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 התקרב יחודה אדני... תאזני עברך נא ידהר יהורה... אליו ויגשיעה.
 לשל סליחה ממנו ובקש אדני( )באזני זולתו שומע באין גזרו לדבר כדי יוסף,אל
 אב.(. פי )על המלכות. הצר נמוסי על עובר שההא בעבדך( אפךיהר

 ידבר, מעטים דברים כי לאמר - דבר : ארני באזני ר5ר  עבדך נאיר5ר
 פניו יחלה תשר התמורה הוא ר ב ד ה כי בעניני והנכון לטוהח, עליו יהיוהול

 פיוס -- דבריו ושאר אחר, דבר ממנו יבקש לא כי בו, אחיו בנימיןלהחליף
 )ראב"ד(. לזהלבקשה
 להיות ויתכן שנים ס"ה בן אז היה )ראובח שבכלם הגדול כי : זקן אבכ.
 א"ע(. פי )על כך כל זקן לאאביהם

 ה מ 1 ש א 1 )א"ע(. !( יותר )ולא אותו שאראה : עליו עיני ואשימהכ"א.
 ואשי הזה, הדבר יוסף שאמר מקום בשום מצאנו ולא 1 1 י ל ע י נ יע

 )מ"ב(. התורה שםקצרה
 רחל, רק בדעתו אשה לקח לא יעקב כי אשתי1 לי ילדה וסנים כיכ"ז.

 ~י כן, הזכיר לא ובלאה יעקב, אשת רחל בני נאמר י"ס פסוק מ"ו בפרק גםוכן
 הרמב"ן(. פי )ע2 מרמה בלא באמת אשתו תקרארהל

  )א"ע(.  הנה עד ראיתיו לא כי - והעד : טרף טרף אך ואמרכ"ח.
 לו חביבה ונפשו - כנפשיה לה הביבא ונפשיה :  בכפשו  קשויה ובפ12ול.
 )ת"א(.כנפשו

 תחת עבדך נא יש5 ועתהל"ג.
~pan 

 שיעץ יהודה, לאדני: עבד
 שלם הקב"ה - ידו על שנמכר למי לעבד עצמו את מסר לעבד, יוסף אתלמכור
 אב.(. פי )על מדה כנגד מדהלו

 עולם עבד באן להשאר אני בוחר ולכן : א5י אל אעלה  איך כיל"ד.
 אב.(. פי)על

 ה * מ רק5

 ה ע ר פ ת י ב ע מ ש י ו ואה"כ העיי, אנשי : מצרים וישמעוב.
)רשב"ס(.
 א"ע(. פי )ער י4סי במקום : בבכיב.

 מכיר או להפחיד, ובין לבכי בין  פתאום,  קול המרים :  קולו  אתויתן



 )תורה פיוטיםמשט3ב

 כפיר היתן ד'( ג', )עמוס קולו נתן וה' י"א( ב', )יואל במו קולו, עתןנקניא
 )הר"ל(.קולו

 מת לא אם הוא פלא כי קריא;, אלא שאלה, לא זוהי : חי אבי העודג.
 יהודה דברי חתימת הי, י ב א ד 1 ע ;ה צ"ה( פי וצער)פל יגוןמרוב

 אבי העוד צעק כן על בסכנה, אביו כאילו בעיניו ונדמה דמיונו, אתהחרידה
 )שד"ר(.חי

 )ם(. מכירתו על הבכי שומעי ישמעו שלא : אלי נא גשוד.
 בנימין, בפני מכירתו ענין על עמהם לדבר רצה שלא אלי: נאגשו
 )צ"ה(. אחיו לשאר אלי נא גשוהשמר
 המגונה המעשה בגלל תעצבו אל : בעיניכם יחר ואל תעצבו אלה.
 על בעיניכם יחר ואל הקטן, לאחיכם מדפעכנעה להנצל כשחפצתם אתי,שזשיתם

 ע.(. פי )על בזה הצלחתםנילא
 )א"פ(. למורה - טעמו : לאבח.
 מכאן לזוז יכול אינני זה ומפני : מצרים לכל לארון אלהים שמנים.
 )אב.(. אלי רדה כן על אב, יכבד כבן פניך, לראותפילנת

 )א"ע(. גויים להורישו ליח( ד' )דברים וכן תכרת, כמו : תורש פןי"א.

 )א"ע(. ורבים יחיד לשון ימצא : צוארי עליעד.

