

 מערכות שודד אין כי אתו ה' כי בחוש כרואה אדוניו וירא כן ידי על, מצרים מזל הפך המצרי

 . זולתו

 שרף או מלאך ידי על ולא, ממש יתברך בידו מצליח יי עושה הוא אשר כלש אם כי עוד ולא

 .המה םאלוהי מעשה הצלחותיו כי וענייניב הכיר כי, שליח או

 

 אמר לזה, רבו כיד עבד ויד מצליח הוא אדוניו מזל ואולי יוסף על כזאת חשב איך ,יאמר או

 של בידו מצליח ה', עושה הנזכר שהאדון מה שכל 'וכו עושה הוא אשר וכל כי ראה הנה

 אך, הראוי הוא נהפוך הלא העושה היה מזלו ואם, עצמו אדוניו ידי על עשותיבה לא אך, יוסף

 .יוסף עם ה'ש אם כי זה אין

 

 אתו הפקיד מאז ויהי. בידו נתן לו יש וכל ביתו על ויפקדהו אתו וישרת בעיניו חן יוסף וימצא

 לו יש אשר בכל יי ברכת ויהי יוסף בגלל המצרי בית את יי ויברך לו יש אשר כל ועל בביתו

 אוכל הוא אשר הלחם אם כי מאומה אתו ירע ולא יוסף ביד לו אשר כל ויעזב. ובשדה בבית

 .(ו - ד. )מראה ויפה תאר יפה יוסף ויהי

 

ל ד ְפִקֵדהּו ע  ת ֹאתֹו ו י  ן בְ -שיֶּ -לֵביתֹו ְוכָ -ו ִיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְבֵעיָניו ו ְיָשרֶּ  :ָידֹולֹו ָנת 

ל ָכל ה ְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו ְבֵביתֹו ְוע  ר יֶּשאֲ -ו  תֹו ל-שֶּ ְך ְיהָֹוה אֶּ ל יֹוֵסף בֵ -ו ְיָברֶּ ִמְצִרי ִבְגל  ית ה 

ת ְיהָֹוה ְבָכל ְיִהי ִבְרכ  ר יֶּשאֲ -ו  הל-שֶּ ָשדֶּ ִית ּוב  ב   : ֹו ב 

. אדוניו מצליח היה לגדולה מעלהו שהיה מה כל כי הצדיק עם חביבותו יתברך הוא לנו הורה

 אם כי ולחוץ ממנו יוצאת הצלחתו תהיהי שלא כלומר מצליח איש היה להיבתח כי והוא

 המצרי אדוניו בבית ויהי הלא כי והטעם, אדוניו נכסי בשאר לא אך, בלבד בידו, בעצמותו

 מצליח ה' עושה הוא אשר וכל אתו ה' כי אדוניו וירא אך. שפלות שהוא הבית משרת כלומר

 יהיה יתברך כבודו ואינו אתו ה'ש למה אולי אמר אז. בידו שנוגע במה שהוא בידו וקאוד אך

 מלשרת ויעלהו בעיניו חן יוסף וימצא לכן, מתברכת אדוניו בית אין כן על הבית משרת אהובו

 של שירות שהוא וכיוצא לפניו הכוס כמזיגת, לבדו אדוניו את שהוא אותו וישרת אם כי הבית

 ביתו נתברך לא עדייןו. לו אשר כל וממנו, עצמו יבורך אדוניו את בשרת כי באמור. חשיבות

 ועד. נגיד פקיד שהוא ביתו על ויפקידהו וזהו, לביתו אדון שמו כי שירות מכל שהסירו עד
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 אז ,בידו נתן ובחומותיו בביתו שאינו מה אפילו לו יש וכל והוא אחרת מדרגה שהעלהו

  – וזהו .המצרי בית את ה' בירך הכל על שהשתרר

 

ְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו ְבֵביתֹו  ה ל ָכלו  ר יֶּש-ְוע  תְך ְיהֹוָ לֹו ו ְיָברֶּ -ֲאשֶּ ִמצְ -ה אֶּ ל יֹוֵסף  ִריֵבית ה  ִבְגל 

ת ְיהָֹוה ְבָכל ְיִהי ִבְרכ  ר יֶּשאֲ -ו  הל-שֶּ ָשדֶּ ִית ּוב  ב   : ֹו ב 

 .המצרי בית את יי ויברך מאז ,לו אשר כל על וגם בביתו אותו הפקיד מאז ויהי

 

ֲעֹזב ָכל ו ר-ו י  ע ִאּתֹו ְמאּוָמה ִכי ִאםיָ -יֹוֵסף ְולֹא-ְבי ד לֹו-ֲאשֶּ ם ֲאשֶּ -ד  חֶּ לֶּ ְיִהי יֹוֵסף ו  הּוא אֹוֵכל -רה 

ה-ְיֵפה ְראֶּ ר ִויֵפה מ   : ֹתא 

 ולא אתו שיהיה דבר שום ידע ולא מהכל לגמרי עצמו שסילק 'כו אשר כל ויעזוב כך ובראותו

 שדברה( ו פו רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו, אשתו הוא הלחם אם כי ,מאומה יוסף ביד

 ולא, הוא נאמן כי יוסף ביד עוזב היה שהזכיר הלחם שהוא אשתו ואפילו. נקיה לשון תורה

 בה לבו בטח לא מראה ויפה תואר יפה יוסף ויהי כי מפני אלא, אתו תהיה מקפיד היה

 '.כו ותשא האלה הדברים אחר ויהי לו הושו ולא. בו עיניה מלישא

 

  .אחרת בדרך לזה קרוב הכתובים המשך יהיה או

 שפע בהמשך הלא כי. מהפכה לנמשך מקדושה הנמשך שפע בין מה יתברך הורה כי והוא

 השפע יפסק טהור איננו אשר באמצעי בינתיים יפגע אם, השתלשלות דרך אולב ה' ברכת

 המצרי אדוניו תחת היה ויוסף יוסף עם היה יתברך הוא הנה כי והוא. החפץ ממקום ויעדר

 שם אשר הבית אל יתברך מאתו ברכה שפע בהמשך כן ועל, מצרים בגילולי טמא הוא אשר

 הבית אדון שהוא אדוניו אל ומיוסף יוסף אל ה'מ יוצא השפע היה הלא כי, בינתיים יפסיק יוסף

 פוטיפר דרך יתברך מאתו שפע ישתלשל הדרך איזה כי, יפסק הלא כן ועל, ביתו אל ומאדוניו

 . טמא והוא

 

 אשר הבית לא אך ,מצליח איש היה עצמו יוסף אם כי, המצרי בית נתברך לא להימתח כן על

 תחת הוא כי ברכה הבית יקבל לא כן ועל המצרי אדוניו בבית ויהי הלא כי והטעם. שם הוא

 וירא והנה. טהור הבלתי כלומר מצרי הוא אשר אדוניו בבית ויהי אומרו וזהו, המצרי רשות

 בית לא אך בידו שהוא מה קאודו אך, מצליח ה' עושה הוא אשר וכל אך אתו ה' כי אדוניו

 כבודו לפי ואינו הבית משרת שהיה על אם כי השפע מונע שהשתלשלותו חשב ולא, המצרי

 לו אתן אמר אז, הספיק לא כי ובראות, כבוד שהוא אותו שישרת אמר כן על ,אתו ה' באשר

 '.וכו בביתו ויפקידהו כן ועל, ביתי יברך אתו אשר ה'ו גדולה

 

, מצרי רשות תחת אינו הבית אדון שיוסף שעתה אם כי יתברך מחשבתו מחשבותיו לא אמנם

 וזהו ,יוסף ביד לו אשר כל ואל הבית אל טוב ברכת אותב, הפסק בלי, ישרה דרך, כן ועל
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 הוא הטעם מצרי בית היות עם כלומר ,המצרי בית את ה' ויברך' כו הפקיד מאז ויהי אומרו

 טעם אדוניו ובהכירו. פוטיפר באמצעות ולא יוסף בגלל הברכה שמתגלגלת למה, יוסף בגלל

 .כבקודם והשאר. קדוש השפע להחזיק רשותו מתחת לגמרי ויעזוב אז, הדבר

 

 לומר אפשר דרכם ולפי. ונסתרס לתשמיש לקחו כי( ג פו רבה בראשית) ל"רז אמרו והנה

 איש היה להיתח כי והוא, סריס נעשה איך רמז פרעה סריס אומרו שאחר, בכתוב שנרמז

, איש היה לבדו יוסף כן אחרי אך. שמה הורידוהו כשהישמעאלים, סריס ולא איש כלומר מצרי

 אדוניו בבית ויהי אם כי מצרי איש עוד יקרא לא כי, אדוניו לא אך מצליח איש ויהי וזהו

 ה'ש אחר, אמר, אותו וישרת בעיניו חן וימצא זה כל ועם. המצרי האיש אמר לא אך המצרי

 לביתו אם כי לו והוש לא אך, וארפא שאבורך מתרפא אהיה אותי בשרתו אולי בידו מצליח

 '.וכו ויפקידהוש אחר

 

  :האדם את מחטיאים דברים שלשה הלא כי כוון עוד

 . ויבעט וישמן א"כד טוב ורב העושר. א

 . הנזיר עם הצדיק דשמעון וכעובדא היופי. ב

  .אותו ומפתים המסיתים. ג

 

. כשלו הכל שהיה יוסף ביד לו אשר כל ויעזוב הנה כי, העושר. ליוסף היו אלה שלש והנה

  '.כו תואר יפה יוסף ויהי כי ,והשנית

 רק זה אין הנה כי ',כו וימאן זה כל ועם 'כו ותאמר' כו אשת ותשא' וכו ויהי כי ,והשלישית

 .כאמור אתו ה'ש במה

 

ְיִהי  ז תו  ה ו ִּתָשא ֵאשֶּ ְדָבִרים ָהֵאלֶּ ר ה  ח  ת-א  לעֵ -ֲאֹדָניו אֶּ יָה אֶּ ר ִשְכָבה יֹוֵסף ו ּתֹ -ינֶּ  : ִמיעִ אמֶּ

ל ח ר אֶּ ת ֲאֹדנָ -ו ְיָמֵאן ו יֹאמֶּ ע ִאִּתי-יו ֵהן ֲאֹדִני לֹאֵאשֶּ ה ָיד  ָבִית וְ -מ  רב  ן בְ -יֶּש-ֹכל ֲאשֶּ  : ָיִדילֹו ָנת 

נּו ָגדֹול  ט ִני ְולֹאֵאינֶּ ה ִממֶּ זֶּ ִית ה  ב  ְך ִממֶּ -ב  אֲ -ִאם ִני ְמאּוָמה ִכיָחש  ר א  אֹוָתְך ב  ֵאיְך ִאְשּתֹו וְ -ְּת שֶּ

זֹאת ְוָחָטאִתי לֵ  ְגֹדָלה ה  ה ָהָרָעה ה  ֱעשֶּ  : אלוהיםאֶּ

ל י ְבָרּה אֶּ ְיִהי ְכד  י-ֹום ְולֹאייֹוֵסף יֹום -ו  ע ֵאלֶּ ְצָלּה ִלהְ ָשמ  ב אֶּ  : ִעָמּה יֹותָה ִלְשכ 

אְכּתֹו ְוֵאין  יא ֲעשֹות ְמל  ְיָתה ל  ב  ה ו ָיבֹא ה  זֶּ יֹום ה  ְנשֵ מֵ יש אִ ו ְיִהי ְכה  ִית ָשםא  ב  ָבִית י ה   : ב 

ֲעֹזב ִבְגדֹו ְביָ  יב חּוו ָינָ  ָדּהו ִּתְתְפֵשהּו ְבִבְגדֹו ֵלאֹמר ִשְכָבה ִעִמי ו י   : ָצהס ו ֵיֵצא ה 

חּוָצהעָ -ִהי ִכְראֹוָתּה ִכיו יְ  יג ב ִבְגדֹו ְבָיָדּה ו ָיָנס ה   : ז 

ם ֵלאֹמר ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאי יד ר ָלהֶּ ְנֵשי ֵביָתּה ו ּתֹאמֶּ ק ָבנּו בָ ִרי לְ ש ִעבְ ו ִּתְקָרא ְלא  חֶּ י צ  א ֵאל 

ְקָרא ְבקֹול ָגדֹול ב ִעִמי ָואֶּ  : ִלְשכ 

ְצִליהֲ -ו ְיִהי ְכָשְמעֹו ִכי טו ֲעֹזב ִבְגדֹו אֶּ ְקָרא ו י  חּו ו ָיָנס ִריֹמִתי קֹוִלי ָואֶּ  : ָצהו ֵיֵצא ה 

ד טז ְצָלּה ע  נ ח ִבְגדֹו אֶּ ל-ו ּת   : ֵביתֹו-בֹוא ֲאֹדָניו אֶּ
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ד ָהִעְבִר  יז בֶּ י ָהעֶּ ה ֵלאֹמר ָבא ֵאל  ְדָבִרים ָהֵאלֶּ ֵבר ֵאָליו כ  חֶּ ּו ֵהֵבאָת ָלנ-רי ֲאשֶּ ו ְּתד   : ק ִביְלצ 

ְצִלי ו ָיָנס ה   יח ֲעֹזב ִבְגדֹו אֶּ ְקָרא ו י  ֲהִריִמי קֹוִלי ָואֶּ  : החּוצָ ו ְיִהי כ 

ת יט ר ִדְבָרה ֵאָליו ֵלאמֹ ִדְבֵרי ִאְש -ו ְיִהי ִכְשֹמע  ֲאֹדָניו אֶּ ְדבָ ּתֹו ֲאשֶּ ה ר כ  ָך עָ ִרים ָהֵאלֶּ ְבדֶּ ָשה ִלי ע 

פֹו ר א   : ו ִיח 

 

  :לב יתלש ראוי

 . 'כו אחר ויהי שיאמר זה עניין אל הקודמים לדברים יש יחס איזה. א

 להמתין כח עצרה איך יוסף ביד לו אשר כל עזבו אחר עד אליו עיניה נשאה שלא הוא ואם

 . כך כל

 . ההיא הזמן עד נשאה לא עיניה שאפילו היתכן. ב

 . שמיאן יובן מאליו אדוני הן ויאמר מאומרו כי, מיותרת וימאן מלת כי .ג

 . אדוניו אשת שהיא הוא ידוע כי לה ויאמר לומר לו שהיה ,אדוניו אשת אל ויאמר .ד

 לו יש וכל בפירוש אומר הרי בידו מסר שהכל הוא שאם, בבית מה אתי ידע לא אומרו. ה

 . להיבתח יסתום ולמה ',וכו מאומה ממני חשך ולא בידי נתן

 אחר דבר כלומר', כו וכל ולא' כו לו אשר כל כי לומר לו היה מפרש והדר תני ענייןב הוא ואם

 . מהצורך יותר לשון אריכות מלבד. האמור על נוסף

 יד כלאחר שאומר, ה'ל בעצמו מהחטא יותר אדוניו אל מהנוגע עיקר כעושה נראה כי .ו

 . מאמרו בסוף לאלוהים וחטאתי

 ראוי היה, שמע ולא יום יום שהתמידה לומר הכוונה שאם ',כו יוסף אל כדברה ויהי אומרו. ז

 לשון טבע כי גזרה משולל הוא כדברה ויהי באומרו אך, שמע ולא יום יום אליו ותדבר יאמר

 '. כו להמן ויגידו יום יום אליו כאמרם ויהי ענייןכ נפקותא בצאת אם כי יצדק לא זה

  .עמה להיות אצלה לשכב אומרו כפל. ח

 כמורה יראה הזה אומרו כי', כו אוויב היום ויהי יאמר מהראוי, הזה כהיום ויהי אומרו. ט

 . ואיננו באצבע

 . מובן בלתי והוא הדמיון ף"בכ כהיום אומרו עתה גם ומה

  .כהיום שאמר הידיעה א"ה היא מה וגם

 . מיותר שהוא הבית מאנשי אומרו. י

 . לזולת לאמר אינו כי צודק בלתי הוא כי ,לאמר בבגדו ותתפשהו באומרו. יא

  .ותתפשהו ולא ותתפוש לומר לו היה וגם

 . לאחרים לאמר אינו כי ',כו ראו לאמר להם ותאמר אומרו. יב

 . בה לצחק רק אינו כי בנו לצחק אומרו וגם

 . לזולת לאמר אינו כי ,לאמר האלה כדברים אליו ותדבר אומרו. יג

 זה לאמר גם כי ,לאמר אליו דברה אשר אשתו דברי את אדוניו כשמוע ויהי באומרו. יד

 . צודק בלתי
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 לי עשה האלה כדברים ממנה ששמע אומר ואיך, בי לצחק אלי בא רק לו אמרה לא וגם

  .עבדך

 בעלה עם משמשת תהישהי שבשעה( ט פז רבה בראשית) ל"רז שאמרו למה גם ומה

 כהרימי ויהי בי לצחק אלי בא רק אמרה לא והלא ,עבדך לי עשה האלה כדברים לו שאמרה

 .החוצה ונס קולה והרימה בה לצחק שבא רק דבר לה שעשה אמרה שלא שמורה', וכו קולי

 

ת ז ה ו ִּתָשא ֵאשֶּ ְדָבִרים ָהֵאלֶּ ר ה  ח  ְיִהי א  ת-ו  לעֵ -ֲאֹדָניו אֶּ יָה אֶּ ר ִשְכָבהיֹוֵסף ו ּתֹ -ינֶּ  : ִעִמי אמֶּ

 עד לקו קו במעלות עלה עבד יוסף שמהיות שהם 'כו האלה הדברים אחר ויהי יאמר אמנם

 יעלה טרם כי אמת והן. אוכל הוא אשר הלחם אם כי בבית מה אתו ידע לא שאדוניו גדר

  :סבות לשתי ,עמי שכבה לו לאמר לבה אל תערב לא ליופיו והושתתא גם, לגדולה

 . לה היא חרפה כי עבד אל להזדקק כבודה שאינו .א

 עבד לבו אל ערב כי יאמינו לא כי ,העבד אלי בא לאמר תוכל לא, יתגלה אם כי שנית ועוד

 תואר יפה יוסף ויהיש על נוסף, ממנו בבית גדול שאיננו מאד שגדל עד. לתועבה כסף מקנת

 כי, כלומר ,יוסף אל עיניה את אדוניו אשת ותשא האלה הדברים אחר אז, מראה ויפה

 הוא עינים נשיאות, גדולתו אחר אך, לה נחשב עינים להורדת בו עיניה תת, בשפלות עודנו

 עיניה תת תחשב עינים נשיאת אדוניו אשת היותה עם כי '.כו ותשא' כו אחר אומרו וזהו, לה

 לא אדוניו אשת שהיא במה, כן לא שאם ,עמי שכבה לאמר לבה אל ערבה כן ועל. יוסף אל

 .שאמרנו הסבות משתי בפה תובעתו יתהיה

 

 וטעתה, גדולה ממנו לה שיוצא באצטגנינות שראתה( ב פה רבה שיתברא) ל"ז שאמרו ולמה

, ימים בקרב רבה לגדולה שעלה שראתה האלה הדברים שאחר יאמר, מבתה רק היה שלא

 וזהו ממנו לה עומדת גדולה כי ותרא, טיבו מה לראות האצטגנינות אל להביט לבה אל נתנה

 אל כן ידי על אולב השמים בכוכבי להביט השמימה עיניה את אדוניו אשת ותשא' כו אחר

 נמנעה לא כי ספק אין כן לא שאם ,עמי שכבה ותאמרש נמשך אז ראתה ומאשר .יוסף

 .אצלה שהיה שנה סוף עד אליו עיניה מלישא

 

 כי( ז יז רבה במדבר) ל"ז מאמרם יאמר מיותרת את מלת כי עיניה את אומרו אל לב ובשום

 עיניה היו כי ספק ואין, גומרים והאברים חומד והלב רואה עין דעבירה סרסורי ועינא ליבא

 ותאמר אברים יגמרו ורצתה. עיניה עם הוא גם הלב על אתה בוייר וזהו ,יוסף אל ולבה

 .עמי שכבה

 

ל ח ר אֶּ ת ֲאֹדנָ -ו ְיָמֵאן ו יֹאמֶּ ע ִאִּתי-יו ֵהן ֲאֹדִני לֹאֵאשֶּ ה ָיד  ָבִית וְ -מ  רב  ן בְ -יֶּש-ֹכל ֲאשֶּ  : ָיִדילֹו ָנת 

 והנה. התיבה שעל כשלשלת, בשומעו וילפת וימאן כן על, זה ולא זה לא בו היו לא הוא אך

 עבירה לדבר לפתותו כסילות אשת או רשע בבא אנשים דרך כי והוא בחכמה התנהג יוסף
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 נפשו את להציל הדרך זו לא אך. להשתיקו המפתה נגד טענות יתן כי, ידמה כן לא והוא

 הנעימים הנפתה דברי ישחית חלקות שבשפת, לשון איש המפתה יהיה יקרה כי, רע מעשות

 שלא ולומר למאן, אומר יחליט מיד אם כי כן יעשה לא בקדקדו לו מוח אשר אך. ברשתו וילכד

 היה וזה, המפתה נגד טענות כן גם יסדר ירצה אם כן ואחרי. ינוצח כי גם פנים בשום יעשה

 הן טענות אמר כך ואחר, בשלשלת עצמו שקושר כמי וימאן החליט ראשונה כי יוסף עניין

 וכמו) נפרדת אחת כל כי זוג בת להן אין' ן ה' אותיות כי ל"רזמ שידענו במה והוא', כו אדוני

 .(כב ג לעיל שנתבאר

 

 לתשמיש יוסף את קנה פוטיפר כי( ג פו רבה בראשית) ל"רז אמרו הנה ,העניין אל אוונב

 ראשונה יאמר ובזה(. כח לז תהלים) נכרת רשעים וזרע פסוק על כמאמרם, נסתרס ומיד

 אשת אל אומרו וזהו, אדוני את הוא ברוך הקדוש סירס אטמא לבל הלא, והיא, גדולה טענה

 רואמ ופירש. זוג מבת נפרד עמך אדוני כן, נפרדות שהן הן כאותיות לומר 'כו אדוני הן אדוניו

 ואינו אשה אלא בית אין כי בבית מה אתי להיותו ידע לא כלומר ,בבית מה, אתי, ידע לא

 ואיך כלומר, יטמאני לבל עמך תשמישו איבד אתי להיותו כי, אשתו היא ביתו עם ומשמש יודע

 .אדוני את סירס מאשר יתברך לפניו וןוע ודאי שהוא עצמי את אני אטמא

 

ִני ְולֹא ט ה ִממֶּ זֶּ ִית ה  ב  נּו ָגדֹול ב  ְך ִממֶּ -ֵאינֶּ אֲ -י ִאםִני ְמאּוָמה כִ ָחש  ר אֹוָתְך ב  ֵאיְך ִאְשּתֹו וְ -ְּת א  שֶּ

זֹאת ְוָחָטאִתי לֵ  ְגֹדָלה ה  ה ָהָרָעה ה  ֱעשֶּ  .אלוהיםאֶּ

 כפוי אהיה. הטמא בלי בשר בקירוב אצלך אהיה רק, כדברך עמך אשכב שלא תאמרי ואם

 ',כו חשך ולא ממני הזה בבית גדול איננו כי גדר עד בידי נתן לו יש וכל הנה כי, לאדוני טובה

 ממני חשך ולא וזהו, ממני מנע בלבד קירוב בך לידבק אפילו אם כי לתשמיש לומר צריך ואין

 נוייה ממני מונע היה לא זה שאם, בלבד בשר קירוב שהוא אשתו את באשר אותך אם כי

 אעשה ואיך וזהו. עמך לשכב שאמרת למה שכן כל, אצלך היות לבלתי הוא וזה, בכל ויםוש

 .ממנו מנעני יתברך שהוא לאלוהים וחטאתי, ממש תשמיש שהוא הגדולה הרעה

 

 אם כי, בו שאין תשמיש בלבד ולא, אותך אם כי מאומה ממני חשך ולא זה דרך על יאמר או

 אעשה איך אצלך לשכב שהוא זאת ואפילו. בעלמא בשר קירוב שהוא אשתו שאת במה

 טובה כפוי שמהיותי הוא גדולה שקראתיה ומה. טובה כפוי להיות הזאת הגדולה הרעה

 לא שאמר הפה( י א רבה שמות) ל"ז שאמרו כמו, ה'ל טובה כפוי להיות אבא ודם לבשר

 הרעה אעשה ואיך 'כו חשך ולא' כו אדוני הן וזהו, ה' את ידעתי לא אמר יוסף את ידעתי

 וזהו, ה'ל טובה כפוי גם אהיה אעשה כה שאם ודם לבשר טובה כפוי להיות הזאת הגדולה

 נותן שהוא ברמז כאומר שלשלת בטעם וימאן באומרו נרמז כאשר לאלוהים וחטאתי

 .וארוובצ ןועו שלשלת

 

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 621                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 ראוי היה כן שעל בבית מה ידע ולא, נסתרס למעני אתי להיותו אדוני הן, העניין שעור או

 באופן', כו גדול איננו כי עד', וכו לו יש וכל אדרבה אם כי שנאני לא בלבד ולא, אותי ישנא

 הרעה אעשה ואיך כי שכן כל, ודם לבשר לחטא קטנה רעה זאת והן. טובה כפוי שאהיה

 .העיקר שהוא לאלוהים וחטאתיש מה בערך הגדולה

 

 סאיי רבי אמר ל"רז אמרו, הבקר עד שכבי ה' חי פסוק על( ד ו רבה רות)( חזית) ובמדרש

 יוסף. ובועז ודוד יוסף הם ואלו, בשבועה ואחד אחד כל עליו ונזדרזו לתקפן יצרן בא שלשה

 וחטאתי חסר קריא כלום אידי רבי בשם חוניא רבי הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך דכתיב

 עושה אני, חטאתי אם .לאלוהים וחטאתי אלא כאן כתיב אין ה'ל וחטאתי, לאלוהים

 '.כו הזאת הגדולה הרעה עושה םאלוהי ולא, םאלוהיל

 

 שהיה ללמוד רצה להיתח הנה אמנם .הבנה ומשוללי וחתומים סתומים אלו דברים והנה

 :דברים שני הם אלא, הזאת מאי, הגדולה הרעה יאמר די שהיה, הכתוב תוריימ שבועה שם

 כשנאמר העולם ונזדעזע, מכלים ומים אש שאין מה שמכלה השבועה היא הגדולה הרעה .א

 ללמוד שתצטרך מהכתוב חסר כלום אמר חוניא ורבי. הזמה היא הזאת וגם. תשא לא

 על העובר כי בהקדים והוא', כו כאן כתיב אין ה'ל וחטאתי כי, הוא במפורש והרי, תוריימה

 אך, יקרא בלבד רעה עושה, תורה מתן שקודם ההוא בזמן, מהיילק נשבע לא אשר ה' מצוות

 . גדולה רעה עושה יקרא עליה ועבר מהיילק נשבע גם אם

 בגמרא שאמרו כמו םאלוהי בשם היה העריות על נח בני כשנצטוו כי והיא שנית הקדמה

, צו אחרי הלך הואיל כי א"כד, זרה עבודה זו ויצו, לאמר האדם על םאלוהי ה' ויצו( נח שם)

 הדין על מורה םאלוהי שם כי ועוד'. כו אשתו את איש ישלח הן לאמר א"כד עריות אלו לאמר

 .והרוגז

 

 התורה לשון תפס לא למה, ה'ל שיחטא תהיהי הכתוב כוונת אם אמר ,העניין אל אוונב

 ל"רזל גם ומה, םאלוהיל חטא נמצא לא ומעולם, ה'ל יחטא ה'ל חטא אשר תמיד שאומר

 בפרשת היה ממנו וכשפירש, כאבותיו התורה כל ידע שיוסף( ח פרק אליעזר דרבי פרקי)

 שהיה נח לבני עריות צווי על שנרמז על רק זה אין אך(. ג צד רבה בראשית) ערופה עגלה

 . םאלוהי בשם

 

 חטאה שמשמעו הגדולה הרעה באומרו ענייןה שמגדיל לו שהוקשה והוא העניין אל ונבא

 בצוותו םאלוהיה הנה אמר אך. סתם חטא לאלוהים וחטאתי באומרו מקטינו כך ואחר, גדולה

 בעבור גדולה שתהיה הרעה את עושה נמצאתי, נשבעתי ואני םיילק השביענו לא הזמה על

 עשה םאלוהי ולא וזהו. גדולה עשאה לא בצוותו םאלוהישה מה, כאחד שבאין ושבועה צווי

 .תורה ניתנה לא עדיין כי, השביענו לא כי שהוא, הזאת הגדולה הרעה את
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 חטאתיש נמצא כי, השבועה עברי ידי על הזאת הגדולה הרעה אעשה ואיך הכתוב ושיעור

 שהגדלתי במה, ברוגז בוייר עושה שאני. םאלוהי למדת עושה אני חטאתי שאם ,לאלוהים

, םאלוהיל עושה אני שבזה, בחטא בוייר שעשיתי, צוויו לקיום שנשבעתי מה ידי על החטא

 .םאלוהיל עושה אני וזהו. עליו עובר ואני צוויו ןועו להגדיל הכנה שעשיתי

 

 ויבא הזה כהיום ויהי. עמה להיות אצלה לשכב אליה שמע ולא יום יום יוסף אל כדברה ויהי

 עמי שכבה לאמר בבגדו ותתפשהו. בבית שם הבית מאנשי איש ואין מלאכתו לעשות הביתה

 .(גי - י. )החוצה וינס בידה בגדו עזב כי כראותה ויהי. החוצה ויצא וינס בידה בגדו ויעזב

 

ל י ְבָרּה אֶּ ְיִהי ְכד  י-ֹום ְולֹאייֹוֵסף יֹום -ו  ע ֵאלֶּ ְצָלּה ִלְהיֹוָשמ  ב אֶּ  : ת ִעָמּהָה ִלְשכ 

 . בדברה אמר ולא הדמיון ף"בכ כדברה אומרו אל לב לשים ראוי

 לבו שת ולא, בבית שם הבית מאנשי איש שאין ביום הביתה אולב לבו אל ערב איך יפלא ועוד

 . בו ותחזק תחרץ אז כי

 מתגבר אדם של יצרו אנשים שאין במקום במסתרים הלא כי, בעצמו להאמין לו היה לא וגם

 . כאל בעתות ממנו נפשו וימלט יחיה מי ואוי, עליו

 להפליג שהוא. בראשה א"וה תיבה בסוף הידיעה א"בה הביתה באומרו נדקדק כי גם ומה

 ישובו פסוק על( ד נ רבה בראשית) ל"ז מאמרם דרך על, מבית לפנים בית היה כי בפנימיות

 בסוף א"ה היות על שהוא, שבשאול התחתונה באמבטי שהוא( יח ט תהלים) לשאולה רשעים

 . לזאת גם לבו שת לא ואיך, להתגבר לו און יצרו ימצא כי באופן, בראשה ד"ולמ תיבה

 זה יום שמדמה תורה הדמיון ף"כ כי, היום ויהי אמר ולא הזה כהיום אומרו אל לב נשית וגם

 . זולתו יום אל

 .ביום צודק ואיננו האדם לפני שהונח דבר על רק יצדק שלא הזה אומרו ועוד

 

 יעשה, שתים או פעם רצונו יפיק ואם, ואורח כהלך להיתח לבא הרע היצר דרך הנה אמנם

 כי בו החזיק כבר כי, בחזקה קנהו כי, רחווכ בעל להחטיאו השתרר גם וישתרר הבית בעל

 אם אך. עבירה גוררת עבירה כי עצמה העבירה את כנגדו עזר ימצא כי גם ומה. טימאו

 כחו ויותש יכנע אז, אליו ישמע ולא לו יאבה לא לפתותו הרע היצר אושיב הראשונה מהפעם

 בה לפתותו היחל אשר העבירה מציאות לפניו אותב ושתים פעם עוד ואם. בו מלהחזיק

 .רגליו תחת שמו כי כנגדו יצרו ראש ירים לא עוד, ולדחותה בה לגעול נגדו ויעמוד

 

 שם להסתר לבו אל ערב כן על כי, ליוסף קרה האלה כדברים כי ,והוא, העניין אל אוונב

 אך. סמוך יצרו עם בחדר לו עומד האורב כי לבו שת ולא, שם הבית אנשי שאין מקום, הביתה

 '.כו אדוני הן אליה ואמור במאנו ויכניעהו יצרו על התאכזר אחת פעם כי יוסף ראה הנה
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 אם כי ,עמי שכבה לו לומר הראשון דבורה אל שבה לא כי. יום אחר יום התחכמה ואשר

 יום הדמיון ף"בכ היה איך ופירש. אליה שמע לא והוא ,יום יום. בלבד לו דומה ההוא כדבור

, אחד יום היה וזה, בלבד אצלה לשכב אם כי, כראשונה עמי שכבה אמרה לא כי, שהוא, יום

 .לזה גם אליה שמע ולא, בלבד יחוד בבית עמה להיות ואמרה מיעטה האחר והיום

 

יֹום יא אְכּתֹו ְוֵאין  ו ְיִהי ְכה  ֲעשֹות ְמל  ְיָתה ל  ב  ה ו ָיבֹא ה  זֶּ ְנשֵ מֵ יש אִ ה  ִית ָשםא  ב  ָבִית י ה   : ב 

 ,אצלה לשכב עמי שכבהמ, יום יום בשאלתה ופוחתת הולכת זאת הנה בלבו אמר אז

 כי הנה אליה שמעתי לא לזה שגם וראתה, בלבד יחוד שהוא ,עמה להיות אצלה ומשכוב

 הזה כהיום אעשה אם שגם, באופן, הראשון לדבר תשוב לא עוד כן אם. ורפא הולך יצרה

 בטח בזה כן על. יותר תשאל ולא דעתה תתקרר, בעלמא חודייב עמה להיות שהוא האחרון

 הביתה ויבא אז, שם הבית מאנשי איןש בזמן להיות, יחוד שהוא הנזכר הזה כהיום ויהי לבו

 כי ודאי עתה, שמע ולא בלבד יחוד עד שאלתה ופוחתת הולכת תהיהי כה עד כי, כאמור 'כו

 .יותר תשאל ולא תתרצה בזה

 

 וכן .עמי שכבה לומר בו לאחוז מקום לה תהיה עמה חודייב בהמצאה אז כי לצודו כיוונה והיא

  - יצרה כאש בערה אז בבית שם הבית מאנשי איש אין כי בראותה כי היה

 

ֲעֹזב ִבְגדֹו ְביָ ו ִּתְתְפֵשהּו ְבִבְגדֹו  יב חּוצָ ו  ָיָנס ו  ָדּה ֵלאֹמר ִשְכָבה ִעִמי ו י   : הֵיֵצא ה 

 כי ,ותתפשהו אם כי בבגדו ותתפוש אמר ולא', כו עמי שכבה ותאמר בבגדו ותתפשהו

 קשתו נמתח שגם( ז פז רבה בראשית) ל"ז מאמרם והוא, לה להודות אותו תפשה כמעט

 בשתי נרמז אחשוב כן גם וזה. אצבעותיו רניופיצ מבין יצאו טפין עשר כי, לגמרי צולינ ולא

 אותו תפשה כי. שכב אמר ולא שכבה ושל, ותתפוש אמר ולא ותתפשהו של יתרות ן"ההי

 אותב לבל ישמור חסידיו שרגלי ומה, צדקו לו והוש שלא היה ומה .ותתפשהו וזהו, מה בצד

 שעבירה לומר בידו עבירה תהיהי שלא גם כי והוא בבגדו אמר לזה, ידה מתחת תקלה

 חסייית כמוהו לצדיק אשר, בבגדיו ומתנאה בשערו מסלסל שהיה מה הלא, עבירה גוררת

 זז אינו המקרא שפשט וגם. מה הטיה לו לגרור אחיזה השטן בו לשימצא, דבר לאשמת

 את כי שמורה ותתפשהו אם כי ותתפש אמר שלא במה כיוון זה גם, בבגדו שתפסה ממקומו

 .תפסה עצמו

 

 ויתנה הרביה שפדה( א פא קדושין) חסידא עמרם כרב לו קרה רק חלילה לגמרי לא אך

 במעלות עולה ועודנו, לעלות והתחיל הסולם וישם, לה ליזקק לעלות הביאו ויצרו, תוייבעל

 מעכבו טוב והיצר לרדת נתנו לא הרע היצר כי, מרעיד ויעמוד הטוב יצרו אותו אחורנית אחז

 עם המון אליו ויתקבצו, עמרם בי נורא, גדולה צעקה צעק, ליצרו יכול לא כי וירא, מלעלות

 לו יכול תיייה לא אנשים שאין ובמקום בי בערה יצרי אש להם אמר, האש איה אליו ויאמרו
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 בעולם ולא הזה בעולם שייאתב מוטב לו אמר, כסיפתינן לו אמרו, אנשים באו עד ואקרא

 שמים מורא שיהא רצון יהי( ב כח ברכות) לתלמידיו זכאי בן יוחנן רבי מאמר והוא. הבא

, עמרם רב ענייןכ שהוא( א א) משלי ספר בביאור אצלנו כמבואר', כו ודם בשר כמורא עליכם

 וקשה כחו מאמצי בכל איש להיות הרע היצר משתדל אנשים שאין במקום בסתר בהיותו כי

 . עמרם רב עשה כאשר מהם ויבוש וירא אנשים יבואו עד, יתברך ממוראו לפרוש מאד

 

 בידו מתחזק הטוב יצרו כי, מתחולל בצער עצמו ראה כי יוסף עניין היה זה דרך על והנה

 וירא. אנשים עם לימצא בלבו נועץ כן על, רעה ויעשה יתפתה פן וירא, קצת מטהו הרע והיצר

 אשר מקום החוצה הוא ללכת לו בחר כן על, רתויוגב הוא לבוז יהיה אנשים יבאו שם לקרא כי

' כו ויעזוב מיד כן על, מלטילה אוכל ולא יצרי ימושני אולי אתעכב אם אמר כי, שם אנשים

 .אנשים שיש למקום לצאת חסידא עמרם כרב ועשה 'כו וינס

 

חּוָצהעָ -ו ְיִהי ִכְראֹוָתּה ִכי יג ב ִבְגדֹו ְבָיָדּה ו ָיָנס ה   : ז 

ְנֵשי  יד ם ֵלאֹמר ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיו ִּתְקָרא ְלא  ר ָלהֶּ ק ָבנּו בָ ִרי ְלצ  ש ִעבְ ֵביָתּה ו ּתֹאמֶּ י חֶּ א ֵאל 

ְקָרא ְבקֹול ָגדֹול ב ִעִמי ָואֶּ  : ִלְשכ 

 איש עבד לבו אל שערב היתכן יאמרו כי', כו העברי העבד אלי בא אומר אם לי אוי אמרה

 שהיא מוכיח הבגד עזיבת וגם. רתויבגב לתפוס שנה עשר שמונה בן נער והוא, כסף מקנת

 שהיה מיוסף הם גם שיתרעמו ביתה לאנשי אמרה עשתה מה כן על. הוא והניחו בו תפשה

 על כמתרעמים הם גם לאמר להם אמרה כי לאמר להם ותאמר אומרו וזהו. בם לצחק חפץ

 כדי והוא. רבים לשון בנו אומרו וזהו ,בנו לצחק עברי איש לנו הביא ראו, העם לפני בעלה

 לבם ערבו שלא אלא. כך עליו אומרים הבית אנשי גם כי היא עלילה לא כי הוא שיאמר

 באמור בעלה יאמין למען וכיוונה, גבירתו בשחת שנפל, כה עד ושתקו, הוא גדול כי להלשינו

 אמרה, והניחה בו שתפסה שמורה הבגד עזיבת ועל. דרכו זה כי הא עביד הא דעביד דמאן

 לשכב אלי באו, לתומי שוכבת תיייה כי לשכב אלי בא הנה כי בבגדו ברח לא איך תתמהו אל

 יבואו צריך והיה נחוץ הדבר ובראותי ,עמי לשכב רק חסר היה שלא ערום מוכן כלומר עמי

 .גדול בקול ואקרא כן על, להציל פתאום

 

ֲעֹזב הֲ -ו ְיִהי ְכָשְמעֹו ִכי טו ְקָרא ו י  ְצִליִריֹמִתי קֹוִלי ָואֶּ חּוצָ ו  ו ָיָנס  ִבְגדֹו אֶּ  : הֵיֵצא ה 

 בגדו ויעזוב, לגמרי ללבוש כח עצר לא, אנשים אולב וימהרו קולי הרמותי כי בראותו כן ועל

 '. כו

 .בו שתפסתי אלי האשם להפך בגדו עזב יאשימוהו לבל כי יאמר או

 

 כי אמרה( יח בפסוק) כך ואחר גדול בקול ואקרא שאמרה טעמה את בשנותה כיוונה עוד

 הלא, לה יאמרו פן חששה ,גדול בקול ואקרא אומרה אחרי כי והוא .ואקרא קולי הרמותי

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 625                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 לצעוק לך היה אותך לשירפה לשכב בבוא, כדבריך ואם, בחוץ היה כבר לנו קראת כאשר

 לתקן חזרה כן על. הבית לאנשי בעלמא קריאה רק גדול בלתי ובקול כן אחרי ולא, גדול ובקול

 בקול הקריאה תיבות ודרך, גדול בקול שהיה אלא ביתי לאנשי בשם קראתי מיד הנה ואמרה

 באתם ולא הבינותם לא כן על, הקול רעם מגודל לנקראים מובן האותיות חיתוך שאין גדול

 כי גדול בקול שלא ואקרא שבתי גדול הקול שאחר עד גדול בקול ואקרא וזהו, פחד לא והוא

 בקול ולא כך אחר קולי הרימותי כי כשמעו ויהי וזהו. ונס פחד אז, לשומעים מובן באופן אם

 '.וכו ויעזוב בהחילי אז, נשמעת בינונית קריאה שהיא ואקרא רק גדול

 

ד זט ְצָלּה ע  נ ח ִבְגדֹו אֶּ לב-ו ּת   : יתֹובֵ -ֹוא ֲאֹדָניו אֶּ

  '.כו בא עד' כו ותנח אם כי, נצלילה ומבקשת כמפחדת תראה פן אדוניו אחרי שלחה ולא

 

ד ָהִעְבִר  יז בֶּ י ָהעֶּ ה ֵלאֹמר ָבא ֵאל  ְדָבִרים ָהֵאלֶּ ֵבר ֵאָליו כ  חֶּ ֵהֵבאָת ָלנ-רי ֲאשֶּ ו ְּתד   : ק ִביּו ְלצ 

ְצִלי ו ָיָנס ה   יח ֲעֹזב ִבְגדֹו אֶּ ְקָרא ו י  ֲהִריִמי קֹוִלי ָואֶּ  : החּוצָ ו ְיִהי כ 

 כי והוא, ערומים לשון שבחרה אלא, בפועל שאנסה לו רמזה כן על, ממנו לינקם רצתה

 אלי בא כי שהוא לאמר שראוי מה הוא האלה כדברים אמרה אך. מיותר הוא אלי אומרה

 אומרו וזהו. עשה לא אך בי לצחק לנו הבאת אשר אומרת אני הכבוד שמפני אלא, ממש

 .לאמר

 

ת יט ר ִד -ו ְיִהי ִכְשֹמע  ֲאֹדָניו אֶּ ְדבָ ִדְבָרה ֵאָליו ֵלאמֹ ְבֵרי ִאְשּתֹו ֲאשֶּ ה עָ ר כ  ָך ִרים ָהֵאלֶּ ְבדֶּ ָשה ִלי ע 

פֹו ר א   : ו ִיח 

 כשמוע ויהי אומרו וזהו. עשה ולא לעשות שבא קלון ומכסה, עליה שבא בעלה הבין ומזה

 אומרו וזהו .אפו ויחר בפועל עשה האלה כדברים לאמר שמשמען אשתו דברי את אדוניו

 .עשה האלה כדברים לאמר וזהו. ברמז שהטמינה אלא שעשה לאמר רצתה כי לאמר

 

 עברי איש לנו הביא עצמם על לאמר, ביתה לאנשי שאמרה למעלה שכתבנו במה, יאמר או

 לו שדברה, היא עשתה כן כי, עתה אמר. עצמה על לדבריה יאמין כן ידי שעל, בנו לצחק

 לאמר כדי כן ואמרה. בם לצחק שבא על שנתרעמו ביתה אנשי על הנזכרים האלה כדברים

 כן היוי ',וכו לאמר' כו ותדבר וזהו, לה יאמין כן ידי שעל, בי לצחק' כו העבד אלי בא כך אחר

 אשר אשתו דברי את כשמוע ויהי וזהו. אפו וחרה לדבריה אזן הטה ההיא ההקדמה ידי שעל

 לי עשה הבית אנשי של שהם האלה כדברים כך אחר לאמר כדי הקדמה שהיו אליו דברה

 .אפו ויחר האמנה צד נתן ',כו
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, שקרית המצאה שעשתה אשתו דברי את כשמוע אדרבה כי לומר יתכן יותר כי, ואחשבה

 ויחר לשקרה רגלים לעשות באה כי הכיר בזה, דבריה שיאמנו 'כו האלה כדברים לאמר כדי

 .ד"בס ביאורו אויב כאשר, הסוהר בית נתנו קלון כוסה ולהיות, עליה אפו

 

ל כ ח ֲאֹדֵני יֹוֵסף ֹאתֹו ו ִיְּתֵנהּו אֶּ ֹסה  -ו ִיּק  רֵבית ה  מֶּ אֲ )ֲאִסוֵרי( ]-ר ְמקֹום ֲאשֶּ ְך ֲאסּוִרים ִסיֵרי[ ה  לֶּ

ְיִהי ֹסה  -ו   : רָשם ְבֵבית ה 

ת כא ְיִהי ְיהָֹוה אֶּ ר יֹוֵסף ו יֵ -ו  ד ו ִיֵּתן ִחנֹו ְבֵעיֵני ש  ר-יתבֵ ט ֵאָליו ָחסֶּ ֹסה   : ה 

ר ֵביתו   כב ר בְ -ִיֵּתן ש  ֹסה  ר ְוֵאת ָכלָהֲאִסיִרם אֲ -ליֹוֵסף ֵאת כָ -י דה  ֹסה  ר ְבֵבית ה  ר ֹעִש -שֶּ ים ֲאשֶּ

ה  : ָשם הּוא ָהָיה ֹעשֶּ

ר ֵבית כג ר ֹראֶּ -ֵאין ש  ֹסה  תה  ר ְיהָֹוה ִאּתֹו ו אֲ ְמאּוָמה בְ -ָכל-ה אֶּ ֲאשֶּ רָידֹו ב  ה -שֶּ הָֹוה יְ הּוא ֹעשֶּ

ְצִליח    :מ 

 

  :לב לשית ראוי

 . 'כו הסוהר בית אל יוסף את אדוניו ויתן לומר לו והיה, הזאת הקיחה היא מה. א

  .המלך אסירי במקום בחר למה וגם

 . מיותר שהוא 'כו שם ויהי אומרו. ב

 . חסד תייהט אל צורך מה עמו יתברך היותו אחר ,חסד אליו ויט אומרו. ג

 '. כו חן לו ויתן לומר לו והיה חנו ויתן אומרו. ד

 כי, עושים היו פיו על לומר לו היה כן ,עושה היה הוא שם עושים אשר כל ואת אומרו. ה

 . הבנה משולל והוא מעשיהם עושה היה שהוא יראה עושה היה הוא אומרו

 יוסף יעשה אשר במעשה מביט היה שלא הוא שאם ',וכו רואה הסוהר בית שר אין אומרו. ו

. ראיה שלילות בלשון ולא, בכל השליטה על מורה לשון יאמר ראוי היה, בידו שררתו מסר כי

 . בידו הכל יאמר והראוי צודק בלתי הוא מאומה אומרו וגם

 . לזה מתקשרת בידו מלת אין, מאומה רואה היה שלא הראיה אל חוזר ואם

 . למעלה נאמר הרי ,אתו ה' באשר אומרו וגם

 .צורך לבלי נאמר הוא ,מצליח ה' עושה הוא אשר וכל ואומרו

 

ל כ ח ֲאֹדֵני יֹוֵסף ֹאתֹו ו ִיְּתֵנהּו אֶּ ֹסה  -ו ִיּק  רֵבית ה  מֶּ אֲ )ֲאִסוֵרי( ]-ר ְמקֹום ֲאשֶּ ְך ֲאסּוִרים ִסיֵרי[ ה  לֶּ

ְיִהי ֹסה  -ו   : רָשם ְבֵבית ה 

 הסוהר בבית נותנו היה לא אשתו לדברי מאמין יוסף אדוני היה אם כי ספק אין הנה, אמנם

 ,אתו ה' כי אדוניו וירא למעלה שכתבנו כמו אתו ה' כי ראה מאשר אך. המיתו עד רודפו רק

 בשתי נכוה היה כן על, ראשו על שכינה שראה שאמרו( ה פו רבה בראשית) ל"רזל גם ומה

 אם לי ואוי, יוסף עם אשר ה'ל וחטאתי אשתי עם האמת כי אומר אם לי אוי בלבו אומר, אשות
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 בית ויתנהו הדבר הפשיר כן ועל. אשתי על רע שם שתצא לחרפה לי תהיה כי אומר לא

  .הסוהר

. עליו אדוניו ויענש יוסף בעיני חריי אל טובים בדברים לקחו ,יענש פן םאלוהי ביראת זה וגם

 לא ויתנהו וזהו, עמו להם טביי כי, האסורים אל מתנה כנותן וגם. אותו יוסף אדוני ויקח וזהו

 לא הוא בכבלים שהוא אסורים היו המלך אסירי אשר מקוםב כי. היטיב עמן כי הסוהר בית

 ענו( קה תהלים) שנאמר ומה. מאסר בלי שם והיה הסוהר בבית שם ויהי רק, אסור היה

 רבים לשון ענו אומרו וזהו, הצלחתו מקנאת אדוניו ידי על שלא כך אחר היה רגליו בכבל

 .לפנים אויב כאשר

 

 גם אמר, מתברך בו הוא אשר והבית עמו ה'ו יוסף טוב כי לבבו עם שהיה למה כי, יאמר או

 ויהיה, מגבולי יצא לבל אעשה אך, הסהר בית ואתנהו מעונש אפטרנו לא אשתי שלכבוד

 שר בית שהוא אסורים המלך אסירי אשר מקום' וכו ויתנהו עשה מה כן על. אלי קרוב

 שם היו כי ,הסוהר בבית שם ויהי וזהו. כאחד דברים השני ויעשו, ביתו שם כי הטבחים

 .הסוהר בבית הוא וגם בביתו שהוא

 

ת כא ְיִהי ְיהָֹוה אֶּ ר יֹוֵסף ו יֵ -ו  ד ו ִיֵּתן ִחנֹו ְבֵעיֵני ש  ר-יתבֵ ט ֵאָליו ָחסֶּ ֹסה   : ה 

 לשיהיה שהיה( קפד דף) הזוהר ספרב אמרו מצרימה יוסף ביאת כי למעלה כתבנו הנה

 שהוא במצרים יתהיה להיבתח והנה. לישראל שם שקדמה מצרים בגלות השכינה אל מרכבה

, שכינה כלפי כבוד ואינו יוסף עם הסוהר בבית תהישהי הדבר הוכפל ועתה, מה בצד גלות

 נא ראו ואמר. הסהר בבית יוסף עם שם שכינה היות הוא כלומר יוסף את ה' ויהי וזהו

 בבית שנים עשר להיות מאצבעותיו שיצאו טיפין עשר ידי על היסב יוסף כי, יתברך חסידותו

 וזהו בכבודה שלא הסוהר בבית שכינה היות היסב הוא כי נמצא, האמת מחכמי כנודע הסהר

 כל ועם, ה'ל צער כביכול עשה כי הרי. ההוא בסוהר יוסף אתה'  ויהי .הסהר בבית שם ויהי

 .הסהר בית שר בעיני נתן עמו לו שהיה ה' של שחנו ',וכו חנו ויתן חסד אליו הטה ה' זה

 

ר ֵבית כב ר בְ -ו ִיֵּתן ש  ֹסה  ר ְוֵאת ָכלָהֲאִסיִרם אֲ -ליֹוֵסף ֵאת כָ -י דה  ֹסה  ר ְבֵבית ה  ר ֹעִש -שֶּ ים ֲאשֶּ

ה  : ָשם הּוא ָהָיה ֹעשֶּ

 משרתיו רק בידיו וההתרה האסירה מלאכת עושה שאינו מאוד גדול הסהר בית שר הנה

 אל הםענייני בהביא הסהר מבית יצאו פיו על, המלך בית נגיד פקיד שר איש והוא, רצונו עושי

 עליו הטובה המלך כיד, המלך מאת ידו על אולב ישועתם וקרובה. אוויב פיו ועל, המלך

 יוסף ביד הסוהר בית שר ויתן וזהו, עליהם בידו זו כחו נתן כי אמר. כמנהג מרובה במתנתם

 אחד כל את להוציא, והאסירים יוסף בין שם עושים אשר כל כי והוא' וכו האסירים כל את

 את ימרה לא כי, םייומק עושה היה הסהר בית שר הוא ,המלך מאת עוותם ולתקן משם מהם

 .יוסף פי
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ר ֵבית כג ר ֹראֶּ -ֵאין ש  ֹסה  תה  ר ְיהָֹוה ִאּתֹו ו אֲ ְמאּוָמה בְ -ָכל-ה אֶּ ֲאשֶּ רָידֹו ב  ה -שֶּ הָֹוה יְ הּוא ֹעשֶּ

ְצִליח    :מ 

 במחיר לא כי ראה כי הוא הלא. יוסף חפץ ככל עושה להיות חן מוצא היה במה תאמר ושמא

 לאמר יוסף של בידו מאומה כל את רואה הסוהר בית שר אין הלא כי, נםייענ על מפקח היה

 ולא לעצמו לא יוסף של בידו מאומה ראה לא כי, להם ומטיב מפקח היה שבידו אלו במעות

  .אתו ה' באשר אמר לזה, יוסף חפץ כל עושה היה ואיך, הסהר בית לשר

 .מסכים המלך היה האסירים על מעשהו שבכל מצליח יי עושה הוא אשרש שנית

 

  מ פרק

ְך א לֶּ ְשֵקה מֶּ ה ָחְטאּו מ  ְדָבִרים ָהֵאלֶּ ר ה  ח  ְיִהי א  ִים וְ -ו  ה ל  ִמְצר  ְך ִמ ֲאֹדֵניהֶּ ָהֹאפֶּ לֶּ  : ְצָרִיםם ְלמֶּ

 חטאו כי האלה הדברים אחר לו היה וי אמר, יוסף הצלחת הזכירו אחר לומר ויהי לשון אמר

 בראשית) ל"ז שאמרו כמו הסהר בבית שנים שתי עוד האריך ידם על כי, אצלו וינתנו 'וכו

 יםישנת עוד היה המשקים לשר זכירות שתי אומרו ידי שעל 'וכו מקץ ויהי על( ג פט רבה

 .הסוהר בבית

 

ר הָ  ב ל ש  ְשִקים ְוע  מ  ר ה  ל ש  ל ְשֵני ָסִריָסיו ע  ְרֹעה ע   : יםאֹופִ ו ִיְקֹצף פ 

ל ג ָבִחים אֶּ ט  ר ה  ר ֵבית ש  ֹסה  -ו ִיֵּתן ֹאָתם ְבִמְשמ  ר יֹוסֵ ר ְמקֹום אֲ ֵבית ה   : ף ָאסּור ָשםשֶּ

ת ד ָבִחים אֶּ ט  ר ה  ת י-ו ִיְפֹקד ש   : ָמרם ְבִמְש ֹאָתם ו ִיְהיּו ָיִמיֹוֵסף ִאָּתם ו ְיָשרֶּ

ָחד ִאיש ְכִפְתרֹו ה ְיָלה אֶּ ם ִאיש ֲחֹלמֹו ְבל  ְלמּו ֲחלֹום ְשֵניהֶּ ח  ה ְוהָ ֹלמֹו ה  ן חֲ ו י  ְשקֶּ רמ  ה ֲאשֶּ  ֹאפֶּ

ר ֹסה  ר ֲאסּוִרים ְבֵבית ה  ִים ֲאשֶּ ְך ִמְצר  לֶּ  : ְלמֶּ

ְרא ו ר ו י  ֹבקֶּ ם יֹוֵסף ב   : ֹאָתם ְוִהָנם ֹזֲעִפים ו ָיבֹא ֲאֵליהֶּ

ת ז ל אֶּ ְר -ו ִיְשא  ר ֵבית ֲאֹדָניו ֵלאֹמר ְסִריֵסי פ  ר ִאּתֹו ְבִמְשמ  ם ָרִעיםדּוע  פְ מ  ֹעה ֲאשֶּ יֹום ֵניכֶּ  : ה 

 

ת ד ָבִחים אֶּ ט  ר ה  ת ֹאָתם ו ִיְהיּו ָיִמייֹוֵסף ִאּתָ -ו ִיְפֹקד ש   : ָמרם ְבִמְש ם ו ְיָשרֶּ

  :לב לשום ראוי

 . זו בהודעה צורך מה

, לטובה עיניו יוסף על הטבחים שר שם להיתח כי והוא ,ויהי מלת על שני דרך נאמר בזה אך

 ויהי רק אסור היה לא הוא אסורים היו המלך אסירי אשר במקום כי, למעלה שכתבנו וכמו

 וזה. רגלו בכבל וענו בו קנאו הנזכרת ההצלחה אחר עתה אך. אסור בלתי הסוהר בבית שם

 סיבב כן על'. כו רגלו בכבל שענו, מצליח שהיה הנזכרים האלה הדברים אחרה הי וי יאמר

 ,יוסף את הטבחים שר פקד כן ידי שעל, האלה השרים את במשמר נתן שפרעה יתברך הוא
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 תואנה ובקש. בכבל שם אסור יוסף היה אשר במקום בעלמא במשמר היו הם כי שדאג

 .אותם וישרת' כו ויפקד וזהו אותם שישרת כדי אותו להתיר

 

ָחד ִאיש ְכִפְתרֹו ה ְיָלה אֶּ ם ִאיש ֲחֹלמֹו ְבל  ְלמּו ֲחלֹום ְשֵניהֶּ ח  ה ְוהָ ֹלמֹו ה  ן חֲ ו י  ְשקֶּ רמ  ה ֲאשֶּ  ֹאפֶּ

ר ֹסה  ר ֲאסּוִרים ְבֵבית ה  ִים ֲאשֶּ ְך ִמְצר  לֶּ  : ְלמֶּ

 כמאמרו האופים ושר המשקים שר אמר ולא והאופה המשקה( א פסוק לעיל) ובאומרו

 . כן אחרי

 כן, מלאכתו עושי משרתים תחתיו לו יש שר כל כי נוייענ. מיותרת שהיא לאדוניהם במלת וכן

 הכוס את נותן והשר, המלך שולחן עד אותו ומביאים ןייה שומרי עבדיו תחתיו המשקים שר

 מביאם והוא, ואופים לו לשים עבדים אם כי, הפת אופה איננו האופים שר וכן. פרעה כף על

 שמר שלא השר יד שתחת המשקה פשע ןייב זבוב נמצא כאשר כן ועל. המלך שלחן אל

 מלך משקה חטאו וזהו. בצרור אותה שלש האופה פשע בגלוסקא צרור מצאיובה. כראוי

  :לשנים וחטאם ,והאופה מצרים

  ,לאדוניהם וזהו שריהם הם - לאדוניהם

  .מצרים למלך וגם

 

 נתנם להם יעשה מה ולדעה. עבדיהם את הזהירו שלא סריסיו שני על פרעה ויקצף אך

 מקום אל הסוהר מאסר ממקום ויעלהו 'כו הטבחים שר ויפקוד וזהו, בדינם ןיייע עד במשמר

 '.כו וישרת דבר עליהם נגזר לא עדיין כי, הוא טוב כי בעלמא למשמר המיוחד

 

 ,האופים ושר המשקים שר אומרו אל והאופה המשקה מאומרו כתבנו אשר ההפרש והנה

 אומרו אל לבו שת לא הוא והנה. לדעתו כוונתי כי יצחק תולדות לבעל כתבי אחרי כן מצאתי

 הם והאופה שהמשקה שיורה' כו אסורים אשר מצרים למלך אשר והאופה המשקה כן אחרי

 . עצמם השרים הם כן ואם החולמים

 

, פתרונו מעין חלם אחד כל כי ,חלומו כפתרון איש שניהם חלום ויחלמו הנה כי זה לפי ויתכן

 על כה שעד, מפסיק טעם ויש. ראשו על אוכל העוף וזה פרעה כף על הכוס את נותן זה

  – יאמר וטרם. ידבר השרים

 

ְרא ֹאָתם ְוִהָנם ֹזֲעִפים ו ר ו י  ֹבקֶּ ם יֹוֵסף ב   : ו ָיבֹא ֲאֵליהֶּ

 שהיו כיון' וכו מדוע תמיהא זו מה שקשה, רעים פניהם את בראות יוסף שתמה מה( ו)

 בבית אסורים היו אשר הם מצרים למלך אשר והאופה המשקה כי דע אמר לזה, אסורים

 הכעס כל כי יבטחו ומזה, אסורים ולא בעלמא במשמר רק היו לא השרים אך כלומר, הסוהר

 – וזהו רעים פניהם שהיו עליהם תמה כן ועל. ובאופה במשקה רק היה לא
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ת ז ל אֶּ ְר -ו ִיְשא  ר ֵבית ֲאֹדָניו ֵלאֹמר ְסִריֵסי פ  ר ִאּתֹו ְבִמְשמ  ם ָרִעיםדּוע  פְ מ  ֹעה ֲאשֶּ יֹום ֵניכֶּ  : ה 

 '.כו פניכם מדוע מאסר ולא בלבד משמר שהוא במשמר אשר פרעה סריסי את וישאל

 

ר  ח ְמנּו ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתֹו ו יֹאמֶּ ם יֹוסֵ ו יֹאְמרּו ֵאָליו ֲחלֹום ָחל  ים ִפְתֹרנִ  לוהיםאלֹוא לֵ ף הֲ ֲאֵלהֶּ

ְפרּו  : ָנא ִלי-ס 

 . לפותרו אוכל אולי לי נא ספרו זה כל ועם, לאדם ולא פתרונים לבדו לאלוהים הלא אמר

 העדר על רק הוא טוב אם ידענו לא כי החלום רעת על עצבוננו ואין חלמנו חלום יאמר או

 לא לכם יפתור שאדם גם כן ואם, לפותר ולא פתרונים לאלוהים הלא אמר אז. ונדעה פותר

 .לי נא ספרו פותר שתתאוו זה כל ועם, בטוחים תהיו ובמה הדבר אמיתת תדעו

 

ר ט ֵפר ש  ְשִקים-ו ְיס  מ  ת ה  ֲחלֹוִמי ְוִהֵנהֲחֹלמֹו ְליֹו-אֶּ ר לֹו ב  ן ְלָפנָ -ֵסף ו יֹאמֶּ פֶּ  : יגֶּ

 . מיותר הוא בחלומי ואומר הנה

 אך ,פרעה כף על הכוס ותת השריגים מנין זולתי דבר בפתרון אין זה חלום מכל הנה כי ועוד

 . בפתרון דבר אין 'כו כפורחת שהיא מה

 . בפתרון העליון הסל עניין אין האופים שר בחלום וכן

 בחלומות פתרו אשר הדרשות כל( ו - ה פח רבה בראשית) ל"רזל הגיד מי יובן בזה הנה אך

 הבלתי הפרטים כל מספרת התורה תהיהי לא כי ספק אין אמנם. ישראל עניין על הכל אלו

 הוא הפתרון עיקר אדרבא כי הוא אך. החלום בתוך בטלים דברים היו אם הפתרון אל נוגעים

 גפן והנה בחלומי אומרו וזהו. אליו נוגע קצת יש שאגב אלא, פרטיו בכל ישראל אל הנוגע

 אך ',כו הענבים את ואקח סופו רק החלום כל אלי נוגע אין כי רואה הנני לומר', כו לפני

 זהמ ואפשר '.כו כפורחת והיא' כו לפני גפן הנה כי והוא, נוסף עניין היה, אלי הנוגע בחלומי

 ספרוו, לך ולא לו כלומר פתרונים לאלוהים הלא אמר להיומתח ביוסף הקודש רוח נצנצה כי

 .לכם נוגע שיהיה מה שאגיד כלומר לי נא

 

ִני-ִאם ִכי יד ְרּת  ב ָלְך ְוָעִשיתָ  ְזכ  ר ִייט  ֲאשֶּ ד ְוהִ ָנא ִעָמִד -ִאְּתָך כ  ִני אֶּ י ָחסֶּ ְרּת  ְרֹעה ְוה-לְזכ  ִני פ  ֹוֵצאת 

ה-ִמן זֶּ ִית ה  ב   : ה 

 . ודם בבשר מבטחו ישים נחשב זר כמו

 

 שאמר זכירות שתי שעל שאמרו( ג פט רבה בראשית) ל"ז מאמרם אל לב נשית והנה

 על ולא זכירות שתי אומרו על הדבר תלו למה. שנים שתי שם האריך והזכרתני זכרתני

 כמשפט כנך על ישיבך, הוא הכתוב פשט הנה כי הוא אך. זרועו בשר שם כי אשמתו מציאות

 להטיבו סמוך עתה אפילו, נא ועשית זכרתני אם כי גדר עד לרצון תהיה כך שכל, הראשון
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 כך כל שבאומרו אלא בו בוטח בלתי נמצא '.כו הוצאתניש עד חן תמצא 'כו והזכרתני, עמך

 .נאשם כן ועל קצת כבוטח יזכרנו זכור לו כרומז נראה היה זכירות

 

 ,פרעה ליד הכוס יתןוש, ימים שלשה שהם שריגים שלשה רק לו פתר שלא שכתבנו ובמה

 לומר ליוסף התנצלות לתת אפשר. פתר לא נצה עלתה כפורחת היאוש לפניו הגפן עניין אך

 הנקראים מישראל שהוא יוסף הוא לפניו כגפן שראה הוא לפני גפן שאומר שהבין, שיזכירהו

 כפותר לו אמר כן על, במעלה עלתה שם שהוא ממקום כפורחת ההיא גפןוה. לפניו והיה גפן

 '.כו והוצאתני' כו זכרתני אם כי, הדבר

 

 . אתך אומרו תוריי אל לב בשום יתכן עוד

  .חסד עמדי אומרו וגם

 . צורך לבלתי עניין כפל שהוא ,וישכחהו' כו שר זכר ולא כן אחרי באומרו וגם

 להטיב עניין לפניו אובב כן ידי על, בלבו אהבתו זכרון וישים רעהו את יאהב אשר כי יאמר אך

 יוכל עת בבוא לו טיביי לא בלבו אותו ישים לא להימתח אם אך. לו ויטיב עוד יזכרנו זכור לו

 . הועילו

 בינו שזוכרו מה הוא טובה לאוהב להחזיק לו יש אשר הטוב כי יתברך לימדנו שנית עוד

 במקום מזכירו אצלו זכור שהוא מה ידי על כן שאחרי מה כי. כעת בלבו אותו ושם לבינו

 זכרתני אם כי הראשון הלמוד יאמר וזה. לחברו ולא הטובה להחזיק הוא ה'ל לו שמטיבין

 אם כן שאין מה ,פרעה אל והזכרתני כי ימשך אתך זכור אהיה ובך שמינך כלומר אתך

 עד אז וגם, םישנתי סוף עד לפרעה לא וגם אותו זכרו לא כי היה וכן. בלבך תשימני לא מעתה

 זכר ולא אומרו וזהו(, י פט רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו יוצאה( פרעה של) נפשו שראה

 .פרעה אל מלהזכירו וישכחהו כן ידי ועל, לבינו בינו 'כו

 

 בזה, עתה ובך ממך אתך זכרתני אם כי אליך אומר שאני מה שאמר מה הוא השני והלימוד

 שעל מה אך. טובה כפוי תהיה לא כי חסד עמדי נא ועשית וזהו ,חסד עמי שתעשה מה הוא

 כי, ה'ל ונשאר, ביציאה לי יטב אם בספק הדבר עדיין' כו והוצאתני כי יהיה' כו הזכרתניש ידי

 .אלי ראויה 'כו גנוב כי התנצלות לי צריך

 

םֻגֹנב ֻגנ  -ִכי טו ץ ָהִעְבִרים ְוג  רֶּ בֹור ָשמּו ֹאִתי-אּוָמה ִכיָעִשיִתי ְמ -ֹפה לֹא-ְבִּתי ֵמאֶּ  : ב 

 חנם על לא כי באומרו במעשיך יפשפש פן, אזכירך שלא לך טוב הלא בלבבך תאמר אל אמר

 . בגניבתך נמכרת אולי העברים מארץ לימכר הובאת

 . הזה בבור נתנוך בצדקתך לא פה וגם

 גונבתי אני כי הוא נהפוך, ונמכרתי גנבתי אולי חששת שהוא ,גנוב כי אמר האחד על כן על

  .העברים מארץ
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 כי, ממון בייכח בבור אותי שמו כי והראיה, גברתי מצרת 'וכו עשיתי לא פה וגם השני ועל

 אם אסון יהיה לא כי באופן. דעתו להפיס רק, להמית דתו אחת בעל בעולת על חטאתי לו

 .תזכירני

 

 העשר ןוועו בהיהד וןוע, ידו תחת אשמות שתי ראה כי, הוא, יצא שודאי יזכירנו שאם ובטחונו

 , בדם כתנתו שהוטבלה במה נתמרק כבר החי מן האבר בתיד וןוע כי, טיפין

 ארבע כנגד פעמים ארבעה לעבד נמכר הלחנות לבני עבדים לאחיו שקוראים אומרו ועל

 . בניהן

. יוסף אל עיניה את אדוניו אשת ותשא כן על הארץ בבנות עיניהם נושאים שהיו אומרו ועל

 אמר העשר ששלמו כיון ובכן. הסוהר בבית שנים עשר היה כבר זרע טיפות העשר ועל

 . יצא שודאי

 התם כמספר אלו תיבות ארבע שעולים הזה הבית מן והוצאתני באומרו שנרמז אפשר וכן

. כמדובר זכירות שתי בעד אחרות םייבשנת שנענש לא אם, יוצא היה ואז. אצבעותי חטא כל

 תייה לא מקודם מזכירני תייה שאם איפה דע כי בך לבוטח תתנני אל ןויכו נא ובאומרו

 כי ידעתי, הזמן ששלם, נא להיות אך, שנים העשר על הימים מלאו לא כי והוא, מוציאני

 '.וכו והוצאתני

 

 

 מקץ פרשת

 

 פרק מא

 

ל א ְרֹעה ֹחֵלם ְוִהֵנה ֹעֵמד ע  ִים ָיִמים ּופ  ְיִהי ִמֵּקץ ְשָנת   : ְיֹארה  -ו 

ְיֹאר ֹעֹל-ְוִהֵנה ִמן ב ה ּוְבִריֹאת ָבָשר ו ִּת ה  ְראֶּ ע ָפרֹות ְיפֹות מ  ב  יָנהת שֶּ  :ָבָאחּו ְרעֶּ

ע  ג ב  ן ִמןְוִהֵנה שֶּ ֲחֵריהֶּ ְיֹאר ָרעֹו-ָפרֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות א  ה ְוד  ה  ְראֶּ ֲעמֹ ּקֹות בָ ת מ  ל ָשר ו ּת  ְדָנה ֵאצֶּ

ל ָפרֹות ע  ְיֹאר-ה  ת ה   : ְשפ 

פָ  ד ע ה  ב  ָבָשר ֵאת שֶּ ֹּקת ה  ה ְוד  ְראֶּ מ  ָפרֹות ָרעֹות ה  ְלָנה ה  ה ְוה  ְיֹפת ה   רֹותו ּתֹאכ  ְראֶּ ְבִריֹאת מ 

ץ ְרֹעה ו ִייק   : פ 

חָ  ה ע ִשֳבִלים ֹעלֹות ְבָקנֶּה אֶּ ב  ֲחֹלם ֵשִנית ְוִהֵנה שֶּ  : ְוֹטבֹות ִריאֹותד בְ ו ִייָשן ו י 

ן ו ֲחֵריהֶּ ּקֹות ּוְשדּוֹפת ָקִדים ֹצְמחֹות א  ע ִשֳבִלים ד  ב   : ְוִהֵנה שֶּ

ע  ז ב  ּקֹות ֵאת שֶּ ד  ִשֳבִלים ה  ְעָנה ה  ְבִריאֹוו ִּתְבל  ִשֳבִלים ה  ץ פ  ְמֵלאֹות ְוה  ה  ְרֹעה ְוִהֵנה ת ו ִייק 

 : ֲחלֹום
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ת ח ח ו ִיְקָרא אֶּ ם רּוחֹו ו ִיְשל  ר ו ִּתָפעֶּ ֹבקֶּ ְרֻטֵמי ִמ -ָכל-ו ְיִהי ב  ִים ח  תוְ ְצר  יָה ו  -ָכל-אֶּ ֵפר ֲחָכמֶּ ְיס 

ת ם אֶּ ְרֹעה ָלהֶּ ְר פ-ֹלמֹו ְוֵאיןחֲ -פ   : ֹעהֹוֵתר אֹוָתם ְלפ 

 

 . ימים שנתים אחר ויהי אמר ולא מקץ אומרו אל לב לשים ראוי

 . בקץ אמר ולא ם"מב אומרו וגם

 . מיותר הוא ימים אומרו וכן

 . פרעה ויחלום אמר ולא והוה לשון חולם אומרו וכן

 וןובע הסוהר בבית לו ספוונתו יםיהשנת כי( ג פט רבה בראשית) ל"רז הודיעונו הנה אמנם

  .והזכרתני זכרתני ,זכירות שתי ואמר המשקים בשר בוטחו

 

 שאלו, מאסרו ימי שלמו המשקים שר אל שדבר ההוא שבזמן להם הגיד מי לב לשים וראוי

 . עליהם נוספות הם יםיהשנת

 

 בבית היה שנים עשר כי וראו, אצבעותיו מראשי שיצאו טיפין העשר עניין ידעו המה הנה אך

 בבואו היה שנה שלשים ובן, אדוניו בבית ושנה, אביו מבית יצא שנה עשרה שבע בן כי, הכלא

 עמדי נא ועשית אמר קודם ושנתים. הסוהר בבית שנה עשרה שתים היה נמצא, פרעה לפני

, בקשה דרך לדבר כך כל בו מבטחו שם לא כי בקשה לשון שם האמור נא ואין', כו והוצאתני

 כאשר, חן אמצא כלאו ימי קצבת תום עת להיות כי ',כו עמדי עתה ועשית לומר הוא אך

 אשמת כן ואם, טיפין העשר מספר שנות ששלמו אם כי זה אין איפה כן ואם. בסמוך הזכרנו

 .ימים יםיהשנת מאסר גורמת תהיהי אחר דבר

 

 , מיותר שהוא ימים אומרו וגם םישנתי אומרו ראו כי והוא ,שני טעם ועוד

 . הווה לשון חולם אומרו וגם

 אם קפידה ואין שנים וכך כך נמנים לפעמים כי והוא. הדבר היה בהשגחה כי לומר הוא אך

 כי, שנים השתי היו בהשגחה איך עתה ראו יאמר ובזה. לימלאת ימים קצת יותירו או יחסרו

 ובעת .ימים אומרו וזהו יותר ולא פחות לא יום אל מיום כלומר ימים יםישנת היו כן על הלא

 אין כי אומר גזרו כן על. כלל כן אחרי או מקודם ולא ישועתו גרמת חלום חולם היה ההוא הקץ

 .בזכירות הדבר ל"רז תלו למה כתבנו ולמעלה. כמדובר הזכירות שתי דבר על רק זה

 

 בל דעת ללמדנו והוא, הקודמת פרשה סוף אל סמוך הכתוב כללות כוונות אל אונב ובזה

. נחלץ מצרה ידם על להיות אוהבים לו היות או, המועיל הוא לאדם החריצות כי איש יאמר

 ההוא השר היות וגם, פרעה אל יזכרנו המשקים שר לפני לבקש יוסף חריצות לולא באומרם

 תועה להסיר כן על. וייח ימי כל הסוהר בבית נשאר היה, והוציאו פרעה לפני שהזכירו, אהובו

 ה' רק, לו המטיב הוא והאוהב, הטוב הוא שהחריצות רוחו על יעלה בל ישראל איש כל מלב
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 יוסף את המשקים שר זכר ולא אדרבה האוהב דבר על כי, אמר, בו הבוטחים לכל לבדו

 חריצותו דברי כופלו על אדרבה החריצות על ואם. מלבו הסירו כי למעלה כמבואר, וישכחהו

 העשר שלמו מאז ולא חולם ופרעה ימים יםישנת מקץ כן על, פעמים זה שיזכרהו לומר

 גדר כפי לו האריך חריצותו כי חולם פרעה שנתים מקץ אמר הזמן צמצום על ולהורות. שנים

 .ד"בס לפנים יתפרש' כו בבקר ויהי פסוק עד הפסוק וסוף. כאמור שנים שתי החריצות

 

ת ט ְשִקים אֶּ מ  ר ה  ֵבר ש  ְרֹעה ֵלא-ו ְיד  תפ  י ֲאנִ -ֹמר אֶּ יֹוםֲחָטא  ְזִכיר ה   : י מ 

 . לזולת לאמר שאינו צודק בלתי יראה לאמר אומרו

 . מיותר הוא היום אומרו וגם

 נפשו תהישהי עד יוסף דבר מלהגיד בהשהותו המלך את שציער( ז שם) ל"רז אמרו הנה אך

 נא אל, אמר התנצלות דרך, המלך צער על כאשם עצמו את בהרגיש כי יאמר ובזה. יוצאה

 אם יוסף עניין להגיד אפשר שאי ,היום מזכיר אני חטאי את הלא כי, שנתאחרתי תאשימני

 בושתי כן ועל כלומר, חטאי על שהוא ,עבדיו על קצף פרעה לומר חטאי את בהזכיר לא

 לאמר כדי כי הוא שאחרתי מה כי לאמר אמר וזה. עתה עד, זה זולת תיקון אפס עד מלהזכיר

 .היום להזכיר צריך אני חטאי את ענייןה

 

  :חטאי את( שם) ל"רז אמרו והנה

  ,הנה עד הזכרתיו שלא ליוסף שחטאתי מה

 . עתה עד לך להגיד הרתיימ שלא לך שחטאתי ומה

 

 על לבקש והלכו' כו מצרים מלך משקה חטאו, למעלה האמור חטאו הניחו למה, לדעת וראוי

 שני ראו המה אמנם. שלשה ויהיו השנים עם לכללו להם היה שלפחות ועוד. פרעה ועל יוסף

  :דברים

 . אחד היה נאסר שעליו וןוע ואותו, רבים לשון חטאי אומרו אחד

 חטאו אומרו על למעלה כתבנו כאשר, ידו שתחת המשקה רק החוטא הוא היה לא כי ועוד

 וזהו. אחרים חטאים לו בקשו כן על. האופים ושר המשקים שר חטאו אמר ולא 'כו משקה

 זה ולפי. עבדינו על רק, החטא לא אך, עבדיו על היה הקצף לומר ,עבדיו על קצף אומרו

 לאמר פרעה אלש כדי רק, יוסף לאהבת לא המשקים שר וידברש מה כי יהיה לאמר אומרו

 . מבוקשו

 שיבוקר תחוש אל לאמר ,גנבתי גנב כי באומרו יוסף שחשש למה חש כי גיסא לאידך או

 וזה '.כו פה וגם' כו גנבתי גנב הנה כי, בבור שמוני חנם לא כי באמור אותי בהזכירך פנקסי

 אם כי, בו שאדבר זולתי חטא לא אך מזכיר אני חטאי את הוא לאמר שראוי מה, פה יאמר

 שם כי הטבחים לשר עבד שהוא במה אלא, שם אסור ולא, במשמר כמונו כלומר אתנו ושם

 ליוסף שחטא במה הכביד דרכו פי ועל. הנפש על חטא לא כי במשפט מלך ידי על ולא. ביתו
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 היום עד מאז היו ימים יםישנת כי יוסף צווי עניין אל חיה כעת היה זה לפי כי ,היום באומרו

 .יותר נרגש וןוע מזכרת והוא למעלה כמדובר הזה

 

ל י ף ע  ְרֹעה ָקצ  ָבִחים אֹ ֲעָבָדיו ו יִ -פ  ט  ר ה  ר ֵבית ש  ר ָהֹאִפיִתי ְואֵ ֵּתן ֹאִתי ְבִמְשמ   : םת ש 

ְלָמה ֲחלֹום  יא ח  ָחד ֲאִני ָוהּוא ִאיש ְכִפְתרֹון ֲחֹלמֹוו נ  ְיָלה אֶּ  : נּוָחָלְמ  ְבל 

ר יב פֶּ ָבִחים ו ְנס  ט  ר ה  ד ְלש  בֶּ ר ִעְבִרי עֶּ ע  ת-רלֹו ו ִיְפּתָ -ְוָשם ִאָּתנּו נ  ֲחֹלמֹו אִ  ֲחֹלֹמֵתינּו-ָלנּו אֶּ יש כ 

 : ָפָתר

ר יג ר ָפת  ֲאשֶּ לנּו ֵכן ָהָיה ֹאִתי הֵ לָ -ו ְיִהי כ  ִני ְואֹ -ִשיב ע   : תֹו ָתָלהכ 

 

 את יזכיר ולא, במשמר אותנו ויתן לומר לו היה עבדיו על קצף באומרו כי לב לשים ראוי

 . שנית פעם אותי ואומר וחוזר להיתח לבדו עצמו

 . סימנים כך כל יפרט למה 'כו אתנו ושם אומרו ועוד

  .אתנו אומרו וכן

, חלומות פותר בקי שהוא אומר אם לי אוי, בלבו אומר, אישות בשתי נכוה היה הוא הנה אך

  :רעות שתים שיש

( שם רבה בראשית) ל"רזל גם ומה, כה עד שאיחרתי על בקי ימצא אם אשמתי שתגדל. א

 . יוצאה נפשו שראה עד הגיד שלא שאמרו

 יובא זה כל עם פן, בקי שהוא אומר לא אם לי ואוי. בדאי ואמצא לפתור בקי ימצא לא אולי. ב

 . ולכאן לכאן פנים ומראה כמסתפק עצמי אעשה כן על. בקי וימצא המלך לפני

 

 אין הלא כי, בקי חלומות פותר שהוא לומר פנים יש הנה לומר ',וכו קצף פרעה ואמר והתחיל

 ועל המשקים שר מעל האופים שר על כועס יותר שהמלך ידע כי אמר השערה דרך כי לומר

 ויותר, כאחד עבדיו על קצף פרעה הלא כי, הוא נהפוך כי, הצלה ולזה תליה פתר לזה כן

 עלי היה והמשמר, להיתח במשמר לבדי אותי ויתן הלא כי, האופים שר מעל עלי כעסו הורה

 .האופים שר ואת אותי במשמר וזהו, האופים שר מעל יותר

 

ָחד ֲאִני ָוהּוא ִאיש  יא ְיָלה אֶּ ְלָמה ֲחלֹום ְבל  ח   : נּוָחָלְמ  ְכִפְתרֹון ֲחֹלמֹוו נ 

 בלילה חלום ונחלמה הנה כי, הזמן לפי שפט או ששיער לומר אין החלום זמן השערת על וכן

 לזה כה עד הזכרתי לא למה כן אם תאמר ואם. חכמה בו היות שיורה באופן ,והוא אני אחד

 חלומו כפתרון איש הלא כי, בפתרון צדק מחכמה לא כי שאפשר אחרת בחינה יש הנה אמר

 ראה וזה, פרעה כף על הכוס את נותן ראה זה כי, פתרונו חלם ממנו איש כל כמעט כי חלמנו

 .בפשיטות פתר הדברים פי שעל ואפשר, ראשו מעל אוכל העוף
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ר יב פֶּ ָבִחים ו ְנס  ט  ר ה  ד ְלש  בֶּ ר ִעְבִרי עֶּ ע  תָלנּו -רלֹו ו ִיְפּתָ -ְוָשם ִאָּתנּו נ  ֲחֹלמֹו אִ  ֲחֹלֹמֵתינּו-אֶּ יש כ 

 : ָפָתר

 לא חלמין מפשר להיות הלא כי, לו היה הוא מקרה אם כי פתר מחכמה שלא סברא ועוד

  :בחינות מארבע לאחד יבצר

 . חכמה בהשערת החלום כוונת אמיתת אל כיוון חכמתו וברוב גדול חכם להיותו. א

 . כישוף ידי על או. ב

 . תאלוהי נבואה ידי על. ג

 . עליו נגזר אשר וכל אחד כל מולד וירא שישקיף אצטגנינות ידי על. ד

 אתנו ושם הלא כי יתכן לא גדולה חכמה על כי, מהן אחת אליו חסיינ לא אלה מכל הנה, אמר

 הלא כי, כישוף מפאת לא וגם. שנה ארבעים עד לפחות בנער נמצאת גדולה חכמה ואין נער

 התבודדות מקום שם אין הלא כי, הוא נביא לא וגם. כמצרים ביניהם כישוף שאין, עברי הוא

 לא וגם. התבודדות מדרך משולל מקום הטבחים לשר עבד הוא כי, זו השגה אל

 על ןייולע ממנו אחד כל מולד לדעת להיתח ודורש חוקר היה כן אם הלא כי, באצטגנינות

 .לנו ויפתר ומיד לו ונספר אם כי עשה לא זה אך, כך אחר ויפתר, מולדתו כוכב משפט

 

 נא ספרו פתרונים לאלוהים, אליהם אמר יוסף הלא כי, כיזב ושקר דבר הסתיר דרכו פי ועל

 אם חלומך לו ספרת איך, לו לאמר המלך יכול ובזה. שיספרו שאל לא אומן בקי הוא ולולא, לי

. המלך אל חטאת כן ואם, הוא בקי כי לו תספר ממך ושאל הוא חלומות פותר כי שידעת לא

 '.כו לנו ויפתר כי היה מקרה התחברות מחמת מעצמנו כלומר 'כו אתנו ושם ואמר שינה לזה

 אין פתר איך כן ואם', כו וכישוף חכמה לפתור השגה מיני ארבע שולל הנך המלך יאמר ולבל

 הראה בעינו שראה מה כי אפשר כי פתר כחלומו איש אמר לזה. רבה השגה על רק זה

, כנו על שישוב אמר פרעה כף על הכוס את נותן ראה זה, פתר אחד כל כחלום כי, באצבעו

 .ראשו מעל בשרו העוף ויאכל שיתלה אמר ראשו מעל אוכל שהעוף וזה

 

ר יג ר ָפת  ֲאשֶּ לָלנּו ֵכן הָ -ו ְיִהי כ  ִני ְואֹ -ָיה ֹאִתי ֵהִשיב ע   : תֹו ָתָלהכ 

, לפני יובא ולמה תזכירנו למה חכמתו מהביל אתה כך שכל איפה כן אם המלך יאמר ולבל

 היה כן לנו פתר כאשר ויהי הלא כי ידיעה אליו חסייל בחינה יש זה לעומת הנה אמר לזה

 איך, כאמור במשמר להיתח נתן שאותי וגם והובש היה שהקצף אחר כי והוא ',כו השיב אותי

 על אוכל העוף שראה במה והלא, תלה ולזה כנו על השיב לזה, קצוות שתי לדון לבו אל נתן

 קצה סוף עד לפתור בייחו ולא פרעה מאכל מכל שבו בסל אוכל שהיה רק אמר לא ראשו

 .לבו חכם כי קצת יורה אך, חברו מפתרון אחרון

 

 פרעה את המשקים שר וידבר אומרו לפרש אפשר, יוסף בידיעת מסתפק שהיה זה ולפי

 אלא בדברי ודאי רואה איני הנה, דבר מלהגיד שאיחר מה על כמתנצל אמר כי, שהוא ,לאמר
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 בצע ומה תועלת בו אין שאולי, מסתפק אני יוסף בידיעת המלך בתועלת אך ,חטאי הזכרת

 מה פרעה את המשקים שר וידבר יאמר וזה. למלך תועלת ודאי שאין מה על וןוע בהזכיר

 .ספק הוא השאר כי מזכיר אני חטאי את כי ספק בלי לאמר שהוא

 

 ואותו כני על השיב אומרו וכן, קצפת אמר ולא לנוכח שלא קצף פרעה אומרו נדקדק ואם

 היה, הפה אחר הולכים שהחלומות יוסף אל שחוזר( ב נה ברכות) ל"רז אמרו כן שעל, תלה

 חטאו הזכיר לבל המלך עם לדבר זולתו עם המשקים שר דבר כי, לאמר אומרו לפרש אפשר

 אל ומאמרו ,לאמר פרעה אלש מי אל המשקים שר וידבר אמר לזה. בפיו המלך בפני

 הוא למלך שתאמר ומה, בעצמו הוא ידבר לא כן ועל מזכיר אני חטאי את הנה הוא השליש

 .ענייןה סוף עד' כו קצף פרעה כי

 

, במקרה שפתר לדון ופנים, לפתור חכמה לו שהיה לשפוט פנים שהראה שכתבנו במה או

 אחריו וישלח חכם שהוא יאמר אם, לו שיראה מה שיאמר פרעה אל הדבר נשאר כן אם והיה

 הוא לאמר פרעה אל שנשאר דברים המשקים שר וידבר יאמר וזה. ויניחנו היה מקרה או

 '.כו חטאי את ואמר דבריו לדבר והתחיל, כמסתפק היה המשקים שר כי, הגזירה

 

ת יד ְרֹעה ו ִיְקָרא אֶּ ח פ  לֵ בֹור ה  -ֹוֵסף ו ְיִריֻצהּו ִמןי-ו ִיְשל  ח ו ְיח  ל  לף ִשְמֹלָתיו ו  ו ְיג   : ְרֹעהפ  -ָיבֹא אֶּ

 לו שיקראו אמר לא כי, יראנו מטרם פרעה בעיני יוסף חן את נתן איך יתברך הוא לנו הורה

 .כבוד דרך יוסף את רק, המשקים שר כדברי עבד עברי הנער את

 

 ויחלף ויגלח, עצמו שקישט המלך בעיני הוא טוב כי יוסף ידע במה לב לשית ראוי והנה

 . במשפט ויעמידהו אדונתו מעשה למלך נודע פן חש ולא, שמלותיו

 . שמלות וחלוף בגלוח אחריו המלך שלוח אחר יתעכב ראוי שאין ועוד

  :דברים שני ראה הנה אך

 את ויקרא וזהו, הוא גם אדוניו את יקרא גבירתו דבר על ואם, לבדו אותו רק קראו שלא .א

 . יוסף

 שימהר הבור מן ויריצוהו וזהו, בלבד הבור מן לצאת רק פרעה אל אולב הריצוהו לא כי .ב

 להוציא הוא המלך נחיצות הנה אמר אז, פרעה אל ילך לאטו כך אחר אך, ממסגר לצאת

 '.כו ויגלח כן על, באו טוב יום על כן ואם, עלי לו צר כי נפשי ממסגר

 

ל טו ְרֹעה אֶּ ר פ  ְמִּתי ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתֹו ו ֲאִני ָשמ  ֵסף ֲחלֹום יֹו-ו יֹאמֶּ יָך ֵלאֹמר ִּת ְעִּתי עָ ָחל  ע לֶּ ְשמ 

 : ֲחלֹום ִלְפֹּתר ֹאתֹו

ת טז ן יֹוֵסף אֶּ ע  ת אלוהיםְרֹעה ֵלאֹמר ִבְלָעָדי פ  -ו י  ְר -י ֲענֶּה אֶּ  : ֹעהְשלֹום פ 
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 ל"ז שאמרו כמו ,לפרעה אותם פותר ואין למעלה כאומרו לי אותו אין ופותר אמר לא

 פתרו הלא יוסף יאמר פן ראייו זחל כן על. לפרעה לא אבל היו פותרים( ו פט רבה בראשית)

 כבר שהיה מה כי ואפתור שאחזור מה יסכון ומה. הפה אחר הולכים החלומות וכל חכמיך לך

 .כלל אותו אין ופותר ואמר לו כיחש כן על, הוא

 

 . לזולת לאמר אינו כי לאמר אומרו אל לב לשים וראוי

 . צודק בלתי הוא לאמר פרעה אל אומרו יוסף בתשובת וכן

 . לפותרו עתיד היותו עם, בלעדי אומרו וגם

 . זו הייענ היא מה יענה אלוהים אומרו וכן

 כי אני עתה גם ומה, אותו פותר אחד גם אין חכמיך שכל אחר יוסף יאמר פן פרעה חש אך

 רוח הלך הדרך איזה אלי נודע לא כלומר ,לאמר עליך שמעתי ואני אמר כן על. אנכי נער

 חלום תשמע לאמר ראוי עליךש שמעתי סתם אך, כחך ובמה, אותך לדבר מאתם חכמה

 ואחרי חכמותם בחינות פי על בו ןיילע חלום ששומעים אחרים חכמים כדרך ולא ,אותו לפתור

 .יפתרו כן

 

ת טז ן יֹוֵסף אֶּ ע  ת אלוהיםְרֹעה ֵלאֹמר ִבְלָעָדי פ  -ו י  ְר -י ֲענֶּה אֶּ  : ֹעהְשלֹום פ 

 המדע הוא בלעדיש הוא לאמר שראוי מה אדרבה כלומר בלעדי לאמר ואמר יוסף והשיב

 . הזה

 לא והמה ,יענה אלוהים כי הוא הלא, חכמיך ידעו שלא דבר אגיד איך כן אם תאמר ושמא

 .פרעה שלום למען אם כי למעני יעשה עצמי אשבח לא וגם. יעבדוהו לא כי, בם דבר םאלוהי

 .למלכות כבוד לחלוק דבר וכה

 

ל יז ְרֹעה אֶּ ֵבר פ  לי-ו ְיד  ֲחֹלִמי ִהְנִני ֹעֵמד ע  ְיֹארְש -ֹוֵסף ב  ת ה   : פ 

ְיֹאר ֹעֹל-ְוִהֵנה ִמן יח ר ו ִּת ה  ע ָפרֹות ְבִריאֹות ָבָשר ִויֹפת ֹּתא  ב  יָנהת שֶּ  : ָבָאחּו ְרעֶּ

ע ָפרֹות  יט ב  רְוִהֵנה שֶּ לֹות ְוָרעֹות ֹּתא  ן ד  ֲחֵריהֶּ ּקֹו ְמֹאד ֲאֵחרֹות ֹעלֹות א  ָרִאיִתי -ת ָבָשר לֹאְור 

רֶּ -ָכֵהָנה ְבָכל ִים ָלֹרע  אֶּ  : ץ ִמְצר 

ָפרֹות ָהִראֹשנֹו כ ע ה  ב  ּקֹות ְוָהָרעֹות ֵאת שֶּ ָפרֹות ָהר  ְלָנה ה   : תְבִריאֹ ת ה  ו ּתֹאכ 

ל כא ָנה -ו ָּתבֹאָנה אֶּ ע ִכיוְ ִקְרבֶּ ל-לֹא נֹוד  ָנה ּו-ָבאּו אֶּ אֲ ִקְרבֶּ ע כ  ן ר  ְרֵאיהֶּ ְּתִחלָ מ  ר ב   : ה ָוִאיָקץשֶּ

ָחד ְמֵלֹאת  כב ע ִשֳבִלים ֹעֹלת ְבָקנֶּה אֶּ ב  ֲחֹלִמי ְוִהֵנה שֶּ א ב   : תֹטבֹווְ ָוֵארֶּ

חֲ  כג ּקֹות ְשֻדפֹות ָקִדים ֹצְמחֹות א  ע ִשֳבִלים ְצֻנמֹות ד  ב   : םיהֶּ רֵ ְוִהֵנה שֶּ

ֹטבֹות וָ  כד ִשֳבִלים ה  ע ה  ב  ֹּקת ֵאת שֶּ ד  ִשֳבִלים ה  ְעןָ ה  רו ִּתְבל  ל ֹאמ  ְרֻטִמי-אֶּ ח  ִגיד ִלים ְואֵ ה   : ין מ 

 

 , פרעה סיפור אל התורה מספור םיישינו כמה החלום שנותיה אל לב לשית ראוי

  ,היאור על עומד נאמר למעלה כי
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  .היאור שפת על אמר ופרעה

 

  ,מרעה יפות נאמר למעלה

  .תואר יפות ולמטה

 

 ,היאור מן אחריהן עולות נאמר ולמעלה

 . היאור הוזכר לא ולמטה

 

  ,בשר ודקות מראה רעות רק אמר לא למעלה

 . לרוע' כו ראיתי לא מאד תואר ורעות דלות ואומר מפליג ולמטה

 

  ,תואר ולמטה מראה ולמעלה

 . כלל למעלה הוזכר לא 'וכו קרבנה אל ותבאנה פסוק וכל

 

  ,שנית ויחלום וישן אמר ולמעלה

 . כאחת היה הכל כאילו בחלומי וארא אמר ולמטה

 

  ,בריאות נאמר ולמעלה

 . מלאות ולמטה

 

  ,צנומות אמר למעלה

 . נאמר לא ולמטה

 

  ,והמלאות הבריאות אומר למעלה

 .הטובות ולמטה

 

 הכתוב ככל החלום נוסח חכמיה כל ואת מצרים חרטומי כל את סיפר פרעה הנה אמנם

 דעת שהיה אלא. ככתבו הנזכר החלום כל את שהוא להם פרעה ויספר כאומרו, למעלה

 ולא חלומו את אומרו וזהו, הפתרון ידע שלא אלא הקודם עניין הוא השבלים שחלום פרעה

 להיות אחד חלום וקראם סיפר שנים כי, השני לרבות את שאמר אלא, חלומותיו את אמר

 פותר ואין וזהו נםיבעני נפרדים המה ששנים אם כי לבם כן לא המה אך. בעיניו אחד עניין

 אומרים היו כי, לפרעה לא אבל היו פותרים( שם) לברכה כרונםיז שאמרו מה והוא. אותם

 אתה אפרכיות שבע כובש אתה אפרכיות שבע, קובר אתה בנות שבע מוליד אתה בנות שבע

 .פתרונם לו ערב ולא, מאבד
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ל יז ְרֹעה אֶּ ֵבר פ  לי-ו ְיד  ֲחֹלִמי ִהְנִני ֹעֵמד ע  ְיֹארְש -ֹוֵסף ב  ת ה   : פ 

 להרחיק לחכמיו סיפר מאשר החלום בלשון שינה, כחכמיו יוסף לו יפתור פן מפחדו והנה

, בנות שבע היו כי מצרים חכמי בלב הכניס מי בלבו פרעה אמר כי והוא. יוסף מלב פתרונם

 שמתחת אלא זה אין אמרו, פרות שבע עולות היאור ומן היאור( שפת) על אמרתי מאשר

 מראה יופי ואין מראה יפות להם אמרתי מאשר וכן. בנות שבע יצאו ליאור הדומה זרעו שטף

 שנראה מראה יפות מאומרי כי אמרו כן על ,תואר יופי רק, אדם בבני כאשר בפרות צודק

 היופי הקדמתי מאשר וכן. בנות הוא הפתרון כי אומר גזרו, אדם בני יופי מעין בם שראיתי

 ואחר, התואר אל להיתח להביט שמנות בפרות המביט דרך אין אשר, בשר בריאותל מראה

. השומן אל כך ואחר המראה אל אדם מביט ראשונה בהבטה כי, אדם בבני רק, השומן אל כך

 רק צודק בריאות לשון ואין וטובות בריאות להם אמרתי הלא פרעה אמר השבלים בחלום וכן

 ולכן בריאות מעין בחלומי אלי מתדמה שהיה חשבו כן על בלבו אמר, בשבלים ולא אדם בבני

 לו יפתור פן מדבר מדאגה, יוסף אל החלום לספר בבואו פרעה עשה מה כן על. בבנות פתרו

, אותם שינה, כך לפתור חכמיו בם שנתלו חושש שהיה הדברים כל כן על, בבנות הוא גם

, יצמח שמתחתיו זרעו יאור שטף על יפתור בל היאור שפת על אמר היאור על אומרו ובמקום

 .כלל היאור מן הזכיר לא הרעות בפרות וכן

 

ְיֹאר ֹעֹל-ְוִהֵנה ִמן יח ר ו ִּת ה  ע ָפרֹות ְבִריאֹות ָבָשר ִויֹפת ֹּתא  ב  יָנהת שֶּ  : ָבָאחּו ְרעֶּ

 בבני רק צודק הבלתי מראה ולא, תואר ליוסף הזכיר למעלה יפות שהזכיר מקום בכל וכן

 ולא שינה השבלים בחלום וכן .תואר יפות כך ואחר בשר בריאות להיתח הזכיר וכן. אדם

 .מלאות רק בריאות הזכיר

 

 כי והוא, האיפכריות פתרון גם לשלול כן גם עשה בנות השבע פתרון דבר על עשה וכאשר

 פרות אוכלות פרות שראה אלא', כו אפרכיות שבע לומר החרטומים את הכניס מי אמר

 םייח האחרות את ואיפרכיות, יאמץ מלאום לאום אם כי זה אין אמרו, שבלים אוכלים ושבלים

 כמה כי, כנודע, ממנו שיתפרנסו הוא היאור מן ואומרו. אלו את אלו יותוהמלכ כדרך יבלעו

 רבים אנשיהם היות ועל. סופו עד מראשיתו ההוא היאור מהלך דרך מתפרנסות מדינות

 אצל ותעמודנה אומרו יצדק וכן. בשר ומלאות ובריאות מראה יפות אומר היה ודשנים

 במה צורך מה כן לא שאם, לאלו אלו סמוכות יהיו האפרכיות כי שהוא להם נראה ,הפרות

 את כבשו חלושות היו הכובשות שהאפרכיות גם כי הוא אך, הבריאות אצל היותן לו שהראו

 ככה יוסף לו יפתור לשלא כן על. ומובאיהם מוצאיהם ידעו כי, סמוכות להיותן וטובות המלאות

 .הפרות אצל ותעמודנה למעלה שאמר מה השמיט עשה מה כן על, לו יערב לא כי
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ר יט לֹות ְוָרעֹות ֹּתא  ן ד  ֲחֵריהֶּ ע ָפרֹות ֲאֵחרֹות ֹעלֹות א  ב  ּקְמאֹ  ְוִהֵנה שֶּ ָרִאיִתי -לֹא ֹות ָבָשרד ְור 

רֶּ -ָכֵהָנה ְבָכל ִים ָלֹרע  אֶּ  : ץ ִמְצר 

 את להרחיק כן על, הטובות השבעה את יכבשו אפרכיות ששבעה לדון שהביאם מה עיקר

 הפליג, בשבלים בין בפרות בין החלישות להזכיר כשהגיע עשה מה הפתרון מזה יוסף

 אומרו וזהו. הטובות לכבוש כח להם שיהיה לידון בשכלו יעבור לבלתי בתכלית בחולשתן

 לב על יעלה שלא באופן לרוע מצרים ארץ בכל כהנה ראיתי לא מאד תואר ורעות דלות

 דבר יהיה בפתרון כי צנומות הוסיף בשבלים וכן. האחרות את לכבוש כח בהן שיהיה לפתור

 .לכבוש כח משולל

 

ל כא ע ִכיִק -ו ָּתבֹאָנה אֶּ ָנה ְולֹא נֹוד  לאּו בָ -ְרבֶּ ָנה ּו-אֶּ ְּתִחלָ ִקְרבֶּ ר ב  ֲאשֶּ ע כ  ן ר  ְרֵאיהֶּ  .ה ָוִאיָקץמ 

 על, הטובות לכבוש הרבה החלושות נעזרו השמים מן אולי כי לומר אפשר היה עדייןש ומפני

 ומראיהן' כו נודע ולא קרבנה אל ותבאנה למעלה האמור על ואמר הוסיף זה גם לשלול כן

 ימלאו שלא אפשר אי עויינסת השמים מן כי שנאמר גם כי, זה גם לשלול להיבתח כאשר רע

, קרבנה אל באו כי נודע שלא גדר עד הקודמת החולשה בם שארית ולא המלאות מהטובות

, בהמתם וכל ינםיוקנ ומקניהם והעבדים והרכוש והשביה והשלל הבזה מכל כלל יעדיפו שלא

 .האיפרכיות על לפתור מקום יהיה שלא באופן. להיבתח כאשר אחריהם חלושים ויהיו

 

ֹטבֹות וָ  כד ִשֳבִלים ה  ע ה  ב  ֹּקת ֵאת שֶּ ד  ִשֳבִלים ה  ְעןָ ה  רו ִּתְבל  ל ֹאמ  ְרֻטִמי-אֶּ ח  ִגיד ִלים ְואֵ ה   : ין מ 

 תעלה ואשר הם גם בפיהם מה ונראה יחד ונעמדה חכמיך את נא קרא יוסף יאמר ולבל

 ואמר החליט כן על, באיפרכיות או בבנות מהםיע יסכים פן פרעה ראייו, האמת הוא ההסכמה

 לבדך ואתה מהםיע להתווכח דבר בפיהם אין כלומר לי מגיד ואין החרטומים אל ואומר

 .תדבר

 

ל כה ר יֹוֵסף אֶּ ר הָ פ  -ו יֹאמֶּ ָחד הּוא ֵאת ֲאשֶּ ְרֹעה אֶּ ְרֹעהה ִהגִ ֹעשֶּ  אלוהיםְרֹעה ֲחלֹום פ   : יד ְלפ 

ֹטֹבת  כו ע ָפֹרת ה  ב  ֹטבֹ שֶּ ִשֳבִלים ה  ע ה  ב  ע ָשִנים ֵהָנה ְושֶּ ב  ב  שֶּ ָחד ים ֵהָנה ֲחלֹוע ָשנִ ת שֶּ ם אֶּ

 : הּוא

ע ָשִנים הֵ  כז ב  ן שֶּ ֲחֵריהֶּ ּקֹות ְוָהָרֹעת ָהֹעֹלת א  ָפרֹות ָהר  ע ה  ב  ע וְ ָנה ְושֶּ ב  ֵרקֹות ִשֳבִלים הָ ה  שֶּ

ע ְשֵני ָרעָ  ב  ָּקִדים ִיְהיּו שֶּ  : בְשֻדפֹות ה 

ל כח ְרִּתי אֶּ ר ִדב  ָדָבר ֲאשֶּ ר הָ פ  -הּוא ה  ְרָאה אֶּ  אלוהיםְרֹעה ֲאשֶּ ה הֶּ ְרֹעה-תֹעשֶּ  :פ 

ע ָשִנים ָבאֹות ָשָבע ָגדֹול ְבָכל כט ב  ץ ִמְצָרִיםאֶּ -ִהֵנה שֶּ  : רֶּ

ח ָכל ל ן ְוִנְשכ  ֲחֵריהֶּ ע ְשֵני ָרָעב א  ב  ץ ה  -ְוָקמּו שֶּ רֶּ ץ-תה ָהָרָעב אֶּ ִים ְוִכלָ ִמְצָר ָשָבע ְבאֶּ  : ָהָארֶּ

שָ -ְולֹא לא ע ה  ֲחֵריִיָּוד  הּוא א  ץ ִמְפֵני ָהָרָעב ה   : ֹאדָכֵבד הּוא ְמ -ֵכן ִכי-ָבע ָבָארֶּ

ל לב ֲחלֹום אֶּ ל ִהָשנֹות ה  ֲעָמִים ִכי-ְוע  ְרֹעה פ  ָדָבר ֵמִעם הָ -פ  ֵהר הָ  אלוהיםָנכֹון ה   אלוהיםּוְממ 

ֲעשתֹו  : ל 
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  :יקשה הנה

 אחר או לפתור החילו שקודם ומהראוי, לפתור מתחיל, הוא אחד פרעה חלום באומרו. א

 . הפתרון בתוך ולא ,לפרעה הגיד עושה אלוהיםש מה, יאמר, הפתרון

 . הראה עושה האלוהים אשר ואומר שנית חוזר למה. ב

 . להוראה מהגדה שנותו. ג

  .הדבר הוא באומרו מהפרטים האחד על כך ואחר, החלום כללות על להיתח אומרו. ד

 . השני בפסוק שנית פעם אחד חלום אומרו. ה

 מפרש וברביעית, הנה שנים שבע רק, רעב או שבע הם אם פירש לא החלוקות בשלש כי .ו

  .רעב שני שבע יהיו ואומר

 שאחר ולא, השאר בכל וכן, הנה שבע שני שבע הטובות פרות שבע הכל ביאר לא למה. ז

 '. כו גדול שבע באות שנים שבע הנה ואמר התחלה אל שב רעב שני שבע שביאר

 הטובות בפרות למה ,הקדים שדופות הרקות סימניהם כל הזכיר הרקות שבשבלים כמו .ח

 . בלבד הטובות רק, והבריאות המראה יפות אמר לא

 . הוא אחד ופעמים שנותיה אומרו כי, כפל למה, פעמים' וכו החלום השנות ועל אומרו. ט

 .הם דברים שני כי לעשותו האלוהים ממהרוש נכון שהוא יראה איך. י

 

 

 אך, לזה זה יתדמו כי הוא אחד והשבלים הפרות חלום כי לדון מקום היה הנה אמנם

. הם עניינים שני כי לדון מקום יש שנית וחלם בינתיים הקיץ מאשר וגם חלומות שתי מהצטרך

 ואמר דבריו פתח בזה היחל כן על. בדבריהם כנרמז לחכמיו פרעה בין היה ההפרש וזה

 . שבלים ושל פרות של הוא אחד פרעה חלום

 האלוהים אשר כי הוא הלא, בראשון די והיה השני הראוני למה איפה כן אם תאמר ושמא

 הוא הפתרון לך הוגד כך ואחר חלום ראית בראשונה כי. בשני הגיד, בראשון ורמז, עושה

 .רעב ורקותן, שבע השבלים מלוי כי. בפשיטות ורעב שבע שהוא השני חלום

 

ֹטבֹ  כו ִשֳבִלים ה  ע ה  ב  ע ָשִנים ֵהָנה ְושֶּ ב  ֹטֹבת שֶּ ע ָפֹרת ה  ב  ב  שֶּ ָחד ים ֵהָנה ֲחלֹוע ָשנִ ת שֶּ ם אֶּ

 : הּוא

 אלא בשר יש הפרות ובכחש, כלל להם אין השבלים בריקות הלא כי, יתכן לא תאמר ושמא

 שלא באופן, לגמרי כל חוסר יורה וזה מועטים מזונות יורה זה רעב סימן הוא ואם, מעט שהוא

 שהפרות רוחך על יעלה אל לומר ,הוא אחד חלום' וכו פרות שבע אמר לזה. המה אחד

 רק, הוא כן לא כי, מועט מזון על יורו שהרעות באופן, השבלים וכן השבע אל רמז הם הטובות

 זה דרך ועל, השבלים וכן ,הנה שנים שבע רק, המזון מציאות אינן הטובות הפרות שבע

 הוא הכחש וכן, בריאות והיותן תואר היפות הוא השבע כן ואם .הנה שנים שבע הרעות
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. הפרש אין כי הוא אחד חלום ובזה, שבע שהם השנים הן הכחושות הפרות ומציאות. הרעב

 ויפות שמנות שהם שיתרונן, כלומר, שנים שבע הם עצמותן הטובות פרות שבע אמר וזה

, ובריאות מליאות והיותן, כלומר ,הנה שנים שבע הטובות השבלים וכן. השבע הוא, תואר

 .הוא אחד חלום שבזה באופן, השבע הוא

 

ע ָשִנים הֵ  כז ב  ן שֶּ ֲחֵריהֶּ ּקֹות ְוָהָרֹעת ָהֹעֹלת א  ָפרֹות ָהר  ע ה  ב  ע וְ ָנה ְושֶּ ב  קֹות ָהֵר ִשֳבִלים ה  שֶּ

ע ְשֵני ָרָעב ב  ָּקִדים ִיְהיּו שֶּ  : ְשֻדפֹות ה 

 שבע הרקות פרות שבע גם כי בזה יתכן, השנים הן שהפרות שאמרתי בזה, ואמר ופירש

 שלא בזה יכריח ומי. בלבד הכחש רק, הרעב סימן עצמן הרקות הפרות שיהיו ולא, הנה שנים

 השבלים ושבע כי הוא הלא. לגמרי רעב ולא מועט מזון אל סימן הכחושות הפרות יהיו

 הריקות כי ,רעב שני שבע יהיו רק המזון מועטי שיהיו לומר אין הקדים שדופות הרקות

 צנומות הזכיר לא כן על .הרעות פרות פירוש הוראת וזהו, כלל בהם נשאר אין ושדופות

 אלא גרגרים שיש הוא צנומות כי, שקר והיה למעלה נזכר שלא מלבו פרעה שבדה מה שהוא

 .בעצם הרעב שהוא לגמרי רקות היה כי ידע והוא זמנם קודם שנתקשו

 

ל כח ְרִּתי אֶּ ר ִדב  ָדָבר ֲאשֶּ ר הָ פ  -הּוא ה  ְרָאה אֶּ  אלוהיםְרֹעה ֲאשֶּ ה הֶּ ְרֹעה-תֹעשֶּ  :פ 

 מזון שני שבע יהיו הרקות והשבלים, מהפרות השבלים חלום ילמד אדרבה תאמר ושמא

 פרעה אל דברתי אשר הדבר הוא הלא כי, אפשר אי זה אמר לזה. ממש רעב ולא מועט

 הראה בפרות חלמת מאשר עושה האלוהים אשר כי 'וכו הראה עושה האלוהים אשר

, מהראשון השני חלום ילמד איך הפרות פתרון הם שהשבלים אחר כן ואם, השבלים בחלום

 למה, הגיד אמר ולא הראה ואמר. הראשון פירוש להראות בשני בא יתברך שהוא אחר

 שבחלום ורעב שבע שהם בחינות שתי כי, והרעב השבע החלום חלוקת כל על דבר שלמעלה

 לא המלאות בחלוקת כי והוא, ברקות ורעב המלאות בשבלים שובע שהוא בשני הגיד הראשון

 רעב הוראת הוא הרקות אך. בינוני שבע או בלבד רעב העדר אפשר כי גדול שבע יחויב

 אך. שבע מציאות הוראת מהשני יבצר שלא הגיד אמר למעלה כן על, באצבע כמראה בעצם

 היא כי, הראה אמר רעב שני שבע הםש הרקות שבליםמה השנית החלוקה על שידבר עתה

 .רעב על בעצם הוראה

 

ע ָשִנים ָבאֹות ָשָבע ָגדֹול ְבָכל כט ב  ץ ִמְצָרִיםאֶּ -ִהֵנה שֶּ  : רֶּ

 מלפרש שנשאר מה אל חזר, הרקות מהשבלים המפורש מן סתום שילמד אומרו ואחר

 מה לפרש בא עתה ,הנה שנים שבע הטובות פרות ששבע רק למעלה פירש לא כי, למעלה

 '.כו גדול שבע באות שנים שבע הנה ואמר ,ובריאות מראה יפות הוא

 

ח ָכל ל ן ְוִנְשכ  ֲחֵריהֶּ ע ְשֵני ָרָעב א  ב  ץ -ְוָקמּו שֶּ רֶּ ָשָבע ְבאֶּ תה  ץ-ִמְצָרִים ְוִכָלה ָהָרָעב אֶּ  : ָהָארֶּ
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 ודענ ולא ועל'. כו ונשכח אמר', כו ותבלענה וכן' כו שבע את' כו הפרות ותאכלנה עניין ועל

  'כו באו כי

 

 - אמר

שָ -ְולֹא לא ע ה  ֲחֵריִיָּוד  הּוא א  ץ ִמְפֵני ָהָרָעב ה   : ֹאדָכֵבד הּוא ְמ -ֵכן ִכי-ָבע ָבָארֶּ

 

ל  ללב ְוע  ֲחלֹום אֶּ ְרֹעה פ  -ִהָשנֹות ה  ָדָבר ֵמִעם הָ נָ -ֲעָמִים ִכיפ  ֵהר הָ ּו אלוהיםכֹון ה   אלוהיםְממ 

ֲעשתֹו  : ל 

 פעם החלום נשתנה למה כן שאם קשה הוא אחד חלום כי זו הנחה לפי הלא כי הרגיש ועתה

 מספיק היה הראשון עניין והגדת פתרון השני כי למעלה לאמור גם כי. בשבלים ופעם בפרות

 . לפרשו אולב השני שיצטרך פרות ולא השבלים חלום להימתח יהיה

 . שנית פעם וחלם לישן וחזר שהקיץ, פעמים בשני היות ועוד

 . שבלים ופעם פרות פעם, שינוי שהיה, החלום שנותיה ועל :אמר האחד על

 . פעמים :אמר השנית ועל

 שבלים היו אם כי והוא, הדבר נכון כי הוא בלבד שבלים היה ולא שנשתנה מה כי הוא הלא

 לו שיש חלום ככל רק, כפשוטו שיהיה ולא, לו דומה דבר על אותו לפתור יבקשו אולי בלבד

 אך. אמתי הפתרון איזהו בקרבך נדון תהיה, הפותרים דעת אל נשאר הפתרון והיה פתרון

 ופירוש והגדה פתרון הוא שהשני רק זה אין, שבלים של בא כך ואחר פרות של שקדם עתה

 זה כי שהוא הדבר נכון כי וזהו. פתרון עליו שיהיה ולא, ורעב שבע, כפשוטו והוא, ראשון של

 עצמו שהוא םאלוהיה מאת הוא עתה כי, אחר פתרון ואין, נכון הוא ורעב משבע שאמרתי

 שהיה ומה. הדבר נכון כי וזהו, אדם בני פותרי מאת ולא ואמת הנכון שהוא בחלומך לך פתר

 לנחץ ברצותו המלך כדרך, לעשותו האלוהים ממהר כי הוא, פעמים בשני שהיה ,פעמים

 .לאומרו מיד שנית פעם וחוזר אחד פעם אומרו הדבר

 

 תדע למען הוא, בלבד הפרות חלום היה ולא בשבלים כך אחר שנשתנה מה ,העניין שעור או

 בא םאלוהיה מאת בשינוי כי, בפתרון נבוך תהיה ולא האלוהים מאת שפתרתי הדבר נכון כי

 שחוזר כמלך לעשותו האלוהים וממהר כי הוא, לבדו השני ולא פעמים שהיה ומה. הפתרון

 .אותה לנחץ גזרתו ואומר

 

 הוא, הראשון מספיק והיה, שבלים כך ואחר פרות להיתח הדבר שנשתנה מה ,יאמר או

 מה כל כי והוא. התחתונים מכחות כוזב חלום ולא האלוהים מאת הוא ואמת נכון כי להורות

 כך אחר ונתגלה בפרות במכוסה בא כן, ומתגלה והולך מכוסה הוא האלוהים מאתש

 היותו ועל. יבולע עד כך אחר ומתכסה שמתגלה תחתונים שמכחות דותימ הפך, בשבלים

 .כבקודם 'כו ממהר כי על הוא פעמים
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ְרֹעה ִאיש ָנבֹון ְוָחָכם  לג ָּתה ֵיֵרא פ  לְוע  ץ ִמְצָר -ִויִשיֵתהּו ע  רֶּ  : ִיםאֶּ

ל לד ְרֹעה ְוי ְפֵקד ְפִקִדים ע  ה פ  ץ ְוחִ -י ֲעשֶּ תָהָארֶּ ץ ִמְצר  -ֵמש אֶּ רֶּ ב  אֶּ שָ ִים ְבשֶּ  : ָבעע ְשֵני ה 

ת לה שָ -ָכל-ְוִיְקְבצּו אֶּ ל ה  ה ְוִיְצְברּוֹאכֶּ ָבֹאת ָהֵאלֶּ ֹטבֹות ה  ת י דבָ -ִנים ה  ח  ְרֹעה ֹאכֶּ -ר ּת  ל פ 

ָעִרים ְוָשָמרּו  : בֶּ

ר ִּתְהיֶּי לו ע ְשֵני ָהָרָעב ֲאשֶּ ב  ץ ְלשֶּ ל ְלִפָּקדֹון ָלָארֶּ ץ ִמ ןָ בְ ְוָהָיה ָהֹאכֶּ רֶּ ץ ִתָכֵרת ָהאָ -ְצָרִים ְולֹאאֶּ רֶּ

 : ָבָרָעב

ְרֹעה ּוְבֵעיֵני ָכל לז ָדָבר ְבֵעיֵני פ  ב ה   : ָבָדיועֲ -ו ִייט 

ל לח ְרֹעה אֶּ ר פ  ר רּוח  עֲ -ו יֹאמֶּ ה ִאיש ֲאשֶּ  : בֹו אלוהיםָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכזֶּ

 

  .מאד קשה הנה

  '.כו פרעה ירא לומר הכניסו ומי, אותו לפתור חלום ישמע רק, נתנוהו למלך היועץ .א

 . ונבון חכם לומר לו היה כי ,וחכם נבון אומרו. ב

 . וחכם נבון ולא משתדל איש רק צורך אין אוכל לצבור כי .ג

 . אוכל אוצר שמירת על יושת לו ודי, מצרים ארץ על יושת צורך מה. ד

 למנות כן שיעשה שאומר, וישיתהו פרעה ירא אומרו אל חוזר אם ,פרעה יעשה אומרו. ה

 ויפקד של ו"וי פקידים להפקיד שיעשה הוא ואם'. כו וישיתהו אחת פעם נאמר הרי, איש

 . יתירה

 אומר הוא כך ואחר, בר ויצברו יקבצו הפקידים כי שיורה ',כו ויצברו' כו ויקבצו אומרו. ו

 . כמאמרו הפקידים צברו לא ולמה ',כו בר יוסף ויצבור' כו אוכל כל את ויקבוץ

 לא למה וגם, וחכם נבון איש לומר לו היה כי, 'כו רוח אשר איש כזה הנמצא באומרו. ז

 . עבדיו תשובת הוזכרה

 גם לו ה' יודיע כמוהו וחכם נבון יהיה שלא לו הגיד מי', כו אלוהים הודיע אחרי אומרו. ח

 .זאת לכל דומה, הוא

 

  :לב נשית העניין אל לבא אמנם

 ירא ועתה אליו יוסף ועצת פתרונם וכל פרעה חלומות דברי כל תורה לנו סיפרה זה למה

, רוחו ותפעם חלום פרעה חלם כי יאמר די והיה, זה כל לנו יוסיף ומה יתן מה כי', כו פרעה

 הכסא רק, מצרים ארץ על ויעמידהו, חלומותיו את לו ויפתור הבור מן יוסף את ויקרא וישלח

 . פתרונם פרטי וכל החלומות דברי כל וירחיב יאריך ולא, ממנו גדל

 יאמר די היה, מצרימה ובניו יעקב ירדו ללחם רעב על כי לומר שעתיד מה אל הכנה הוא ואם

 .שמה הליכתם יספר זה ועל, לחם היה מצרים ובארץ, בארץ כבד והרעב

 

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 646                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 אוכל כל את ויצבר הארץ על השליט הוא יוסף ובהיות הלז פרעה בחלום כי ,אומר אמנם

 מה ונראה נשכיל ובזה. מתחיל אז שהיה מצרים מגלות ישראל גאולת תלויה, שנים שבע

 והוא. ד"בס במקומו נבאר כאשר, שם אותך וכלכלתי לאביו לאמור, אחיו אל יוסף מאמר עניין

, צורך לבלי יראה שם אומרו וגם, יכלכלהו שהוא לאביו לאמר ארץ דרך מיעוט זו יראה הלא כי

 . אחר במקום או שם יכלכלוהו אם לו יוסיף ומה יתן מה כי

( ו צ רבה בראשית) ל"ז שאמרו םייהמצר ערלת לכרות יוסף לב על עלה מה לב נשית וגם

 . ערלים ויניחם, כיוון רםיילג לא הלא כי, ערלתם בשר כרות עד לחם להם לתת רצה שלא

 כי, דירותיהם בלבל למה, קצהו ועד מצרים גבול מקצה לערים העביר העם את זה למה וכן

 .מאחיו גולים שם חרפת להעביר שהיה( ב ס חולין) אומרם טעם מספיק בלתי יראה הלא

 

 גזרה כאשר כי( קפד דף וישב פרשת) הזוהר ספרב ל"ז מאמרם נקדים לזה הנה אך

 אם כי עוד ולא, מהםיע שכינה גלתה כביכול, מצרימה ישראל את להגלות יתברך חכמתו

 כן ועל, כמוהו השכינה אל מרכבה להיות מוכן היה לא כי, שמה יוסף ירד מאז להם שקדמה

 ברדתם מהםיע ירדה ולא הזאת הקדימה אל צורך מה לב לשים ראוי והנה. מצרימה הורד

 . שמה

 הקימה עניין מה, צבהינ וגם אלומתי קמה והנה ,חלם אשר יוסף חלום אל לב נשית עוד וגם

 וכן. יוסף ידי על היות על תהיהי התבואה והצלחת קימת כי ספק אין אשר, ההוא צבותייוהת

 כמדובר כן שאחרי רעב שני ושבע שבע שני בשבע הרקיבה שלא וההעמדה צבותייהת

 . למעלה

 פרעה לפני יוסף על הלינו כאשר כי באומרם( ה צא רבה בראשית) ל"רז מדברי יראה וכן

, תבואתכם אתם שמרתם לא למה להם שהשיב, שימולו עד לחם להם נותן היה שלא לאמר

 עליכם גוזר היה שתרקב תבואתכם על גזר כאשר אם להם ואמר, והרקיבה שמרנו לו ואמרו

 לכם יאמר אשר כל יוסף אל לכו אם כי, תמנעו ולא המולו לכן, מתים תםייה לא שתמותו

 .אתו ה' באשר ביוסף תלויה וקיומה התבואה הצלחת כח כי הנה. תעשו

 

 אחד בכל לפתור עדיין נשאר, הכתוב ככל החלום פותרו אחרי הנה כי והוא, העניין אל ונבא

 ושמן היאור על עומד היותו חלם אשר והוא, הראשון מפרש בשני גם. אחד דבר מהחלומות

 ולא אחד בקנה עולות שבלים שהשבע שראה מה השבלים בחלום וכן. הפרות עולות היאור

 .עצמו בפני בקנה שבולת כל לעלות כדרכן קנים בשבעה

 

 חלאת ששם למה, מצרימה הגולים הנה כי, ענייןוה', כו פרעה ירא ועתה ויאמר בא כן ועל

 ממנה לצאת ועצומים מרובים שמים רחמי הוצרכו כן על, וגדולה רבה מצרים טומאת זוהמת

 לגאלם הקץ את יתברך הוא חשב כן על כי. ברשתה ילכדו כי טומאתה בתוך ויאבדו ישקעו בל

 שלא בצקם יחמץ טרם לשלחם למהר ההיא החרדה כל את ה' חרד כן ועל. בה יטמעו טרם
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 האמת חכמי עניין והוא. מיד וגאלם הוא ברוך הקדוש עליהם שנגלה עד להתמהמה יכלו

 טומאה שערי של החמשים בשער נכנסים היו מעט עוד מתעכבים היו אם כי האומרים

 .תקומה עוד להם יתהיה ולא עולם עד שם וישקעו, הקדושה שלעומת

 

 הוצרך כי(, ז א) שמות ופרשת(, כב כה) תולדות פרשת[ו(, יג טו) לך לך פרשת] כתבנו והנה

 לישראל מצרים ארץ יתהיה כן, מכסף סיגים להגות מצרפים כור כצורך לישראל מצרים גלות

 יהיו אשר כי, התורה לקבלת אותם להכין נחש זוהמת מחלאת שמה לצרפם הברזל ככור

 צרוף ככסף הם ואשר, החשך בימי המתים והם שמה וישארו מצרים בטומאת יתאחזו סיגים

 .דאמר למאן אלפים מחמשת או מאות מחמש או מחמשים או מחמשה אחד היוצאים הם הן

 סבלות תחת וישעבדם עליהם יגבר מצרים טומאת זוהמת חלאת קושי פן בסכנה היו אמנם

 . טומאתה

 

  :דברים בשני, שמה ישראל ידחו לבלתי מחשבות חשב, מאז, מרחם נואלוהי כן על

 להכניעם מצרים כח תעצר בל תרחף גוזליו על קנו יעיר כנשר למען מהםיע שכינה בשלוח .א

 היו מהשכינה לישראל אז היו אשר טובות דותי קצת שאפילו( שם) ל"רזל גם ומה, תחתיה

 . להם

 של שרו צל תחת מצרימה בבואם יסתופפו לבלתי הוא הלא יתברך הוא עשה שנית עוד

 בהם קונה היה, השר ידי על הנשפע הארץ מעבור אוכלים היו בבואם אם כי, והוא. מצרים

 עוד לצאת ודרך מקום אפס עד השתרר גם עליהם ומשתרר הולך היה לקו וקו, שליטה מאז

 . עוד יגאלו ולא עולם עד שליטתה מתחת

 

 שפע היה לא אשר מצרים ארץ בכל גדול שבע שנים שבע נתן יתברך הוא עשה מה כן על

 והבאים יעקב נמצאו יוסף באמצעות השכינה ידי על אם כי, השר ידי על ההוא השבע

 מאמר וזה. השר יד מתחת ולא השכינה ידי מתחת מתפרנסים הרעב שני שבע בימי מצרימה

 כלומר אותך וכלכלתי, מצרים כח אל ולא אלי כלומר, אלי רדה לאמר אביו אל יוסף

 בה אין אשר גושן בארץ שם יהיה וגם. השר ידי על ולא אתי אשר מהשכינה בהשתלשלותי

 ל"ז שאמרו כמו, לקחה מאז פרעה מאת לשרה ניתנה היא כי למה, השר טומאת שליטת

 .קדושה כותייש שם היה ומאז(, כו פרק) אליעזר רבי פרקיב

 

 שבע ראה אשר וגם 'וכו עולות היאר מן והנה היאר על עומד שהיה פרעה חלום היה זה והן

 ממוצאו מים המושך כיאור במצרים היה יוסף הלא כי והוא .אחד בקנה עולות שבלים

, מוייולק רב לחם להוציא אתו אשר מהשכינה השפע ממשיך היה יוסף כן, הגן את להשקות

 דתימ האמת דרך על וכן. ההיא הארץ על השורר השר ידי על כמוהו רב כח היה שלא מה

 עומד היה פרעה כי ',וכו היאור על עומד והנה פרעה חלם אשר עניין וזה. נהר תקרא יוסף
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 נשפעות שבע שני שבע עולות פרעה יד שתחת היאור ומאותו. ממנו יגדל הכסא כי יוסף על

 והוא, כמדובר הפרות חלום אל כפתרון הוא אשר, השבלים בחלום מפורש והטעם. ממנו

 שני שבע והצלחת תייעל כי לומר ,וטובות מלאות אחד בקנה עולות שבלים שבע באומרו

 שלא מה, יוסף עם אשר ה' כח הוא, אחדות כח ידי על שהוא, אחד קנה ידי על תהיה שבע

 עולה התיבה עם בגמטריא קנה וכן. ופירוד בוייר אל חסיםיימת הם אשר שרים ידי על כן היה

 .וטובות מלאות להיות ברכת תשרה אחד הקנה ידי שעל ואמר. יוסף

 

ל לג ְרֹעה ִאיש ָנבֹון ְוָחָכם ִויִשיֵתהּו ע  ָּתה ֵיֵרא פ  ץ ִמְצָר -ְוע  רֶּ  : ִיםאֶּ

( שפת) על עומד שהיה פרעה ראה אשר לומר 'וכו פרעה ירא ועתה באומרו יוסף מאמר וזה

 .'כו ויצבור' כו פרעה ירא ועתה כי הוא הלא, אחד בקנה עולות וגם' כו עולות היאר ומן היאר

 ישתרר לא אשר כי, הוא, השבע היא התבואה יוצאת שתחתיו ומהיאור היאור על היה אשר כי

 .השבע שני שבע יוצאות ממנו, עליו עומד בלבד שאתה זולתך עליו

 

, וחכם נבון יהיה ההוא אישה כי, הוא ,שבלים שבע עולות ובו אחד קנה היה ראית ואשר

 ובינה לחכמה יצפה בחלום קנה הרואה( ב נו ברכות) ל"ז שאמרו כמו פתרונו זה כי והוא

 . בינה קנה חכמה קנה א"כד

 אך, ונבון חכם יאמר ראוי היה כי הסדר הפך והוא ,וחכם נבון אומרו אל לב בשום כפשוטו או

 אל פה שילמדוהו מה היא וחכמה, דבר מתוך דבר בשכלו איש יבין אשר היא בינה כי הוא

 חלום שומע אינך, שהוא, אותו לפתור חלום תשמע פרעה במאמר שכתבנו מה והוא, פה

 לשמוע תצטרך ולא הפתרון השמיעוך השמים מן כאילו רק, הפתרון דבריו מתוך ולהבין ןיילע

, דבר מתוך דבר להבין נבון לומר וחכם נבון איש יאמר וזה. מיד לפתור תשמע רק, להבין

 באופן. נבואה דרך השמים מן הבינה ילמדוהו כי, חכמה דרך לו באה ההיא הבינה כי. וחכם

 שאיננה מדרגה שהיא, חכמה דרך לו באה בינה שהיא ומה, דבר מתוך דבר להבין נבון שהוא

 .מעלה שרי לכח כן שאין מה, האחדות משורש שהוא ביה קדישין ןאלוהי רוח לאשר זולתי

 ולא, תבואה הפלגת אין שבלעדו, הכל והוא, הפתרון ענייןב גדול עיקר הוא זה עניין והנה

 את האכיל לבלתי תהיהי יתברך כוונתו ועיקר. רעב שני בשבע גם הכל את בה לפרנס קיומה

 .האמור מהטעם מצרים של שרו יד מתחת ובניו יעקב

 

 למען שהוא למה, ימולו עד לערלים מלחמו יוסף תת בלתי אל טעם טוב ראינו מצאנו ובזה

 בשר הכרית כן על, בטומאתו ישראל את לשקע למשול כח יעצר לבל, ההוא השר כח התיש

 הארץ ערות מצרים כן על כי, חסייתת הערלה טומאת אל מצרים שר טומאת הלא כי, ערלתם

 הארץ כן אברים לו יש האדם כאשר כי( קמח רמז ילקוט) ל"ז מאמרם על כמאמרינו תקרא

 כל היות עם כאשר כי, והוא. הארץ ערות, הארץ טבור, םיידי רחבת, תבל עפרות ראש א"כד

 דסדנא אחד גוף הארץ היות עם כך, ויםוש אבריו בחינות אין זה כל עם, אחד גוף האדם אברי
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 הבחינה אך'. כו הראש אל חסיםיימת יש כי ויםוש חלקיה אין זה כל עם, הוא חד דארעא

. מצרים של שרו בחינת היא הארץ ערות הנקראת היא טומאתה חלאת מחמת שפלה היותר

 העם מצרים מזל שפע כח להתיש וגם. עמו ערות ערלות להכרית והיצ זה כחו להכניע כן ועל

 מצרים גבול מקצה לערים אותם והעביר דירתם שינה מקומו בחינת לפי אחד כל המושפעים

 . קצהו ועד

 

 ובגלל. כמדובר תחתם ישראל את מלהכניע והמזל השר כח להחליש עשתה ידו אלה כל והן

 ההם בימים כי, רבים ימים הגלות אל להקדים שכינה הוצרכה באמת הנאמרים הדברים כל

 עתידים שהיו התורה אותיות כמספר, ושתים עשרים הקדימה שנות מספר היות על נוסף

 שבשנת התבואה שתהיה הקדושה תחת מצרים ומזל שר הכניע למען היה גם, לקבל ישראל

 על מהבאה ולא, שכינה שפע ידי שעל מתבואה, ובניו ליעקב הרעב בשנת והנאכלת השבע

 על שהוא' כו לאכול לחם לי ונתן באומרו יעקב ששאל( כ כח לעיל) מאמרינו והוא. צוניםיח ידי

 .חרן של שר ידי על ולא יתברך ידו

 

 הוא גם כי דורש היה לעצמו, וחכם נבון איש פרעה ירא ועתה אליו באמור כי ,הדברים כלל

 וזכר מעשה ראה כי גם ומה. בו יבחר ודאי כי יבוש לא כי ידע כן ועל. כמדובר הפתרון בכלל

 טובה תהיה אשר היא תבואתו כי והבין', כו אלומים מאלמים אנחנו והנה חלם אשר חלומו

 ככתוב והוא. לו עומדת זו שעה כי לבו אל ויתן, אוכל לשבור אליו הארץ כל ויבואו מתייומתק

 לבו אל ויתן, בגלות בהיותם השכינה אל מרכבה להיות מצרימה יוסף ילך יצא ה'מ הנה כי

 ישתעבדו לבל הוא ברוך הקדוש שרצה אם כי זה אין אך, כן אחרי והרעב השבע היה זה למה

 הביאם לבלתי יתברך הוא ראה כן על. בגלותם יאבדו פן מצרים שר תחת ובניו יעקב ויכנעו

 אשר יוסף בהשתלשלות ה' ידי על רק, השר ידי על המושפע לחם לאכול ו"רד מנין בהתחיל

 בימי ממנו אותם ויאכיל עמו אשר םאלוהי בכח אוכל יצבור הוא כי. יתברך אליו מרכבה הוא

 אשר אך, ושמרו בערים אוכל פיו על לשמור אליו ישמעו למען שכוון אמר לפרעה והנה. הרעב

 בכל המושל יוסף עם אשר השכינה השתלשלות ידי על אויב השבע שני אוכל למען היה בלבו

 .הנזכר מהטעם, יתברך ידו על הבא מהאוכל אביו בית כל את האכיל למען, הארץ

 

ְרֹעה ְוי ְפֵקד ְפִקִדים  לד ה פ  לי ֲעשֶּ ץ ְוחִ -ע  תָהָארֶּ ץ ִמְצר  -ֵמש אֶּ רֶּ עאֶּ ב  ָשבָ  ִים ְבשֶּ  : עְשֵני ה 

 אמר ',כו איש פרעה ירא אומרו אחרי כן על, דורש הוא לעצמו כי פרעה לב על יעלה ולבל  

 אומר והנני ,וחכם נבון איש לבקש אמרתי הלא לומר'. כו פרעה יעשה, והיא, אחרת חלוקה

, בעצמו הוא רק מצרים ארץ על איש לשית ירצה ולא בעצמו הדבר פרעה יעשה ירצה שאם

  – והם עמו פקידים זולתו גם ויפקד צריך
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ת לה שָ -ָכל-ְוִיְקְבצּו אֶּ ל ה  ה ְוִיְצְברּוֹאכֶּ ָבֹאת ָהֵאלֶּ ֹטבֹות ה  ת י דבָ -ִנים ה  ח  ְרֹעה ֹאכֶּ -ר ּת  ל פ 

ָעִרים ְוָשָמרּו  : בֶּ

ל  לו ר ִּתְהיֶּיְוָהָיה ָהֹאכֶּ ע ְשֵני ָהָרָעב ֲאשֶּ ב  ץ ְלשֶּ ץ ִמ ןָ ְבאֶּ ְלִפָּקדֹון ָלָארֶּ ץ ִתָכֵרת ָהאָ -ְצָרִים ְולֹארֶּ רֶּ

 : ָבָרָעב

 שלו בקרקע האוכל לינתן שהוא ,לארץ לפקדון יהיה, יעשה זאת, האוכל םיייתק ולמען

 .בערים אוכל לארץ לפקדון

  תכרת ולאש רק תיקונם יהיה לא ידם על בהיות כי אמר השני הזה בדרך פרעה יבחר ולבל

 יהיה גם אם כי תכרת שלא לומר צריך אין וחכם נבון אישה ידי על כי כלומר .ברעב הארץ

 הראשונה בעצה רק בחר לא פרעה כן ועל. שבע שני מהשבע םיישיתק במה טוב רב שפע

 רק, ויצברו ויקבצו לא וגם פקידים שהפקיד כן אחרי נאמר לא כן ועל .וחכם נבון איש לשים

 .כמדובר הראשונה בעצה בחר כי שהוא ,בר יוסף ויצבור ויקבוץ

 

ְרֹעה ּוְבֵעיֵני ָכל לז ָדָבר ְבֵעיֵני פ  ב ה   : ָבָדיועֲ -ו ִייט 

ל לח ְרֹעה אֶּ ר פ  ר רּוח  עֲ -ו יֹאמֶּ ה ִאיש ֲאשֶּ  : בֹו אלוהיםָבָדיו ֲהִנְמָצא ָכזֶּ

 אל ואמר אתם עץיכמתי עשה, עבדיו יעכבו ולבל, יוסף את למנות לבבו עם היה פרעה והנה

 גם כי יאמרו הלא, וחכם נבון איש כזה הנמצא אליהם אומר אם אמר'. כו כזה הנמצא עבדיו

 בזה כי ,בו אלוהים רוח אשר איש כזה הנמצא אמר כן על, המה וחכמים נבונים מצרים חכמי

 .פרעה חלום פתרו לא למה כן אם הלא כי, מצרים בחכמי כן כי לומר יוכלו לא

 

ל לט ְרֹעה אֶּ ר פ  ֲחֵרי הֹוִדיע  י-ו יֹאמֶּ ת אלוהיםֹוֵסף א   : ם ָכמֹוָךָנבֹון ְוָחכָ -זֹאת ֵאין-ָכל-אֹוְתָך אֶּ

 להוציא כח עצרו לא קנאתם ובאש, כמוהו שאין הוא כן כי ראו כי, ענו לא עמדו הם והנה

 יהב יתברך הוא כי והוא'. כו אלוהים הודיע אחרי ואמר ליוסף פניו הפך אז. מלין מפיהם

 ןאי כי יורה, מצרים חכמי את ולא' כו אלוהים הודיע אחרי כי ודאי כן ועל', כו לחכימין חכמתא

 .כמוך וחכם נבון

 

 ספק אין מזה 'כו ה' הודיע אחרי, וחכם נבון תייה לא כה שעד הונח לו ,אמר אפשר עוד

 .כמוך איןש עד וחכמה בינה בך הושפע

 

 אמרתי שלא שמעת והנה .וחכם נבון איש לי אמרת הלא לומר 'כו הודיע אחרי ,יאמר או

 יעלה לא, וחכם נבון איש כזה אמרתי ולא בו אלוהים רוח אשר איש כזה הנמצא רק לעבדי

 רוחש שאחר לראיה אלא כך אמרתי לא כי, בעמי כמוך וחכם נבון יש כי הוא שדעתי רוחך על

 אלוהים הודיע אחרי אליו אומרו וזהו .כמוך וחכם נבון אין זאת כל את להודיעך בך אלוהים

 נתכוונתי לכך כי לומר ,כמוך וחכם נבון אין בך םאלוהי רוח מהיות שהוא זאת כל את אותך
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 םאלוהי הודיע םאלוהי רוח ידי שעל, שהוא ,בו אלוהים רוח אשר איש כזה הנמצא באמרי

 .כמוך וחכם נבון אין כי יודע ומזה, זאת כל את אותך

 

 וליתן לישא שיצאו, ואילפא יוחנן לרבי שקרה( א כא תענית) ל"רז שאמרו ענייןכ ,יאמר או

 ייח שמניחים אלו על הכותל נשליך לחברו אומר מלאך יוחנן רבי ושמע אחד כותל בצד וישבו

 ליה אמר. שעתא ליה מאיידק הוייבינ חד דאית לו ואמר האחר והשיב, שעה ייבח לעסוק עולם

 לי מאיידק היא דשמענא אנא כן אם אמר, לא ליה אמר דבר איזה שמעת אילפא יוחנן רבי

 על אחד ראש שאשים אמרת הלא, פרעה אמר שכה אפשר זה דרך ועל. ביה והדר שעתא

 אחרי והנה. וחכם נבון אישל שעתא מאיידק הפתרון בכלל שזה שכתבנו ,וחכם נבון הארץ

 על שהוא זאת וגם, החלומות שני פתרון כל את שהוא, זאת כל את אותך אלוהים הודיע

 מאיידק נוייה, מצרים כל על לאדון מצרים ארץ כל על אשית וחכם נבון איש שאת זה עניין

 ואתה ,כמוך וחכם נבון איןש ודאי לאחר ולא הודיע שאותך ואחר, וחכם נבון לאיש שעתא

 .שעתא לך מאיידק הוא

 

ל מ ָּתה ִּתְהיֶּה ע  לוְ ֵביִתי -א  ק ה  -ק ָכלִפיָך ִיש  -ע  ִמי ר  ךָ ע  ל ִממֶּ ְגד   : ִכֵסא אֶּ

ל מא ְרֹעה אֶּ ר פ  ל ָכל יֹוֵסף ְרֵאה-ו יֹאמֶּ ִּתי ֹאְתָך ע  ץ ִמְצָרִיםאֶּ -ָנת   : רֶּ

ת מב ְרֹעה אֶּ ר פ  ְעּתֹו -ו ָיס  ב  למֵ ט  ל ָידֹו ו ִיֵּתן ֹאָתּה ע  ְלֵבשי ד יֹוֵסף ו  -ע  ם ֵשש ו ָישֶּ -יִבְגדֵ  ֹאתֹו י 

ל ָזָהב ע  ָּוארֹו-ְרִבד ה   : צ 

ר מג ִמְשנֶּה ֲאשֶּ ת ה  בֶּ ְרֵכב ֹאתֹו ְבִמְרכֶּ ץ אֶּ -ל ָכלָנתֹון ֹאתֹו ע  ְבֵרְך וְ אּו ְלָפָניו א  לֹו ו ִיְקְר -ו י  רֶּ

 : ִמְצָרִים

ל מד ְרֹעה אֶּ ר פ  יָך לֹאי-ו יֹאמֶּ ְרֹעה ּוִבְלָעדֶּ תִר יָ -ֹוֵסף ֲאִני פ  ת-ים ִאיש אֶּ ְגלֹו ְבכָ -ָידֹו ְואֶּ ץ אֶּ -לר  רֶּ

 : ִמְצָרִים

 

 . השררה בסידרי היפוך נראה הנה'. וכו ישק פיך ועל ביתי על תהיה אתה

 . עמו מדבר עודנו פרעה ויאמר אומרו וגם

 . בזה ראיה תצדק איך ,נתתי ראה אומרו וגם

 '. וכו הכסא רק למעלה אמר הרי ,פרעה אני יוסף אל אומרו וכן

 .ליוסף ולא לאמר לו היה עמו אל כי ועוד

 

ל מ ָּתה ִּתְהיֶּה ע  ק ה  -ק ָכלִפיָך ִיש  -לֵביִתי ְוע  -א  ִמי ר  ךָ ע  ל ִממֶּ ְגד   : ִכֵסא אֶּ

 על להשתרר שהוא מצרים ארץ על וישיתהו' וכו איש פרעה ירא אמרת אתה יאמר אך

 כמאמר עבד שאתה שמעך שיצא על אולי כי והוא. ביתי על תהיה כי יותר עושה והנני, הארץ

 ישק פיך על, זה ובראותם ,ביתי על ונותנך מתחיל אני כן על, יחשיבוך לא אולי המשקים שר

 על מושיבני אתה כאילו ממך לי יהיה זה וגם .אגדל הכסא רקש גדר עד שיהיה עמי כל
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 ידע שלא יגלה בל פרעה שהשביעו( ב לו סוטה) ל"ז במאמרם בעצם זה דבר ויצדק. כסאי

 .ממך וזהו, הכסא לו נותן יוסף נמצא, קםוח לפי יעבירוהו פן הקודש לשון

 

ל מא ְרֹעה אֶּ ר פ  ל ָכל יֹוֵסף ְרֵאה-ו יֹאמֶּ ִּתי ֹאְתָך ע  ץ ִמְצָרִיםאֶּ -ָנת   : רֶּ

 אני זה, שררתך יודו ולא ביתי על נתתיך בית נאמן כעבד כי העם יאמרו אולי תאמר ושמא

 .מצרים ארץ כל על אותך נתתי ראה אומר

 

ת מב ְרֹעה אֶּ ר פ  ְעּתֹו -ו ָיס  ב  למֵ ט  ל ָידֹו ו ִיֵּתן ֹאָתּה ע  ְלֵבשי ד יֹוֵסף ו  -ע  ם ֵשש ו ָישֶּ -י ֹאתֹו ִבְגדֵ י 

ל ָזָהב ע  ָּוארֹו-ְרִבד ה   : צ 

 עבד שאין מה חורין בגדי אותו וילבש' וכו טבעתו את ויסר כי, הוא הלא, זה היה ובמה

  - אומרו וזהו, מעלה דרך לרכוב ולא ללבוש יכול במצרים

 

ר מג ִמְשנֶּה ֲאשֶּ ת ה  בֶּ ְרֵכב ֹאתֹו ְבִמְרכֶּ ץ אֶּ -ל ָכלָנתֹון ֹאתֹו ע  ְבֵרְך וְ אּו ְלָפָניו א  לֹו ו ִיְקְר -ו י  רֶּ

 : ִמְצָרִים

 וזהכר ובכלל. לו כעבדים לפניו ברכיהם על יברכו שהכל, אברך לפניו ויקראו' וכו אותו וירכב

. ועושים מודים לםוכ זה כל ועם לגדולה שם לעלות יכול עבד שאין מה ',וכו אותו ונתון היה

 .מצרים ארץ כל על אותו נתן כי בעיניו ראה הנה

 

ל מד ְרֹעה אֶּ ר פ  יָך לֹא יֹוֵסף ֲאִני-ו יֹאמֶּ ְרֹעה ּוִבְלָעדֶּ ת ָיִרים ִאיש-פ  ת-אֶּ ְגלֹו ְבכָ -ָידֹו ְואֶּ ץ-לר  רֶּ  אֶּ

 : ִמְצָרִים

 איני כי ',וכו פרעה אני מעתה, שעשיתי ידי על הנה, יוסף אל פרעה אמר הזה המעשה ואחר

 נקרא פרעה אני אם כי, מצרים מלך פרעה אני לומר מלך ובתואר שררה בתואר עצמי מכנה

 '.וכו ובלעדיך כי תהיה לך השררה אך, העם כאחד בשמי

 

 אני שגם נראה היה ',כו איש ירים לא בלעדיך סתם אומר תיייה אם ,פרעה אני יאמר או

 לא ובלעדיך אומר אני זולתי ועל, ושררתי במקומי עומד כלומר פרעה אני אמר לזה, בכלל

 .בלבד העם המון ולא לך יכנעו השרים שגם באופן ',כו איש ירים

 

ְרֹעה ֵשם מה ןי-ו ִיְקָרא פ  ְעֵנח  ו ִיּתֶּ תל-ֹוֵסף ָצְפנ ת פ  ת ְסנ תאָ -ֹו אֶּ ר  -ב  ע ֹכֵהן ֹאן ְלִאָשה פֹוִטי פֶּ

ל ץ ִמצְ -ו ֵיֵצא יֹוֵסף ע  רֶּ  : ָרִיםאֶּ

 . מקושרים בלתי יראו בכתוב הנאמרים הדברים שלשת

 . מיד הפתרון בהגידו ראוי היה זה שם קריאת וגם. אשה לו תת בהודעת בצע מה וגם

. נאמר הרי ',כו לו אשר המשנה במרכבת כשהרכיבוהו הוא 'כו יוסף ויצא אומרו שאם ועוד

 ויקראו המשנה במרכבת להעבירו הזה הדבר את פרעה עשה בחכמה לא הלא כי יאמר אך
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 ומזל הוא עבד הלא לאמר וגדוליה קריה המון יתקוממו אפשר יהיה כי ',כו ונתון אברך לפניו

 . המלכות חק אינו וגם, מעלה לו מלהיות מעכב במצרים

 והלא. עליהם ישתרר מצרים חרפת והיא, בבור והושם אדונתו על נחשד אתמול יאמרו וגם

 לשון על יגלה בל יוסף את השביע השבע כי, ממלך יעבירוהו פן מהעם ירא היה פרעה

 אותו הוציאו טרם, דברים שני עשה הדבר ולתקן, מזה המלך נשמר כי אמר כן על. הקדש

  :בחיל קרא בכרוזא

 ממעל אלוה צפונות הלא כי המזל תחת זה אין לומר', כו צפנת יוסף שם פרעה ויקרא כי .א

 . ידע הוא

 נותן היה לא היה כן אם כי, אשתו עם רעה לעושה ולא, חשבו לעבד לא אדוניו שגם ראיה וגם

 . אשתו מעשה על בין עבד היותו על בין, בתו את לו

 עשה לא מאשתו ושגם ,העברים מארץ גונב כי נחשב לא לעבד כי הכל לעיני ראיה זה אך

 את לו ויתן וגם 'כו יוסף שם פרעה ויקרא אומרו וזהו. העם יתקוממו פחד אין ובזה, מאומה

 .למעלה האמור יוסף ויצאש מה היה אלה הכנות שתי ידי ועל' כו אסנת

 

ן מו ְךְשלִשים שָ -ְויֹוֵסף בֶּ לֶּ ְרֹעה מֶּ ֲעֹבר פ  ֵסף ִמִלְפֵני ֵיֵצא יֹוִמְצָרִים ו  -ָנה ְבָעְמדֹו ִלְפֵני פ  ְרֹעה ו י 

ץ ִמְצָרִים-ְבָכל רֶּ  : אֶּ

 . צורך לבלי הוא פה וגם. שניו מספר יאמר צודק היה בבואו למעלה

 . פעמים זה נאמר הרי מצרים ארץ בכל ויעבור אומרו וכן

 , פרעה מלפני צאת בלי מצרים ארץ בכל עבור אפשר היה איך כי ועוד

 '.כו פרעה מלפני ויצא יאמר ולמה

 

 כי מיוסף ראיה ויביא, במעלה יעלהו המזל או והחריצות החכמה כי איש יאמר אל, יאמר אך

, מזלו וגם. שיזכירנו המשקים שר על לצוות חריצותו וגם. פרעה סריסי בפתרון התחכם

 לפני בעמדו היה שנה שלשים בן הלא כי'. כו תמלוך המלוך אחיו לו שאמרו מחלומו כנראה

 אל לדבר וחריצותו ובחכמתו, טיפין עשר על שנים עשר רק בסוהר להיות לו היה ולא פרעה

 צאתו תחת נשתהה האסורים בבית ידם שעל זכירות שתי אמר, חסד עמו יעשה המשקים שר

 היה כאשר ושמנה עשרים בן ולא שנה שלשים בן היותו עד, ימים םישנתי מקץ עד, מיד

 .גבולו

 

, בהדרגה יהיה ראוי היה כך אם הלא כי, הקימו מזלו או פרעה בחלום חכמתו כי לומר אין וגם

 ,פרעה מלפני ויצא ומיד, פרעה לפני עמד הסוהר מבית כי, למלוך יצא סוריםאה מבית זה אך

 הנזכרת הגדולה בכל מצרים ארץ כל על ויעבור ,פרעה אני כאומרו השם רק לו נשאר שלא

 ביום היה הכל אם כי, לקו קו לעלות זמן עבור בלי, הארץ כל על מלך לבדו הוא כאילו, למעלה

 .לו תהיהי ה'שמ אם כי זה אין כי באופן, שנה שלשיםה תשלום

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 654                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 

ָשָבע ִלְקָמִצים מז ע ְשֵני ה  ב  ץ ְבשֶּ ש ָהָארֶּ ע   : ו ּת 

 לצבור האוכל ירבה לא זולתו ידי על ענייןה היה אם כי יוסף שרמז, למעלה שכתבנו מה אמר

 הקמצים שאין בלבד לקמצים השבע שני בשבע בטבעה הארץ ותעש אמר וזה. הרעב לשני

 .משביעים

 

ת מח ע-ָכל-ו ִיְקֹבץ אֶּ ב  ל שֶּ ִים ו יִ  ֹאכֶּ ץ ִמְצר  רֶּ ר ָהיּו ְבאֶּ ןָשִנים ֲאשֶּ ָעִר -ּתֶּ ל בֶּ ָהִעיר -ל ְשֵדהים ֹאכֶּ ֹאכֶּ

ן ְבתֹוָכּה יָה ָנת  ר ְסִביֹבתֶּ  : ֲאשֶּ

  .הברכה את ה' והיצ ידו על 'כו ויקבוץ כאשר אך

 

ד ִכי מט ְרֵבה ְמֹאד ע  ָים ה  ל ִלְספֹ -ו ִיְצֹבר יֹוֵסף ָבר ְכחֹול ה   : רֵאין ִמְספָ -יר כִ ָחד 

 מאה ההיא בשנה וימצא( יב כו לעיל) הכתוב וכמאמר, מספר אין כי לספור יחדל כי עד

 שירבה(, ח כח דברים) באסמיך הברכה את ה' יצו ואומר, ה' ויברכהו כך ואחר שערים

 .באוצר

 

ר ָיְלדָ  נ ם ָּתבֹוא ְשנ ת ָהָרָעב ֲאשֶּ רֶּ ר  -תב   לֹו ָאְסנ ת-הּוְליֹוֵסף יָֻלד ְשֵני ָבִנים ְבטֶּ ע ֹכֵהן פֹוִטי פֶּ

 : אֹון

 לדיו וליוסף ויאמר יקדים ולא', כו ותלד עוד ותהר' כו שמו ויקרא בן ליוסף ויולד לומר לו היה

 '. כו

 בשני שימש שלא שהוא אמרו( א יא תענית) ל"רזו ,הרעב שנת אותב בטרם הודיעו וגם

 . התנצלות עליו לתת הכתוב שבא לחשדו לנו היה מהיכן אסור הוא ואם, רעבון

. היה שממנה הסתם מן אחרת שנשא הוגד שלא כיון', כו אסנת לו ילדה אשר אומרו וגם

 ולא', כו ותלד ותהר לומר לו היה' כו אסנת את שלקח באומרו שמיד היה טוב טוב כי ועוד

  '.כו לו ילדה אשר עתה לומר יצטרך

 

, ליוסף אירע ליעקב שאירע מה כל כי( ו פד רבה בראשית) וישב פרשת ל"רז אמרו והנה

 הוליד ולא מאצבעותיו שיצאו טיפין עשרה אלמלא כמוהו בנים עשר שנים להוליד עתיד ושהיה

 לאביו שדומה הידוע וליוסף כלומר וליוסף, הרעב התחלת הזכיר טרם יאמר וזה. שנים רק

 אותב בטרם אמר לזה רעבון בשני ששימש על היה אולי איש יאמר ואל. לבד בנים שני יולד

 לפרש כבוד דרך אינו כי והוא ',כו לו ילדה אשר אמר לזה, היה מה תחת כן ואם .הרעב שנת

 בת אסנת ילדה אשר לאמר הרמז ויהי, ברמז להטמין אם כי כמוהו צדיק על הגון בלתי עניין

 והוא. הדבר נתרגש מולדתה ידי שעל כלומר אשתו היא מי בת נא זכור כלומר פוטיפרע

 .טיפין מהעשר אמה מעשה
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ת נא ה ִכישֵ -ו ִיְקָרא יֹוֵסף אֶּ ְבכֹור ְמנ שֶּ ִני נ  -ם ה  ת אלוהיםש   : ֵבית ָאִבי-ת ָכלֲעָמִלי ְואֵ -ָכל-אֶּ

ְפָרִים ִכי נב ֵשִני ָקָרא אֶּ ִני הִ -ְוֵאת ֵשם ה  ץ ָעְנִיי אלוהיםְפר  רֶּ  : ְבאֶּ

 

  '.כו הפרני אמר כי וכן', כו נשני אמר כי לומר לו היה

 . אביו בית כל שנשהו מה לטובה יחשיב איך ועוד

 .ורביה מפריה ישולל ענויו בארץ האם עניי בארץ באומרו וגם

 

 לאביו יוסף הודיע בלתי נחשב זר כמו הלא כי(, ג מה) ויגש בפרשת שכתבנו במה יתכן אך

 שמו כאשר ולא המצרי אדוניו בבית בהיותו לא, מאז במצרים חי היה כי פה בעל או בכתב

 .הרעב םיושנתי שבע שני בשבע ולא, שנה עשרה שתים הסוהר בבית שם ויהי, בבור אותו

 שכינה להקדים לא אם, שם הורד חנם על לא כי אתו ה' באשר לבו אל נתן כי הוא אך

 בבית ויהי כן על ,יוסף את ה' ויהי כי בראותו כן על. אליה מרכבה הוא שיהיה במצרים

 שאר בכל הזה הדרך ועל '.כוה'  ויהי וזהו מאדוניו יפדנו לאביו הודיע ולא, המצרי אדוניו

 . כמחריש היה הזמנים

 

 ירוץ רץ ידי על לאביו ישיחנה דאגתו הסוהר בבית עודנו שלפחות נוטה הדעת היה והנה

 מנשה קרא הבכור בן את כן על, נש בר דין לית גלות לבלתי כח עצר אשר אך, ידו בכתב

 מצרים בגלות הוא אשר םאלוהיה כי ,עמלי כל את האלוהים נשני כי ה'ל להודות טוב לומר

 לעבד דיו באמור, זה לשכוח כח עצרתי יתברך ידו שעל ,אבי בית כל ואת עמלי הנשני עמי

 לבל, עשה םאלוהיוה. אבי לבית מגיד תיייה כן לא שאם, םאלוהי מבית בגלות כרבו להיות

 הגלות תקנת כל מתקלקלת תהיוהי, לארצו ישוב עליו ויצו ביתו הון בכל מצרתו אביו יגאלנו

 נשני כי וזהו, אליה למרכבה יוסף ואת מצרימה שכינתו בהביא יתברך הוא והתקין ראה אשר

 '.כו אלוהים

 

ְפָרִים ִכי נב ֵשִני ָקָרא אֶּ ִני הִ -ְוֵאת ֵשם ה  ץ ָעְנִיי אלוהיםְפר  רֶּ  : ְבאֶּ

 והוא עניו בארץ היותו עם כי לרמוז '.כו הפרני כי על רק ינוא אפרים קרא השני שםש ומה

 ולא םאלוהיה מאת היה שהפרה מה כי ה'ל תודה נתן, חוסר לו בייומח הטומאה כח מקום

 אלו שמות של הטעמים כי ולהיות '.כו אלוהים הפרני כי וזהו, וןוע בחינת או צונייח כח מאת

 כן על, הכוונה תהיהי זאת כי ידע ללב הרואה דעות שאל אם כי, כך שאמר על כוונתו נודע לא

 במה האמת על אם כי מפיו היוצא על הדבר אין כי, הפרני אמר כי' כו נשני אמר כי נאמר לא

 .מפיו יוצא היה שלא גם ,הפרני כי' כו נשני כי אמת שהוא

 

ץ ִמְצָרִים נג רֶּ ר ָהָיה ְבאֶּ ָשָבע ֲאשֶּ ע ְשֵני ה  ב  יָנה שֶּ  : ו ִּתְכלֶּ
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 שבע ותכלינה עתה אמר. ברעב אמר וכן מצרים בארץ שיהיה אמר גדול בשבע יוסף הנה

 .שבע היה לא הארצות בכל כי מצרים בארץ היה אשר השבע שני

 

ר יֹוֵסף ו ְיִהי  נד ר ָאמ  ֲאשֶּ ע ְשֵני ָהָרָעב ָלבֹוא כ  ב  יָנה שֶּ רֶּ -ְבָכלָהֲאָרצֹות ּו-ָכלבְ ָעב ָר ו ְּתִחלֶּ ץ אֶּ

ם ִים ָהָיה ָלחֶּ  : ִמְצר 

 כי נתפשט כך שאחר אלא, בלבד במצרים שהוא יוסף אמר כאשר הרעב לתיבתח ותחילנה

 זה כל עם, באדמה צמח היה שלא רעב היה שבמצרים גם עדייןו ,הארצות בכל רעב ויהי

 .דבר ידעו לא כי ארצות בשאר עשו שלא מה, השבע משנות שמרו מאשר לחם עדיין היה

 עדיין כי ללחם פרעה אל העם ויצעק פרוסתם שכלתה מצרים ארץ כל גם ותרעב מעט ועוד

, יוסף שאצר בר אוצרות בכל משתרר איני מצרים לכל פרעה ויאמר. מארץ דשא לבהמות היה

 .ביוקר או בזול במחיר או חנם לתת ירצה אם תעשו לכם יאמר אשר כל יוסף אל לכו

 

ב ָכל נה ץ ִמְצר  -ו ִּתְרע  רֶּ לאֶּ ק ָהָעם אֶּ לָ -ִים ו ִיְצע  ְרֹעה ל  ְרעֹ פ  ר פ  ם ו יֹאמֶּ ִים לְ -ה ְלָכלחֶּ לִמְצר  -כּו אֶּ

ר ר -יֹוֵסף ֲאשֶּ ֲעשּולָ יֹאמ  ם ּת   : כֶּ

ל נו תְפֵני ָהָארֶּ -ָכל ְוָהָרָעב ָהָיה ע  ח יֹוֵסף אֶּ ר ָבהֶּ -ָכל-ץ ו ִיְפּת  ק ֹבר ְלִמְצר  ם ו ִיְש ֲאשֶּ ֱחז  ִים ו יֶּ

ץ ִמְצָרִים רֶּ  :ָהָרָעב ְבאֶּ

 פני שעל מה גם אם כי בלבד לחם לא, למצרים חוץ גם הארץ פני כל על היה והרעב כך ואחר

 למצרים וישבור' כו יוסף ויפתח אז. לגמרי יבשו הארץ פני כל כי לבהמה חציר הוא הארץ

 שלא וןובע במזונם מארה תהיהי כי מצרים בארץ הרעב ותחזק ואז. ארצות שאר לבני ולא

 .ארצות לשאר משביר היה

 

ץ ָבא-ְוָכל נז לָהָארֶּ ְיָמה ִלְשֹבר אֶּ ק ָהָרעָ -יֹוֵסף ִכי-ּו ִמְצר  ץ-ב ְבָכלָחז   : ָהָארֶּ

 חזק היה כי ומאז. לקחת אולב רשות נתן כי יוסף אל לשבור מצרימה באו הארץ וכל כן על

 .הארץ כל את השבירו בסבות, הנזכר כחוזק במצרים ולא הארץ בכל היה הרעב

 

 המלך להם ואמר, שימולו עד למצרים לחם לתת רצה שלא אמרו( ה צא רבה בראשית) ל"רזו

 כי והוא, המדרש כדרך והוש בגזירה דרשו אפשר, תעשו לכם יאמר אשר כל יוסף אל לכו

 היא שגם כל מלת או. זכר כל לכם המול להלן ונאמר לכם כאן נאמר אך, מיותרת לכם מלת

 .שם

 

  מב פרק

 

ְרא י ֲעֹקב ִכי יֶּש א ר ְבִמ -ו י  בֶּ ר י ֲעֹקב ְלָבָניו ָלָמהשֶּ  : ּוִּתְתָרא ְצָרִים ו יֹאמֶּ
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ְעִּתי ִכי יֶּש ב ר ִהֵנה ָשמ  ר שֶּ -ו יֹאמֶּ   : ה ְולֹא ָנמּותם ְוִנְחיֶּ ָלנּו ִמשָ -ְברּוָשָמה ְוִש -ְבִמְצָרִים ְרדּובֶּ

 : ֹוֵסף ֲעָשָרה ִלְשֹבר ָבר ִמִמְצָרִיםי-ו ֵיְרדּו ֲאֵחי ג

ת ד ח י ֲעקֹ -ִחי יֹוֵסף לֹאאֲ ִבְנָיִמין -ְואֶּ תָשל  ָחיו ִכי -ב אֶּ ןאָ אֶּ ר פֶּ נּו ָאסֹוןיִ -מ   : ְקָראֶּ

ָבִאים ִכי ו ָיֹבאּו ה ץ כְ ב ְבאֶּ ָהָיה ָהָרעָ -ְבֵני ִיְשָרֵאל ִלְשֹבר ְבתֹוְך ה  ןרֶּ  : ָנע 

 

 ויאמר בארץ רעב יש כי וירא לומר לו היה, רעבון בעת כשבעים יתראו מיצר שהיה הכוונה אם

  '.כו לבניו

 כפי רעבים המה אם שבעים להתראות אפשר אי כי, לחם להם שהיה נראה כן שאם .ב

 . האמת

 . שנית פעם ויאמר נאמר ולמה מדבר עודנו כי .ג

 . שמעתי אומר כך ואחר שבר יש כי וירא אמר להיתח כי .ד

 . ימותו לא יחיו שאם ידע לא מי כי, נמות ולא אומרו. ה

 הולמ, הם עשרה כי ידוע, שלח לא בנימין אתש אומרו אחר כי ',כו יוסף אחי וירדו אומרו. ו

 . עשרה נאמר

 . ללמד בא מה הבאים בתוך אומרו. ז

 .מיותר הוא כנען בארץ הרעב היה כי אומרו. ח

 

  :דברים שני נקדים העניין אל אולב אמנם

 הנמצאים חצונים כחות בפני להתראות לאדם אין ריתחא בעידן כי הזוהר ספרמ הנודע .א

 . ספק בלי שם

 באומרו רמז שזה מצרים גלות ענייןמ יעקב ידע כי( ב צא רבה בראשית) ל"רז למדונו כי .ב

 .ו"רד מנין שהוא שמה רדו

 

ְרא י ֲעֹקב ִכי יֶּש א ר ְבִמ -ו י  בֶּ ר י ֲעֹקב ְלָבָניו ָלָמהשֶּ  : ּוִּתְתָרא ְצָרִים ו יֹאמֶּ

 יבצר לא, שנה ב"הכ כל נבואה מיעקב נסתלקה כי גם הנה כי וירא אמר ,העניין אל אוונב

 .חלום בדרך או. בעצם רואה ואינו כרואה נבואית ראיה קצת ממנו

 אם אמר כן על, ממצרים לשבור לבניו לשלח וצריך במצרים שבר יש כי יעקב וירא ובזה

 יאמר טרם עשה מה כן על. ביוסף כאשר בו יקנאו הלא בנימין וישאר מצרימה רדו להם אומר

 צרה באה למה לי אוי כלומר תתראו למה ואמר, צרתם על כמצטער הקדמה הקדים דבר

 .בכם יאחזו פן מקטרגים במקום להתראות תצטרכו כי שתתראו

 