 שהוא ראו שהם אחרי אתו: אחיו דברו כך ואחר עלהם ניבךט*1.
 אוה"ח(. )ע"פ אתו. ודברו לבם סמך אז - צערם על והצטער ם ה י ל עבכה

 לו שהגידו ספק ואיו דברו, מה פירש ולא : אתו אחיו דברו כןואחרי
 )יש"ר(. לו שעשו מה עלהתחרטותם
 )ברשויית  כתוב  החלום ובענין : עבדיו ובעיני פרעה בעיני וייטעט*ז.

 )צ"ה(. עבדיו ל כ בעיני וייטב ל"ז(מ"א
 על שיטענו התבואה )את והביאו לכו - אובילו ואזילו : באו ולכוי*ז.
 )מ"ב כמו אחת, כוונה על וביאה הליכה מצאנו י 1 א ב 1 כ ל 1 )ת"א(.בעירם

 )כו"ק(. בא לך ה'(ה'
 יוסף של ענונותו יודע היה פרעה : עשו זאת צויתה ואתהי*ט.
 )בחי(. עליו יצוה אם נולת ולאחיו לאביו כלום שולח היה שלאונאמנותו,
 בלב, אלא בעין, החמלה שאין פי על אף : כליכם על תחם אל ועינכםכ.
 בלב החמלה תעורר העין שראות לפי העין אל החמלה לסמוך הקודש לשוןמנהג
 רד"ק(. פי על)ישיר

 פכים על שהרי קמצן שהיה אביו את הכיר : כליכם על תחס אלועינכם
 בה"ס(. פי על )מ"ב הנחל את לעבור לאחוריו חזרקטנים
 היה מצרים מנימוסי כנראה, : פרעה פי על עגלות יוסף להם ויתןכא.



גנ ת י ש א רב

 פ.(. פי )על מפרעה מיוחדת רשות פי על דק שמצרים עגלות לשלוחאפשר
 בה"מו )ח. הגביע בדבר שמלותם שקרעו לפי : שמלות חליפת לאישכ"ב.
מ"ב(.

 שלא לי, נראות : אלחם דבר אשר יוסף דברי כל את אליו ומרבתוכ"ז.
 בשדה תועה היה כי השב אבל יוסף, את מכרו אחיו כי ימיה כל ליעקבהוגד

 )רמב"ן(. מצרים אל אותו ומכרו לקחוהו אותווהמוצאים
 ה* יוסף "עוד , כ*ו( )פסוק אומרים אתם : חי בני יוסף עוד רבכאח.

 אינו אפילו חי עדיין שהוא במה לי רב - מצרים" ארץ בכל מחבל המווכי
 )רשב"ם(.מושל

 1 * ם רקפ

 ז הצחק אביו לאלהי זבחים ויזבח W~w כארה ויבאא.
 אל ה' לו ואמר הרעב מפני למצרים לרדת רצונו הקע אביו שיצחק לפי כןעשה
 מדן שכתוב )כמו כנען ארץ בקצה שהוא שבע כבאר זבחים וזבה מצרימה,תרד
 כאשר ימנענו אם ה' רצון את לדעת רצה הארץ מן שיצא וקודם שבע(, בארועד
 )רד"ק(. נבואה מוח אליו שתבא כדי זבחים וזבח יצחק, אביו אתמנע

 קראו : יעקב יעקב ויאמר הלילה במראות לישראל אלהים ויאמרב.
 הגלות תתחיל טעתה כי שיעלם, עד עבדים בבית יהיה עתה כי לרמוזיעקב
 הרמב"ן(. פי)על

 - מצרימה תרד אל לאביך שאמרתי ההש אני : אביך אלהי האל אנכיג.
 אשימך גדול "לגוי כי וזה עתה, מצרימה מרדה תירא אל : אליך שאומר מגאאני
 עמהם, ומתערבים בכנענים מתחתנים היו פה יושבים בניך היו אם אמנם כי ושם*
 ובכן לחם, העברים את לאכול המצרים יוכלון לא כי בן, יקרה לא במצריםאבל
 )ם(. נבדל לגוייהיו

 )רד"ק(. בניך אעלה - אעלך ד'( )פסוק וכן בניך, אשים :אשימך
 )אוה"ח(. בחייו ימות שלא להבטיחו נתכוין : עיניך על ירו ישית ויוסףד.
 העבר על מודה ברכיו על כורע שם שעמד : שבע מבאר יעקב ויקםה.
 ב ק ע י ת א ל א ר ש י י נ ב 1 א ש י ו )צ"ה(. העתיד עלומתפלל