ְעִּתי ִכי יֶּש ב ר ִהֵנה ָשמ  ר ְבִמ -ו יֹאמֶּ בֶּ   : יֶּה ְולֹא ָנמּותם ְוִנחְ ָלנּו ִמשָ -ְברּוָשָמה ְוִש -ְצָרִים ְרדּושֶּ

 כך אחר עשה, לומר שרוצה מה אל הקדמה צערם עליו קשה כי שהורה מה אומרו ואחר

 שהשבר שמעתי הנה לומר', כו שבר יש כי שמעתי הנה ענייןה כמפורש ויאמר, שני מאמר
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 כי עליכם לי וצר, בכם יאחזו מתי מקוים המקום שכחות, הגלות מקום במצרים הוא שיש

 היה הנה כי, ראיתי אמר ולא שמעתי ואמר. לשעבדכם המקוים כחות בפני שמה תתראו

 א פד רבה בראשית ןייוע, קמג רמז ילקוט) ל"ז שאמרו כמו יוסף דבר על בניו את חושד

 שראיתי אומר אם אמר ובזה. יהודה אריה על אכלתהו רעה חיה שאמרו( כהונה במתנות

. ראיתי אמר ולא שמעתי הנה אמר כן על, ביוסף מעשיהם אתנבא גם פן יצטערו, בנבואה

 למצרים כח אין הלא כי, הוא טוב טוב כי אני מתנחם, תתראו כי צער שיש זה כל עם, ואמר

 גלות מקום היות עם שמה רדו אומרו וזהו. בכאן ממות שם צער הוא וטוב, מות של עליכם

 .ברעב פה נמות ולא שם ונחיה

 

 : ֹוֵסף ֲעָשָרה ִלְשֹבר ָבר ִמִמְצָרִיםי-ו ֵיְרדּו ֲאֵחי ג

 אמר לזה. והלכו לשוב יניחם ולא בגלות שמה ישתעבדו פן חשו לא איך כן אם תאמר ושמא

  :דברים שלשה פניהם מגמת שמו כי

( וישב פרשת תנחומא) ל"רז שאמרו כמו והומהאח נסעו מאשר שבו כי ,יוסף אחי היותם .א

 וזה(, ו צא שם) ל"רזמ כנודע נפשם עליו ולמסור הוהאחו לקשר עתה וחזרו ,ה"ז ממנין מזה

 . ניזוקין אינן מצווה בדרך והולכים, לבקשו שהוא יוסף אחי וירדו יאמר

 . מהםיע שכינה כי עשרה היותם. ב

, ממצרים שהוא גם חשו לא ובזה, רבה מצווה שהיא אביהם בית כל להחיות בר לשבור .ג

 .ממצרים בר לשבור' כו וירדו וזהו

 

ת ד ח י ֲעקֹ -ִחי יֹוֵסף לֹאאֲ ִבְנָיִמין -ְואֶּ תָשל  ָחיו ִכי -ב אֶּ ןאָ אֶּ ר פֶּ נּו ָאסֹוןיִ -מ   : ְקָראֶּ

 מצטער היה כי הראותו אחר כי אמר, כהם משלחו שאינו בנימין מקנאת יעקב שחש מה ועל

 פן אמר כי הוא הנה בנימין את משלח שאינו מה כי, עליהם הצטערו הוראת להם די, עליהם

 לפגוע קל בבניה לפגוע הדין דתימ שהתחילה וכיון, מאמו נשאר לבדו הוא כי אסון יקראנו

 כי תשובה להם שאין טענה והיא '.וכו יקראנו פן אמר כי' וכו בנימן ואת וזהו, כנודע בשאר

 .שהומת לאביהם אומרם הפך הוא חי יאמרו איכה

 

ָבִאים ִכי ה ץ כְ ב ְבאֶּ ָהָיה ָהָרעָ -ו ָיֹבאּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ִלְשֹבר ְבתֹוְך ה  ןרֶּ  : ָנע 

 וגם, מעליהם יותר בנימין על אביהם שחס מה על הקפדה בלתי שלם לבבם היה כי ולרמוז

 בני ולא ישראל בני ויבאו אמר. יתבאר כאשר לבקשו ומכוונים יוסף אחי שהם שרמז במה

 .הם שבניו שידוע מיותר הוא כן לא שאם, כאמור לבם יושר על לרמז, יעקב

 

 . העין מפני העם בין נפרדים( שם) ל"רז שאמרו כמו הבאים בתוך שבאו ואמר

 כי אמר לזה, חברתם יורגש ולא בתוכם עשרה שיתפרדו עם כך כל היו היכן תאמר ושמא

 .בתוכם ובאו כנען ארץ יושבי כל גם באים היו כן ועל כנען בארץ הרעב היה
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ל ו ִליט ע  ש  ץ הּוא-ְויֹוֵסף הּוא ה  ְשִביר ְלָכל ָהָארֶּ מ  ץ -ה  ם ָהָארֶּ ֲחוּוי יֹוֵסף ו ִיְש ָיֹבאּו ֲאחֵ ו  ע   לֹו-ּת 

ִים ָאְרָצה פ   : א 

 והוצרכו' וכו המשביר הוא ויוסף אמר כן על, לו וישתחוו יוסף לפני יחד נמצאו ואיך

 '.כו לו וישתחוו' כו ויבאו כן ועל ממנו לשבור לפניו להתראות

 

 הלא כי, לאחיו יוסף עשה אשר אל כלל דרך לב נשית הכתובים ביאור אל אונב טרם והנה

 אתם דבר מעשהו לתיתח הלא כי. למו עשה כמוהו צדיק איש יד על יעשו לא אשר מעשים

  ,קשות

 דברים קול כי ידעו לא הם כי, מות שערי עד והגיעם ,אתם מרגלים אליהם ויאמר מעט ועוד

 אחת כי הארץ את למרגלים כמשפט להשמידם אומר היה דעתו וכל לבבו שבכל אם כי, היה

 . להמית דתם

 ובהוציאו .ימים שלשת במשמר אסרם כי הבורה אותם וישליך רעה מפחד טהרויה לא ועדיין

 .אמתחתו בפי איש כסף השיב ויפלטם ה' עזרם כי ובחשבם. שמעון את מאתם ויקח אותם

 מריקים בהיותם גם ומה כגנבים יהרגו פן מיראתם לבם ויצא הרחיקו לא העיר את יצאו ומאז

 ויהי. עליהם נפלו מות ואימות ואביהם המה פחד פחדו שם כי. כספיהם צרורות והנה שקיהם

 ותהפך, אביהם אל שמעון ואת אותו משיבים והיו בנימין את הביאו כי, ה' שמחם חשבו כי

 תהיהי גזרתם פי על גם כי ,בנימין באמתחת הגביע וימצא שמחה כל וערבה לאבל שמחתם

 מעבדיך אתו ימצא אשר( ט מד לקמן) כמאמרם, לעבדים אחיו כל ואת בנימין את להמית

 זה תרעלה ןיי להשקותם כמוהו צדיק איש ככה על ראה ומה .לעבדים נהיה אנחנו וגם ומת

 .תטור ולא תקום לא לאו על מעבור לו וחלילה. פעמים כמה

 

 עליהם אשר, אחיו אריוצו על תלוי עונות חמשה קולר והנה, ראה, רחמן כאב הנה אמנם

  :המה הלא גיהינום צרות לגלי יתעתדו

 כאומרם, ריבות דברי אם כי לשלום דברו יכלו ולא זועפות פנים לו והראו שנאוהו אשר .א

 '. וכו תמשול משול אם עלינו תמלוך המלוך

 הכלבים את עליו שהשיסו( יד פד שם) ל"רז שאמרו להמיתו אותו ויתנכלו אליהם בבואו. ב

 . יאכלוהו

 . הבורה אותו השליכם. ג

 . צדיק בכסף מכרם .ד

 . היא בנך הכתונת נא הכר אליו באומרם אביהם ישראל אל תרעלה כוס השקותם .ה

 

 לםוכ יחד כי גם ומה, מולדתו באבדן וראה יוכל איככה כי למו דאג אותם מאהבתו כן ועל

 חמשת לידי להביאם מאד טוב והנה ראה כן על. טוב לא ידו על לצדיק וענוש ידו על נתגלגלו
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 טובה כי גיהינום עונש בהם לנכות, הנאמרים עונות דברי מיני חמשת אל מקבילים צער מיני

 הגדולים הנפש צרות למו וימיר יחליף כי, להם ינתן אשר ומתן מוהר מכל להם היא גדולה

 החלומות את זכר לולא ידו על עשותילה לו נחשב זר כמו היה זאת גם ואף. החומר בצרות

. יאשם לא כי למו אלה לעשות לבו אל מצא כן על, תחתיו ליכנע עתידים שהיו להם חלם אשר

 על כי ,אתם מרגלים אליהם ויאמר להם חלם אשר החלומות את ויזכור הכתוב מאמר וזה

 .אתם מרגלים לאמר לבו אל ערב החלומות את שזכר מה

 

  .קשות אתם דבר ,ורוגז בקושי לו שדברו מה לעומת כי ענייןוה

 על לנסות והיחלו, ידם תחת יעבור ואל יהרג דרך מחפשים להמיתו אותו התנכלו אשר ועל

 .אתם מרגלים להם אמר, העיר תלכד הדרך איזה ודורש החוקר המרגל כדרך צאנם כלבי ידי

 אמר דאת כמה בור הנקרא הסוהר בבית אסרם ,הבורה אותו השליכם והיא השלישית ועל

 . בבור אותי שמו כי

 ויאסור שמעון את מאתם ויקח יותר עליו הכביד ,הבור אל השליכו אשר היה ששמעון ועל

 . לעיניהם אותו

 מארץ גונבתי גונב כי אמר דאת כמה בכסף וימכרוהו יוסף את גנבו אשר הרביעית ועל

 קבלם שכנגד ,המושב הכסף ידי על כגנבים יתפסו בחושבם גניבה בצער הביאם, העברים

 . כסף ידי על בזה ציערם בשבילו כסף

 .הגביע ידי על ציערם, 'וכו הכתנת אליו באמור אביהם את השקו אשר הקצף גביע ולעומת

 .יוסף עם אותם הקורות כל אל כלל דרך הוא זה הנה

 

  :להעיר הראויות הערות קצת אל לב נשים והתכתם הכתובים ביאור אל אוולב

 כי יאמר ומהראוי, למעלה נאמר הלא, השליט הוא כי ידע לא מי השליט הוא ויוסף אומרו. א

 . בלבד המשביר הוא היה

 . פעמים זה הוא אומרו. ב

. הם שחידשו יגיד מה להשתחוות בר לשבור הבא כל דרך אם', וכו יוסף אחי ויבאו אומרו. ג

  ,באתם מאין שאל למה. ד

 . אתם מאין שאל לא קשות ידבר טרם ולמה

  .אוכל לשבר השיבו והם באו מאין שאל הוא כי, שאל מאשר יותר השיבו למה. ה

 . למעלה שנאמר אחר' וכו יוסף ויכר ואמר חזר למה. ו

  .אתם מרגלים אליהם אומרו מזה נמשך איך החלומות את יוסף ויזכור אומרו. ז

  '.וכו הארץ ערות את לראות אתם מרגלים הזה הכפל הוא מה. ח

 אפשר והלא ,אוכל לשבור באו ועבדיך באמרם תביעתו דוחים איך ,אדוני לא אליו אומרם. ט

 . הם שמתאנים
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 אין כי נאמר אם כי, בזה תוכחתו על ישיבו ומה, אחד איש בני לםוכ כי להגיד הכריחם מי. י

 . עושים הם אביהם שיוןישבר בייחו לא כי, יתכן לא, כזה באומנות בניו כל מניח אב

 והם ,באתם הארץ ערות את לראות שנית, אתם מרגלים אחד דברים שני אומר הוא כי .יא

 ערות את לראות רק הזכיר ולא והוכיחם חזר והוא ,אתם מרגלים אומרו על רק השיבו לא

 '. וכו הארץ

 אלא למעלה מאמרם הוא זה כי ',וכו עבדיך עשר שנים באמרם כן אחרי הועילו מה. יב

 נעשה מה להזכיר למו בצע ומה, תביעתו על ישיבו בקודם ולא בזה ולא, מעט יותר שמאריכין

 . ישנו אם או איננו אם האחדמ

 אשר הוא כי נפקותא תצא אליו זה ממאמרם איך ',וכו אליכם דברתי אשר הוא באומרו. יג

  '.וכו ערות כי כראשונה אמר ולא אתם מרגלים אומרו וגם', וכו דבר

 . אין אם הם מרגלים אם ומחוה מגיד הקטן הבאת איך ',וכו תבחנו בזאת אומרו. יד

, הם מרגלים כי יודע אחד משלחים היותם בלתי על איך ',וכו אחד מכם שלחו באומרו. טו

 . אחריו בשולחם וההפך

 הבחינה חסיי למה ,דבריכם ויבחנו אומר כך ואחר תבחנו אמר להימתח כי הלשון שינוי וגם

 . דבריהם אל כך ואחר עצמם אל האחת

 כה עד שעשה מה כי יורה בזה הלא כי ,ירא אני האלוהים את וחיו עשו זאת באומרו. טז

. עצמו את מאשים ובזה האחד זולת לםוכ את משלח עתה כן על כי, םאלוהי יראת מבלי הוא

 . הם כנים כי יודע אחיהם את בהביאם איך. יז

  .תבחנו בזאת או דבריכם ויבחנו להיבתח כאשר אמר ולא ,דבריכם ויאמנו באומרו. יח

 אבל כלומר, הזולת שלילת תורה אבל מלת כי ,אחינו על אנחנו אשמים אבל באומרם. יט

 . כזו בשלילה כיוצא או, זולתנו ולא האשמים אנחנו

 שמיעתם והעדר חנינתו ראיות אל הדבר תולים למה', וכו נפשו צרת ראינו אשר אומרם. כ

 . המכירה במעשה ולא

 שהיו ודווהת לא מרגלים תביעת דבר על מות בסכנת הסוהר בבית אסורים עודם למה. כא

 . ספק בלי הוא ונהפוך, פוטרם אחרי אם כי אשמים

 . חטאתם דווהתו הם גם הלא לחדש בא מה ',כו אמרתי הלא ראובן בתשובת .כב

 . לזולת לאמר בהם אחד ולא פעמים זה לאמר אומרו. כג

 לםוכ את ופטר וחיו עשו זאת אמר הרי, נדרש היה במה ,נדרש הנה דמו וגם באומרם. כד

 . הקטן בהבאת

 .נדרש שעתה לומר ככה על ראו ומה

 

 הן כי, הכירוהו שלא הוא התימא מן הלא יוסף כאחי חכמים אנשים כי ספק אין הנה אמנם

 בראותם איך יפלא עדיין אך, זקן חתימת בלי הניחוהו הם כי( א פח יבמות) ל"רז שצדקו אמת

 כי לאמר לבם אל נתנו לא תבואה עסקי על הארץ על שליט איש אל להשתחוות אולב שנזקקו
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 שעל שמורה, לאלומתי ותשתחוין' וכו אלומים מאלמים אנחנו והנה יוסף חלם אשר החלום בא

 שאל שאול כי בראותם גם ומה. החלומות בעל הוא זה ואולי להשתחוות אונב תבואה דבר

 כי אומר כן על. אביהם משלום מצרי לאיש לו מה כי, הזקן אביהם והשלום ולמולדתם להם

 מקום למצרים אותו מכרנו לעבד הנה בלבם אמרו המה כי, והוא, לדבר טעם לתת הכתוב בא

 כרונםיז מרבותינו כנודע, מצרים מזל כמשפט לגדולה לעלות ראש ירים לא איש עבד אשר

 נחשב זר כמו והלא. עבדים מבית מצרים מארץ הוצאתיך אשר פסוק על מאמרנו והוא לברכה

, השליט הוא ויוסף הכתוב מאמר וזה. יחיד בשביל השמים ומערכות שר יתברך הוא ישדד

  :דברים שני ראו לו שהשתחוו אחיו כי לומר

 לתת הכתוב מאמר וזה השליט הוא שיהיה לב על יעלה לא הוא נמכר לעבד אשר יוסף כי .א

 . הדבר סבלם אל טעם

 . יוסף יהיה בעיניהם זר כמו הלא השליט הוא עבד היה אשר יוסף כי .א

 המלוך כאומרם השררה משל כפתרונו הוא השבלים חלום או ימנע לא אמרו המה כי .ב

 ולא זה לא יתכן ולא, אליה ונצטרך מתבואתנו תבואתו שתיטב כמשמעו הוא או', וכו תמלוך

 הבינו לא והם כלה הארץ על שליט הוא הנה הממשלה על מדבר שהוא נאמר שאם, זה

 כן גם התבואה על כמשמעו הוא ואם, עלינו תמלוך המלוך באומרם לבד אחיו על רק מחלומו

 ואם. כלל דרך הארץ עם לכל המשביר הוא אך' כו מאלמים אנחנו כאומרו אחיו ועל עליו הוא

 חשו ולא לו וישתחוו יוסף אחי ויבואוש נמשך כן ידי ועל. הפרטי פתרון הכולל יהיה איך כן

 .הוא יוסף אולי

 

 יעקב להם שאמר ויםומשתח כוכבים עשר ואחד שהוא השני החלום על גם כי רמז יתכן ועוד

 השליט הוא יוסףל הוא הזה הדבר אולי חשו לא, ארצה לך להשתחוות' וכו אונב הבא אביהם

 על, והירח השמש שהוא להשתחוות ואמו אביהם ולא כלומר יוסף אחי ויבואו הלא כי, הזה

 כן על, והירח השמש ולא האחים שהם למה כלומר יוסף אחי ויבואו וזהו. לבם אל נתנו לא כן

 .הוא יוסף אולי חשו ולא לו וישתחוו

 

ת ז ְרא יֹוֵסף אֶּ ָחיו ו י  -ו י  ֵבר ִאָּתם אֶּ ם ו ְיד  ֵכר ֲאֵליהֶּ םשֹות ו  קָ ִכֵרם ו ִיְתנ  ר ֲאֵלהֶּ ם  יֹאמֶּ ִין ָבאתֶּ ֵמא 

ן ִלְשָבר ע  ץ ְכנ  רֶּ לאֹ -ו יֹאְמרּו ֵמאֶּ  : כֶּ

 לבל אליהם ויתנכר כן על, הם גם יכירוהו פן חשש אך, אותם בראותו מיד הכירם הוא הנה

 מארץ יאמרו אם כי באו מאין לשאול רצה ההכרה לגמור עדיין אך. הוא יוסף כי לבם אל יתנו

 לגמור כדי באתם מאין מיד להם אשאל אם בלבו ואמר. המה הן כי בעצם לו יתאמת כנען

 קשות אתם לדבר התחיל כן על, אליהם הוא קרוב שמא לב יתנו כן ידי על אולי ההכרה

 מאין שאל המה וחטאים רעים אם דעת למען כי יראה למען באתם מאין לאמר כך ומתוך

 יתהיה כן על כי בחשבם כן על. קורבה מחמת ולא, המה רעים ממקום אולי כלומר ,באתם

. אוכל לשבור רק רעה כוונה לשלול אוכל לשבור כנען מארץ אמרו ברעתם לבדוק השאלה
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 מארץ שאמרו תשובתם ובראותו .אוכל לשבור באומרם שאלום ללא נדרשים היו כן לא שאם

ת ח  – אמר כן על בעצם הכרתו נגמרה אז כנען ֵכר יֹוֵסף אֶּ ָחיו ְוֵהם לֹא ִהִכֻרהּו-ו י   : אֶּ

 

גְ  ט ם ְמר  ר ֲאֵלהֶּ ם ו יֹאמֶּ ם ָלהֶּ ר ָחל  ֲחֹלמֹות ֲאשֶּ םִליו ִיְזֹכר יֹוֵסף ֵאת ה  ּתֶּ תִלְראֹות  ם א  ְרו ת -אֶּ עֶּ

ם ץ ָבאתֶּ  :ָהָארֶּ

יָך ָבאּו ִלְשָבר י לאֹ -ו יֹאְמרּו ֵאָליו לֹא ֲאֹדִני ו ֲעָבדֶּ  : כֶּ

ָחד ָנְחנּו-ֻכָלנּו ְבֵני ִאיש יא ְחנּו לֹאאֶּ ְגִליםָהיּו ֲעָבדֶּ - ֵכִנים ֲאנ   : יָך ְמר 

 

 מהייונתק אלומתו שקמה האלומים חלום םיינתק כאשר כי יוסף רוח על יעלה אפשר היה הנה

 כאשר', כו וירח השמש והוא השני החלום םיייתק כן, לאלומתו וישתחוו כן ידי ועל תבואתו

 יתגלגל דברים עלילות ידי על פן לחוש לו והיה, אבינו עבדך לו אמרו פעמים כמה כי היה

 לומר 'כו להם חלם אשר החלומות את יוסף ויזכור אמר כן על, לפניו אביהם מעלת שישפילו

 אם כי לבו אל נתן לא זכר שלא ידי ועל, לאביו שחלם מה ולא להם שחלם מה רק זכר לא כי

 שאם, אליו הוא גם אביהם הכנעת שנתגלגל ,אתם מרגלים אליהם ויאמר כן על, אחיו בחינת

 . עושה היה לא אביו עניין לב על שם היה

 

 שאי כשם לו שאמר( י"רש ןייע) ל"רז שאמרו אונב הבא באומרו אביו במאמר היה ויתכן

 השמש ענייןש יוסף חשב אפשר זה דרך ועל. בשאר אפשר אי כן מתה שכבר באמך אפשר

 .םייק באחיו ואשר שבחלום בטלים דברים היו והירח

 

, הדעות רבו מקרא של פשוטו לפי ותשובותיהם דבריו בעלילת ואחיו יוסף ויכוח בכוונת והנה

 פשטי על אגדה מדרשי רגל לכף מנוח לבקש היבשה לחתור מאד טוב הנה כי ואחשבה

 בספר כתיב לא אשר כמספרים( ו צא רבה בראשית) במדרש ל"רז הנה כי והוא. הכתובים

 פתחי בעשרה נכנסו הבאים בתוך במצרים יעקב בני כנסיבה כי אמרו הם, שהיה ממעשה

 שערי באי מכל העיר משוערי פתקין והובאו, העין מפני אחד בפתח אחד כל בעיר שערים

 התבואה אוצרות כל לסגור ויצו, בו מאחיו אחד שם מצא ושער שער כל של פתקא ובכל העיר

 ובעוד, לפניו מצא עת מהם יבצר לא למען הארץ עם לכל משביר עצמו הוא ובו אחד רק

 בגביע הנקיש, זונות של בשוק וימצאום לבקשם שלח אז. אחד גם מהם בא לא ימים שלשת

 להם אמר. אחד בשער תכנסו אל אבינו ונויצ כך לו אמרו, אתם מרגליםש רואה אני ואמר

 ששנים בגביע רואה אני להם אמר. לנו אבדה אבידה לו אמרו טיבכם מה זונות של בשוק

 ואמרו נזדעזעו מיד. אחד לערבי אחיכם מכרתם כך ואחר שכם של גדול כרך החריבו מכם

 להם אמר היום אבינו את והקטן, מת איננו האחד לו אמרו, הם היכן והשנים 'כו עשר שנים

 '.כו אחיכם הביאו
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 שאחשוב מה לפי כי אמת והן. בספר כתוב דבר אין השאלות שתי על זה ויכוח מכל והנה

 . במקרא חמשה נחנו כי היא הלא, דבריהם נמצאו רהוהמס נתובכו

 . נחנו אחד איש בני לנווכ .א

 (. יג שמות) עלינו תלינו כי מה ונחנו .ב

 (. שם)ה'  על כי תלונותיכם עלינו לא מה ונחנו .ג

 (. לב במדבר) חלוצים נעבור נחנו. ד

 (. ג איכה' )כו ומרינו פשענו נחנו. ה

 תלינו כי מה נחנו כן ועל ,נחנו אחד איש בני אמרו כי, ויכוחם טענות כל נסדרו בה כי והוא

 כך שצוונו אבינו על אם כי עלינו פתחים בעשרה בואנו תלונות אין, מרגלים שאנו לומר עלינו

 ה'ל חטאתם למה, מרגלים תםייה שלא אלינו הנוגע זה שנודה גם יוסף והשיב. העין מפני

 עלינו לא הלא כי, מרגלים עלינו מהיותכם עיקר שעשה, מה ונחנו וזהו. זונות של בשוק ללכת

 של בשוק ללכת ה'ל שחטאתם ה' על אם כי, עליכם לנו שיש תלונותיכם היא אלינו שתצרו על

 . זונות

 

( ז צא רבה בראשית) ל"ז שאמרו וכמו אחינו את לבקש חלוצים נעבור נחנו ואמרו השיבו אז

 כן ועל, אחד לערבי שנמכר כדברך בו פשענו נחנו כי והטעם, לאתקטלא אי למקטל אי שאמרו

 בספר כתוב לא אשר אך, מהמסרה סעד להם מצאנו הנה. מראה יפה היה כי זה לשוק באנו

 מאין כן לא שאם אפשר העיר שערי בעשר נכנסו כי לומר שהכריחם מה כי אמת והן. הוא

 זונות של בשוק שמצאום לומר אך, אתם מרגלים להם לומר פה ופתחון תואנה מצא ולאין

 .כמתנבאים נראים

 

 תיבות כל נתיך אלה הקדמותם שתי פי ועל. בספר כתוב נמצא זאת גם אף כי אומר כן על

 שביי למען ענייןה בהמשך מאמרם ממרכז שנצא עם, הספקות כל ויותרו נכון על המקראות

  :ל"רז הקדמות שתי פי על ואומרה. תרתי מיהא נינקוט המקרא

 , שערים בעשרה שנכנסו האחד

 . ימים שלשה זונות של לשוק שהלכו והשני

 אחת בפעם הארץ את לרגל כן על כי אתם מרגלים האחד על, אליהם יוסף דברי אלה הם כי

 של שוק הוא הארץ ערות את הלא כי אתם כשרים לא כי והראיה. אחד בשער אחד כל נכנס

 .הא עביד הא דעביד ומאן, לראות באתם והווער מהיז מקום שם כי זונות

 

יָך ָבאּו ִלְשָבר י לאֹ -ו יֹאְמרּו ֵאָליו לֹא ֲאֹדִני ו ֲעָבדֶּ  : כֶּ

 צריך אין לומר ,אוכל לשבור באו ועבדיך אדוני לא ואמרו השיבו מיניה דסליק מאי על והם

, אוכל לשבור רעב מזי באו ועבדיך הלא כי, אדוני לא ולומר לדחות אם כי עמוקות ראיות לזה

 לא וזהו. מהיבז ליטמא המשגל ותותא ותולהתא לבו ישוטט לא איה ללחם הוא נודד ואשר
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 אוכל לשבור רעב בטרדת באו ועבדיך הלא כי באנו הארץ ערות לראות ונהובכ לא כי אדוני

 .מהיז טומאת חמדת אל פנינו לבך על יעלה ולא, נפש להשיב

 

ָחד ָנְחנּו-ֻכָלנּו ְבֵני ִאיש יא ְחנּו לֹאאֶּ ְגִליםָהיּו ֲעָבדֶּ - ֵכִנים ֲאנ   : יָך ְמר 

 אולב בשערים נתחלקנו העין ומפני נחנו איש בני כלנו הנה, אנחנו מרגלים כי האחת ועל

 לא אנחנו כנים ומעתה, האחד חסרון אל לרמוז אנחנו אמרו ולא ף"האל וחיסרו. הבאים בתוך

 .מרגלים נוייה

 

 

ם לֹא ִכי יב ר ֲאֵלהֶּ ם ִלְראֹותעֶּ -ו יֹאמֶּ ץ ָבאתֶּ  : ְרו ת ָהָארֶּ

 התנצלותכם מקבל תיייה זונות של בשוק שנמצאתם לא אם לומר 'כו ערות כי לא ויאמר ויען

 ערותש במה זו טענתכם יד שבר רואה אני אך, העין מפני רבים בשערים שנכנסתם על

 טענה אינה אוכל לשבור באו עבדיך כי זה על להשיב אמרתם אשר כי .לראות באתם הארץ

 וזהו. זה על ראיה אקח לראות באתם הארץ ערות מאשר כי, ההוא הערעור לבטל מספקת

 הארץ ערות הלא כי אתם מרגלים שלא כדבריכם לא לומר' כו הארץ ערות כי לא אומרו

 בזונות מהביט שמרתם לא ועיניכם הזולת מעיני עצמכם שמרתם היתכן כי ,לראות באתם

 .אתם מרגלים כי ראיה ומזה

 

ְחנּו ְבֵני ִאיש יג ִחים ֲאנ  יָך א  רֶּ -ו יֹאְמרּו ְשֵנים ָעָשר ֲעָבדֶּ ָחד ְבאֶּ ּקָ ְכָנע   ץאֶּ תֹטן ן ְוִהֵנה ה  ָאִבינּו -אֶּ

נּו ָחד ֵאינֶּ יֹום ְוָהאֶּ   : ה 

 אנו ואותו כלומר איננו והאחד' כו אחים עבדיך עשר שנים ואמרו השיבו זאת על כן על

 .משולח נער את לבקש כדרך זונות של בשוק מבקשים

 

ְגִלי יד ם ֵלאֹמר ְמר  ְרִּתי ֲאֵלכֶּ ר ִדב  ם יֹוֵסף הּוא ֲאשֶּ ר ֲאֵלהֶּ ּתֶּ ו יֹאמֶּ  : םם א 

 אל לב בשום והוא .אתם מרגלים לאמר אליכם דברתי אשר הוא אמר איננו והאחד כשומעו

 ונחת חיבה שהוא אמירה בלשון כך ואחר, קושי של דבור שהוא קשות אתם וידבר אומרו

 שאמרתם עתה, לומר ,איננו האחד בשמעו כיוון וזה. ויאמר באומרו אתם מרגלים להם אמר

 דברתי אתם מרגלים לכם אמור שקודם מה תבינו עתה, לבקשו ובאתם אחד אבדתם כי

 ובשצף בנחת היה אתם מרגלים הרע הדבר בהזכיר כך ואחר, דבר לא על נראה, קשות

 מה שהוא, פה בואכם קודם שעשיתם מה ועל מעשיכם ממני נעלמו לא כי הוא אך. קצף

 אמר שבפירוש( שם) ל"רזל גם ומה, לו זאת תהיהי מידכם כי אח אבדתם כי עתה שאמרתם

 ענייןמ אמיתי ויותר רע יותר זה כי, אחד לערבי אותו מכרתם כי רואה אני בגביעי להם

 בזה לומר 'כו אליכם דברתי אשר הוא אומרו וזהו. ספק זה כי מרגלים עתה היותכם

 לאמר כדי דבור לשון שהוא קשות אליכם דברתי אשר הוא כי תבינו איננו והאחד שאמרתם
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 מרגלים היותכם בהזכיר כי, הראוי הוא נהפוך כי ,אתם מרגלים ונחת אמירה בלשון כך אחר

 בקרבי שהיה מה על רגזתי להיתח כי הוא אך, מקודם כן שאין מה ברוגז ליאמר ראוי היה

 ברוגז דברתי לא מרגלים עתה היותכם ענייןב כך ואחר, שאיננו לאחד להיתח עשיתם מאשר

 .הדבר היה שאמת אחיכם ענייןמ הזה החשד הוא קל כי, כך כל

 

 הוא כי תביעתי אל חוזר הנני, הוא בעולם שאבוד ,איננו והאחד שאמרתם עתה ,יאמר או

 זונות של בשוק אותו מבקשים תםייה לא היה כשר אם הלא כי .אתם מרגלים דברתי אשר

 .כמוכם כמוהו כי עליכם ללמוד ראיה אקח וממנו חודייב

 

ְרֹעה ִאםְבזֹאת ִּתָבֵחנּו ֵחי  טו ָּקֹטן הֵ ְבבֹוא ֲאחִ -ה ִכי ִאםֵּתְצאּו ִמזֶּ -פ  ם ה   : ָנהיכֶּ

 אתם אך לעשות ראוי וכן, למרגלים הנחשדים את רעים ביסורין להכות המלכים דרך והנה 

 יגיד קלים סוריןיי קצף בשצף הוא כי הקטון אחיכם בבא תבחנו בזאת אך, מלהודות קשים

 מרגלים או כנים אם כשרותכם הבחנת כי באופן, שאיננו לאחד עשיתם ומה מעשיכם מה לי

 ממעשיכם הגדתו פי ועל, סוריןיי לסבול הוא ורך נער כי, הקטון אחיכם בבא תלויה אתם

 .אתם כנים אם אשכילה

 

ת טז ח אֶּ ָחד ְוִיּק  ם אֶּ ם ְוא  -ִשְלחּו ִמכֶּ ם ֵהָאְסרּו ְוִיָבֲחנּו ִד ֲאִחיכֶּ ם ּתֶּ ת ִאְּתכֶּ ה  ְבֵריכֶּ לֹא -ְוִאםם ֱאמֶּ

ם ּתֶּ ְגִלים א  ְרֹעה ִכי ְמר   : ֵחי פ 

 על הנה הקטון אחיכם בא עד מכם אחד אפילו מזה תצאו אם פרעה חי היה מהראוי והנה

 עצמכם תבחנו ובזאת, רעתכם יגלה שלא שקריות עצות בדרך תיעצהו פן, מזולתכם שליח ידי

 מכם שלחו אם כי לכםוכ את אעכב שלא לכם מוותר הנני אך. מעשיכם יגיד הוא כי בעצם

 בהיות כמו בעצם כך כל יהיה לא אותו ליעץ יוכל האחד שאותו וגם ,אחיכם את ויקח אחד

 אבחין שלא חזקה כך כל תהיה לא כי, אחד לעצת לכםוכ עצת דומה איננו כי, עמו כולכם

 אם כאשר בעצם עצמכם תבחנו שלא וגם. המה שקר מועצות או םייאמת אם הדברים מתוך

 אשר הדברים פי על כי אתכם האמת דבריכם ויבחנו לפחות הנה, מכם איש הולך היה לא

 וחקירה והשערה האומד ידי על, בפנימיותכם כלומר אתכם אמת אם יבחן ומפיכם מפיו יצאו

 חסייש תבחנו בזאת אמר שלמעלה וזהו. הם םיישקר או םייאמת אם הדברים יבחנו, שכלית

 הורה דרכו פי ועל. הדברים אל ההבחנה שיחס דבריכם ויבחנו אמר ועתה עצמם אל הבחנה

 במאסר נתנם לא וגם, מדעתכם כלומר אסרויה רק אתכם אאסור אמר שלא רחמנות להם

 אחד מכם אשלח אמר לא וגם, משמר אל אותם ויאסוף כאומרו שמור מקום אל אספם אלא

 .בחירתכם פי על מכם שלחו רק

 

ֱאֹסף ֹאָתם  יז לו יֶּ ת ָיִמיםִמְש -אֶּ  : ָמר ְשלשֶּ
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. מתים לנווכ אותו יחקור כי הקטון אויב אם בלבם אמרו כי, מות עד להם המר כשמעם והנה

 לבקשו ובאו איננו והאחד שאמרו האחד ומאותו אלו של מעשיהם מה מאתו בשאלו הלא כי

 מה ידעתי לא ויאמר יענה הלא כי, לו היה ומה נאבד ואיך האחד של טיבו מה זונות של בשוק

 הצאן שלום ואת אחיו שלום את לראות אביו וישלחהו היה תמים צדיק שאיש אם כי לו היה

 ודקורה בדם טבולה אחיהם כתנות ובידם אביהם אל באו אלה שאחיו אם כי, שב ולא

 גם ישבנו ושם ויכירה לא אם היא בנך הכתונת נא הכר אביהם אל ויאמרו חרב במדקרות

 כי הנה, לאמר הארץ אדוני האיש יחרץ אז האלה הדברים פי על והנה. עליו והתאבלנו בכינו

 ןייע) ל"ז למאמרם גם ומה. ראשיכם את בתםייונתח הרגתם אחיכם את כי, אתם דמים אנשי

 ל"ז אמרו כן על כי כנען בארץ מושל אז היה מצרים מלך כי( ל"רדה' בחי ו עה רבה בראשית

 ללכת רוצה שהיה שאמרו, לקראתך הולך וגם אחיך אל באנו פסוק על( ז עה רבה בראשית)

 אז כי, שקר בדברי יתפשם וגם. בדברים יעקב עם אחזילה כנען ארץ מכס עליו ליקח מצרימה

 כי במאמרו להחזיק יוסיף ועוד. אותו ומבקשים איננו יאמרו עתה איך מת כי אביו אל אמרו

 ויאסוף אז. המעשה עליהם רע כי הדבר לעשות אנוימ כן על. להמית דתם ואחת הם מרגלים

  השלישי יום עד 'וכו משמר אל אותם

 

ת יח ְשִליִשי זֹאת ֲעשּו ִוְחיּו אֶּ יֹום ה  ם יֹוֵסף ב  ר ֲאֵלהֶּ  : ֵראֲאִני יָ  אלוהיםהָ -ו יֹאמֶּ

 אחיכם אויב אנתםימ כן על כי, אתם מות בני כי אני רואה לומר וחיו עשו זאת אליהם ויאמר

 האלוהים את הלא כי דבר אחקור ולא אתכם אוותר תחיו למען כן על. אותו אחקור פן הקטון

 .חסתם לא ואתם עליכם חס אני כי, אתם ולא כלומר ירא אני

 

ּתֶּ -ִאם יט ם ְלכּו הָ ֵכִנים א  ּתֶּ ם ְוא  ְרכֶּ ָחד ֵיָאֵסר ְבֵבית ִמְשמ  ם אֶּ ֲעבֹון ִביאּו שֶּ ם ֲאִחיכֶּ ר ר  בֶּ

ם  : ָבֵּתיכֶּ

 ' כו משמרכם בבית יאסר בלבד אחד אחיכם כי והויתור
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ת כ ּקָ -ְואֶּ ם ה  ם ְולֹא ָתמּותּו ו  ֲאִחיכֶּ י ְוֵיָאְמנּו ִדְבֵריכֶּ ֲעשּוֹטן ָּתִביאּו ֵאל   : ֵכן-י 

 כי ,דבריכם ויאמנו כי, אליכם הטבתי וזאת דבריכם ויאמנו אלי תביאו הקטון אחיכם ואת

 כי. אתכם אאמין מיד כי ,דבריכם ויאמנו אם כי דבריכם להבחין אותו ואדרוש אחקור לא

 יתר כל גם כן אביכם עם קטון אח לכם יש כי אמרתם אשר ואמת צדק היה שכאשר אומר

 אחקור אם תמותו לאש כדי רק האמת הוא שכך שאחשוב לא הזאת וההטבה. אמת אמריכם

 העדר על שמחו ואז. תמותו ולא דבריכם ויאמנו וזהו, כםייבח חפץ ואני רעתכם תגלה כי

 .כן ויעשו לקטן שאלה

 

ל כא ל ָאִחיו ֲאָבל-ו יֹאְמרּו ִאיש אֶּ ְחנּו ע  ֲננֹו ת נ ְפשֹו בְ ר ָרִאינּו ָצר  ָאִחינּו ֲאשֶּ -ֲאֵשִמים ֲאנ  ִהְתח 

ל זֹאתכֵ -ֵאֵלינּו ְולֹא ָשָמְענּו ע  ָצָרה ה   : ן ָבָאה ֵאֵלינּו ה 

 מה זולתו אחר דבר םייומק אחר דבר שדוחה יורה אבל לשון טבע הנה אנחנו אשמים אבל

 . בזה צודק שאין

 ויאמנו ואמר מהסוהר שהוציאם הארץ אדוני האיש עליהם ריחם כי ראותם שעל אמרנו ואם

 כי, הזה האיש ולא כלומר ,אחינו על אנחנו אשמים אבל אמרו זה שעל תמותו ולא דבריכם

 ראינו כי זר היה וזה, אחינו על ריחמנו שלא אנחנו כן שאין מה, עלינו ריחם אחינו שאינו הוא

 אך. הוא ולא אשמים אנחנו אבל כן על. לנו היטיב לו נתחנן מבלי והוא בהתחננו נפשו צרת

 העליל כי, אשם מהיות הארץ אדוני האיש ינצל לא פנים כל על הלא כי כלל והוש איננו זה כל

 אבל אשם אינו הוא כי יאמרו ואיך, כמשפט שלא הסוהר בבית ואסרם חמס לא על עלילות

 .אשמים אנחנו

 

 להמית דתם שאחת מרגלים ערעור על הסוהר בבית אסורים עודם להימתח כי יתכן אמנם

 שפכו לא, אחיהם דבר על היה אם כי. היו אשמים לא כי בעיניהם נראה היה, להרג מטים והיו

 לנו זה והיה נא הכר אליו באמור אבינו את ציערנו אשר דבר על ואם. עליו יסתכנו ואיך דם

 אוכל לו להוליך יניחונו לא הנה כי, הוא גם מצטער איך איפה כן אם הלא, דם כשפיכות

 על באשם והוא חלילה יוסף בתיד קבל אבינו אולי באומרם תמהים היו כן על. נפש להשיב

 . כך

 אך. וישב בפרשת ככתוב המה אשמים בלתי כי בחשבם בעיניהם יפלא עצמם על וגם

  :דברים שני בראותם

 . דבריהם שיאמנו והבטיחום ממאסרם שהוציאם .א

 ',כו אנחנו אשמים אבל אמרו אז. בתיכם רעבון שבר הביאו לכו ואתם להם אמרו כי .ב

, נפש להשיב אוכל ממנו מנעו כן על כי כאשם היה אבינו גם כי נראה היה כה עד הנה לומר

 אשמים אבל כי אנחנו מודים ,בתיכם רעבון שבר הביאו לכו ואתם ונויצ אשר עתה אך

 .הוא ולא אנחנו
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 על אם כי אבינו דבר על הצרה תהיהי לא כי ואומרים גוזרים אנו לרוחה מהצרה יצאנו ומאשר

 באה נקל הדבר בהיות כן על כי, שמענו ולא תחינתו צרת ראינו כי רק מות משפט ולא, אחינו

, מלעיל ת"בבי באה מלת של טעם היות וזהו. לרוחה ויצאנו הזאת הצרה ממנו ועברה כבר

 ממסגר יצאה כן על כי והוא. הווה שהביאה המשמעות שהיה מלרע ולא, כבר באה כי והוא

 הכירו לא כן ועל. בצרה נוייה עדיין מיתה בייכמחו נוייוה אבינו דבר על היה אם כי. נפשנו

 .לרוחה צאתם עד הדבר

ן ְראּוֵבן ֹאָתם ֵלאֹמר  כב ע  לו י  ם ֵלאֹמר א  ְרִּתי ֲאֵליכֶּ ְטאּו ב  -ֲהלֹוא ָאמ  חֶּ ד ּתֶּ לֶּ ְעּתֶּ וְ יֶּ םלֹא ְשמ  -ם ְוג 

 : ָדמֹו ִהֵנה ִנְדָרש

 הן כי. כמאמרם ולא האמיתי בדרך הוידוי הם לאמר כדי כלומר לאמר אותם ראובן ויען אז

 אם כי כך לאמר ואין, עבר וחלף וןוהע נוכה כבר כי אמרו אך, היו אשמים כי שאמרו אמת

 'כו לכם אמרתי הלא להם באומרו והוא. לאמר אומרו וזהו. מעונם וישובו רעתם יכירו באופן

 והוא. למבינים בילד תחטאו אל לאמר תהיהי ונהוהכ תחטאו ולא בפירוש אמרתי שלא גם כי

 חשב ולחטא המעשה עליו רע כי יבינו למען השליכו רק הבור אל אותו נשליך אמר לא כי

 .אותו

 

 מה על רק לקיתם לא כה עד כי הוא אך, וןוהע נוכה שכבר אינו, ממאסר יצאתם ואשר

 היו כן שעל, הבורה אותו שהשלכתם ועל להמיתו אותו שהתנכלתם מה ועל קשות שדברתם

  :דברים השלשה

  ,קשות אתם שדבר מה

  ,אתם מרגלים להם שאמר ומה

 . הסהר בבית שאסרם ומה

 הנה, היה איך ידע לא ראובן כי, לו דומה או דם שפיכות שהיה כך אחר שעשיתם מה אך

 כאילו הנה, שאיננו האחד עניין היה איך ממנו לדרוש בנימין בעד שולח מאשר כי .נדרש עתה

 בשמים שנעשה מה אל הוראה וזה. דמים ודורש המרגלים עניין עזב הלא כי נדרש כבר

 '.כו דמו וגם וזהו. העונש לקבל והתעתדו

 

 שלשה על כי יאמר, הזקן דם את גםה שמרבה( ח צא רבה בראשית) ל"ז שאמרו ובמה

  :טעו דברים

 . לוקים תםייה לא אביכם על כי אמרתם הלא אחד

 '. כו בהתחננו ראיתם אשר רק חמור דבר על לא חיכםא ועל

 . ועברה באה כבר הצרה כי אמרתם וגם

 וגם. דמים שפיכות שהוא חמור דבר הוא וגם. עליכם שניהם דם כי דמו וגם אם כי הוא כן לא

 .כמדובר ליפקד נדרש הנה כי התחלתם לא עדיין אם כי ועברה כבר באה לא
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 כי מיתה בםיימח היה המכירה וןוע כי בלבם אומרים היו הסוהר בבית עודם כי, יתכן ועוד

 היו כן על, מלכות הרוגי עשרה עניין אצלנו ממהר ועד, יתברך לפניו מכירתו כמות עזה

 יודעה הבלתי לפני המכירה לגלות שלא החרם מפני וגם. הדין את עליהם ומקבלים שותקים

 לא אמרו לאורה מאפלה בצאתם אך. מהםיע כעת והיה נעשה מה ידע שלא כראובן

 אשמה אנחנו אשמים אבל כי, היה כן לא, עלינו היה מיתה ןועו כי דמינו אשר כי, כמחשבתנו

 על, הקודמת בפרשה כמפורש, לדעתם לכך היה ראוי כי, המעשה גוף על ולא, בלבד מה

 . עבדים הלחנות לבני קוראים שהיו אושו שמע הביאו

 

 בשרינו אחינו כי בפסוק שם כמפורש ומכרו איש גונב במצודת ילכדו לבל שתקנו במה וגם

 על מעבור קשים נוייוה' כו בהתחננו נפשו צרת ראינוש אם כי אינה אשמתינו אך'. כו הוא

 ראינו כי, ושמיעה בראיה חטאנו כי והוא. דהימ כנגד דהימ לקינו לכן, תשובתו ומלקבל פשע

 ואלינ באה כן על, זנינוובא תחנוניו נכנסו שלא שמענו לא וגם, עינינו עליו חסה ולא' כו צרת

 אשר ועל. עלילות ודברי קשות שמענו, תחנוניו שמענו שלא על, והוא. חודייב הזאת הצרה

 וזהו. מלראות םיעיני נסתמות שם כי הסוהר בבית הושיבונו במחשכים זה כנגד ',כו ראינו

 באה כן על, וןוע כובד עלינו אין המעשה עצמות ועל. דהימ כנגד דהימ הזאת הצרה אומרו

 .דברינו יאמינו כי המרגלים תביעת שקטה ונחה ,הצרה ועברה כבר

 

 אל שב כאשר כי, אתם אז נמצא לא כי, ידע לא כי, מיוסף נעשה מה לדעת תאב ראובן והנה

 גולה ואין בגדיו את ויקרע בבור יוסף אין והנה הבור אל וכששב, אביו אל להשיבו היה הבור

 בלתי על רק אשמתם תהיהי לא כי אומרים שהיו ראה אך. ידע לא והוא דוייהנ מפני זנווא את

, תאותו זאת כי הדבר ויגלו שיאמרו כדי כלומר לאמר אותם ראובן ויען כן על, תחינתו שמוע

 כי דמים שפיכות אינו שעשיתם מה אם לומר', וכו אמרתי הלא, דבריו והיו ,לאמר אומרו וזהו

 אמרתי הלא כי, אתכם התרתי מזה גם הלא, קל לחטא חסיימת חי ועודנו אחר דבר אם

 ראוי בלתי יחשב לילד הלא כי, קל מציאות אפילו כלומר בילד תחטאו אל לאמר אליכם

 אחר דבר כי הכוונה תהיהי לא דם תשפכו אל שאמרתי גם כי. דבר אשמת עליו אין כי ללקות

 כלל תחטאו אל כך אחר לאמר לכם לאט הקדמה עשיתי רק, תעשו דם שפיכת יהיה שלא

 אל מיד אמרתי לא להורגו להוטים תםיישה אליכם שהיה למה כי ',כו לאמר אליכם וזהו בילד

 חטא היה אם הוא זה כל והנה .תחטאו אל כן אחרי לומר הקדמה תהישהי מה אם כי תחטאו

 הנה דמו גם הלא כי שפכתם שדם אם כי הוא כן לא רואה שאני מה אך, דמו שפכתם ולא קל

 .לגלות שלא עומד עודנו כי החרם מפני ענו לא עמדו והם. נדרש

 

 איש ויאמרו שנאמר מקום כל כי( שם) ל"רז לימדונו כלל כי והוא 'כו אשמים אבל, יאמר או

 אחיו אל איש ויאמרו א"כמד העיקר יוסף בצרת היו הם כי ידענו גם. ולוי שמעון הם אחיו אל

 כי( ו צא רבה בראשית) ל"רז אמרו וכן'. כו ונהרגהו לכו ועתה בא הלזה החלומות בעל הנה
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 שמעון הם ,אחיו אל איש כתמהים אמרו עתה כי אפשר כן על. הבורה שהשליכו הוא שמעון

 כאחד לקינו ואיך העיקר נוייה אנחנו כי ,אחינו על, האחין שאר ולא אנחנו אשמים אבל, ולוי

 על, כלל דרך שמענו ולא אלינו בהתחננו נפשו צרת לנווכ ראינו כי אם כי זה אין אך, לנווכ

 .מוחים הבלתי משפט הוא העושים כמשפט כי ,הזאת הצרה לנווכ אלינו באה כן

 

 אחינו יתר את שהוא אותם, כלומר, לאמר אותם ויאמר, המדברים ולוי לשמעון ראובן ויען

 אליכם אמרתי הלא כי, מחיתי כבר אני כי, בכם מיחו שלא על שלקו לאמר זה מאמרכם יצדק

 כן שעל ,תחטאו אל לאמר תהיהי הכוונה' כו אותו השליכו שאמרתי גם כי ,תחטאו אל לאמר

 כך כל. הבנה לשון אדוני שמענו א"כד, הבנתם שלא שמעתם שלא אלא, נשליך לא אמרתי לא

 .להוטים תםייה

 

 על האשם שמטילים אנחנו אשמים אבל האומרים ולוי שמעון אותם ראובן ויען ,יאמר או

 הלא כי. ונהרגהו לכו אמרו אשר הם כי, האשם עניין לאמר ראוי אותם כי אומר אני, לםוכ

 הגדולים אתם אך, מצילו אני כוכבים עשר אחד אומרו שעל יאמרו פן, לי נוגע שאני, בלעדי

 הם היו אם בילד תחטאו אל אחרים לאמר ראוי היה, בפרט אליכם דברתי הלא מהשאר

 ויאמר באומרו דבר שניהם אל כי הוא וכן. הקטנים מוכיחים הגדולים כי לו להרע רוצים

 לא ובלכתי. הדבר מקלים היום והנכם שמעתם ולא הנזכר ואחיו איש אל שהוא ראובן אליהם

 .לכםומכ נדרש הנה דמו גם כי לכםוכ על דם כי אני רואה אך, עשיתם מה ידעתי

 

ֵמִליץ ֵביֹנָתם כג  : ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ִכי ֹשֵמע  יֹוֵסף ִכי ה 

 כי ראיה יש וגם. אתם דמים שופכי יאמר כי יוסף ישמע אם ראשם את ביםיימח היו בזה והנה

 '.כו יוסף שומע כי ידעו לא והם הכתוב אמר כן על. אתם מרגלים

 

ם ו ִיּק   כד ֵבר ֲאֵלהֶּ ם ו ְיד  ם ו ֵיְבְך ו ָיָשב ֲאֵלהֶּ ֱאֹסר ֹאתֹו ִשְמעֹון ו  -תאֶּ ִאָּתם ח מֵ ו ִיֹסב ֵמֲעֵליהֶּ יֶּ

ם  : ְלֵעיֵניהֶּ

  :דברים שלשה ראה יוסף הנה

 . בהתחננו נפשו צרת שהזכירו מה .א

 . גמלוהו אשר מהרע ושבים תוהים היו אשר .ב

  .נדרש הנה באומרו ראובן מאמר .ג

 לבו נהמת התעוררות ולהשקיט, הזכירוהו אשר מצרתו ויבך מעליהם ויסב האחד על כן על

 . תוייבכ ידי על מעליהם

  .אליהם וידבר הרעה על וניחמו שבו כי על אליהם וישב השני ועל

 לכו האומר היה שמעון הלא כי, ראובן לקול יאמינו למען שמעון את מאתם ויקח השלישי ועל

 .ולוי שמעון הם' כו אחיו אל איש ויאמרו כי ל"ז כמאמרם, ונהרגהו
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  שונו:לה וז אמרו( שם) רבה בראשיתב והנה

 ואני לסטים שמצאתי מאצלך בוריםיג שבעים לי שלח לו ואמר פרעה אצל יוסף שלח

 על נפלו קולו ששמעו כיוון בהם צווח אצלו שקרבו כיון. כבלים עליהם ליתן מבקש

. נתעו כפירים ושיני שחל וקול אריה שאגת( י ד איוב) שנאמר שיניהם ונשתברו פניהם

 אחת מכה והכהו מנשה עמד מיד, אתה קום לו אמר אביו לפני יושב מנשה והיה

 '. כו האסורין בבית והכניסו

 בין בוריםיג מהשבעים בין האלה הדברים כל את ל"רזל הכריחם מי לב לשים ראוי והנה

 .ממנשה

 

 הלא כי', כו שחל וקול אריה שאגת באומרו אליפז דברי הכריח בוריםיהג ענייןמ אמנם

 אין' כו אובד ליש שאחריו פסוק וגם. שיניהם לינתק כפירים דרך אינו שחל וקול אריה משאגת

 הכתובים שני וגם. יתפרדו לביא בני אם יוסיף ומה יתן מה וביה מניה וגם. הקודם אל עניין לו

 ראה לומר( ז שם' )כו נא זכר פסוק אחר ימשכו אמנם. כלל עניין להם אין הקודמים עם

 מי נא זכור הלא כי, מחשבתך הפך, לרשעים וההפך לטובים להטיב יתברך השגחתו והביטה

 ואיפה, אבד ולא למצרים ונמכר שנגנב יוסף או, לאבדו ארמי שבקש כיעקב אבד נקי הוא

 למושיען לו נתחכמה הבה באומרם, און חורשי נכחדו ראיתי כאשר, נכחדו ישראל הם ישרים

 דהימ יקצרוהו המים אל להשליכם בפועל עמל וזורעי מבול להביא שלא שנשבע, ישראל של

 אפיך וברוח א"כמד אפו ומרוח, יאבדו' כו ברוחך נשפת א"כמד אלוה מנשמת כי. דהימ כנגד

 .סוף בים יכלו' כו

 

 על אומץ בהם ומוסיף הצדיקים את מחזיק גם אם כי, רשעים ומאבד צדיק מציל בלבד ולא

 נתעו כפירים ושיני, שחל וקול יהודה אריה שאגת הלא כי, פקודתם עת טרם גם שונאיהם

, שחל שיקרא בשמעון כן שאין מה מפורסם הוא אריה יהודה הקרא והנה. וקולם משאגתם

 כשאמר והוא', כו טרף מבלי אובד ליש ואמר, הנזכר שחל קול היה מתי לפרש הוצרך כן ועל

 הניח לבלתי אז כי, בתיכם רעבון שבר הביאו לכו ואתם' כו יאסר אחד אחיכם יוסף להם

 זה היה מתי לומר', כו אובד ליש וזהו משמעון הפרדם אל חשו לא ברעב אובד אביהם את

 כי. מאחיהם יתפרדו לביא ובני כן על, ביתו טרף מבלי אובד ,יעקב הוא ליש שהיה שעל בזמן

 שבעים שהיו פרעה גבורי הם נתעו כפרים שיני, מאחיו הנפרד שמעון הוא שחל מקול אז

 .נתעו כפירים של תיבות ראשי כמספר

 

 וידבר אליהם וישב אומרו למו הוקשה כי, יהיה, נאסר מנשה ידי על כך אחר כי ואומרם

 . אליהם וידבר וישב יאמר שמהראוי, מיותר שהוא אליהם
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 המליץ כי יוסף שומע כי ידעו לא באומרו ומנשה יוסף בסמוך הוזכרו בפסוק הנה אך

 ויסוב אומרו כן ועל. רבה בראשיתב( שם) ל"ז שאמרו כמו מנשה הוא המליץ והנה ,בינותם

 . להיתח הנזכר יוסף אל חוזר אליהם וישב ויבך מעליהם

 שבא, מנשה הוא הנזכר המליץ אל יחזור ,אליהם וישבמ מוחלק שהוא אליהם וידבר ואומרו

 .שמעון את ויאסור ויקח קושי דברי וידבר

 

ת כה ְלאּו אֶּ ו יֹוֵסף ו ְימ  ְיצ  ם בָ -ו  ם ִאיש אֶּ ְכֵליהֶּ ְסֵפיהֶּ ּקֹו ְולָ -לר ּוְלָהִשיב כ  ם ש  ְך צֵ ֵתת ָלהֶּ ָדרֶּ ָדה ל 

ם ֵכן ש ָלהֶּ ע   : ו י 

תו ִיְשאּו  כו לִש -אֶּ ם ו ֵיְלכּו ִמָשםחֲ -ְבָרם ע   : ֹמֵריהֶּ

ת כז ָחד אֶּ ח ָהאֶּ ּקֹו ָלתֵ -ו ִיְפּת  ְרא אֶּ ש  ָמלֹון ו י  ֲחֹמרֹו ב  ְספֹו וְ -תת ִמְספֹוא ל  הּוא ְבִפי -ִהֵנהכ 

ְחּתֹו ְמּת   : א 

 

  :לב לשית ראוי

 . אמתחתו בפי איש כסף להשיב והיצ כי רק להודיענו ראוי היה לא כי

 . מזה צורך לסיפור אין צידה להם ולתת בר כליהם את ימלאו צוותו אך

 . כן להם ויעש ואמר יחיד בלשון ויצא, בר כליהם את וימלאו רבים בלשון החילו וגם

 אל איש כספיהם את וישיבו בר כליהם את וימלאו לומר לו שהיה, מיותר פסוק שסוף ועוד

 קיום הזכיר השקים שבמילוי וכמו .ויצו אומרו אל הכל ויחזור, לדרך צידה להם ויתנו שקו

 ולשתוק ומצוות דברי ולא הקיום יזכור הצידה ותת הכסף בהשבת כן, דבריו ולא ומצוות

  .כן ויעשמ

 . מיותר הוא' כו שברם את וישאו אומרו וכן

 מריקים היותם עד כספיהם צרורות מצאו לא ואחיו, במלון כספו מצא האחדש היה מה ועוד

 .בלבד האחד רק במלון לחמורו מספוא נתן שלא היתכן, בבית שקיהם

 

 ובגדול. בצרתו עיקר היו הם כי, לכפרתם ,השאר מלכל ולוי שמעון את לצער יוסף כוונת אך

 למען מיד לידו יאונה באופן לוי כסף שם הכסף ובהשבת .שמעון את מאתם ויקח היחל

 האחד ויפתח באומרו הכתוב מלשון והוא. ביתם קרב עד ירגישו לא באופן ולאחיו. מיד יצטער

 וקרוב, לאנשים ולחם בר מלא השק היה כי יראה ',וכו אמתחתו בפי הוא והנה' וכו שקו את

 כל כסף להשיב והיוצ. עליה תפור השק ופי לחמור מספוא מלאה אמתחת תהיהי השק פי אל

 בפי שם לוי כסף ואת .שקו אל איש כספיהם להשיב וזהו, בפנים בשק הבר בתוך מהם אחד

 מריקים היותם עד אחיו כן ועל, במלון בפותחו מיד ימצאנו למען, השק בפי אשר האמתחת

 .הרגישו לא שקיהם

 

 . ולהשיב אומרו דרך על למלא לומר לו שהיה וימלאו באומרו הכתוב מאמר יובן ובזה
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 ולא, שקו אל איש כסף ולהשיב יאמר מהראוי כי שקו אל איש כספיהם ולהשיב באומרו וכן

 . שקו אל הושם האיש כאילו', וכו איש לומר כספיהם אומרו אחר

 . בשקו אמר ולא שקו אל אומרו וגם

 .וימלאו אומרו דרך על ויעשו אמר ולא ויעש אומרו ועוד

 

  .הפועל אל כוונתו אולב והיצ דברים שלשה על אך

 בלי וגם, הכסף בהשבת ירגישו לבל ,כמנהג בעליהם ולא בר כליהם את ביתו בני ימלאו .א

 . דהימ

 מהם איש כי ,איש הנקרא ישנו אך. שבשק הבר תוך שהוא, הנזכר בבר כספיהם ולהשיב. ב

 בשקו לא וגם, הנזכר בבר כספו יושב לא ,ולוי שמעון שהם אחיו אל איש א"כמד לוי הוא

 שהוא, השק אל כמופקד, החוץ אל קרוב כדבר שקו אל רק, פנימה השק תוך שהוא בעצם

 . הנזכר מטעם והוא, עצמו בשק לא למעלה שבשק באמתחת

 כי יאמר אך, מיותרת הוא מלת כי, אמתחתו בפי הוא והנה כספו את וירא באומרו כיוון וזה

 . בלבד אמתחתו בפי היה הוא שלו כספו

 השקים שבתוך ולחם מבר יקחו בדרך לאכול פן חש כי והוא ,לדרך צידה להם ולתת .ג

 שקיהם להריק יצטרכו לבל לדרך צידה משקיהם חוץ להם נתן כן על, כספם צרורות וימצאו

 .בדרך מהם לקחת או

 

 אך ,בר כליהם את וימלאו וזהו, אחד אם כי ביתו בני עשו לא הללו םייוויהצ מכל והנה

 וגם כסף השבת גדול ויתור שהיה בעיניהם קשה היה צידה להם ולתת' כו כספיהם להשיב

 יקר היה המזון כי צבי תשנא ופן שנית הויצו עד התרפו כן על. כליהם מילוי זולת אחרת צידה

 . ההם בימים

 הנזכר באופן גם ומה, לו המיוחד בשקו לתתו איש לכל מיוחד כסף איזה ידעו לא כי יתכן וגם

 .ןולכו ידע ביתו מגרי ומי, בעצם בשק ולא השק אל שהוא האמתחת בפי לוי של לשים

 ויצו וזהו. בעצמו כן ויעש קם עושים היו שלא וראה רבים בלשון להם צוותו אחרי כן על

 הוא כלומר כן להם ויעש 'כו ולתת' כו להשיב והישצ מה אך, מיד עשו זה כי 'כו וימלאו

 .בעצמו עשה ומצוותכ כן עשותילה כי כן אומרו וזהו. בעצמו

 

 רק כן היה שלא מה אמתחתו בפי איש כסף והנה יוסף בית על לאשר ואמרו שינו בשובם אך

 ממלאי כי, לאמר, ימצא אם תואנה למצוא, הבר תוך הטמינוהו שהם יאמרו פן יראו כי, ללוי

 העושים הם אם כי לומר ,אמתחתו בפי איש כסף אמרו כן על, חפזםיבה שם נתנוהו השקים

 .כגנבים מיד שיתפסו האמתחת בפי אותו שמים היו לא

 

ת כו לִשְבָרם -ו ִיְשאּו אֶּ ם ו ֵיְלכּו ִמָשם-ע   : ֲחֹמֵריהֶּ
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 וגם, כקודמת צרה למו תתרגש פן מצרים מתוך לצאת נחפזים היו כך כל כי הכתוב וסיפר

 את וישאו רק, מהעיר צאתם עד המשואות קשר עד המתינו לא כי, אביהם בית רעבון מדאגת

 .משואותם יקשרו צאתם אחרי אך, לצאת האמינו לא כי, משם ויצאו, חמוריהם על שברם

 

 

ת כז ָחד אֶּ ח ָהאֶּ ּקֹו ָלתֵ -ו ִיְפּת  ְרא אֶּ ש  ָמלֹון ו י  ֲחֹמרֹו ב  ְספֹו וְ -תת ִמְספֹוא ל  הּוא ְבִפי -ִהֵנהכ 

ְחּתֹו ְמּת   : א 

ל כח ר אֶּ ָחיו הּוש  -ו יֹאמֶּ ְחִּתי ו ֵיֵצא לִ אֶּ ְמּת  ם ִהֵנה ְבא  ְסִפי ְוג  ְרדּו ִאישָבם ו יֶּ ב כ  ל חֶּ ר ָאִחיו ֵלאמֹ -אֶּ

ה   : ָלנּו אלוהיםזֹאת ָעָשה -מ 

 

 ויחרדו לבם יצא והמה חרד לא אמתחתו בפי הכסף שנמצא האחד כי נחשב זר כמו הלא

  '.כו

 . מיותר הוא והנה אומרו וגם

  .הנה וגם אומרו וכן

 . ההיא הלב היציאת עניין מה לבם ויצא אומרו וכן

 .לזולת לאמר אינו כי לאמר אומרו וכן

 

ת כז ָחד אֶּ ח ָהאֶּ ּקֹו ָלתֵ -ו ִיְפּת  ְרא אֶּ ש  ָמלֹון ו י  ֲחֹמרֹו ב  ְספֹו וְ -תת ִמְספֹוא ל  הּוא ְבִפי -ִהֵנהכ 

ְחּתֹו ְמּת   : א 

 אתו הביא אשר כספו הושב כי ראה כי, בעיניו וכמבשר שלל כמוצא היה לוי כי יתכן אמנם

 לא לומר יוכל כי, עצמו הכסף אותו שמים היו לא שימה תהיהי עליו להעליל שאם באומרו

 השבה רק זה ואין ממני קבלו ודאי אך, כסף בלא רעב בשנת ולחם בר לו ניתן לב על יעלה

 שלא היה משגה לומר שאוכל, שלי בכסף יצדק לא, שלקחתי לומר כוונו אם וגם. לי להטיב

 . לקחוה

 כוונו כגנב לתופסי שאם, אמתחתי בפי לימצא ומזומן מוכן במקום ניתן הוא כי ראיה ועוד

 במקום הגזלה ושם גוזל אדם אין כי, ויחביאנו, ימצאנו במקום אותו שמים היו לא המשימים

 .לימצא מוכן כלומר הוא והנה כספו וירא הכתוב מאמר וזה. מיד ימצאנו

 

ל כח ר אֶּ ָחיו הּוש  -ו יֹאמֶּ ְחִּתי ו ֵיֵצא לִ אֶּ ְמּת  ם ִהֵנה ְבא  ְסִפי ְוג  ְרדּו ִאישָבם ו יֶּ ב כ  ל חֶּ ר ָאִחיו ֵלאמֹ -אֶּ

ה   : ָלנּו אלוהיםזֹאת ָעָשה -מ 

 שאם. שלי הוא וגם. והושב ודאי שנתתיו ידעתי כי, אני שנתתי כספי הושב להם מאמרו וזה

 לימצא מוכן באמתחתי הוא גם הנה כי והראיה. עושים היו עצמי של בכסף לא כוונו להתעולל

 לא כן ועל, לי ניתנה מתנה כי בשורה רק זה אין כן ואם כלומר ,הנה לשון כמשמעות ומזומן

 .נצטער
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 טובה כי חשבת הלא לומר '.וכו ויחרדו ודעתם לבם ויצא כי התפעלו כך כל, אחיו וכשמוע

 שראוי מה כלומר לאמר וזהו. לנוולכ אם כי לבדך לך ולא רע רק אינו כי הוא נהפוך, לך תהיהי

 ומתנה רחמים שהיה מאמרך הפך, לנו הדין דתימ הוא אלוהים עשה זאת מה הוא לאמר

 .טובה

 

 אולי לומר ואין. שנתתיו אחר הושבש רק אינו כי, כספי עכבתי אולי כי תחשבו אל ,יאמר או

 מיד אתפס במקום אותו שם תיייה ולא ,באמתחתי הנה וגם כי גניבה דרך ולקחתיו שבתי

 .כבקודם לאמר והשיבו, בקודם האמור דרך על מציאה רק זה אין אך, לגנב

 

 תמשך כי שיודע פי על אף מציאה המוצא כי התורה מדין שידענו במה ,זה דרך על יתכן עוד

 לו הוא אם והמטיב הטוב או, לבד לעצמו הוא אם נויישהח כעת לברך בייח ממנה רעה לו

 עם נויישהח להודות ועלי כלומר כספי הושב אמר כן על(. א ס ברכות יןעי) עמו ולאחרים

 כי, עמי לאחרים ולא לבדי אלי רק, והמטיב הטוב ההודאה אין וגם. מזה רעה תמשך שאפשר

 יוסף כי האומרים( ו צא רבה בראשית) ל"רז למדרש גם ומה. בה וזכיתי באמתחתי הנה גם

 עלי לםוכ יקומו אקחנו אם גדול וכהן חכם לוי הנה אמר כי, שמעון את אם כי לוי את אסר לא

 .התורה דין יותר ידע כן ידי על כי. והיכוני

 

 שלא שכן כל, כן אחרי רעה נמשך שהיה גם להודות ועלי כספי הושב ,העניין שיעור או

 לשים לי היה לא כי שגנבתיו לומר יוכלו שלא ,באמתחתי הנה וגם כי, גניבה רעת תמשך

 כי על הודאה לאמר חשבת הנה ואמרו אחיו השיבו אז .כספי היותו על נוסף, באמתחתי אותו

 לאמר וזהו, האמת ןייד ברוך הוא לאמר שראוי מה אם כי הוא כן ולא, כעת טובה היא רעתך

 היא וכעת עשה לא עדיין כי תאמר לא כי. לנו האמת ןייד הוא לנו אלוהים עשה זאת מה

 מעתה גם כן אם עלינו להתעולל תחבולה היא זאת כי אחר הלא כי, עשה שכבר אם כי, טובה

 .ליעשות עתיד ואינו עשה כבר כי לומר אלוהים עשה אומרו וזהו, היא רעה

 

 כסף שמים היו לא הכוונה תהיהי להתעולל אם כי, טענה יתהיה לוי טענת האמת לפי והנה

 מרוב כי לבם ויצא אמר לזה. להודות ראוי היה ואדרבה, כמדובר אמתחתו בפי וגם עצמו

 זה כי האומרים( א ט תענית) ל"רז לדעת אחשוב וכן. דברו כן ולא ודעתם לבם יצא התפעלות

 אלוהים עשה זאת מה ואומרים מתלוננים היו ה' ועל, דרכו תסלף אדם ולתיוא, שלמה מאמר

 דעתם שיצא הוא לבם ויצא אומרו שלדעתם לא אם, כזה דבר שלמים עשו יתכן ואיך .לנו

 .דברו בדעת ולא, מהם

 

 שמעון עם להיותו לוי כי, נאמר. זאת במלת תביר בטעם וגם ,זאת מה אומרו נדקדק ואם

 תהיהי לבדו עליו פן חש, לקה בפרטות הוא ועתה, נאסר שמעון כי וראה, יוסף בצרת מחזיק
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 אז. הרעה נוגעת אלי כלומר, בפרטות באמתחתי הנה וגם כספי הושב אומרו וזהו, רעה

 משוכה הכנעה בהמשך, כמודים ,זאת מה וראה הביטה כלומר זאת מה לאמר ואמרו השיבו

 אחינו את גנבנו אשר מעין שהוא, כסף ידי ועל, גניבה צרת שהיא כלומר, תביר טעם ברמז

 אשמנו לנווכ כי לנו אלוהים עשה זאת מה הוא לאמר שראוי מה כן ואם. בכסף ונמכרהו

 הוא התביר כרמז ושפלות בירידה זאת מה בהכרח לאמר שראוי מה הכתוב ושיעור. בדבר

 .לבדך לך ולא לנו אלוהים עשה

 

 ( ט צא רבה) ובמדרש

 שאבדנו ואנו .לבם ויצא כתיב, מצאו מציאה שבטים, אמר, סימון רבי דמך כד, לוי רבי

 . כ"ע וכמה כמה אחת על סימון רבי את

 

 כן ועל, כגנבים יהרגו פן יראים היו שם כי, פירכא לו יש וחומר הקל זה כי לב לשית וראוי

 והוא, לוי אל השבטים תשובת דרך על יהיה אך. הצדיק באבידת כן שאין מה ,לבם ויצא

 ברוך הקדוש אם, גמליאל בן שמעון ורבן ישמעאל רבי סילוק על בבא בן יהודה רבי כמאמר

 עתידה שצרה ודאי אלא, ופלוני פלוני בימי אלא ראוי היה זמן באיזה לנו להטיב חפץ היה הוא

 של הכסף למציאת דומה, כן אחרי צרה ביאת הוראת הוא הצדיקים סילוק כי הנה. אולב

 הטוב לברך וראוי טובה היא שכעת שאם השבטים אם ומה וחומר הקל וזהו. השבטים

 כי', כו שאבדנו אנו, לימשך האפשרית הרעה על לבם ויצא זה כל עם, שם הוא באשר והמטיב

 .וכמה כמה אחת על, לעתיד בין, שם הוא באשר עתה שהוא מה בין, צרה הכל

 

ל כט ִגידּו לֹו ֵאת ָכלי ֲעֹקב ֲאבִ -ו ָיֹבאּו אֶּ ן ו י  ְרָצה ְכָנע  ם א  ֹּקֹרת ֹאתָ -יהֶּ  :ם ֵלאֹמרה 

ץ ִאָּתנּו  ל ר ָהִאיש ֲאֹדֵני ָהָארֶּ גְ ִדבֶּ ץ-תאֶּ ִלים ָקשֹות ו ִיֵּתן ֹאָתנּו ִכְמר   : ָהָארֶּ

ְגִלים לא ר ֵאָליו ֵכִנים ֲאָנְחנּו לֹא ָהִיינּו ְמר   : ו נֹאמֶּ

ָּקֹטן ה  ָעָשר ֲאנ חְ -ְשֵנים לב נּו ְוה  ָחד ֵאינֶּ ִחים ְבֵני ָאִבינּו ָהאֶּ תנּו א  ןאָ -יֹום אֶּ ץ ְכָנע  רֶּ  : ִבינּו ְבאֶּ

ר אֵ  לג םו יֹאמֶּ ּתֶּ ע ִכי ֵכִנים א  ץ ְבזֹאת ֵאד  ם ָהאֶּ ֲאחִ  ֵלינּו ָהִאיש ֲאֹדֵני ָהָארֶּ ִניחּו יכֶּ תאִ ָחד ה  -ִּתי ְואֶּ

ם ְקחּו ָוֵלכּו ֲעבֹון ָבֵּתיכֶּ  : ר 

ת לד ּקָ -ְוָהִביאּו אֶּ ם כִ ֲאִחיכֶּם ה  ּתֶּ ְגִלים א  י ְוֵאְדָעה ִכי לֹא ְמר  ת י ֵכִניםֹטן ֵאל  ם אֶּ ּתֶּ ּתֵ -א  ם אֶּ ן ֲאִחיכֶּ

ת ם ְואֶּ ץ ִּתְסָחרּו-ָלכֶּ  : ָהָארֶּ

 

ל כט ִגידּו לֹו ֵאת ָכלי ֲעֹקב ֲאבִ -ו ָיֹבאּו אֶּ ן ו י  ְרָצה ְכָנע  ם א  ֹּקֹרת ֹאתָ -יהֶּ  :ם ֵלאֹמרה 

 . לזולת לאמר אינו כי צודק בלתי הוא לאמר אומרו

  .אותם הקורות באומרו מקרה אל הדבר התורה חסיית למה וגם

 . דמיון בלי אתם מרגלים רק אמר לא והוא, הדמיון ף"בכ הארץ את כמרגלים אומרו ועוד

 . צודקת בלתי ויתן מלת וגם
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 . הזכירוהו לא להם שנאמר הארץ ערות את לראות וכן

 . שמעון את אסר ואשר ימים שלשת במשמר אסרם אשר לא וגם

 . האחד באמתחת המושב הכסף את ולא

 . שהיה ממעשה רבים םיישינו זה דרך ועל

 כך ואחר, אתם מרגלים לא כי אמר ולא אתם כנים כי אדע בזאת האיש שאמר אומרו ועוד

 כי אתם מרגלים לא כי ואדעה אלי הקטן אחיכם את והביאו כאומרו דברים שני מזכירים

 .הם מרגלים לא כי הוא כנים היותם בכלל הלא כי ויקשה ,אתם כנים

 

 . ן"ווי חסירת שהיא אותם הקרת מלת אל ,לב נשית לזה אמנם

  :אשות בשתי נכווים היו כי ואומר

 בנימין את לתת אבינו ימאן כי מצאתנו אשר הרעה כל את נאמר אם לנו אוי בלבם אומרים

 . צרה בקרב הכניסו לבל

 . בנימין את מאתו נשאל טענה באיזה כי נאמר לא אם לנו ואוי

 רק ממש למרגלים החזיקם ושלא, םייטפח והסתירו טפח וגלו נקלה דרך ספרו כן על

 ן"ווי חסר אותם הקרת כל את אומרו וזהו. אויב כאשר ענייןה יתר כל זה דרך ועל. כמרגלים

 את לראות להם שאמר אמרו לא כי, המאורע מפרטי קצת בחסרונות מקריהם שהגידו לומר

 וזהו. שמעון ואת במשמר שאסרם לא וגם, כמרגלים רק מרגלים שאומר לא וגם, הארץ ערות

 . הקרת כל את אומרו

  ?בחסרון להגיד כן עשו ולמה

, בנימין את שיתן לאמר שעתידים מה לו לאמר כדי הוא כן שעשו מה כלומר לאמר אמר לזה

 .משלחו היה לא צרתם כל שומע היה אם או הכל יסתירו שאם

 

 לבל בעצם השגחה צרת לו תראה שלא באופן שהגידו לומר לאמר אומרו כוונת תהיה או

 הוא אותם הקורות כל אתש באופן לו ויגידו וזהו. הם מקרים כי בעיניו שיראה רק לבבו ירך

 .בנימין את לשלח וימאן יעקב על פחד יפול בל, ורעות עונות שמצאום ולא, לאמר שיאות מה

 

גְ  ל ץ ִאָּתנּו ָקשֹות ו ִיֵּתן ֹאָתנּו ִכְמר  ר ָהִאיש ֲאֹדֵני ָהָארֶּ ת ִליםִדבֶּ ץ-אֶּ  : ָהָארֶּ

 בעלמא כמקרה רק בעצם צרה איננה כי נא ראה לומר ',וכו האיש דבר ואמרו החילו כי והוא

 דברי דברו שמתוך אם כי, למרגלים חשבנו להימתח לא הלא כי, בדבר אסון ובלי דברים בקול

 נויישה רק, בעצם דעתו כן שהיה ולא. מרגלים עניין ולומר לדבר הפליג הכעס מתוך קושי

 . כמרגלים נראים

 כמקבלי נחשבנו כמרגלים נוייה במאמר בצאתו כי כך כל גדול בקושי שנכנס אלא עוד ולא

 עד כך כל קשות דבר אומרו וזהו. להיתח בעינינו נוייה תמותה לבני כי הקודם בערך מתנה
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 אותנו ויתן וזהו, יותר נקל זה כי כמרגלים נויישה באומרו כך אחר צאתו למתנה שחשבנו

 .היה הכל דברים קול כי הוראה וזה. הדמיון ף"בכ שהיה במה והוא

 

ְגִלים לא ר ֵאָליו ֵכִנים ֲאָנְחנּו לֹא ָהִיינּו ְמר   : ו נֹאמֶּ

 אנחנו כנים אליו באמור לנו האמין ,למרגלים לנחשדים הנעשה כדרך יסורין בלי כי והראיה

 כי והוא. בעצם החשדה תהיהי אם מרגלים חשדת לבטל מספקת טענה תהיהי שלא עם 'כו

 אנשי דרך אין כי .מרגלים היינו לא כי מעתה אמור כן ואם. אמת אנשי אנחנו כנים לו אמרנו

 אם תנצלו בזאת להם באמור, למלכם מות ביייח רשע לאנשי לא אם, בזה עצמם לשום אמת

 אמת אנשי אך, יחשוכו אם להרג מטים הם זה בלעדי כי, יסתכנו והם, פלוני עיר את לי תרגלו

 .בכך עצמם ישימו לא

 

ָּקֹטן ה  ָעָשר ֲאנ חְ -ְשֵנים לב נּו ְוה  ָחד ֵאינֶּ ִחים ְבֵני ָאִבינּו ָהאֶּ תנּו א  ןאָ -יֹום אֶּ ץ ְכָנע  רֶּ  : ִבינּו ְבאֶּ

 האלו הסימנים פי ועל '.כו אבינו בני אחים עשר שנים כי הוא אנחנו אמת אנשי כי והראיה

 כנען ארץ כי. אנחנו רשע אנשי או כנים אם יגידו והם, אלינו מהקרובים כנען בארץ עלינו ידרש

 חפץ שהיה( ז עה) רבה בראשיתב אמרו כי, ההם בימים תהישהי ל"רז אמרו מצרים ממלכות

 אחרת דרך כיוונו אפשר בזה או. יעקב עם אחזילה מצרים ממלך כנען ארץ מכס ליקח עשו

 מצרים ארץ את ירגלו, בם מושלים שאתם כנען ארץ בני, יתכן איך לומר ,כנען בארץ באומרם

 שאר כל כי, אח להם ושעוד עשר שנים היותם שגלו מה אל התנצלות בזה והיה. לקחתה

 .ירגלוה מי ובעד אתם חיבור להם אין כנען ארץ יושבי

 

ם לג ּתֶּ ע ִכי ֵכִנים א  ץ ְבזֹאת ֵאד  ר ֵאֵלינּו ָהִאיש ֲאֹדֵני ָהָארֶּ ם ָהאֶּ ֲאחִ  ו יֹאמֶּ ִניחּו אִ ָחד יכֶּ תה  -ִּתי ְואֶּ

ם ְקחּו ָוֵלכּו ֲעבֹון ָבֵּתיכֶּ  : ר 

 בזאת אלינו ואמר השיב הלא כי, עלינו כבדה ידו אין כי נא ראה אמרו כי, העניין אל ונחזור

 שקרתם לא אלי שאמרתם במה אם והוא. אתם מרגלים לא כי אדע ובזה .אתם כנים כי אדע

, בזה שקרתם שלא שאדע במה, אביכם את שהקטון אמרתם כי והוא אתם כנים כי אדע

 אותו בהביאכם לא אם, שם לכם קטן שאח הוא אמת כי איפה יודע ובמה. לכנים אחשיבכם

 אדם אין אמר כי והוא. 'וכו האחד אחיכם אתם כנים כי אדע בזאת אומרו וזהו, ואראנו אלי

 אמר האחת על, חזקה הויא בתרתי כי, דברים בשני לא אם וכשרון אמת איש חזקת קונה

 עזיבת על תחושו שלא. בתיכם ואנשי אביכם על שתרחמו במה אתם כנים כי אדע בזאת

 קחו בתיכם רעבון ואת אתי הניחו האחד אחיכם וזהו. ברעב להחיותם כדי אתי מכם אחד

 .לרחם, אמת אנשי פעולת הוא זה כי ולכו

 

ת לד י ְוֵאְדָעה ִכי -ְוָהִביאּו אֶּ ָּקֹטן ֵאל  תֲאִחיכֶּם ה  ם אֶּ ּתֶּ ם ִכי ֵכִנים א  ּתֶּ ְגִלים א  ֵּתן -לֹא ְמר  ם אֶּ ֲאִחיכֶּ

ת ם ְואֶּ ץ ִּתְסָחרּו-ָלכֶּ  : ָהָארֶּ
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 אמנם. אתם מרגלים לא כי מזה ללמוד אתם שכנים חזקה להיות יספיק לא בלבד בזאת אך

 לא כי ואדעה ובזה. אתם אמת אנשי כי יודע שבו השני הדבר שהוא אלי הקטן אחיכם הביאו

 כי ואדעה וזהו, באמת הנאמרים הדברים בשני אתם כנים כי שאראה במה אתם מרגלים

 כך ידי על מלבו יסיר בלבד לא כי אותנו להרע כוונתו אין כי נא וראה'. וכו כנים כי' כו לא

 ששינו תסחרו הארץ ואת אומרו וזהו, נסחור הארץ שאת לנו טיביי גם אם כי מרגלים היותנו

 .השלום מפני

 

ם ְוִהֵנה ו ְיִהי לה ֵּקיהֶּ ּקֹו ו ִיְראּו כ  -ִאיש ְצרֹור-ֵהם ְמִריִקים ש  ם ֵהָמה ְצֹררֹות כ  -תאֶּ ְספֹו ְבש  ְסֵפיהֶּ

ם ו ִייָראּו  : ו ֲאִביהֶּ

נּו ְוִש  לו ם יֹוֵסף ֵאינֶּ ְלּתֶּ ם ֹאִתי ִשכ  ם י ֲעֹקב ֲאִביהֶּ ר ֲאֵלהֶּ תן ֵאינֶּ ְמעֹוו יֹאמֶּ י ּקָ ִבְנָיִמן ִּת -נּו ְואֶּ חּו ָעל 

 : ָהיּו ֻכָלָנה

ל לז ר ְראּוֵבן אֶּ תָאִביו ֵלאמֹ -ו יֹאמֶּ י-ר אֶּ נ-ָּתִמית ִאם ְשֵני ָבנ  יָך ְּתָנה ֹאתֹו לֹא ֲאִביאֶּ ָיִדי -לע  ּו ֵאלֶּ

יָך נּו ֵאלֶּ  : ו ֲאִני ֲאִשיבֶּ

ר לֹא לח ם ִכי ֵיֵרד ְבִני-ו יֹאמֶּ דֹו ִנְשָאר ּואָ -ִעָמכֶּ דֶּ  ְקָרָאהּוִחיו ֵמת ְוהּוא ְלב  ר ָאסֹון ב  ְך ֲאשֶּ רֶּ

תבָ -ֵּתְלכּו ם אֶּ ְדּתֶּ  : יָבִתי ְבָיגֹון ְשאֹוָלהשֵ -ּה ְוהֹור 

 

  :להבין ראוי

 שמצאו ועתה, גדולה חרדה ויחרדו לבם יצא אמתחתו בפי לוי כסף מצאישבה היה מה. א

  .וייראו אם כי נאמר לא לםוכ של כספיהם צרורות

 ושמעון יוסף כי ראה באו מאז הלא כי ',כו איננו ושמעון יוסף שכלתם אותי יעקב במאמר. ב

 . דבר אמר ולא, יקחו בנימין ושאת, אינם

 היו ולא יהיו יאמר ראוי, אחרות לצרות מעתה שיתעתד הוא שאם ,כלנה היו עלי אומרו. ג

 . עבר לשון

 עוד ולא, אביו היה םיינק נפשות הורג וכי ,תמית בני שני את לומר ראובן לב על עלה מה. ד

 בכור קראו כן שעל( ט צא רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו הם יעקב של בניו שגם אם כי

 . שוטה

 תנה לומר לו שהיה ,ידי על אותו תנה ואמר חזר למה אליך אביאנו לא אם אומרו שאחר. ה

 . ידי על אותו תנה ולא, אתי הנער שלחה כן אחרי יהודה כמאמר או, לי אותו

  .אביאנו לא אם אומרו אחרי אליך אשיבנו ואני באומרו הייתור וזולת

 . להשבה מהבאה השינוי אל לב לשים ראוי גם. ו

  '.כו בני שני את ראובן לו אמר לזולת אביו לשיאמר לא כי, לאמר באומרו. ז

  .עמכם אומרו עניין מה, מהאסון שירא ונהוהכ אם ',וכו ירד לא אומרו. ח

 את יתן לא אם לחם בלא ביתו וכל הוא יעשה ומה, בעדו הממושכן משמעון יעשה מה וגם

 . בנימין

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 681                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 .מיותר שיראה נשאר לבדו והוא אומרו. ט

 

ם ְוִהֵנה לה ֵּקיהֶּ ּקֹו ו ִיְראּו כ  -ִאיש ְצרֹור-ו ְיִהי ֵהם ְמִריִקים ש  ם ֵהָמה ְצֹררֹות כ  -תאֶּ ְספֹו ְבש  ְסֵפיהֶּ

ם ו ִייָראּו  : ו ֲאִביהֶּ

 מבעית מועט הרע כי, בהתא לא תיכלא מלפא בי האומרים ל"רז משל ידוע הנה אמנם

 ויצא גדולה חרדה נחרדו בלבד האחד באמתחת הכסף מצאיבה כי יתכן כן. משקיט והמרובה

 .בלבד ראוייו אומרו וזהו. מההפלגה ושקטו יראו בשקו כספו צרור איש שראו ועתה, לבם

 

 בלבם אמרו, יוסף בצרת עיקר היה אשר לוי באמתחת הכסף בראותם להימתח כי יתכן עוד

, המושב הכסף דבר על עתה כי. נדרש הנה ודמו בגנבתנו שנמכר יוסף וןוע חרב אם כי זה אין

 לא אשר ראובן ולא, האשמים וילקו, במכירתו שלקחנו הכסף עשרים תחת, כגנבים נהרג

 דבר על זה אין בלבם אמרו אז, בו חטא לא אשר ראובן גם כספו צרור איש בראותם אך. חטא

 היקל כן על, בעצם זולתו בנו אין יוסף וןוע זולת כי, קלה צרה רק תהיה לא איפה כן ואם, יוסף

 .מוראם

 

נּו ְוִש  לו ם יֹוֵסף ֵאינֶּ ְלּתֶּ ם ֹאִתי ִשכ  ם י ֲעֹקב ֲאִביהֶּ ר ֲאֵלהֶּ תן ֵאינֶּ ְמעֹוו יֹאמֶּ י ִבְנָיִמן ִּת -נּו ְואֶּ ָּקחּו ָעל 

 : ֻכָלָנה ָהיּו

 צרורות את בראותו אך. ובנימין שמעון ענייןמ לו סיפרו אשר לכל להן האמין כה עד והנה

 יותן מאד גדול הרעב בהיות כי לב על היעלה אמר כי. ויתמרמר בקרבו לבו נהפך, כספיהם

 כספיהם הושב כי מחיר ובלא כסף בלא שאת יוכלון כאשר אוכל חמורים עשרה משא למו

 כל הוא שמעון וחלוף שוברים אשר בשבר שמעון את שהחליפו אם כי זה אין אך. אחור

 טורף לא כי יוסף על גם אדון ומזה שכלתם אותי ויאמר התמרמר כן ועל. עמוסות נשואותם

 פוטאש ומזה ,איננו ושמעון איננו יוסף כי ויםוש היו ויחדיו. מכרתם אותו גם כי איננוש אם כי

 וזה. הדבר יצא הארץ מאדוני ולא, כאחיו הוא גם למכרו מעצמכם תקחו בנימין את גם כי

 .תקחו בנימין ואת אומרו

 

 אכזריות על תחשדנו ולמה, הוא בשרינו אחינו לא האם מאלה אחד כל וכי תאמרו ושמא

 כלומר היו עלי וזהו. האב לצרת דומה האח צרת אין כי והוא כלנה היו עלי כי, הוא הלא. כזה

 כן גם אומרו וזהו. בני צרת אני ארגיש כאשר אחיכם צרת תרגישו לא כן על כי, עליכם ולא

 לב אל שמים אינכם כן על, לכם ולא אותי הוא השיכול לומר שכלתם אותי דבריו בפתח

 .כמוני

 

ל לז ר ְראּוֵבן אֶּ ת-ו יֹאמֶּ י ָּתִמית ִאם-ָאִביו ֵלאֹמר אֶּ יָך ְּתָנה ֹאתֹו -ְשֵני ָבנ  נּו ֵאלֶּ ללֹא ֲאִביאֶּ ָיִדי -ע 

יָך נּו ֵאלֶּ  : ו ֲאִני ֲאִשיבֶּ
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 .אליך אביאנו לא אם תמית בני את באומרו, מה בצד ראובן אליו דבר אשר היטיב כן ועל

 את ממשכן הנני כן על, חששנו לא לבדך לך אם כי לנו לא השיכול כי על כי אמרת הלא כלומר

 כיוון הדבר ובכלל. תמים נהיה כמוך וכמוני שיכול אדע אני גם כן ידי על עתה כי, בני שני

 .בנך בן בצרת תרגיש לא אתה גם אחינו צרת מרגישים אנו שאין כמאמרך כי, לומר

 

 בכור אליו שאמר( שם) לברכה כרונםיז כמאמרם אליו בתשובתו אביו צדק זה כל ועם

 אליך קרוב בלתי תיייה אם צודקת יתהיה זאת טענתך הנה כלומר. בני הם לא בניך וכי, שוטה

 בנים ובני לי בן בהיותך אך. שיכול כנגד שיכול להיות תשובה תהיהי ממש בני היו לא שבניך

 זו תשובה ממנו נעלם לא ראובן וגם. לנפשי שיכול זה גם כי, כלום אמרת לא כבנים הם הרי

 ישיב מה לראות כיוון גם כי עיניו פקח זה על אף אך, כמדובר אביו לשיטת שהלך היות עם

 אנחנו הלא ויאמר בתריה יענה, בני הם לא בניך וכי אליו יאמר אם כי. דרכו פי על בו לענות

 נלך אם לב על שם אינך עלינו הנה כי, בנינו את עתה גם ומה תחשבנו לזרים חלציך יוצאי

 רשאמ כלומר לאמר אביו אל ראובן ויאמר אומרו וזהו. בנימין על אם כי אסון יקראנו פן ונשוב

 ישיב מה לראות כן אמר נכון בלתי הוא ראובן שמאמר שעם, אליו אביו לומר כדי אביו אל דבר

 ספרי) לברכה כרונםיז מאמרם דרך על והוא. כאמור דרכו פי על הוא גם לענות אביו לו

 ה' לו שיאמר כדי לאמר אומרו שפירשו לאמר ההיא בעת ה' אל ואתחנן פסוק על( כו ואתחנן

 .לי שתשיב עד מכאן זז איני שאמר, תשובה

 

ר לֹא לח ם ִכי ֵיֵרד ְבִני-ו יֹאמֶּ דֹו ִנְשָאר ּוְקָרָאהּוָאִחיו ֵמת וְ -ִעָמכֶּ דֶּ הּוא ְלב  ר  ָאסֹון ב  ְך ֲאשֶּ רֶּ

תבָ -ֵּתְלכּו ם אֶּ ְדּתֶּ  : יָבִתי ְבָיגֹון ְשאֹוָלהשֵ -ּה ְוהֹור 

 ולא. הוא גם ילך לא ללכת אתכם שאניח אף כי ,עמכם בני ירד לא ואמר דרכו הבין ויעקב

 קרוב והוא אמו בבני לפגוע הדין דתימ והתחילה מת אחיו כי רק, כמוהו בני אינכם שאתם

 תדאג המשפחה מן אחד מת( ב קה שבת) לברכה כרונםיז שאמרו מה דרך על, יותר לאסון

 . היא גם ליפול קרובה אליה הקרובה כי מקיר אבן כנופל שהוא, המשפחה כל

 

 אחוש לא ולמה איננו ושמעון שאמרתי שמעון את אסון קרה דברי לפי גם כי תאמרו ושמא

 שנפילת לבד אבנים שני של בנין דומה ואינו נשאר לבדו הוא זה כי דומה אינו. עליכם גם

 שרועה אף כי, רבות אבנים לגדר, לסמוך במה לה שאין השניה נפילה מקרבת האחד

, זו על זו ונסמכות הנה רבות כי, הנותרים לגלים יתעתדו לא מהנה אחת בנפול, התרועעה

 שם כן גם מצרה בטוחים עמו בה תלכו אשר בדרך גם כי אסון יקראנו ראיימת שאני באופן

 .אסון יקראנו בל אפחד
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 דברי כל על השיב כי, יהיה ,אשיבנו לא אם' כו תנה ואמר וחזר אביאנו לא אם ובאומרו

 שהחליפוהו או(, ט צא רבה בראשית) ל"רז לדעת שהרגוהו שמעון על חשדם הנה כי, אביו

 . בסמוך כתבנו כאשר תקחו בנימין ואת באומרו בנימין על וגם, דרכנו לפי באוכל

  .אליך אביאנו לא אם תמית בני שני את אמר שמעון על שהוא האחד על לכן

 , אליך אשיבנו ואני ידי על אותו תנה אמר בנימין ועל

 אם יאמר בנימין על הכל חוזר ואם. השבה לשון אמר קדוןיפ בתורת שנוטלו בבנימין כן ועל

 ואם, אביאנו לא אם תמית בני שני את, קדוןיפ בתורת שלא כמוהו כמונו עמנו אותו תשלח

 לםוכ את לא וגם, מאחריותו האחרים יסתלקו פן, אחד איש ביד תמסרנו אל קדוןיפ בתורת

 לכל אותו תנה כן על, יחד רבים נתבעים לך יהיו לבל וגם, שותפי דבי כקדרה יהיה פן כאחד

 אביאנו ואני להם אותו תנה אמר כן, ערב ואני לו תן, קבלן ערב שהוא, עליהם ערב ואני אחי

 בלשון אמר קדוןיפ דרך השניה החלוקה היות ועל. גובה מזה רצה גובה מזה רצה שהוא

 .השבה

 

 לפי יתכן, בני הם לא בניך שוטה בכור אביו לו שאמר( שם) לברכה זכרונם רבותינו דרך ועל

 אחר דרך אל פנה ואז. כן לו אמר ,אביאנו לא אם תמית בני שני את לומר כהתימו כי דרכנו

 יראתי אם רק שוה איננו זה כל הנה, ואמר יעקב והשיב. כמדובר ערבות' כו אותו תנה והוא

 'כו בני ירד לא וזהו ,הדרך אסון על רק הוא כן לא אך, הארץ אדוני מהאיש או מכם תהיהי

 .למעלה כמפורש

 

  מג פרק

 

ץ א  : ְוָהָרָעב ָכֵבד ָבָארֶּ

ת ב ֱאֹכל אֶּ ר ִכלּו לֶּ ֲאשֶּ ר אֲ -ו ְיִהי כ  בֶּ שֶּ ֹ ה  ר ֵהִביאּו ִמִמְצָרִים ו י ר אֲ שֶּ ם ֲאִביהֶּ אמֶּ -ם ֻשבּו ִשְברּוֵליהֶּ

ט ל-ָלנּו ְמע   : ֹאכֶּ

ר ֵאָליו ְיהּוָדה ֵלאֹמר  ג ם אִ ִבלְ  יִתְראּו ָפנ  -ָהֵעד ֵהִעד ָבנּו ָהִאיש ֵלאֹמר לֹאו יֹאמֶּ םִּתי ֲאִחיכֶּ  : ְּתכֶּ

תיְֶּשָך ְמש  -ִאם ד לאָ -ֵלח  אֶּ  : ִחינּו ִאָּתנּו ֵנְרָדה ְוִנְשְבָרה ְלָך ֹאכֶּ

ם ִאְּת  י ִבְלִּתיִתְראּו ָפנ  -ר ֵאֵלינּו לֹאָהִאיש ָאמ  -ֵלח  לֹא ֵנֵרד ִכיֵאיְנָך ְמש  -ְוִאם ה םֲאִחיכֶּ  : כֶּ

ם ָאח ו עֹוד ָלכֶּ ִגיד ָלִאיש ה  ם ִלי ְלה  ר ִיְשָרֵאל ָלָמה ֲהֵרֹעתֶּ  : ו יֹאמֶּ

ל ז עֹוד ֲאִביכֶּ ָהִאיש ָלנּו-ו יֹאְמרּו ָשאֹול ָשא  ְדֵּתנּו ֵלאֹמר ה  י ֲהיֵ  ּוְלמֹול  דש ָלכֶּם ָאח ו  ם ח  גֶּ לֹו -נ 

ל ְדָבִרים הָ -ע  ה ִפי ה  תֵאלֶּ ר הֹוִרידּו אֶּ ע ִכי יֹאמ  םאֲ -ֲהָידֹוע  ֵנד   : ִחיכֶּ

ל ח ר ְיהּוָדה אֶּ ר ִאִּתי ְוָנקּוָמה ְונֵ ִיְשָרֵאל אָ -ו יֹאמֶּ ע  נ  םנָ ִנְחיֶּה ְולֹא ֵלָכה וְ ִביו ִשְלָחה ה  -מּות ג 

ם ְחנּו ג  ם-ֲאנ  ָּתה ג  ֵפנּו-א   : ט 
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נּו אִ  ט ְקשֶּ נּו ִמָיִדי ְּתב  ְרבֶּ עֶּ יָך ְוִהצ  לֹא ֲהִביֹאִת -םָאֹנִכי אֶּ יָך ְוָחטָ ְגִּתיו לְ יו ֵאלֶּ -אִתי ְלָך ָכלָפנֶּ

ָיִמים  : ה 

ְהָמְהנּו ִכי י ֲעָמִיםע  -ִכי לּוֵלא ִהְתמ  ה פ  ְבנּו זֶּ  : ָּתה ש 

ם ִאם יא ם ִיְשָרֵאל ֲאִביהֶּ ר ֲאֵלהֶּ ֹ ֵכן ֵאפֹוא -ו יֹאמֶּ הֹוִרידּו וְ  ץ ִבְכֵליכֶּםת ָהָארֶּ את ֲעשּו ְקחּו ִמִזְמר  ז

ש ְנכֹאת ָוֹלט ָבְטִנים ּוְשֵקִדים ט ְדב  ט ֳצִרי ּוְמע   : ָלִאיש ִמְנָחה ְמע 

ת יב ם ְואֶּ ף ִמְשנֶּה ְקחּו ְביְֶּדכֶּ סֶּ מ-ְוכֶּ ף ה  סֶּ כֶּ ְמְּתֹחֵתיכֶּ ה  ב ְבִפי א  ם ם ָּתִש ּוש  י איבּו ְביְֶּדכֶּ ּול 

ה הּוא  : ִמְשגֶּ

ת יג ם ָקחּו וְ -ְואֶּ ל קּומּוֲאִחיכֶּ  : ָהִאיש-שּובּו אֶּ

ת יד ם אֶּ ח ָלכֶּ ֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיש ְוִשל  ם ר  י ִיֵּתן ָלכֶּ ד  חֵ -ְוֵאל ש  ם א  תר וְ ֲאִחיכֶּ ֲאִני ו  ִבְנָיִמין -אֶּ

ר ָשֹכְלִּתי ָשָכְלִּתי ֲאשֶּ  :כ 

 

  :לב לשים ראוי

 שכלו אחר גם ומה ,אוכל מעט על והויצ איך ,נפש שבעים רבים והמה כבד הרעב אם. א

 . השבר את לאכול

 הם מרגלים לא אם שלדעת למעלה מאמרו הזכיר לא למה ',כו העיד העד יהודה תשובת .ב

 מרגלים כי אחינו את נביא לא שאם האיש בנו העיד יאמר ומהראוי, בנימין את רוצה היה

 . אנחנו

 . לזולת לאמר שיהיה בהם אחד ולא, פעמים זה לאמר אומרו. ג

 זה כל הלא כי', כו אמר האיש כי' כו משלח אינך ואם' כו משלח ישך אם ואמר חזר למה. ד

 . כבר נאמר

 אליו באומרם זאת תלונתו צודקת היהית הלא ',וכו להגיד לי הרעותם למה אומרו. ה

 '. כו אנחנו אחים עשר שנים הארץ אדוני לאיש שאמרו מתחלה

 . כפולה שאלה זו מה' כו האיש שאל שאול אומרו. ו

 . כפולה ידיעה זו מה נדע הידוע באומרו וכן

 . לאמר אומרו עניין מה', כו העוד לאמר אומרו. ז

 . מיותר הוא ונקומה אומרו כי ,ונלכה ונקומה אתי הנער שלחה אומרו. ח

 . ימותו שלא ודאי יחיו שאם ,נמות ולא ונחיה אומרו. ט

  .טפינו גם אתה גם אנחנו גם באומרו ריבה ומה

 . לאביהם עצמם את הקדים ולמה

 אמר לא ודאי כי, אתי הנער שלחה להיתח אומרו על הוסיף מה ,אערבנו אנכי אומרו. י

 . באחריותו ביילהתח לא אם אתו ישלחנו

 . עצמה הערבות והיא תבקשנו מידי ואמר כפל למה וגם

 בכליהם הארץ מזמרת קחו צוויו נמשך ואיך ,איפוא כן אם שאמר הנפקותא היא מה. יא

 . לכן מקודם ולא יהודה של זה ממאמרו
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 ומעט צרי מעט היה למה, המושב הכסף ועל העלילה על לשחדו הוא ואם, המנחה עניין ומה

 . במרובה סיייתפ והלואי הארץ לאדוני דבש

 . אתכם השיבו אמר ולא בידכם השיבו בידכם קחו אומרו. יב

 טעם הוא, שקים בעשרה משגה היה יתכן שלא מלבד ,הוא משגה אולי שאומר הטעם וגם

 מחמת שיתבעם ימשך כי, אותו יעורר למה, הארץ מאדוני נעלם משגה הוא אם כי לפגם

 . גניבה

 . זולתו מבשם שדי באל רחמים ביקש למה. יג

 גם ומה ,בנימין ואת אחר אחיהם את ה' להם ישלח אם כי ,שכלתי שכלתי כאשר אומרו. יד

 .שכלתי שכלתי כאשר יאמר איך כן אם ,יוסף הוא אחר אומרו אם

 

ת ב ֱאֹכל אֶּ ר ִכלּו לֶּ ֲאשֶּ ר אֲ -ו ְיִהי כ  בֶּ שֶּ ֹ ה  ר ֵהִביאּו ִמִמְצָרִים ו י ר אֲ שֶּ ם ֲאִביהֶּ אמֶּ -ם ֻשבּו ִשְברּוֵליהֶּ

ט ל-ָלנּו ְמע   : ֹאכֶּ

 ימאן לא אז כי, הסל מן פרוסה תכלה עד דבר לדבר הוסיף לבלתי נועצו השבטים הנה אמנם

 חשב הוא וגם'. כו לזקן לו הניחו שאמרו( ח מקץ תנחומא) ל"ז כמאמרם למו לתת אביהם

 חפצים שהם אלא ואינו, היא תואנה הארץ אדוני מהאיש שאומרים מה אם לאמר מחשבות

 מהםיע יהיה רצו כן ועל, ובצרות, ללחם נודדים והמה בביתו שלו הוא כי, קנאה מטעם לקחתו

 עד אמתין אעשה זאת לכן .תקחו בנימין ואת כמאמרו. זולתו מטעם או. כהם הוא גם בצרה

 מעלילת הוא ואם. קנאה מחמת ברעב וטפם ונשיהם עצמם ירעיבו לא אז כי פרוסה יכלה

 שלא להם אומר אותם בשולחי כי, והוא, אעשה זאת עוד כן על, בדבר סכנה ויש הארץ אדוני

 שינסו באומרם בנימין את הוליך לבלתי יתרצו אולי, מעט אם כי רב שיעור ממצרים יקנו

 אליו יאמרו, אין ואם. הזקן מצער אליו באומרם לו ויוכלו יפותה אולי הארץ אדוני לפני בלכתם

 ואז, ובחזרה בהליכה עודם צורכם סיפוק כדי רק יהיה לא כי אוכל יקחו אשר הוא מעט הן כי

 לא אם תקנה ואין הרעה כלתה כי יראו אם מהםיע יביאוהו אוכל לשבור לשוב בלכתם

 השבר את לאכול כלו אשר עד דבר והם הוא דיבר שלא שבהם השוה הצד כן על. יביאוהו

 .הנזכר הטעם מן אוכל מעט לנו שברו שובו דברו היה ואז, כמדובר

 

  :דברים שני להם רמז דרכו פי ועל

 כן שאין מה, להם הוא חזרה כי, ההוא בדרך מורגלים הם כי כלומר שובו באומרו אחד

 . ללכת נסה לא כי בבנימין

 אם כי, בבר שמעון את שהחליפו אותם חושד אינו האמת לפי כי לומר שברו באומרו שנית

 פתאומיות, שכלתם אותי באומרו שהחליפוהו להם שרמז גם כי .שברו ושובו, בדמים שקונים

 כאשר וטפם עצמם על גם חס היותו רמז לנו באומרו וגם. כך לאמר ההיא בעת תקפתו הצרה

 .לחם בחוסר לםוכ כי עצמו על
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ר ֵאָליו ְיהּוָדה ֵלאֹמר ָהֵעד ֵהִעד ָבנּו ָהִאיש ֵלאֹמר לֹא ג ם ִבלְ  יִתְראּו ָפנ  -ו יֹאמֶּ םאִ ִּתי ֲאִחיכֶּ  : ְּתכֶּ

 כך בין לנסות, אוכל מעט להביא ללכת שנוכל רוחך על יעלה אל, ואמר יהודה השיב כן ועל

 אפשר אי כן ואם', כו פני תראו לא דבריו אלו הלא כי, בנימין מבלי האיש סיייתפ אם כך ובין

 - וזהו. מעט לקנות בלכת לנסות

 

תיְֶּשָך ְמש  -ִאם ד לאָ -ֵלח  אֶּ  : ִחינּו ִאָּתנּו ֵנְרָדה ְוִנְשְבָרה ְלָך ֹאכֶּ

 למעט רב בין אוכל מציאות לשבור אפילו כלומר אוכל לך ונשברה נרדה משלח ישך אם

  - ואמר החליט כן ועל. שתשלחנו צריך

 

ם ִאְּת ִתְראּו ָפנ  -ר ֵאֵלינּו לֹאָהִאיש ָאמ  -ֵלח  לֹא ֵנֵרד ִכיֵאיְנָך ְמש  -ְוִאם ה םי ִבְלִּתי ֲאִחיכֶּ   : כֶּ

 טעם מה תדע יאמר אפשר לאמר ואומרו. ברעב נמות אם גם כלל נרד לא משלח אינך אם

 אערבנו אנכי לאמר הוא שעתיד מה כלומר לאמר הוא הלא, אחיו כל ולא יהודה אליו ויאמר

 .לדבר הוא התחיל מעתה כן ועל ',כו

 

 , אשות בשתי נכוה היה יהודה הנה כי, יתכן עוד

 כי, ערבותי יקבל לא כן שאם, ילך לא אם מרגלים בסכנת שאנו אומר אם לי אוי בלבו אומר -

 הראשונים על ואם, צריך ערבא וערביה, בנימין את אבטיח איך מות בסכנת אני אם כי יאמר

 . בסכנה הוא גם להכניסו בנימין את להוסיף אויב איך מצטער הוא

 . עלינו קצף בשצף אחינו את לראות שרוצה אלא אומר לא אם לי ואוי -

 

, הסיבה והיקל הסכנה דבר הסתיר עשה מה כן על. לנו לתתו אבינו ימאן מאן אומר כה אם כי

. חפצו עשות רק דבר אין כאילו, אחיכם בלתי פני תראו לא אמר כי רק היה לא כי, ואמר

 הוא מאן אם מות אימות ושיש, משולח בנער הסכנה בטוח יהיה למען בהתראות והפליג

 כי, התרה כפולות התראות כלומר העיד העד אומרו וזהו. להתרותו הפליג כן על כי, לשלח

, הנער ילך אם בטחון ורוב[, הנער ילך לא אם] ונסתכן, רצונו בעבור התפעלות עוצם יורה זה

 שם לא כי פני תראו לא אם כי, אויב לא אם אהרוג בחרב ואתכם אתם מרגלים אמר לא כי

 .אוכל מכירת העדר ובכללו, מהם פנים הסתר אם כי עונשם

 

 לאמר' וכו העיד העד לאמר יהודה אליו ויאמר באומרו, פעמים זה לאמר אומרו עניין וזהו

 שעתיד למה, לאמר הוא, המרגלים עלילת טעם אמר ולא 'וכו אליו ויאמרש מה לומר והוא

 כי בערבות יבטח לא פן מרגלים מסכנת ולא 'וכו העיד העד אמר כן על .אערבנו אנכי לאמר

 . זולתו על ערב יהיה ואיך בסכנה הוא גם

 למה כלומר 'וכו תראו לא לאמר הוא כפולה התראה שהזכיר העיד העד שאמר מה וכן

 לאביו מקום והיה, בלבד פנים ראות העדר רק סכנה ומשולל קל טעם לאמר עתיד שהוא
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, בדבר החזיק כאשר הראות למען ויכפלם בהתראות הפליג כן על, פחד אין כי באומרו למאן

 .רעה ויעשה המלך חמת תעלה אתם אחיכם ירד לא אם כי

 

ִגיד  ו ם ִלי ְלה  ר ִיְשָרֵאל ָלָמה ֲהֵרֹעתֶּ ם ָאחו יֹאמֶּ עֹוד ָלכֶּ  : ָלִאיש ה 

 שאמר אם כי המרגלים דבר על מות אימת עליהם חזקה לא כי דברו את יעקב בשמוע ויהי

 את התרים עלילת להשקיט כי שאמרתם כה עד הנה אמר אז. אחיכם בלתי פניו יראו שלא

 כי שתאמרו עתה אך, ממות צלתםינ שבזה אמרתי כי, החרשתי דבר להגיד הוצרכתם הארץ

, בנימין את תקחו לא אם בסכנה אינו שמעון ושגם, אחיכם את לראות שתאב אם כי רע אין

 .אח לכם העוד לאמר לי הרעותם למה איפה כן אם

 

ל ז עֹוד ֲאִביכֶּ ָהִאיש ָלנּו-ו יֹאְמרּו ָשאֹול ָשא  ְדֵּתנּו ֵלאֹמר ה  י ֲהיֵ  ּוְלמֹול  דש ָלכֶּם ָאח ו  ם ח  גֶּ ֹו ל-נ 

ל ר הֹוִפי -ע  ע ִכי יֹאמ  ה ֲהָידֹוע  ֵנד  ְדָבִרים ָהֵאלֶּ תה  םאֲ -ִרידּו אֶּ  : ִחיכֶּ

 דבר כי, בנימין את מהביא נחשוך אם להרג מטים נוייה לא כי, הדבר כן, ואמרו השיבו כן על

 לנו האיש שאל שאול כי הוא אך. השליט מלפני יצאה כשגגה כי, הוא הבל המרגלים

 כי, אח לנו יש כי להגיד אונב למען התנכל אשר את נא ראה, לומר', וכו לו ונגד ולמולדתינו

  :שאלות שתי האיש שאל שאול הלא

 . גדולתנו וסדר מחברו הגדול ומי, אנחנו אחים אם כלומר לנו .א

 לשאול ומזה חי אביכם העוד כך אחר לאמר כדי זה וכל, הולדנו אשר צאצאינו למולדתנו .ב

 התחיל כי, הראשונות השאלות שלשת פי על מהאח לו ונגד ,אח לכם היש ולומר עוד

 בשאלות כאשר כי שנחשוב דעתנו לגנוב ,האח שאלת אל לקו קו לימשך רחוקות בשאלות

 זאת לו ונגד וזהו. הרביעית השאלה גם כן, דברים פוריילס מלך רצון אם כי דבר אין ראשונות

 הידוע, לומר ',וכו יאמר כי נדע הידוע וזהו. הדברים בהמשך האלה הדברים פי על הרביעית

  .אחיכם את הורידו יאמר כי באחרונה נדע ראשונות משאלות

 קטן נער לראות שחפץ רק מות סכנת על אינו חפץ וכל ישעו כל כי יצא הדברים מכלל הנה

 .פחד אין כי באופן, בנו כיוצא ממנו

 

ל ח ר ְיהּוָדה אֶּ ריִ -ו יֹאמֶּ ע  נ  םנָ ִנְחיֶּה ְולֹא ֵלָכה וְ ִאִּתי ְוָנקּוָמה ְונֵ  ְשָרֵאל ָאִביו ִשְלָחה ה  -מּות ג 

ם ְחנּו ג  ם-ֲאנ  ָּתה ג  ֵפנּו-א   : ט 

 יךמצוותוב הנער שלחה כי תירא אל הדרך מאסון כלומר ,אתי הנער שלחה יהודה אמר אז

. היא רבה כי אב כיבוד מצוות גם ומה, זוקיםינ אינם מצווה בדרך הולכים כי, תשלחנו כי, ילך

 בדברים עוד תתעכב ולא בלעדי דבר יעשו לא כי אתי שלחנו, אותך אנו שנכשל תירא ואם

. מנגד םייתלו נפש ושש ששים ייח הלא כי ונלכה ונקומה אם כי בשש צריך אין כי. ומועצות

 גלה, מות אימת הסתיר כה שעד גם כי, מרגלים מתביעת ונחיה לומר ,נמות ולא ונחיה ואמר

 אנחנו גם הוא ונחיה שאמרתי ומה. פרוסה כלתה כי ברעב נמות לא וגם. הצרה דוחק בעת
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 כי. בנימין את גםה שמרבה אתה גם הוא נמות ולא שאמרתי ומה. שמעון את הגם שמרבה

 בספק ליכנס וטוב. בנימין טף את הגם מרבה טפינו גם. הסכנה בכלל הוא פה ישאר אם גם

 .בכללם והוא בודאי נפש שבעים בדם אומלב אחת נפש

 

 עשרה יהיו אתם בנימין בהיות כי רמזו יתכן. ונלך נקום אמרו ולא ונלכה נקומה ובאומרם

 .יתירות ן"ההי שתי הטילו כן ועל, בהליכתם ויצליחו מהםיע ושכינה

 

נּו ִאם ט ְקשֶּ נּו ִמָיִדי ְּתב  ְרבֶּ עֶּ יָך ְוִהצ  לֹא ֲהִביֹאִת -ָאֹנִכי אֶּ יָך ְוָחטָ ְגִּתיו לְ יו ֵאלֶּ -ְלָך ָכלאִתי ָפנֶּ

ָיִמים  : ה 

 . יהודה עם אם כי אחיו יתר עם משלחו שאינו שמורה קנאה יטיל הלא כי ראה יעקב והנה

 . כמדובר ונחיה אמר כן על כי מרגלים מעלילת מות סכנת להם היות גלה הלא כי ועוד

 בעינך רע אם לומר'. וכו אערבנו אנכי אמר אז, לבו שת ולא שתק אביו כי יהודה בראות ובכן

 שב הנני, באחריותם אתם לשלחו באחי תבטח לא כי שמורה אתי הנער שלחה אומרי על

 .אערבנו אני כי אחריות עליהם וגם, מאתך המופקדים והם, עליהם ערב רק איני כי ואומר

 .קחו בנימין ואת כך אחר יעקב מאמר והוא

 

 שלא שכן כל, בידי הגדול בכוחי עמו שאלחם ,תבקשנו מידי הארץ אדוני מצרת השנית ועל

 אומרו והוא. לפניך חי יעמוד באופן ההבאה ושתהיה אליך והביאותיו אם כי להלחם אצטרך

 ויאמנו כאומרו תביעותיו מכל האיש ישקוט ינוח אותו שבהוליך ידע כי והוא לפניך והצגתיו

 .לעיל שנזכר דבריכם

 

ם ִאם יא ם ִיְשָרֵאל ֲאִביהֶּ ר ֲאֵלהֶּ ת ָהָארֶּ ֵאפֹוא זֹאת ֲעשּו ְקחּו ִמִזְמ ן כֵ -ו יֹאמֶּ ם וְ ר  הֹוִרידּו ץ ִבְכֵליכֶּ

ש ְנכֹאת ָוֹלט ָבְטִנים ּוְשֵקִדים ט ְדב  ט ֳצִרי ּוְמע   : ָלִאיש ִמְנָחה ְמע 

 עם לו קרה אשר את זכר, כאמור למלחמה עצמו את יהודה הכין כי דבריו את אביהם וכשמוע

 עתה איפוא כן אם אמר כן על. הצליח כן ידי ועל ולדורון ולתפלה למלחמה עצמו שהכין עשו

 אך 'כו והורידו' כו מזמרת קחו. לדורון עתה גם עצמכם הכינו, למלחמה עצמך שהכנת

 יתברך הבטחני אלו יתברך בשמותיו אשר', כו לכם יתן שדי ואל והיא, אעשנה אני התפלה

 .האיש לפני רחמים לכם יתן הבטחות

. האיש לפני לרחמים לכם יתהפך כי רחמים לכם יתן ודין שידוד המורה שדי שם כי יאמר או

 .בחירה בעל היותו עם

 

 אותה תאמר, חנילאי בר תנחום רבי בשם לוי רבי אמר( יא צא רבה בראשית) במדרש והנה

 אפשר דעתם ולפי. כאן עלי שנזדעזעה היא, איפוא מי ויאמר אבא את שהחרדתי החרדה

. המושב מהכסף או מרגלים מעלילת עליכם מות אימת תהיהי חשבתי כה עד הנה אמר
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 את וגם, נדרש ודמם איננו ושמעון איננו שיוסף מה תהיהי מידכם כי ,שכלתם אותי ואמרתי

 יהודה בטחון גודל בראותי אך .כלנה היו ועלי, כולכם תסתכנו שלשתם ועל, תקחו בנימין

 מה כנגד, לפנים אלי חרדה רק, עליכם מות סכנת אין כן אם, אמר, והצגתיו הביאותיו באומרו

 מטעמים והבאתי אבא מצוות עשיתי כאשר ולכן. איפוא מי שיאמר אבא את שהחרדתי

 ידי ועל '.וכו קחו ימצוותב עשו זאת וזהו. אביכם מצוותכ מטעמים הוליכו אתם גם, ונתברכתי

 שדי ואל באומרו וישלחני אלו שמות בשתי ברכני כשהחרדתיו כאשר '.וכו יתן שדי ואל כן

 .'וכו אותך יברך

 

 בראשית בשם קמג רמז שמעוני ילקוט) ל"ז כמאמרם והוא איפוא כן אם באומר יתכן עוד

 יהודה את רק חשד לא כי. אכלתהו רעה חיה בפסוק( כהונה במתנות שם ןייוע א פד רבה

 דמי קול כי, אסון יקרם ירא היה כן ועל. לו יכול בחירה בעל ולהיותו, שהרגו אריה שהוא

 מלבד כי שראה עתה אך. מוחים הבלתי ועל ההורג על האדמה מן עליהם צועקים אחיהם

 כבר עליו יוסף דם היה אילו בלבו אמר ',וכו לאבי וחטאתי אמר כן גם, בנימין על נפשו ששם

 אמר כן על. זולתו את חושד היה לא והוא, לאביו חוטא היותו בעיניו יפלא ואיך, לאביו חטא

 איפוא כי יראה עתה, מת כי איפוא היה שלא חשבתי אשר כלומר, הוא איפוא כדבריך כן אם

. היה צדיק כי לו יכלו לא םייח שבעלי ודאי בו פגע לא בחירה בעל אם כי. הזה בעולם הוא

 לכם יתן שדי אל כי יספיק ובזה. מנחה לאיש והורידו תיראו אל נפש דם עליכם שאין ולכן

 אשמים כי יראה בל, דבש ומעט צרי מעט דבר מכל מעט רק הרבה תורידו לא אך'. וכו רחמים

, יוסף הוא אחר. שמעון הוא אחיכם. אחר אחיכם את לכם ושלח אמר ובזה. בעיניכם אתם

 גורס י"ברש אמנם. שמעון זה אחר יוסף זה אחיכם הנוסח לפנינו - ג צב שם) ל"ז כמאמרם

 .חי יוסף כי לבו בטח כי .בנימין ואת(. דהכא כגירסא

 

ת יב ם ְואֶּ ף ִמְשנֶּה ְקחּו ְביְֶּדכֶּ סֶּ מ-ְוכֶּ ף ה  סֶּ כֶּ ְמְּתֹחֵתיכֶּ ה  ב ְבִפי א  ם ם ָּתִש ּוש  י איבּו ְביְֶּדכֶּ ּול 

ה הּוא  : ִמְשגֶּ

 ואת בידכם קחו משנה וכסף כן על, כגנבים התפס פחד אין הכסף דבר על גם כי ימשך ומזה

 ןועו למזכיר עליכם עצמו הכסף שיהיה תיראו ואל ,בידכם תשיבו עצמו המושב הכסף

 הוא שוגג עון איזה אם כי, מות משפט עליו לכם שיאונה נפש דם עליכם אין כי, ליתפס

 והלכה הזאת החרדה עליכם באה כבר ההיא החומרית ההנאה תחת, אחר ממקום שחטאתם

 השמים מן ה'ב נבטח כן ועל, מזיד ןועו ולא, בכם אשר הוא משגה אולי אומרו וזהו. לה

 .תרוחמו

 

 ההולכים דרך הנה כי '.וכו בידכם תשיבו' וכו הכסף ואת בידכם קחו משנה וכסף יאמר או

 והמשביר. בשקו כספו צרור מוליך אחד שכל, הקונים ברבות, היוקר בעתות תבואה לקנות

 הקונים רוב לפי לפעמים יקרה כך ומתוך. בתוכו שמוצא המעות כשיעור שק בכל נותן הבר
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 שכסף זהרויה יעקב אמר כן על. ולחם בר ימלאוהו בשק הצרור ועודנו תוכו אל מהביט ישכחו

 גם בידכם תשיבו המושב הכסף וכן. השק לתוך ולא לתתו מזומן ממש בידכם קחוית משנה

, ריקים עודם בשקים כספיכם שמתם כי, זה הוא שנעשה משגה אולי. השק בתוך ולא הוא

 .בידים מושב היה ולא האוכל תוך הכסף נמצא כן ידי ועל, תוכם אל האוכל ויתנו

 

ת יג לאֲ -ְואֶּ ם ָקחּו ְוקּומּו שּובּו אֶּ  : ִאישהָ -ִחיכֶּ

 שלחה באומרו כבראשון ולא, השני כמאמרו, יהודה בערבות, כולכם כלומר קחו אחיכם ואת

 .למעלה כמדובר אתי הנער

 

ֲחִמים ִלְפֵני  יד ם ר  י ִיֵּתן ָלכֶּ ד  תְוֵאל ש  ם אֶּ ח ָלכֶּ חֵ -ָהִאיש ְוִשל  ם א  תר וְ ֲאִחיכֶּ ֲאִני ו  ִבְנָיִמין -אֶּ

ר ָשֹכְלִּתי ָשָכְלִּתי ֲאשֶּ  :כ 

 טרם מיתתי יקרב בנימין פרידת אם אדע לא אני הנה, לומר ',וכו רחמים לכם יתן שדי ואל

 גם אחיכם את לכם ושלח רחמים לכם יתן שדי אלש הוא שאבקש מה כן על. ואראנו אויב

 יום עד מעתה מבנימין שכלתי ושמעון מיוסף כה עד שכלתי כאשר ואני כי, אלי ישלחו שלא

 לעזוב הנער יוכל לא יוסף אל באומרו יהודה מאמר והוא. לפני יביאוהו טרם אמותה אם מותי

 הוא אחר שאומרו( שם) ל"רז דרך ועל. י"שוש רכפיר מצרתו אביו ומת אביו את ועזב אביו את

 שכאשר רצון יהי ואני כי, הוא להיהתפ ובכלל. יאמר שניהם םייבח שיהיו שהוא באופן, יוסף

 אותו בשלחי מבנימין לשכול חושב שאני מה יהיה כן, םייבח שהם לכם מהמשולחים שכלתי

 .חי יעמד כי

 

ת טו ִמְנָחה ה  -ו ִיְקחּו ָהֲאָנִשים אֶּ ף ָלְקח-זֹאת ּוִמְשנֶּהה  סֶּ תּו ְבָיָדם כֶּ ּו ו ֵיְרדּו ָיֻקמִבְנָיִמן ו  -ְואֶּ

ְמדּו ִלְפֵני יֹוֵסף ע  ִים ו י    : ִמְצר 

 םייתתק זה שבזכות כדי הכסף ומשנה המנחה את ויקחו כי. אביהם מצוות עשו כי אמר

 שהוא יוסף לפני ויעמדו הלכו כן על .האיש לפני רחמים לכם יתן שדי אלש שהיא להיהתפ

 לפני רחמים להם יתןש התפלה שתחול כדי, כמנהג להיתח ביתו על אשר לפני ולא, האיש

 .האיש

 

ת טז ְרא יֹוֵסף ִאָּתם אֶּ לו  ִבְנָיִמין -ו י  ר ע  ֲאשֶּ ר ל  תֵביתֹו ָהבֵ -יֹאמֶּ ְטֹבח  ָבְיָתה ּוה  ָהֲאָנִשים -א אֶּ

ָצֳהָרִים ח ְוָהֵכן ִכי ִאִּתי יֹאְכלּו ָהֲאָנִשים ב  ב   : טֶּ

 כן על. כנודע, מיםיימק היו הכל כי, ומליחה בשחיטה מלומדים להיותם מלאכול ימנעו פן חש

 את הבא וזהו. בכשרות הכל כי ויראו הביתה בואם עד הבישול ויכינו יטבחו שלא יוסף והיצ

 כי שיראו, ובשול מליחה שהוא והכן וגם, שחיטה היא טבח שיהיה טבח וטבח ואז האנשים

 .בכשרות הכל
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ש  יז ע  תו י  ר יֹוֵסף ו ָיֵבא ָהִאיש אֶּ ר ָאמ  ֲאשֶּ  : ֹוֵסףיָתה יבֵ ָהֲאָנִשים -ָהִאיש כ 

 נעשה היה לא כי וכיוצא פרעה בית כן שאין מה ,יוסף ביתה האנשים את האיש ויבא וזהו

 .יוסף ביתה רק בכשרות

 

לו ִייְראּו ָהֲאָנִשים ִכי הּוְבאּו ֵבית יֹוֵסף ו יֹאְמרּו  יח כֶּ -ע  ר ה  שָ סֶּ ְדב  ְמְּתֹחתֵ ף ה  ְּתִחָלה ב ְבא  ינּו ב 

ת אֹ  ח  ֵפל ָעֵלינּו ְוָלק  ְחנּו מּוָבִאים ְלִהְתֹגֵלל ָעֵלינּו ּוְלִהְתנ  ֲעבָ  ָתנּוֲאנ  תל   : ֲחֹמֵרינּו-ִדים ְואֶּ

  :היראה זו מה להבין ראוי

  .יוסף בית להיות היחלו היום האם. א

 . יוסף בית אוויב שלא גם בידו יעכב מי עליהם להתגולל יחפוץ האם. ב

  .ולהתנפל להתגולל הכפל הוא מה. ג

 . חמוריהם על בוכים עצמם על תםייבכ שאחר .ד

 .הראשונה על ויערער פעמים שתי הלכו כאילו להיבתח אומרו. ה

 

 בית ולא, הארץ עם לכל משביר ששם קביעותו במקום בם דבר לא כי בראותם הנה אמנם

 אנשים שאין במקום, מעוקל משפט לעשות אם כי זה אין אמרו. יוסף בית אם כי, פרעה

 אומרים היו שם היה אם כי, והוא. מהם שיבוש וטובים גדולים שם כי הוועד במקום כאשר

 . ויתפשו שיחפשו באמתחותם ומשימים גוזלים שהיו היתכן

. ברעב וימותו להם ימכרו לא שעוד לגזול חמדו אוכל לשבור שבאו הראשונה בפעם האם ועוד

 . מכלים אין בביתו אך

  .באמתחותינו השב הכסף דבר על אמר הראשונה הטענה על

 . דבר אליו דובר שאין במקום מובאים אנו אמר השנית ועל

 כאשר כי, לומר, הראשונה את מזו לגלגל עלינו להתגולל והוא פה אותנו בהבאתו כיוון וגם

 לעשות יכול היה שלא מה. האחרת עשה זה העושה כי, מרגלים בתביעת צדק כן זאת עשינו

. עוד יחקור ולא דבריהם יאמנו הקטן את יביאו שאם נדר כי יגידון יעידון שם כי, הועד בבית

  .עלינו להתגולל וזהו

 

. באמתחותינו כספנו שם כי עשה הוא שזו כיון הראשונה אל מזו ראיה יביא איך תאמר ושמא

 לומר, גדול בכח בבית עלינו עצמו יפיל, בכסף עשה אשר עתה כי .עלינו ולהתנפל אמר לזה

 .עשינו אנו כי

 

 כי והוא '.וכו אותנו ולקחת הוא הלא ביתו תוך להביאנו התחכם שעליה אחרת סיבה ועוד

 חמורינו גם לקחת יספיק לא, בנויישיח גם, לפניו אשר המלכות גדולי במקום מועדו בבית אם

 להשיב באוכל לשלחם נוכל ולא חמורינו גם לקחת כרצונו יעשה בביתו אך. האמתלאות מפני

 .יסתר נוחם ובזה. לםוכ יחד ברעב וימיתו, ביתו וכל אבינו נפש
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ל יט לָהִאיש ֲאשֶּ -ו ִיְגשּו אֶּ ָבִית ֵבית יֹוֵסף-ר ע  ח ה  ת  ְברּו ֵאָליו פֶּ  : ו ְיד 

ְדנּו  כ ְּתִחָלה ִלְשָברו יֹאְמרּו ִבי ֲאֹדִני ָיֹרד ָיר  לאֹ -ב   : כֶּ

ְיִהי ִכי כא ל-ו  ָמלֹון ו  -ָבאנּו אֶּ תה  ְמְּתֹחֵתי-ִנְפְּתָחה אֶּ ףא  סֶּ ְמּת   ִאיש ְבִפי-נּו ְוִהֵנה כֶּ ְסֵפנּו א  ְחּתֹו כ 

ב ֹאתֹו ְבָיֵדנּו  : ְבִמְשָקלֹו ו ָנשֶּ

ְדנּו ְבָיֵדנּו ִלְשָבר כב ֵחר הֹור  ף א  סֶּ ל לֹאאֹ -ְוכֶּ ְענּו ִמי כֶּ ְספֵ -ָיד  ְמְּתֹחֵתיננּו בְ ָשם כ    : ּוא 

ל כג ר ָשלֹום ָלכֶּם א  ם ִּתיָראּו אֱ -ו יֹאמֶּ ן ָלכֶּ ם ָנת  ם ֵואֹלֵהי ֲאִביכֶּ ְמְּתֹחֵתיכֶּ ְטמֹון בְ מ  ֹלֵהיכֶּ ם א 

ת ם אֶּ ם ָבא ֵאָלי ו יֹוֵצא ֲאֵלהֶּ ְסְפכֶּ  : ְמעֹוןִש -כ 

 

 . הבית פתח דברו למה לב לשום ראוי. א

 . בקשה לשון אינו כי ,בי לשון אומרו. ב

 . לפניו מתנצלים רק דבר בקשו לא וגם

 לנו היא ירידה באומרם( ד צב שם) ל"רז כיוונו אפשר זה הנה כי .ירדנו ירד כפל מהו. ג

 . מצרימה ירידה והשנית, ממעלה היא ראשונה הירידה כי נמצאו. אוכל לשבור שהוצרכנו

 . מיותר שהוא להיבתח אומרו. ד

 '. וכו במלון בדרך שבנו כי ויהי אלא לומר לו היה ולא ,אוכל לשבור שהוא ידוע וגם

 . דבר תובע אין כי לשתוק להם היה טוב כי. ה

 כספנו שם מי ידענו לא לומר לו היה אמתחתו בפי איש כסף והנה באומרו מיד כי .ו

  .באמתחותינו

 '. וכו כספם שם מי ידעו לא כי הוא שכן מוכח מאן. ז

  .תיראו אל ואמר חזר למה ,לכם שלום באומרו. ח

 מילי כפטומי ויראה פליאה שהוא מה לומר לב ישית איך', וכו מטמון לכם נתן אומרו. ט

 .האמתחות תוך שישימוהו

 

ל יט לָהִאיש ֲאשֶּ -ו ִיְגשּו אֶּ ָבִית ֵבית יֹוֵסף-ר ע  ח ה  ת  ְברּו ֵאָליו פֶּ  : ו ְיד 

 כי התנצלות יקבל אם לראות ,הבית פתח אל בלבד ויגשו יוסף בית הובאו המה הנה אמנם

 בית וידונו לצאת קרוב שהוא בפתח לדבר טוב, יקבל לא ואם. ההערמה עשה זה כי חשדו הם

 .שם שהאנשים הועד

 

ְּתִחָלה ִלְשָבר כ ְדנּו ב  לאֹ -ו יֹאְמרּו ִבי ֲאֹדִני ָיֹרד ָיר   : כֶּ

 לנווכ של אדוני אתה ובלבי בי רק חניפות דרך לא ,אדוני בי יחיד בלשון אחד כאיש ויאמרו

 לא מהשר שיגנוב מי הלא לומר ',וכו ירדנו ירוד ויאמרו והתחילו. לשר עבד היותך עם, כאחד

 לא אך, יורגש לא כי בחסידות שהתנהג שלש פעמים אחר רק, הראשונה בפעם יהיה

 .להיבתח
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 אוכל לו יתנו לא עוד כי, רעבון בימי בר לשבור שהולך מי כן יעשה לא כי ,שנית טענה עוד

, פעמים שני ירדנו ירוד האם תימה דרך לומר ירדנו ירוד אמרו אלו טענות ושתי. ברעב וימות

 . גנבנו להישבתח והיתכן, הראשון בפעם להיבתח רק היה כן לא

 .נפש להשיב אוכל לנו יותן לא שעוד ,אוכל לשבור היה כי ועוד

 

ְיִהי ִכי כא ל-ו  ָמלֹון ו  -ָבאנּו אֶּ תה  ְמְּתֹחֵתי-ִנְפְּתָחה אֶּ ףא  סֶּ ְמּת   ִאיש ְבִפי-נּו ְוִהֵנה כֶּ ְסֵפנּו א  ְחּתֹו כ 

ב ֹאתֹו ְבָיֵדנּו  : ְבִמְשָקלֹו ו ָנשֶּ

 אמתחתו בשולי איש כסף היה אולי לומר ואין. במלון בדרך עד ראינו לא כי מיד החזרנו ולא

 הלא כי והחזרנו שגנבנו לומר ואין. האמתחת בפי מצאנו הלא כי, עליו הבר מתםוש ושכחתם

 .בידנו אותו ונשב

 

ְדנּו ְבָיֵדנּו ִלְשָבר כב ֵחר הֹור  ף א  סֶּ ל לֹא יָ -ְוכֶּ ְענּו ִמיֹאכֶּ ְספֵ -ד  ְמְּתֹחֵתיננּו בְ ָשם כ    : ּוא 

 זה אך, דבריכם ראות עד להטמין לנו היה כן שאם, השבנו תרגישו אם שלנסות לומר אין וגם

 כספנו שם מי ידענו לא שאנו אלא הספק ואין, יםיביד הושם אך. לתת בידינו מיד מוכן וזה

 .אתה אלא

 

 לשקול אם להוריד את הקטע המסומן בצהוב

 הובאו המה הנה אמנם. ל"וז, שינויים בכמה דלעיל הקטעים מופיעים ויניציא בדפוס. ה"א]

 עשה זה כי חשדו הם כי התנצלות יקבל אם לראות, הבית פתח אל בלבד ויגשו יוסף בית

 שלא בועד העם נגד וידונו לצאת קרוב שהוא בפתח לדבר טוב, יקבל לא ואם. ההערמה

 .אנשים שיש במקום נעדרת האמת תהיה

 כלנו של אדוני אתה ובלבי בי רק חניפות דרך לא, אדוני בי יחיד בלשון אחד כאיש ויאמרו( כ)

 ירדנו ירוד ויאמרו להתנצל והתחילו. יחיד לשון אומרו וזהו. הבית לשר עבד היותך עם, כאחד

 כי, לפניו שימצא הראשונה בפעם יהיה לא וגדול משר לגנוב לבו שיערב מי הלא לומר', וכו

 .בתחלה לא אך, יורגש לא כי כן אחרי יגנוב בחסידות שהתנהג שלש פעמים אחר אם

. ברעב וימות אוכל לו יתנו לא עוד כי, רעבון בימי בר לשבור שהולך מי כן יעשה לא כי, שנית

 רק היה כן לא, פעמים שני ירדנו ירוד האם תימה דרך לומר ירדנו ירוד אמרו אלו טענות ושתי

 לנו יותן לא שעוד, אוכל לשבור היה כי ועוד. גנבנו שבתחלה והיתכן, הראשון בפעם בתחלה

 [.ויניציא מדפוס כאן עד. העניין ידע או עשה הוא כי בלבם היה והם, נפש להשיב אוכל

 

ל כג ר ָשלֹום ָלכֶּם א  ם ִּתיָראּו אֱ -ו יֹאמֶּ ן ָלכֶּ ם ָנת  ם ֵואֹלֵהי ֲאִביכֶּ ְמְּתֹחֵתיכֶּ ְטמֹון בְ מ  ֹלֵהיכֶּ ם א 

ת ם אֶּ ם ָבא ֵאָלי ו יֹוֵצא ֲאֵלהֶּ ְסְפכֶּ  : ְמעֹוןִש -כ 

 על והנה. ראשונה כסף לתת וחפצים חמוריכם על ולא עצמכם על יראים אתם הנה אמר

 ואלוהי אלוהיכם הנה כי נקבל לא המושב והכסף. תיראו אל חמוריכם ועל. לכם שלום עצמכם
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 תוך כן גם ושומו מטמן יתברך הוא תת, כפול פלא על תתמהו אל לומר' וכו אביכם

 מהיותו .אביכם אלוהי וגם אלוהיכם יתברך הוא כי כפול זכות לכם גם הלא כי, האמתחות

 אדוני פן תפחדו ואם. באמתחותיכם נתנו ,אביכם אלוהי ומהיותו .מטמון לכם נתן, אלוהיכם

 .יבקשנו ומידי ,אלי בא כספכם כי מודה הנני כי, פחד אין, מכם יתבענו

 

 בצרור עצמו כסף איש כל שגנבתם אפשר ואי, בשקו כספו צרור איש מצאתם הלא ,יאמר או

 יתר בכלל ונותנו הכסף מתיר תיייה שאילו, שלו בצרור איש כל כסף שהנחתי לא אם, שלו

 כספכם כי מעיד והנני. שלו בצרור וצררו מעותי בין כספו מכם אחד כל בירר יתכן איך, המעות

 .החשדה בלתי באופן אלי בא צרור בלתי

 

' וכו אלוהיכם נתתם אם, בידכם ונשאר נתתם לא או כספכם לי נתתם או ימנע לא ,יאמר או

 אמר ולא בא אומרו וזהו. השמים מן מעצמי אלי בא כספכם נתתם לא ואם .מטמון לכם נתן

 .אצליכם או אצלי או נס מהיות יבצר שלא באופן, לי נתתם

 

 משלו מטמון ובכן ,אלי בא כספכם כבר הנה כי ,מטמון לכם נתן ה' כי עתה ראו ,יאמר או

 .ה' לכם נתן

 

 כן על, מעצמי לבבכם על המדבר הוא ואני, עמכם היא כן לא אדוני לב אולי תאמרו ושמא

( ח צא רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו. אדוניו לב טוב להם שיספר שמעון את אליהם ויוצא

 כי( יג וישב בובר תנחומא) אמרו וכן. מיד הוציאו רק בלבד לעיניהם, לעיניהם אותו ויאסור

 היות וגם. פטומות לו זורק עתה היה ויוסף, אבנים עליו זורק שמעון היה בבור יוסף בהיות

 ההוצאה יתהיה שלא, עליהם אותו ויוצא באומרו הורה הסוהר בבית אסור בלתי שמעון

 .נסתר היה בלבד מהם כי, אליהם רק, העולם כל אל יציאתו שתהיה מהסוהר

 

ת כד ןהָ -ו ָיֵבא ָהִאיש אֶּ םִים מ  -ֲאָנִשים ֵביָתה יֹוֵסף ו ִיּתֶּ ְגֵליהֶּ םו ִיֵּתן ִמְספ ו ִיְרֲחצּו ר  ֲחֹמֵריהֶּ  : ֹוא ל 

 יעבדום שאדרבה, רגליהם וירחצו מים בעצמו האיש ויתן, לעבדים יקחם פן שיראו מה כנגד

 וזהו. חנם מתנת לחמוריהם מספא ויתן אמר חמורינו ואת אומרם וכנגד. רגליהם לרחוץ

 .עצמו ידי על לחמוריהם מספא ויתן אומרו

 

ת כה ִמְנָחה ע  -ו ָיִכינּו אֶּ ָצֳהָרִים ִכי ָשְמעּו ִכי בֹוא יֹוֵסף-דה  םָשם יֹאְכלּו-ב   :  ָלחֶּ

ת כו ְיָתה ו ָיִביאּו לֹו אֶּ ב  ִמְנָחה אֲ -ו ָיבֹא יֹוֵסף ה  רה  בָ -שֶּ ֲחוּוְיָתה ו יִ ְבָיָדם ה   : לֹו ָאְרָצה-ְשּת 

 

 '.וכו שמעו כי הוא, הביתה בואו עד במקומו מיד אליו הוליכוהו ולא המנחה את ויכינו ואמר

 שאר הלא כי, שוחד ונותנים אשמים עצמם עושים היו להיתח אותה נותנים היו אם כי והוא
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 לחם אתו יאכלו שם כי ששמעו במקום הכינו כן על. מנחה מביאים אין אוכל לשבור הבאים

 .שמאכילם מה על טובה כמחזיקים

 

ם כז ל ָלהֶּ ר אֲ  ו ִיְשא  ָזֵקן ֲאשֶּ ם ה  ר ֲהָשלֹום ֲאִביכֶּ ְרּתֶּ ְלָשלֹום ו יֹאמֶּ עֹומ  נּו ָחים ה   : דֶּ

נּו ָחי ו ִיְּקדּו )ו יִ  כח ְבְדָך ְלָאִבינּו עֹודֶּ ֲחּוֲחוֻ( ]ְשּת  ו יֹאְמרּו ָשלֹום ְלע   : [ּוו ִיְשּת 

 

  .חי עודנוש הוא בכלל ,אביכם השלום אומרו אחר

  .חי עודנו לומר צורך ומה לאבינו לעבדך שלום בתשובתם וכן

 בו שהיה קדשו רוח הוא האמתי חיותו כי( אונקלוס) ל"רז אמרו יעקב רוח ותחי באומרו אך

 מה יהיה זה ועל. יוסף ענייןמ ידע לא כן ידי ועל ממנו נסתלקה יוסף על עצבותו ידי ועל. תמיד

 בו חיותו האם חי העודנו ביודעי, לו השלום אדע ובמה, אביכם השלום ואמר יוסף ששאל

 הסתירו והמה. ממנו קדשו רוח נמנעה שלומו והעדר שמצרתו היה ובלבו. קדשו רוח הוא

 את שהיצרו שעל יאמר אולי, בו קדשו רוח שעוד יאמרו לא שאם .חי עודנו' וכו שלום ויאמרו

 .הדבר נהיה איננו והאחד עליו שאמרו אחיהם

 

ת כט ְרא אֶּ ןאָ ִבְנָיִמין -ו ִיָשא ֵעיָניו ו י  ֹ -ִחיו בֶּ ם ִאמֹו ו י ה ֲאִחיכֶּ ר ֲהזֶּ ר ה  אמֶּ ם ֵאָלי אֲ ָּקֹטן ֲאשֶּ ְרּתֶּ מ 

ר   : ָיְחְנָך ְבִני אלוהיםו יֹאמ 

 . מיותר אמו בן אחיו אומרו

 וידוע יחנך אלוהים ברכת לו חדהיינת למה וגם. הוא זה כי ודאי אחיכם הזה אומרו וכן

 .(ה צב רבה בראשית) ל"ז מאמרם

 

. רחל בני עם והואח חשבו ולא ה"ז ממנין נסעו כי, מזה נסעו אליו המלאך מאמר זכר אמנם

 שהתעצמו ממה יהודה סיפר כאשר, אחים בגדר בנימין על מרחמים היו כי יוסף ראה והנה

 בן היותו עם קטן קראוהו מאשר וכן ,אביו את לעזוב הנער יוכל לא אליו ואמר, בשבילו

 היותו אחר לאח חשבוהו איך, כמתמיה יוסף והיה. חיבה רוב הוראת שהיא שנה ארבעים

 לו אחיו שהיה כלומר אחיו בנימין את וירא אומרו וזהו. עמו חיבה בחינת והראותם, מרחל

 הזה ואמר. רחל בני את והוציאו ה"ז ממנין נסעו כי, אחיהם ולא, רחל אמו בן להיותו, לבדו

 בן שהוא עם אחיכם לחשבו ממנו שנסעתם ה"ז למנין חשבתם זהה, לומר ,הקטון אחיכם

 קטן שהוא ואמרתם שנה ארבעים בן גדול הוא זה וגם. לכם לאח התחשבוהו, אחרת אשה

 מן כה עד כי, תמיד בעיניהם חנך שיתן יחנך אלוהים אמר אז. יתרה חיבה בזה שתורו

 .הוא התימה

 

 כדי יחנך הדין דתימ הוא אלוהים שגם רצון יהי בעיניהם חנך נתן הרחמים שם כה עד אם או

 .הדין דתימ בהסכים הפסק יהיה שלא
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ֵהר יֹוֵסף ִכי ל לִנְכְמרּו ר  -ו ְימ  ְד ָאִחיו ו ְיב  -ֲחָמיו אֶּ ח   : ָשָמה ָרה ו ֵיְבךְ ֵּקש ִלְבכֹות ו ָיבֹא ה 

ק  לא פ  ץ ָפָניו ו ֵיֵצא ו ִיְתא  םו ִיְרח  ר ִשימּו ָלחֶּ  : ו יֹאמֶּ

 

, אחיו את בראותו אך. יבוקש בלי בא מאליו הבכי הלא כי נחשב זר כמו לבכות ויבקש אומרו

 ובקש, לו עצורה בוערת כאש בקרבו והיה צרתו על שנצטער השנים כל על רחמיו נכמרו

 והוצרך חציו משום אשו נכבה ולא. להעבירו פניו ורחץ ובכה החדרה ויבא האש לכבות

 '.כו ויתאפק' כו וירחץ אומרו וזהו, להתאפק

 

ִמְצִרים ָהֹאְכִלים ִאּתֹו  לב ָדם ְול  ם ְלב  דֹו ְוָלהֶּ דָ לְ ו ָיִשימּו לֹו ְלב  ֹ ם ִכי ב  ֱאֹכל א יּוְכלּון ה  ל ִמְצִרים לֶּ

ת ם ִכיהָ -אֶּ חֶּ  : ֹוֵעָבה ִהוא ְלִמְצָרִיםת-ִעְבִרים לֶּ

 רצה לא הוא אך. לבדם ולהם לבדו לו וישימו זולתו עם אדוניהם את השוו לא השלחן עורכי

 - רק

 

ָצִעיר ִכְצִעָרתֹו ו ִיְת  לג ְבֹכר ִכְבֹכָרתֹו ְוה  לָהֲאָנִש  ְמהּוו ֵיְשבּו ְלָפָניו ה   : ֵרֵעהּו-ים ִאיש אֶּ

 הבכורות השוה ולא, בכורות ארבעה היו כי הוא'. וכו כבכורתו הבכור והושיבם לפניו וישבו

 הצעיר וכן. גדרו לפי בכור כל רק, לראובן וגד דן והויש לא כי כבכורתו בכור כל רק, יחד

 '.וכו ויתמהו האלה הפרטים בכל השגיחו ועל. צעירתו ערך לפי פרטי כל כצעירתו

 

ת ִבְנָיִמן ִממ   לד ְשא  ב מ  ם ו ֵּתרֶּ ְשֹאת ֵמֵאת ָפָניו ֲאֵלהֶּ ת ו ִיְשּתּו ָחֵמש ָידֹו םת ֻכלָ ְשאֹ ו ִיָשא מ 

 : ו ִיְשְכרּו ִעמֹו

. הוא והשלים אחת מנה נתנו יוסף ואשת מבניו אחד כל כי, היו בנימין של שחמש אמרו יש

 הוא כי כנודע, חטא טעם טעם לא כי והכיר, בפניו אחיו את יוסף ראה כי לומר ואפשר

 ועל, חטאו המה כי בפניהם יתרונו להם והראה(, ב נה שבת) נחש של בעטיו שמתו מארבעה

 לו עוד, מהם אחד ככל גופו על לו שניתנה אחת מנה מלבד כי .ידות חמש עליהם יתר היה כן

 נשמה רוח נפש חיה יחידה, בחינותיה חמש על לנפשו שיש שמות חמשה כנגד ידות חמש

 .מהנה באחת פגם שלא

 

 וידוע לה אכסניא שהוא בחלקו שורה ששכינה הוא השבטים על בנימין יתרון כי יהיה או

 .ידות חמש עליהם יתרונו היה כן על א"ה נקראת שהיא

 

 

  מד פרק
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ת א ו אֶּ ְיצ  ל-ו  ר ע  תֵביתֹו ֵלאמֹ -ֲאשֶּ ֵלא אֶּ ְמְּתֹחת הָ -ר מ  ר א  ֲאשֶּ ל כ  ְוִשים  ּוְכלּון ְשֵאתיֲאָנִשים ֹאכֶּ

ף סֶּ ְחּתֹו ִאיש ְבִפי-כֶּ ְמּת   : א 

 הגביע ענייןב, צר להם בנימין ובצרת, מדרכם שבו אם אחיו את לנסות יוסף רצה והנה

 הבית ממשרתי לאחד לאמר' וכו מלא לאמר ביתו על אשר את ויצו. באמתחתו שנמצא

 יהיה למען ידו על רק היה לא הגביע שימת אך. לאמר אומרו וזהו 'וכו אמתחות את מלאל

 ' וכו כסף ושים וזהו בסוד

 

ת ב ף ָּתִשים בְ ְגִביִעי -ְואֶּ סֶּ כֶּ סֶּ ְגִביע  ה  ָּקֹטן ְוֵאת כֶּ ת ה  ח  ְמּת  ש כִ ף ִשְברֹוִפי א  ע  ר  ו י  ר יֹוֵסף ֲאשֶּ ְדב 

 : ִדֵבר

 .יוסף כדבר ויעש' וכו תשים' וכו גביעי ואת

 - והוא שאחריו שבפסוק מה על יהיה, דבר אשר ואמר וחזר

 

ר אֹור ְוָהֲאָנִשים ֻשְלחּו  ג ֹבקֶּ םה   : ֵהָמה ו ֲחֹמֵריהֶּ

 '. כו אור הבקר

 . שם שיניחום היתכן וחמוריהם אומרו אל לב בשום והוא

 לא ולמה, אמתחותיהם בפי מצאו אשר הכסף מצער הטהרו לא עדיין כי עליהם תימא יש ועוד

 . משם יצאו טרם האמתחות בדקו

 יערימו עליהם רוחם על עלה לא שם, באהבה עמו וישכרו ששתו אחר כי, התחכם הנה אך

 ביתו על לאשר ויצו אז. המילוי בעת להסתכל מיושב בלתי שדעתם השכרות גם ונוסף. סוד

 תהיוהי. יוסף בית אתם היו ואמתחותיהם וחמוריהם המהו', וכו גביעי ואת' וכו מלא' וכו

 בפי יד יכניסו הטענה אגב פן, חמוריהם על הם שיטענו נשואותיהם מסרו שלא העצה

 באור, עמוסות נשואותיהם היות ואחר. בעירם את טענו אם כי. הגביע וימצאו אמתחותיהם

 את להוציא הם הצטרך מבלי וחמוריהם המה הולכים כאחד שהיו באופן, שלחום הבקר

 . לחפש ודרך פנאי למו ניתן שלא באופן, שלחם יחד מוכנים רק, אותם לטעון חמוריהם

 

 וכמו, לאלויותהון שתרגמו( יח בראשית) לשלחם עמם הולך כמו שלחו אומר נפרש ואם

 מהםיע שלח כי, יותר יצדק. לויה לשון פרעה בשלח ויהי( בשלח) תנחומאב ל"ז שפירשו

 לחפש בושו אותם ויםומל עודם כי, אתם ויהול בני שהלכו שלחו אומרו וזהו. אותם ויםומל

 שבהתרחק שאפשר יבצר לא אמנם. ללכדם שוחה שכרו אותם שחושדים שיראה, בפניהם

, מזה מדאגה כן על. עולות ויחפשו, אמתחותיהם יריקו הארץ על, אנשים שאין במקום מהעיר

 .אחריהם מהר ירדוף כן לעשות ירחקו טרם מהעיר שבצאתם יוסף והיצ

 

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 698                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

ת ד לָהִעיר לֹא הִ -ֵהם ָיְצאּו אֶּ ר ע  ֲאשֶּ ר ל  חֲ  ֵביתֹו קּום-ְרִחיקּו ְויֹוֵסף ָאמ  ם ֵרי ָהֲאָנִשיְרֹדף א 

ת טֹוָבה ח  ם ָרָעה ּת  ְמּתֶּ ם ָלָמה ִשל  ְרָּת ֲאֵלהֶּ ְגָּתם ְוָאמ   : ְוִהש 

ֵחש ְינ ֵחש בֹו ֲהֵרֹעתֶּ  ה ה ֲאֹדִני בֹו ְוהּוא נ  ר ִיְשּתֶּ ה ֲאשֶּ ר ֲעִש ם אֲ ֲהלֹוא זֶּ םשֶּ  : יתֶּ

 

 .והמנות הסעודה טובה תחת הגביע לגנוב רעה שלמתם למה אמר

 ואם. חסרונו ירגיש ומיד בו אדוני ישתה אשר זה אך כי, הורגש שלא המושב ככסף זה ואין

 .אתם לא אך בו ינחש נחש הוא דווקא כי, לכם יסכון הלא, בו תנחשו למען עשיתם

 

ֵחש ְינ ֵחש בֹו ֲהֵרֹעתֶּ  ה ה ֲאֹדִני בֹו ְוהּוא נ  ר ִיְשּתֶּ ה ֲאשֶּ ר ֲעִש ם אֲ ֲהלֹוא זֶּ םשֶּ  : יתֶּ

 עשיתם אשר חסידות נראה היה הלא כי והוא. עשיתם אשר הרעותם זה במעשה והנה

 נפקח ולא בכם נבטח למען בלבבכם תהיהי רעה כי הוא נהפוך כי נתגלה ועתה כסף בהחזרת

 כי '.וכו הרעותם וזהו. הגביע לגנוב מועט והשבותם. יותר חשוב דבר תגנבו אם להביט עין

 .הכסף בחזרת עשיתם אשר רע היות הוראתם בזה

 

ה ָחִליָלה ל   ז ְדָבִרים ָהֵאלֶּ ֵבר ֲאֹדִני כ  ָדבָ יָך ֵמעֲ ֲעָבדֶּ ו יֹאְמרּו ֵאָליו ָלָמה ְיד  השֹות כ  זֶּ  : ר ה 

 עם, הזה כדבר לעשות בביתך אשר לעבדך חלילה האלה כדברים אדוני ידבר למה ויאמרו

 וכל, להם מהמטיבים לגנוב להם שחלילה אומרים אנו להם וגם, לגנוב שחזקתן עבדים היותם

 .אנחנו שכן

 

רֶּ  ח יָך ֵמאֶּ ְמְּתֹחֵתינּו ֱהִשיֹבנּו ֵאלֶּ ר ָמָצאנּו ְבִפי א  ף ֲאשֶּ סֶּ ן וְ ץ כְ ֵהן כֶּ יָך ִמ ֵאיְך ִנְגֹנב ָנע  ֵבית ֲאֹדנֶּ

ף אֹו ָזָהב סֶּ  : כֶּ

 . וחומר מקל הוא נהפוך, המושב הכסף החזרת אל מזה ללמוד שרצית מה כי

 . באמתחותינו מטמון לנו נתן ה' כי דבריך לפי מציאה תהישהי מצאנו אשר כסף הן .א

 בפי וישים יגנוב פתי מי כי אתנו היה שגנוב סברא יתהיה שלא אמתחותינו בפי תהישהי ועוד

 . במחתרת כגנב וימצא אחריו שירדפו ,אמתחתו

 . אליך השיבונו דבר תתבע מבלי כי .ג

 . וימצא לחפש אוויב פחד היה לא שמה היותנו אחר כי. כנען מארץ היות .ד

 . םיבידי נגנוב ואיך

 .אוכל ישברנו לא ששוב וגם, עמנו שהיטיב אדוניך מבית וגם

, זהב או כסף כחתיכת רק אינו אצלנו הלא, בו שהיה הניחוש סגולת מפני עשינו כי תאמר ואם

 ראיה משם אדרבה הכסף השבת אל מזה ללמוד שרצית מה כי באופן. בו ננחש שלא ידוע כי

 .וחומר מקל לזה
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 כן על. הפחד מתוך והחזרתם אתכם גנוב היה לא הכסף אותו שגם יאמר מי להם יאמר ולבל

, בזה יחשדנו נתמה לא זולתך על הנה לומר. האלה כדברים אדוני ידבר למה ואמרו הקדימו

 ומה. גנבנוהו לא כי ידעת כי, האלה כדברים לדבר תוכל לא אלי בא כספכם שאמרת אתה אך

  זה כל ועם, הכסף השיב שהוא לבבם עם שהיה גם

 

ם ט יָך ָוֵמת ְוג  ר ִיָמֵצא ִאּתֹו ֵמֲעָבדֶּ ְחנּו נִ -ֲאשֶּ ֲעבָ ֲאנ  אֹדִני ל   : ִדיםְהיֶּה ל 

 בין הפרש אתן כי. הוא כן כדבריכם בדבר שאקל אם גם, שאגזור במה ,עתה גם ויאמר

 .אליו יםולנלו אתו הנמצא

 

 אם כי, ראשונה גזלה על מות משפט דנים שאין רבים מלכים מוסיינ דרך הנה כי ,יאמר או

 על כי, הלז הויכוח בעלי בלב היה יתכן זה דרך ועל. בגניבה ישלש או שינה עד, אחר עונש

 .עליה יומת ,מלך מבית גם ומה השנית ועל, עבד יהיה אחת פעם

 

 ללמד שרוצה האיש מאמר הפך, וחומר הקל אומרם אחר כי והוא, העניין אל נבא ובזה

 מה לגנוב כדי להשיב והתנכלו גנבו כי, רעה עשו אז שגם המושב הכסף אל זה ממעשה

 שלפחות ואנחנו. כבר עשה רעות שתים כי. ומת בידו שימצא מי אמרו כן על. הימנו שגדול

 אחת גניבה ספק על כי ודעתם .לעבדים לאדוני נהיה, בספק והראשונה, עשינו לא ודאי זאת

 עלה לא כי והוא. לתויתח על סופו יוכיח כי, ימות שנית פעם בו נמצא אשר ועל, עבדות ראוי

 היא זאת ולא הרוב אחר הלכו אם כי, הכסף ענייןב היה שלא בנימין באמתחת ימצא רוחם

 . הראשונה

 

ם י ר ג  ָּתה ְכִדבְ -ו יֹאמֶּ ןע  ם כֶּ ר -ֵריכֶּ ד לִ -ָמֵצא ִאּתֹו ִיְהיֶּהיִ הּוא ֲאשֶּ ם ִּתְהיּו י ָעבֶּ ּתֶּ  : ִקִיםנְ ְוא 

, הקטן באמתחת אותה שם בידו כי, תהיהי בנימין באמתחת כי באמת ידע הזה האיש והנה

 שפשעתם ימצא ואם, וחומר מקל פשעתם שלא לזו ראיה מהכסף כי אמרתם הלא אמר כן על

 והשאר. ימות ועליהן עשה רעות ושתים הכסף מעשה על סופו יוכיח כי ומת בידו שימצא מי

 כן כדבריכם שאומר במה עתה גם והנה. יחיו אם כי ימותו שלא גזרתם בלבד אחד מעשה על

 וחומר הקל כי דבריכם וגם. השנית עד ימות ולא עבד יהיה שבאחד, דינכם מדת כפי ,הוא

 היא אחת, זאת שעשה מי אני יודע כי כלומר, בזה חטא לא גם בכסף חטא שלא שמי אמת

 הגביע שם הוא כי, אתו ימצאש היה בנימין כי ידע כי והוא. בנימין נמצא לא בכסף כי, לו

 בא כספכם באומרי כעדותי אחת אפילו עשיתם שלא ואתם, עבד לי יהיה כן על, באמתחתו

 חושד היה השותק בנימין את כי בפירוש והורה. ממש כדבריהם והוא ,נקיים תהיו אלי

 .םיינק יהיו והשאר לומר לו שהיה ,נקיים תהיו ואתם באומרו

 

ת ִבְנָיִמן יב ח  ְמּת  ָגִביע  ְבא  ָּקֹטן ִכָלה ו ִיָמֵצא ה  ָגדֹול ֵהֵחל ּוב  ֵפש ב   : ו ְיח 
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 כל של שברו כסף היה מהאמתחות אחד ככל הלא כי והוא, אחד בדבר ההוא האיש התנכל

 בפעם גם שברנו בכסף נזהרתם שלא היתכן אמרו ולא פיהם סכרו איך קשה והלא, מהם איש

 לנו נתן ה' ואם, הוא גם הגביע שם באמתחותינו כספינו עתה גם ששם מי כן ואם. הזאת

 יתהיה ובזה, לנו ונתנו שלו הגביע מאדונך ה' הציל כן גם האמתחת תוך עתה מטמון

 רק הניחם שלא האיש חכמת תהיהי זאת אך. כן עשו שלא למו היה ומה מתגלית התחבולה

 לא והמה, בידו הוא ויחפש אם כי, הכסף ימצאו פן, לחפש לא אמתחתו איש ולפתוח להוריד

 ויבאו' וכו איש ויעמוס רק לחפש לב שתו ולא נבעתו ומיד, בלבד הגביע גלה והוא, ידעו

 .העירה

 

ם יֹוֵסף ָמה טו ר ָלהֶּ ה -ו יֹאמֶּ ֲעשֶּ מ  םה  ה  ְעּתֶּ ם ֲהלֹוא ְיד  ר ֲעִשיתֶּ ה ֲאשֶּ ֵחש ְינ חֵ -ִכי זֶּ ר ִאיש נ  ש ֲאשֶּ

 : ָכֹמִני

ה טז ר ְיהּוָדה מ  ֹ -ו יֹאמֶּ הנ אֹדִני מ  ר ל  הנְ -אמ  ֵבר ּומ  ָדק הָ נִ -ד  ת אלוהיםְצט  יָך ֲעֹון ֲעָבדֶּ -ָמָצא אֶּ

ם אֹדִני ג  נּו ֲעָבִדים ל  ְחנּו ג  -ִהנֶּ רֲאנ  גָ -ם ֲאשֶּ  : ִביע  ְבָידֹוִנְמָצא ה 

ר ָחִליָלה ִלי ֵמֲעשֹות  יז ָגִביע  בְ ו יֹאמֶּ ר ִנְמָצא ה  ד וְ -יֶּהּוא ִיהְ הָידֹו זֹאת ָהִאיש ֲאשֶּ ם ִלי ָעבֶּ ּתֶּ א 

ל  : ֲאִביכֶּם-ֲעלּו ְלָשלֹום אֶּ

 .האל בעזרת הבאה פרשה בריש יתבאר

 

 

 ויגש פרשת

 

ר יח בֶּ ר ִבי ֲאֹדִני ְיד  ש ֵאָליו ְיהּוָדה ו יֹאמֶּ ְבְדָך-ו ִיג  לי ָאְזנֵ  ָדָבר בְ ָנא ע  ָך יִ -ֲאֹדִני ְוא  ְבדֶּ ְפָך ְבע  ר א  ח 

ְרֹעה  : ִכי ָכמֹוָך ְכפ 

  :לב לשום ראוי

 . הפשט לפי זו הגשה מה. א

 . אדוני נא לומר לו היה, הוא בקשה לשון שאם ,אדוני בי אומרו. ב

 או אעין למפצע ואם, ממנו טוב אני למלחמה אם( ה צג רבה בראשית) ל"רז אמרו והנה

 לחשוק האדון שדרך מה, לומר. כפשוטו בי לפרש כוונו הנה. מניה טב אנא בבית לשרת

   :דברים משלשה לאחת הוא וזריז בוריג בעבד

 , למלחמה או

 , עצים כחטוב משא עבודת טורח עליו לשים או

 . השלחן על לשרת או

 כי, הבחינות בכל בזה ולא באלו אדנותך תחול בי ,אדוני בי כי, צדקת לא חפצת באלה ואם

 .ממנו יותר מאלה אחד לכל הגון אני
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 . באזנו ללחש רצה היתכן ',כו נא ידבר אומרו. ג

 . למלך ומשוהו מכבדו והוא אפו יחר במה הלא כי ,אפך יחר ואל אומרו. ד

 . בכתוב נזכר אין קשות אתו שדבר מלמד ל"ז שאמרו ולמה

 . כמוהו הוא במה ,כפרעה כמוך באומרו וגם

 וכשהקל, נפשו ברצון 'כו עבדים הננו אמר להימתח כי ליהודה זאת מה העניין בכללות. ה

  '.וכו אליו ויגש כעס אז ,עבד לי יהיה בידו הגביע נמצא אשר ואמר מעליהם

 עבדים הננו אומרו נדקדק לזה והנה. למלחמה הגשה( ד שם) ל"ז שאמרו למה גם ומה

 בייהח הוא כי אנחנו וגם בנימין לומר לו שהיה, בידו הגביע נמצא אשר גם אנחנו גם לאדוני

 . בעצם

 . לרבות בא מה, גםה שני עניין מה וגם

 יודה טרם, לאדוני נאמר מה אמר מאז אמרם לא', וכו שאל אדוני אלה טענותיו כל למה. ו

 .עבדים םוכל להיות

 

. נצטדק מה נדבר מה נאמר מה( טז פסוק לעיל) מאמרם כפל אל לב נשית דרכנו פי ועל

  - אליהם אמר יוסף הנה אך

 

ם יֹוֵסף ָמה טו ר ָלהֶּ ה -ו יֹאמֶּ ֲעשֶּ מ  םה  ה  ְעּתֶּ ם ֲהלֹוא ְיד  ר ֲעִשיתֶּ ה ֲאשֶּ ֵחש ְינ חֵ -ִכי זֶּ ר ש ִאינ  ש ֲאשֶּ

 : ָכֹמִני

 יתהיה לגנוב הגביע כסף שווי על לא כי ידעתי הנה, לומר ,עשיתם אשר הזה המעשה מה

 שבו הניחוש סגולת על כי ספק אין אך, באמתחותיכם הנמצא כסף השבתם הלא כי, הכוונה

 כמוני אשר איש ינחש נחש כי ידעתם הלא כי, דעת בלי הזה המעשה ומה, אותו חמדתם

 .יגעתם ולריק אתם לא אך, בחכמה

 