 ויקחם כאד( ל"ב, )בראשית ככתוב עמהם שעשה מה לו פרעו כאל : ם ה י בא
 %ה"ט(. הנחל אתויעבירם
 לו נעשה לא מהם אחד אף ה ת א היו כלם אתו: בכיו ובני בניוז.
 )ה(. ואביו זקנו אצל קרה שזה כמו במעשיהזר

 )א"ע(. לבדה דינה ההש 1בנותיו
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blP)'  ותורה פירושים

 שלשת ובניו: יעקב מצרימה הבאים ישראל בג* שמות ואלהח.
 כי ישר(58, נקרא אברהם וגם ישראל, יצחק קורא וכאן ישראל, נקראוהאבות
 שנה מאות וארבע שגה שלשים במצרים ישבו אשר ישראל בני ומהדבכתוב

 גם הרי ישראל, בני בשם אותם קורא הוא ואם יצחק, משנולד הואוהחשבון
 שהיה לפי מומר ישראל לעשו התלמוד קרא כן ועל ישראל, בשם נקראאברהם
 בחיי(. פי )על מדרכיהם הלך ולא האבותמזרע

 לוטן ואחות כמו באחים, הבת לתלות הכתוב דרך : אחתם ושרתי"ז.
 )בה"ס(.תמנע

 גבירה כל : השפחות בני ממספר שנים פי היה האמהות בני מספרי"ח.
 - לאה בני כי שפחה, כמו פעמיםשתי

 רחל- בני ט"ו, - החצי זלפה ובני ליב,
 הגך"א(. בטום )כו"ק ז' - שפחתה בלהה ובניי*ד,

 נפש בשבעים כי מספרם, למנות 12בא מפני : יעקב אשת רחל בניי"ס.
 ז' לרחל, י"ד לזלפה, ט"ז ללאה, )ל"ג בנפשות המרובה הקדים מצרימה,ירדו

 אשת ואמר בכבוד להזכירה הוצרך לכן השפחות, בין רחל הזכיר והרילבלהה(
 )רמב"ן(.יעקב

 בנו בן שהוא נעמן יש מ'( כ"ו, ובמדבר כי בנימין, בן הוא : ונעמןכ"א.

 יעקב, עם ביחד : שבעים מצרימה הבאה יעקב לבית הנפש כלכעו.
 וא"ע(. הרשב"ם פי )על ט"ו בפסוק הללש שלשים בחשבון גם נכנסוהוא

 ובאה נקבה, לשון היא נפש - שבעה נפש לעיל וכן : שניח נפשכאז.
 )יש"ר(. זכר בלשוןלפעמים
 אותו חהכיר יוסח אליו כשנראה תיכף : צואריו על וימל אליו ויראכ"ט.

 רמב"ן(. פי )על צואריו על יעקבנפל
 מאשר תלש יותר בטוי - "אגידה" : אליו ואמרה לפרעה ואגירהל"א.
 מצרים-ומדבר של המושל יוסף אין אביו בבית "אומר". מאשר ו"אמרה"אגיד,
 )ה(. רכהבלשון

 הרד"ק פי )על ממצרים כ"ט( )פסוק עלה הוא לגהרן כי המרכבה, על :אעלה

 התוספות(. בעליורבותינו
 צאנם את לא רמים הם : הע מקנה אנשי כי צאן רעי והאנשיםל"ב.

 הרמב"ן(. פי )על הם צאנם את אלא אחרים,של

 ז * מ ק רפ
 לצאן מרעה אין כיד.
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 : כנען בארץ הרעב כבר 3י לעבדיך

 מרעה ישאירו ולא השדה עשב האנשים יאכלו הרעב כובד מפני כנעןבארץ



עה'_בראשית

 מעם מרעה בה וישאר האנשים, בו יחיו שבר, בה יש מצרים בארץ אבללבהמה,
)הרמב"ן(.
 )א"ע(. וכפרד כסוס : מקנה שרי1.
 )ם(. בצאתו ולא בבאו לא השתחוה ולא : פרעה את יעקב ויכרךז.
 ומפני שונים, במקומות מגורי ימי "יו היי ימי : מגורי שני *מיט.
 פ.(. פי )על עתה בלא הזקנה קפצה_עליהנדודים
 כמה לוז ששאל מדי יותר זקן בעיניו יעקב שנראה לפי : ורעיםמעם

 נראה אני ~כך הם, רעים אבל הם, מעט יעקב: לו השיב - חייך שניימי
 )רשב"ם(. מדי יותר זקןבעיניך

 מתרעם אתה הקב"ה לו אמר - במדרש יש : חיי שני ימי היו ורעיםמעם
 תבות כמנין שנותיך מקצר שאני חייך צרותיך, מכל שהצלתיך אחר לפרעהעלי