 ועתה, אותו השיבותם הגביע ידי על שלקחתם מהכסף אנחש פן מאימתכם הנה ,יאמר או

 עשיתם מחכמה לא אך. מעשיכם שאר כל ולא גנבו מי אנחש לא הגביע בקחתכם כי חשבתם

 .כמוני אשר איש גביע מבלי גם ינחש נחש כי ידעתם הלא כי

 

ה טז ר ְיהּוָדה מ  ֹ -ו יֹאמֶּ הנ אֹדִני מ  ר ל  הנְ -אמ  ֵבר ּומ  ָדק הָ נִ -ד  ת אלוהיםְצט  יָך ֲעֹון ֲעָבדֶּ -ָמָצא אֶּ

ם אֹדִני ג  נּו ֲעָבִדים ל  ְחנּו ג  -ִהנֶּ רֲאנ  גָ -ם ֲאשֶּ  : ִביע  ְבָידֹוִנְמָצא ה 

  :דרכים משלשה באחד באים נוייה לך חטאנו אילו לומר 'וכו נאמר מה יהודה והשיב

 , פיוס דרך או

, אמתחתו בפי איש כסף בשום פעם, אתם מרגלים פעם המפורסמות עלילותיך על בכעס או

 , לחובה ידינוך השומעים כל כי

 . עצמינו להצדיק טענות סדור דרך או
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 כעבד הפיוס בחלוקת אדוני א"וז ופיוס חיבה של אמירה בלשון לאדוני נאמר מה עתה אך

 . אדוניו לפני

 . קשות אתנו הארץ אדוני האיש דבר א"כד נדבר מה קושי בלשון השני בדרך או

 צרתינו ואין, לך חטאנו לא הלא כי לנו יסכון לא זה כל הלא כי ,נצטדק מה השלישית בדרך או

 אל ולא המכה עד נשוב רק התיקון ואין, אחר ממקום עבדיך ןועו את מצא האלוהים כי רק

 .כמוך ההשגחה שליח

 

 אנחנו בלבד לא עבדים הננו ואמר הדין את הצדיק כן ועל, צדיק בכסף מכרם על בלבו והיה

 שהוא בידו הגביע נמצא אשר גם, מכרו שלא ראובן את לרבות אנחנו גם אם כי שמכרנהו

 .כיוון שלטובה עם כראובן הבור אל אותו השליכו אמר שלא, מראובן יותר פטור

 

ָגִביע  בְ  יז ר ִנְמָצא ה  ר ָחִליָלה ִלי ֵמֲעשֹות זֹאת ָהִאיש ֲאשֶּ ד -ְהיֶּההּוא יִ  ָידֹוו יֹאמֶּ ם וְ ִלי ָעבֶּ ּתֶּ א 

ל  : ֲאִביכֶּם-ֲעלּו ְלָשלֹום אֶּ

 לא איפא כן אם אמר אז עבד לי יהיה בידו הגביע נמצא אשר יוסף תשובת ראה כאשר אך

 .מציל מידו אין ייבחיר הזה השלטון שלהיות אם כי הדבר נהיה ההוא ןועו על

 

ר יח בֶּ ר ִבי ֲאֹדִני ְיד  ש ֵאָליו ְיהּוָדה ו יֹאמֶּ ְבְדָך ָדָבר א נָ -ו ִיג  לאֲ ָאְזֵני בְ ע  ְפָך-ֹדִני ְוא  ר א  ָך ִיח  ְבדֶּ  ְבע 

ְרֹעה  : ִכי ָכמֹוָך ְכפ 

 דהליהו יוסף בין מליץ ידי על מדברים היו כה עד כי והוא '.כו יהודה אליו ויגש נגדו נחרץ אז

 יוסף אל נגש עתה כי אמר. ליוסף מצרי בלשון משמיע והמליץ המליץ באזני ידבר הוא כי

 תיייה להיומתח עתה פני שמתי כי תקפיד אל ויאמר. עומד המליץ שהיה במקום אליו קרוב

 הדין את מצדיק תייישה למעלה שאמרתי מה אדוני בי הלא כי, עבדים לנווכ להיות מודה

 כלומר, מכרו הוא כי והוא, ןוהעו אותו אדוני הוא בי, [עבדיך] עון את מצא האלוהים ואומר

 '.וכו עבד' כו עבדך נא ישב באומרו בסוף גלה וזה. עבד והוא פטור אני אהיה ואיך

 

 בסוף שפירש מה והוא, תלוי הדבר בי הלא כי בדבר אכנס לבדי אני אם תתמה אל יאמר או

 '.וכו ערב עבדך כי באומרו

 

 דברים בעל כי, והוא. המליץ במקום נגש כי ,ויגש באומרו שכתבנו מה אדוני בי ,יאמר או

 יהיה יחפוץ לא, לשונו במתק נגדו זיקים לירות וכמתלהלה משפט לאור להוציא למודים ולשון

 ישנה שיקרה, אחר ידי על כן שאין מה דבריו להמתיק בו ידבר פה אל פה רק, בינותם מליץ

 .במליץ ולא תדבר אדוני בי באומרו ליהודה וזאת. טעמו את

 

  :אמצעי בלי בך דברי מונעות יש סבות שתי והנה
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 . אמצעי בלי לדבר אליך עצמי והומש שאני יראה בל הכבוד מפני. א

 דבר עבדך נא ידבר בקשתי הנה כי, אינם אלה שני והנה. הקדש לשון יודע אינך שמא. ב

 אפך יחר אל הנה כי, אליך עצמי והואש כי תקצוף ואל. המליץ באזני ולא אדוני באזני

 .אליך להשתוות עצמי אחשיב ולא אני עבדך כי בעבדך

 

 והוא ,כפרעה כמוך הלא כי אפשר אי זה, הקדש לשון ידיעת ממך יבצר אולי השנית ועל

, לשון שבעים שידע לא אם מלך מלוך לבלתי היה מצרים מלכות חק כי ל"רזמ שידענו במה

 בלילה לשון שבעים גבריאל המלאך שלמדוהו לא אם הארץ על שליט נעשה היה לא יוסף וכן

 . מהסהר יצא שמחרתו

 יוסף את והשביע הקדש לשון מפרעה חסר היה כי ראה פרעה עם יוסף בדבר כי אמרו וכן

 כן למלוך הקדש לשון פרעה ידע בייחו כאשר כי הנה. ממלכותו יעבירהו פן הדבר יגלה שלא

 לשון ממך העדר על מליץ צורך אין יהודה מאמר וזה. הארץ על שליט להיות יוסף לדעת בייחו

 ובודאי, לשולטנותך אתה כן, ליודעו ביחו למלוך פרעה כאשר כי .כפרעה כמוך הלא כי הקדש

 .יודע אתה

 

ת יט ל אֶּ ם ָאב אֹולָ -ָבָדיו ֵלאֹמר ֲהֵישעֲ -ֲאֹדִני ָשא   : ָאח-כֶּ

ל כ ר אֶּ ד ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת ו ִיָּותֵ לָ -ֲאֹדִני יֶּש-ו נֹאמֶּ דֹונּו ָאב ָזֵקן ְויֶּלֶּ ְוָאִביו  ְלִאמֹו ר הּוא ְלב 

 : ֲאֵהבֹו

ל כא ר אֶּ יָך הֹוִרֻדהּו ֵאָלי ְוָאִשיָמה ֵעיִני ָעָליועֲ -ו ּתֹאמֶּ  : ָבדֶּ

ל כב ר אֶּ נ  -ֲאֹדִני לֹא-ו נֹאמֶּ ל ה  תיּוכ  ֲעֹזב אֶּ ר ל  תָאִביו ְוָעז  -ע   : ִביו ָוֵמתאָ -ב אֶּ

ל כג ר אֶּ יָך ִאםעֲ -ו ּתֹאמֶּ ֹ -ָבדֶּ ם לֹא תֹ ל ָּקֹטן ִאְּתכֶּ ם ה   : ָניפָ ִספּון ִלְראֹות א ֵיֵרד ֲאִחיכֶּ

 

 . פה צודק בלתי לאמר אומרו

 . זו שאלה אל רמז למעלה אין כי ועוד

 כסף ושומו, במשמר אותם שם ואשר, אתם מרגלים לאמר העליל מאשר לו הזכיר לא ולמה

 . אלו סיפורים ולא, הכסף גביע ואת, לצערם באמתחתו איש

 .הזה סיפור של טיבו מה וכן

 

תֲאֹדִני  יט ל אֶּ ם ָאב אֹולָ -ָבָדיו ֵלאֹמר ֲהֵישעֲ -ָשא   : ָאח-כֶּ

 אם כי היה לא חפץ וכל ישעו כל מהםיע ועשה פעל אשר כל כי לומר יהודה כוונת כל אמנם

 והוהתא כן על(, ז צג רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו ומראה תואר בעלי שהיו אותם שראה

 הדבר פני את לסבב דברים עלילות למו ושם, שלחנו על לשרת, כתוארם קטן נער תותאו

 התחיל כי והוא. הגביע ענייןב לעכבו ויתנכל, אליו יורידוהו כדמותן קטן אח להם יש אם יגידו

 מבלי האם כלומר אח או אב לכם היש כמתמיה אמר כעסו ובשטף', כו אתם מרגלים ואמר
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 אביו שלום את לדעת עשה והוא. מרגלים היות לתרבות יצאתם ,אח או, להועיל ילמדכם אב

 . דבר להגיד פתח להם פתח כי ואחיו

 

 אם לי אוי ואמר, כוונתו אל אולב כדי עלילות היו עשה אשר כל כי לו לאמר רצה יהודה והנה

 והוא. דבריו היו עלילות כי מתוכן יובן דברים דבר כן על. יעליבל למלך האמור כי, אומר

 מה ולא יד כלאחר אומר תיישה מה היה חפץ וכל ישעך כל לומר 'כו שאל אדוני באומרו

 רק לדעת כשואל תייה שלא מראה תיישה אב לכם היש אמרך כי והוא, עיקר שעשית

 הן שנאמר כדי אח לכם היש לאמר שאלה תהיהי ונתךוכ אם כי, האמת היה כן לא, כמתמיה

 אב לכם אין האם בהפך השאלה תהיה ראוי היה הלא כי והראיה. בלבד תמיהה ולא לאו או

 התימה א"ה תהיהי לא כי הרי '.וכו לכם היש חיוב בלשון היה אך, ליסרכם כלומר אח או

 .לך לשנאמר שהוא לאמר השאלה א"ה רק בתנועתך

 

 כי יורגש לבל האב את והקדמת הוספת מבקש תייה שאחינו יורגש לבל כי, לאמר יכוין או

 לכם היש תחילה אמרת אח או כך אחר לאמר כי 'וכו היש לאמר א"וז, בלבד האח אל כוונתך

 אין אך ',וכו הורידוהו ותאמר הבן את רק הזכרת לא כך ואחר בשנים פתחת כי והראיה .אב

 .באב פתחת דבר ולהסתיר מכוערת לפניך האח ששאלת אם כי זה

 

ל כ ר אֶּ ד ְזֻקִנים ָקָטן ְוָאִחיו ֵמת ו ִיָּותֵ לָ -ֲאֹדִני יֶּש-ו נֹאמֶּ דֹור הּוא נּו ָאב ָזֵקן ְויֶּלֶּ ְלִאמֹו ְוָאִביו  ְלב 

 : ֲאֵהבֹו

  :אויב לבל טענות שש לפניך ונשם הדבר ונבן

 . מלשמשו בן מלפניו להוציא אין ולזקנותו זקן אב לנו יש אחד

 . מלפניו הסירו הרבה לאב ויצר ,זקונים וילד והוא שני טעם ועוד

 . קטן הוא כי שלישית

. באחיו הדין דתימ שהתחילה אחר, בדרך אסון לזה יקרה הדבר וקרוב מת ואחיו כי רביעית

 . יותר מרובה שאסונו לאמו לבדו הוא ויותר חמישית

 .ממנו נפרידהו ואיך אהבו אביו שישית

 

ל כא ר אֶּ יָך הֹוִרֻדהּו ֵאָלי ְוָאִשיָמה ֵעיִני ָעָליועֲ -ו ּתֹאמֶּ  : ָבדֶּ

 שאין אמרנו כאשר כן אם, שניהם על חס תייה כי יתהיה אח או אב לכם היש שאלתך ואילו

 את הורידו אמרת ולא, פרידתם על חסת ולא הבן את ותפשת האב את עזבת למה להפרידם

 הזכרת לא ולמה אלי הבן את הורידו אם כי, במקומם לכלכלם או, עליהם עיני ואשימה שניהם

 את הזכרת הדבר ולהסתיר עיניך נתת הבן על להישמתח אם כי זה אין אך. האב את עוד

 .האב
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 רובאמו בדרך ימות פן יראים ואנו' וכו ויותר מת שאחיו אמרנו כי חסת לא הבן על גם כי ועוד

 אחרי עליו עינך שתשים במה, בדרך מיתתו תתוקן איך עליו עיני ואשימה אלי הורידוהו

 .בדרך ימות אם לך ומה חפצת רצונך לעשות אם כי חסת הנער על לא אך. בואו

 

ל כב ר אֶּ נ  -לֹאֲאֹדִני -ו נֹאמֶּ ל ה  תיּוכ  ֲעֹזב אֶּ ר ל  תָאִביו ְוָעז  -ע   : ִביו ָוֵמתאָ -ב אֶּ

 ואם '.וכו אביו את לעזוב הנער יוכל לא ונאמר שבנו, הנער אסון אל לבך שמת שלא ואחר

 האב במות אחפוץ לא אמרת לא למה אח או אב לכם היש כשאלתך שניהם על טוב לבך היה

 - אמרת אך. עליהם עיני ואשימה שניהם יבואו יחד אם כי, מבנו יעזב ולא

 

ל כג ר אֶּ יָך אִ -ו ּתֹאמֶּ ם לֹא ֹתִספּון ִלְראֹות לֹא ֵיֵרד אֲ -םֲעָבדֶּ ָּקֹטן ִאְּתכֶּ ם ה   : ָניפָ ִחיכֶּ

 על לא חס ובלתי, הנער את לקחת רק אינה כוונתך כל הנה ',וכו הקטן אחיכם ירד לא אם

 ולא אלי הורידוהו אמרת, מת אחיו כי הבן שימות כשאמרנו כי. אביו מיתת על ולא מיתתו

 ',וכו ירד לא אם אמרת בנו יעזבנו אם האב שימות אמרנו וכאשר, בדרך ימות פן עליו חסת

 .רצונך עשות רק מיתתם לב על שם אינך כי הנה

 

, גידל שזה מי על אחוס לא למרגלים אתכם מחזיק להיותי כי תדעו בזה הלא תאמר ושמא

 שאם אפשר אי זה, אתם מרגלים או כנים אם לדעת רק בבואו חפץ ואיני, אחיכם נפש על ולא

 זה ואין פני לראות תוסיפון לא אמרת אך, אתכם אהרוג אחיכם ירד לא אם לומר לך היה כן

 .הנער את לקחת חפץ וכל ישעך שכל רק זה אין אך. למרגלים עונש

 

ל כד דע  -ו ְיִהי ִכי ָעִלינּו אֶּ גֶּ  : ֵאת ִדְבֵרי ֲאֹדִניֹו ל-ְבְדָך ָאִבי ו נ 

, והגביע הכסף וגניבת מרגלים עניין ומשמיט, נקלה על השבר מרפא אני כי תאמר שמא

 שלא ואמרתם' וכו אב לכם היש ששאלת רק הדבר היה לא כי ואומר הדברים בסבכי ונאחז

 שמע כן על. אחר לדבר ענייןה ומשיאין תומו בסכנת שאתם העיקר עזבתם והנה, אולב יוכל

 צרתנו על יחוש מי ראה הלא כי, הוא ותואנה הבל כי ההיא לעלילה יצחק השומע כל כי נא

' וכו עלינו כי ויהי הנה כי, כמצחק היה זה כל ועם, בעיניו תגדל קטנה והצרה, מאבינו יותר

 דבריך כל כי שהוא מרבה האת וגם, באורך אלא הגדה אין כי, אדוני דברי את לו ונגד

 חשבכם איך ולומר הדבר על להשיב אפילו חש ולא, לפניו ספרנו הכל כמרגלים שנתתנו

  - אמר, חשש שום היה ולא דבר לו אמרנו לא כאילו אלא, למרגלים

 

ר ָאִבינּו ֻשבּו ִשְברּו כה טלָ -ו יֹאמֶּ ל-נּו ְמע   : ֹאכֶּ

 .המה הבל דברי עלילות כי אוכל מעט לנו שברו שבו
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ת  כו דֶּ ל ָלרֶּ ר לֹא נּוכ  ְדנּו ִכיֵיש ָאִחינּו-ִאםו נֹאמֶּ ָּקֹטן ִאָּתנּו ְוָיר  ֹ - ה  ל ִלְראֹות פְ ל ֵני ָהִאיש א נּוכ 

נּו ִאָּתנּו ָּקֹטן ֵאינֶּ  : ְוָאִחינּו ה 

 לא ,פני לראות תוסיפון לא לנו שאמר רק, סכנה אין כי אמת הן ואמרנו לו הודינו אנו גם ואז

 '.וכו לראות נוכל לא כי אם כי, חלילה מרגלים טענת ענייןב נסתכן אויב לא שאם

 

ִים ָיְלָדה כז ם ִכי ְשנ  ְעּתֶּ ם ְיד  ּתֶּ ְבְדָך ָאִבי ֵאֵלינּו א  ר ע   : יִלי ִאְשִּת -ו יֹאמֶּ

 אם אנחנו כנים כי תדע בזאת כי, אמרת באשר ממש היות בדעתו מעלה היה לא איך ראה

 עלינו אם כי דבר אשמת מטיל היה עליך לא הנה כי. לו סיפרנו כאשר הקטן אחינו אויב

 'וכו ידעתם אתם באומרו עלינו אך. מאמריך היו והיתול שחוק כי, הכרח בלי להוליכו שהודינו

 כי ידעתם אתם ואמר וחומר קל שנשא הכתוב וכוונת '.וכו והורדתם' וכו זה את גם ולקחתם

 .בעיני זרעה צרת כאב יגדל כי, לי ועיקרית המיוחדת אשתי לי ילדה שנים

 

ד כח ְך ָטֹרף ֹטָרף ְולֹא ְרִאיִתיו ע  ר א  ָחד ֵמִאִּתי ָוֹאמ   : ֵהָנה-ו ֵיֵצא ָהאֶּ

 ויצא רק בחזקה מאתי לוקח לא הראשון כי אסון לשיקראם בניה מעותדים כמה וראו

 עדיין כי כלומר האחד וזהו אמו בבני הדין דתימ פגעה לא עדייןש האחד שהיה ועוד. בבחירתו

 . שני לו היה

 אך אמר זה כל ועם, אחיו שלום את לראות לי מהיותו מאתי יצא רק נדוד הרחיק לא כי ועוד

 .טורף טרוף

 

ם כט ם ג  ְחּתֶּ ת-ּוְלק  ה ֵמִעם פָ -אֶּ תזֶּ ם אֶּ ְדּתֶּ י ְוָקָרהּו ָאסֹון ְוהֹור   : ָעה ְשֹאָלהָר ֵשיָבִתי בְ -נ 

. םיבידי ולקחתם רק כראשון מעצמו יוצא זה אין הנה כי בהפך ששלשתם עתה תעשו ומה

 למקום אינו וגם. בראשון הדין דתימ פגעה כבר כי זה את גם וזהו הראשון אסון על הוא וגם

 נפרד שהוא, פני מעם רק מלפני שאינו רחוק שהוא פני מעם רק, מאתי שהיה כאחיו קרוב

 חשיכה עם( א לד שבת) א"כד סמוך כאומר הוא עם שמלת, פני אל הסמוכים סביבות מכל

 אבל שיבתי תורידו ולא, רחוק אם כי, סמוך שהוא מה מכל כך, חשיכה לספק קודם שהוא

 .שאולה ברעה ויהיה יכביד האחרון כי, בראשון כאשר שאולה

 

 ששה ולקחתם והיא אחת מסורה נזכירה זה את גם באומרו הכתוב בוייר כל לדקדק והנה

  :במקרא

  .זה את גם ולקחתם. א

 (. כב יב שמות) אזוב אגודת ולקחתם. ב

 (. מ כג ויקרא) הראשון ביום לכם ולקחתם. ג

 (. כ יג במדבר) הארץ מפרי ולקחתם והתחזקתם .ד

 (. ח ו, א שמואל)ה'  ברית ארון את ולקחתם. ה
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 (. יח ו יהושע) החרם מן ולקחתם. ו

 

 זה ואומרו את ואומרו גם אומרו כי ואמר, אתה בוייור גםה בוייר אל טעם לתת ענייןה ויהיה

  :וזהו, ידבר שלשה על

 ואזיל ומפרש(. א יג סוכה) כנודע בדים משלש פחותה אגודה אין כי אזוב אגודת ולקחתם

 , הגם שריבה מה שהוא האחד

  הדר עץ פרי הראשון ביום לכם ולקחתם הוא

 , םייח עץ צדיק פרי והוא, יוסף פורת בן שנקרא יוסף הוא

 . לו הדר שורו בכור מהודר והוא

 

 , שמעון את הוא אתוה

 יעקב שאמר( מקץ פרשת) למעלה שכתבנו מה והוא, הארץ מפרי ולקחתם והתחזקתם והוא

 עשר לכם נתנו כזה רעבון שבימי היתכן אמר כי', וכו שכלתם אותי כספיהם צרורות בראות

 אם כי זה אין אך, המעות מקחת ושכחו מחיר ובלא כסף בלא ומזון ולחם בר טעונים חמורים

. בר מלאים ואמתחותיכם איננו ושמעון אתכם כספכם כן על כי באוכל שמעון את שהחלפתם

 מפרי בדמיו לקחת שמעון הוא רחווכ בעל למוכרו עליו שהתחזקתם' וכו והתחזקתם וזהו

 . הארץ

 

 ארון שבתחומו בנימין הוא ה' ברית ארון את ולקחתם אמר בנימין על שהוא זה אומרו ועל

, בנימין זה ה' ברית ארון את ותבקשו שמעון ואת יוסף את לקחתם הנה ענייןה ושעור ה' ברית

 ברית ארון את ולקחתם וזהו. יהודה שקבל חרם בקבלת אם כי תקחוהו לא אמרתי אשר הוא

 .החרם מן ולקחתם ה'

 

ל ל ָּתה ְכֹבִאי אֶּ ְבְדָך אָ -ְוע  ְפשֹו ְק ע  נּו ִאָּתנּו ְונ  ר ֵאינֶּ ע  נ   : נ ְפשֹובְ שּוָרה ִבי ְוה 

ע  -ְוָהָיה ִכְראֹותֹו ִכי לא נ  תֵאין ה  יָך אֶּ בְ -ר ָוֵמת ְוהֹוִרידּו ֲעָבדֶּ ת ע   : גֹון ְשֹאָלהָאִבינּו ְביָ  ְדָךֵשיב 

 

 כדברך היה אם אמר. כנודע זו עם זו מתקשרים בלתי חוטא נפש עם צדיק נפש כי ידוע הנה

 אביו ימות פן מצטער תיייה לא, הקדוש אביו נפש עם קשורה בלתי נפשו, הוא גנב שבנימין

 אביו נפש צאת לבלתי יעמוד הבן לנפש האב נפש שבין היחס הפרש כי ,הנער אין כי בראותו

 כי, הבן חטא על הבן מנפש האב נפש יתפרדו לא כי היא דאגתי אמנם. בנו נפש עם להתדבק

 כן ועל, באמתחתו הושם יםיביד כי היה שקר הגביע עניין כי כלומר. בנפשו קשורה נפשו אם

  התקשרותם לרוב

 

ת-ְוָהָיה ִכְראֹותֹו ִכי לא יָך אֶּ ר ָוֵמת ְוהֹוִרידּו ֲעָבדֶּ ע  נ  ְבְדָך ָאִבינּו ְבָיגֹון ְשֹאָלה-ֵאין ה  ת ע   : ֵשיב 
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 לא אביכם יראת הלא, לאמר ליוסף אפשר היה הלא כי והוא .ומת הנער אין כי בראותו

 אהוב והוא בגופו שלם בא כי אליו ואמרו עלו עתה והנה, בדרך אסון יקראנו פן רק תהיהי

 נפשו הלא אך, הדבר טוב עמו נדבר טרם ימות לא אם אמר כן על. לו ינוח ואז, הארץ לאדוני

 באים אותנו בראותו והיה אך, בנו חי כי לו נדבר עד לעכבה כח יעצר ולא בנפשו קשורה

 על יחוש שלא מותו אחר לו נדבר ואיך, אביו ומת מיד אתנו הנער אין כי ויראה לפניו מרחוק

 . הנער

 שלא גם הלא, בנו שחי כיוון כמאמרו שאולה ברעה יהיה לא מיד שימות גם תאמר ושמא

 ביגון' וכו והורידו וזהו, בנו מת כי בחשבו ביגון מהיות יבצר לא שאולה ברעה שיבתו נוריד

 .שאולה

 

ת לב ב אֶּ ְבְדָך ָער  ר-ִכי ע  ע  נ  נ-ֵמִעם ָאִבי ֵלאֹמר ִאם ה  יָך ְוָחָטאלֹא ֲאִביאֶּ -לִתי ְלָאִבי כָ ּו ֵאלֶּ

ָיִמים  : ה 

ב לג ָּתה ֵישֶּ ְבְדָך-ְוע  ל עִ ָנא ע  ר י ע  ע  נ  אֹדִני ְוה  ד ל  בֶּ ר עֶּ ע  נ  ת ה  ח  ָחיו-ם ּת   : אֶּ

ֱעלֶּ -ִכי לד לֵאיְך אֶּ ה ָבָרע אָ -ה אֶּ ְראֶּ ן אֶּ נּו ִאִּתי פֶּ ר ֵאינֶּ ע  נ  ר ִיְמצָ ִבי ְוה  תֲאשֶּ  :ִביאָ -א אֶּ

 

 אני רואה יוסף שאמר( ח צג רבה בראשית) ל"רז אמרו כן ועל, טעם נתינת היא כי מלת הנה

 על יקושר ואפשר'. וכו ערב עבדך כי לו והשיב, אחיך ולא אתה תדבר למה, פטיט אותך

 כאמרו, לנווכ אל הרעה חסייא אם לי תאמר אם עתה ואמר', וכו עבדיך והורידו אומרו

 '.וכו ערב עבדך כי הוא הלא, לבדי הקורה בעובי נכנס אני איך', כו עבדיך והורידו

 

 נגש שאני תאשימני אל שהוא ,אדוני בי באומרו לדבריו הקדמה אמר למעלה כי ,יהיה או

 דבר ואחר באחי ולא תלוי הדבר אדוני בי הלא כי, כה עד יחד הדוברים אחי ולא לדבר לבדי

 שבי דברי פתח שאמרתי מה ואמר הקדמתו לפרש שב לםולכ והוש סיפור שהוא דבריו כל

 .הם ולא 'וכו ערב עבדך כי ,הוא מבאחי הדבר תלוי

 

 . לאחרים לאמר אינו כי לאמר אומרו לב לשים ראוי הכתובים ולעניין

  .אבי את שימצא ברע אראה פן באומרו ויצא ערב היותו בטעם שנכנס ועוד

 .מיותר יראה אחיו עם אומרו וכן

 

  :רעות שני יש בנימין שוב בבלתי הנה כי, אבי צרת על צרתי עתה ראו יאמר אך

 . החרם על שאעבור .א

  .אבי את תמצא אשר הרעה .ב

, בנימין ישוב לא אם היה לא ערבותי דרך הנה כי, אבי צער עלי קשה כמה ראה גם ראה והנה

 .החרם חל ידי על ולא יושב אם גם כי, בעצמי אביאנו לא אם לאמר רק
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ב לג ָּתה ֵישֶּ ְבְדָך-ְוע  ל עִ ָנא ע  ר י ע  ע  נ  אֹדִני ְוה  ד ל  בֶּ ר עֶּ ע  נ  ת ה  ח  ָחיו-ם ּת   : אֶּ

 אחיו עם יעל והוא הנער תחת פה אשבו שקבלתי העונש עלי שאסבול אומר אני זה כל ועם

 הרע ממצא בחרתי זה על כי בעצמי אביאנו לא אם שקבלתי החרם עונש אסבול כי עמי ולא

 ועם. בעצמי אביאנו לא אם שהיה החרם שהוא' כו וחטאתי' וכו ערב עבדך כי וזהו. אבי אל

 יותר אסבול זה כי ,יעל והנער בעצמי אביאנו ולא פה עבדך נא ישב ועתה כי אומר אני זה כל

 , מרעתי אבי צער ארגיש יותר בלעדו בעלותי גם כי, אבי בצרת מראות

 

ה-ִכי לד ֱעלֶּ ל ֵאיְך אֶּ נ  -אֶּ ה ָבָרע ֲאשֶּ ָאִבי ְוה  ְראֶּ ן אֶּ נּו ִאִּתי פֶּ ר ֵאינֶּ תר ִיְמצָ ע   :ִביאָ -א אֶּ

 .כאמור החרם מעברי עלי קשה זה כי 'וכו ברע אראה פן' וכו אבי אל אעלה איך כי

 עבד אהיה תרצה שלא יונח לו ןויכו' וכו עבד עבדך נא יהי אמר ולא' וכו נא ישב ובאומרו

 .אחיו עם יעל עד לעבד אשב לפחות, במקומו עולם

 

  מה פרק

 

ִנָצִבים ָעָליו ו ִיְקָרא הֹוִציאּו כָ  ָיֹכל יֹוֵסף-ְולֹא א ֵפק ְלֹכל ה  ד ִאיש -י ְולֹאִאיש ֵמָעלָ -לְלִהְתא  ָעמ 

ל ע יֹוֵסף אֶּ חָ -ִאּתֹו ְבִהְתו ד   : יואֶּ

  :אצלו סוגים שני היו והנה. עצמו לעצור יכול ולא לבכות מבקש היה הנה

 שמה היו ונכבדים רבים כי זה בתגר גם ומה, אתו הנמצאים הארץ מגדולי עליו הנצבים .א

 באים השרת מלאכי אפילו שהיו( תנחומא) ל"רזל גם ומה. הנער משפט יהיה מה לראות

 . זה עם זה ניםיימד ושור אריה איך לראות

 .ומשרתיו בניו ביתו גרי שם שהיו .ב

 

 לא אך עליו צביםיהנ בפני רק היה לא אנשים בפני ודעוולהת מלבכות בוש שהיה מה והנה

. בוש היה מהם כי עליו הנצבים בשביל מלבכות להתאפק יוסף יכול ולא וזהו. ביתו מגרי

 כל הוציאו ויקרא כן על, להם בזיון כדאי הוא שיצאו לבדם עלי לנצבים אומר אם בלבו ואמר

 לאש נמשך ומזה. הנצבים יצאו ביתו בני אגב למען אליו הקרובים כל גם שכלל מעלי איש

 פן לו טוב אז כי הבית בני שם שימצאו היה רצונו כן לא שאם 'וכו דעובהתו אתו איש עמד

 ודחפם להרגו בקשו כי( מד רמז שמעוני ילקוט יןעי) ל"ז שאמרו כמו ויזיקוהו אחיו עליו יקפצו

 .אלי נא גשו ואמר כך אחר וחזר המלאך

 

, ושור אריה ניםיימד איך לשמוע שם היו השרת שמלאכי שאמרו ובמה הלז ל"ז ובמאמרם

 והוא. אחיו מפחד, המלאכים לא אך כלומר איש כל הוציאו באומרו כיוון זה כי אפשר
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 הציל למען אחיו את דחפו והם. המלאכים יבינו לשון אמר איש כל הוציאו לעבדיו שבאומרו

 כי זה להם לרמוז והוצרך. מלאכים אם כי איש עמד לא ובזה, שם יהיו שחפץ, מידם אותו

 .להם שילכו אפשר היה שלום בעת עתה לכן, ניםיימד היו איך רק לראות באו לא המה

 

ת ב ְרֹעהֹקלֹו ִבְבכִ -ו ִיֵּתן אֶּ ע ֵבית פ  ִים ו ִיְשמ   : י ו ִיְשְמעּו ִמְצר 

 עצר ולא, הבכי בא טרם בקריאה קול בהרים נתאמץ הוא אך, למרחוק נשמע הבכי קול אין

 מצרים וישמעו כן ידי ועל ,בבכי קולו את ויתן וזהו, הבכי עם קולו הרמת ונצטרף לעכב כח

 .פרעה בית עד נשמע וגם, עליו נצבים שהיו היוצאים

 

ל ג ר יֹוֵסף אֶּ ָחיו ֲאִני-ו יֹאמֶּ עֹוד ָאִבי ָחי ְולֹא אֶּ חָ -יֹוֵסף ה  ֲענֹות ָיְכלּו אֶּ  : ּו ִמָפָניוִכי ִנְבֲהלתֹו אֹ יו ל 

ל ד ר יֹוֵסף אֶּ ָחיו ְגש-ו יֹאמֶּ י ו  -ּואֶּ ר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיכֶּ ָנא ֵאל  רִיָגשּו ו יֹאמֶּ ם אֹ -ם ֲאשֶּ ְרּתֶּ ִתי ְמכ 

 : ִמְצָרְיָמה

ל ה ָּתה א  לֵּתָעְצבּו וְ -ְוע  ר ְבֵעי-א  ם ִכיִיח  ם אֹ -ֵניכֶּ ְרּתֶּ ִני ִתי ֵהָנה ִכי ְלִמְחָיה ְש ְמכ   לוהיםאָלח 

ם  : ִלְפֵניכֶּ

יִ -ִכי ו ה ְשָנת  ר ֵאיןזֶּ ץ ְועֹוד ָחֵמש ָשִנים ֲאשֶּ ב ָהָארֶּ רֶּ  : ירצִ ָחִריש ְוקָ -ם ָהָרָעב ְבקֶּ

ֲחי אלוהיםו ִיְשָלֵחִני  ז ץ ּוְלה  ם ְשֵאִרית ָבָארֶּ ם ִלפְ ֹות לָ ִלְפֵניכֶּם ָלשּום ָלכֶּ  : ֵליָטה ְגֹדָלהכֶּ

ָּתה  ח ם ֹאִתי ֵהָנה ִכי הָ א  -לֹאְוע  ְחּתֶּ ם ְשל  ְרֹעה ּוו ְיִשיֵמִני ְלָאב לְ  אלוהיםּתֶּ ֵביתֹו -לְלָאדֹון ְלכָ פ 

ץ ִמְצָרִים-ּומֵשל ְבָכל רֶּ  : אֶּ

ל ט ֲהרּו ו ֲעלּו אֶּ ִניָאִבי ו ֲאמ  -מ  ר ִבְנָך יֹוֵסף ָשמ  ם ֵאָליו ֹכה ָאמ  ִמְצָרִים -ָאדֹון ְלָכללְ  אלוהים ְרּתֶּ

לְרדָ  י א  ֲעֹמד-ה ֵאל   : ּת 

ץ י רֶּ ְבָּת ְבאֶּ ן ְוָהיִ -ְוָיש  יגשֶּ יָך ּוְבֵני ָבנֶּ ָּתה ּוָבנֶּ י א  ראֲ -ְוָכל ְנָך ּוְבָקְרָךָך ְוצֹאיָת ָקרֹוב ֵאל   : ָלְך-שֶּ

ְלִּתי ֹאְתָך ָשם ִכי יא ןשָ עֹוד ָחֵמש -ְוִכְלכ   : ָלְך-רשֶּ אֲ -ָך ְוָכלָּתה ּוֵביְת ִּתָּוֵרש א  -ִנים ָרָעב פֶּ

ם ֹראֹות ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין ִכי יב בֵ -ְוִהֵנה ֵעיֵניכֶּ ְמד   : ר ֲאֵליכֶּםִפי ה 

ת יג ם ְלָאִבי אֶּ ְדּתֶּ ִים ְוֵאת ָכלְכבֹוִדי בְ -ָכל-ְוִהג  ר ְרִאי-ִמְצר  ְר ֲאשֶּ ם ּוִמה  ְד תֶּ ם ְוהֹור  תּתֶּ ם אֶּ ִבי אָ -ּתֶּ

 : ֵהָנה

ל יד ְּואֵרי -ו ִיֹפל ע  לָאִחיו ו יֵ -ָיִמןִבנְ צ   : ָּואָריוצ  -ְבְך ּוִבְנָיִמן ָבָכה ע 

ֵשק ְלָכל טו ָחיו ו יֵ -ו ְינ  ָחיו ִאּתאֶּ ֲחֵרי ֵכן ִדְברּו אֶּ ם ְוא   : ֹוְבְך ֲעֵלהֶּ

 

 כוונת אל בהן ונבא להעיר הראיות הערות קצת אל לב נשית הכתובים ביאור אל אולב

 . אלה קדש מקראי

 סר והניחו אביו ישראל כבוד דבר על לבו שת לא אשר אליו הגיע ומה ליוסף היה זה מה. א

 אשלחה ההם הימים מן ביום אמר ולא, שנה ועשרים שנים בנו על מתאבל ממות מר וזעף

 לקראת ומגיד רץ לקראת רץ לשלוח ירבה כי זהב ויבוז כסף ויבוז, חי עודני כי לאבי ואגידה
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 בבית מצליח איש ויהי מצרימה הגיעו מאז, ממנו יסירנה בלב דאגה עד, פה ועל בכתב מגיד

 . מצבו מטוב לבשרו המצרי אדוניו

 . אביו יפדנו אולי הסוהר בבית ובהיותו

 זו מה ופלא הפלא יפלא הלא כי, הרעב םיושנתי שבע שני שבע הארץ על שליט בהיותו או

 .שתיקה

 

 יודעה'  חפץ לו, אמר כי, ליוסף קרה אביו יצחק כמקרה כי ולומר לדבר איש שיוכל אמת והן

 נכון טעם עוד כי אחשבה אך. הוא גם שתק כן ועל בעצמו יתברך הוא לו יודיענו ליעקב הדבר

 יתר בהעיר אחיו אל יוסף דברי המגידים המקראות פי על ומתקבל נאה יוסף עם כמוס היה

 . באה הנה והראשונה. להעיר עדנויי אשר הערות

 אביו מת לא איך כמתמיה רעתו להגזים כבא יראה הנה כי, חי אבי העוד יוסף אני אומרו. ב

 מצער קא וצעורי, בעיניהם אשמתם ולהקל לנחמינהו אתא כי נחשב זר כמו והלא, מצרתו

 . להו

 גםו בראובן יצדק לא לו הרעו אשר על ממנו בושו כי הוא אם כי', וכו אחיו יכלו ולא אומרו. ג

 . הלחנות בבני בעצם לא

 ודחפם, למו שעשה מה על להורגו קשוישב( שמעוני ילקוט) ל"רז אמרו אדרבה כי ועוד

 . אשמים היותם על בושו ואיך ,אלי נא גשו להם לאמר שהוצרך עד, המלאך

 . ממנו נאמר ולא מפניו אומרו נדקדק גם

 . לפניו והמה הגשה זו מה יקשה הפשט לפי כי ,אלי נא גשו אומרו. ד

 . הקודם בפסוק זה אמר הרי כי ',וכו אחיכם יוסף אני ויאמר אומרו. ה

 להכביד בא כי יורה ובהזכירו, הוא נודע הלא כי מצרימה אותי מכרתם אשר אומרו. ו

 . הכתובים בשאר הכוונה הפך והוא, אשמתם

 . מיותרת ועתה מלת כי ',כו תעצבו אל ועתה אומרו. ז

 . בו שיעצבו, ההוא זולת זמן יש כי יורה הוא וגם

 תעצבו אל אמר שעליו הדבר זה הלא', וכו אותי מכרתם כי בעיניכם יחר ואל אומרו. ח

 . להם יחר שלא הוא ובכללו

 . אחד והכל אחר עניין כמוסיף הלשון שטבע אלא עוד ולא

 . אחרת בדרך המחיה להביא ה'מ יחסר האם כי ',כו למחיה כי אומרו. ט

 . לפניו למחיה ה' שלחם כי הוא ונהפוך ,לפניכם אלוהים שלחני אומרו. י

 . הקודם והוא לפניכם אלוהים וישלחני שנית אומרו. יא

 עצמו את ומגדיל ואחיו אביו בזכות כממעט יראה שהלא, בארץ שארית לכם לשום אומרו. יב

 . מתים לםוכ היו ובלעדו שארית להם הנותן שהוא
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 אמר ראשונה כי, הפכית ובחינה יתור שהוא ,גדולה לפליטה לכם ולהחיות אומרו. יג

 רק הועיל לא כאילו 'כו ולהחיות אומר כן ואחרי, שארית להם היה לא בלעדו כי מורה שארית

 . קטנה ולא גדולה הפליטה לשתהיה

 . מיותר ועתה מלת כי ',וכו שלחתם אתם לא ועתה אומרו. יד

 . השילוח היה עתה לא וגם

  .שלחו ה' כי פעמים זה נאמר הרי כי .טו

 . מפרעה והחילו ,מושל אדון אב, שררה בחינות שלש אלה המה מה. טז

 . השאר על משתרר היותו הוא למלך אב היותו בכלל כי ועוד

  .אבי אל ועלו מהרו הלז הנחיצות עניין מה. יז

. מצרים לכל לאדון רק לאביו שיאמרו אמר לא שהזכיר שררה חלקי משלשה כי שינה למה. יח

 . אלי אביו שירד עצמו כמחשיב יראה אלי באומרו כי ,אלי רדה אומרו. יט

 יבצר ולא, מצרים גבול מכל גושן ארץ להם שבחר היה זה מה ,גושן בארץ וישבת אומרו. כ

 . גושן בארץ כאשר אליו קרוב בו גם יהיה מקום

. אביו את שמכלכל כמתגאה יראה כי נחשב זר כמו הלא כי שם אותך וכלכלתי אומרו. כא

 בבנימין הוא אחד הראות שחוש אחר חילקם למה ,אחי ועיני רואות עיניכם והנה אומרו. כב

 . ובהם

 . המדבר אני אמר ולא המדבר פי אומרו וגם

 בנך אמר כה למעלה מאומרו שינה למה ,במצרים כבודי כל את לאבי והגדתם אומרו. כג

  '.כו כבודי כל את לאבי והגדתם עתה ואמר 'כו שמני יוסף

 . במצרים כבודי הוא שראו מה הלא כי, ראיתם אשר כל ואת אומרו. כד

 םהצוארי על הנפילה היות בהודיע יוסיף ומה יתן מה ',כו בנימין צוארי על ויפול אומרו. כה

 שעל בנימין בחלק שנבנו מקדש בתי שני על לפרש( יב צג רבה בראשית) ל"רז שהוצרכו עד

 . היה אחד כי שילה משכן על יוסף בצוארי זה לפי לדחוק ויצטרך, צוארים שני אמר כן

 צוארים נזכרו לא ובהם. לבנימין ולא להם נשק למה ,עליהם ויבך אחיו לכל וינשק אומרו. כו

 . ממנו נשתנו ומה עליהם ויבך אם כי

 .עליהם הוא אם כי עליו בנימין בכה כאשר עליו בכו לא הם ולמה

 פי על בם להעיר הראוי נעיר הכתובים יתר ועל אלו בכתובים כעת להעיר הנראה הוא זה 

 .לקו קו ביאורנו

 

  :לב נשימה הביאור אל אולב אמנם

 פרעה ירא ועתה לו לאמר חלומו את לפרעה פתר כאשר אליו הגיע ומה ליוסף היה זה מה

  .אותו לפתור חלום ישמע אם כי לו ומה נתנוהו למלך היועץ כי', כו וחכם נבון איש

 . רויינתג לא כי מצווה במקום שלא םייהמצר ערלות לכרות ככה על ראה מה ועוד

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 713                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 והלכו, ימולו עד לערלים ולחם בר לתת שמיאן( ה צא רבה בראשית) ל"רז אמרו והנה

 אמרו, כמוהו תבואה אצרתם לא למה פרעה להם ויאמר, לשאול הקשה אשר לאמר לפרעה

 מוטב כן על, שתמותו עליכם יגזור לא ונרקבה התבואה על שגזר מי אמר, ונרקבה אצרנו

  .תעשו לכם יאמר אשר יוסף אל לכו, בזה אתם לו שתודו

 זה קושי באר די ואין. קצהו ועד מצרים גבול מקצה לערים אותם בהעביר בצע מה קשה וכן

 .בגרות יחרפום שלא אחיו כבוד על כן שעשה( ב ס חולין) ל"ז במאמרם

 

 אל מרכבה להיות למצרים יוסף שולח כי( ב קצד דף) הזוהר ספרב אמרו ל"רז הנה אך

 צאת עד יוסף שם השאר, בזה ויתכן. מצרים בגלות וזרעו יעקב עם היא היורדת השכינה

 אל מרכבה שם יוסף נשאר כי, חברונה שהוליכוהו יעקב כן שאין מה, ממצרים ישראל

 .השכינה

 

 תחת יוסף וישאר יעקב עם יוסף בא לא מדוע, הקדימה משאלת בזה הטהרנו לא עדיין והנה

 . השכינה אל מרכבה במותו אביו

 אם כי, ממצרים לשלחנו למהר יתברך הוא לעשות הפליא כי אמרו הזוהר ספרב הנה אמנם

 של שרו טומאת חלאת ממשלת תחת משתקעים היו בגלות שם מתעכבים היו מעט עוד

 טומאת בחינות כי למה הטעם ויהיה. טומאותם מתוך עוד לצאת ודרך מקום אפס עד מצרים

 על כי, עמים יתר כל ראשי על אשר טומאות יתר מכל ומזוהמת עכורה היותה היא מצרים שר

 הוא כי אחשוב כאשר. שבגוף מזוהמת היותר בחינה היא כי הארץ ערות מצרים נקראת כן

  :באומרם מליצתם בנועם( ט א רבה קהלת) ל"ז מאמרם

  ראש לו יש האדם

 . תבל עפרות וראש כדכתיב ראש לה יש הארץ כן

 

 ' וכו םיידי לו יש האדם

 '. וכו םיידי רחבת הנה והארץ אמר דאת כמה

 

 ' כו טבור לו יש האדם

  .הארץ טבור על א"כד

 

  והוער לו יש האדם

 . באתם הארץ ערות את לראות א"כד' כו והארץ

 

 עם, יקרא אחד אדם איברים ח"רמ חבור שהתכוננות היות עם כאשר כי לומר כיוונו ספק ואין

, הרגל אל הראש איכות ידמה לא כי, לאבר אבר בין איכות הפרש מהיות יבצר לא זה כל
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 חלק בחינת תדמה לא, הוא חד דארעא דסדנא, אחד הארץ שחוג גם כן. בשאר וההיקש

 אשר הרוחני כח בחינת פי על והכל, זולתו לאבר הנמשל חלק בחינת אל לראש הנמשל

 שארץ למה כן ועל. כנודע הארץ ניתנה להם אשר שרים משבעים ממעל בשמים לעומתו

 הברזל כור תהיהי היא לכן, והוהער אל הנמשל הטומאה כח עכירות מבחינת היא מצרים

 בהגלות םאלוהיה עשה כך. הכור תוך אותו בהיתוך מכסף סיגים כהגות ישראל את בה לצרף

 נחש זוהמת סיגי כן ידי שעל, מצרים בעוני בה ויתלבנו יצרפו למען מצרימה ישראל את

 והכסף. החשך ימי בשלשת המתים הם הן אשר, בה ויותרו מצרים טומאת זוהמת אל יתדבקו

 לקבל יום חמשים בעוד ליבונם ליגמר המוכנים, מאות מחמש אחד או מחמשים אחד, מזוקק

 הר על שעמדו ישראל כי( א קמו שבת) ל"ז כמאמרם נשרים כנפי על היוצאים המה, התורה

 .שמות פרשת ד"בס הביאור יתרחב כאשר זוהמתן פסקה סיני

 

 תחזק כן, מאד הכאב יגדל מצרים טומאת תוקף לפי כי ספק אין האלה הדברים פי על והנה

 לנו הותיר צבאות ה' לולי לעשות היחלה כאשר אחריה להמשיכם ישראל בני עם על ידה

 באופן לעשות מחשבות חשב, נאבד לבלתי מרחם נואלוהי כן על. הקץ את במהר כמעט שריד

 כי, שמה בבאנו לפחות ידו מתחת אלינו פרנסתנו אותב ולא מצרים צל תחת נסתופף שלא

 שכינה עלתה מצרים גלות עת טרם שנים ושתים עשרים כן ועל. יתברך שכינתו יד מתחת אם

 לבל, כן אחרי לקבל שעתידים התורה אותיות ושתים עשרים קדושת בכח באה כי, שמה

 תהיהי היא בעצמה השכינה הלא כי, קורתו בצל באו כי לאמר מצרים שר תפארת תהיה

 ובניו יעקב יאכלו אשר הלחם וגם. יוסף באמצעות שנה ושתים עשרים זה שמה המשתררת

 והיצ כן על כי. מצרים שר באמצעות ולא יוסף באמצעות ה' נתן אשר הלחם הוא שמה בבואם

. מעלה משרי לשר בזה כח שאין מה, רעב שני שבע לפרנס השבע שני בשבע הברכה את ה'

, כלל האדמה הצמיח שלא רעב בימי באו כן ועל. פרעה את הראה עושה םאלוהיה אשר וזהו

 ה' שהצמיח במה אם כי, ידיהם השר מכח הבא האדמה בצמח הצדיקים ישלחו לא למען

 .יתברך מאתו אשר השנים בשבע

 

 שבשבע היה מה וגם. בזה צורך לפתרון שאין, באחו ותרענה באומרו הכתוב מאמר יובן ובזה

 בחלום וגם. ואלו אלו מהיאור עלותם עניין ומה. באחו ותרענה נאמר לא הרעות הפרות

 .הרעות ולא אחד בקנה עלו הטובות למה השבלים

 

 היאור השבע שני היו לא כי. בטבע ולא האוכל היה ה'מ השבע שני שבע כי הורה אמנם

 היאור השקה ואלו שבאלו אם כי, להשקות מים חסר היאור רעב שני והשבע, הארץ משקה

 באחו תרעינה הטובות שהפרות אלא, בכולן האמור רוהיא מן עולות וזהו האדמה את

 בשבלים וכן. מצרים משר הוא הצר מהצינור ולא השכינה היא נרחב מכר השפע שמקבלות

 מהשר ולא, השכינה היא מהאחדות שהוא, וטובות מלאות אחד בקנה עולות נאמר הטובות
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 אשר כי, נרקבה זולתו ושל מהיינתק יוסף שאצר התבואה כן ועל. הפירוד מעולם שהוא

 מצרים שר יד תחת אשר מצרים שאר של אך, שעמדה היא עמו שהשכינה ידו תחת תהיהי

 .הרקיבו המה

 

 ידי על תהיהי השבע והצלחת עליות כי, אחד בקנה באומרו ונהוהכ תהיהי כן גם אפשר וזה

 .משתלחת הברכה שבאמצעותו, השכינה אל מרכבה יוסף הוא, אחד קנה

 איש צריך קדושים םאלוהי כח שזה למה כי, וחכם נבון איש פרעה ירא ועתה אמר כן ועל

 יהב( כא ב דניאל) א"כד וחכם נבון צריך כן ועל. השפע ימנע כן לא שאם, אמצעי להיות מוכן

. ההוא בלילה עליו שרתה אשר יהנבוא רוח שפע על דניאל במאמר', וכו לחכימין חכמתא

 שר תחת ולהסתופף להתפרנס ואחיו אביו אוויב שלא, האמור הטעם מן, כיוון עצמו על ויוסף

 .ד"בס מקץ ופרשת לפנים ד"בס אויב כאשר שם אותך וכלכלתי באומרו מאמרו והוא, מצרים

 

 טומאת כח הכניע למען, מצרימה השכינה עם יוסף ביאת בקדימת הכוונה תהיהי שנית עוד

 בהיות גם הלא כי. חלילה ויאבדו ישראל על ידה ותגבר תחזק פן, כחה ולהחליש מצרים שר

 מצרים מטומאת נאחזים היו מעט עוד שהו ואילו, ביציאה ליאבד קרוב היו מהםיע שכינה

 יב שמות) להתמהמה יכלו ולא פסוק על מאמרנו והוא. טומאה שערי בחמשים משתקעים

 ומה. מיד וגאלם הוא ברוך הקדוש עליהם שנגלה( ט ב רבה שמות) התנא מאמר והוא(. לט

 בשר לכרות יוסף והיצ לכך. הנזכרות בהכנות אתם להיות מקדמת שכינה תהיהי לא אם גם

 הובא אשר לזה עייוס, כמדובר הארץ ערות הנקראת מצרים טומאת כח התיש למען ערלתם

 כח התיש למען וגם. ההוא הדבר לעשות כחו עצם, סיוןיבנ עמדו זכות ידי שעל, והוערניסיון ב

, לערים אותם העביר, צלם שר טומאת תחת ולהכניעם ישראל את מלשעבד םייהמצר

 .ועיר עיר ליושבי המיוחדים נורותיצ כח ולהחליש כלי אל מכלי להריקם

 

 מצרימה הורד מאז. לבו חכם כי, יוסף עם תהיהי אשר הזאת ההקדמה דברי כל על כן ועל

 אחר כי. אביו לכבוד כנען ארצה אולב יוכרח פן, חי עודנו כי לאביו ולהודיע להזכיר שלא הס

 אפילו משם ילך איך, אליה מרכבה הוא ושיהיה מצרימה לבא יתהיה יתברך שכינתו שרצון

 .עליו שכינתו שתשכון מי שם היות מבלי שכינה השראת ויבטל אחת שעה

 

 עמו ה' כי ראה כי לומר', וכו מצליח איש ויהי יוסף את ה' ויהי הכתוב מאמר אצלנו והוא

 כי אביו לבית לשוב השתדל ולא המצרי אדוניו בבית ויהי כן על, מצליח איש שהיה במה

 ואני במצרים ששכינה אם כי זה אין אמר כי לו יודיענו כאשר לפדותו עתק הון לשלוח ירבה

 עד בואו עת היה לא עדן אחריו לשלוח וגם. דבר אחרית טוב עד אמיש ולא אליה מרכבה

 מלאכים ששלשה וישב פרשת כתבנו זה ומטעם. שנה מאות מהארבע ו"רד מנין השאר
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 ילך למען ללכת מקום לו נתנו אדרבה כי מהדרך החזירוהו לא, שכמה בלכתו ליוסף שנזדווגו

 .מצרימה

 . זאת הקדמתנו פי ועל

 

 בימים לפנינו היו אשר בארץ אשר קדושים ישראל אמוני בשלומי כי והיא שנית ועוד

 פני גם אדם פני אל בהביט וידעו יכירו, זוהמתן חולשת וחלאת נפשם מטוהר אשר, ראשונים

 אשר עד, יחטיאו ולא פניו בהכרת איש מעללי פרטי יגידון ויעידון, הרשע הוא הצדיק, איש

 ספרב כנמצא, בפניו הכיר אשר הצדיק עיני מראה ככל זה הוא כי עליו שנאמר מי יאמר

 :ל"וז( א קפו דף) בלק פרשת סיפרו העברים מילדי אחד על גם ואף. רבים במקומות הזוהר

 אתארחו, סכנין דכפר אתר לההוא מטו, באורחא אזלי הוו יהודה ורבי יצחק רבי

 סליק יומא ההוא. ספרא בבי היה יומא וכל זעירא חדא ברא לה דהוה חדא באתתא

 אלין לגבי קריב אמיה ליה אמרה, חכימין לאלין לון חמא לביתא ואתא ספרא מבי

 אמר, לאחורא אהדר קריב לא עד, לגבייהו קריב, ברכאן מינייהו ותרווח עילאין גוברין

 אולפו והכי, שמע קריאת קרי לא דא יומא דהא לגבייהו לקרבא בעינא לא לאמיה לה

 אינון שמעו. יומא ההוא כל הוא בנדוי בעונתיה שמע קריאת קרי דלא מאן כל לי

 דלא וכלה חתן בהדי אשתדלנא דא ויומא, הוא ודאי אמרו, ליה ובריכו ידיהו ארימו

 ואנן, עלייהו לאשתדלא נש בר הוה ולא, לאזדווגא מתאחרו והוה, צרכייהו לון הוה

 .המצווה מן פטור במצווה דאתעסק ומאן, שמע קריאת קרינן ולא בהו אשתדלנא

 

( כא יח שמות' )וכו חיל אנשי העם מכל תחזה ואתה אליו באמור משה אל יתרו מאמר והוא

 חיל אנשי ומי מי פניהם בהכרת תחזה אתה הנה. בפנים להכיר יחכמו רבים לא כי גם לומר

( ה לא בראשית) אביכן פני את אנכי רואה באמור יעקב מאמר על מאמרנו הוא וגם'. וכו

 אנכי רואה. בו ענתה פניו הכרת כי, פניו את אני רואה, זאת את יבין לא זולתי כי גם כלומר

 .זולתי ולא ומכיר הרואה הוא אני כלומר

 

 הנה כי והוא. אלה קדש מקראי ביאור אל ונבואה נקרב אלו הקדמות שתי פי על והנה

 ,בבכי קולו את ויתן הבכי לעצור להתאפק יכול ולא רחמיו נכמרו אחיו אל יוסף דעובהתו

 .פרעה בית נשמע עד בבכיה געה מאוד הכאב גדל ומאשר

 

ל ג ר יֹוֵסף אֶּ ָחיו ֲאִני-ו יֹאמֶּ עֹוד ָאִבי ָחי ְולֹא אֶּ חָ -יֹוֵסף ה  ֲענֹות ָיְכלּו אֶּ  : לּו ִמָפָניותֹו ִכי ִנְבהֲ אֹ יו ל 

 מאוד ויתעצבו, לו עשינו אשר זכר רעתם כל בלבבם יאמרו ולבל .יוסף אני אליהם ויאמר

 העוד ואמר ,יוסף אני לאמר בבכי היחל מיד כן על, מאתו הרעה אליהם כלתה כי באמרם

 תמיה כי אבי צרת על אם כי צרתי על לא, ובוכה מדבר ואני בבכיה שגעיתי מה כלומר חי אבי

 .חי אבי העוד אני

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 717                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 על. התנצלותו קבלו לא כי התפעלותו על היה אותו לענות יכלו שלא מה כי לומר אפשר והיה

 בושו כי מפניו נבהלוש מה על רק היה לא' וכו יכלו שלא מה כי הוא כן לא כי תורה אמרה כן

 .ממנו

 

 באופן, שרוןימהכ שניתי ולא הוא אני אני כלומר יוסף אני, שכתבנו הקדמותינו פי על יאמר או

 רוח חי שהיה, אז כחיותו חי אבי העוד אם ואתמה. חי אני כי לו אמור לאבי תחשב בשורה כי

 אותה כללו המה כי ידע לא והוא. לו הגידה ולא ממנו הסתירה השכינה איך, אביו יעקב

 עד שנה ושתים עשרים ממנו נסתלקה כן על כי, הגיד בלתי על לגזור עשרה למנין מהםיע

 צבוןיהע שמרוב חושש היה אך, אביהם יעקב רוח ותחי נאמר אז כי, מיוסף שנתבשר

 .ממנו הקדש רוח נסתלקה

 

 מאיר בו עודנו םאלוהי הצלם אם, פניו אל להביט לבם שמו, נשתנה לא הוא כי כשמעם ואז

 ראו כי מפניו נבהלו בעצם הסתכלו שלא עם ראשונה ובהבטה. להיבתח כאשר ומזהיר

 נבהלו כי' וכו יכלו ולא וזהו, לענות יכלו לא כן ועל, בפניו אשר םאלוהי מצלם מה הארה

 .מפניו בו פשעו אשר בושתם תגדל קדושתו גודל לפי כי ,מפניו

 

ל ד ר יֹוֵסף אֶּ ָחיו ְגש-ו יֹאמֶּ י ו  -ּואֶּ ר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיכֶּ ָנא ֵאל  רִיָגשּו ו יֹאמֶּ ם אֹ -ם ֲאשֶּ ְרּתֶּ ִתי ְמכ 

 : ִמְצָרְיָמה

 רק זה אין בלבו אמר, היה פניו מזוהר כי ידע לא והוא ענו ולא עמדו כי בראותו יוסף אמנם

  :סיבות ארבע תחת שמצטערים

 זה מדבר מדאגה כי, מהיז מקום שם אשר במצרים הוטמאה אולי, נפשו אל הנוגע על .א

 מתחת תהיהי זו ומכשלה זונות של בשוק אותו קשוישב( ו צא רבה בראשית) ל"רז אמרו

 . ידם

 . מתחולל צער והיה מכרוהו אשר המכירה מציאות אל והיא, הגוף צרת אל הנוגע על .ב

, עולם עבד היותו נתםובכו יתהישה מצרימה להוריד המכירה היות על והוא גופו אל הוא גם .ג

 . לעולם במעלה יעלה לא שם יהיה אשר שעבד הוא ומזלו מצרים של שרו חק כי כנודע

 דגמרא דההוא כעובדא כוונתם זו מהיות למעלה כמדובר יבצר לא הנה, היה כן שלא וגם

 . איכווני לאיסורא מיהא אנא דאמר( ב פא קדושין)

 אל יעלו ואיך, אליו רעתם תגלה ועתה ממנו הסתירו כה עד כי, אביהם יעקב אל הנוגע על. ד

 רוח את ועצבו מרו המה אם כי אכלתהו לא רעה חיה כי אליו בהוודע פניו ישאו ואיך אביהם

 .אביהם יעקב

 

 העולה אם כלומר, אלי נא גשו הראשונה על, ואמר ענה אלה ארבעה ארוכת להעלות כן על

 בעצם ,אלי נא גשו, םאלוהיל וחטאתי הזה הרע במקום מעשי קלקלתי כי הוא רוחכם על
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 למעלה כמדובר, אני בצדקי עומד כי ותדעו ותכירו, לי אשר םאלוהי בצלם, בפני והביטו

 .צדקתו ויכירו בו להסתכל ויגשו ואז. ההם בימים לשלמים היה אשר מההכרה

 

 אשר אחת דאגה הוסרה כי מגיד אני ראיתם מאשר כלומר אחיכם יוסף אני ואמר ענה אז

 בריתו מחלל חלילה היה אילו כי ענייןוה .אחיכם יוסף אני הנה כי והוא, עלי חשבתם אפשר

 בו שנאמר ראובן על( ב נה שבת) ל"רז מאמר דרך על, יתחשב לא בשבטים, בזימה ומטמאו

 הדברים שאין ללמדנו שהוא, עשר שנים יעקב בני ויהיו' וכו אביו פלגש בלהה את וישכב

 ל"רז אמרו וכן. בלבד אביו יצועי שבלבל אלא, אחיו עם נמנה היה לא כן שאם כפשוטן

 בעיני כמבשר היה לו ויםומשתח כוכבים עשר שאחד יוסף בחלום כי( יד פד רבה בראשית)

 יאמר ובזה. ימנה לא בשבטים, מהם בריתו המטמא כי למדנו הנה. בכללם שהחשיבו ראובן

 כאן אשר מצרימה אותי מכרתםש עם, אחיכם ונקרא, עמכם נמנה כלומר אחיכם יוסף אני

 .הברית לחלל מוכן מהיז מקום

 

 יוסף אל המלאך כמאמר ,המכירה בעת הומהאחו דחיתוני שדחה גם למו רמז דרכו פי ועל

 פרדכםיבה מצרימה אותי מכרתםש עם אחיכם אני אם כי כן לא אני מזה נסעו באומרו

 .מאחוותי

 

ל ה ָּתה א  לֵּתָעְצבּו וְ -ְוע  ר ְבֵעי-א  ם ִכיִיח  ם אֹ -ֵניכֶּ ְרּתֶּ ִניְמכ   אלוהים ִתי ֵהָנה ִכי ְלִמְחָיה ְשָלח 

ם  : ִלְפֵניכֶּ

 מיני בכל גדול כלל זה הנה כי והוא ',וכו תעצבו אל ועתה אמר הראשון ענייןה לבטל וכהתימו

, בעצם צרה אינה הגוף אל היא אשר הצרה כי, אויבו לאיש יציק אשר פורעניות ובכל משחית

 תקרא אשר הצרה אך, לזכות לו ותחשב למחילה וניתנה העובר כגוף עוברת צרה היא כי

 בידו מספיקין אין כי חברו את המחטיא רעת רבה כן ועל, הנפש אל המגעת היא גמורה צרה

 חברו את המחטיא גדול באומרם( ה כא רבה במדבר) ל"רז דברי מתקו ומה. תשובה לעשות

 פן( יח כ במדבר) א"כד אדום, בחרב ישראל את להרוג בקשו ומצרים אדום כי, מההורגו

 הוא שניהם ועל', וכו חרבי אריק' וכו אשיג ארדוף אויב אמר, ומצרים. לקראתך אצא בחרב

 נאמר שהחטיאום מדינים אבל'. וכו מצרי תתעב לא אדומי תתעב לא( ח כג דברים) אומר

 'וכו תעצבו אל ועתה באומרו אחיו אל יוסף מאמר וזה. אותם והכיתם ניםיהמדי את צרור

, הגוף אל והשאר נפשי אל נוגעת שהאחת עליכם חשבתי אשר הדאגות מארבעת הנה לומר

 הונח לו ,תעצבו אל עתה ולכן. להחטיאני הסיבותם לא כי, איננה הנפש צרת כי ראיתם הנה

 גם ובשרי עצמי אל הנוגעים והשלישית השנית גם כי עתה גם ומה, לגופי מצירים תםיישה

 המכירה היות על וגם. השנית שהיא אותי מכרתם כי בעיניכם יחר ואל וזהו. בעצם אינם הם

 הנה אותי מכרתם וזהו. השלישית שהיא לחירות יוצא עבד שאין מקום הזאת בעיר הנה

 .ושלישית שניה בזה שכלל
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 אם כי בעצם חסיתתי אליכם לא כי עתה ראו לומר 'וכו למחיה כי הוא השנית על והטעם

 לפניכם מלכת לימנע לי ראוי היה טבע בדרך הלא כי, טובה בחינת על הדבר יצא ה'שמ

 אלי וכלתה בעיניכם נבאשתי כי ידעתי כי, בנפשי ביימתח תיייה הלא כי, שכמה מחברון

, מתחתכין ומעיו יעקב זוכר היה( יב פד רבה בראשית) ל"ז מאמרם והוא. מאתכם הרעה

 אם כי ספק אין אך. הנני אמרת איך אליהם ואשלחך לכה כשאמרתי, שנאוך שאחיך בני ידעת

 .הדבר היה יתברך שמאתו

 

  :יתברך הוא כן יעשה לא ראוי היה סבות לשתי והנה

 . נפשם ממות להציל, רעה במצודה מהלכד ישמור חסידיו רגלי הנה כי .אלי הנוגע על. א

 אין צדיקים של בהמתן אפילו כי, צדיקים ידי מתחת תקלה תצא בל אליכם הנוגע על. ב

 ה'ש אם כי זה אין אך. נפש בדם אולב גם ומה', וכו ידם על תקלה מביא הוא ברוך הקדוש

 שאמרו כמו, ברעב אבד העולם היה מצרימה ה' הביאני לולא כי, למחיה שהוא לטובה חשבה

 כן ידי ועל אחיהם את מכרו שבטים כי, רשעים מצדקת צדיקים עבירת גדולה תנחומאב

 .ברעב מלמות העולם כל םיינתק

 

 מחברון לפניכם אלוהים שלחני כן על, למחיה שהיה למה לומר 'וכו למחיה הכתוב יאמר וזה

, אליכם הנוגע על שהוא לפניכם להיות וגם, אלי הנוגע על משלחני היה לא כן לא שאם. לשכם

 .מאתי הדבר היה טבע דרך על לא כי לפניכם אלוהים שלחני וזהו

 

יִ -ִכי ו ה ְשָנת  ר ֵאיןזֶּ ץ ְועֹוד ָחֵמש ָשִנים ֲאשֶּ ב ָהָארֶּ רֶּ  : ירצִ ָחִריש ְוקָ -ם ָהָרָעב ְבקֶּ

 על תאשמו לא איפה כן ואם הארץ בקרב הרעב םישנתי זה כי היא הלא המחיה הוא ומה

 .בעצם המכירה

 

ֲחי אלוהיםו ִיְשָלֵחִני  ז ץ ּוְלה  ם ְשֵאִרית ָבָארֶּ ם ִלפְ ֹות לָ ִלְפֵניכֶּם ָלשּום ָלכֶּ  : ֵליָטה ְגֹדָלהכֶּ

 מעותדים כי איפה דעו כי, היא ה'מ זו גם כי, הזה במקום הנה להיותה והיא השלישית על וגם

 אלוהים וישלחני וזהו, פה לפניכם אולב קדמתי שאני אלא מצרימה לבא כולכם תםייה

 למה כי, למעלה הקדמתנו עניין והוא '.וכו לכם לשום הוא הלא זו קדימה אל וטעם, לפניכם

 מדאגה כן על, למעלה כמדובר, מצרים כור בתוך הכסף את כצרוף לצרפם יתברך הוא עדייש

 מחמש או מחמשים אחד שאפילו באופן לגמרי מצרים טומאת בחלאת יתדבקו פן מדבר

 יתברך םאלוהיה בא כן על, מהם שריד נאבד היה כי, יוצאים היו לא ממצרים שיצאו מאות

 יתברך בו כי, שמה ישראל אוויב טרם, כאמור מצרים של צלם שר כח להתיש מקודם מצרימה

 יהיה למען, שמה יוסף אובב לא אם אפשר בלתי היה וזה, מצרים בצל ולא עמו ייענ יחסו

 קודם שהוא לפניכם אלוהים וישלחני אחיו אל מאמרו וזהו. יתברך שכינתו אל ומושב מרכבה
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 םאלוהיה לכם לשום כדי( יד לג בראשית) עבדו לפני אדוני נא יעבר א"כד, ביאתכם לפני לכם

 םאלוהיה הוא השכינה עם ובא מקדים תיייה לא שאם ,בארץ שארית עלי השורה הנזכר

 ישאר ולא מצרים טומאת כח אל מתדבקים היו כי והוא .בארץ שארית לכם היה לא, הנזכר

 להושיע ה'ל מעצור אין כי שארית לכם היה קדימתי שבלעדי יונח ולו. כמדובר שארית להם

 מבלעדי שאם ,גדולה לפליטה לכם להחיות כדי בביאתי וחור תוספת היה לפחות, מבלעדי

 הפליטה תהיה זאת ידי על עתה, מחמשים או מחמשה מאחד פחות שארית מציאות היה

 .גדולה

 

 פסים כתונת לו ועשה פסוק על( ח פד) רבה בראשיתב ל"ז כמאמרם 'וכו ולהחיות יאמר או

  שונו:לה ז', וכו

 . ים פס אלא פסים תקרי אל, הים את להם שיקרע כדי אותו וישנאו למה אותו וישנאו

 במקומו ביארנו הנה אך. והמקרא הסברא הפך והוא שנאוהו כך שבשביל היתכן יקשה והלא

 אותו וישנאו למה והיא, אחרת קושיא הקשו לו דומה או משי שם שאינו פסים מלת שביישל

( ב קיב פסחים) בגמרא שאמרו לו ודומה עקיבא ברבי מגין היה כאשר יתברך הוא הגין ולא

. מחטיאך תיייה ותורתו פלוני ברבי זהרויה ברקיעא עלך דמכרזי אלמלא השטן להם שאמר

 יחטאו לבלתי אליו לבבם להטות אתם ה' יד הייתה ולא אותו וישנאו למה איפה כן ואם

 שילך כדי מבחירתם יתברך עזרתו סילק כי, הים את לפניהם שיקרע כדי, אלא. כהם בשלמים

 והוא. הים להם תקרע זה שבזכות כדי, החוצה ויצא וינס, אדונתו עניין לו ויארע מצרימה

 החוצה ויצא וינס בזכות, יוסף של ארונו ראה, וינוס ראה הים( י פז שם) במדרש ל"ז מאמרם

 . שלמה הפלטה יתהיה לא אך אותם מציל היה יתברך שהוא גם כי והוא. מפניו וינס ראה הים

 

 ישראל על שקיטרגו' וכו םאלוהיה מלאך ויסע פסוק על( ז כא רבה שמות) ל"רז אמרו הנה כי

 נקרע היה לא אם כן אם. המצרים על הפכה ה"והקב ישראל על מתוחה הדין דתימ תהיוהי

 ידם תחת מלמות יבצר לא, הים שפת על ישראל עם לוחמים םייהמצר והיו, והטביעם הים

 הפלטה תהיה לא, אל לחסד בארץ שארית ישארו כי וגם, ונםובע ילכדו כי מישראל קצת

 אחיו אל מאמרו וזה. יוסף של ארונו ידי על להם היה וזה, וימותו הים קרעיבה כאשר גדולה

 תספו בל, ממצרים ישראל בצאת' וכו בארץ שארית לכם לשום לפניכם אלוהים וישלחני

 . מצרים בתוך

 גדולה הפלטה תהיה ידי שעל, הים על שהוא גדולה לפלטה לכם ולהחיות והיא שנית ועוד

 שנודע נחשב זר כמו ואינו. מצרימה אולב קדמתי לא אם כן שאין מה, סוף ים קריעת ידי על

 על בכה כן שעל, פעמים ליחרב בנימין שבחלק המקדש בית שעתיד ידע כאשר, ליוסף זה

 .(יב צג) רבה בראשיתב ל"ז כמאמרם בנימין ואריוצ
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ָּתה לֹא ח ם ֹאִתי ֵהָנה ִכי הָ א  -ְוע  ְחּתֶּ ם ְשל  ְרֹעה ו ְיִשיֵמִני ְלָאב לְ  אלוהיםּתֶּ ֵביתֹו -לְלָאדֹון ְלכָ ּופ 

ץ ִמְצָרִים-ּומֵשל ְבָכל רֶּ  : אֶּ

 ועתה אמר כן על. כן יהיה לא אולי כי ההווה אל העתיד מן ראיה מביאין אין כי תאמרו ושמא

 כי' וכו אותי שלחתם אתם לא כי ותדעו תכירו עתה שהוא ממה גם הנה לומר' וכו אתם לא

 אינו עבד שהרי. בטבע נעשה דבר אל יחסיתת ולא, מצרימה הנה בואי הוא םאלוהי מעשה

 ה' שמני הנה כי, הטבע הפך, הגדולה מציאות וגם. מאוד גדלתי ואני במצרים לגדולה עולה

 שאין מה .מצרים ארץ בכל ומושל כן ואחרי ,ביתו לכל לאדון כך ואחר ,לפרעה לאב להיתח

 לעלות כך ואחר המלך בית בני על כך ואחר הארץ עם על להיתח למשול רק טבע בדרך כן

 . אליו ישמע שהמלך יותר

 וכל, המלך אל הקרובים על לא אך העם על גדולתם עיקר להיות השרים דרך כי שנית ועוד

 אב היה למלך כי בהפך היה פה אך. משמעתו אל סר המלך יהיה שלא עצמו המלך על שכן

 מצרים ארץ ולכל, זו ממדרגה למטה שהוא ביתו לכל ולאדון, לאב כבן יוסף אל נשמע שהוא

 פי ועל. בטבע ולא הדבר היה ה'מ כי יורה זה כי, מהנזכרת פחותה שררה שהיא מושל היה

 אך, שררות משאר יותר הבן על גדולה האב שמעלת אף כי לפרעה לאב באומרו כיוון דרכו

 יוסף גדולת תהיהי כן, עבדו על המושל האדון כגדולת בחזקה ולא, ארץ דרך אל קרובה היא

 .היראה מפני ולא הכבוד מפני פרעה על

 

ל ט ֲהרּו ו ֲעלּו אֶּ ִניָאִבי ו ֲאמ  -מ  ר ִבְנָך יֹוֵסף ָשמ  ם ֵאָליו ֹכה ָאמ  ִמְצָרִים -ָאדֹון ְלָכללְ  אלוהים ְרּתֶּ

ל י א  ֲעֹמד-ְרָדה ֵאל   : ּת 

 ויקצוף לו יקיר בן את מכרו כי אליו רעתם תגלה עתה כי אביהם דבר על והיא הרביעית ועל

 בבשורה וממהרים רדופים אתכם שיראה במה כי ',וכו אבי אל ועלו מהרו אמר, עליהם

 עת להיות ,תעמוד אל אליו באמרכם אולב חפזויבה וגם. סיייתפ, יוסף על רב שלל כמוצאי

 .לבו ישית לא, פזוןיח

 

 שמזל למה קשה הפורקן יהיה פן ו"רד מנין דבר על מצרימה בואכם על בעיניכם ירע ואל

 ה' שמני הלא כי, המערכת לשדד זכות יחסר ואולי לגדולה עולה עבד שאין ביימח מצרים

 כן ועל לבניו סימן למלוך יצאתי האסורים מבית אני כן ואם, עבד היותי תחת מצרים לכל לאדון

 .תעמוד אל אלי רדה

 

 יעקב ביד תהיהי מסורת כי, למעלה שכתבנו ההקדמה היא, זה במאמרו סלולה הדרך והנה

 ומסרה', וכו שמה רדו אומרו על אצלנו ככתוב מצרים בגלות להיות עתידים היו ו"רד מנין כי

 ל"רז אמרו גם. ל"רזמ כנודע חכמתו כל וגם כפולה פקידה עניין לו מסר כאשר ליוסף

 '. וכו ברזל של בשלשלאות למצרים לירד יעקב היה עתיד כי( א פו רבה בראשית)
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 ממנין לבינך ביני הנודעים אלה בדברים כלומר יוסף בנך אמר כה אמר העניין אל אוונב

 של הגלות עת בא כי ידוע הנה לומר' וכו אלוהים שמני והמה. יוסף בנך אני כי תכיר ו"רד

 שמני והנה, בגלות שכינה ישראל גלות ובכל, כביכול צר לו צרתך בכל כי וידוע ,ו"רד מנין

 העתידים ואתה ואני בנך היותי תחת כי יתכן ואיך ,מצרים לכל לאדון השכינה שהוא אלוהים

 .מצרים לכל לאדון אלוהים שמני כי הוא נהפוך ואדרבה, עמנו והשכינה זרעך וכל, לגלות

 עתה, ברזל של בשלשלאות פרעה אל לירד עתיד היותך ותחת עלך רחמנא חס כי רק זה ואין

 אל ולא אלי רדה אומרו וזהו, וכבוד בבחירה אלי רדתך תהיה מצרים לכל אדון היותי ידי על

 איך, כביכול לשכינה גם הגיע הגלות שעת אחר כי אלי רדה אומרו וזהו, מצרימה בשבי פרעה

 אל ולכן. כמדובר אלי ירידתך שתהיה לכבודך לא אם לאדון ,השכינה הוא אלוהים שמני

 זאת מעלתי אין, הגלות עת שהיא אחר כי. בשש צריך דין לית כי, חושה מהרה אם כי תעמוד

 .לכבודך היא שעה מעלת כי ההתמדה בטוחת

 

 תשנ כי ,ה"רד אם כי הגלות ו"רד מנין כל יהיה לא כי דרכו פי על והבטיחו ו"רד מנין לו ורמז

 מצרימה מרדת ה' לו אמר לא כן ועל. שעבוד תחת שמחה תהיהי ליהודים הדם מהחל המכות

 .ה"רד מנין על לרמז מצרימה מרדה רק

 

 כלמ ידע לא זולתו כי ,יוסף הוא כי יאמין למען לבו להטיב גדולים דברים שלשה כיוון עוד

 להסתופף לא וגם, צלו שר אל ולא, פרעה אל אולב חלילה יעקב כבוד אין הלא כי והוא. אלה

 כי, מצרים שר ידי על ניתן לחמו שיהיה לא וגם, מצרים שר טומאת צל תחת טמאה באדמה

', כו לאכול לחם לי ונתן( כ כח בראשית) באומרו יעקב עיניו פקח זה על כי. ואלוהיל הוא קדוש

 לי ונתן אמר כן על, לארץ חוצה שר יד מתחת מזונו אויב פן שחש במקומו אצלנו כמבואר

  :אמר אלה שלש על כן על. שר ידי על ולא לחם לו יתברך הוא שיתן כלומר' וכו לחם

 לא אם אדון שמך מי יאמר הלא, ושרו פרעה אל ולא אלי ירד לאבי אומר אם הלא ,האחת על

 שמני אלוהים אם כי פרעה שמני לא ואמר הקדים לזה. בא אני פרעה אל אליך ובבואי פרעה

 אבי אלי ולא פרעה אל לא בא שאינך באופן, אליו מרכבה, אני םאלוהיה תחת כי ',וכו לאדון

 .השכינה אל כרדת היא אלי רדתך כי אלי רדה כן ועל, שמני לאשר אם כי

 

ץ י רֶּ ְבָּת ְבאֶּ ן -ְוָיש  יָךוְ גשֶּ יָך ּוְבֵני ָבנֶּ ָּתה ּוָבנֶּ י א  ראֲ -ָכלוְ ָך ּוְבָקְרָך  ְוצֹאנְ ָהִייָת ָקרֹוב ֵאל   : ָלְך-שֶּ

 וישבת הנה כי השר טומאת תחת מסתופף אינך לומר גושן בארץ וישבת אמר השנית ועל

 כמפורש ל"רז קבלו הלא כי והוא. מצרים גבול כיתר שמה מרחפת טומאה אין כי גושן בארץ

 ירדה מאז אמנו לשרה גמורה במתנה ניתנה גושן ארץ כי( כו פרק) אליעזר רבי פרקיב

 היה כי יראה ולבל .גושן בארץ וישבת וזהו. ההוא במקום קדושה שרתה ומצדה מצרימה

, במצרים מקומי שלעבר הגבול בקצה אושיבך שם כלומר אלי קרוב והיית אמר מעליו מרחיקו

 .בזכותך להועילני אלי קרוב תהיה באופן
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ְלִּתי ֹאְתָך ָשם ִכי יא ןשָ עֹוד ָחֵמש -ְוִכְלכ  ר-ָך ְוָכלָּתה ּוֵביְת ִּתָּוֵרש א  -ִנים ָרָעב פֶּ  : ְךלָ -ֲאשֶּ

 מתחת להתפרנס לך השפע אומב תחוש אל לומר שם אותך וכלכלתי אמר השלישית ועל

 שעמי השכינה מאת שהוא, ידי על כלכלתך אושתב כלומר אותך וכלכלתי הלא כי, השר ידי

 ליהנות תחפוץ שלא לומר תחוש ואל. שם אומרו וזהו, המקום איכות עייויס, למעלה כמדובר

' וכו שנים חמש עוד כי יםושו הזמנים כל אין הלא כי, הצדיקים כל כדרך מחיר ובלא כסף בלא

 '.וכו תורש פן

 

ם ֹראֹות ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין  יב בֵ -ִכיְוִהֵנה ֵעיֵניכֶּ ְמד   : ר ֲאֵליכֶּםִפי ה 

, לרגלי יבואו אבי בית כל אחר משלח אני כן ושעל עליכם אני מתגאה כי רוחכם על יעלה ואל

 מה, בלבד אליכם הוא מתורגמן ידי על שלא המדבר פי כי', וכו רואות עיניכם הנה הלא כי

 .והשואה בשפלות אם כי מלכות בטכסיסי אתכם מתנהג איני כי, לזולת כן שאין

 

ת יג ם ְלָאִבי אֶּ ְדּתֶּ ִים ְוֵאת ָכלְכבֹוִדי בְ -ָכל-ְוִהג  ר ְרִאי-ִמְצר  ְר ֲאשֶּ ם ּוִמה  ְד תֶּ ם ְוהֹור  תּתֶּ ם אֶּ ִבי אָ -ּתֶּ

 : ֵהָנה

 ראיתם אשר כל ואת. וזרעו עמו לא אך במצרים קאודו שהוא כבודי כל את לאבי זה והגדתם

 כן שאין מה, וכיוצא מתורגמן בלי ולדבר יחד לאכול אהובהשו אתכם חסדי הטבתי מאשר

 .ימאן לא כי 'וכו והורדתם כן ידי ועל. זולתכם ונכבדים רבים לשרים

 

 כי יעצבו שאל לבם על דבר כה עד הנה כי והלאה 'כו רואות עיניכם והנה מפסוק יתכן עוד

 וכלכלתי' כו יוסף בנך אמר כה לו ושיאמרו אליו שיביאוהו אביו אל הנוגע ועל'. וכו למחיה

 לא בם דברי שאחרי זה מה בלבו אמר, דבר אותו עונים היו לא כי ראה לדבר וכהתימו'. כו

 כי חושבים אולי מחשבות חשב כן על. לבם אל דברתי הרי מפני נבהלו כי הוא שאם, יענוני

 אביו עם אותם כלל לא כי לזה פה פתחון וקצת. בלבו שומה עליהם ולו מהםיע לבו כן לא

 . אתו בכח היו שגם עם 'וכו אותך וכלכלתי באומרו

 

 שמני אליו ואמרו 'וכו אבי אל ועלו מהרו אומרו על תמהים הם אולי והיא שנית סיבה על או

 שלח אשר הנוראות כל מאוד גדל כי להם יאמין לא כי באומרם', וכו רדה' וכו לאדון אלוהים

 הנה כי, עמכם בל שלבי תחשבו אל לומר 'וכו עיניכם והנה אמר האחד על כן על. לאמר אליו

 הוא, זה כל עם, אתם ולא בנימין בעצם אחי היותו עם כי בנימין אחי ועיני רואות עיניכם

 כי יורה זה כי, לו ולא אליכם הוא המדבר פי אם כי, אליו דבורי חדיימ איני כי, רואים ואתם

 .אתכם שלם לבי
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 כאשר מצרים לכל לאדון תאמרו בלבד לא כי ואומר מוסיף הנני השנית בהיהס על הוא ואם

( ה כא רבה שמות) ל"רזמ שידענו במה והוא '.וכו לאבי והגדתם אם כי, לו לאמר אמרתי

, מצרים של שרו כי', כו מת מצרים את ישראל וירא ופסוק אחריהם נוסע מצרים והנה בפסוק

 . שמו מצרים

 

 יכ ,מצרים לכל לאדון אלוהים שמני כי לאבי תגידו בלבד לא יוסף אמר העניין אל אונב ובזה

 ששמו השר על, הוא במצרים אם כי אדם בני על בעצם אינו כבודי כל כי והגדתם אם

 לא פן תחושו ואל. עליו שכינה שרתה כי יוסף את ה' היה כי על למעלה כמדובר והוא. מצרים

 בהסתכלם ראו אשר והוא ,ראיתם אשר כל את תגידו גם הלא כי, וחומר מקל הקודם יאמין

 בפניו להסתכל שהיה, ויגשו אלי נא גשו באומרו כתבנו אשר והוא. הוא וישר צדיק כי בפניו

 על יאמינוהו, השר על הוא שכבודי האמין בעיניו יפלא אם לומר וכוונתו. שכינתא אנפי שהיה

 גם השתרר בו יצדק בפניו םאלוהי צלם אשר כי, באמור, באמת בפני ראיתם אשר שתגידו ידי

 הנה אבי את והורדתם מיד כי, כך ידי על יאמין כך וכל, אתו ה' באשר מעלה שרי על השתרר

 .יאחר ולא אויב בא כי

 

ל יד ְּואֵרי בִ -ו ִיֹפל ע  לָאִחיו ו יֵ -ְנָיִמןצ   : ָּואָריוצ  -ְבְך ּוִבְנָיִמן ָבָכה ע 

 שלם לבו כי בה שיכירו הוראה לעשות בקש. אתו לשידברו והוש איננו זה כל כי כראותו ויהי

. לעצמו שהצר מה על ולא נבאר כאשר זרעו צרת על הוא ,צוואריו על בכה בנימין שעל, אתם

 . לו נשק לא וגם

 

ֵשק ְלָכל טו ָחיו ו יֵ -ו ְינ  ָחיו ִאּתאֶּ ֲחֵרי ֵכן ִדְברּו אֶּ ם ְוא   : ֹוְבְך ֲעֵלהֶּ

 .דברו כן ידי ועל. ד"בס נבאר וכאשר עצמם צרת על ובכה נשק אחיו יתר כל ואל

 

 ברוח ראה אלא. לבנימין היה ואריםוצ שני וכי( יב צג רבה בראשית) ל"רז הקשו והנה

 המקדש בית הוא וארוצ כי והוא. פעמים יחרב בנימין בחלק שיבנה המקדש שבית הקודש

 כן אמרו שלא ע"צ] הלבנון כמגדל[ אפך( ]ארךוצו) על( י ז רבה השירים שיר) ל"ז שאמרו כמו

 .[אפך על אלא וארךוצ על

 

 לגשיבפ נפלו חלל אריוצו כמה כי, בנימין שבט חללי ואריוצ על שבכה יתכן הפשט דרך ועל

 קודם שנה שלשים ליפול העתידים אריווצו על בכה ובנימין. השבט תם שכמעט עד בגבעה

 ושתים וארבעים. מאפרים אלף מאתים פלשתים ביד ונפלו הקץ שהקדימו מצרים ליציאת

 .רבים לשון ואריוצ וזהו. יפתח בימי אפרתים אלף
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 שהיצרו עם בנפשם קשורה נפשו כי להורות, לבנימין כן עשה שלא מה אחיו לכל וינשק ומיד

 שושנת בספר נואצל כמבואר בנפש נפש חבור הוראת היא פה אל פה הנשיקה כי, אותו

 לכל נשק כן על, בקרוב פניו נגד העשרה כל היו לא כי, בפניהם בעצם להסתכל וגם .העמקים

 בעצמם אליהם לבא מעותדת רעה כי הכיר ואז. אחד אחד לו יתקרבו למען, אחד אחד אחיו

 שלא בבנימין כן שאין מה, עצמם עליהם כלומר, עליהם ויבך וזהו, מלכות בהרוגי בהתגלגלם

 אך כלומר תעצבו אל ועתה באומרו להימתח להם שרמז מה והוא. מזרעו זולתו על רק בכה

 כן ועל. עליהם בוכה שהיה להם שגלה כה עד הרמז הרגישו שלא אלא, תעצבו זמן לאחר

 וזהו. עמו אחיו דברו אז, מהלב יוצאות שהדמעות, מלבו אליהם רחמיו נכמרו כי בראותם

 .אתו אחיו דברו כן ואחרי

 

ְרֹעה ֵלאֹמר ָבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף  טז ע ֵבית פ  ֹּקל ִנְשמ  ב ְבעֵ ְוה   : ָדיוְבֵעיֵני ֲעבָ ְרֹעה ּויֵני פ  ו ִייט 

 ומהראוי ,יוסף אחי באו כי הוא עצמו הקול הלא כי, הבנה משולל הוא לאמר אומרו הנה

 קול מה פרעה בית שישאלו ספק אין אך. יוסף אחי באו כי פרעה בית נשמע והקול יאמר

 אחיו באו שיאמרו או, לבד יוסף אחי באו פרעה ביתל יאמרו אפשר והיה, הזאת הבכיה

 לפני יהיו אמת לאנשי לא, אמת שהוא עם השני הזה הדבר והנה. ויבכו מכרוהו כי להם ויזכור

 וזהו .יוסף אחי באו לאמר רק היה לא פרעה בית נשמעש הקול כי היה ה' מן אך. פרעה

 אל כי מהמכירה שמעו לו כן שאין מה ,עבדיו ובעיני פרעה בעיני ויטב כן ועל '.כו באו לאמר

 .בעיניהם טביי

 

ל יז ְרֹעה אֶּ ר פ  ל יֹוֵסף ֱאֹמר-ו יֹאמֶּ יָך זֹאת-אֶּ חֶּ ת א  ֲענּו אֶּ ם -ֲעשּו ט  ְרצָ -ְלכּוּוְבִעיְרכֶּ ה ֹבאּו א 

ן  : ְכָנע 

ת יח ם ְואֶּ -ּוְקחּו אֶּ ם ּו-תֲאִביכֶּ תָבֵּתיכֶּ ם אֶּ ְּתָנה ָלכֶּ ץ ִמ -ֹבאּו ֵאָלי ְואֶּ רֶּ ִים ְוִאְכלּוטּוב אֶּ ת ְצר  -אֶּ

ץ ב ָהָארֶּ  : ֵחלֶּ

ָּתה ֻצֵּויָתה זֹאת ֲעשּו ְקחּו יט רֶּ -ְוא  ם ֵמאֶּ ְפכֶּ ָלכֶּ ִים ֲעָגלֹות ְלט  ם ּוְנָשאם ְוִלְנשֵ ץ ִמְצר  תיכֶּ ם אֶּ -תֶּ

ם ם ּוָבאתֶּ  : ֲאִביכֶּ

ל כ ם א  ל-ְוֵעיְנכֶּ ם כִ -ָּתֹחס ע  ם הּואאֶּ -ּוב ָכלט-יְכֵליכֶּ ִים ָלכֶּ ץ ִמְצר   : רֶּ

ֲעשּו כא לֵני ִיְשָרֵאל ו ִיּתֵ ֵכן בְ -ו י  ם יֹוֵסף ֲעָגלֹות ע  ְרֹעה-ן ָלהֶּ ם ֵצדָ ו יִ  ִפי פ  ְךֵּתן ָלהֶּ ָדרֶּ  : ה ל 

 

ל יז ְרֹעה אֶּ ר פ  ל יֹוֵסף ֱאֹמר-ו יֹאמֶּ יָך זֹאת-אֶּ חֶּ ת א  ֲענּו אֶּ ם -ֲעשּו ט  ְרצָ -ְלכּוּוְבִעיְרכֶּ ה ֹבאּו א 

ן  : ְכָנע 

. משלכם כלוקחים רק לכם אתן מבלי כלומר עשו זאת ,נותן הוא יפה בעין כי להורות אמר

 ולא '.וכו באו ולכו, כולם את טענו לטעינה ולא לרכיבה לכם אשר כלומר בעירכם את טענו

 לרכוב תוכלו ובזה 'כו עגלות לכם קחו עשו זאת צויתה ואתה הלא כי לרכוב במה לכם יחסר

 .בהליכה
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 מצרים מארץ להם יקחו שהם רק יהיו לא פרעה ידי על העגלות שגם אמר דרכו פי ועל

 ולא פרעה פי על עגלות להם ויתן רק ארץ דרך אינו כי ראה יוסף אך. משלהם כלוקחים

 צידה להם ויתן אם כי רצה לא זה גם בעירכם את טענו אומרו על וגם. מאליהם שיקחו

 .לדרך בלבד המצטרך כפי, בצמצום ,לדרך

 

. וז אחר זו מצווהכ יחד הדברים שני והיצ ולא' כו צויתה ואתה אומרו אל לב בשום כיוון עוד

 רק המלך כוונת אין יוסף יאמר בעירכם את טענו אמרתי אם, אשות בשתי נכוה היה הנה אך

 ומה ,לדרך צידה להם ודי, בעיריהם לטעון והויצ למה שיבואו הוא שאם, בארצם שישארו

 בהיותם מצרים טוב כל יאכלו פן, לבו כן לא אך, יוסף דעת להפיס לפנים הוא אוושיב מצווהש

 כן על. נותן אני יפה בעין לא כי יאמרו לבד לדרך צידה די להם שיתנו אומר ואם. בתוכה

 עיקר עשה ומזה, בביאתם לבו טוב כי להורות להביאם עגלות יקחו להיתח לומר התחכם

 על יעלה ואל', כו בעירכם את טענו עשו זאת אחיך אל אמור אמר כן ואחרי. דבריו פתח

 בארצם שישארו להם לרמוז אם כי, בעיריהם את יטענו מצווה אני יפה בעין לתתי לא כי רוחך

 - היא ונתיוכ הלא כי, אוכלם בטעונות

 

ת יח ם ְואֶּ -ּוְקחּו אֶּ ם ּו-תֲאִביכֶּ תָבֵּתיכֶּ ם אֶּ ְּתָנה ָלכֶּ ץ ִמ -ֹבאּו ֵאָלי ְואֶּ רֶּ ִים ְוִאְכלּוטּוב אֶּ ת ְצר  -אֶּ

ץ ב ָהָארֶּ  : ֵחלֶּ

 שישארו מורה שהיה בעירכם את טענו אמרתי מאשר בי כחוזר ואיני ,אביכם את וקחו 

 כן על הלא כי, כן אינו כי. אביכם את וקחו ואומר חוזר אני הכבוד מפני עתה אך, שמה

 - כי קדמתי

 

ָּתה ֻצֵּויָתה זֹאת ֲעשּו ְקחּו יט רֶּ -ְוא  ם ֵמאֶּ ְפכֶּ ָלכֶּ ִים ֲעָגלֹות ְלט  ם ּוְנָשאתֶּ ְוִלְנשֵ ם ץ ִמְצר  תיכֶּ -ם אֶּ

ם ם ּוָבאתֶּ  : ֲאִביכֶּ

 מה הוא ההיא ההקדמה ועל'. כו לטפכם עגלות לכם קחו עשו זאת להימתח צויתה אתה

 .יפה בעין לתתי רק זה אין כן ואם בעירכם את טענו ואמרתי שהוספתי

 

, לפרנסתם שלוקחים מה לראות פה להביאם דרכם אבחר אולי לומר אפשר היה עדיין והנה

 אחיך אל אמור אמר, עשה מה כן על. אחרת לעיר בהשתלח לראות אפשר בלתי שהיה מה

 תתן מה אליהם ממך לדעת אוכל שלא באופן, פרעה אל ולא אלי כלומר' כו אלי ובאו' כו

 . להם

 חלב את ואכלו מצרים ארץ טוב את לכם ואתנה להם לאמר וךומצ אני מעתה הלא כי ועוד

 .מעתה בידם הרשות כן יעשו כי גם כן ואם, הארץ
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 לצידה הדרך הוצאת על או, דירתם לשנות ימאנו אפשר היה דברים שני על כי ולהיות

 על. למשא עליהם יהיה יוליכם ואם, אתם יוליכום לא אם בזול שימכרו כליהם על או, ורכיבה

, הכלים על ואם. העגלות הנה הרכיבה ועל, אוכל בעירכם את טענו הצידה על אמר אלה שני

 אך ונשיהם טפם את אתה וריבה .ובאתם אביכם את ונשאתם אם כי בתיכם כלי תביאו אל

 -, בזול ימכרו ואם. הכלים את לא

 

ל כ ם א  ל-ְוֵעיְנכֶּ ם כִ -ָּתֹחס ע  ם הּואאֶּ -ּוב ָכלט-יְכֵליכֶּ ִים ָלכֶּ ץ ִמְצר   : רֶּ

 .הוא לכם מצרים ארץ כל טוב הלא כי ,כליכם על תחוס אל ועיניכם

 

ן ְשלש ֵמאֹות  כב ן ָלִאיש ֲחִלפֹות ְשָמֹלת ּוְלִבְנָיִמן ָנת  ףכֶּ ְלֻכָלם ָנת   : ֹלת ֲחִלֹפת ְשמָ ְוָחֵמש סֶּ

  :ל"ז בחיי ר"ה כתב

 שקלים שלשים פעמים עשרה במכירתו חייבים האחים והיו יוסף את שמכרו על כי

 קונסים גלולים לעובד עבדו המוכר שאמרו ממה וזה. מאות שלש הם עבד דמי שהם

 . ל"עכ שלשים שהם העבד בדמי כלומר בדמיו עשר עד אותו

 

 .לבנימין יוסף ולא, כסף מאות שלש ליוסף לתת להם היה האחים זה לפי הלא כי וקשה

 בידו הגביע ימצא אשר האיש באומרו עבדות בצער בנימין את יוסף שציער לפי כי יתכן אמנם

 .בדמיו עשרה עד לו נתן כן על מצרי איש שהיה בנימין אז שחשב לפי, עבד לי יהיה הוא

 כתנתו את א"כד ל"ז שאמרו כמו ,מלבושים שני שהפשיטוהו לאחיו כי, אפשר, החליפות ועל

 מלבושים שני אחד לכל והלבישם טובה שילם ,שנים הרי' כו הפסים כתונת את, אחת הרי

, שנים נוטל היה המפשיטים בכלל היה אם שאף בנימין כן ואם .שמלות חליפות לאיש דכתיב

, יוכל אם מונע היה שם היה אם אדרבה אלא המפשיטים מן היה שלא לומר צריך שאין עתה

 יעדיף ראוי הפשיטו שלא ועל מפשיט היה אם גם לו היה השנים. חמש שילבישוהו הוא בדין

 .חמשה הרי אחד

 

 אותו במכור שלקחו כסף עשרים כנגד עשרים לםוכ בין שהן, שמלות חליפות לאיש לאחיו או

  :דברים שני לו שעשה ולבנימין. רעה תחת טובה והשיב מחל כי להורות

 , ונצטער עבד שיהיה שאמר אחד

 , לגנב שהחזיקו שנית

 , כמדובר בדמיו עשרה עד כסף מאות שלש לו נתן הראשונה על

  ,חליפות חמש לגנב אותו שהחזיק ועל

 והוש על נהרג נח בן כי, גביעי בגניבת עצמי את שגנבת חשדתיך כאילו עצמי על אני מעלה

 תחת לך אפרע חליפות חמש כן על. שור נקרא ואני עצמו ייח הממון כי, בעליה כגונב פרוטה

 .השור
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ח ְכזֹאת ֲעָשָרה ֲחֹמִרים ֹנְשִאים ִמטּוב ִמְצָרִים ְועֶּ  כג רּוְלָאִביו ָשל  ם וָ ֹנְשֹאת ָבר  ֲאֹתֹנת שֶּ חֶּ לֶּ

ְך ָדרֶּ  : ּוָמזֹון ְלָאִביו ל 

 ועשר מצרים חפצי מטוב חמרים ועשרה, לאחיו שנתן כמו וחליפות כסף כזאת שלח ולאביו

 מצרים בו יפדו פן שה הנקרא יעקב ירא שהיה( ו צו רבה בראשית) ל"רז אמרו הנה'. כו

, לזכרים המשולים כחותיה בעשר מצרים טומאת כי לאביו הורה יתכן בזה. חמורים הנקראים

 מהם המקבלים, שתחתיהם כחות עשרה הם אתונות עשר וגם. תחתיו משועבדים אדרבה

 '.כו אתונות ועשר' כו חמורים עשרה וזהו, לשירותו משועבדים הן גם, למטה להריק

 

ת כד ח אֶּ ל  ָחיו ו יֵ -ו ְיש  לאֶּ ם א  ר ֲאֵלהֶּ ְךִּת -ֵלכּו ו יֹאמֶּ ָדרֶּ  : ְרְגזּו ב 

 הולך ואברהם א"כד, ויהול עניין פרעה בשלח תנחומאב פירשו ל"רז '.כו אחיו את וישלח

 שליוה אחיו את וישלח פה יאמר יתכן וכן. לאלויותהון אונקלוס תרגום וכן. לשלחם מהםיע

 .וילכו אותם

 שופך כאילו האורח את מלוה שהבלתי ל"רז אמרו כי והוא, בדרך תרגזו אל אליהם ויאמר

 יהיה שלא תרגזו אל זו יהולו ידי על יאמר ובזה. מהדרך רוגז מסלק ויהול ידי שעל יורה דמים

 . בדרך רוגז לכם

 .בדרך תרגזו אלש רצון יהי כאומר להיתפ לשון הוא אפשר או

 

ל כה ן אֶּ ע  ץ ְכנ  רֶּ ֲעלּו ִמִמְצָרִים ו ָיֹבאּו אֶּ םי  -ו י   : ֲעֹקב ֲאִביהֶּ

 שעם, ביתם שם כי מגוריהם ארץ אל ממרחק הבאים אנשים דרך היות שעם תורה וסיפרה

 נשיהם ביתם את לבקר מעשיהם לתיתח חפץ וכל ישעם כל לעשות עסק איזה להם שיהיה

 יביאו וממרחק נפש להשיב לחם אין בביתם אם גם ומה, בשליחותם יתעסקו כן ואחרי וטפם

 אל יוסף בשליחות יעקב בבני היו אלה כל והן, נפשם את ישיבו עד דבר יעשו לא כי לחמם

 אליהם וילדיו ביתו את איש כל לפקוד עיקר יעשו נוטה הדעת היה כי, מגוריהם ארץ אל אביו

 כך כל כי אמר. יעקב אל יוסף בשליחות יטפלו כן ואחרי, ברעב להחיותם לחם לשבוע ישברו

 אל באו וכאשר ממצרים עלו מאז כי, אביהם את לבשר אוויב טובה בשורה על להוטים היו

 לבשרו ישרה דרך הלכו ואליו, יעקב אל רק היה לא חפץ וכל ישעם כל ביתם שם כי כנען ארץ

 .אביהם יעקב אל ויבאו' כו ויעלו אומרו וזה. דבר כל קודם

 

י ְוִכי כו ִגדּו לֹו ֵלאֹמר עֹוד יֹוֵסף ח  ץ ִמְצָר -ָכלהּוא מֵשל בְ -ו י  רֶּ ם-ִלבֹו ִכי לֹא ִים ו ָיָפגאֶּ ֱאִמין ָלהֶּ  : הֶּ

 חכינאי בן דחנינא דאשתו כמעשה, מסתכן לו מהחביב פתאום טובה בשורה השומע הנה

, דאזל ביסא בר חמא רבי כן שעל. רוחה ופרח לבה וסוי פתאום בעלה שבא( ב סב כתובות)

 במדרשא יתיב לייע, חכינאי בן כדעביד אעביד לא אמר אתא כד מדרשא בבי שני תריסר יתיב

, חי יוסף, לאבינו נאמר פתאום אם לאמר השבטים לבב עם היה זאת והן'. כו לביתיה שלח
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 ענייןל ענייןמ אולב כדי, חסיםיימת דברים בהגדת התחילו עשו מה כן על. ויסתכן ישתומם

 לו הגידו כלומר לאמר לו ויגידו וזהו. חי יוסף עוד אותו הודיע הדבר סוף ויהי, עניין באותו

  .חי יוסף עוד כן אחרי לאמר כדי והקדמה בהכנה הגדות

 

 מושל רק, לאדון םאלוהי שמני, אליהם כמאמרו אדון שהוא לומר בשררתו הפליגו לא וגם

 מן ונשתנה המר לבו ונתחלף שהומר לבו ויפג כן ידי ועל. הבשורה בגודל יבעת לבל בעלמא

 הקדימם עם הבשורה מגודל רוחיה ופרח לביה סוי ולא ,בלבד מעט שנשתנה ומה. הקודם

 .מסתכן היה בעצם מאמין היה אילו כי להם האמין לא כי הוא הלא ,האמורות ההקדמות

 

ְברּו ֵאָליו ֵאת ָכל כז ְרא אֶּ ִדְבֵרי יֹו-ו ְיד  ם ו י  ר ֲאֵלהֶּ ר ִדבֶּ רָהֲעָגלֹות אֲ -תֵסף ֲאשֶּ ח יֹוסֵ -שֶּ ף ָשל 

ם  : ָלֵשאת ֹאתֹו ו ְּתִחי רּוח  י ֲעֹקב ֲאִביהֶּ

 ענייןכ, יוסף הוא כי מיםימסו דברים שהם יוסף דברי כל את אליו וידברו הוסיפו, לו לאט אך

 ענייןו, פרעה אל בצער יורידוהו טרם ושימהר, לרדת יעקב עניין ושהגיע, שרמז ו"רד מנין

 הוראות שהם. למעלה ככתוב הכל, השר ידי על ולא השכינה ידי על מזונו אוושיב, גושן ארץ

 אז 'כו העגלות את וירא כי זה על וסףונת וגם. האלה בדברים ידע לא בלעדו כי, יוסף היותו

 .הקדש רוח עליו ושרתה יעקב רוח ותחי

 

ב עֹוד כח ר ִיְשָרֵאל ר  ם אָ יֹוֵסף ְבנִ -ו יֹאמֶּ רֶּ נּו ְבטֶּ ְראֶּ  :מּותי ָחי ֵאְלָכה ְואֶּ

 רב ואמר ענה אז, הדבר שאמת אם כי זה ואין, נסתלקה כה עד כי, חי יוסף כי בודאי ידע אז

 רב אמר', כו מושל הוא וכי לי אמרתם, וייח בשורת על כמוסיפים הלא לומר חי בני יוסף עוד

 .זה על אחוש לא כי, אדם ועל גוי על ימשול לא כי גם ,חי יוסףש מה בעיני הוא גדול ודבר

 

 שהיה מה זכר כי( ג צד) רבה בראשית ל"רז אמרו, דעתו שבייל סימן העגלות ראותו והיות

 אדרבא כי, להאמין והוש שאיננו יראה עדיין והנה. ממנו כשפירש ערופה בעגלה עמו עוסק

 אך. יותר אז לבו את יקשה פרידתו עת שיזכור מה ,חי יוסף כי להם מאמין בלתי היה אם

, המית עד שנאתם הגיע עם מסתפק היה יעקב כי, למעלה שכתבנו במה דרכם לפי אחשבה

 אמר לא אותם חשוד ולבלתי, עצמו יוסף בפני כאשר והקנאה השנאה מראים היו לא בפניו כי

 עלה בעת עשה מה אך. מיתתך שערי עד וקנאתם שנאתם שהגיע באחיך הראית בפירוש לו

. באדמה חלל ימצא כי הנעשית ערופה עגלה עניין על ועסק הקדים, לשלחו יעקב רצון על

 עם ידע שאם, באדמה חלל שימצא כך יקרנו אולי יחוש אם שכמה ילך אליו באמור לו לרמוז

 בדרך הולכי כי באמור אביו מצוותב חפץ היה כך כל. חש ולא. יחוש, למרע לבבם כי לבבו

 חש לא אביו מצוות לעשות אשר את זכר העגלות את יעקב בראות כן ועל. זוקיםינ אינן מצווה

 ידי על ובכן. חי והוא נסתכן שלא מצווה בדרך לכתו על כי בודאי כן ואם, ערופה עגלה רמז אל
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 יעקב רוח ותחי ובזה. הקדש רוח השראת המונע ממנו עצבות והוסר האמנתו נתקרבה כך

 .אביהם

 

 . מיותרת שהיא אביהם מלת אל לב ובשום

 , זה פסוק בסוף יעקב ואומרו

 . שאחריו פסוק בראש ישראל ואומרו

 אך. שטרפו חושד שהיה יהודה עם גם ומה, מהםיע ישר בלתי יעקב לב היה כה עד כי יהיה

 העגלות את ראה כי( שם) ל"ז שאמרו במה גם ומה, אליו הקדש רוח שבה ידם שעל בהיות

 בהן חקוקה זרה עבודה יתהישה יהודה שרף אותם כי, פרעה שלח אשר ולא יוסף שלח אשר

 שהוא מי על עקבה הרהר בחינת צד רוח ותחי אז, חשד בלי יהודה הוא צדיק כי שיורה

 ישראל ויאמר באומרו שמו את שנותו וזהו. מעתה לבב יושר בחינת עליהם בו ונקנה, אביהם

 '.כו רב

 

 . בידיהם יחד היו בשורות שתי הנה כי 'כו לאמר לו ויגידו הקודם דרך על יאמר או

  .חי יוסף היות, אחת

  '.כו מושל היותו ,שנית

, אמרו אך. חי עודנו הוא הדבר ובכלל מצרים ארץ בכל מושל יוסף הנה לומר יכולים היו והנה

 לומר, לקו קו הדבר לאמר התנכלו כן על, וישתומם יבהל כאחת כזו גדולה בשורה נאמר אם

 דההג הגידו כי לאמר לו ויגידו אומרו וזהו'. כו מושל הוא וכי כך ואחר חי יוסף עוד להיתח

 מושל הוא וכי כן אחרי לאמר כדי חי יוסף עוד שאמרו והוא. אחריה אחרת לאמר כדי אחת

 . לבב מר היה מאשר נשתנה לבו ויפג'. כו

 

 כי שהורו' כו נא הכר להיתח אליו האומרים המה והלא פיהם על נשתנה איך תאמר ושמא

 להם האמין לא כי על הוא לבו ויפגש מה כי כלומר להם האמין לא כי אמר לזה, היה מת

 לבו שנותילה עתה היקל כן על, חי או מת היה אם בדבר מסתפק היה כי, ראשונה בבשורה

 בקרב מת היותו האמנת יתהיה להימתח אם כן שאין מה .חי יוסף עוד כי אליו אומרם ידי על

 .לבו

 

 המה הבל לגוף המגיעות צרות כל כי למעלה שכתבנו מה והוא 'כו לאמר לו ויגידו, יאמר או

 רעות מכות מכל באדם האדם יעשה אשר אחד וןוע פוגם יותר כי, הנפש אל המגעת בערך

 יהיה כי גם, חטא אשר ןועו ביוסף נמצא היה וחס חלילה אם כן על. בגופו יכהו אשר ורבות

 כי גם, הוא וישר צדיק כי, בנפשו שלם בהיותו אמנם. לאביו תחשב רעה בשורה בגופו שלם

 השתדל כמה כתבנו והנה. לו יגיד אשר אויב טובה בשורה על, וצרות רבות רעות מצאוהו

 אביהם אל יבשרו למען, מאמרו וסיפורי פניו בהוראת, בצדקו עדיין עומד כי להראותם יוסף

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 731                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 כי יאמר ומהראוי, המיותרת עוד מלת אל לב בשום והוא 'כו לאמר לו אומרו וזהו. עשו וכן

  .חי יוסף

 

 המשך הוא הגדה כי, להגדה ואמירה דבור לשון בין מה שרה ייח פרשת כתבנו הנה אך

 לא צדיק הוא כי אומרים היו ואם, כשרותו מבשורת עיקר עשו המה כי יאמר ובזה. רב סיפור

 יוסף עוד כי אליו לאמר כדי, מצדקתו בו והכירו ראו מאשר באורך הגידו עשו מה כן על, יאמין

' וכו ובניהו( כ כג ב שמואל) א"כד חי נקרא בלבד הצדיק כי, חי נקרא צדיק עודנו כי כלומר חי

 לו ויגידו וזהו .חי יוסף כי כך אחר אומרם נכון על אויב הגדתם הקדמות ידי על כי. חי איש בן

 '.כו מושל הוא וכי הוא יד כלאחר זה על ותוספת חי יוסף עוד לאמר

 

 ףיוס דברי כל את אליו וידברו הוסיפו כן על, בלבו רפויה האמנתו תהיהי כי 'כו ויפג ועדיין

 רוח ואשר, מצרים לכל לאדון וישימהו, עמו םאלוהיוש צדקתו המורים אליהם דבר אשר

 בכבודו עתה שירד ולכן בשלשלאות לירד שעתיד ידע ושהוא ,ו"רד מנין ושידע, בו םאלוהי

 צדיק כי יורה זה כל כי להם פניו והוראת. למעלה האמור מהטעם גושן בארץ ישב וכי, אליו

. מלכות עגלות שהם יוסף שלח אשר העגלות לו הראה מושל הוא אשר ולהורות. הוא וישר

 גם כי לבו אל נתן מזה ,מושל הוא כי בשורת אמיתת המורות העגלות ראה כאשר אז

 היה כי, ראש מרים היה לא צדיק היה לא שאם, היא אמת צדיק עודנו כי הראשונה הבשורה

 רוח בו ושרתה שמח כי יעקב רוח ותחי ואז. במעלות יעלה לא שעבד ביימח מצרים מזל

 צרפו אשר השכינה כי והוא. יוסף של רוגזו עליו קפץ לא אשר עד להיבתח כאשר, הקודש

 תזדקק לבל מאז מיעקב נסתלקה כן שעל ,יוסף מכירת תתגלה בל לגזור עשרה להשלים

 כי אליו יודע כי גם יתעצב לא ולכן, צדיק עודנו מכשרותו נתבשר שכבר עתה, הדבר לגלות

 מר סר אכן כי אליו שכינה חזרה כי קדשו רוח ותחי כן על, יקפידו לא זה מטעם הם וגם נמכר

 .המכר

 

 חזרה בלבד לא כי להורות שהוא, זה שאחר בפסוק ישראל שם בהזכיר באומרו יתכן עוד

 אחר בו שהיה מה גם אם כי, ישראל יקרא טרם בו תהיהי אשר הקודש רוח בחינת אליו

 '.כו ישראל ויאמר רגלים שלש זה ישראל אותו קורא מעתה כן על, יכנה ישראל שבשם

 

 'כו עוד רב אמר לזה. הנפש כמעלת מעלה אין כך הנפש כפגם פגם אין כאשר כי ולהיות

 בעיניכם כמבשרים תםייה כי' כו מושל הוא וכי לומר הוספתם צדקתו בשורת על הלא לומר

 שהוא חי בני יוסף עוד היות הוא מעלה כל על רב הנה כי, הוא כן ולא, הקודם על יותר אז

 זה די יאמר, הזה בהר שבת לכם רב( ו א דברים) א"כד די מלשון רב נפרש ואם. צדיק היותו

 .הארץ על מושל יהיה שלא גם לי
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 להיותו, להאמין קשה כמעט ואני, וצדיק חי בני יוסף עוד הוא וגדול רב דבר הנה יאמר או

 אם הוא צדיק אם פניו בפרצוף ואכירה ואראנו אלכה עד דעתי תתקרר לא לכן, מהיז במקום

 פני את אני רואה יעקב מאמר והוא. למעלה כמדובר ההם בזמנים מכירים היו שכן, אין

 .ואראנו אלכה וזהו(. ה לא בראשית' )כו אביכם

 

 מה יגיד נחשב זר כמו הלא כי ,אליו וירא אביו ישראל לקראת ויעל לפנים אומרו יתכן ובזה

 . אליו נראה אביו שגם עם, אביו אל יוסף שנתראה

 . פנים שנתראו ודאי צואריו על שיפול אחר מיותר הכל וגם

 . הפנים שמפרש, אותך אמר ולא, פניך את ראותי אחרי יעקב במאמר וכן

 . את מלת מיותר וגם

 . מיותר הוא חי עודך כי אומרו וגם

 

, הוא צדיק אם בפניו להכיר יוסף פני לראות היה יעקב חפץ וכל ישעו שכל למה הנה אמנם

 הנרא יעקב גם כן לא שאם, ויכירנו צדיק עודנו כי בפניו יכיר למען אליו וירא יוסף בא כן ועל

 ו"ח אם לומר ',כו הפעם אמותה ויאמר מיד קדושים םאלוהי בצלם פניו בראות ואז. ליוסף

 :פעמים שני מת תיייה דרכיך מרשיע תייה

 . העולם מן ביציאתי. א

 . הגון בלתי בן לי היות על העולם באותו. ב

 הקדוש לו שאמר, שאולה ברעה בני אל ארד כי על( ח צד ויגש תנחומא) ל"ז שאמרו כמו

 אך, יאמר ובזה. גיהינום לו שאין ידע ,בניו מצדקת שהוא ךייבח בן ימות לא אם הוא ברוך

 אתה בוייר שהוא, בך םאלוהי צלם הוא פניך את ראותי אחרי אחת פעם רק אמות לא עתה

 .חי נקרא צדיק חי עודךש

 

 יעקב היה לא אם כי( מ פרשה א פרק וארבעה שלשה מדרש) ל"ז שאמרו כמו יאמר או

 היה לא ששאל לא ואם, שימות לומר הוא ברוך הקדוש לפני קשה היה הפעם אמותה אומר

 .עמך להיות למות אני חפץ אתה צדיק כי בפניך שראיתי הפעם שאמר יצדק ובזה. מת

 

 פרק מו

 

ע ִיְשָרֵאל  א ר-ְוָכלו ִיס  ח ְזָבחִ  לֹו ו ָיבֹא-ֲאשֶּ ע ו ִיְזב   : ָחקֵהי ָאִביו ִיצְ ים ֵלאֹלְבֵאָרה ָשב 

ר  ב ר י ֲעֹקב י ֲעקֹ  אלוהיםו יֹאמֶּ ְיָלה ו יֹאמֶּ ל  ְרֹאת ה  ֹ ְלִיְשָרֵאל ְבמ  ר הִ ב ו י  : ֵנִניאמֶּ

ל ג ר ָאֹנִכי ָהֵאל ֱאֹלֵהי ָאִביָך א  ְיָמה ִכייָרא ֵמְרָדה ִּת -ו יֹאמֶּ  : םל ֲאִשיְמָך שָ ְלגֹוי ָגדֹו-ִמְצר 

ם ד ְלָך ג  ע  ְיָמה ְוָאֹנִכי א  לף ָיִשית יָ ָעֹלה ְויֹוסֵ -ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְמָך ִמְצר  י-דֹו ע   : ָךֵעינֶּ
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  :לב לשים ראוי

  .שבע בארה הלך זה למה. א

 . הוא גם אברהם היולאל אמר לא למה. ב

 . הקריב דברים שני על כי שיורה, זבח אמר ולא, זבחים אומרו. ג

 הוא ואם, שנית אמירה אחר עד דבר לו אמר לא כי ,לישראל אלוהים ויאמר אומרו. ד

 . אמירה ולא ויקרא יאמר, שקראו

 . דבר עדיין לו אמר ולא ויאמר נאמר הרי כי מיותר הוא שנית פעם ויאמר אומרו כי .ה

 . אמירה ולא קריאה הוא יעקב יעקב אומרו הלא כי .ו

 . זולתו מבמקום בזה יעקב יעקב כפל למה. ז

 . אביך אלהי אנכי אמר ולא ,אביך אלהי האל אנכי אומרו. ח

 . אליו שנראה מקומות מבשאר אביו אלהי שהוא מה לומר הוצרך למה. ט

 . מצרימה מרדת אמר ולא ,מרדה תירא אל אומרו. י

 כי על טעם נותן איך, בודאי שעבוד מצרת היא שהיראה אחר כי ',כו גדול לגוי כי אומרו. יא

 . שם ישימנו גדול לגוי

 כשיאמר די והיה, מיותר הוא ואנכי אומרו כי ',כו ואנכי מצרימה עמך ארד אנכי אומרו. יב

 '. וכו ואעלך

 ויוסף אומרו לזה מתקשר איך, בניו על עלה גם הוא ואם, מיותר שהוא, עלה גם אומרו. יג

  '.כו ידו ישית

 :עיניו על ידו יוסף שית ענין מה. יד

 

 שם ודקדקנו. יצחק מלידת םיינתק זרעו יהיה גר כי לאברהם יתברך אומרו כי ידוע הנה אמנם

 אז, מרובים בהיותם אך. יחיד לשון זרעך יהיה גר כי וזהו, בלבד גרות יהיה מועטים עודם כי

 והעבדות, ויעקב ביצחק הגרות םייונתק. שנה מאות ארבע הוא הכל ובין', כו וענו ועבדום

 אחר, הזאת בארץ גור, ביצחק שכתוב מקרא ענין זה כי כתבנו ובזה. יעקב בזרע במצרים

 יכול היה ישראל בארץ ישכון יתברך אומרו אחר הנה כי, אליך אומר אשר בארץ שכון אומרו

 הוא לו אמר כן על. אדמתי על בהיותי גרות לי יחשב ואיך היא לנו הארץ זאת הלא לומר יצחק

 גם ונמשך. הזאת בארץ לך יהיה, זרעך יהיה גר של הגרות כי לומר הזאת בארץ גור יתברך

 :אביו מגורי בארץ יעקב וישב פסוק על כמאמרנו, ליעקב

 

 . לו ויצר מאד יעקב ירא היה דברים שני על הנה כי ,והוא, הענין אל אוונב

 . זרעו בוייר על .א

 . מצרימה גולה היותו על .ב
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 ליצחק נאמר שבע בבאר הלא כי, אלה משתי להעדר יצחק מאבי נשתנתי במה בלבו אומר

 ואעשך ברכת שהיא, עבדי אברהם בעבור זרעך את והרבתי וברכתיך אנכי אתך כי תירא אל

, יעקב על הוא, ליצחק שבע בבאר האמור זרע בוייר והנה. בארץ שיהיה נאמר ושם, גדול לגוי

, ישראל ארץ זכות בלי בוייהר םיייתק ואיך, מצרימה יורד היה מעט במתי כי רואה היה ועתה

 . הזרע את הממעט שעבוד ידי על וגם

 גור יתברך הוא לו שאמר מיצחק יגרע למה בלבו אומר, לארץ חוצה גולה היותו מציאות על .ב

 ביעקב זרעך יהיה גר םייויתק, עמיו אל יאסף עד, בארץ הוא גם גרותו ויהיה, הזאת בארץ

 ל"רז ואמרו זרע לך יקרא ביצחק כי א"כד נקרא אברהם זרע הוא גם יעקב כי. ביצחק כאשר

 ואחר. אביך אברהם אלהי אנכי וכאומרו, ביעקב שהוא יצחק כל ולא ביצחק( א לא נדרים)

, אותם וענו ועבדום בבניו םיייתק אז, ישראל בארץ הזרע בוייר ברכת אחרי ואשאיר אסיפתי

 ולשון רבים בלשון ויצא, זרעך יהיה גר כי גרות ובלשון יחיד לשון התחיל כן על כי שכתבנו כמו

 .כמדובר אותם וענו ועבדום עבדות

 

ע ִיְשָרֵאל ְוָכל א ר-ו ִיס  ח ְזבָ  לֹו ו ָיבֹא-ֲאשֶּ ע ו ִיְזב   : ְצָחקֵהי ָאִביו יִ ִחים ֵלאֹלְבֵאָרה ָשב 

 . ליצחק נאמר שם כי שבע בארה הלך הראשון על לרמז כן ועל

 הניחו שלא, אביו אלהי תמיד שהיה למי כלומר יצחק אביו לאלהי זבחים ויזבח השני ועל

 מקום למצרים שילך מניח יעקב ואת, אלוה לו שאין למי חסיימת שיהיה מקום למצרים ללכת

 . כמותו להיות יעזרנו אביו שזכות לומר, חלילה היוואל ה' שאין למי דומה בו שהדר

 על זבחים שני רבים לשון זבחים ואמר. וייבח יצחק היואל נקרא יתברך הוא כי כן גם ורמז

 יהיה גר בארץ םיייתק בו שגם, יצחק את אם כי, אברהם את הזכיר לא כן ועל. הדברים שני

 .'כו זרעך

 

ר  ב ר י ֲעֹקב י ֲעקֹ  אלוהיםו יֹאמֶּ ְיָלה ו יֹאמֶּ ל  ְרֹאת ה  ֹ ְלִיְשָרֵאל ְבמ  ר הִ ב ו י  : ֵנִניאמֶּ

 שמי נקרא היךואל איני אני האם לומר'. כו לישראל היםואל ויאמר יתברך הוא לו השיב אז

 והוא. אני לישראל היםואל גם הלא, היוואל שאני במה אביך זכות לבקש תלך כי, ךייבח עליך

 מאתו שאל כאשר וייבח עליו יתברך שמו שנקרא זה יתרון היה ליעקב כי למעלה מאמרנו

 ויקרא שנאמר כדבר ישראל כשנקרא זו מעלה לו יתהיוה. ד"בס ויצא פרשת אצלנו כמפורש

 .ישראל אלהי אל לו

 

 לישראל היםואל, הנזכר יצחק היואל, ויאמר. יצחק אביו לאלהי זבחים ויזבח הכתוב ושיעור

 יצדק ובזה .הלילה במראת כך לו נאמר ומתי, ישראל נקראת מאז עליך מכונה היםואל כלומר

 . מהכתוב חסרה האמירה אין גם ובזה. בלבד קריאה ולא הוא ענין אמירת כי ויאמר לשון
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 יעקב אמר לזה, הזאת הקדושה מארץ אצא למה התלונה תכפל איפה כן אם תאמר ושמא

 סומא ולא בריא עודנו וייבח עליו שמו יתברך הוא מכנה להיות ידו שהשיגה מי כי לומר ,יעקב

 לארץ חוץ תעצרנו לא כי לארץ בחוץ גם לו יהיה בארץ פה לו שיש האיכות, כאביו כמת חשוב

 אומרו והוא. ישתנה ולא שם יהיה כאן שהוא יעקב כי לומר יעקב יעקב ויאמר וזהו. מהשגתו

 ענין אמירת כי, יעקב ויקרא ולא ויאמר אומרו וזהו. לארץ חוץ בצאתך עמך אנכי הנה יתברך

 .לבדה קריאה ולא, היא

 

ל ג ר ָאֹנִכי ָהֵאל ֱאֹלֵהי ָאִביָך א  ְיָמה ִכיִּתיָרא ֵמְר -ו יֹאמֶּ  : םל ֲאִשיְמָך שָ ְלגֹוי ָגדֹו-ָדה ִמְצר 

 אל אני לך אמרתי אשר האל אנכי כי אביך מפאת לבקש צריך אינך הזרע לענין הנה אמר

 אביך היואל, אמר, בארץ ולא במצרים הגרות היות ועל. לארץ בבואך' וכו ורבה פרה שדי

 גרותך אפשר שהיה עם ,מצרימה שתרד אומר אני ולך, הזאת בארץ גור לו אמרתי אשר

 אני שם גם כי ,בארץ םייבויר אחר מצרימה בניך וישתעבדו אסףית אחר עד כמוהו בארץ

 . קיךואל

, למעלה כמפורש אלי רדה באומרו יוסף לך שרמז ה"רד ממנין תירא אל הראשונה על אך

 אפשר שהיה שכתבנו במה גם ומה. בארץ כאשר הזרע בויילר תזכה לא שם כי מוראך שיהיה

, גדול לגוי ואעשך' וכו הארץ אל לך לך לו נאמר לבנים אברהם יזכה למען כי, ולומר להרהר לו

 ואעשך לאברהם שאמרתי מה כי לומר, שם אשימך גדול לגוי הלא כי, מזה תירא אל לו אמר

 שם כי, גדול גוי ממנו לצאת מוכן יעשנו ששם אם כי, בארץ יולדו גדול שהגוי אינו, גדול לגוי

 .שם אשימך גדול הגוי מציאות אך, אברהם ברכת בזרעו םיילהתק המוכן יצחק את לו יתן

 

 גוי אותו, גדול לגוי ואעשך: באומרם( יד לט רבה בראשית) ל"ז רמזו אחשוב הדבר וטעם

 בטעם מאמרנו והוא. ממך אוציא, אליו קרובים היםואל לו אשר גדול גוי מי כי עליו שנאמר

 בתוך כסף תוךיכה למען הברזל כור היה אשר מצרימה לרדת ישראל הוצרכו כי, מצרים גלות

 הם, הזוהמא את קולט מצרימה טומאת כח יהיה כי, ויתלבנו ויצרפו ההוא בעינוי יותכו כור

 תורה מתן עד שמאז גדר עד במירוק והזוכים. נחש זוהמת עיקר, בם אשר מכסף סיגים

 אחד אם כי יצאו לא כן ועל. מהםיע אשר שכינה היא במלכם יתדבקו זוהמתן לפסוק תספיק

 לו אשר גדול גוי בהם ויצדק, האיכות גדול גוי הם אשר מאות מחמש או מחמשים או מחמשה

 .כמדובר גדול גוי היותם הכנת תהיה שם כי שם יהיו הוצרך כן על. אליו קרובים היםואל

 

ם ד ְלָך ג  ע  ְיָמה ְוָאֹנִכי א  לף ָיִשית יָ ָעֹלה ְויֹוסֵ -ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעְמָך ִמְצר  י-דֹו ע   : ָךֵעינֶּ

 ילך לא ובגולה שמריו על שקט ויונח, כיצחק בארץ הגרות יעקב השלים לא למה השנית ועל

 זרעך עם הולך אינך אם לומר' כו עמך ארד אנכי אליו אמר, אביהם מות אחרי זרעו אם כי

 צריך כן על, מקימם ואין מצרים בטומאת ישקעו כי, חלילה בניך גאולת תותקו תאבד הלא
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 טומאת בם תשלוט בל, ירחף גוזליו על קנו יעיר כנשר עליהם מחופפת, מהםיע שכינה

 .מצרים

 

  :להם כדאי העולם כל אין אשר בהם שנמצאו דברים ארבעה כי ל"ז חכמינו מאמר והוא

  ,שמם את שינו שלא

  ,לשונם את שינו שלא

  ,הרע לשון על נחשדו שלא

 , העריות על נחשדו ולא

 שיר) הכתוב מאמר זה כי( ה לב רבה ויקרא) ל"ז וכמאמרם. הכתוב ופרסמה תהיהי אחת כי

 ואמרו. הזמה מן עצמם גדרו שכלם הנקבות אלו נעול גל, הזכרים אלו נעול גן( יב ד השירים

 עליהם מרחפת השכינה מהיות כי רע שם קונים אין מהםיע שאני עוד כל שכינה שאמרה ל"רז

 .מצרים בטומאת לגמרי הדבק ולבלתי הללו דברים בארבעה הטמא לבלתי כח עצרו

 

 האזינו ספרי) ל"רז אמרו הנה כי והוא'. כו קנו יעיר כנשר באומרו הכתוב ונתוכ תהיה וזאת

 כי, ישנים הם ואולי פתאום אויב אם יבעתם לבל כי, בניו אל בבואו הנשר דרך כי( יא לב

 משלם בנועם כי ואחשבה. אברתו על ישאהו כך ואחר עליהם ירחף כך ואחר להיתח יעוררם

 יקיצו התעוררות שכינה בם נתנה להימתח כי, במצרים ישראל עם יתברך עשה כן כי כוונו

( יז טו רבה שמות) ל"ז שאמרו כמו, מצרים בטומאת ידבקו בל ה'ב דבקים להיות מתרדמתם

 בכורי הם ירחף גוזליו על כן ידי ועל. רע שם קונים אין מהםיע שאני עוד כל שכינה שאמרה

 טומאתם מתוך ויקחהו כנפיו יפרוש צאתם ובעת. הציל ואותם מצרים את לנגוף שעבר ישראל

 שכינה מלאכי הם אברתו על ישאהו כך ואחר(. לד ד דברים) גוי מקרב גוי לו לקחת א"כד

( ט כ רבה שמות) ל"ז כמאמרם השרת מלאכי שהם, סכותה מרעמסס, ממצרים נשאום אשר

 במצרים ישראל עם יתברך שכינתו תהיהי לולי כי הנה. נשרים כנפי על אתכם ואשא פסוק על

 .אבודים היו

 

 על. אליה מרכבה שיהיה מי שם אין אם בעיר שורה שכינה אין כי ,והוא, הענין אל אונב ובזה

 עמך ארד אנכי הלא כי מצרימה בניך עם אותב הוכרח הנה ליעקב יתברך הוא אמר כן

 .מצרימה לרדת עליו שכינה תשרה ראוי איש אין ובלעדיך מצרימה

 

 משוללי וישארו עמי שכינה תעלה אותי בהעלות אם להם הועלתי מה כן אם תאמר ושמא

 גם הנה כי, בלעדי בניך ישארו לא אעלך שאנכי עם לומר' וכו אעלך ואנכי אמר לזה, שכינה

 .בניך את עלה גם שהוא עלה
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 כאמור אליה מרכבה במצרים יוסף היה והלא שכינתך בשביל הורידני למה תאמר ושמא

 יעקב במקום נשאר מי, לכך כדאי היה שלא נאמר ואם, למעלה כמדובר הזוהר ספרב

, גדול ף"זק בטעם עיניך על ידו ישית ויוסף אמר לזה. השכינה אל מרכבה להיות, לוקויבס

 אל צורך ומה, מאז השכינה אל מרכבה הוא אשר ויוסף כלומר ויוסף, ואומר קול כמרים

 מקומך ימלא כלומר עיניך על ידו ישית כי הוא הלא, השכינה אל מרכבה אהיה למען ירידתי

 לגדר עליך השורה שכינה השראת גדר דומה אינו כי כלומר. מדרגתך אל מרכבה להיות

 עמו אולב קדמה אשר הוא ערכו לפי יוסף על אשר גדר הנה כי, יוסף על תהישהי השראה

 המגין עליך אשר הוא מזה גדול גדר אמנם', כו היםואל שמני אמר שעליה למצרים ירד מאז

 אל בהשתלשלותם מרכבה להיות' כו ידו ישית ויוסף, דברים הארבעה על הבחירה נגד

 ידי על בניך את עלה גם אמר ועליה. עליו תהיהי אשר על היא רבה כי, עליך אשר המדרגה

' כו הוצאתיך אשר 'וכו ה' אנכי והוא '.וכו האל אנכי אמר שעליה הבחינה והיא. כמדובר יוסף

 .יוסף מבחינת למעלה שהיא

 

ע ו ִיְשאּו ְבֵניו ָיָקם י ֲעֹקב ִמְבֵאר  ה תי ֲעֹקב ֲאבִ -תִיְשָרֵאל אֶּ -ָשב  ם ְואֶּ ת-יהֶּ ָפם ְואֶּ ם נְ -ט  ֵשיהֶּ

ר ְרֹעה ָלֵשאת ֹאתֹושָ -ָבֲעָגלֹות ֲאשֶּ ח פ   : ל 

  '.כו וישאו לומר לו שהיה מיותר 'כו ויקם אומרו

 מצרימה לירד עתיד היותו תחת כי ,שבע בארב לו מהאמור לו תהיהי קימה ,אמר אך

 אותו לשאת פרעה שלח אשר בעגלות נישא אדרבא כי זכה, פרעה אל ברזל של בשלשלאות

 .פרעה פי על יוסף שלח אשר הן

 

ת כח לְיהּוָדה שָ -ְואֶּ ח ְלָפָניו אֶּ ְרָצהיֹוֵסף ְלהֹו-ל  ן ֹרת ְלָפָניו גְשָנה ו ָיֹבאּו א   : גשֶּ

 יעקב של לפניו להורות חשוב שליח שיהיה, יוסף כבוד על יוסף אל יהודה את שלח יעקב

 יוסף כך אחר שם שילך כדי גשן דרך ויורהו אביו אל שיקביל מי עמו יוסף שישלח ,גשנה

 וזהו, לאביו מקום להכין להיתח גשנה יהודה עם בא יוסף עשה ומה. לאביו להראות גושנה

 .גשן ארצה אווויב

 

ל  כט ע  ְבּתֹו ו י  ְרכ  ְאֹסר יֹוֵסף מֶּ אתו יֶּ ָּואָריו ו  -לע  יו ו ִיֹפל ָרא ֵאלָ ִביו גְשָנה ו יֵ ִיְשָרֵאל אָ -ִלְקר  ֵיְבְך צ 

ל ָּואָריו עֹוד-ע   : צ 

 מקלקלת אהבה כי, אביו לכבוד עצמו ידי על מרכבתו יוסף ויאסור מיד לו שהכין ואחר

 אשר במקום יהודה את והניח ,גושנה לפניו להורותו פניו להקביל אביו לקראת ויעל. השורה

 .לאביו הכין
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 תהע כי אמר. ויבך אחיו בנימין ואריוצ על להיתח נפל יוסף והנה ,צואריו על ויפול אליו וירא

 ארוצו שסבל מה על לו צר כי, בנימין ואריוצ על בכה מאשר עוד אביו של ואריווצ על בכה

 .אחיו בנימין סבל מאשר פרידתו צרת עול אביו

 

ר ִיְשָרֵאל  ל לו יֹאמֶּ תיֹוֵסף ָאמּו-אֶּ ֲחֵרי ְראֹוִתי אֶּ ם א  ָפע  יָך כִ -ָתה ה   : ָך ָחיי עֹוְד ָפנֶּ

 ':כו ואראנו אלכה פסוק על( כח מה) למעלה מפורש

 

ל לא ר יֹוֵסף אֶּ ל-ו יֹאמֶּ ָחיו ְואֶּ ְרֹעה ְוֹאְמָרה בֵ -אֶּ ִגיָדה ְלפ  ה ְוא  ֱעלֶּ י ּובֵ אֵ ית ָאִביו אֶּ ח  ִבי אָ -יתָליו א 

ר  ץֲאשֶּ רֶּ ן בָ -ְבאֶּ ע   : אּו ֵאָליְכנ 

 רק, מצרים של שרו צל תחת ואחיו אביו יהיה בל היה יוסף חפץ כל כי למעלה כתבנו הנה

 כן על. מצדה קדושה שפע המקום שקנה למעלה כמפורש לשרה תהיהי אשר גושן בארץ

 לבל שהוא יחשוב אולי, גשן בארץ אחי נא ישבו אמרתי אם אמר כי והוא ,לפרעה אגידה אמר

, סתם אלי באו אבי ובית אחי לו אגיד הנה אמר כן על. להם שאתן מה פרעה בבית יורגש

 . במצרים אצלי כלומר

 

ְנֵשי ִמְק -ְוָהֲאָנִשים ֹרֵעי צֹאן ִכי לב ם-נֶּה ָהיּו ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ְוָכלא  ר ָלהֶּ  : ִביאּוהֵ  ֲאשֶּ

 אומנותם ישנו כי לומר ואין. הוא מצרים תועבת כי פה יהיו ואיך כלומר צאן רועי והאנשים

 ובקרם צאנם הנה כי והראיה. אומנותם עזוב יוכלו ולא היו מקנה אנשי הלא כי אפשר שאי

. גושן בארץ שתהיו הדבר יקל ואז מפה שירחיקו פרעה יאמר למען זה וכל. משם הביאו 'כו

 - לשאול שימשך פרעה לפני מקצת להציג בלבו היה כי, והוא, אליכם ידבר אעשה כי והוא

 

היִ -ְוָהָיה ִכי לג ר מ  ְרֹעה ְוָאמ  ם פ  םמ  -ְקָרא ָלכֶּ  : ֲעֵשיכֶּ

 - שתאמרו תשובתכם ידי על ואז ,מעשיכם מה

 

ד לד יָך ִמְנעּוֵרינּו ְוע  ְנֵשי ִמְקנֶּה ָהיּו ֲעָבדֶּ ם א  ְרּתֶּ ם-ו ֲאמ  ָּתה ג  ְחנּו ג  -ע  ֲעבּור אֲ -םֲאנ  ֹבֵתינּו ב 

ן ִכיֵּתְשבּו  ץ גשֶּ רֶּ ִים ָכלת-ְבאֶּ ת ִמְצר   :ֵעה צֹאןרֹ -ֹוֲעב 

 היה שעצה יראה בל, כמאמרי צאן רועי תאמרו לא ואתם. הענין ימשך 'וכו מקנה אנשי

 .מפורש ולא בכלל הצאן שיהיו סתם מקנה אנשי לומר, אחר בסגנון רק, בינינו

 

  מז פרק

 

ְרֹעה  א ֵגד ְלפ  י ְוצֹאָנם ּוְבָקָר ו ָיבֹא יֹוֵסף ו י  ח  ר ָאִבי ְוא  ם-לם ְוכָ ו יֹאמֶּ ר ָלהֶּ ן מֵ ָבאּו  ֲאשֶּ ץ ְכָנע  רֶּ אֶּ

ן ץ גשֶּ רֶּ  : ְוִהָנם ְבאֶּ
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 . הכל אדון אני כי שיורה אלי באו אומר איך אמר פרעה לפני יוסף אובב והנה

 מהטעם מעלי להרחיקם מבקש אני תואנה כי יבין אולי צאן רועי ושהם באו אומר איך ,ועוד

 . ממנו שנוטלים מה פרעה בית יורגש בל ,הנזכר

  ,יותר התחכם כן על. רצונו בלי שביתה שקנו המלך יחוש פן ,שלישית

 . סתם באו רק אלי באו אמר לא האחת ועל

  .באו' וכו וצאנם ואומר המאורע כמספר אמר השנית ועל

 .שיונךילר שם מוכנים הנם רק לדור לא כלומר גשן בארץ והנם אמר השלישית ועל

 

ְרֹעה ב ִצֵגם ִלְפֵני פ  ח ֲחִמָשה ֲאָנִשים ו י  ָחיו ָלק   : ּוִמְקֵצה אֶּ

 יאמרו והם מעשיכם מה פרעה להם ישאל כי מאליו יעשה עד צאן רועי היות להזכיר שלא והס

 .'כו ויציגם כן ועל, לתומם האמת כמגידים

  

ל ג ְרֹעה אֶּ ר פ  ָחיו -ו יֹאמֶּ ם-המ  אֶּ ֲעֵשיכֶּ ל מ  ְרֹעה ֹרעֵ -ו יֹאְמרּו אֶּ םפ  יָך ג  ְחנּו ג  -ה צֹאן ֲעָבדֶּ -םֲאנ 

 : ֲאבֹוֵתינּו

 גם, בנו מוסכמת היא כי מלאכתנו לשנות ואין צאן רועי ויאמרו מעשיכם מה פרעה ויאמר

 כאילו הורו אך, ביניהם עצה תראה פן גושן בארץ שיחפצו מיד הזכירו ולא. אבותינו גם אנחנו

  - כך ואחר מאמרם את גמרו

 

ל ד ְרֹעה ָלג-ו יֹאְמרּו אֶּ ץ ָבאנּו ִכיפ  ה-ּור ָבָארֶּ ֲעבָ  ֵאין ִמְרעֶּ ר ל  צֹאן ֲאשֶּ יָך ִכיל  ב ָכֵבד ָהָרעָ -דֶּ

ָּתה ֵיְשבּו ן ְוע  ץ ְכָנע  רֶּ ןנָ -ְבאֶּ ץ גשֶּ רֶּ יָך ְבאֶּ  : א ֲעָבדֶּ

 גרות שעל באנו בארץ לגור שנית פעם ויאמרו וזהו, עצמה בפני אמירה פרעה אל ויאמרו

 עבדיך נא ישבו עתה לגור רק להשתקע שאינו כיון כלומר ועתה. המלאכה לשנות אין מועט

 .מרעה מקום גושן בארץ ישבו שיונךיבר ועתה, שם נוייה ישיבה לכוונת לא כה עד כי כלומר

 

ל ה ְרֹעה אֶּ ר פ  יָךי-ו יֹאמֶּ חֶּ יָך ֹוֵסף ֵלאֹמר ָאִביָך ְוא   : ָבאּו ֵאלֶּ

 שיוןיר כשואלים וגם, סתם באו אם כי אלי באו מלומר יוסף נשמר אשר את פרעה ובראות

 מה כלומר אליך באו ואחיך אביך לאמר אם כי הוא כן לא ראשונה על אמר. גשן בארץ לשבת

 - כי, הכל ובידך הארץ כל אדון אתה כי ,אליך באו ואחיך אביך כי הוא לאמר שראוי

 

ת ו ץ הֹוֵשב אֶּ ב ָהָארֶּ יָך ִהוא ְבֵמיט  ִים ְלָפנֶּ ץ ִמְצר  רֶּ יָך ֵיְש -תָאִביָך ְואֶּ -אֶּ חֶּ ץ גשֶּ בא  רֶּ -ן ְוִאםּו ְבאֶּ

ְעָּת ְויֶּש ְנשֵ -ָיד  לח  -יָבם א  ְמָּתם ָשֵרי ִמְקנֶּה ע  ראֲ -ִיל ְוש   : ִלי-שֶּ

  :קושיות שני שבוייית ובזה .היא לפניך מצרים ארץ

 . לפרעה המגיד הוא יוסף אדרבה אלא, אליך באו ואחיך אביך להודיע בא מה. א

 . לזולת לאמר איננו כי לאמר אומרו ועוד
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, מבלעדי כי, היה מדעתי, גשן ארץ על שיוןיר כשואל תייה שבענותך אחר אמר השנית ועל

 .'כו גושן בארץ ישבו גשן בארץ רצונם כי ואחר '.וכו הושב הארץ במיטב אתה

 

 שאול ר"מהור כבוד אמשטרדם ק"דק מ"ור ד"אב והמפורסם הגדול הגאון ו"אדמ בשם

 :ל"וז ו"נר

 משלי נופך ואוסיף. ישק ושפתים ח"דפח ל"ז הרב כבוד של יושר אמרי נמרצו מה

 על לב בשום והוא. אופניו על דבור דבר ככתבם דברים המקראות ליישב י"בעזה

 'וכו גשן בארץ ישבו אחיך ואת אביך את הושב הארץ במיטב ווייבצ להיבתח אומרו

 יוסף ויושב אמר במעשה כך ואחר, מצרים שבארץ המובחר גשן דארץ מזה נשמע

 רעמסס ארץ הרי ,רעמסס בארץ הארץ במיטב מצרים בארץ אחוזה להם ויתן' וכו

 זאת את לתקן רצה ל"ז י"רש בשגם. זה את זה סותרים המקראות ונמצא, המובחר

 סוטה מסכת ל"רז מאמר פי על יובן אמנם. ל"ז פירושו על שקשה מה ם"ראב עיין

 רעיא דעבדא לבהמות טוב מרעה היה ישראל שבארץ טרשין שהוא דחברון( ב לד)

 כשאר משובח אינו לבהמות מרעה שהוא דמקום מהא שמעינן. ש"ע קנינא ושמן

' וכו הושב הארץ במיטב באומרו פרעה על מאד הדבר יפלא איפוא כן אם. מקומות

 במיטב עליה אמר ואיך לבהמות מרעה מקום היה גשן ארץ הרי ,גשן בארץ ישבו

 למיטב תחשב היא אף גשן ארץ, שמה וקציר חריש אין אשר זמן באותו אכן .הארץ

 היה הארץ כל ועל, פנים כל על לבהמות ודשן שמן מרעה בה שנמצא לפי, הארץ

 ואת אביך את הושב הארץ במיטב ליוסף שאמר פרעה דברי יצדקו כן כי הנה. חרב

 .הזמן לפי מיטב מילי לכל הנקראת היא כי גשן בארץ ישבו אחיך

 כסדרן ליעשות השנים והתחילו בשם הרעב פסקה ובניו יעקב שבאו לאחר ואולם

 .להיכבתח שבמצרים הפסולת מן גשן ארץ תהיהי אז, ובקציר בחריש

 במיטב אחזה להם נתן לכן, הארץ במיטב להושיבם פרעה מאת והונצט יוסף והנה

 עיקר קוםמכל ומ, לזרעים ההיא בעת המיטב תהיהי היא כי, רעמסס בארץ הארץ

 .הצאן למרעה גשן בארץ תהיהי ישיבתם

 

 כפול הוא גשן בארץ ישבו' וכו הושב הארץ במיטב באומרו הפסוק לשון בזה ויתכן

 ארץ אמנם. גשן בארץ אחיך ואת אביך את הושב הארץ במיטב ל"היל הכי, לשון

 ראוי ודאי אמר ולכן. הגרוע גשן וארץ לזרעים בארץ היטב תהיהי ודאי רעמסס

 ויושב אמר כן גם ולזה. הזמן לפי הכל גשן בארץ ישבו כעת, הארץ במיטב להושיבם

 רעמסס בארץ הארץ במיטב' וכו יוסף ויושב אמר לא ',וכו אחזה להם ויתן' וכו יוסף

 הצאן למרעה הטובה גשן בארץ היה מושבם עיקר ודאי אלא, שמה אחזה להם ויתן

 נכון ד"בס ל"כנ. ולאכלם השדה לזרע הארץ טוב רעמסס בארץ תהיהי אחוזתם אבל

 :ל"עכ. ויפה יפה הכל
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ת ְך י עֲ י ֲעֹקב ָאבִ -ז ו ָיֵבא יֹוֵסף אֶּ ְרֹעה ו ְיָברֶּ ֲעִמֵדהּו ִלְפֵני פ  תיו ו י  ְרעֹ -ֹקב אֶּ  : הפ 

 של בשלשלאות למצרים לירד יעקב היה עתיד כי( א פו רבה בראשית) ל"רזמ ידענו הנה

 יאמר וזה. כבוד בדרך יעקב אחריו ויתגלגל יוסף שיקדים הוא ברוך הקדוש שעשה אלא ברזל

 כי, שמה באו יוסף יד שעל זרעו וגלות אביו טלטול גרם יוסף כי שוגה איש לב על יעלה אל פה

 בהיס תהיוהי, יוסף ידי על רק אויבים ידי על הובא ולא אביו את יוסף ויבא כי הוא נהפוך

 בדרך כי בדבר יחוהרו פרעה וגם. בשלשלאות בהכנעה ולא פרעה לפני בהעמדה ויעמידהוש

 נילוס לשיעלה( כו נשא תנחומא) ל"רז שאמרו כמו שהוא פרעה את יעקב ויברך כי נמשך זה

 .לרגלו

 

ל ח ְרֹעה אֶּ ר פ  ָמה ְיֵמי ְשֵניי  -ו יֹאמֶּ יָך ֲעֹקב כ  יֶּ  : ח 

ל ט ר י ֲעֹקב אֶּ ְרֹעה ְימֵ -ו יֹאמֶּ ת ָשָנה ְמ פ  י ְשלִשים ּוְמא  ט ְוָרעִ י ְשֵני ְמגּור  י ים ָהיּו ְימֵ ע  י  י ְשֵני ח 

ת םיְ -ְולֹא ִהִשיגּו אֶּ י ִביֵמי ְמגּוֵריהֶּ ֵיי ֲאֹבת   : ֵמי ְשֵני ח 

 

ץ כז רֶּ ִים ְבאֶּ ץ ִמְצר  רֶּ ב ִיְשָרֵאל ְבאֶּ ן ו ֵיָאֲחזּו ָבּה ו   ו ֵישֶּ  : ְרבּו ְמֹאדרּו ו יִ ִיפְ גשֶּ

 

 :ד"בס ויחי פרשת לתיבתח יתבאר

 

 

 ויחי פרשת

 

ְיִהי ְיֵמי כח ְשֵרה ָשָנה ו  ע עֶּ ִים ְשב  ץ ִמְצר  רֶּ ע י ח  י ֲעֹקב ְשנֵ -ו ְיִחי י ֲעֹקב ְבאֶּ ב  ְרָבִעים שָ ָייו שֶּ ִנים ְוא 

ת ָשָנה  : ּוְמא 

  :לב לשים ראוי הכתוב ביאור אל אולב

 . הפשט לפי הפרשה סתימת אל .א

 כי הזכיר לא זה ובפסוק ,גשן בארץ מצרים בארץ ישראל וישב נאמר הקודם בפסוק כי. ב

  .מצרים ארץ אם

 . בה האחזו כי להודיענו הקודם בפסוק צורך מה. ג

. שם גר אשר מהמקומות אחד בכל שהיה מה פרט לא ולמה ,מצרים בארץ וייח פרט למה. ד

. כלל יפרט ולא', כו שנים שבע יעקב ויחי להימתח יאמר, ימיו סך כל לכלול שעתיד אחר כי .ה

 '. כו וייח שני ויהי יאמר ראוי והיה, מיותר הוא יעקב ימי אומרו כי. ו

 .ויהיו יאמר מהראוי כי ויהי אומרו. ז
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 שני ימי כמה שאלת על להשיב פרעה אל יעקב מאמר ראשונה נבאר, הביאור אל אולב והנה

 נחשב זר כמו הלא כי '.כו היו ורעים מעט שנה ומאת שלשים מגורי שני ימי, אמר, וייח

  .שנה ושלשים מאה על ורעים מעט אומרו

 . אבותיו לימי ישיג סך יחיה שלא לו הגיד מי הלא כי ',כו השיגו ולא אומרו וגם

 . מגורים שני ופעם חיים שני פעם הלשון שינוי אלה מה וגם

 . מיותר הוא מגוריהם בימי אומרו וגם

 של שאינן שנות יש וכי, םייח ושנות ימים אורך כי פסוק על( א עא יומא) ל"רז אמרו הנה אך

 .םייח של אינם צער ייח אבל, םייח של הם שלוה ייח ויישח מי אלא, םייח

 

  פרעה אמר כה הנה כי והוא הענין אל אוונב

ר  ח לו יֹאמֶּ ְרֹעה אֶּ יָךי  -פ  יֶּ ָמה ְיֵמי ְשֵני ח   : ֲעֹקב כ 

 

ל ט ר י ֲעֹקב אֶּ ְרֹעה ְימֵ -ו יֹאמֶּ ת ָשָנה ְמ פ  י ְשלִשים ּוְמא  ט ְוָרעִ י ְשֵני ְמגּור  י ים ָהיּו ְימֵ ע  י  י ְשֵני ח 

ת םיְ -ְולֹא ִהִשיגּו אֶּ י ִביֵמי ְמגּוֵריהֶּ ֵיי ֲאֹבת   : ֵמי ְשֵני ח 

 אם כי לי היו םייח שנות לא, ואמר ענה, ושלוה םייח שנות על שמורה ךייח שני יעקב בשמוע

  .מגורי שני ימי היו שנה ומאת שלשים וזהו. וטלטול גרות, מגורים של

 

 מעט כי איפה דע אמר לזה, םייח שנות קצת היו לא המגורים שני שבין היתכן תאמר ושמא

 ול היה בם גם כי רעים וקראן .חיי שני ימי היו ורעים מעט וזהו. שנים יקראו אשר היו ורעים

 . מה בצד צער

 

, םייח שנות ומעט רבים מגורים ימי להם היו אבותי גם כי, זה על אדאג שלמה ,תאמר ושמא

 ישנ היו שלאבותי גם כי לומר ',כו השיגו לא כי מועטים היו כך כל כי' כו השיגו ולא אמר לזה

 זאת אך, םייח שנות קצת להם היה מגורים השני תוך מובלעים אמנם אך, כן גם מגורים

 של םייח לימי השיגו לא, מגורי ימי בתוך םייח שנות לי היו אשר מעטה כי, מר כי רעתי

 .מגוריהם ימי בתוך להם היו אשר אבותי

 

ְיִהי ְיֵמי כח ְשֵרה ָשָנה ו  ע עֶּ ִים ְשב  ץ ִמְצר  רֶּ ע שָ ח  י י ֲעֹקב ְשנֵ -ו ְיִחי י ֲעֹקב ְבאֶּ ב  ְרָבִעים ָייו שֶּ ִנים ְוא 

ת ָשָנה  : ּוְמא 

 רק היו לא, םייח שנות שיקראו כלומר יעקב ויחי הנה כי, והעידה פה התורה באה זה ועל

 של דרכן זה כי והוא '.כו יעקב ימי ויהי ובזה 'כו ויחי וזהו .שנה עשרה שבע מצרים בארץ

 ביגון ירד עד שנים בקצת מרה ואחריתו, ונחת בשובה יחיה שנים אלף אם כי אדם בני

. וחשכה וצרה מכאובים ימיו כל כאילו בעיניו ויהיה יפלו הראשונים הימים כל הלא, שאולה

 במספר כי, טובה בשיבה וימות באחרונה לו טבייו, יחיה צער ייח וייח ימי כל כאשר, וההפך
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 מאמר וזה. לטובה שוין כלן אחדים כימים בעיניו ימיו כל ויהי, עמלו כל את ינשה טובתו שני

 מעט וגם, םייח שנות ולא מגורים שני קראן שנותיו ושלשים מאה כל כי היות אם כי הכתוב

 שנה עשרה שבע יעקב ויחי שבסוף אחר כי, נהפך עתה הנה. ברוב בטלים היו טובה של ימיו

 קנו עתה כי. מגורים ימי ולא ,חייו שני יעקב ימי כל ויהי כאילו נעשה, וטובה םייח שנות של

 יחיד לשון ויהי אמר כן ועל .חייו שני יעקב ימי ויהי וזהו. םייח שנות כולם ונעשו חדשה הויה

 .'וכו םייח שנות לםוכ נחשבו כאחדים כי לומר

 

 בעצם וחסים, מצרים בטומאת ונדבקים נאחזים היו במצרים בהיותם זרעו וכל הוא אם והנה

 קראה הארץ ערות כן על כי, טמאה אדמה חלאת עיקר שם כי גם ומה, מצרים של שרו בצל

 לו רעויא אשר וצרות רבות רעות מכל זאת לו תהיהי ורעה מחולו לאבל נהפך היה הנה. ה'

 פרשה שבסוף פסוק אל זה פסוק לחבר זו פרשה התורה סתמה כן על. מגוריו ימי בכל

 .הקודמת

 

 אביו אל יוסף מאמר אל לב בשום והענין', כו מצרים בארץ ישראל וישב נאמר שם כי והוא

 אליעזר רבי פרקיב אמנם. מבזולתו בגושן שבתו יוסיף ומה יתן מה כי ,גושן בארץ וישבת

 ולא עצתו נעשתה שלא וגם. בכתובה לשרה גשן ארץ כתב פרעה כי ל"רז אמרו( כו פרק)

 כעל עליה חופף היה אשר הטומאה כח כן ועל. שלה תהיוהי לה מאז נתנה זה כל עם, לקחה

( י נח רבה בראשית) ל"ז מאמרם דרך על, בה קדושה ושרתה ממנה נסתלק, מצרים ארץ כל

. ההוא להמקום ויתרון לה יתהיה קימה אברהם שקנאה ידי על כי', כו השדה ויקם פסוק על

 טומאת תחת מסתופפים תהיו וזרעך אתה אם תחוש אל לאמר אביו אל כזאת שלח כן ועל

 בקדושת מהאחז המקום יעצרכם ולא, טומאה שם אין כי ,גשן בארץ וישבת הלא כי, מצרים

 מקום שם אשר מצרים בארץ ישראל וישב הכתוב מאמר וזה. היה וכן. נפשותיכם שורשי

 כי, העליון בשורשם נפשם מליאחז עצרתם לא גושן ארץ בחלק שהיו למה זה כל עם, טומאה

 . בה היותה עם הקדוש בשורשם שהוא בעצמה בה ויאחזו אם

 

 גשן בארץ כי ואמר, לקדושתה ישראל בארץ אחיזה להם יש ישראל כל כי כפשוטו יותר או

 תחת היו ואילו ,מאד וירבו ויפרו כי והראיה. כמדובר בה יתהיה קדושה גם כי אחיזה מצאו

 הטבע מן חוץ ורבים פרים ידו מתחת המושפעים להיות, כח בו היה לא מצרים שר ממשלת

 כן גם ושיהיה. אחד בכרס ששים שהיו שאמרו( ז א רבה שמות) ל"רזל גם ומה. מאד הרבה

 ועל. םיילמצר השר של עיקרו בהיות, שם מהםיע הדרים םיילמצר ולא לישראל ההוא בוייהר

 . וטובה םייח שנות יעקב ויחי כן ידי

 

 כי זה ואין. יקראו םייח שנות וצער מגורים ימי שהיו הראשונים השנים כל שגם אם כי עוד ולא

 סתם כן ועל. להם עמדה גושן בארץ היותם כי, בקדושה נאחזים היו זרעו שכל למה אם
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 היה לא עצמו מצד הוא כי ולהיות. םייח שנות יעקב ויחי כן על 'כו בה ויאחזוש על כי הפרשה

 רוחו ותחי היוולאל הוא קדוש כי, באמת חי יקרא מצרים גבול שער בכל גם כי גושן ארץ צריך

 והוא. מצרים ארץ אם כי גושן ארץ נזכרה לא כן על, ספק בלי לו םייח שנות במצרים שם גם

 הוצרך כן ועל, שלמותו מחוסרי כן שאין מה, בו למשול יכולה העמים ארץ טומאת אין יעקב כי

 .רשםוש בקדושת דבקים להיותם גושן בארץ להיות זרעו בשביל

 

ר לֹו ְשָרֵאל ָלמּות יִ -ו ִיְקְרבּו ְיֵמי כט יָך ִשיםֵחן ְבעֵ  ָנא ָמָצאִתי-םאִ ו ִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ו יֹאמֶּ ָנא -ינֶּ

ל ת א  ד וֱֶּאמֶּ סֶּ ת ְיֵרִכי ְוָעִשיָת ִעָמִדי חֶּ ח   : ְצָרִיםִתְקְבֵרִני ְבִמ  אנָ -ָיְדָך ּת 

ְבִּתי ִעם ל י ּונְ -ְוָשכ  ִני ִבְקֻבָר ֲאֹבת  ְרּת  ִים ּוְקב  ִני ִמִמְצר  רו  ָתם ָשאת  ְעשֶּ  יֹאמ  ָךָאֹנִכי אֶּ  : ה ִכְדָברֶּ

ל לא חּו ִיְשָרֵאל ע  ע לֹו ו ִיְשּת  ר ִהָשְבָעה ִלי ו ִיָשב  ִמטָ -ו יֹאמֶּ  : הרֹאש ה 

 

 :לב לשים ראוי

 . ישראל קראו ופה יעקב קראו הקודם בפסוק כי, טעמו את שנותו ענין מה. א

 . כולם את והיצ לא למה ,ליוסף לבנו ויקרא אומרו אל לב נשית. ב

 . מיותרת לבנו וגם. מיותרת ליוסף של ד"למ .ג

 וילכו אחיו את וישלח במצרים יוסף ישאר די והיה, בעצמו הוא שישאהו הכריחו למה. ד

 . אביו את לקבור

 אל נא לומר לו היה כן שאם בקשה לשון יצדק לא נא אומרו כי, תקברני נא אל אומרו. ה

 . מיותר הוא עתה לשון הוא ואם. תקברני

 ענין שהוא יראה ,ועשית אומרו אך, עמדי לעשות לומר לו היה 'כו עמדי ועשית אומרו וגם

 . ואיננו, הקודם אל נוסף

 . האבות עם שכיבה המיתה אל קרא למה ,אבותי עם ושכבתי אומרו. ו

 יוסף את יטריח ולא, יוסף עשה כאשר מהםיע עצמותיו את יעלו בניו את והיצ לא למה. ז

 . מיד להעלותו מלכותו יעזוב

 כן ואם, לו וישבע ירכו תחת ידו שישים הוא כדבריך אעשה אנכי אומרו בכלל הלא כי. ח

 . מיותרות שתיהם לו ומלת לי מלת וגם .לי השבעה שנית אמר למה

 .יוסף שבועת אחר המטה ראש על תוייהשתחו ענין מה וגם

 

  :(ב ה) תענית במסכת יוחנן רבי מאמר אל לב נשים, הביאור אל אולב אמנם

 מקרא ומשני. ספדיא וספדו חנטיא חנטו בכדי וכי והקשו. מת לא אבינו יעקב שאמר

 לזרעו הוא מקיש, שבים מארץ זרעך ואת' כו יעקב עבדי תירא אל ואתה דורש אני

 . כ"ע בחיים הוא אף בחיים זרעו מה
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 מקרא דורש שהוא על וכי דורש אני מקרא באומרו תוייקוש על לו משיב מה יקשה הלא כי

 . ההיא הדרשה תתבטל ואדרבה, הקושיא תתבטל

 ומפסוק ,מת אנכי ישראל ויאמר שאומר מהפסוק לו הקשה לא למה להעיר ראוי ועוד

  .עמיו אל ויאסף ויגוע ומפסוק, למות ישראל ימי ויקרבו

 בני והוציאו גופו שפתחו והמיתוהו חי היה וכי אם כי' כו חנטו בכדי להקשות לו היה שלא ועוד

 ונשאר מעיו הוצאת בלעדי אותו חנטו אפשר להקשות לו היה גם. הנחנטים דרך כן כי, מעיו

 פחד היה לא כי שאומר אלא, חי עודנו כי שמורה נראה חנטיא חנטו בכדי וכי מאומרו אך, חי

 טוב טוב והלא, צורך לבלי וקברוהו הספידוהו חנם וגם, חנטוהו ובחנם, היה חי כי שיסריח

 .שכתבנו בדרך להקשות ההנחה לו להכחיש

 

 המיתה יזכיר אשר המקום כל כי יפלא הלא כי, המקרא לשון על נתעורר, הענין על ולעמוד

 יעקב בשם מות הזכרת בלי ואסיפה גויעה יזכיר אשר ובמקום, יכנהו ישראל בשם ליעקב

  :נאמר הנה כי. אותו יכנה

  ,הפעם אמותה ישראל ויאמר

  ,מת אנכי הנה יוסף אל ישראל ויאמר

  .למות ישראל ימי ויקרבו

 .עמיו אל ויאסף ויגוע' כו בניו את לצוות יעקב ויכל שנאמר, גויעה רק נאמר לא ביעקב אך

 שם גדר גדול כי, להעמיד מתאמץ ותעצומות בעוז חכם גבר ראיתי זו קושיא מחמת והנה

 והפלא נחשב זר כמו והלא. ביעקב ולא בישראל מיתה נמצאת כן ושעל, ישראל משם יעקב

 .ספק בלי ופלא

 

 ברוחו וסףונת אז ישראל שמו נקרא כאשר כי, הוא נהפוך כי למפשט חשבתי אשר אמנם

 גדר כי ידוע והנה. להימתח בו היה אשר על מאד במאד ונשא רם יקר אור יתרון ונשמתו

 רוחו נפשו על סףונתו אשר הגדול הגדר הנה כי ואומרה. מהגוף הנפש סילוק הוא מיתה

 כי, מיתה לשון בו יצדק כן ועל, בעצם ממנו נסתלק אשר הוא ישראל כשנקרא ונשמתו

 ישראל בשם מיתה יזכיר אשר המקום כל כן ועל. לגמרי מיעקב ונסתלקה מתה ההיא הבחינה

, שנתעלף כמי עוגו רק, נסתלק לא להימתח בו היה אשר הגדר הוא יעקב בבחינת אך, יכונה

 ויאסף ויגוע רק נאמר לא ביעקב כן על. בעצם בו דבקים ונשמתו ורוחו נפשו כחות כל עדייןש

 .'וכו ויאסף וימת ויגוע ביצחק כאמור ולא

 

 אבינו שהיה בעת יעקב בחינת על שהוא, מת לא אבינו יעקב, דברו אשר הטיבו כן ועל

 גם כי. בבשרו שקוע נשאר הכח אותו וכל, ישראל שמו נקרא טרם שהוא בניו את בהולידו

 מקדש שהיה הקדוש רבנו ממהר ועד, בעצם מתים ולא עפר ישני נקראים צדיקים שיתר

 ישראל את שופט שהיה שמעון ברבי אלעזר ורבי(, א קג כתובות) שבת ליל בכל בביתו

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 746                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 שדבר יאשיה בר אחא ורב(, ב פד מציעא בבא) סילוקו אחר חדרו בתוך שנים ושתים עשרים

 אך, מהנפש מה כח רק בם היה לא אלה כל הנה(. ב קנב שבת) קבורתו מתוך נחמן רב עם

 בישרו כן ועל. כמדובר בו היה הכל כי יעקב עליהם יתר. מהם נסתלקו כי, ונשמה מרוח לא

. וייבח בו היו אשר נפשו כחות כל בו נשארים כי, הוא גם גופו את גם השכינה תעלה יתברך

 .כנודע הדגלים סדר על בקדושה נשאוהו כן ועל

 