 יצחק חיי משמת ל"ג חסר שנה קמ"ז חי שהוא ל"ג, והן )הבלפניו(, זהשבפסוק
)בה"ט(.
 עיר פתוחה(, והעין ס ס מ ע ר מ להבדיל העין, תחת שוא : ורעמכםי"א.
 א"ע(. פי )על לפרעה ישראל בני שבנו מסכנותמערי

 שהם פי על אף אחוזה, להם ונתן אותם החטב הוא : פרעה צוה כאשרי"א.
 הארז כאנשי - אחיך ואת אביך את החבב אמר פרעה כי באנו, בארץ לגוראמרו

 בה"ס(. פי )עזהתושבים.
 באים היו לא כנען מארץ יותר הרחוקות אבל : כנען וארץ מצרים ארץי"ג.
 )רשב"ם(. מצריםלארץ

 : כנען ובארץ מצרים בארץ הנמצא הכסף כל את יוסף וילקטיעד.

 ותר"ל(. אוה*ח פי )על לקיטה בלשון הפסוק השתמש מעט, כבר שנשארמפני
 כסף אוצרות לעצמו עשה ולא : פרעה ביתה הכסף את יוסףויבא

 )בה"ט(.וזהב
 אל טצרים כל ויבאו כנען וכארץ מצרים כארץ הכסף ויתםט"ו.
 יזכירו יוסף אל בבואם מצרים כי בעבור כנען מארץ הכסף תם כי הזכיר :יוסף
 למה לשבור אליך עוד יבואו ולא כנען מארץ גם הכסף שתם אחרי אמרו כי זהלו

 )דמב*1(. קונה ואיז בידך התבואה ותשאר חנם ותזזיתנו כסף, אפס כי נגדך,נמות
 לא אדני אל הבהמה ומקנה הכטף תם אם כי מאדני נכחד לאי"ח.
 בגויתנו כי מאדני נכחד לא : וארמתבו גויתנו אם בלתי ארני לסנינשאר

 יכולים והיינו אצלנו הכסף תם גם אם לחם, לקנות אנו ורוצים יכוליםובאדמתנו
 ע.(. פי )על חנם לחם ממךלבקש

 פי על )מ"ב תזרע שלא היא האדמה מיתת : אדמתנו גם אנחנו גםי"ס.
מד"ק(.



 יתגרה פירטיםיוטסצו

 )ישיר(. לבעליה כעבד היא דמדמה גם : עבדים הורסתנו אנחנוונהיה

 בבתיכם ולאצור ולאכלכם הארץ לזרע לכם יהיה חידות וארבע,כ"די
 לאכלכם, חהשניה הארץ, לזרע אחת יהיה מחמש.הידות כי : טפכםולעוכל

 - לטפכם והרביעית - ולשפחותיכם לעבדיכם - בבתיכם לאשרוכשלחשיה
 0[(י לפרעהוהחפשית
 )רך"ק(. יוסף להם שנתן מה מלבד אחויה שם שקנו : בה ויאחזוכ"ז.

 עצמם את שחשבו בש; וחטאו מצרים בארץ *אחוזות* קנז הם : בהויאחזו
 )ה(. ולאזרחיה מצריםלתחשבי

 יושע1

 המספר לפני המועט המספר : שנה ומאת וארבעים שנים שבע3*ח.
 ציה(. )ע"פ ההפך ואדם( ישמעאל )וגם שרה יצחק, ובאברהם,הרב,

 שנה, עשרה שבע יעקב בתיק יוסף שה" כמו : בו דרינו : עשרה_ושנהשכע

 )רד*ק(. שנה עשרה שבע יוסף בחיק יעקב הייכד
 הכחות אפיסת בעצמו הרגיש כי ענינו : למות ישראל ימי ויקרבוכ"ט.
 לבנו קרא ולכן ימים, יאריך לא כי ידע אבל חולה, איננו חההא החולשה,ויתרון
 כדי בניו שני עם לפניו בא - ליוסף ההוגד למצרים שסף שוב ואחריליוסף.
 נא ל -א ת מ וא ד ס ה י ד מ ע ת י ש וע )רמב"1(.שיברכם

 המתאים חסד אמת, של חסד זהו - ואמת חסד ; ם י ר צ מ ב י נ ר ב קת
 שיוסף יודע, יעקב ההסד. את עהשים לו אשר האדם, של הפנימיותלדרישותיו