 פתח מאשר לא וגם, ביעקב גויעה או בישראל מיתה בם שנזכר מפסוקים לו הקשו לא כן ועל

 מהכרח קרביו הוציאו ולא בטנו פתחו לא כי ד"בס לפנים נכתוב הלא כי, והמיתוהו בטנו

 אחר כי לומר', כו חנטו בכדי וכי רק הקשו ולא. אותו חנטו שהוא כמות שלם אם כי ,הכתובים

 יסריח שלא בודאי כן אם, להימתח בו היה אשר ונשמתו ורוחו נפשו כח כל ממנו נסתלק שלא

 כן על. וקבורה הספד צורך מה וגם בחניטה בצע ומה, מסתלק שהכל אדם בני כיתר שאינו

 זו דרשתי דוחה תייה שמא המקרא מן קושיא לך היה אילו, לומר, דורש אני מקרא השיב

 צורך מה רק מקשה אתה אין כי, אתה ולא דורש אני מקרא הנה כי הוא נהפוך אך, מפניה

 להמון ניכר שלא בדבר צורך לבלי שטרחו מה מפני הדרשא תדחה לא הלא כי, בחניטה היה

 שבלי יראו אם אלוה יעשוהו פן חש ואדרבא, הדבר והסתיר יוסף כן ידע כי גם ומה, מת לא כי

 לא כי מוכרחת הכתוב תייורא. אביו את לחנוט והיצ כן על רבים ימים מתקיים היה חניטה

, אם כי. המתים תייתח אחר יעקב ואת םיישב מארץ הם ויהיו שיושיעם וזרעו הוא יקיש יתכן

 הישן דומה אינו כי חי הוא אף חי זרעו מה אמר ולא' כו םייבח זרעו מה אחת במציאות שויהיו

 כן ,בם נפשם חלקי כל כי חי זרעו מה אמר ולא', כו םייבח זרעו מה הוא ההיקש אך, לניעור

 .לרואים נרגש בלתי היותו עם כאמור בו נפשו חלקי כל הוא גם

 

 זרעו בצאת במצרים היה בעצמו יעקב כי( ב צד רבה בראשית) ל"ז שאמרו מה, הכתוב וענין

 נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך כימי םיישב מארץ זרעו בצאת נאמר לעתיד וגם. משם

 ה"ד י"רשב ב ה תענית יןעי) רבה שמותב ל"ז שאמרו כמו יעקב אל חוזר כי(, טו ז מיכה)

 . לנוכח שלא אראנו אמר כן על כי(. אף

 

 לבדו הוא, ישראל שמו נקרא כאשר נפשו חלקי בכל קנה אשר היתרון בחינת כי הדברים כלל

 אשר הוא יעקב שמו בעוד להימתח לו היה אשר כל אבל, במותו לגמרי למעלה נסתלק אשר

 מנפשו השפל חלק נשאר צדיקים שליתר הדרך על. בכח בו עודנו רק, נסתלק לא כי, מת לא

. ההוא האופן על בו נשאר יעקב שמו בעוד לגמרי היה אשר כל כן, רואיו אל נרגש בלתי בו

 רק בישמעאל כאשר וימת ויגוע נאמר לא כן ועל. יחשב בו נפשו חלקי שכל נרדם כחי כן ועל

 אבותיו עם עמיו אל נאסף לישראל חסייהמת וחלק עוגו ליעקב חסייהמת חלק כי ,ויאסף ויגוע

 .עמיו אל ויאסף וזהו, למעלה
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 לילה בכל עולה הנשמה שבה הסילוק קודם יום שלשים על כי והיא ,אחרת הקדמה עוד

 דרבי כעובדא ההם בימים הנפטר עצמו לצדיק ניכר וזה. למות קריבה נאמר ,מקומה ופוקדת

 (:ב ריז דף ויחי) הזוהר ספרב יצחק

 

 העליונה ארץ אל השמימה עולות ישראל נשמות כי ידוע הנה כי, והוא, שלישית הקדמה עוד

 ארץ אך, לו יאמר קדוש ישראל ארץ אויר כן על כי, תרחף עליה כי, ישראל ארץ לעומת אשר

 בארץ ולמות לדור הישראלי לאיש טוב כן על. חיצונים שרים ירחפו עליה כי הוא כן לא מצרים

 עד תעלה הקדושה בתוך ישרה דרך נפשו ובצאת, הקדושה בתוך גדל וייבח כי, ישראל

 ובמותו, הטומאה תוך יחיה כי במצרים הדר לישראל ונהפוך. נתנה אשר יםוההאל אל רשהוש

, צוניותיהח מגבול למעלה עד, בטובה שלא ההיא הארץ צוניותיח טומאת בקרב נפשו תעלה

 יקרם השלמות לגדולי לא אך. בדרך חתחתים ממנה יעדרו ולא, היםוהאל עד פרדית ומשם

 כיעקב, מצרים טומאת חלאת בו תדבק לא לארץ בחוצה ישכון כי שגם אשר יש כי, כה

 צוניםיהח בקרב תעלה לא נפשו בצאת וגם. עמך אנכי הנה לארץ חוצה בצאתו לו שנאמר

 . אויב כאשר אתו ה' באשר

 

 את היכן ואומר נפשו עם משיח משה שהיה( ד יא רבה דברים) ל"ז מאמרם על מאמרנו והוא

 בקרב יוליכוה פן ירא היה כי שהוא. םייהח בארצות ה' לפני אתהלך לו אמרה, לילך עתידה

 ארצות בדרך ה' לפני אתהלך רק, כן לא כי, לו ואמרה. למעלה עד שם שמת המדבר צוניותיח

 .יתברך בו דבקה אני מעתה כי, םייהח

 

 תדבק בל מצרימה עמך ארד אנכי ליעקב לאמר יתברך הוא כיוון הפשט דרך על יתכן וזה

 גם. צוניותיהח בתוך תעלה בל הנפש אל אעלך אנכי במותך וגם. מצרים ארץ אויר טומאת בך

 בניו זולת בארונו נגעו לא כן שעל ל"רז שאמרו כמו, שכינה תהיהי ארונו שעל הגוף אל עלה

 במצרים ישאר יוסף כי והוא, למעלה כמדובר שנית בשורה בישרו גם. כנודע הדגלים סדר על

 .טומאתם בתוך אתם השוכנת השכינה אל ומושב מרכבה להיות

 

ר לֹו ִיְשָרֵאל לָ -ו ִיְקְרבּו ְיֵמי כט יָך ִשיםֵחן ְבעֵ  ָנא ָמָצאִתי-םאִ מּות ו ִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ו יֹאמֶּ א נָ -ינֶּ

ל ת א  ד וֱֶּאמֶּ סֶּ ת ְיֵרִכי ְוָעִשיָת ִעָמִדי חֶּ ח   : ְצָרִיםִתְקְבֵרִני ְבִמ  אנָ -ָיְדָך ּת 

 בתוך והוא, למעלה ולהסתלק למות, ישראל הנקרא חלק ימי ויקרבו אמר ,הביאור אל אוונב

 אליו חסייהמת ליוסף לבנו ויקרא אז, מקומה ופוקדת עולה נפשו כי שמכיר יום השלשים

 רק, מלך שהוא על לא כלומר ליוסף אומרו וזהו. במקומו השכינה אל מרכבה מקומו ממלא

 .כמדובר עיניך על ידו ישית ויוסף נאמר עליו כי, עצמו מפאת יוסף שהוא למה
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 החסד מענין כי, לי שתשבע' כו ידך נא שים הוא חן שאמצא מה לומר 'וכו נא אם לו ויאמר

 שעל, היה כאשר, פרעה ימנעהו פן חש כי והענין .ואמת חסד בעצמך עמדי ועשית כי ידעתי

, מונעו שהיה אחר הניחו כן על כי ',וכו לאמר השביעני אבי לו לאמר כדי שבועה הוצרך כן

, אבי שבועת לעבור אותי תאנוס אם לו שאמר עד מונעו שהיה( ב לו סוטה) ל"ז כמאמרם

 וזה. ממלך ויסירוך הקודש לשון יודע אינך כי אגלה שלא שהשבעתני שבועתך גם אעבור

 חסד ידע כי למעני לא להשביעני שהוצרך מה כלומר ,לאמר השביעני באומרו כיוון אחשוב

 .'כו ועשית' וכו מצאתי נא אם וזהו. תמנעני פן לך לאמר כדי רק, עמדי

 

 חן מצאתי הזאת בעת( כידוע עתה מלשון שנא) עתה אם ,זה דרך על הכתוב שיעור או

 והוא תוכל לא כי, תעשה לא כעת נשבע אינך אם אך ',וכו ועשית כן שאחרי ימשך לי לישבע

 השבועה לו באמור כן אחרי עד, שימאן חש פרעה שעל בפירוש לו גלה ולא. מלך מאימת

 .ד"בס אויב כאשר

( ו צו רבה בראשית) ל"ז מאמרם אל לב בשום והענין .במצרים תקברני נא אל הוא החסדו

 ויש, כנים עפרה להיות עתידה כי על אומרים יש, שם מהקבר מניעתו אל טעם נתינת על

 יפלא הלא כי'. וכו םייהמצר בו יפדו שלא אומרים ויש, זרה עבודה אותו יעשו שלא אומרים

 כי אחשבה אך. בערכה קלים דברים על לדרוש והלכו ישראל ארץ קבורת כבוד עזבו אנה

 יוסף יאמר בל הזהירו אך .תקברני אל יאמר הראוי, נא ממלת הקשינו אשר למו הוקשה

 על, ממצרים בהעלותם מהםיע יעלוהו בניו את וישביע מצרים בארץ שיקבר, כמעשהו יעשה

 הנה. כלל במצרים תקברני נא אל להשאירני שלא מנת על עתה אפילו כלומר נא אל אמר כן

 אם כי טעמים לתת הוצרכו לא ל"רז כן ועל. תקברני שלא עמדי תעשה אשר חסדה הוא זה

 .כיוסף לעשות רצה שלא מצרים ליציאת הסילוק שבין זמן על

 

ְבִּתי ִעם ל י ּונְ -ְוָשכ  ִני ִבְקֻבָרָתםֲאֹבת  ְרּת  ִים ּוְקב  ִני ִמִמְצר  עְ ו יֹאמ   ָשאת  ָךר ָאֹנִכי אֶּ ה ִכְדָברֶּ  : שֶּ

  '.וכו וקברתני בעצמך אתה ונשאתני' וכו ושכבתי הנה כי ,הוא והטעם

 

 הצדיק נפש בצאת כי על הוא אך. האבות אל שכיבה המיתה תקרא למה להיתח ונבאר

 אל מדובקת יעקב ונפש, אליה חסותייהמת נפשות עם למעלה ונדבקת שוכבת מיד, מגופו

 . האבות אל שכיבה עצמה יעקב מיתת תקרא כן על, אבותיו

 

 חוצה מצרים לתחום סמוך או גושן בארץ פה השאר יוסף לו יאמר פן חש כי ,הענין אל אוונב

 בצאת הלא לומר והוא' וכו ושכבתי ואמר הקדים כן על. מהםיע יקחוך בניך צאת ומדי, לה

 לארץ מעל אשר םייהח בארצות אבותי עם, עדן בגן אבותי אל ונדבקת שוכבת מיד ממני רוחי

 אחר כן ואם. עלה גם אעלך בפסוק וכמדובר, ה"ע רבנו במשה ל"רז אמרו כאשר, הוא ישראל

 לארץ מעל אשר השכינה כנפי תחת אשר העליון המלוא בתוכיות נדבק ממני היוצא שהחלק
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 העולה היא העולה הלא כי, ייעצמ פירוד העולה מהחלק בי הנשאר החלק יפרד למה, ישראל

 קשר תתקשר ולא, טמאה אדמה על פה שאריבה תאבל עלי הנשאר וכל, ישראל ארץ לעומת

 כן ועל. למעלה כמדובר ישראל בארץ הקבור לצדיק יהיה כאשר העולה עם הנשאר אמיץ

 .נפרדים בלתי זה לעומת זה החלקים שני שיהיו בקבורתם וקברתני ממצרים ונשאתני

 

 היה ואם, הזה הטעם מן פה אשאר ולא אני גם כן אעשה כן אם לומר יכול היה עדייןש ומפני

' וכו וקברתני ממצרים ונשאתני לו אמר כן על. במצרים השכינה אל מרכבה יהיה מי כן עושה

 חלק בין הפריד לבל במותך לנושאך שתקפיד יםושו הדברים אין כי ראה גם ראה לומר

 הנשארים ונשמה רוח הנפש מעלת גדולה מה נא ראה כי, בך הנשאר לחלק מנפשך העולם

 ונשאתני אם כי, פה תעמוד ואתה אחיך עם אותי תשלח שלח יספיק לא הלא כי, בכח בי

 עמך השכינה תוליך כהוגן שלא יהיה ולא, עליך שורה שהשכינה, אתה וקברתני בעצמך אתה

 אותי ומעלה בי דבקה שהשכינה גדר עד אתי הנשאר ערך גדול הלא כי, ימים כמה המת אחר

 על אם כי זה ואין. עולה השכינה גופו עם שגם, עלה גם אומרו על שכתבנו כמו, במטה

 כן ואם. שכתבנו כמו שנסתלק מה היא לבדה ישראל בחינת רק, כאמור מת לא אבינו שיעקב

 עד גדולה רעה היא, בעצם והדבקות הגדולות האלה הבחינות שתי בין פירוד עשות איפה

 אל טעם נתן דרכו פי ועל. כמוך יהיה גדול צדיק גם זולתי לכל כן שאין מה, יעשה לא וכן מאד

 .במצרים הוא וישאר אחיו יוליכוהו שלא מה

 

 להפריד ואין המרכבה הם הן האבות שלשת מעמד כי שנודע במה ,אחרת בדרך יתכן או

 כי, עלותם מדי מהםיע יעלוך בניך את והותצ כי כמוך אני לא אמר כן על. כנודע כלל ביניהם

 כי ספק ואין. המרכבה והם אני כי מהםיע מיד עולה נפשי כי, יחד אבותי עם ושכבתי אני הלא

 חיבור מהשתלשלות שכינה והשראת קדושה יש, יחד האבות שם אשר במערה גם

 לא אם שלמה המרכבה ואין, בקרבם שם נשאר נפשותם מחלקי גם כי, למעלה נשמותיהם

. בהשתלשלות שבקבורתם וחלקם, כבודם השמים שעל חלקם, למעלה. יחד שלשתן במעמד

. למעלה אשר חלקיהם עם העולה חלקי אבותי עם ושכבתי מיד, לוקייבס הנה, אמר כן ועל

 המרכבה בחינת תהיה ולא, חלקי יגרע בקבורה הנשארים וחלקי חלקם מהתקשרות אך

 בין בפירוד יהיה בל ממצרים ונשאתני מיד כן על. במצרים קבור בהיותי שלמה שבקבורה

 .ומטה מעלה כל מכל בכל לאחדים ונהיה, שאתם לחלקם הנשאר חלקי

 

 השיב כן על, משביעו היה כן ועל, בעצמו הוא יוליכהו לא פן ירא היה אולי יוסף חש והנה

 ף"בכ כדבריך שהוא מה אעשה אנכי תשביעני מבלי כלומר כדבריך אעשה אנכי ויאמר

 .שבועה צריך ואין ממש דברך שהוא זה עתה גם ומה, לדברך הדומה כל שהוא, הדמיון

 

ע לֹו  לא ר ִהָשְבָעה ִלי ו ִיָשב  לו יֹאמֶּ חּו ִיְשָרֵאל ע  ִמָטה-ו ִיְשּת   : רֹאש ה 
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 והוא. לי גם השבע פרעה הוא לזולתי שנשבעת כמו כלומר לי השבעה ואמר חזר כן על

 כמדובר שבועתו גם יעבור פן זו שבועה ידי על ויודה, פרעה ימאן פן לעיל הנזכר מטעם

 אשר הבטחתו נעשה כי יעקב בראות ואז. הוא גם לו וישבע בדברים יוסף הבין ואז. למעלה

 על המטה ראש על אשר השכינה אל והוהשתח אז ,עלה גם אעלך באומרו ה' הבטיחו

 .עלה גם אעלך שהבטיחו הבטחתו ששמר

 

, העולה מדרגה היא ישראל בחינת כי, יתכן, יעקב אמר ולא ישראל אומרו נדקדק ואם

 חסייהמת הנשאר מחלק בעצם פרדית לבלתי עמה חסד גמלה אשר השכינה אל הוהשתחו

 והיו עמה הדבק מחלק להתפרד לה מר היא גם כי, במצרים יעקב נקבר היה אם, ליעקב

 היורד שפע ידו על השתלשל ידי על יתרון קנה העליון חלק וגם. יעצמ דבקות באיכות לאחדים

 למעלה אשר אור יתרבה גודלו ולפי מאד גדול הוא גם כי, הימנו שלמטה חלק דרך לעולם

 המושפע שפע קבלת תרבה המקבל הכנת רוב לפי כי. ידו על השפע בהשתלשל הימנו

 בין החיבור קיום על ה'ל טובה יחזיק העליון החלק כן על. ישראל שומר גבוה מעל מגבוה

 .שניהם

 

  מח פרק

 

ה א ר ְליֹוֵסף ִהֵנה ָאִביָך ֹחלֶּ ה ו יֹאמֶּ ְדָבִרים ָהֵאלֶּ ֲחֵרי ה  ְיִהי א  ח ו יִ  ו  תְשֵני ָבָני-תאֶּ ּק  -ו ִעמֹו אֶּ

ת ה ְואֶּ שֶּ ְפָרִים-ְמנ   : אֶּ

זֵ  ב יָך ו ִיְתח  ר ִהֵנה ִבְנָך יֹוֵסף ָבא ֵאלֶּ ֵגד ְלי ֲעֹקב ו יֹאמֶּ ל ְשָרֵאלק יִ ו י  ב ע  ִמָטה-ו ֵישֶּ  : ה 

ל ג ר י ֲעֹקב אֶּ י ִנְרָאהיֹוֵסף ֵאל ש  -ו יֹאמֶּ ץ ְכָנע  אֵ -ד  רֶּ י ְבלּוז ְבאֶּ  : ְך ֹאִתין ו ְיָברֶּ ל 

ִמים ד ל ע  ִּתיָך ִלְקה  ְפְרָך ְוִהְרִביִתָך ּוְנת  י ִהְנִני מ  ר ֵאל  ִּתי אֶּ ְונָ  ו יֹאמֶּ ֹ -תת  ז ץ ה  ְרֲעָך ָהָארֶּ את ְלז 

ת עֹוָלם יָך ֲאֻחז  ֲחרֶּ  : א 

ָּתה ְשֵני ה נ-ְוע  יָך ה  דָבנֶּ ִים ע  ץ ִמְצר  רֶּ י-ֹוָלִדים ְלָך ְבאֶּ ְימָ ָך ִמצְ ֹבִאי ֵאלֶּ יִ -ה ִליר  ְפר  ה ֵהם אֶּ ם ּוְמנ שֶּ

 : ִלי-ִכְראּוֵבן ְוִשְמעֹון ִיְהיּו

ר ו ְדְּתָך ֲאשֶּ ְדָּת א  -ּומֹול  ם ִיָּקְר הֹול  ל ֵשם ֲאֵחיהֶּ ם ְלָך ִיְהיּו ע  ֲחָלָתםאּו בְ ֲחֵריהֶּ  : נ 

ְך בְ  ז רֶּ דֶּ ן ב  ע  ץ ְכנ  רֶּ י ָרֵחל ְבאֶּ ָדן ֵמָתה ָעל  ץ ָלבֹא -תִכְבר   עֹודו ֲאִני ְבֹבִאי ִמפ  רֶּ ְפָרָתה אֶּ אֶּ

ם ְפָרת ִהוא ֵבית ָלחֶּ ְך אֶּ רֶּ ָה ָשם ְבדֶּ ְקְברֶּ  : ָואֶּ

 

 '. וכו האלה הדברים אחרי ויהי

  :לב לשים ראוי

  .האלה הדברים אחר ויהי שיאמר הקודם אצל לזה יש כותייש איזה

 . הגיד ומי אמר מי נזכר ולא ',וכו ליעקב ויגד' וכו ליוסף ויאמר אומרו. ב

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 751                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

  .אפרים ואת מנשה את באומרו אתה ריבה מה. ג

 . ה' אליו נראה שם באיזה יודיע למה ',וכו שדי אל אומרו. ד

 . פה הזכירו למה, 'וכו הזאת הארץ את ונתתי אומרו. ה

 . ועתה אומרו ענין מה ',וכו בניך שני ועתה אומרו. ו

 . מיותר הוא מצרימה אליך בואי עד אומרו. ז

. לעתיד שיהיו נראה לי יהיו ושמעון כראובן ובאומרו, כבר הם שלו נראה ,הם לי אומרו כי. ח

 . אחריהם הוליד אשר מולדתו אלה המה מה. ט

  '.וכו מפדן בבאי ואני אומרו לזה מתקשר איך. י

 . עלי אומרו ענין ומה

 ועל, לאמו הוא עשה כן ולא ממצרים ישאנו רצונו איך יוסף יאמר פן שהוא י"שרוש כפר ואם

 ויהי לאומרו קודם לאומרו לו היה כן שאם קשה, הדיבור פי על שם שקברה לומר הוצרך כן

 ':וכו הדברים אחר

 

 שני להוציא שהוא, ממך יהיה םיגוי וקהל גוי לו ואמר בלוז יעקב את ה' בירך מאז הנה אמנם

. הארץ בנחלת גורלות שתי להם יהיו למען הדבר להודיע יעקב צריך והיה, לנחלה שבטים

 אל להכניסם טומאה מקום במצרים שנולדו על יוסף בני את לברך יעקב רצה כי זה על נוסף

 עשה שלא מה עצמם בפני יוסף בני את ברכו על קנאה אחיו מלבוש יבצר לא והנה. הקדושה

 שהיו( א צז רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו, אבותיהם בברכות נכללו אם כי אחיו לבני כן

 '.וכו קדושיו ה' את יראו אביהם להם שאמר עד מקנאים

 

 ,ומנשה אפרים ליעקב כבנים יחשבו איך יעקב שיודיע גלגל, יתברך הוא עשה מה כן על

 לעורר וכדי. ברכתם על יוסף אחי מלב ומנשה אפרים קנאת סרה השבטים בכלל היותם ואחר

 בהזכיר והוא '.וכו ליעקב ויגד' וכו חולה אביך הנה ליוסף ויאמר כי היה ככה על יוסף את

  :ל"רז מאמרי שני

, חולי בלי מתים להיבתח שהיו, חולשא הוה לא יעקב עד כי( א פז מציעא בבא) אומרם .א

 . בניו את הויצו אשר למען ביעקב והיחל

 היא המטה ראש על ישראל וישתחו שאומרו( ג ויחי תנחומא) ל"רז וקבלו מויישק מה .ב

 . המטה ראש שנקראת שכינה

 

 כי, ההפרש וידוע. אחר אמר ולא האלה הדברים אחרי אומרו אל לב בשום, הענין אל אוונב

 כי לומר אפשר היה, חברונה לנושאו יוסף שנשבע אומרו אחר והנה. סמוך אחר מופלג אחרי

 אפרים השבטים עם שכללם, בניו עם שעשה בזה לו פרע ההיא הטובה על גמול לו לשלם

 לא כי לומר והוא ',וכו אחרי ויהי כי אמר כן על. עצמן בפני ולברכם, ושמעון כראובן ומנשה
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 האלה הדברים אחרי ויהי הלא כי, זה גמול לו נמשך אביו את לישא יוסף ביינתח מאשר

 . שלמעלה מה אל סמוך היה ולא' כו ליוסף ויאמר מופלג הוא אחריש, הנזכרים

 

 גוי ויאמר יעקב את בירך אשר םיילק הדבר היה ה'שמ אם כי זה תחת זה היה שלא הנה

 יעקב לב להעיר כי והוא. ואפרים מנשה הם יםיגו קהל בנימין זה גוי שהוא', כו םיגוי וקהל

 ראש הוא הקודם פסוק בסוף שנזכר מי ,ליוסף ויאמר' כו אחרי ויהי כן על, הדבר על ויוסף

'. וכו חולה אביך הנה, הקודש ברוח יוסף אל ,שכינה הוא הנזכר הראש ויאמר כי המטה

 הוא דושיהח זה הנה ,חולשא היה לא יעקב שעד החולי הוא כה עד שאינו מה הנה כלומר

 .ימות טרם בברכה יכינם אולי ',כו ויקח כן על, בניו את והולשיצ רק זה אין כי כלומר, אביךב

 

זֵ  ב יָך ו ִיְתח  ר ִהֵנה ִבְנָך יֹוֵסף ָבא ֵאלֶּ ֵגד ְלי ֲעֹקב ו יֹאמֶּ לו  ְשָרֵאל יִ ק ו י  ב ע  ִמָטה-ֵישֶּ  : ה 

 .'כו יוסף בנך הנה ויאמר ליעקב ויגד בא ליוסף הדבר שאמר ומי

 

ל ג ר י ֲעֹקב אֶּ י ִנְרָאהיֹוֵסף ֵאל ש  -ו יֹאמֶּ י ְבלּו-ד  ן ו ְיָברֶּ ֵאל  ץ ְכָנע  רֶּ  : ְך ֹאִתיז ְבאֶּ

 חלקים שני הארץ בנחלת יוסף זרע שיקחו והוא, בניו את שמנחיל מה לצוות התחיל ואז

 .אותי ברך שדי אל הוא םייולק לברך בידו די שיש מי הנה' וכו שדי אל ואמר. ושמעון כראובן

 

ִמים ד ל ע  ִּתיָך ִלְקה  ְפְרָך ְוִהְרִביִתָך ּוְנת  י ִהְנִני מ  ר ֵאל  ִּתי אֶּ ְונָ  ו יֹאמֶּ ֹ -תת  ז ץ ה  ְרֲעָך ָהָארֶּ את ְלז 

ת עֹוָלם יָך ֲאֻחז  ֲחרֶּ  : א 

 אומרו כמשמעות םיגוי וקהל גוי עוד להוליד שברכני לומר ואין '.כו מפרך הנני ברכתי תהיוהי

 היות עד שירבו, השבטים שאר על עמים וקהל בנימין על גוי שאמר לא וגם .והרביתיך מפרך

 כי לומר שאין ומה. עמים שני יעשה אחד קהל שהוא אחד ששבט אם כי. אחד כעם אחד כל

 בנימין את ואיך, בנימין הוא גוי, עמים וקהל גוי באומרו הנה כי הוא, עמים יהיו השבטים כלל

 יהיה אחד ששבט רק זה אין אך, אחד קהל יקרא יחד השבטים כל ואת אחד גוי קרא לבדו

 .עמים לשני

 בראובן אם כי ליחס לא אך הארץ לנחלת רק יוסף בכורת אין כי( ב ו הוריות) ל"רז אמרו והנה

 .'וכו לזרעך הארץ את ונתתי ואמר שסמך מה יהיה וזה. הימים בדברי כמפורש

 

ָּתה ְשֵני ה נ-ְוע  יָך ה  דָבנֶּ ִים ע  ץ ִמְצר  רֶּ י-ֹוָלִדים ְלָך ְבאֶּ ְימָ ֹבִאי ֵאלֶּ יִ -ה ִליָך ִמְצר  ְפר  ה ֵהם אֶּ ם ּוְמנ שֶּ

 : ִלי-ִכְראּוֵבן ְוִשְמעֹון ִיְהיּו

 שאי, כך אחר שנולד גוי שנקרא בבנימין היה כאשר עמים קהל עוד שאוליד לומר אין וגם

 שיש שדי אל, יתברך והוא, עוד הולדתי ולא למות עת עתה הנה כלומר ועתה הלא כי, אפשר

 .בכתוב כמפורש לשנים שיחלקו בניך שני על הוא אך, םיייק שלא אפשר אי, בברכותיו די
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 אלו. והרביתיך מפרך לי נאמר בנימין ועל עליהם כי, לי נולדו כאלו הם לי' וכו בניך שני ואמר

 אמר לזה, מולדתי יתר שמי על ויקראו, שלשה הרי, לך אני גם ואני הם לך אלו כן אם תאמר

 - כי, שלישי אתה תהיה לא אך 'וכו ושמעון כראובן ומנשה אפרים

 

ר ו ְדְּתָך ֲאשֶּ ם ה-ּומֹול  ל ֵשם ֲאֵחיהֶּ ם ְלָך ִיְהיּו ע  ֲחֵריהֶּ ְדָּת א   : ֲחָלָתםאּו ְבנ  ִיָּקְר ֹול 

 לא כי והוא. עצמו בפני שבט לך להיות, שמך על לא יקראו אחיהם שם על' וכו ומולדתך

 גדולים ראיתי כי אמת והן. םיוגוי קהל נאמר ולא. םיגוי שני יעשה קהל, יםיגו קהל רק לו נאמר

 ה' תורת אותיות לרגל אתנהלה אני אך. עוד הוליד לא באומרם' כו ומולדתך על עצמן דוחקים

 התורה הזכירתם שלא אחר כי ויאמר אחריה אויב ומי, אחרים שהוליד העידה והתורה אמת

 שהם שם על כי יאמר ולא, שהזכירה מה נכחיש הזכירה שלא מה ובשביל, הולידם שלא

  שונם:לה וז( ב לו סוטה) תאייולבר. נזכרו לא אחיהם שם על נקראים

 זרע שכבת שיצא אלא מיעקב שיצאו כדרך שבטים עשר שנים ממנו לצאת יוסף ראוי

 . רניוופימצ

 רק יוסף בשם או עצמם בפני שבטים שיהיו שהוא שיצאו כדרך באומרו הלשון נדקדק לזה

 .לאחיהם נטפלים

 

. כשמעון ומנשה, כראובן אפרים יהי כי ולומר, לחשיבותו למנשה אפרים הקדים דרכו פי ועל

, שלשה חלקים השני עשות הוא הראוי, נוטל שאני חלקים השני הלא תאמר שלא, לרמוז

 לשמעון אם כי מנשה את מדמה איני כי, כן לא אמר לזה. הוא בכורך כי השנים מנשה ויטול

 כך. ממנו והעברתים שנים פי יטול ראוי שהיה לראובן מדמה אני אפרים ואת, בכור אינו אשר

 .ממנו העבירוה ראוי היותו שעם כראובן שיהיה אלא ממנשה ראוי אפרים

 

 ( ב לו סוטה) ל"ז שאמרו כמו אפשר עוד

 יעקב צורת לו נדמה לולא מלאכתו לעשות אוויב מאדונתו נפתה יוסף כמעט היה כי

 . כהה באפוד אבנו שתהיה לו ואמר

 ועל. היה שם הבית מאנשי שאינו איש אך כלומר', וכו מאנשי איש ואין באומרו דקדקנו כאשר

 על ד"בס נכתוב כאשר עשרה ואבד רניוופימצ טיפין עשרה ויצאו מקשתו זרעו צאת נמנע כן

 בה הזרע יוצא והיה יעקב לפניו היה לא ואילו. יעקב אביר מדי' וכו קשתו באיתן ותשב אומרו

 לי באמת הנה לך הנולדים בניך שני ועתה יאמר ובזה. לו היו לא אלה השנים גם מקשתו

 רק לי יהיו בני כשני אמר ולא. לי יהיו ושמעון כראובן כן על, לך היו לא אני שאלמלא, הם

 ראובן במקום יוסף הכנס אל טעם טוב ראובן בהזכיר לרמוז הוא הלא ,ושמעון כראובן

 תחת הלא לומר 'כו כראובן אמר לזה בנים עשרה אחר נולד והוא, שנים פי לירש אונו ראשית

 בא היה כמחשבתי רחל יתהיה ואילו. לאה היא והנה רחל תהיהי חשבתי כי, ראובן היה יוסף

 על המחשבה תגבר כן גם עתה כן על, ושמעון ראובן כחלק בניו נוטלים והיו מאז יוסף
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 מנשה לפני אפרים את שם מעתה דרכו פי ועל .ושמעון כראובן ומנשה אפרים ויהיו המעשה

 .שמעון במקום ומנשה ראובן במקום אפרים כאלו

 

ְך בְ ו ֲאִני ְבֹבִאי  ז רֶּ דֶּ ן ב  ע  ץ ְכנ  רֶּ י ָרֵחל ְבאֶּ ָדן ֵמָתה ָעל  תכִ עֹוד ִמפ  ץ ָלבֹא -ְבר  רֶּ ָתה ְפָר אֶּ אֶּ

ם ְפָרת ִהוא ֵבית ָלחֶּ ְך אֶּ רֶּ ָה ָשם ְבדֶּ ְקְברֶּ  : ָואֶּ

 שתוליד היה' וכו מפרך הנני יתברך הוא לך באמור אולי, הוא שכך לי אמר מי תאמר ואם

, לעמים שיהיה קהל ממנה תוליד כך אחר כי הוא םיגוי וקהל, ימיןבנ הוא גוי, בנים שני מאמי

 נתבטל ובמותה יחיה לא אלהיך את תמצא אשר את בקללתך מתה בנימין את שבלדתה אלא

 . םיגוי הקהל

 ,אונך ראשית שאיני עם לנחלה בכור להיות ה' בחר שבי יוכיח מי, כדבריך יהי יונח לא כי ועוד

 חלקים לשני בניו יחלקו מהם אחד שאולי, יתרון לי בתתך מאחי פה פתחון יבצר לא לפחות או

 והוא ',וכו מפדן בבואי ואני אמר כן על. בהזדווגך עלי מחשבתך יתהישה מה אל יחושו ולא

, בסכות חדשים עשר שמונה שבת אחרי היה שכשמתה כיון, מפדן בואו הזכיר למה לב בשום

 אל לומר הוא אך. מתה ההיא ובדרך לאפרת ומשם אל לבית ומשם לשכם הלך כך ואחר

 שמתה אלא מרחל עוד בנימין אחרי שאוליד' וכו מפרך הנני ברכת תהיהי כי רוחך על יעלה

 אך, ההיא הברכה אחר מתרגשת תהיהי מיתתה בתיס אילו היה זה הלא כי. הענין ונתבטל

 אך ',כו מפרך הנני אותי ויברך כאשר כנען בארץ בלוז אלי נראה שדי אל הלא כי הוא כן לא

 קללת על, בשבילי כלומר רחל עלי מתהש מה היה ללוז הגיעי טרם שהוא מפדן בבואי ואני

 כבר הברכה בעת כי נמצא. מיתתה נגזרה מאז כי', כו יחיה לא היךואל את תמצא אשר עם

 הברכה יתהיה בנימין אחרי שתלד על שלא ודאי כן ואם. שמתה בזמן למות מעותדת תהיהי

 .כמדובר אלא

 

 ראשונה בטפה כי, מעשה במקום עליך מחשבתי ליחשב הבית עיקר תהיהי היא אם דבר ועל

 באומרם זו טענה לבטל פה פתחון לאחיך אין. אתה נולד תייוה רחל יתהישה דעתי יתהיה

 על שהוא אפרת בדרך שם ואקברה הלא כי, אינו זה גם כי. במחשבה כלל תלוי הדבר שאין

 יקרא למה יקשה שהלא. לשם עברם מדי רבןוהח בעת בניה על מבכה תהיה למען הדבור פי

 ודאי אלא. ממנה ישראל כל שכמעט לאה שם תקבר טוב טוב אדרבה והלא, בניה ישראל כל

 ושכל ראובן את בהוליד גם מחשבתי תהיהי ובזה, לבן עם עבדתי שעליה הבית עיקר שהיא

 ראובן תחת ליכנס בני עיקר אתה גם כן ואם, עיקר שהיא באופן, ממנה יהיו שאוליד מה

 .כאמור

  

ת ח ְרא ִיְשָרֵאל אֶּ ר ִמיבְ -ו י  האֵ -ֵני יֹוֵסף ו יֹאמֶּ  : לֶּ

ל ט ר יֹוֵסף אֶּ ראָ -ו יֹאמֶּ י ֵהם ֲאשֶּ ןנָ -ִביו ָבנ  ה ו   אלוהיםִלי -ת  םָבזֶּ ר ָקחֶּ י ו  -יֹאמ   : ֲאָבֲרֵכםָנא ֵאל 

םְוֵעיֵני ִיְשָרֵאל ָכְבדּו  י ֵבק ָלהֶּ ם ו ְיח  ק ָלהֶּ ֵגש ֹאָתם ֵאָליו ו ִיש  ל ִלְראֹות ו י  ן לֹא יּוכ   : ִמֹזקֶּ
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ל יא ר ִיְשָרֵאל אֶּ ְרָאה  יֹוֵסף ְרֹאה-ו יֹאמֶּ יָך לֹא ִפָלְלִּתי ְוִהֵנה הֶּ ת יםאלוהִתי אֹ ָפנֶּ ם אֶּ ָך-ג  ְרעֶּ  : ז 

ָפיו ָאְרָצהו יֹוֵצא יֹוֵסף ֹאָתם ֵמִעם ִבְרָכיו ו ִיְשּת   יב  : חּו ְלא 

ת יג ח יֹוֵסף אֶּ ם אֶּ -ו ִיּק  ִים בִ -תְשֵניהֶּ ְפר  תאֶּ ה בִ -יִמינֹו ִמְשמֹאל ִיְשָרֵאל ְואֶּ שֶּ  ִמיִמין ְשמֹאלֹוְמנ 

ֵגש ֵאָליו  : ִיְשָרֵאל ו י 

ת יד ח ִיְשָרֵאל אֶּ לְיִמינֹו ו יָ -ו ִיְשל  ת ע  ֹ -שֶּ ָצעִ ר ִים ְוהּוא ה  ְפר  תאש אֶּ לְש -יר ְואֶּ שֶּ -מֹאלֹו ע  ה רֹאש ְמנ 

ת ְבכֹוריָ -ִשֵכל אֶּ ה ה  שֶּ  : ָדיו ִכי ְמנ 

ת טו ְך אֶּ ר הָ יֹוֵסף ו  -ו ְיָברֶּ י ְלָפָניו א   אלוהיםיֹאמ  ְלכּו ֲאֹבת  ר ִהְתה   םאלוהיִיְצָחק הָ וְ ְבָרָהם ֲאשֶּ

ד ה ֹאִתי ֵמעֹוִדי ע  הה  -ָהֹרעֶּ זֶּ  : יֹום ה 

ְלָאְך  טז מ  ֹגֵאל ֹאִתי ִמָכלה  ת ָרע ְיָבֵרְך-ה  ְנָעִרים -אֶּ ם ְשִמי וְ וְ ה  י א  ִיָּקֵרא ָבהֶּ ְבָרָהם ֵשם ֲאֹבת 

ץ ב ָהָארֶּ רֶּ  : ְוִיְצָחק ְוִיְדגּו ָלֹרב ְבקֶּ

ְרא יֹוֵסף ִכי יז ל-יו י דָיִשית ָאבִ -ו י  ֹ -ְיִמינֹו ע  ע ְבֵעיָניו ו ִיְתֹמְך י  ר ִים ו ֵיר  ְפר  ִביו ְלָהִסיר אָ -דאש אֶּ

ל רֹאש לאֶּ -ֹאָתּה ֵמע  ִים ע  הרֹאש ְמ -ְפר  שֶּ  : נ 

ל יח ר יֹוֵסף אֶּ ְבֹכר-יֵכן ָאִבי כִ -ָאִביו לֹא-ו יֹאמֶּ ה ה  ל זֶּ  : רֹאשֹו-ִשים ְיִמיְנָך ע 

ם יט ְעִּתי ג  ְעִּתי ְבִני ָיד  ר ָיד  םלְ -הּוא ִיְהיֶּה-ו ְיָמֵאן ָאִביו ו יֹאמֶּ ָּקֹטן ְואּו ָדלהּוא ִיגְ -ָעם ְוג  ָלם ָאִחיו ה 

ְרעֹו ִיְהיֶּה ְמלֹא נּו ְוז  ל ִממֶּ  : גֹוִיםה  -ִיְגד 

הּוא ֵלאמֹור ְבָך ְיָבֵרְך ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ְיִשְמ  כ יֹום ה  ִים ְוִכְמ ְכאֶּ  והיםאלָך ו ְיָבֲרֵכם ב  ם ְפר  ה ו ָישֶּ שֶּ נ 

ת ִים ִלְפנֵ -אֶּ ְפר  האֶּ  : י ְמנ שֶּ

 

  :לב לשים ראוי

 . בפניו שהזכירם אחר אלה מי שאמר הלז ההתנכרות הוא מה. א

 , ישיבתו ראש היה שאפרים( ג ב רבה ויקרא) ל"רז אמרו וגם

 . לפניו ותלמיד בית כבן אתו שגדל אמרו וכן

 . לו חידש מה הם בני יוסף השיב ומה

 לומר( ח מח בראשית יונתן תרגום) ל"רז והוצרכו ,בזה אלוהים לי נתן אומרו ענין מה. ב

 . כתובה שטר לו שהראה

 . לברכם אליו יגשו קראם לא ולמה, אלי נא קחם אומרו. ג

 . אביו כמאמר יוסף לקחם לא למה. ד

 אל עתה צורך מה, להם וינשק להם חיבק אם כי אותם בירך לא למה אליו כשהגישם. ה

 . וחיבקם נשקם הברכה שתחת ואברכם אומרו שכח האם, וחיבוק נישוק

 וירא מצרימה יעקב רדת בעת רק אלה דבריו יצדקו לא כי, פללתי לא פניך ראה אומרו. ו

 מה כל אליו ידבר טרם, לבקרו בניו עם בבאו או ',כו פללתי לא פניך ראה יאמר אז, אליו

 . שלמעלה

 . שיברכם שם הניחם ולא ברכיו מעם אותם הסיר למה. ז

 . יוציאם ולא כראוי יתקנם או
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 . ההיא בעת צורך לבלי ההיא ויהוההשתח ענין מה. ח

 שמאל נגד תהיה יוסף ימין כי ידע לא מי', כו מנשה ואת' כו בימינו אפרים את אומרו. ט

 . בפנים פנים בהיותם אביו ימין נגד ושמאלו אביו

 את וישם מקומם את החליף ולא זו על זו ידיו הרכיב למה, ימינו את ישראל וישלח באומרו. י

 . בשמאלו מנשה ואת' כו בימינו אפרים

 שאינו חשב אם כי שכל שלא נראה שאדרבה ,הבכור מנשה כי ידיו את שכל אומרו. יא

 . הבכור

 והכל הנערים את יברך אמר כן כי, הנערים את לומר לו שהיה ,יוסף את ויברך אומרו. יב

, אביהם את כמברך הוא בניו את שבברך הוא ואם. יוסף את שבירך יאמר ואיך, עליהם ידבר

 . אביהם יבורך מברכתם כי נודע ומאליו, הנערים את ויברך יאמר

 את יברך' כו אותי הרועה אלוהיםה לומר לו והיה, מלאךב םייומס היםואלב שמתחיל .יג

 . המלאך יזכיר להימתח או, הנערים

 . פעמים זה היםוהאל הזכירו וגם

 '. כו המלאךמ מתחיל הענין כי רהיגז מהם אחד בשום שאין ועוד

 . מלאך ידי על יברכם ולא, הנערים את יברך אלוהיםה אמר לא למה וגם

 . הרועה אמר ובו, התהלכו באבותיו אומרו. יד

 . רע מכל אותו שגאל מה רק זה ולא זה לא אומר אינו הנערים ובהזכיר

 . שמם נקרא ישראל בכל גם הלא כי, אבותיו ושם שמו בהם הקרא ענין מה. טו

 . ויצחק אברהם הם אבותיו כי ידע לא מי. טז

 . מיותר שהוא הארץ בקרב אומרו. יז

. ברכתו כל יברך טרם ידיו הרכיב מאז מיחה ולא כה עד שתק למה ',וכו יוסף וירא אומרו. יח

 גדולת נגד ארץ דרך ואינו, עשית טוב לא כי אבי כן לא כאומר שנראה ,אבי כן לא אומרו. יט

 או עשה בכוונה אם יגלה אביו ואז', כו ימינך שים הבכור זה כי אבי לא יאמר והראוי, יעקב

 . בשגגה

 . עתיד לשון ישית אומרו אל לב נשית גם

 מנשה ראש על' כו אביו יד ויתמך יאמר די והיה, מיותר שהוא אביו אל יוסף ויאמר אומרו. כ

 '. כו אבי כן לא ויאמר

 . ידעתי בני ידעתי אומרו כפל. כא

 . שתיהן בין בני ואומרו

 תלונת היא זאת הלא כי ',כו לעם יהיה הוא גם באומרו הבכור הקטינו אל טעם נותן איך. כב

 . ראשו על ימינו שית ידי על ממנו גדול אפרים יהיה למה יוסף

 . תהיהי ההוא ביום שלמעלה ברכה גם הלא כי ,ההוא ביום ויברכם אומרו. כג

 . צורך ולבלי הבנה משולל שהוא ,מנשה לפני אפרים את וישם אומרו. כד

 .הגדול על הקטון בברכת להגדיל שכיוון יעקב ראה מה הדבר עיקר על .כה
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ת ח ְרא ִיְשָרֵאל אֶּ ר ִמיבְ -ו י  האֵ -ֵני יֹוֵסף ו יֹאמֶּ  : לֶּ

 והיו ואחאב ירבעם מהם לצאת שעתידים יעקב שצפה( ו ויחי תנחומא) ל"רז אמרו הנה אמנם

 כי שראה לומר ',וכו יוסף בני את ישראל וירא יאמר דרכם לפי, כן על. לברכה םייראו בלתי

 אנשים לצאת יתעתדו אביהם יוסף מפאת לא כי ספק ואין, הוא צדיק כי יוסף בני הם הנה

 כלומר אלה מי שאל כן על. כשרים בלתי עצמם מצד הם אולי חש כן על, צדיקים בלתי

 :רעים אם הם הטובים

 

ל ט ר יֹוֵסף אֶּ ראָ -ו יֹאמֶּ י ֵהם ֲאשֶּ ןנָ -ִביו ָבנ  ה ו   אלוהיםִלי -ת  םָבזֶּ ר ָקחֶּ י ו  -יֹאמ   : ֲאָבֲרֵכםָנא ֵאל 

, מעכבת חלאה שתראה ומה, הם צדיקים כי אלי דומים בני כלומר הם בני ואמר יוסף והשיב

 ערות כי מקומות מיתר יותר הזאת טמאה אדמה במקום בזה אלוהים לי נתן כי על יהיה

 ומצרים, אברים לה יש הארץ כי( קמח רמז מקץ ילקוט) ל"ז חכמינו שאמרו כמו. היא הארץ

 והוא '.וכו אלי נא קחם ליוסף יעקב אמר כן על. המקום טומאת חלאת בם ודבקה ערותה היא

  :דברים בשני להכינם ראה כי

. מיעקב ברכה לקבל מוכנים להיות יושפעו ובקיחתו, אתו ה' באשר בידיו יוסף אליו שיקחם. א

 למה כי והוא. אביהם יוסף בהשתלשלות אליהם ברכה להריק ןויכו יברכם שכאשר .ב

 להריק התחכם כן על, ממנו לקבל יוכנו הדרך ואיזה, ממדרגתם מאד גדולה יעקב שמדרגת

' כו יוסף את ויברך אומרו וזהו נוריצ דרך כמריק, אביהם יוסף בהשתלשלות ברכה להם

 .ד"בס אויב כאשר

 

 אליו יוסף שיקחם הוא ברכה לקבל להכינם שאמר הראשון הדבר הנה כי, הענין אל ונחזור

 בם תשפיע כי תכינם, םיבידי אותם קחתך יד שעל ואברכם אלי נא קחם אמר זה ועל, בידיו

 .ואברכם אלי נא קחם וזהו, שאברכם ידך על יוכנו שפע

 

ן י ֵגש ֹאָתם אֵ  ְוֵעיֵני ִיְשָרֵאל ָכְבדּו ִמֹזקֶּ ל ִלְראֹות ו י  ם ו ְיח  ִיש  ו  ָליו לֹא יּוכ  םק ָלהֶּ  : ֵבק ָלהֶּ

 אמר אז. צדיקים שהם באומרי לי האמין לא אולי, אמר, לקחתם שהצריכו בראותו יוסף והנה

 כמפורש, אמות בטרם ואראנו אלכה אמר צדיק תיייה אם אבי בהסתפק הנה בלבו יוסף

 שהיו הראשונים חסידים דרך כי והוא. אני צדיק אם להכיר בפני להסתכל שרצה למעלה

 אמר ואז, בפניו שיסתכל יוסף אליו וירא כן שעל, רע ואם טוב אם איש כל בפרצוף מכירים

 יוסף אמר כן על. חי נקרא צדיק עודך כי בפניך והכרתי פניך את ראותי אחרי הפעם אמותה

 כבדו עיניו כי על רק יהיה לא אך, צדיקים הם אם לדעת אלו בפני מסתכל אינו שאבי זה מה

 וזהו, בם שיסתכל אליו הגישם עשה מה כן על. הרבה בקרוב לא אם לראות יוכל לא מזוקן

 שיוכל אליו אותם ויגש ולפיכך, בפניהם לראות יוכל לא מזוקן כבדו ישראל ועיני אומרו

 לבלתי וגם, ליוסף מאמין היה שלא באומר יבושו לבלתי יעקב עשה מה ואז. בפניהם להביט
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 ידי על למען להם וישק כן על. יוסף עם מגודלים היותם עם חושדם שהיה בפניהם הראות

 של מראה. בעצם. בפניו להביט אחד כל פני אל קרובות עיניו יהיו, אחד כל של בפיו פיו קרב

 נוסף. להביטם יוסיף עד בכשרותם מסתפק שהיה ולא, לפניו חביבים להיותם כיוון וחבק נשק

 פה אל פה בנשוק נפשותם עם נפשו יעקב בדבק, מה בצד להכינם עייס דרכו פי שעל זה על

 הוא וחיבוק נישוק כוונת כל כי השירים שיר בביאור באורך אצלנו ככתוב. בחבוק גופו עם וגופו

 רוחא לאדבקא הוא הנישוק כי אומר הזוהר בספר וכן. לאחדים כגופך וגופי כנפשך נפשי לומר

 .ברוחא

 

ל יא ר ִיְשָרֵאל אֶּ ְרָאה  יֹוֵסף ְרֹאה-ו יֹאמֶּ יָך לֹא ִפָלְלִּתי ְוִהֵנה הֶּ ת יםאלוהִתי אֹ ָפנֶּ ם אֶּ ָך-ג  ְרעֶּ  : ז 

 לומר' כו פניך ראה ואמר ענה אז. הם צדיקים כי וירא פניהם אל יעקב עיני קרבו כי ויהי

 תייה חי שאם בשכלי דן תיייה לא, תייה מת או חי אם בשכלי דן תיייוה כנען בארץ תיייכשה

 במצרים נתקלקלו כי באומרי, מאתי בלכתך לך שהיו היםואל צלם של הראשונים פנים לך יהיו

 ייל משבח אני בניך בפני עתה שראיתי במה והנה. ללתייפ לא[ אומרו וזהו] מהיז מקום שם כי

 ראה אומרו וזהו. כמוך צדיקים כלומר זרעך את גם בפניהם אלוהים אותי הראה כי ואומר

 :אותך ראה אמר שלא וזהו. מאתי בצאתך לך שהיו פניך

 

ָפיו ָאְרָצה יב חּו ְלא   : ו יֹוֵצא יֹוֵסף ֹאָתם ֵמִעם ִבְרָכיו ו ִיְשּת 

 אותם אביהם קיחת ידי על הכנה צריכים היו צדיקים היותם עם כי, מברכם היה לא עדיין והנה

 אם כי לקחם לא כה עד והוא. זולתה בהילס או, אביהם כמאמר במצרים לידתם היות מצד

 אחד לעשות אני צריך דברים שני הנה בלבו יוסף אמר כן על. בפניהם שיביט בלבד הגישם

 אותם להכין, ידי על לקחתם צריך וגם, שבשרני צדקתם בשורת על לאבי טובה להחזיק

 לפניו להחזירם כך אחר אותם קחת למען ברכיו מעם אותם יוסף ויוצא כן על. לברכם ולסעדם

 בשורת על טובה כמחזיק ארצה לאפיו והוהשתח יקחם וטרם. להתברך כך ידי על שיוכנו

 .בניו צדקת

 

ת יג ח יֹוֵסף אֶּ ם אֶּ -ו ִיּק  ִים בִ -תְשֵניהֶּ ְפר  תאֶּ ה בִ -יִמינֹו ִמְשמֹאל ִיְשָרֵאל ְואֶּ שֶּ  ִמיִמין ְשמֹאלֹוְמנ 

ֵגש  : ֵאָליו ִיְשָרֵאל ו י 

 הכנה מקבלים מיוסף לקחםיה ידי שעל זה לפי והנה. כאמור להכינם 'וכו יוסף ויקח כך ואחר

 כיוון בשמאלו מנשה ואת בימינו אפרים את יוסף בקחת כי לומר מקום היה, להתברך ושפע

 לזה, בשמאלו שלקחו במנשה כן שאין מה, בימין לקחו כן על כי באפרים יתר שפע להשפיע

 שהוא למה רק יותר בו להשפיע היה לא בימינו אפרים את שלקח מה כי, הוא כן לא כי אמר

 מנשה את לקח ואשר. אותו בקרבו ימינו שלעומת אביו בשמאל אותו לשים, ישראל משמאל

, מיותר שנראה שניהם את אומרו וזהו. ישראל לימין אולשיב רק, הכנתו למעט לא בשמאלו

 שניהם יהיו למען לזה קרוב או. זה על לזה להעדיף ולא כאחד להשוותם רק כיוון לא כי, לומר
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 ושמאל ימין יהיו למען', וכו מנשה ואת ישראל לשמאל אושיב בימינו אפרים את לקח ויםוש

 .תמים יהיו ויחדו אחד בכל

 

ת יד ח ִיְשָרֵאל אֶּ לְיִמינֹו ו יָ -ו ִיְשל  ת ע  ְפר  -שֶּ ָצִעיר רֹאש אֶּ תִים ְוהּוא ה  לְש -ְואֶּ שֶּ -מֹאלֹו ע  ה רֹאש ְמנ 

ת ְבכֹוריָ -ִשֵכל אֶּ ה ה  שֶּ  : ָדיו ִכי ְמנ 

 שנלקח יותר אפרים הוכן כן על, הברכה בם תחול יוסף הכנת שכפי למה כי, לו והוש לא אך

  '.וכו ימינו את ישראל וישלח וזהו. ימינו יד בו שלח הכנה יותר שהרגיש ובמקום, יוסף בימין

 

 היה טוב וטוב עקלתון דרך ידיו ירכיב למה אפרים בברכת להפליג רצה אם תאמר ושמא

 כך בעשותו כי לומר 'כו ידיו את שכל אמר לזה, לשמאלו מנשה ואת לימינו אפרים את יעביר

 להיותו כי, שעשה מה עשה ובהשכלה, ממנו נעלם ולא הבכור מנשה כי, ידיו את והחכים שכל

 לכל שהיה באופן. ישראל שמאל לצד שיהיה כן גם יגרע ולא, שמאל יד ראשו שעל לו די בכור

  :בחינות שתי אחד

 , ראשו על ימינו שמאלו לצד אשר

 .ימינו בצד הוא ראשו על השמאל ואשר

 

ת טו ְך אֶּ ר הָ יֹוֵסף ו  -ו ְיָברֶּ י ְלָפָניו א   אלוהיםיֹאמ  ְלכּו ֲאֹבת  ר ִהְתה   םאלוהיִיְצָחק הָ וְ ְבָרָהם ֲאשֶּ

ד ה ֹאִתי ֵמעֹוִדי ע  הה  -ָהֹרעֶּ זֶּ  : יֹום ה 

 לברך כיוון יעקב קדושת מגדולת ברכה לקבל כח להם יהיה שלמען שאמרנו השני הדבר ועל

. גדולה ברכה בם תשתלשל יוסף יד על למען בעצם הברכה שפע לקבל יוכנו למען יוסף את

 הם והנערים, יוסף על הוא אתה בוייר כי ,הנערים את יברך אומרו והוא .יוסף את ויברך זהו

 .ברכתם תגדל אביהם השתלשלות יד שעל בניו

 

 וכן. רהיגז ובלי 'כו היםוהאל שאמר הזאת ההקדמה כל אל לב נשית ,הברכה ענין אל אוולב

' כו אלוהיםה אמר לא כי, רהיגז ובלי אחרת הקדמה היא 'וכו הרועה היםוהאל כך אחר אומרו

 שהיה למה כי יהיה אך'. כו יברך' כו המלאך ואמר כך אחר התחיל אם כי הנערים את יברך

 בשם ברכם שלא יקפידו פן וחש ',וכו הגואל המלאך באומרו המלאך ידי על לברכם חפץ

 הן לומר ',וכו אשר היםוהאל ואמר הקדים כן על. היםוהאל לך ויתן מאביו הוא נתברך כאשר

', וכו מטל היםוהאל לך ויתן( כח כז בראשית) א"כד היםואל בשם נתברכתי אני הנה כי אמת

' כו אותו ויברך יעקב אל היםואל וירא וכן(, ט לא בראשית' )כו מקנה את היםואל ויצל וכן

 התהלכו אשר היםוהאל הנה כי והוא, בהדרגה הם הדברים כל הנה אך(. א כח בראשית)

 בו שנאמר אברהם שבין שההפרש( יא ל רבה בראשית) ל"רזמ שידענו מה והוא', וכו

 סעד צריך היה לא אברהם כי, הוא, נח התהלך היםוהאל את בו שנאמר לנח לפני התהלך
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 ברוב יעקב והנה. קונו את לעבוד וימשיכנו ירענו יתברך הוא צריך היה נח אך, לתומכו

 . נח דתימ רק אבותיו דתימ עצמו אל חסיי לא ותנותווענ

 

 סעד צריכים היו שלא לפניו אבותי התהלכו אשר הוא היםוהאל הנה אמר ,הענין אל אוונב

 גם כן על. לצדקי ומסעדני ומנהיגני אותי הרועה הוא אלוהיםה רק, כן לא אני אך. לתומכם

 יגרעו אלה גם כן, מאבותי אחת מדרגה גרעתי כאשר הנה, אלוהים בשם נתברכתי שאני

  - אם כי, אותי המברך אלוהים בשם להתברך יזכו לא ולכן, ממני אחת מדרגה

 

ֹגֵאל ֹאִתי ִמָכל טז ְלָאְך ה  מ  ת ָרע ְיָבֵרְך-ה  ְנָעִרים -אֶּ ם ְשִמי וְ וְ ה  י א  ִיָּקֵרא ָבהֶּ ְבָרָהם ֵשם ֲאֹבת 

ץ ב ָהָארֶּ רֶּ  : ְוִיְצָחק ְוִיְדגּו ָלֹרב ְבקֶּ

 לישראל רחמים יתברך בהזכירו הנה כי והוא אבותי ושם שמי בהם יקראש מברכם אני ועוד

( ד לו רבה ויקרא) ל"רז אמרו והנה'. כו יצחק בריתי את ואף יעקב בריתי את וזכרתי נאמר

 ולכאורה. שלמה טתוימ כי, ביעקב אף שאין מפני, ביעקב ולא אף כתיב ויצחק באברהם למה

 ספק אין אך. אף בו יצדק ואיך ראשון נזכר הלא כי, אף ביעקב אין למה שאלה זו מה כי יקשה

 טתוימ יתהיה כי והשיב. אף ביעקב היה שלא באופן הסדר נהפך למה השאלה היא זאת כי

 זכות עליכם בזכרי אם הנה כי אתכם אהבתי ראו יתברך הוא שאומר הענין ויהיה. שלמה

 יש אחד בכל כי על, עליכם רחמים אתמלא לא מיצחק או מאברהם מתחיל תיייה אבותיכם

 לאף מקום ויהיה, עשו ומזה ישמעאל ממנו יצא זה כי, בעצם רחמים שפע להרקת מה עיכוב

, רחמים לעכב בו פה פתחון ואין, שלמה טתוישמ להיתח יעקב בריתי את וזכרתי אך. לקטרג

, קטרוג שום יעכב ולא, אזכור אף בו שיש יצחק את כך אחר בהזכיר גם, בו החילי ידי על ואז

 את וגם, תרוחמו מיצחק גם ואז, לכבות יוכלו לא רבים ומים להיתח יעקב זכירת קדם הלא כי

 גם יעקב הזכרת אחר כי יאמר, ל"רזכ אף נפרש שלא וגם'. וכו אזכור כך אחר אברהם בריתי

 אמר ולא אף בלשון מדאפקיה אלא, ל"רז דעת יהיה וכן. אברהם ברית וכן תועיל יצחק ברית

 . העיכוב רמז גם

 

. משמי יתחילו האלו הנערים על שמנו קראישבה מברכם הנני יעקב אמר, הענין אל אוונב

 .אבותי ושם כך ואחר, אף בי שאין, להימתח שמי בהם ויקרא וזהו

 

 עונות כשיהיו יתברך הוא עדיי מאשר, המקום לפני זכרםיבה אלה שני שיעדיפו אברכם ועוד

 אפרים על אבותי שם קראיבה[ אבל. ]יצחק מזכיר יעקב אחר שם כי. ויגלו ישראל כללות לכל

 להיתח שיהיה ,ויצחק אברהם אם כי, מיצחק אחרי יתחילו לא שמי הקרא אחר, לבדם ומנשה

 גדולה כך כל הטובה לעכב ישמעאל חלאת אין כי, דברים שני על, יצחק כך ואחר אברהם

 אל חסיישמת מי כך ואחר. לאברהם חסד כי וגם תשובה ישמעאל עשה בסוף כי, עשו כשל

 .ויצחק אברהם וזהו. חסד זכירת אחר זכותו זכירת תהיה והדין הרוגז
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 על הוא הדגים בוייר בתיס כי בתםימס ולא. הדגים בוייר בחינת להם תהיה כי לרוב וידגו וגם

. בהם הכל עיני שם אשר הארץ בקרב בהיותם ירבו אלו אך, הבריות מעיני מכוסים היותם

 עצמו שם היה יוחנן רבי( א כ ברכות) בגמרא וכן, אנשא בני בגו המתרגם שאמר למה גם ומה

 שהוא לרוב וידגו הכתוב ושיעור. הוה דיוסף שמזרעא באומרו בו מסתכלים הכל שהיו במקום

 .רואם אין כי על שהוא הדגים הפך הארץ בקרב יהיו אלו אך, בוייהר בחינת על

 

ְרא יֹוֵסף ִכי יז ל-יו י דָיִשית ָאבִ -ו י  ֹ -ְיִמינֹו ע  ע ְבֵעיָניו ר ִים ו ֵיר  ְפר  יר ָאִביו ְלָהסִ -דו ִיְתֹמְך י  אש אֶּ

ל רֹאש לאֶּ -ֹאָתּה ֵמע  ִים ע  הרֹאש ְמ -ְפר  שֶּ  : נ 

 יתירה ברכה אפרים את לברך רק, ברכתם השוות לבלתי יעקב שכונת חשב להימתח הנה

 כן על, אפרים על ימינו נותן היה כן ושעל, מאחיו וראוי מוכן יותר שהיה ראה כי, מנשה על

 ואהובהש שניהם הנערים את יברך ואמר דתםימ הושהשו בראותו אך. מיחה ולא שתק

, הבכור מנשה את יותר להכין יוסף שרצה יעקב לב על שעלה חשב כי .בעיניו וירע אז, אחת

  - אמר כן על. עליו ימינו נתן כן ושעל, יעקב לשמאל לו ובא בימינו ולקחו

 

ל יח ר יֹוֵסף אֶּ לזֶּ -יכִ ֵכן ָאִבי -ִביו לֹאאָ -ו יֹאמֶּ ְבֹכר ִשים ְיִמיְנָך ע  ֹ -ה ה   : אשֹור

 .לימינך אולשיב בשמאלי שלקחתיו הבכור זה כי אבי כן לא

 

ם יט ְעִּתי ג  ְעִּתי ְבִני ָיד  ר ָיד  םלְ -הּוא ִיְהיֶּה-ו ְיָמֵאן ָאִביו ו יֹאמֶּ ָּקֹטן ל ְואּוהּוא ִיְגדָ -ָעם ְוג  ָלם ָאִחיו ה 

נּו  ל ִממֶּ ְרעֹו ִיְהיֶּה ְמלֹאִיְגד   : גֹוִיםה  -ְוז 

 אלו. העתיד את ידעתי גם, הבכור זה כי[ ידעתי]', וכו ידעתי בני ידעתי ויאמר אביו וימאן

 לע ממנו יגדל הקטן אחיו ואולם, ימיני בצד הוא כי על 'וכו לעם יהיה הוא גם הלא כי תחוש

 יךוצר, יהושע והוא םיהגוי מלא יהיה וזרעו הנה כי, גדול עזר צריך הוא וגם. עליו ימיני היות

 .הארץ בכיבוש ועצומים רבים םיגוי כנגד שיוכל ברכה

 

 אל טעם לתת בא בעצמו הכתוב כי והוא. עתיד לשון ישית כי אומרו אל לב בשום, יתכן עוד

 ישית כי יוסף וירא הנה כי, אחת. היו הדרגות שלשה הנה כי ואמר, מאז יוסף מיחה שלא מה

, אפרים ראש על אותה לשית בא כי בראות אפרים ראש על ימינו שומו מטרם שהוא אביו

. יכול ולא אותה להסיר' כו ויתמוך ראשו על אותה שת כאשר כך אחר וכן .בעיניו וירע מאז

 כלומר אבי כן לא ואומרו. כמתמיה להזכירו אבי כן לא לו אמר אז, לו והוש לא כי וכראותו

 כתונת בקנאת אחי ובין הצעיר ביני קנאה ששמת, אבי שאתה במה, אבי היה כן לא האם

 יהיו באופן ראשו על עתה ימינך שים לפחות הבכור זה כי. בני בין קנאה תשים ולמה, הפסים

 אינו אבי אומרו ובזה. מנשה על תשימנה מעט עוד אפרים על אותה שמת כה עד כי, תמים

 .מיותר
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 שנית ישוב בל אחיו לבין בינו קנאה שם אשר ענין לאביו להזכיר יוסף רצה כי הענין ושיעור

 הקדים כן על, אשמתם שמזכיר ואביו אחיו לעיני כעשן תהיה זו זכירה והנה. עתה גם לעשות

, ושתק בעיניו רע היה' וכו ישית כי ראה מאז כי, סבל כבר הנה כי בזה יוסף יאשם אל ואמר

 אבי כן לא לאביו ויאמר אז. עוד לסבול יכול לא אז. לו והוש ולא' וכו ויתמוך כן אחרי וגם

 .כמדובר לך קרה

 

 אחיו אך ,הבכור זה כי ידעתי וגם, בני שאתה במה לך שאירע מה בני ידעתי לו והשיב

 ראש שהיה( ג ב רבה ויקרא) ל"רז מדברי כנודע, משלמותו מעצמו כלומר ממנו יגדל הקטן

 שיצא םיהגוי מלא יהיה זרעו וגם. קנאה אין ניכר כשרותו להיות כן ועל. יעקב של ישיבה

 מלא אומרו שהוא( א כה זרה עבודה) ל"ז שאמרו כמו, בגבעון שמש שמעמיד יהושע ממנו

 .להגדילו לו עומדת זכותו ומעתה. הארץ בכל שמעו שיצא םיהגוי

 

הּוא ֵלאמֹור ְבָך ְיָבֵרְך ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר ְיִשְמ  כ יֹום ה  ִים ְוִכְמ ְכאֶּ  והיםאלָך ו ְיָבֲרֵכם ב  ם ְפר  ה ו ָישֶּ שֶּ נ 

ת ִים ִלְפנֵ -אֶּ ְפר  האֶּ  : י ְמנ שֶּ

 מקרה שקרה ולא, הגדולה לו נתן כשרותו שעל, הוא כן כי מעידה התורה, יוסף דעת ולהפיס

 לו נעשה כשרותו על כי והראיה. יוסף מימין לו שבא לשמאל מנשה שהיה יעקב שחשב

 הקודמת הברכה זולת כי ,לאמר ההוא ביום ויברכם הלא כי, מקרה שקרה ולא הזה היתרון

 שמהיום לאמר ההוא ביום רק העתיד על שאינה אחרת ברכה ברכם גם, העתיד על שהיא

 כי לאמר ישראל יברך בך, והיא. מלאך בשם ולא אלוהים בשם וגם. אחד בשווי תאמר ההוא

 הברכה ובאותה. וכמנשה כאפרים אלוהים ישימך לו שיאמר ידידו את או בנו את איש כשיברך

 כי, בכם אמר ולא, אחד שניהם כאילו בך לומר יחדם ואדרבה, שמאל ולא ימין לא היה לא

 . כיוון להשוותם

 

 ועם. וכאפרים כמנשה אלוהים ישימך אמר שלא מנשה לפני אפרים את וישם זה כל ועם

 להיתח הזכיר יעקב זה כל ועם, אפרים או להיתח מנשה יאמר אם יודע מי המברך כי היות

 אם כי, יעקב בבחירת זה אין כי אומר הוי לכן. להשוותם עתה כוונתו היות עם אפרים את

. למנשה תמיד והקדימו, יעקב של בפיו לשים הדבר יצא ה'מ אפרים של ותורתו כשרותו שעל

 .והגדילו ימינו יד עליו נתן כן שעל הקודם אל ראיה יוקח ומזה

 

ר  כא לו יֹאמֶּ ם ְוהֵ יֹוֵסף ִהנֵ -ִיְשָרֵאל אֶּ לִשיב אֶּ ה ָאֹנִכי ֵמת ְוָהָיה ֱאֹלִהים ִעָמכֶּ ם אֶּ ץ -ְתכֶּ רֶּ אֶּ

ם  : ֲאֹבֵתיכֶּ

ל כב ד ע  ח  ם א  ִּתי ְלָך ְשכֶּ יָך ֲאשֶּ -ו ֲאִני ָנת  חֶּ ד ָהֱאֹמִר א  ְחִּתי ִמי  ְר ר ָלק  ְש י ְבח   :ִּתיִבי ּוְבק 

 

http://www.daat.ac.il/
http://www.daat.ac.il/


 763                    אתר דעת    *      רבי משה אלשיך     *    תורת משה*     פירוש     בראשית חלק בספר    

 

 היה שאחריו פסוק וגם. לבדו ליוסף ולא בניו לכל לומר ראוי היה זה פסוק הנה כי יקשה הלא

 בלתי יראו אלו פסוקים שני וגם. ירושתו לו הייתהנ מאתו כי שידעו אחיו כל בפני לאומרו ראוי

 .כלל מקושרים

 אנכי יעקב אל יתברך מאמרו בהזכיר והוא. בניו בין שלום לשים רצה סילוקו טרם כי ואפשר

 אל, יתברך הוא לו אמר כי והוא(. ד מו לעיל' )וכו ישית ויוסף עלה גם אעלך ואנכי עמך ארד

 הלא, אליה המרכבה יהיה ומי, מהםיע שכינה למצרים גלו הלא כי, מצרימה ברדתך תצר

 גם אתם היה כן על כי. בניך את עלה וגם, אעלך ואנכי, מצרימה עמך ארד אנכי כי. אתה

 השכינה אל אחרי מרכבה יהיה מי אותי בהעלותך לו אומר ולבל. בגלות בהיותם מעתה

 יהיה והוא מקומך ימלא כי', כו ישית יוסף כי הוא הלא. בניך את עלה גם םיייתק עד, שמה

 יצא ה'מ הלא כי, מצרימה מכרוהו כי אחיו על יוסף לב יהיה לבל פה יאמר וזה. אליה מרכבה

 יוסף אל כי כלומר ,יוסף אל ישראל ויאמר אומרו וזהו. השכינה אל מרכבה יהיה למען הדבר

 והיה המערה אל מכאן ועולה מת אנכי הנה אמר כי והוא. כולל בלשון שמדבר גם הדבר נוגע

 את ה' ויהי א"כד - עמך היה מאשר ידעת והלא כלומר. בגלות מכםיע השכינה הוא אלוהים

, במצרים עמכם אלוהים היות ידי ועל. עליך ששורה שהוא, עמכם אלוהים והיה שאומרי יוסף

 . בשכם שם נצטערת כן ועל. מעתה מכםיע היא כן על כי' כו אתכם והשיב כי ימשך

 

 

  כן על

ל כב ד ע  ח  ם א  ִּתי ְלָך ְשכֶּ יָך ֲאשֶּ -ו ֲאִני ָנת  חֶּ ד ָהֱאֹמִר א  ְחִּתי ִמי  ְר ר ָלק  ְש י ְבח   :ִּתיִבי ּוְבק 

 

[ תחוש אל. ]מחלקם שכם את מחסר שאני אחרת קנאה מיד תהיה בזה הלא כי תאמר ושמא

 :ובקשתי הבחרבי לקחתי הלא כי תהיהי להם לא הלא כי

 

 אל אמר. בסמוך בניו לברכת קודם כאמור, הארץ בנחלת לו שנתן שנים פי דבר על ,יאמר או

 גלויה ולא טמירתה מתנתא היא כי אחד. בדין עולה אינה זו מתנה הלא כי אלי תאמר

 . ובינך ביני רק ומפורסמת

 

 האחד על כן על. כבמוחזק בראוי שנים פי נוטל הבכור ואין שלי אינה הארץ עדיין הלא כי ועוד

 גלויה להיות צריכה מתנתי שאין, מיתה מחמת מצווה ונמצאתי מת אנכי הנה אמר

 כלומר ,אבותיכם ארץ אל אתכם והשיב עמכם אלוהים והיה אמר השנית ועל. ומפורסמת

 לנותן ולא שמה אתכם שמשיב רק לכם אלוהים ואין, מעתה שלהם אבותיכם ארץ היא כבר

 .מחדש
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 מה כל כי, הוא כן לא כי, אחיך לך שעשו מה על הוא שנים פי לך שניתן מה כי תחשוב ואל

 ארץ אל אתכם והשיב וזהו. למעלה כמדובר לכם הוא ה'מ האבות שלשה ארץ שהיא

 לך שעשו על שהוא אחיך על זהו אחד שכם לך נתתי משלי ואני אך, שלשתנו של אבותיכם

 'כו לקחתי אשר היא לי כי משלי מתנה רק, בנחלה שנים פי טולישת מה לא אך, שם אחיך

 .לבדי שלי שהיא
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  מט פרק

 

ל א ֹ -ו ִיְקָרא י ֲעֹקב אֶּ רָבָניו ו י ם ֵאת ֲאשֶּ ִגיָדה ָלכֶּ ר ֵהָאְספּו ְוא  ְת -אמֶּ ֲחִר כֶּ ִיְקָרא אֶּ ָיִמיםם ְבא   : ית ה 

לִהָּקְבצּו  ב םיִ -ְוִשְמעּו ְבֵני י ֲעֹקב ְוִשְמעּו אֶּ  : ְשָרֵאל ֲאִביכֶּ

 

 בני לא מזכיר אינו אספויה וכשאומר. הלשון שנוי ואל וקבוץ אסיפה כפל אל לב לשים ראוי

 . ישראל ובני יעקב בני אומר קבצויה וכשאומר, ישראל בני ולא יעקב

 . ישראל בניב ואחד יעקב בבני אחד ,שמעו פעמים זה ואומרו

 . מיותר הוא אביכם אומרו וכן

 . עצמו בפני ואחד אחד כל עם אם כי מדבר אינו כך ואחר, וקיבוץ האסיפה המה מה ועוד

 מה אומר אינו ובקבוץ ,אותם יקרא אשר את שהוא עליהם ידבר מה אומר באסיפה כי ועוד

 .ממנו ישמעו

 

  :דברים שני( ד - ג צח רבה בראשית) ל"רזמ קבלנו הנה אך

 . ממנו ונסתם הקץ את לגלות יעקב בקש כי אחד

 ה' ישראל שמע וענו' כו פיסול ושלום חס בכם יש שמא לבניו אמר סילוקו שבשעת שנית

 '. וכו כבוד שם ברוך ואמר הזקן וענה' וכו הינוואל

 

. ימיו כל וןוע בהם ראה שלא מה בכם פיסול יש שמא לומר ראה מה לב נשית דרכינו פי ועל

 על הוא קבוץ כי, לקבוץ אסיפה בין הפרש יש הנה כי והוא. בכתובים נרמז זה שכל ויתכן

 בלתי על גם תאמר ואסיפה. ישראל דחיינ מקבץ יקבצנו ישראל מזרה א"כד, הרבה נפרדים

 '. וכו איש שבעים לי אספה א"כד, יחד מתאספים הרבה רחוקים

 

 כי, הרבה בקרוב סוד ונמתיק האספו ויאמר בניו את ויקרא הקץ את לגלות יעקב בקש והנה

 לומר הוצרך לא ובזה '.כו יקרא אשר את' כו ואגידה אומרו וזהו, בלחישה הנאמר דבר הוא

 אך. הגון בלתי דבר בהם היות חשש לא כי, להבחין צריך אין כי ישראל בני או יעקב בני

 חזר כן על. ממנו נסתם כן ועל בניו בקצת פיסול יש אולי אמר אז, ממנו נסתם כי בראותו

 אנשים יהיו כי כנודע, מזה זה וגם, ממני באיכות אתם רחוקים אולי לומר 'כו הקבצו ואמר

 יותר מזה זה נפרדים בעולם ואין, וכיוצא ועשו כיעקב רשעים וקצתם צדיקים קצתם אחים

 . מטמא טהור יתן מי כי, מהם

 

 בבני שהיה דרך על האמונה בענין בבניו פיסול היה אם ספק יעקב רוח על בעלות כן ועל

 לומר הקבצו אמר זה חששא על כן על. בעצם יחשבו לנפרדים כן שעל ויצחק אברהם
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 נקראים צדיקים כשישראל כי והוא. יעקב לבני חסיםייהמת ושמעו הקבצו וזהו. אלי התקרבו

, יעקב קראת אותי ולא( כב מג ישעיה) א"כד יעקב בני נקראים יתהפך וכאשר ישראל בני

 אז - בשבילי - בי יגעתי כי אך, עקבה המורה לשם חסייתת קראת אותי לא כאשר כלומר

 שמע אמרו בשמעם כי ולהיות. שלמים כולכם אינכם כי יעקב בני אומרו וזהו. ישראל תקרא

 אתם גם, הינוואל ה' כי ישראל ששמי אני שאשמע אמרתם אתם, ואמר השיב אז, ישראל

 ליקרא חסייית ישראל עתה כי, אלו בברכות לכם אומר אשר כל אביכם ישראל אל ושמעו

 .אביכם ישראל אל וזהו, יעקב ולא אביכם

 

ר ָעז ג ר ְשֵאת ְויֶּתֶּ ָּתה ֹכִחי ְוֵראִשית אֹוִני יֶּתֶּ  : ְראּוֵבן ְבֹכִרי א 

ל ד ִים א  מ  ז כ  ח  ר ִכי-פ  ְלָּת ְיצ ּתֹות   : הָעלָ ּוִעי ָעִליָת ִמְשְכֵבי ָאִביָך ָאז ִחל 

 מכלל תמנה לבל אשמתך תספיק שלא ברכתי זאת יאמר אך. יברכנו שלא נחשב זר כמו הלא

 זה ולא. אחיך מכלל שתהיה אם כי, הבכורה ממך להעביר לפחות או, חשבת כאשר אחיך

 .אתה בכורי וזהו, היחס דבר על עליהם בכור גם אם כי בלבד

 הפרי ראשית אוני ראשית היותך וגם, כחי מעיקר שנולדת כחי היותך מצד כי, הפסדת זה אך

 אוני ראשית הראשון הבן היותך מצד כי. אונו ראשית הוא כי( יז כא דברים) א"כד, לי שהיה

 הוא עז יתר לך יאות כחי היותך וכנגד .שאת יתר וזהו, שנים פי לשאת הבכורה משפט לך

 .אלו יתרונות תותר אל ,כמים פחז ידי על אך. המלוכה גבורת

 

 מהולדתך אשר, טובות בלתי דותימ שתי לך היו הנה אך. תמיד בכורי ליקרא תבורך יאמר או

 להתקומם נחפז רק סובל בלתי היותך היה טעותך כל כי והוא. הפכן לך יהיה ראוי היה

 . בקנאתך רצונך לעשות

 לא, מתחרט אתה הסתם מן כי היות עם, קנאתך פעולת לפעול החילך אחרי כי שנית עוד

 . המשכבות להפך כלותך עד הדבר מעשות לשוב כח עצרת

 היא כי .כחי עיקר תייה כי, ממנה באת אשר פהיהט מצד לימשך ראויות בלתי היו אלה ושתי

. מגופי טפה הוציא לבלתי שנה וארבע שמונים עד סבלתי כי ממני שיצאת הראשונה הטיפה

 שאת יתר לך יהיה ראוי היה באת ממנה אשר לי עצורה תהישהי ההיא פהיהט כנגד כן ועל

 לך יהיה ראוי היה, קדוש הוא והבכור בכור שאתה אוני ראשית תייה ומאשר. סבלנות שהוא

 היה כי בהפך לך היו אך. לעשות החילות אשר לתקן לשוב, יצרך נגד כנמר עז להיות עז יתר

 לא אתה כן, ליאסף ישובו לא שפכםיבה אשר כמים היה וגם ,שאת יתר הפך שהוא פחז לך

 ולא, אחיך עם המנות לבלתי תפסיד שלא אברכך זה כל ועם .עז יתר הפך וזהו, בך חזרת

 מלוכה שהיא בלבד היתרונות אם כי תפסיד שלא, תותר אלש רק, ליחס בכורי היות לבלתי

 .בארץ שנים ופי
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 אל ',וכו משכבי עלית כאשר הלא כי. זה כל להפסיד טותיהמ בבלבלי פשעי מה תאמר ואל

 פרוש שהיה שכינה קדושת מצע יצועי כי, חול שנעשה משכבי חללת אז כי הדבר בעיניך יקל

 .חול אביך משכבי וישארו עלה אז, משכבי על

 

 וסבלנות שאת יתרמ לי היה הנה אוני וראשית כחי אתה בכורי ראובןש מה הנה, יאמר או

 אם, פעול לבלתי יצרי נגד עז ויתר, שנה וארבע שמונים טפה והוציא הרהר לבלתי בעצמי

 לך היו כי, בהפך לך והיה לו נהפכת ואיך. עמו לוחם תיייה והרהורניסיון  לידי מביאני היה

 תותר אלש ברכתי זאת אך. לכובשה הקנאה אחר עז לך היה לא וגם, סבלת שלא כמים פחז

 .כדלעיל חסייל בכור שם ולא אחיך בכלל תמנה שלא להפסיד לא אך

 

 לא אך הפעולה מצד כלומר ,אוני וראשית כחי שאתה במה הוא אתה בכוריש מה ,יאמר או

 הבכור להעמיד סליקו רחל על משכבי על רעיוני כי יוסף את להוליד רק. המחשבה מצד

 מי של שאת יתר, יוסף ולא אתה בכורי היות גרם ומי. לאה שהיא ידעתי לא כי ממנה

 הוא לה ששלמת והגמול. במקומה אותה לשים יצרה על עז ויתר ,רחל שהיא שסבלה

 אל זה כל ועם. נגדה כמים פחז לך שהיה כבודה נגד יצרך על ועוז וסבלונות שאת שחסרת

 עם אביך משכבי במעלות עלית אשר כי, נאות והוא. ויתרון ההעדפה רק תחסר שלא תותר

, ידך על כי, דהימ כנגד דהימ והוא. כמים בפחז חללת אז, העליה אותה בכור להיות לאה

 .יתרונך תפסיד אתה כן, ונסתלק עלה ,לי שהיה יתרון שהוא, שכינה מצע הוא יצועי

 

  :במקרא שלשה עלית, רהוובמס

  ,אביך משכבי עלית

 , עלית בני מטרף

 . למרום עלית

 שיאמר זכה איך העליונה הקדושה שחילל מי .חללת אז עלית כי בו שנאמר תראה אם ויאמר

 כמה תדע בזה כי, החפץ על תתמה אל. הבא לעולם שהוא עלמא יילח ראובן יחי משה עליו

 אם כי הפסדת לא אביך משכבי עליתש מה ידי על כי פורעניות דתיממ מרובה טובה דהימ

 בחירה בעלי אחיו מיד יוסף את שהצלת עלית בני מטרף מצווהה ידי על אך. תותר אלש

 .העליון בעולם שהוא עלמא ייח לחיות למרום עלית כן על, מידם ויצילהו שנאמר

 

ם ה ִחים ְכֵלי ָחָמס ְמֵכֹרֵתיהֶּ  : ִשְמעֹון ְוֵלִוי א 

 , דותימ שתי נמצאו ולוי שמעוןב הנה ואמר יתברך לפניו בעדם הליץ

 . זה עם זה הלב אחדות והיא טובה אחת

 . דם לשפוך ממהרות םיידי והיא רעה ואחת
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 אליהם חסייל שראוי מה ,אחים ולוי שמעון וזהו. בעצם עיקר למו תחשוב האחת הנה אמר

 כי, מהם עזביות אתם היא גנובה, חרב אחוזי שהם השנית כי. אחדות בעלי אחים היותם הוא

 .י"שרוש ריכפ מעשו וגניבה חמס מכרותיהם חמס כלי הלא

 