 הגא שם. להקבר רוצה איננו המו אבל במצרים, גדול בכבוד אותו לקבוריכול
 ופחד, במצרים, *נאחזו* שהם העובדה, בניו על עשתה רהבם איזה כנראה,ראה,
 הוא כן על ישראל*. .ארץ את - ובמצרים הירדן, את - בנילוס יראושמא
 ואני - במצדים ת 1 י ח ל - ומקוים - רוצים אתם : להם לרמוז לנחוץמצא
 )ה.(. רוצה איני שם ר ב ק ה לאף

 )ע.(. כך אחר להעלותני מנת על ויעה לפי אפילו : בסכרים תקטרגי נאאל

 י כ נ א )אוה"ח(. להשבע צריך ואינני : כרבריך אעשה אנכי ויאמרל.
 כנען בארץ שיקברוני בני ואת אחי את אבקש אני גם : ך ר ב ד כ ה ש עא

 ב"ר(. פי)על
 לו האהוב הצדיק בבנו חושד יעקב הי' לא : לי השבעה ויאמרל"א.
 כדברך* אעשה באנכי ; ואמר הבטיחו אהגר הדבר ועל אביו מצות עלשימרה



עי ת י ש א רב
 על יעבירו שלא פרעה, בעיני הענין את  להוו כדי  השביתן אבל ל'()פסוק
 שנאמי כמו הדבר, היה וכן - ממצרים אביו את להוציא רשות לו ויתןשבועתו
 )רמב"ן(. השביעך" כאשר אביך את וקבור "עלה 1.(ינ',

 ליוסף ; ל א ר ש י ו ס ת ש י ו א"ע(. )ע"פ לה' : ישראל וישתתול"ז.
 במקום י ה ט מ ה ש א ר ל ע )מ"ב(. השני החלום נתקיים וכאן)רשב"ם(
 )רשב"ם(. המטה עלשהיה

 . ח מ* רקפ

 שיעלה ידעתי כי אפרת, בדרך רחל את קברתי : מפדן בבאי ואניז.
 קברתיה ולו בניה, בחלק נקברת להיות כבודה וזהו בניה, לחלק מקוםאותו

  סיסיו בגדולים מצינו וכן ; כבודה זה ואין יהודה, בחלק קבורה היתהבמערה
 )ב"ש(. יהושע( )יוסף, שבטיהם בגבולגוברים

 פתאם בפתע עליו מת ימות וכי ט( ו', )במדבר כמו פתאום. עלי:מתה
)הר"ר(.
 לראות* יוכל *לא י'( )פסוק לפנינו  שכתוב אע"פ : ישראל ויראח.

 יש -
 )רשב"ם(. פניו דמות מכיר ואינו אדם דמותרואה

 יוסף כמו יעקב אל התקרבו לא והם מרחוק, : יומק בני את ישראלוירא
 שד"ל(. )ע"פ אלי נא קחם ט'( )פסוק אמר ולפיכך הכבוד,מפני

 )ע.(. מצרים בארץ לך הנולדים אמרת כאפשר )ת"א(. כאן - הכא : בזהט.
 כ"י(. פי )על רשעים מהם לצאת עלולים במצרים, שנולדו מפני~כן,
 מרחוק יוסף בני את קודם הכיר לא ו~ן : מזקן כברו ישראל ועיניי.

 )רשב"ם(. האב ברכת היא הבנים ברכת : יומך את ויברךט"ו.
 )ת"א(. אותי הזן - יחי רזן : אתיהרעה
 כו*ק(. )ע"פ אסנת בני שהם פי על אף : אתתי ושם שומי בהם ויקראט"ז.

 על אנשא בני בגו יסגון ימא וכנוני ץ, ר א ה ב ר ק ב ב ר ל 1 ג ד יו
 ב ר ל ו ג ד י 1 )ת"א(. הארז על האדם בני בחוך ירבון הים וכדגי -ארעא

 השבטים, משאר יותר תמצאם לא במדבר הפקודים בכל , ץ ר א ה ב ר קב
 )ראה יעקב, ברכת עליהם חלה שכבשו השנים בשבע לארץ הכנסם אחריורק

 מ"ב(. פי )על ץ ר א ה ב ר ק ב - שמר בשטר י"ד(, י*ז,יהושע
 רואים שאינם אנשים מעיני סמויים במים הדגים : הארץ בקרב לרבוידגו

 מבלי עמוק, בים צגים כמו - הארץ בקרב חיים ישראל בני גם כך חייתם.את
 )ה(. ומההם תוכן את ויבינו יכירושהנכרים



.י.
 )טרה פירטיםow~tג8

 א ר י 1 )רד"ק(. "ת לו אמר שברכם קודם כי אפשר : יוסף ויראיחג
 שאביו אולי חשב כ4 הברכה, אחרי עד מאומה יוסף דבר שלא מה י ף סי'ו
 רואו אחרי אבל בברכה, ולמגשה ימין. בשימת לאפרים לשניהם, מעלה לתתרוצה

 אולי : ו י נ י ע ב ע ר י ו )מ"ב(. אבי כן לא אמר בברכה  שניהםשהשחת
 ייפחד ויתבן )רמב"0ן לו חרה ולכן בני, העתו בעבר מנשה את יותר יסףאהב
 כתונת בעבור הגדולים אחיו ביוסף שקנאו כשם באפרים מנשה יקנאשמא
 )אב(.הפסים

 שברכם קודם י אבי כן לא אביו אל יוסף ויאמר יוסף... ויראיז-יה.
 הבכור, נמצא יוסף בימין כי בחשבו טעה שאביו וחשב ידיו, את ששכל יוסףראה

 הבכור, ראש על ימינו את לשים כדי ידיו את שכל זה ומפני הצעיר,ובשמאלו
 הבכור את אלא חושב, כנראה שאתה כמו עשית, כן לא - יוסף לו אמרולכן

 כי ידעתי בני ידעתי י יעקב עונה זה ועל לשמאלך, הצעיר ואת לימינךהבאתי
 ימיני שאשים סביר שאתה מפני ושמאלי, ימיני לפי כסדר והבאתם אתהחכם
 הרשב"ם(. )ע"פ לימינך שהוא הצעיר על ימיני לתת מתכוין אני אבל הבכור,על

 )הד"ק(. "ay" עליהם שיאמרו עד רבים יהיו : לעם יהיה הוא גםי"ס.
 גדול אפרים מספר היה ממצרים בצאתם : סחנו יגדל הקטן אחיוואולם
 ובמדבר ל"ה, ל"ג, א' במדבר )השוה יותר מנשה היה ארצה בבאם אבלממנשה,
 כ"א(, ז, א' הימים )דברי אפרים לבני הרגום גת שאנשי מפני ואולי ל"ו( ל"ד'כ"ו,
 9י )על מאפרים היה נון בן יההטע כי ורוממות, גדולה מלשון "גדל" כיויתכן
 בוחר הקב"ה כי ו: נ מ מ ל ד ג י ן ט ק ה 1 י ח א ם ל ו א ורד"ק(.
 )כ"י(. מגביהו הקב"ה קטנות צד בו שיש אדם וכל בקטנים,יותר

 אל חחטש היה ולא ההוא ביום שהיו מה בפי : ההוא ביום ויירטםכ.
 עכשיו של מעשיו לפי אם כי האדם את דנים אין כי מזרעם, שיבא מההעתיד
 וגם )רפ"י( בברכתו ה: ש ג מ י נ פ ל ם י ר פ א ת א ם ש י 1)כ"י(.
 )ח.(. לי יהיו ישמעון כראובן ומנשה אפרים אמר ה'בפסוק

 על אחד שכם - שכם לך נתתי ואני כפול, ישמש  שכם : אחר שכםב"ב.
 יעקב שנסע שאחר כאן הכתוב ומגיד שכם, בתחום שקנה השדה חלקת והיאאחיך,
 בחלקת ושכניהם שכם יושבי הכנענים החזיקו ארבע, בקרית והתישבמשם
 ליוסף עתה שנתן וזמו ובקשתו, בחרבו מידם ולקהה עמהם יעקב ונלחםשדהו,
 החזירוהו ולשכם גנבוהו משכם : חז"ל ואמרו יוסף, נקבר זו ובחלקה 1)הר"ל(
 כ"ב( ג', )בראשית כמו עמא אחריו ואין סמוך איננו כי אהד, משפטו : ד ח ט)אב.(
 )שד"ל(. ממנוכבחד



עט 8 י ש א רס

 פ * מ ק רפ

 במקום בחוץ שעומד מי על חלה אסיפה לשון : תקבצו חאטפו...א.-ב.
 תוך אל ואספתו ב'( כ"ב, )דברים כמו צנוע, למקום הבית לתוך ונאסףמגולה
 קבוץ לשון אבל הביתה, אותם מאסף איש ואין ט"ו( י*ט, לשופטים אוביתך,
 בתחילה, לפיכך, מגולה, אפילו אחד, במקום שיתקבצו מפוזרים אנשים עלמורה
 אמר הרבים, ברשות סוד דבר לגלות ראוי ואין הקץ סוד לגלות בקשכאביר
 הרגיש כאחזר אולם "ימים, באתרית אתכם יקרא אשר את לכם ואגירההאספו
 )על סוד בהם שאין דברים הדמעו יעקב בני הקבצו אמר הקץ ממנו שנסתםעצמו
 יקראנו פן ד'( מ"ב, )בראשית כן וכמו יקרה, כמו 8' ר ק י כ"י(.פי

 )שד"א(.אסון
 )ת"א(. תורה וקבלו - אולפן וקבילו לעשני( הטמעו : ושמעו ושמעו...ב.
 ולא שנשפכו ממקום ללכת ממהרים שהמים לפי : תותר אל כמים פחזד.