ל ו ְפִש -ְבֹסָדם א  לָּתבֹא נ  ד ְכבֹ -י ִבְקָהָלם א  ָפם ָהְרגּו ִאיש ֵּתח   : שֹור-רּוִבְרֹצָנם ִעְּק ּוִדי ִכי ְבא 

 קנאה איזה על כועסין כשהם כי והיא, לתקנה שראוי שלישית דהימ עוד להם יש הנה אמנם

 אינה כאשר אך. וכיוצא בשיטים ופנחס בעגל לוי כשבט, לטובה שיש אמת והן. לרצות קשים

. ומתחרטים אחור שבים לפעול וכשבאים הרע לעשות ומהרהרים שכועסים דתםימ אין לטובה

 ישימוני שלא, בו נפשי תבא אלש רע דבר הוא, דבר לעשות סוד שימתיקו בסודם כאשר רק

 אוויב כך כשאחר. ההוא בדבר אומב לנפשי שאין טוב בלתי דבר על הוא כי אז עיניהם נגד

 אבינו כבוד אינו לומר אתם כבודי חדויי לא כי ,כבודי תחד לא הדבר לעשות שיקהלו לפעול

 . שיעשוהו אם כי, כן לעשות עמו כאחדים שאנו

 

 הלא בפועל עשו שלא גם כי, ונהרגהו לכו שאמרו יוסף זה איש הרגו באפם הנה כי והראיה

 הפכם אשר על אצלנו הכתוב דרך על להורגו דעתם בכל גמרו כי, הרוג היה האף בבחינת

 תשפכו אל האומר ראובן ידי על סויישנתפ וברצונם הלא כי, הם לרצות קשים איך וראו. באפו

 ישאר דעתם והיה, הבורה שהשליכוהו יוסף זה שור עקרו אם כי, להחיותו לגמרי שבו לא דם

 שם עצור בהיותו ברעב ימות, ימיתוהו לא שבבור ועקרבים שהנחשים גם כי, ימות עד שם

 .עוד ממקומם יתנועעו בל, הרגלים חיתוך הוא, תעקר סוסיהם את כמו עקרו ויהיה. תמיד

 

ְלֵקם ְבי ֲעֹקב ו ֲאפִ  ז ְבָרָתם ִכי ָקָשָתה ֲאח  ָפם ִכי ָעז ְועֶּ  : ָרֵאלְבִיְש  יֵצםָארּור א 

 כן שאין מה. עזות מפאת עז כשהוא אפם ארור כי והיא בברכתי לתקן ראוי זו דהימ כן על

 ולא רחמים של אף היה כי, בשטים ופנחס בעגל לוי כשבט ה' וקנאת חסידות מפאת כשהוא

 מי הוא הרשעים עם רחמים עשות כי, אכזרי רשעים רחמי( י יב משלי) א"כד, עזות של

 שקשה מה על שהוא קשתה כאשר עברתם תקולל וכן. טובתם שהיא אכזרי הוא שעליהם

 .יתברך לפניו

 

 טובים יהיו כך כל, ועברתם אפם דתימ והכניע הסיר אחר כי אלו שבטים שני צדקת וראוי

 זה( י צח רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו ביעקב אחלקם ישראל את לזכות כי, ומטיבים

 וכן. בעריהם ולוים כהנים היו ושבט שבט נחלת שבכל ישראל את לזכות והוא, לוי של שבטו

 המזכים םייוענ ומשנים סופרים הם כי, ישראל את לזכות, שמעון שבט זה בישראל ואפיצם

 הבית שבעל ממה יותר כי. מהם צדקה ובקבלת, בניהם ללמד ומשנתם בספרותם ישראל את

 בועז היום עמו עשיתי אשר( יט ב רות) שנאמר ,הבית בעל עם עושה העני העני עם עושה
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, לוי בשבט הוא ביעקב שאחלקם( שם רבה בראשית) ל"ז שאמרו וכמו( י לד רבה ויקרא)

 . שמעון על הוא בישראל ואפיצם

 

 עם. אותם מזכים הם בישראל ואלו אלו מעורבים שהיותם רק לזה צורך אין דרכנו שלפי גם

, ישראל ובזה יעקב בזה אומרו שמעון שבט על וזה לוי שבט על זה בהיות שבייית זה כל

 כי והוא. השלמים על ישראל ותואר שלמים בלתי היותם על הוא יעקב תואר כי כנודע והוא

 לפניהם העם חסוייית בעם ובהתחלקם, הם שלמים, ולוים כהנים שהם לוי שבט הנה

, ישראל בשם מתוארים בתוכם שהם העם שיהיו הוא שמעון אך. ליעקב בערכם כמתוארים

 אחור ששבו אהרן לוקיובס. משמעון לםוכ היו אלף וארבעה שהעשרים השטים מענין כנראה

 נשאר עוד כי, מצרימה לשוב מחזיקים שהיו משפחות חמשה משמעון לוי בני הרגו למצרים

 כעסם ישרת ומשנים ושהסופרים. אפם להכניע להפיצם עשה ה'ו. ועברה מהאף חלק להם

 אפם נכנע םייהענ וכן, העומדת היא באף הנלמדת תורה כי מרה עליהם לזרוק תלמידיהם על

 :ועברתם

 

ֲחוּו ְלָך ח יָך ִיְשּת  ף ֹאְיבֶּ יָך ָיְדָך ְבֹערֶּ חֶּ ָּתה יֹודּוָך א   : יָךֵני ָאבִ  בְ ְיהּוָדה א 

 נרתע היה הראשונים נגד שדבר יהודה שכשראה( יא צח רבה בראשית) ל"רז אמרו הנה

 תהישהי ספק אין יהודה הנה כי יאמר זה ומעין '.וכו יהודה ואמר אביו קראו אז, לאחוריו

 הלא לו אמר כן על. מגדולתו הורידוהו אחיו גם כן על כי, צדיק בכסף מכרו על לו מרה נפשו

 לומר יכול תייה ונמכרנו לכו אמרת כאשר כי על מגדולתך הורידוך כן שעל יוסף מענין ראייתת

 תירא אל לכן, ברעב ימות עד בבור נשאר היה, אתה אלמלא כי, הוא נהפוך. אביו אל נשיבהו

 שהיה ל"רז שאמרו, ה"ע המלך דוד דתימ תהיהי ליהודה כי והוא .אחיך יודוך אדרבה הלא כי

 אם כי לו משמשת יתהיה לא לו תהישהי אריה גבורת כי. לישראל ורחמן לאומות אדמוני

 כאשר, לאומות אם כי אכזר היה לא אריה שהיה עם כי, הוא גם ליהודה זאת הנה. לאומות

 כמו שכם דבר על אביו בית על הקמים כל ואת עשו את הרג ואשר, במצרים לעשות בקש

 בשרנו אחינו כי' וכו בצע מה( כו לז בראשית) כאומרו, מאד רחמן היה לאחיו אך. ל"ז שאמרו

 .הוא

 

 לך היה כן שעל, כארי בוריוג מלך שאתה, אתה יהודהש במה הנה אמר ,הענין אל אוונב

 ריחמת אתה ואדרבה, שררתך שנוטל בכם ימשול משול או עליכם ימלוך המלוך ביוסף לקנא

 כאשר כי ,יודוך אחיך גם אם כי יוסף בלבד לא. אחינו את נהרוג כי בצע מה ואמרת עליו

 במה אתה יהודה וזהו. אויביהם האומות על תקיפה ידך ותהיה תרחמם עליהם תמלוך

 שרצה, מאחיך יותר ביוסף לקנא לך היה כן שעל, כארי בוריוג מלך שאתה, אתה שיהודה

 בראותם יודוך אדרבה אחיך הורידוך אשר תחת כן על עליו חמתיר ואדרבה, מלכותך ליטול

 .אביך בני לך ישתחוו עתה, שגעלוך מה ותחת .אויבך בעורף רק אינה החזקה ידך כי
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ְרֵיה ּוְכלָ  ט ץ ְכא  ע ָרב  ף ְבִני ָעִליָת ָכר  רֶּ ְרֵיה ְיהּוָדה ִמטֶּ נּוִמי ְיִק  ִביאגּור א   : ימֶּ

  :אומרו אל לב לשים ראוי

' וכו רבץ כרע. לנוכח עלית בני מטרף. אתה אריה גור אמר ולא לנוכח שלא יהודה אריה גור

 . אביך בני לך ישתחווש אמרתי הלא יאמר אך. לנוכח שלא

 

 ואחר, מגדולתי שהורידוני רעות עלי שאפפו היה ואיך לי תחשב זכות כי אחר תאמר ושמא

 היצר איך בדבר זכות לי יש ואם, מתמר ליבנות הוצרכתי עד השני ואחריו הראשון בני מת כך

 בחינת ויש זכות בחינת יש כי, הפרטים בכל גמורה בהשגחה הכל כי איפה דע אמר לזה. לי

 וכאשר. לבניך סימן אתה כי ה"ע המלך דוד הוא ממך הבא למלכות פעלת מעשיך וכל. הפכו

 .להם יעשה כן עשית

 

 וזהו עשית אשר במעשה כיוצא היה כן על, דוד של המלכות לך בא יוסף שמענין למה, והוא

 וזה. עצמו יהודה על הוא לנוכח וכשמדבר דוד על ידבר לנוכח שלא כשמדבר כי והוא '.וכו גור

 בחברון רק ימשול שלא קטן גור יהיה להיתח ,דוד הוא יהודה כי יהודה אריה גור הנה יאמר

 לו תהיהי לא ולמה. החיות בכל כאריה כולו בישראל מושל אריה כך ואחר, יהודה על

 ולכן. מלכות למעלות וזכית עלית בני מטרף בני אתה הנה כי הוא הלא, אחת בבת ממשלתו

 מחית לא הבורה והשליכוהו ונהרגהו לכו ואמרו להמיתו אותו התנכלו כאשר בתחילה כאשר

 דוד כן, בלבד עצמך את וכובש שותק תיישה בלבד בעצמך משלת רק, בם למשול רצית ולא

 ואמרת אחיך כל את כבשת כך אחר וכאשר. לבדו יהודה שבט הוא שבטו את כבש להיתח

 השבטים בכל דוד ימשול כן אחרי כן, שם ימות עד בבור הניחו לבלתי בם ומשלת' וכו בצע מה

 כמו מצווהה גמרת שלא אביו אל נשיבהו לומר גמורה שררתך היה שלא ועל. אריה ויקרא

 מאת מלכותו תרד דוד במלכות גם כן, אחיך מאת הורדת( ג פה רבה בראשית) ל"ז שאמרו

 .בנימין מאת הורדת לא פה גם כי, ובנימין יהודה רק לו ישאר ולא רחבעם בימי אחיו

 

 רבץ המלכות חילוק כריעת אחרי[ו. ]בעצם ונפילה רביצה ולא, כריעה הייתה כי כרע כך ואחר

 וזרע צדקיהו הריגת עם הבית שנחרב, דוד בית מלכות שבוטל, ראשון בית בחורבן כאריה

 כי בעצם נפילה הייתה לא עדייןו. בכורו וער ,ביתו היא אשתו מיתת מעין שהוא המלוכה

 כך, כשרובץ גם כח בו שיש כאריה רבץ וזהו, לאחיו זרע יקים אונן ידי על והותק הייתה

 במלאת מיד ונבנה, דוד מזרע ונחמיה וזרובבל ביכניה כח עדיין היה ראשון בית בחרבן

 .שנה שבעים

 

 מי ימצא עד בעצם יכנע ברביצתו כי כאריה חזק בלתי אריה מין שהוא וכלביא כך ואחר

 נמשלים נשיאים אם כי, לאריה הנמשל דוד בית מלכות היה שלא שני בית רבןובח כן .יקימנו
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 ספרב שאמרו כמו. יקימנו מי בא עד מתמדת שהרביצה כלביא רבץש, מאריה החלוש ללביא

. יקימנה מי בא עד מאליה קום תוסיף שלא, ישראל בתולת קום תוסיף לא נפלה על הזוהר

 מעין והוא .יקימנו מי בא עד יקום שלא חלוש שכחו שניה הרביצה היא וכלביא פה אומרו וזהו

 יכול אונן היה כי, לקום כח בו שיש אריה כרביצת רק בעצם הייתה לא ער נפילת כי יהודה

 שני ולא בונה הוא אחד בית שלה כי, ער את יקימנו מי אונן כשמת אך, שמו את להקים לתקן

 - ער את גם שהקים עצמו יהודה הוא יקימנו מי בא עד, אונן את רק לעולם מביא ולא, בתים

 .ד"בס במקומו כמפורש, אונן הוא - וזרח, פרץ הוא

 

ד ִכיָיסּור ֵשבֶּ -לֹא י ְגָליו ע  ִמיםה ְולֹו ִיְּק ָיבֹא ִשיֹל-ט ִמיהּוָדה ּוְמֹחֵקק ִמֵבין ר  ת ע   : ה 

 לא, המשיח מלך שהוא פרץ לידת עד רבנותוהח שני אל רמז שהוא ואונן ער ממיתת וכאשר

, המשיח למלך שני רבןוהח בין לעתיד כן, שלה מיהודה היה עדיין כי לגמרי יהודה זרע נגדע

 הרמז גמר והוא. דוד הוא, המשיח מלך הוא שילה יבא כי עד' וגו מיהודה שבט יסור לא

 .המשיח מלך והוא העתיד דוד דוגמת הוא יהודה שענין

 

ִין ְלֻבש יא י  שֵרָקה ְבִני ֲאֹתנֹו ִכֵבס ב  ן ִעיֹרה ְול  פֶּ גֶּ םֹו ּוֹאְסִרי ל   : ֹתהֲעָנִבים סּו-ְבד 

 על אויב זכו אמרו וכן. בעתה זכו לא אחישנה זכו כי( א צח סנהדרין) ל"ז מאמרם ידוע הנה

 מהימנא ברעיא ופירשו. אתון בן עיר ועל חמור על ורוכב עני זכו לא גדול בכבוד קל עב

 על אושיב לשנזכה לישען רכיבתו תהיה ישראל יותומזכ עני יהיה אם כי הוא חמור על שרוכב

 .'וכו חמור ליששכר הדומים התורה עמלי זכות

 

 המשיח ושיהיה אושיב זכו אם שהוא ,שילה יבא כי עד אומרו אחרי כי והוא, הענין אל אוונב

 בהיות שהוא עמים יקהתב אושיב, וכבוד גדולה בשלוה שהוא, שילה תואר אל מתואר

 ממוצא ועתה. חמור על ורוכב עני אז שיהיה בעתה שיהיה זכו לא אם כן שאין מה. אחישנה

 על אז לסמוך בעתה של קץ זמן עד להמתין כי, והיא, אחת קושיא ביאור חובת עליו חל דבר

 עד שמור דור בכל המצוי זה זכות ויהיה ימתין למה, דור בכל יעדרו שלא התורה תופשי זכות

 זכות תספיק כאשר כי, זכו לא עדיין אם גם לאחישנה המיוחס בזמן נא ויביאהו, ההוא הזמן

 אל אמר לזה. בעתה של לזמן קודם עתה גם תספיק, ההוא בזמן זכו בשלא התורה תופשי

 אחדות בהם כשאין, ושורק ושורקה גפן נקראו ישראל כי והוא ',וכו אסרי כי החפץ על תתמה

 אצלנו כמפורש שורק נקראים בעצם אחדות בהם וכשיש, מחברו נפרד בד שכל גפן נקראים

 .נקבה לשון שורקה נקראים ורפוי קל חודייה וכאשר, שורק נטעתיך פסוק על

 

 אותו ישראל שהם הגפן בשביל ומעכב שאוסר אסרי תראה אשר ,אמר, הענין אל אוונב

 בנו כשאין, ואסור עצור ומניחו זכות מאותו משתמש שאינו, התורה תופשי זכות הוא העיר

 מזה זה נפרדים הרבה פארות בה שיש לגפן נמשלים אם כי ,אחישנה בזמן ואחדות זכות
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 אלא, מה בצד אחדות שיש אחת לשורקה כשנמשלים וגם. בעיקרם אם כי חיבורם שאין

 בזמן אולב מלמהר אתונו בני אסור זה כל עם, שורק ולא נקבה כשורקה ברפיון שהוא

 כבס םייויתק אדום סאת שתמלא, בעתה יהיה עד, בלבד מועיל זה שאין הוא הטעם. אחישנה

 שרוגז ,סותו ענבים בדם שיהיה מזה רוגז יותר עליהם יהיה או. כגפן יהיו אם לבושו ביין

 מצאתי במדבר כענבים א"כד ענבים הנקראים מישראל להם נמשך יהיה ,לדם הנמשל

 ללבושך אדום מדוע הכתוב מאמר והוא. בעתה זמן כשיהיה אז שיעשו תשובה ידי על, ישראל

 .'וכו לבדי דרכתי פורה' וכו

 

ן יב ִים ִמָיִין ּוְלבֶּ ְכִליִלי ֵעינ  ִים ֵמָחָלבִש -ח   : נ 

 ובהתחזק, זכו שלא זמן הוא גם כי, לישראל הרוגז יותר תכבד אז גם הלא תאמר ושמא

 לומר(, אודם לשון) 'וכו חכלילי הלא כי תחוש אל, לישראל חזקה תהיה גם לאדום הדין דתימ

 הצרות מראה שהוא, חכלילות אמר ולא חכלילי כאומרו ,מישראל שהוא לי הנוגע החכלילות

 לותחכלי כן. ברצונו םייח באפו רגע כי( ו ל תהלים) וכענין, חיצון רק פנימי רוגז אינו בואן טרם

 .הצרות מיין יותר עיניםל לפנים יהיה דין ואודם

 

 אויבים עליכם יערכו עד אויבים הכאות ידי על שלא מצרות או, הצרות תיימרא תשוב לא ואם

 דורסים השינים כן כי הרוגז דריסת פעולת אל משל שהוא לשינים נמשלים שהם, מלחמה

 בו כשנתחזק ה' יצילנו מכלם כי, לרחמים יתהפכו ומיד, שתשובו, מחלב ילבינו. ונושכים

 .מנגד נפשנו ונשים יתברך

 

 חיות אל, ההוא בזמן יה סרנויי ידם שעל, האומות משל ממשיל כי ,עוד אפשר זה דרך ועל

 ידרסן כך ואחר שפוכה בחימה זועפות בפנים יבואו בבואן כי, ואוכלות הדורסות השדה

 בבואן כך אחר אך, מיין יםיעינ חכלילות יהיה להשחית כונן כאשר ההבטה כי ואמר. בשיניהם

, להשחית כונן אשר אחר כי .מחלב לבן יהיה הנקמה פעולת אל משל שהוא בשיניהם לנשך

 מיין יותר בחכלילות המשל והמתיק. ההוא בפסוק אצלנו כמבואר, המציק חמת ואיה תאמר

 משדי התינוק שיונק כחלב לרחמים יתהפך בעצמו הדין כי לרמוז, בחלב ויצא, הדם שהוא

 .לחלב ונהפך באמת דם היה כי, אמו

 

 לעשות ויקו א"כד ענבים הם שבה והצדיקים, גפן תקרא האומה כללות הנה כי ,אפשר עוד

 (. ב ה ישעיהו) ענבים

 ולשרקהשב א"וה ו"וא וכן. שבעירה א"וה אסרישב יתירה ד"יו אל לב בשום הענין אל אוונב

 על יעלה אל, הקודם מעין יאמר אך. שורק נטעתיך בפסוק אשר כמו, א"וה ו"וי חסר שרק ולא

 תורה זכות שהוא בעתה עד המשיח מלך של עיר ועכבתי שאסרתי בכם שגעלתי רוחכם

 שבה כגפן אחדות משוללי שהם גפן כשנקראים לישראל ומעכב אחר[מ] אני אם כי. כמדובר
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 אסרישב ד"יו וזהו, יקראו יה שבטי כי מעליהם יבצר לא יה שם כי, מאסתים לא, רבים פארות

 .עירהשב א"וה

, אחדות בעלי שהם שורקה בהיותם אך, ליגאל אחדות חסרון על א"ה ו"וי צירפו לא עדיין אך

( ב עה בתרא בבא) ל"ז שאמרו כמו, עליהם שלם השם ויקרא א"וה ו"וי בהם גם יתוסף

 זה כל ועם'. וכו בשמי הנקרא כל דכתיב' כו צדיקים הוא ברוך הקדוש של בשמו נקראו שלשה

 ולא בני כתביבה שנרמז, אחד כבן יהיו לםושכ התורה תופסי אחדות שהוא אתונו בני יעכב

 עד. תורה זכות הוא ,אתונו יעכב, בני אותם קורא יתברך שהוא התורה תופסי שעל. בן

 הגפן לש לבושו, הדין דתימ הוא - ןייב משיח בחבלי אז ימרק כי והוא ,לבושו ביין כבוס יושלם

 הצרות מעמיס יתברך והוא, להן לבוש הם והגופים, הנשמות הם ישראל כי והוא. ישראל הם

 .לבושו ביין כבס וזהו, הנפש לטהר בגוף

 

 לזה, באחרון וגם דור בכל אפילו שבישראל הצדיקים על צרות יהיו למה כן אם תאמר ושמא

 סותה יכבס יתברך הוא, ענבים הנקראים שבישראל הצדיקים בדם הוא ענבים ובדם אמר

, דק, לחוטא לבוש יש כן גם, הגוף הוא הלז גשמי לבוש לנפש יש כאשר כי והוא. ישראל של

 דונתינ שבהם הצואים בגדים האמת חכמי וקראום, חטא אשר החטאים של הטומאה מכח

 של סותו יתברך הוא מכבס ענבים הנקראים הצדיקים של בדם כי ואמר. םוניבגיה הנפש

 ילקוט) האזינו פרשת ל"רז כמאמר. מאשמותם לנפשם אשר כסות הוא, עולם באותו ישראל

 .'וכו שנאמר' וכו ישראל לכל כפרה צדיקים של שדמן מנין( תתקמו רמז

 

ל ג  : ִציֹדן-ְזבּוֻלן ְלחֹוף י ִמים ִיְשֹכן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנֹית ְוי ְרָכתֹו ע 

 תמיד אם כי ינוח לא והוא ,ישכון ימים לחוף זבולון כי, אמר, ורביה פריה ממעטת הדרך הנה

 שהוא זה כל ועם, למרחקים הרבה לאניות המיוחדים למקומות שהולך אניות לחוף הולך

 יהיה עד וירבה יפרה זה כל עם, ורביה פריה ממעטת והדרך ימים וארחות בדרכים תמיד

 מטיב שזכותו המשפתים בין רובץ' כו יששכר כי על והטעם. עם מרוב צידון על ירכתו

 .לתורה המפרנסו לזבולון

 

 אוויב שלא מאויביו ארצו שומר להיות תמיד צריך והיה ,ישכון ימים לחוף זבולון ,יאמר או

 הם שרחוקים לומר ואין .אניות לחוף והוא ארצם יניחו רק, כן יעשו ולא, באניות הים דרך

 לא כי, אויבים מלכות מקום צידון על תחומו קצת הוא וירכתו הלא כי מתחומו אויבים

 .כבקודם 'כו יששכר כי הוא הלא יבטח במה כן ואם, בכיבוש ישראל הורישום

 

ִמְשְפָתִים יד ם ֹרֵבץ ֵבין ה   : ִיָששָכר ֲחֹמר ָגרֶּ

ת טו ְרא ְמֻנָחה ִכי טֹוב ְואֶּ ץ ִכי-ו י  סְיִהי לְ ו  ָנֵעָמה ו ֵיט ִשְכמֹו ִלְסֹבל  ָהָארֶּ  :ֵבדעֹ -מ 
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 טובות מתנות' ג כי( א ה ברכות) ל"רזמ ידענו הנה כי יהיה אך .דרשונו אומרים אלו פסוקים

  :סוריןיי ידי על ניתנו

  ,תורה

  ,ישראל וארץ

  .הבא ועולם

 בייחו תלתא מגו בתרי יחפוץ ואשר, יסוריןימ ימלט לא מהן באחת יחפוץ כאשר כי באופן

 הבא ובעולם ישראל בארץ ולדור בתורה לעסוק שלשתן מעמד בכל והחפץ, סוריויי יוכפלו

 גם ומה, סוריןיימ נעדרה לא מהנה אחת אפילו כי. מאד לו ירבו אם יקוץ ולא סוריויי ישולשו

 - כי אמר. כאחת שלשתן

 

ִמְשְפָתִים יד ם ֹרֵבץ ֵבין ה   : ִיָששָכר ֲחֹמר ָגרֶּ

 עוסק יששכר היה כן, הארץ על רובץו, תמיד סובלו, עול ישא אשר עצמות בעל חמורכ כי

 .קץ היה ולא(, ד ו פרק אבות) התנא כמאמר, ישן הארץ ועל, תמיד בתורה

 '.וכו רובץ אמר לזה, בתורה שיעסוק כדי מלך במעדני אותו יזון זבולון והלא כן עשה ולמה

 כן על, בשלשתן בחר והוא, מהן אחד כל סוריןיי ידי על הם דברים שלשה כי ראה הנה לומר

, בעצם תורה עול עליו נטל כי, המדרשות בין המשפתים בין רובץ וזהו. משולש עול עליו נטל

 .המשפתים בין וזהו, התורה בשביל היה, ישן הארץ על עצמות בעל חמורכ שהיה מה כי

 

ת טו ְרא ְמֻנָחה ִכי טֹוב ְואֶּ ץ ִכי-ו י  סְיִהי לְ ו  ָנֵעָמה ו ֵיט ִשְכמֹו ִלְסֹבל  ָהָארֶּ  :ֵבדעֹ -מ 

 וירא א"כד, טוב היא כי ,הבא העולם מנוחת היא טוב כי מנוחה וירא גם כי שנית ועוד

  .הבא ועולם תורה שנים כאן הרי, הבא לעולם שגנזו ויבדל טוב כי האור את אלוהים

 ויט כן על, השלישית שהיא ישראל ארץ היא נעמה כי הארץ ואת והיא השלישית ראה וגם

 יחד כששלשתן שכן כל סוריןיי ידי על רק אינה משלשתן אחת כי באומרו, סוריןיי לסבול שכמו

 :עליו ישתלשו כי

 

 שעמלו מי ואשרי יולד לעמל אדם ענין והוא ,עובד למס ויהי כי הוא הלא בזה יחוהרו ומה

, שכר מקבלים ואינם עמלים שיש אלא, העולם בזה עמל לו שאין אדם אין כי שהוא, בתורה

 לגבר טוב, יולד לעמל כך ובין כך שבין אחר כן ועל. תורה עמלי הם שכר ומקבלים עמלים ויש

 היה כי עובד למס ויהי אומרו וזהו, שכר ומקבל ה' את עובד בו ויהיה עליו תורה עול ישא

 לכל יוצאים שהיו הוראותיו המס ויהי. זולתו בעמל כן שאין מה, ה' את בו שעובד, ועמל למס

 כתבנו ושם', כו יודעי יששכר ומבני דכתיב לתורה זכה שיששכר כנודע הוא זה וכל. ישראל

 מלמד הוא בלילה עמה וישכב אליעזר רבי אמר( א לא נדה) ל"רז אמרו כי צודק טעם במקומו

 ההוא בדבר לילה לאותו כותייש היה כי יורה לילה באותו ומאמרו. לילה באותו עוייס ה"שהקב

 שם נאמר כן על כי, שבועות ליל היה ההוא הלילה כי שם שכתבנו מה הוא אך, לתורה שיזכה
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 אמר( ג ד רבה רות) רות מדרש מאמר זה ויורה. שבועות זמן שהוא חטים קציר בימי שהיה

 בשתי חטים קציר, מדבר הכתוב העומר בקצירת שעורים קציר שנאמר מקום כל ן"רשב

 .במקומה מלכותבה שכחנו זו וראיה. מדבר הכתוב הלחם

 

ד ִשְבֵטי  טז ח  מֹו ְכא   : ִיְשָרֵאלָדן ָיִדין ע 

 לא כי, נותוייבד שמשון על אמר. וקהלו עירו לבני פנים יראה לפחות ןיישהד העולם דרך הנה

 .השבטים יתר[ ככל( ]מכל) ישראל שבטי כאחד, לו המיוחד עמו ידין רק, שבטו מחניף היה

 

ְך ְשִפיֹפן ֲעֵלידֶּ -ֵליָדן ָנָחש עֲ -ְיִהי יז נֵשְך ִעְּקֵביאֹ -רֶּ ח ה   : ו ִיֹפל ֹרְכבֹו ָאחֹורּוס ס-ר 

 שעל, כנחש איבה נוטר היותו ידי על החילה תשועתו כי, דרך עלי נחשכ יהי שמשון כי אמר

 ועד קמה ועד מגדיש בלפידים ושרף במשטמות הלך, למרעהו, יעדה לו אשר האשה שנתנו

, צר אורח עלי שפיפון כמשל לו היה ובאחרון. איש אלף הכה החמור בלחי כך ואחר, זית כרם

 הסוס ונופל אחור רוכבו ומפיל ידיו הסוס מגביה עקביו ומכאב, מאחוריו סוס עקבי נושךש

 העמודים בכח שאחז לשפיפון שנדמה לשמשון לו קרה כן. הוא גם וימות השפיפון על ורוכבו

 ויפלו, בהם ואוחז נושךכ ויהי, סוס עקביל שידמו הבית עקבי שהם, עליהם נכון הבית אשר

 ידי על ישראל תשועת הייתה באופן. הוא גם וימות הבית עם הבית על ויושבים הרוכבים כל

  אם כי, אמתית תשועה זו ואין, מת כי עצמו את הושיע שלא מה

 

 : ִלישּוָעְתָך ִקִּויִתי ְיהָֹוה יח

 תהלים טוב שוחר) מקומות בכמה ל"ז מאמרם ענין והוא זה הפך שהיא ה' קויתי לישועתך

 נגילה לו קוינו ה זה, ישראל של תשועתן הוא ברוך הקדוש של שתשועתו מצינו( א צח

 הושיע לא עצמו שאת שמשון הפך והוא ,אותנו יושיע עצמו את ובהושיע, בישועתו ונשמחה

 היא ישועתך כי. נושע, תשועתך ידי שעל, עצמך את שתושיע לישועתך אך. נושענו ואנחנו

 וינויוק ולך, תשועתנו ישועתך כי, בישועתך אם כי ודאית ישועתנו להיות זכות לנו ואין ודאית

 כי ענין והוא, יתברך שלו הישועה לפרש, ה' וינויוק ואמר השם והזכיר. בתכלית ודאית היא כי

 כי ה' קויתי אומרו וזהו. מעמלק ינקם עד אותיותיו בארבע שלם השם שאין יה כס על יד

 לא שודאי הישועה היא, יחד אותיותיך בארבע השם היותך היא, ישועתי קויתי שבה ישועתך

 .תשלימנו עד תשקוט

 

נּו ְוהּוא ָיֻגד ָעֵקב יט  : ָגד ְגדּוד ְיגּודֶּ

 עיקר, מנשה שבט וחצי וגד ראובן חלוצים שיעברו בתורה שנאמר גם כי ל"רזמ ידענו הנה

 אף זרוע וטרף על( קסא רמז ילקוט) ל"ז שאמרו כמו. מאד בוריםיג שהיו גד שבט היה החלוץ

 יאמר ובזה. ישראל שאר כל כך ואחר אחריו כנטפלים ראובן שבט והיו, בראש והולך, קדקד

 הדגל היה כי, שיגודנו אחר גדוד אל נטפל רק עצמו בפני לגדוד נחשב אינו להיבתח גד הנה
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 יגודנו אחר שגדוד נמצא, גד שבט עליהם ונטפל שמעון מטה עליו והחונים ראובן מחנה של

 והוא וזהו, אחרים את יגוד הוא כי יתהפך באחרונה אך. ראובן גדוד אל נטפל גדוד שיעשנו

 היתרון לו ניתן הארץ בכיבוש לגבורתו כי, העקב כמשל שהוא באחרונה יגוד כלומר עקב יגוד

 .ומנשה ראובן ואחריו בראש להיות

 

ְחמֹו ְוהּוא ִיֵּתן  כ ֵניֵמָאֵשר ְשֵמָנה ל  ֲעד  לֶּ -מ   : ְךמֶּ

 . יתירה מאשר של ם"מ הנה

 דשן חלקו טבע כי אינו, מהשאר שמן וחלקו, ודבש חלב זבת ישראל שארץ גם כי אמר אך

 יתן והוא כי, היא מזכותו, לחמו שמנהש נמשך מאשרש אם כי, הוא כן לא כי, מהשאר

 יפה בעין םייולענ, הכרחי סיפוק רק למעדנים אוכל היה לא לעצמו כי .מלך מעדני לצדקה

 לחמו להשמין יתברך הוא הקדים כי כיוון עתיד לשון יתן ובאומרו .מלך מעדני נותן היה

 .למעשה צירפה טובה מחשבה כי ,מלך מעדני כן אחר יתן הואש מה זכות על מקודם

 

 .והוא היא פסוק שבכל האמצעית והתיבה, תיבות שבע אחד שבכל פסוקים שלשה רהוובמס

 . מלך מעדני יתן והוא לחמו שמנה מאשר האחד

 . יקום נדיבות על והוא יעץ נדיבות ונדיב ,והשני

 . מקומה את ידע והוא דרכה הבין אלוהים והשלישי

 

 :בצדקה הדרגות שלש יש הנה כי הענין יהיה ואחשוב

 יתן לעני אך, מעדנים ולא לעצמו לחמו שמנה הוא כי, אוכל שהוא מה על משובח שיתן ,אחת

 . מלך מעדני

 על והוא יעץ נדיבות נדיב וזהו, אחרים ויתנו שיתן, ומעשה עושה שיהיה הוא מזה למעלה

 . יקום נדיבות

 היא כי, צדדין משני בסתר מתן כן גם שתהיה אם כי, בעצם הצדקה שלמות זו אין ועדיין

 וזהו, הנותנה מי ידע לא והמקבל המקבלה מי ידע לא שהנותן, הצדקה הדרגות כל על העולה

 את הוא מקומה את ידע יתברך והוא וגם, המקבל ולא למקבל שבאה דרכה הבין אלוהים

 .הנותן ולא המקבלה

 

 שבעין חברו את שרואה אם כי, מעצמו לא אך, מחברו יותר ליתן מרבה יש כי ,אחרת דרך או

 רואה מאשר שהוא לחמו שמנה מאשר וזהו, הרבה עליו מוסיף והוא ומתברך נותן הוא יפה

 ,שתתעשר בשביל עשר כענין, צדקה נותן היותו מחמת שהוא לחמו שמנהש מי את זה

 ונדיב, מתחיל הוא אשר ממנו טוב אך. מלך מעדני את יתןו יוסיף הוא להתעשר כי נמשך

 מתן הנותן משניהם וטוב. יקום נדיבות על שהוא יותר נותן וגם, ממנו שילמדו, יעץ נדיבות

 .כדלעיל דרכה הבין אלוהיםש בסתר
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 מעדני הבא בעולם לו יתן יתברך והוא, הזה בעולם לחמו שמנה לעני מטיב מאשר יאמר או

 נדיבות ועל יעץ רבות נדיבות אם כי, לבדו הוא ותת מועטות פעמים תת טוב לא אך .מלך

 כדי לרבים רבות פעמים לתת וצריך הראוי מקום איזה יודע האדם אין כי והטעם. יקום רבות

 .מקומה את ידע והוא דרכה הבין לבדו אלוהים הלא כי בראוי אחת פעם שיפגע

 

ֹנֵתן ִאְמֵרי כא ָיָלה ְשֻלָחה ה  ְפָּתִלי א  רשָ -נ   : פֶּ

. 'וכו הנותן שלוח איל יאמר צודק יותר והיה, זכר בלשון ויצא נקבה בלשון שנכנס יקשה הנה

 התורה שם על שהוא אמרו' וכו אלוהים נפתולי פסוק על( יא עא) רבה בראשיתב והנה

 והמפרשים ל"ז י"שרש פיר זה ופסוק. בארצו הרבה תורה הייתהש, צופים נופת שנקראת

 . כאילה פירותיה לבשל הרבה ממהרת הייתהש ארצו על 'וכו שלוחה אילה

 

 היותו על פירותיה מהר מבשלת שלוחה אילה תהיה ארצו הכין יתברך הוא כי יאמר ויתכן

 שממהרת כמאליה נעשית מלאכתם כן על, התורה בעסק שפר אמרי הנותן הנזכר נפתלי

 .מזונותם ארצו להכין

 

 : ּורש-ִין ָבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵליעָ -ֵבן ֹפָרת יֹוֵסף ֵבן ֹפָרת ֲעֵלי כב

 . יםינתיב שמו ונזכר, פעמים שתי פורת בן אומרו כפל אל לב לשום ראוי

 .צעדו לומר לו והיה צעדה בנות אומרו ועוד

 

 כל כי, שבטים עשר שנים להוליד עצמו מצד יוסף היותו מצד ,פורת בן היה הנה, יאמר אמנם

 צריך אין. בשנים שיפרה, פורת בן הוא הולידם שלא עדייןו. ליוסף אירע ליעקב שאירע מה

 שיביטו העין על, עליו עין נושאם שעל .עין עלי גם אם כי, עין לשלוט רואים שאין במקום לומר

 שיצאו מצרים של בנות כי הוא הלא, בו מבטת הייתה עין זו ואי .פורת בן ברכת תשלוט, בו

 על שור עלי, הנזכר שלהם עין צעדה, בעיר וסבבוהו המשנה במרכבת כשהרכיבוהו בו להביט

 .שלהן הבטה

 

 זכות על פורת בן להיות יבורך עדיין, שבטים עשר השנים תשלום ממנו שחסרו גם, יאמר או

 אם כי, בעל בעולת הייתהש בה לומר צריך ואין .עין עלי וזהו באדונתו הביט שלא, שלו העין

 שלו עין כי, צעדה, בתולות בנות שהיו מצרים ארץ על בצאתו בו להביט צבותיהנ שהן בנות

 ממקום למעלה אם כי בהן יביט שלא, וההבטה שור מה למעלה צועדת הייתה הנזכרת

 .עומדן

 

ֲעֵלי ִחִציםו ְיָמֲרֻרהּו ָוֹרבּו  כג  : ו ִיְשְטֻמהּו ב 
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 למשטמת, לאדם אדם בני אויבים משטמת בין מה יאמר אמנם .להולמו קשה זה פסוק הנה

 יותר, מלטילה אפשר בחירה בעלי היותם עם אדם מבני כי. להחטיאו הבאים הטומאה כחות

 חורין בן לצאת אפשר אי יותוזכ או זכות עמו הצטרף עם כי, להחטיאו הבאים טומאה מכחות

 . ליוסף היו רודפים סוגי שני הנה לומר' וכו וימררוהו וזהו. לגמרי

  ,אחיו. א

 , באדונתו להחטיאו המבקשים הטומאה כחות .ב

 . הרהור ידי על ממני שיוציאוהו לבטלה מזרע ליהנות לפחות או

 כלומר, ורובו אחיו וימררוהו הנה, מלאכתו לעשות הלך שכמעט יוסף אשמת להקל ואמר

 עלה אדרבה הלא כי, עליו לא אך, והצער המריבה נהפכה שאליהם, עצמם את ורובו אדרבה

 .לגדולה

 

 הנה, טמאו למען זרעו מחיצי הנהנים הטומאה כחות הם חיצים בעלי וישטמוהו כאשר אמנם

 - כי שניצל גם מזה

 

ְשּתֹו ו ָיֹפזּו ְזֹרֵעי ָיָדיו ִמיֵדי  כד ב ְבֵאיָתן ק  ן ִיְש ָשם רֹ ב ִמ ֲאִביר י ֲעקֹ ו ֵּתשֶּ בֶּ ה אֶּ  : ָרֵאלעֶּ

 ויפוזו הלא כי לגמרי ניצל לא זה כל עם, לבטלה זרע מאמתו יצא שלא קשתו באיתן ותשב

 .אצבעותיו מעשר טיפין עשר נפזרו כי ידיו זרועי

 

 שנה וארבע שמונים ליעקב אבירות שנתן יתברך הוא כי יעקב אביר מידי היה, שניצל ומה

 שם) ל"ז רמזו זה ואפשר. לאביו שהיה זה זכות ידי על ליוסף גם זה היה, מידו זרע יצא שלא

 וארבע שמונים כבישע כאביו להיות יתאמץ יתברך הוא לו שרמז, יעקב לו שנתראה( כד צח

 .ראשונה טפה ממנו מלצאת שנה

 

 כי, הוא הלא, מקשתו צאתו לבלתי הועיל מאצבעותיו צאת לבלתי הועיל לא כאשר ואיך

 בן משיח הוא ישראל אבן רועה שהוא מי בא(ש) הנזכר מקשתו שהוא משם כי לזה נצטרף

 יטמא לבלתי עייס זכות ואותו. בידין לא די אבן שנקרא ישראל שארית את רועה שהוא, יוסף

 ואדום עמלק את להפיל אז העיקר הוא כי. גדולה תקלה תהיה לבלתי, יצא שממנו המקור

 כל מילת כורתים שהיו עליה בקטרוג לישראל התחילו ואשר. במילה המואסים כולם

 שבחרת מה לך טול ואומרים השמימה ומשליכים מערלותיהם וכורתים הענן אחר הנחשלים

 ברית מטומאת מאומה וממקורו בידו ידבק לא צריך המכניעם כן ועל. אלו בהכעסות וכיוצא

 .קדש
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, הוא הלא, מהאצבעות צאת הועיל מה תדע, זרע שיצא כיון יעקב הועיל מה ,הענין שעור או

 להולדתו כוביע יהיה לבל כן ועל ,ישראל אבן רועה יוצא משם הנזכר קשתומ שהוא משם כי

 .זרעו מוצא הוא יוסף מקשת כי, מליפגם ההולדה אבר יתברך הציל

 

ִים  כה ָך ִבְרֹכת ָשמ  י ִויָבֲרכֶּ ד  ָך ְוֵאת ש  תְרֹכת ְּת ל בִ ֵמעָ ֵמֵאל ָאִביָך ְוי ְעְזרֶּ צֶּ ת ִבְרֹכת  הֹום ֹרבֶּ ָּתח 

ם ִים ָוָרח   : ָשד 

 . ם"במ מאל ולא, אביך אל לומר לו היה הנה

 . התיבות בשתי ויברכך ויעזרךיתירות ן"ווי' ב וגם

 . ואל לומר לו שהיה שדי ואת מלת וגם

 

 יום לך אין' כו לצדיק רשע צופה פסוק על( ב נב סוכה) ל"ז מאמרם בענין המכוון אל אוונב

 נופל היה עוזרו הוא ברוך הקדוש ואלמלא לטורדו ומבקש עליו מתגבר אדם של יצרו שאין

 סוף יאמר זה ולפי. בידו יעזבנו לא אלוהיםשה אלא', וכו לצדיק רשע צופה שנאמר, בידו

 עזרתיך לא אם הנה עמו שפטויבה יתברך הוא יאמר שלא, שפטויבה ירשיענו ולא הפסוק

 יתברך חסדו זה כי, אמר, בדין ארשיעך כן ואם, בידו עזבתיך שלא הוא אני כי חוטא תייה

 הנה, פה יאמר ובזה. יצרו את נצח מעצמו כאילו הצדיק על ויעלה, שפטויבה ירשיענו שלא

. יצרך ביד עזבך ולא לך שנתראה יעקב אביר מידי היה מלחטוא צלתישנ מה כי, בני אמרתי

 צריך אין זה כל עם, ממך ולא אביך מאל לך הייתה הצלתך כי היות עם כי ברכתי זאת והנה

 .ויעזרך גם אם כי שפטךיבה ירשיעך שלא לומר

 

 יהיה ,שדי באל שהיו האבות ברכת ככל ,אל שם עם שדי שם יצטרף אם כי תאמר ושמא

 נמתח כי, פגם צד שם לך היה בך הרשומות זה שם שבאותיות מפני, ברכתך אל עיכוב

 טיפין עשר כי החטא מן לגמרי צלתינ לא זה כל ועם, פועל תייה משם גם אביך ולולא, קשתך

 ד"והיו, בזרוע ת"והדל, בפנים ן"השי ,שדי שם ציור בו יש איש כל הנה כי והוא. ממך יצאו

 עדיין ודאי ן"השי אך. ידיך זרועי לא אך, מה בצד פגםית בל ד"היו שמרת והנה. הגויה בראש

 מצד חלילה זה בשם לפוגם אותך חסויי אפשר אך, פניך שעל אלוהים בצלם בקדושתה

 שדי באל להיות, אל עם שדי יצטרף אם שגם כן גם ברכתי זאת אך. האמור מהטעם ת"הדל

 ועם כאומר, עם כמו הוא שאת, שבמקרא את כרוב שדי ואת וזהו ,ויברכך זה כל עם, כאבות

 אלא עוד ולא, ממך משולל שדי שם לשיהיה זרועך ענין לפגם לך חסייתת שלא ,שדי

 .ויברכךש

 

 . מיותרת מעל מלת אל לב נשים, הפסוק סוף אל ולבא

  תחת רובצת אומרו וכן

 . הבנה משולל ורחם שדים ואומרו
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 העולם אושר אל והכנה, הזה העולם אושר כל כוללי המה ובני ומזוני חיי הנה כי הוא אך

  .תבורך שלשתן במעמד, אמר. הבא

 

 . עצמך את שהוא ויברכך אמר חיי על

 , ראשך ייח שהיא עצמך ברכת וזולת

 

 מתברכים אלה שני ידי שעל, תהום ברכות מעל שמים ברכות וזהו ,במזוני תבורך גם

 השפע יתחיל שלא מעל זה וגם. יורד וזה עולה זה' וכו קורא תהום אל תהום כי, המזונות

 העליון מעולם הבא לשפע למעבר רק השמים ישמשו שלא מעל אם כי השמים מן אולב

 מהחלק גם כי, קורא תהום אל תהום כאשר מהעולה בלבד לא ,תהום ברכות וכן. שעליהם

 . יתירה ברכה משם כי, לארץ שתחת השמים חלק אל קרוב היותר תחת הרובצת

 

 אינה המניקה כי הוא העולם דרך כי, והוא ,ורחם שדים ברכת והיא בבני תבורך וגם

 להניק שדים שאין באופן, החלב שמתעכר הנולד את העובר יזיק תתעבר ואם מתעברת

 כי, בהצלחה כאחת ישרתו ורחם שדים כי לך ברכתי וזאת, כאחד משמשים עובר לקבל ורחם

 לעיבור היניקה תעכב לא באופן, חלילה חוזרות וכן, יחד ומתעברות מניקות שבטך נשי יהיו

, זה דרך על קטנים וקטני מהם וקטנים גדולים תמיד בבית ויהיו, לחלב בוריהע תזיק ולא

 שהוא פוריה כגפן אשתך( ב קכח תהלים) פסוק על כמאמרנו והוא. אותם הארץ תמלא באופן

, גס ובוסר, גמורים ובלתי, גמורים ענבים שיש, פעמים שבע פירות שעושים גדי עין ככרמי

 .אחד בזמן לםוכ, וסמדר, דק ובוסר

 

לִבְרֹכת ָאִביָך  כו דִבְרֹכת הֹו-ָגְברּו ע  י ע  ֲאו ת גִ -ר  ָקְדֹקד ְנִזיר רֹאש יֹוֵסף ּולְ ְבֹעת עֹוָלם ִּתְהיֶּיןָ לְ ּת 

ָחיו  : אֶּ

 גבעות תאות שהיא, מצרים בלא[ נחלה הייתה] נחלה ליעקב שנתנו שמה י"שרוש רילפ הנה

 לקרא וקשה. העולם קצוות אל גבול וקרא, גבול לשון( י לד במדבר) ויתםווהתא כמו עולם

 לדבר הפליגו אחרי הנה כי יאמר אך. ממשמעו והותא לשון ולהוציא גבול בו שאין מה אל גבול

 התהלכו אשר אלוהיםה ויאמר יוסף את ויברך - הקודמות הברכות מלבד, יוסף בברכת

 אמר כן על. הקודמת הקנאה אל שיחזרו חש, יוסף לזולת כן עשה שלא מה 'וכו לפניו אבותי

 בימות שהוא האומות כל על למשול שהוא ,'כו עמים יעבדוך אבי שברכני אביך ברכות הנה

 .הורי ברכות על גברו ,ההם הברכות קיום הוא אז כי כנודע המשיח

 

. ורבקה שרה עולם גבעות שהן האמהות ותותא עד הוא גבולן הורי וברכות אבי ברכות ואותן

 מלכים א"ל ארץ שהם ,הורי ברכות נחלות ישמעאל ולא יצחק רשייש ויתוהתא שרה כי
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, לעתיד העולם כל בנחלת עשו ירש שלא ותהותא ורבקה', וכו האמה בן ירש לא כי באומרה

 , הגעתן ןייתה'. וכו עמים יעבדוך ענין שהוא

 . מיוסף הבא ראש, יהושע הוא יוסף לראש הורי ברכות היא האחת

 בן משיח הוא ממנו יוצא זה בזכות ,אחיו נזיר שהיה ממי שבא מי וראש לקדקד ,והשנית

. בשבילם צרה וסבל מאחיו שפירש יוסף כדרך, לגדולה ויעלה סוריהםיי וסובל שמצטער, יוסף

 .שם שהיא המשיחה על לקדקד חסוייו

 

ֵלק ָשָלל כז ב ְיח  רֶּ ד ְוָלעֶּ ל ע  ר יֹאכ  ֹבקֶּ  : ִבְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף ב 

 כא שופטים) בכרמים וחטפתם עד יאכל בבקר האומרים( ד ויחי תנחומא) ל"רז דברי נכונו

 המן בית על מרדכי את אסתר ותשם לאסתר נתתי המן בית הנה שלל יחלק ולערב(, כ

 אם כי חטפו לםוכ שלא לרמוז יהיה, בז אמר ולא ארמי בלשון עד אומרו וטעם(. ז ח אסתר)

 .גלעד יבש מבנות לקחו קצתם כי, הכל ולא פלוני סך עד כלומר, עד לאמר בם שיצדק, קצתם

 

 כדי לשאול וניתן ליהודה היא המלכות כי, טריפה דרך מלכות יטרף כזאב בנימין, יאמר או

, המקנה שהניח, החרימו שלא, עד יאכל בבקרש, שקלקל אלא. בעמלק נקמה לעשות

 שמואל כמאמר מלכותו נמשכה לא כן ידי ועל, שומע אנכי אשר הצאן קול ומה שמואל כמאמר

 לרמוז עד בלשון נאמר כן ועל'. וכו שאול את המלכתי כי נחמתי( יא טו, א שמואל) מיד אליו

. תוסיף ולא אותב פה שעד, למלכותו גבול היה עד הנקראת הבזה שעל, יחד דברים השני

 שלא לומר צריך אין, מרדכי בימי שהוא לערב כי, עונו נרצה כי להורות אליו ברכתי וזאת

 ותתן שללו אסתר חילקה כי, המן שלל לו שיותן שלל יחלק אם כי, עמלק שלל קחת על יאשם

 .למרדכי

 

ה ִשבְ -ָכל כח רֵאלֶּ ר ָלהֶּ -ֵטי ִיְשָרֵאל ְשֵנים ָעָשר ְוזֹאת ֲאשֶּ ם ו יְ ִדבֶּ ְך אֹוָתם ם ֲאִביהֶּ ר אִ ָברֶּ יש ֲאשֶּ

ְך ֹאָתם  : ְכִבְרָכתֹו ֵבר 

 צדיקים לבלתי כי לחשוב אפשר היה ולוי ושמעון ראובן אשמת הזכיר אשר הרואה הנה

. יעקב לתואר לא וגם ישראל לתואר חסיםיימת ישראל שבטי אלה כל אמר כן על. לו נחשבו

 על, אחד בכרך ליכלל יחד שיושוו לא אך, עצמו בפני לצדיק אחד כל שיחשוב לומר לא וגם

 .עשר שנים אומרו וזהו, כאחד לםוכ יחד לכלול םיראוי רק, לשאר קצתם שבין רב ההפרש

 

 לומר אביהם להם דבר אשר וזאת אמר לזה, כנגדם התריס הלא כי, יתכן איך תאמר ושמא

 קלל אם הלא כי. אותם ויברך כי דע, אביהם להם ,קושי לשון דבר אשר זאת שתראה מה

 ברכו בראובן וכן. למעלה כמפורש עצמם את אותם ויברך אך, אפם רק קלל לא ולוי בשמעון

 בקצתם גם ומה, באחרים לברך הרבה, שתראה ומה. לבכור חסיישית וגם, אחיו בכלל שיהיה
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 אשר איש אם כי, בחירה דרך שהוא השאר את אהוב לבלתי הדבר חסיית אל, ויוסף כיהודה

 .אותם בירך הקודש ברוח כברכתו

 

ל כט ֱאָסף אֶּ ם ֲאִני נֶּ ר ֲאֵלהֶּ ו אֹוָתם ו יֹאמֶּ ִמי ִקְבר-ו ְיצ  לע  ל ֲאֹבָתי-ּו ֹאִתי אֶּ ְמָעָרה אֲ -אֶּ ר שֶּ ה 

ִחִּתי ְפרֹון ה   : ִבְשֵדה עֶּ

 על', כו ממצרים ונשאתני לו שאמר מיוסף אם כי קבורתו צואת על עיקר עשה שלא יראה לבל

 ':וכו נאסף אני אליהם ויאמר אותם ויצו כלל דרך כן

 זה אמר כן על, עצמותינו עם עצמותיך וישאו אותנו ה' יפקוד עד פה השאר, לו יאמרו בל והוא

 הנשמות אל מתחבר הוא כי שהוא נואצל כמפורש שהוא עמי אל נאסף אני הלא כי ראוי אין

 במקומות הזוהר ספרב כמפורש פניו להקביל השכינה עם שבאות, למעלה אליו חסותייהמת

 עם מחיצתי אל יאספני ה' לשכבוד, סילוקי אחר ימים להתעכב צריך איני אני וזהו. רבים

 אותי קברו לכן. ביצחק ביארנו כאשר עמי הם אבותי אל נאסף אני בסילוקי מיד כי ,אבותי

 ואחר, בקבר הגוף על היא הנפש הלא כי, בניכם את ה' יפקוד עד מיתון בלי, אבותי עם אתם

 מקום במצרים אתי להיות קברי עד השתלשלותה תפסק למה, אבותי עם נפשי השמים שעל

 .'וכו המערה אל ולמטה, למעלה נפשותינו יחד ונהיה אבותי אל אותי קברו לכן. טמא

 

ר ל ְכֵפָלה ֲאשֶּ מ  ר ִבְשֵדה ה  ְמָעָרה ֲאשֶּ ל-ב  ְמרֵ -ע  ץ כְ ְפֵני מ  רֶּ ן אֲ א ְבאֶּ בְ ָנע  ר ָקָנה א  תשֶּ -ָרָהם אֶּ

ת ֲאֻחז  ִחִּתי ל  ְפֹרן ה  ה ֵמֵאת עֶּ ָשדֶּ רקָ -ה   :בֶּ

 תושבי אינם אשר עוד יקברו חפצים ואין שם הקבורים לנו די כי, לומר, ימאנו אולי תאמרו ואל

 ההם םילגוי חק כי( ד כג שם ן"הרמב בשם שרה ייח פרשת) למעלה ככתוב והוא. כהם הארץ

 אך. לגר ולא, לתושב לא אם, ממשפחתו רבים קברים לאחוזת לאיש מיוחד מקום הניח לבל

 כן שעל זוגות שם ליכפל שהוא המכפלה בשדה אשר במערה הוא הלא כי יעכבו לא הנה

 . מכפלה נקראת

 כי, קבר בלי השדה שמניחים להם ודי, השדה גם אם כי המערה קנה בלבד לא הלא כי ועוד

 . בה בנקברים יצמצמו האם המערה גם אם

 .לגמרי כתושבים להיות שהוא קבר לאחוזת אותה קנה ועוד

 

ת לא תְבָרָהם ְוֵאת ָשָרה ִאְשּתֹו א  -ָשָמה ָּקְברּו אֶּ ֹו ְוָשָמה ְבָקה ִאְשּתת ִר ִיְצָחק ְואֵ -ָשָמה ָקְברּו אֶּ

ת ְרִּתי אֶּ  : ֵלָאה-ָקב 

 אברהם זוגות' ב הכפל על יהיה הזוגות בעד שהוא מכפלה להיות שמכרו מה כי תאמר ושמא

 כן אחרי קברתי ושמה, זוגות' ב שהן ',וכו קברו שמה הלא כי, יתכן לא, ורבקה יצחק ושרה

 שהוא לאה את כשקברתי עכבו לא למה זוגות שני על רק בדעתם היה לא ואם .לאה את

 .השלישי הזוג התחלת
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ר לב ְמָעָרה ֲאשֶּ ה ְוה  ָשדֶּ  : תחֵ -ֹו ֵמֵאת ְבֵניב-ִמְקֵנה ה 

 הנה. יעכבו וגדוליה הארץ תושבי חת בני אולי, יעכבו לא וזרעו שעפרון גם כי תאמרו ושמא

 מהם שקנה הארץ תושבי עיקר הם חת בני מאת' וכו השדה מקנה כי, פחד אין מזה

 עיקר שעשה להם יראה בל לאה בני את סייפ דרכו פי ועל. הם יעכבו בל במקומו כמפורש

 היא כי. לאה היא חשובה כי להם והורה אותם לצוות חזר הנה כי, הקבר בצוואת מיוסף

 .רחל ולא, בקבר זוגו בת הייתה

 

 יעבור פן אותםה'  יפקוד עד יעקב את עכב בלתי אל אחר טעם לומר השדה מקנה ,יאמר או

 שאינם עם ,חת בני כל בדבר יודו הוצרך מאז אשר והמערה השדה מקנה כי והוא. רב זמן

 טרם, בקרוב הדבר למהר טוב כן על, הזמן ברוב וישכח, הארץ תושבי להיותם ,המקום בעלי

 .בדבר הודו הם כי ישכח

 

ֹּות לג ל י ֲעֹקב ְלצ  ְיכ  ת ו  לָבָניו ו יֶּ -אֶּ ְגָליו אֶּ ִמָטה ו  -ֱאֹסף ר  לִיְגו ע ו יֵ ה  ף אֶּ ָמיו-ָאסֶּ  : ע 

 במיתתו לשלוט יכולים שאין ובמי. טומאתו טעם הוא כי במת לשלוט צוניםיח כחות דרך הנה

 לשלוט ימשכו בל לה סביב בוריםיג ששים שלמה טתילמ היו זה על כי. טתוילמ סביב ילכו

, בו ידבקו בל המטה אל רגליו ויאסף שלטו לא טתויבמ יעקב כי, אמר. בה הוא אשר טתויבמ

 לא נפשו וגם, טומאה מכח מאומה במותו דבק ולא טהור היה הגוף כי הנה. ישלטו לא שם כי

 אשר ןועו איזה ימרקו להיתח כי לזולתו כן שאין מה, במחיצתה מיד מהדבק דבר בה עיכב

 עמיו אל אסיפה ענין כמפורש עמיו אל ויאסוף ומיד ',וכו רגליו ויאסוף כמוהו קדוש אך. חטא

 .כמת עצמי פירוד שאינה גויעה סילוקו היות על נוסף. ביצחק

 

  נ פרק

 

ת ב ו יֹוֵסף אֶּ ת-ו ְיצ  תהָ -ֲעָבָדיו אֶּ ֲחֹנט אֶּ תָאִביו ו י  -ֹרְפִאים ל  ְנטּו ָהֹרְפִאים אֶּ  : ְשָרֵאליִ -ח 

 . נחנט ואיך מת לא אבינו יעקב כי( ב ה תענית) ל"רז אמרו הנה

 . את מאי, הרופאים את עבדיו את אומרו אל לב נשית לזה אך

. ישראל את ויחנטו לומר לו והיה, אותו חנטו שהרופאים ידוע כי, הרופאים ויחנטו אומרו ועוד

 . אותו ויחנטו יאמר די והיה, מיותר ישראל אומרו וגם

 . אותו לחנט ויצו הארץ כל כדרך מת כי חשב יוסף הנה אך

 

 יחנטו הרופאים כך ואחר במים וירחצום קרביו יוציאו שימותו המלך שעבדי העולם דרך והנה

 ולקנח בטנו לפתוח עבדיו שהוא ,לחנוט הרופאים את וגם עבדיו את והיצ כי אמר. אותו

 ויחנטו רק בפועל כן היה לא אך. לחנוט הרופאים את כן ואחרי, ממנו שיוציאו וקרבו קרביו
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 לא אבינו יעקב כי ממש מת לא כי יוסף בו הכיר כי והוא. דבר עשו לא עבדיו אך הרופאים

 אתה וריבה. שהוא כמות ישראל את וזהו, קרביו את להוציא לפתחו בו נגעו לא כן ועל, מת

 .נחנט וקרבו קרביו שעם לומר

 

ְרָבִעים יֹום ִכי ֵכן ִיְמְלאּו ְיֵמי ל-ו ִיְמְלאּו ג ֲחֻנִטים ו ִיְבכֹו א  ִים ִשְבעִ ּו ֹאתֹו ִמ ה   : ים יֹוםְצר 

 יום' מ לו וימלאו אמר לזה, יום' מ לו והשלימו אייחנט חנטו בכדי למה כן אם תאמר ושמא

 .'וכו ימלאו כן כי על רק, היה כחי כי, כך כל צריך שהיה לא

 

 לא שאם מצרים אותו ויבכו אמר לזה, כמת ואינו אותו לחנוט והיצ למה כן אם תאמר ושמא

 בראשית) ל"ז שאמרו כמו, כיראתו ויעבדוהו לאלוה ויחשבוהו יחזיקוהו חי כי אותו יבכו לא כן

 בכו אדרבה עבודה ובמקום, כמת ממש יחניטוהו והיצ כן על, לאלוה יחשבוה פן( ו צו רבה

 .עבדוהו ולא מיתתו על אותו

 

ֵבר יֹוֵסף ד ְברּו ְיֵמי ְבִכיתֹו ו ְיד  ע  ל ו י  ְרעֹ -אֶּ ְברּון ְבֵעיֵניכֶּ חֵ  ָנא ָמָצאִתי-ה ֵלאֹמר ִאםֵבית פ  ָנא -ם ד 

ְרֹעה ֵלאֹמר  : ְבָאְזֵני פ 

 פן הקודש לשון ידע שלא יגלה שלא יוסף את פרעה השביע כי( ב לו סוטה) ל"רזמ ידענו הנה

. פרעה שבועת הוא גם יבטל פן אביו שבועת םיישיק פרעה הודה כן ידי ושעל, ממלך יעבירוהו

 אביש לבינו ביני אדבר אם יוסף אמר כי והוא. רגלים שלש זה לאמר אומרו אל אונב ובזה

 הקודש לשון יודע שאינו ואגלה אבי שבועת לבטל ויכריחני פרעה ימאן אם ',וכו השביעני

 אדבר כן על. אבי שבועות מענין ידעו לא כי, שגדלני למי טובה לכפוי יחשבני כי, שומע יחרפני

 אביו שבועת ענין שיודע באופן 'וכו השביעני אבי למלך שידברו פרעה לבית שידבר למי

 לא הקודש לשון ידע שלא מה יוסף ויגלה ימאן פרעה ואם .פרעה לבית וגם למדברים

 .עמו הדין כי ויאמרו, אביו שבועת לבטל שהכריחוהו יודעים יש כי יאשימוהו

 

 פרעה בית שאל למי שדבר. לאמר פרעה בית שאל מי אל יוסף וידבר הכתוב מאמר וזה

 ולא לאמר יאות פרעה שבאזני דברים שהוא לאמר פרעה באזני נא דברו, להם לאמר ילכו

 בהיות זה לומר אין כי פרעה שבועת שהוא שבידו משכון ענין למלך לאמר שהוא. זולתו בפני

  - הוא לו שיאמרו ומה, המלך עם איש

 

ִני  ה ר ָכִריִתי לִ ָאִבי ִהְשִביע  ץ כְ י בְ ֵלאֹמר ִהֵנה ָאֹנִכי ֵמת ְבִקְבִרי ֲאשֶּ רֶּ ן ָשָמהאֶּ ע  ִּתְקְבֵרִני  נ 

ה ֱעלֶּ ָּתה אֶּ תנָ -ְוע  ְקְבָרה אֶּ  : ִבי ְוָאשּוָבהאָ -א ְואֶּ

 כדי השביעני אך, ומצוות קיום על להשביעני צריך היה לא שאבי כלומר לאמר השביעני אבי

 ותהי. שלך את אעבור גם זו שבועה על תעבירני אם פן תחוש למען שהשביעני לך לאמר

  - אמר אז. ווייהצ היה כן כי, זמן אחר ולא 'כו אעלה ועתה ',וכו מת אנכי הנה ומצוות
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ת ו ְרֹעה ֲעֵלה ּוְקֹבר אֶּ ר פ  ָךאָ -ו יֹאמֶּ ר ִהְשִביעֶּ ֲאשֶּ   : ִביָך כ 

 .הרשיתיך לא השבועה על לא שאם השביעך כאשר' כו את וקבור עלה

 

ת יא ֲעִני אֶּ ְכנ  ץ ה  ְרא יֹוֵשב ָהָארֶּ ל ְבגֹ -ו י  ן ָהָאָטד ו יֹאְמרּו ָהֵאבֶּ לאֵ רֶּ ה לְ -בֶּ לִמְצָריִ ָכֵבד זֶּ ֵכן -ם ע 

ְרֵדן י  ר ה  ר ְבֵעבֶּ ִים ֲאשֶּ  : ָקָרא ְשָמּה ָאֵבל ִמְצר 

  .למצרים מיחסו ואיך לאבליו הוא האבל הנה ,קשה

 וגם זרעו היה אותו האובדים והנה. עצמו על ולא, השלם את האובדים על הוא האבל הנה אך

 . בזכותו מתברכת ארצם הייתה כי םייהמצר

 במקום ולא, הירדן בעבר האטד בגורן האבל בראותם תמהו כן ראו המה בארץ יושב והנה

 . שם שמת

 כן שעל זה כבד אבל אמרו כן על. האבל כבדות על רמז שמורה וקוצים אטדים במקום וגם

 . האטד גורן במקום הוא

 כי וזרעו יוסף ולא מצרים הם אותו ומאבדים המפסידים כי הוא ,ממצרים רחוק היותו ועל

, במותו אפילו מהם הצדיק שמתרחק מה כל כן ועל. האובדים הם םייהמצר אך, הם שלמים

 .פה גם האבל עשו לכן, מתגדל אבלם

 

'. כו מלכים וכמה כגורן שנעשו אלא, לאטד גורן יש וכי( ו ק רבה בראשית) ל"רז אמרו והנה

 כבד אבל אם הלא כי, הזה הצדיק סילוק על להתאבל לנו אין הארץ יושבי אמרו אפשר ובזה

 יהיה חסרונם לפי כי, שמחתנו תהיה להם כבדותו ולפי, מהם שנפקד למצרים הוא ,זה הוא

 .בגבולנו בא כי בזכותו נתברך אשר יתרוננו

 

 רב עם נתקבצו שכם ממעשה שנים כמה שאחר( קלג רמז וישלח ילקוט) ל"רז שאמרו ובמה

 עליו מתאבלים מצרים אם אמרו כי יאמר יתכן בזה. רב הרג בהם יעקב והרג ובניו יעקב על

 מכת בנו הרג כי לנו לא אך, להם שהטיב למצרים הוא כבד אבל כי, מהםיע להתאבל לנו אין

 .ואבדן והרג חרב

 

ָחיו ְוָכל יד ְיָמה הּוא ְואֶּ תָהֹעִלים ִאּת-ו ָיָשב יֹוֵסף ִמְצר  ֲחרֵ -ֹו ִלְקֹבר אֶּ  : ָאִביו-תי ָקְברֹו אֶּ ָאִביו א 

ם-יֹוֵסף ִכי-ו ִיְראּו ֲאֵחי טו ָהָרָעה -ת ָכלִשיב ָלנּו אֵ ָהֵשב יָ ו יֹאְמרּו לּו ִיְשְטֵמנּו יֹוֵסף וְ  ֵמת ֲאִביהֶּ

ְלנּו ֹאת ר ָגמ   : ֹוֲאשֶּ

ל טז ּוּו אֶּ  : ֹוֵסף ֵלאֹמר ָאִביָך ִצָּוה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאֹמרי-ו ְיצ 

ָטאָתם ִכיתֹאְמרּו ְלי-ֹכה יז יָך ְוח  חֶּ ע א  ש  ָּתה ָשא נָ ָך וְ ָרָעה ְגָמלּו-ֹוֵסף ָאָנא ָשא ָנא פֶּ ע ע  ש  א ְלפֶּ

ְבָרם ֵאָליו ְבֵדי ֱאֹלֵהי ָאִביָך ו ֵיְבְך יֹוֵסף ְבד   : ע 

ם יח ֲעָבִדים-ו ֵיְלכּו ג  נּו ְלָך ל  ָחיו ו ִיְפלּו ְלָפָניו ו יֹאְמרּו ִהנֶּ  : אֶּ
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ל יט ם יֹוֵסף א  ר ֲאֵלהֶּ ת ֱאֹלִהים ָאִניִּת -ו יֹאמֶּ ח   : יָראּו ִכי ֲהת 

ן ֲעשה כ   כ ע  י ָרָעה ֱאֹלִהים ֲחָשָבּה ְלֹטָבה ְלמ  ם ָעל  ְבּתֶּ ם ֲחש  ּתֶּ היֹוְוא  זֶּ ם ם ה  ֲחֹית ע   : ָרב-ְלה 

ל כא ָּתה א  תִּתיָראּו אָ -ְוע  ם ְואֶּ ְתכֶּ ְלֵכל אֶּ ם ו יְ -ֹנִכי ֲאכ  ְפכֶּ ֵחם אֹוָתם ו ְיד  ט  לנ   : ִלָבם-ֵבר ע 

 

 . זולתם ולא ראו המה איך כי, מובנת בלתי( טו בפסוק האמורה) זו ראייה הנה

 . כה עד ולא מלקוברו שובם אחרי ראו ואיך

 . ישטמנו פן יאמר ומהראוי ,ישטמנו לו אומרו. ב

 . כפול שהוא ישיב השב אומרו. ג

 . כלו את בוייר הוא מה וגם

 לפני והיצ אביך לומר לו והיה, פעמים זה לאמר אומרו ענין מה 'כו יוסף אל ויצוו אומרו. ד

 . ליוסף תאמרו כה מותו

  '.וכו לפשע נא שא ואנא 'כו אחיך פשע נא שא הזה הכפל מהו. ה

  .אביך אלהי עבדי כך ואחר אחיך אמרו להיתח ולמה

  .אליו בדברם יוסף בכה זה מה על. ו

 . יוסף חפץ היה בעבדותם האם לעבדים לך הננו אומרו ענין מה. ז

 הלא כי תמיהא זו ומה, לכם להרע אוכל אני האם הוא שאם ,אני יםוהאל התחת כי אומרו. ח

 . לעשות ידו לאל ויש, הוא בחירה בעל

 רעה עלי חשבתם אתם הלא שאומר י"שרוש כפיר אם ',כו עלי חשבתם ואתם אומרו וכן

 יש הלא כי, לטובה יחשבנה אלוהים רעה עליכם שאחשוב גם כן ,לטובה חשבה אלוהיםו

 . מכרוהו כאשר אליהם הוא ולא לו חטאו הם הלא כי, פירכא

 .ועתה אומרו ענין מה ,תיראו אל ועתה אומרו וכן

 

 יוסף פני אין כי. להיבתח לאשר, אביהם מות אחרי שבין הפרש ויכירו ראו המה הנה אמנם

  הקודם פסוק אל לב בשום והוא. שלשום כתמול אליהם

  

ָחיו ְוָכל יד ְיָמה הּוא ְואֶּ תָהֹעִלים ִאּת-ו ָיָשב יֹוֵסף ִמְצר  ֲחרֵ -ֹו ִלְקֹבר אֶּ  : ָאִביו-תי ָקְברֹו אֶּ ָאִביו א 

 בחברה בא שלא כיוון אך. מיותרת הוא מלת כי 'כו ואחיו הוא מצרימה יוסף וישב שאומר

  כן על, לבדם והם לבדו הוא רק, אתם

 

ם-יֹוֵסף ִכי-ו ִיְראּו ֲאֵחי טו ָהָרָעה -ת ָכלִשיב ָלנּו אֵ ָהֵשב יָ ו יֹאְמרּו לּו ִיְשְטֵמנּו יֹוֵסף וְ  ֵמת ֲאִביהֶּ

ְלנּו ֹאתֹו ר ָגמ   : ֲאשֶּ

 מי לומר 'כו ישטמנו לו אמרו כן על, מיתתו רושם הוראת ראו כי אביהם מת כי אחיו ויראו

, במשטמה כעסו שיטיל הרעה על וינחם הוא צדיק כי, בפועל ינקם ולא יוסף וישטמנו יתן

 .'וכו ישיב והשב גם כי אנו יראים אך. בה חמתו ותשכך
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 ונהרגהו לכו ועתה כאומרנו, אותו שהשטמנו המשטמה כנגד יוסף ישטמנו איוהלו ,יאמר או

 מי אוי כי, לאבינו גמלנו ולא אותו גמלנו אשר שיהיה אך. כפולות השבות ישיב והשב', כו

 שאביך באופן 'כו מותו לפני והיצ אביך אמרו עשו מה כן על. ההוא ןוהעו פקידת על יחיה

 .אליו הנוגע על הוא מחל שכבר נראה, לנו שתמחול ממך שמבקש במה

 

 עשרה מדרש) בידנו שקבלה במה והוא. לנו ואומרו. הכתוב תורייי כל אל לב בשום ,יאמר או

 יוסף ישטמנו ואיוהל, יאמר ובזה. יוסף מכירת ןובעו היו מלוכה הרוגי עשרה כי( מלכות הרוגי

 הפקידה כי' כו ישיב והשיב', כו עלינו תמלוך המלוך אמרנו מעת לו שהשטמנו מה כנגד

 לנו יהיה אלו השבות שתי, מלכות להרוגי כך אחר כן גם והראויה, עולה שפעלנו לנו הראויה

  :דברים שלשה על וזה .ישיב השב וזהו, ההם צדיקים לעשרה ולא םייבח

 . הכלבים את עליו שהשיסו מה והוא להמיתו אותו שהתנכלו .א

 . ועקרבים נחשים מלא בבור שהשליכוהו .ב

 . המכירה .ג

 

 , את אמר האחד ועל

 , כל אמר השני ועל

  '.וכו הרעה אמר השלישי ועל

 .דהימ כנגד דהימ עבדות שהוא אותו גמלנו אשר אם כי מיתה לשיהיה לא אך

 

ל טז ּוּו אֶּ  : ֹוֵסף ֵלאֹמר ָאִביָך ִצָּוה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאֹמרי-ו ְיצ 

  :זאת תעשה ראוי סיבות לשתי הנה לומר .והיצ אביך ליוסף לאמר זולתם את ויצוו כן על

  .אביך שהוא למה .א

 אומרו וזהו המת דברי םיילק מצווהו מיתה מחמת צואה אם כי אמירה הייתה בלבד שלא. ב

 . צוה

 

 לאמר אמרו כן על. מותו אחרי עתה אם כי אמרתם לא וייבח למה, היה כך אם ,תאמר ושמא

 אומרו וזהו, לעשותו לנו נזדמן לא אך, לך אותו לאמר מותו לפניש כדי והיצ הוא הנה כלומר

 .לאמר מותו לפני צוה

 

ָטאָתם ִכיתֹאְמרּו ְלי-ֹכה יז יָך ְוח  חֶּ ע א  ש  ָּתה ָשא נָ ָך וְ ָרָעה ְגָמלּו-ֹוֵסף ָאָנא ָשא ָנא פֶּ ע ע  ש  א ְלפֶּ

ְבָרם ֵאָליו ְבֵדי ֱאֹלֵהי ָאִביָך ו ֵיְבְך יֹוֵסף ְבד   : ע 

 שתעשנו ואחר, לשוגג וחשבהו פשע מהיות אותו שאו אחיך פשע נא שא אנא דבריו והיו

 עונותינו יכבוש( יט ז מיכה) פסוק על וכמאמרנו ,תמותה בני אינם כי אותו תשא חטאת
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 ועשאם שכבש העונות של חטאתם הוא אך, חטאתינו לומר לו שהיה, חטאתם כל' וכו ותשליך

 אביך אלהי עבדי פשע עתהמ נא שא אנאו. מיתה ולא גמלוךש הוא בלבד רעה כי ,כשגגות

 אם כי שהוא תעצבו אל ועתה להם באמור זה להם רמז הוא אם, גם ומה. מלוכה הרוגי הם

 הרוגי גזרת שהזכירוהו אליו בדברם יוסף ויבך זה ועל. מלוכה הרוגי על שהוא זמן לאחר

 .מלכות

 

ם יח ָחיו ו יִ -ו ֵיְלכּו ג  ֲעָבִד אֶּ נּו ְלָך ל   : יםְפלּו ְלָפָניו ו יֹאְמרּו ִהנֶּ

 כה עד לו שדברו האנשים זולת אחיו גם ויבאו אז, ובכה רחמיו נכמרו כי ובראותם

 נחפוץ לא אנו, בחנם שתמחול בקש אביך הנה לומר לעבדים לך הננו ויאמרו. בשליחותם

 .מיתה תהיה ולא, דהימ כנגד דהימ וןוהע יכופר למען לעבדים נהיה אלא

 

ל יט ם יֹוֵסף א  ר ֲאֵלהֶּ ת ֱאֹלִהים ָאִנייָראּו ִּת -ו יֹאמֶּ ח   : ִכי ֲהת 

 כי ,אני רק, זולתי אינו. יתברך אליו מרכבה אלוהים תחת יש האם כי תיראו אל אמר אז

 .אולב שהוכרחתי באופן, כנודע במצרים השכינה אל מרכבה פה להיות אבי במקום נשארתי

 

ן  כ ע  י ָרָעה ֱאֹלִהים ֲחָשָבּה ְלֹטָבה ְלמ  ם ָעל  ְבּתֶּ ם ֲחש  ּתֶּ ה  יֹוםֲעשה כ  ְוא  זֶּ םלְ ה  ֲחֹית ע   : ָרב-ה 

 רק אינו פשעכם כי נמצא .לטובה חשבה כבר אלוהים אך רעה עלי חשבתם אתםש אלא

 רבה בראשית) ל"ז מאמרם והוא. לטובה חשבה ה' מתחלה כי, חציה רק כולה ולא, מחשבה

 כמו והוא'. וכו גר כי תדע ידוע, חברון ישני של עמוקה מעצה חברון מעמק וישלחהו( יג פד

 השכינה אל מרכבה להיות, למצרים יוסף שהקדים( קפד דף וישב) הזוהר ספרב שאמרו

 אומרם והוא. כשרים שיהיו שהוא ,הזה כהיום עשה למען שהיה, לגלותם קודם שם שקדמה

 שאני זמן כל הוא ברוך הקדוש אמר, מהםיע שכינה כשגלו למה( יז טו רבה שמות) ל"ז

 שלא' וכו דברים ארבעה בהם והיו והוהער מן עצמם גדרו כן שעל, רע שם קונים אין מהםיע

 שלא ,מהםיע שכינה הייתה לא אם כן שאין מה ,רב עם להחיות כן ידי ועל'. וכו שמם את שינו

 .החשך בימי יותר מתים שהיו ,רב עם להחיות הוכנו

 

ל כא ָּתה א  ם ִּת -ְוע  ְתכֶּ ְלֵכל אֶּ תיָראּו ָאֹנִכי ֲאכ  ם ו יְ -ְואֶּ ְפכֶּ ֵחם אֹוָתם ו ְיד  ט  לנ   : ִלָבם-ֵבר ע 

 עתה שהוא מה על. מלוכה הרוגי עשרה על ואחת עתה שתלקו מה על אחת שאמרתם ומה

 אשתרר פן קנאתכם ראשית ועל. במקומו הדבר עוד זמן שלאחר מה אך כלומר ,תיראו אל

 אתכם אכלכל אנכי כי היא לאלומתי ויםומשתח תםיישה החלומות כל כי, תיראו לא, עליכם

 .'כו

 

 . פה אביו נזכר למה אביך אלהי עבדי אומרו אל לב בשום, יאמר או
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 ולא אחריך אביך לשימשך שקדמת הדבר יצא ה'מ או, עשינו אנו או ימנע לא אמרו כי הוא אך

 ה'מ ואם. גמלוך רעה כי אחיך פשע נא שא אנא העושים אנו אם. ברזל של אותלבשלש ירד

 שעשינו מה לומר ,אביך אלהי עבדי לפשע נא שא אנא אבינו יעקב כבוד על הדבר יצא

 של בשלשלאות יובל בל אותו מאהבתו אביך אלהי כי ,אביך אלהי עבודת הייתה במכירה

 אביך אלהי עבדי בזה נמצינו, אחריך אביך את להמשיך מהר להוליכך מחשבות חשב, ברזל

 .רצונו עושי אותו עובדים

 

 '.וכו לפניו ויפלו מיד הענין זוכר היה כי ובראותם. ונצטער לו הרעו אשר זכר כי יוסף ויבך

 . בקודם כמדובר' וכו התחת כי תיראו אל שהרעותם מה על אליהם ויאמר

 כי םיינתק הנה כי תיראו אל ועתה הנה ,לי ויםומשתח שהייתם על החלומות קנאת ועל

 . ינוכה ובזה ויהובהשתח לפני נפלתם

 .כבקודם 'וכו אתכם אכלכל אנכי האלומות החלום ועל

 

ל כד ר יֹוֵסף אֶּ ָחיו ָאֹנכִ -ו יֹאמֶּ עֱ אֶּ ם ְוהֶּ ְתכֶּ ְתכֶּ י ֵמת ֵואֹלִהים ָפֹקד ִיְפֹקד אֶּ ֹ -ם ִמןָלה אֶּ ז ץ ה  את ָהָארֶּ

ל ְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלי ֲעֹקבהָ -אֶּ ע ְלא  ר ִנְשב  ץ ֲאשֶּ  : ָארֶּ

 כי ידאגו הלא יוסף בהסתלק כן ועל, במצרים השכינה אל מרכבה היה יוסף כי כתבנו הנה

 דינו ובית הוא אלוהיםו אך, מאתכם הנעדר הוא אנכי כלומר מת אנכי אמר כן על. יעשו איכה

 .ישראל שומר שןיי ולא ינום לא כי 'וכו יפקוד פקוד

 

 הייתה מסורת כי( א מז פרק אליעזר רבי פרקי) ל"ז מאמרם אל לב נשית, הענין אל ולבא

 מאמר והוא. יפקוד פקוד וזהו. האמתי הגואל הוא כפולה פקידה האומר כי מיעקב בידם

 אל סימן הפקידה כפל היות אל טעם טוב וצריך. אתכם פקדתי פקד ה' אמר כה לישראל משה

 של פמליא וכל שכינה כי והוא, ליגאל לישראל להם היה גדול משכון כי הוא אך. הגואל אמתת

 וכמאמר, שם ומלאכיו שכינתו יתברך הוא יעזוב לא כי, ומשכון בטחון והוא. בגלות היו מעלה

 הוא הוא ברוך הקדוש של שישועתו מצינו( א צח תהלים טוב שוחר) מקומות בכמה ל"רז

 ובית הוא אלוהיםו הנה מת אנכי אם כי לבבכם ירך אל יוסף יאמר וזה. ישראל של ישועתן

, במצרים יטשנה לא כי וצבאיה שכינתו את פקוד הלא כי משכון לכם והוא, יתפרדו לא דינו

 .אתכם יפקוד ואז

 

ת כה ע יֹוֵסף אֶּ ְשב  ְתכֶּ ְבֵני ִיְש -ו י  ֲעלִ ָרֵאל ֵלאֹמר ָפֹקד ִיְפֹקד ֱאֹלִהים אֶּ תם ְוה  ם אֶּ י -תֶּ ְצֹמת  ע 

ה  : ִמזֶּ

 . בעצם צודק בלתי לאמר אומרו כי ,לאמר' וכו וישבע אומרו ענין אל באנו ובזה

 זה שמסורת ולהיות. לאחיו ויוסף ליוסף יעקב מסרה, כפולה הפקידה מסורת כי הוא אך

 פלשתים ביד ונפלו אפרתי איש עם יצאו אפרים בני, אליו לב שים בלתי על כי, לגלותו מוכרח
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 פקד באומרו הפקידה כופלו על אמיתי גואל שהיה למשה והאמינו. מקודם שנה שלשים

 . במקומו כמפורש' וכו פקדתי

 

 אומרו וזהו, זה על גם עצמותיו הולכת שבועת בכלל להשביעם עיקר יוסף עשה מעתה כן על

  :דברים בשני אחיו את יוסף וישבע

 . כפולות אלו תיבות לזרעם לאמר השביעם כי יפקד פקד לאמר אחד

 בני את השביע השבע כי בשלח בפרשת אומרו וזהו '.וכו עצמותי את והעליתם השביעם וגם

 , כאחת היו שבועות שתי כי לומר' וכו ישראל

  'וכו פקד לאמר אחת

 .'וכו עצמותי את והעליתם שנית

 עולם בורא לאל שבח ונשלם תם
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