 שנשפך ויין במקומו דבוק מעט ממנו נשאר שנשפך השמן כי כלום, מהםנותי
 הגר"א(. בשם )כו"ק ריחונשאר

 בלי מהר וזורמים בנקל מזה זה נפרדים המים שחלקי כמו : כמיםפחז
 הטוב את לבצע ממהר ואתה פנימיים, מעצורים לך גם אין כך - פנימייםעכובים
 )ה(. זה )ברגעבעיניך
 )ב"מא. שמלה-שלמה 1 כמו הפוכה, והמלה נחפז, כמו : כמיםפחז
 עצמך, את היינו יצועי, על שעלה אותו חללת : עלה יצועיהללת
 )ב"ש(. הבכורה את ואבדת - חול ונעשית מקדושתך ירדף שעהשבאותה
 י ל כ - אבל האחתן. קשר את המרגישים אחים טובים, אחים : אחיםה.

 האחית! בשם חמס מלעשות נרתעים אינם הם - ם ה י ת ו ר כ מ ס מה
 אב.(.)ב"פ
 מפני באפם, הרגו הם דינה נגד שהטס האיש את : איש הרגו כאפם כי1.
 )שור השור את רי ז ש 1 ר ק ע ם נ 1 צ ר ב אבל עליו, כעסושבצדק
 היסוד, מן העיקר, מן השחיתו הם ת"א(, עיין העיר, חומת חומה,מלשון

 וצ"ה(. אב. פי )עז 'בעיר אשר כל לגזול - ם נ 1 צ רב
 מעשי מצדיק האחוה של והקדחם הטהור הרגש אין : עז כי אפם ארורז.
 הכלל לטובת בהם משתמשים שאנו האמצעים גם אם בי מטרותינו, רק ל8 :חמס

 ב ק ע י ב ם ק ל ח א ! וקדושים טהורים להיותצריכים
- 

 סמל )יעקב בגולה
 רודפינו של הלחץ סבל תחת יאבד העצמי הכבוד שרגש סכנה, ישנההגוללם
 האומה ולרוח העביית לגאוה נותנים שאינם אנשים המם פה נחוצים ולכןומבזינו,
 ל, א ר ש י ב ם צ י פ א ? ושהאפס. לרגנעהעברית

 של הזהר בתקופת -



 יתגרה פירוטים'(DIPפ

 קיומה עצם את לסכן כאלה מוח חמומי יכולים בארצו, השולט הוא כאשרהעם,
 בשם - נמהרים המס למעשי העם את יעוררו הם אם  העברית,  המדינהשל
 להתחבר יוכלו שלא כדי הארץ פני על אפורם - אפיצם ולכן ! האומהכבוד
 )ה(.  העברית(  השררה )סמל ל א ר ש י ב - העם עלולפעול
 )שד"ר(.  ושמעון  כראובן אינך ה ת א אבל : אתה  יהורהח.
 לגדול, יחשבוך מלכותך זמן שתבא לפני גם :  מיהורה  שבט  יטש לאי.

 הראשון ביום המקריב ויהי ו'( )במדבר כדכתיב גדול יהודה שבט שהיה מצינולכי
  ויאמר בראשונהו לנו יעלה א'1---מי וכתיב-שופטים עמינדב בן נחשון קרבנואת
 ה ל י ש א ב י י כ ד ע יעלה(. הוודה יה'

-: 
 מלבות תצמח אן  שיחרב, היינו

 ויבחר יוסף... באחהל  וימאס  שלו... משכן *ויטש ע"ח(:  )תהלים  כרבתיב דודבית
 ישראל כל אליו יקהלו - י ם י מ ע ת ה ק י 1 ל ואז - עבדו*כדוד

 )ב"ש(.להמליכו
 ן ב ל 1 החיים(. למרץ )סמל מיין יותר : מיין עינים הכליליי"ב.

 )ה(. לבריאות( )סמל מחלב יותר - ב ל ח מ מ י נש
 עלי נחש דן אומר, יעקב אין ארח: עלי שפיפון דרך עלי נחש דן יחייעז.

 נחש שתכונות לומר ברצונו שאין יהודה... גור-אריה שאמר ...כגון וגו'דרך
 דן יהי אלא יהודה, של בשבטו בגבורה דן של בטבעו קבועות תהיינהושפיפון

 תבונה  לו י ה ת  פתאומית  סכנה של ברגע הצרך, בשעת - ושפיפוןנדהי
 )ה(. הצפוני( בגבול בשבתו אויב  לסכנת הי'  צפוי דן )והריכזאת

 ע"י ערמה, ע"י הבאה בישועה חפץ אינני : ה קויתי לשבועתךי*ח.
- ה' קויתי לישועתך אם כי סוס(. עקבי )הנהרך המארב מןהתנפלות   שהיא 
 לכל כמאסף באחרונה, נוסע שדן לפי או, ! השמש נגד ובכבודבגבורה
 נסעו, כבר הם כי יעזרוני, ישראל ששבטי מקוה אינני , אומר כאילו הואהמחנות,
 )אך(.  ה' קויתי לישועתך אם כי - באחרונה נשארתיואני

 )א"ע(. נקבה לשון לחם פה :  לחמו שמנה  מאשיכ.
- אשר של מזו שמנה יותר גד של לחמו : לחמו שמנהמאשר  

 טובה היינו,
 ך1 ל מ י נ ד ע מ -יתן והוא-איטר אשר, של מארצו גד שלארצו

 )ב"ש(. וטובה שמנה ארצו גםכי
 לבני ויששכר ובולון את הקדים זו(. בפרשה יעקב בני )סדר נפתליכ"א.
 תומך הי' שזבולון מפני ליששכר, זבולון את הקדים ; לאה בני הם כיהשפחות,

 של הראשון כבן ין, את הקדים השפחות מבני ; שביששכר תורה לומדיידי
 ואת ד, ג אחרי נולד פער 1 זלפה של הרחהעון בבן גלן את הזכיר בן ואחריבלהה
 רחל בני עם לדבקו כדי השפחותן, למבני לאחרונה הזכיר בלהה בןנפתלי
 )אב.(. באחרונה שנולדוגבירתה



פשובראשית

 מארן שיבא מי כי לעולם, טובות בשורות באות משם : שפר אמריהנתן

 תאנים מבושלים, ענבים כבר ראיתי וסמדר, פרחים כבר ראיתי : אומרנפתלי
 )ב"ש(. ! גמוריםהרמונים
 שנים ישראל שבטי אלה כלכ"ח.

~wu 
_: 

 י*ב הם כאן שהזכיר אלה
 הר בברית והיו ה' לפני לזכרון והאפוד ההשן על נכתבו משר באמת,השבטים
 אבנים הקים ויהושע מצבה שתים-עשרה משה הקים וכנגדם עיבל והרגריזים
 במנין היו לא ואפרים מנשה אבל במזבח, אבנים הקים ואליהו ובגלגלבירדן

 ח א ז 1 )ם.(. לוי. שבט בהעדר אליה והנמשך הארץ ירושת בענין זולתיהשבטים
 אותם* ויברך קשים דברים אביהם, להם דבראשר
 א"ע(. ע"פ )נצי"ב בתורה הברכה נכתבה שלא אעפ"י אותם, ברךוגם

 ליוסף קרא שמקודם היות : המערה אל אתי קברו אותם... ויצוכ"ט.
 לכולם צוה בלבד, יוסף בזה שחייב יחשבו שלא כדי בקבורתה שיטפלוהשביעו
 אוה"ח(. פי )על להשביע. הוצרך לא ואותם בו,שיתעסקו
 )אב.(. י"ז( י"ס, )במדבר כלי אל היים מים י כמו המערה, בתוך המערה:אל

 הענין כל כי שפחד, מפני "ק כל הזכיר י חת בני מאת במערה...ל.-ל"ג.
 ויורשי במצרים, היו ובניו שיעקב השנים עשרה שבע במשך נשכח כברהזה

 :על אביהם את שם לקבור יעקב בני של זכותם על יערערו הראשוניםהבעלים
 ע.(.פי

 נ. רםפ

 ה ל ע א ה' בפסוק )וכן נא: דברו בעיניכם חן מצאתי נא אםד.
- נא א:נ   )ת"א(.  לבשו - כען 

 הצאן ילכו וכי קשה : גשן בארץ עזבו ובקרם וצאנם במם רקח.
 לשוב בדעתם היה כבר הזקן מיתת אחר כי נראה אלא ? לאדוניהם לספודוהבקר
 נתנו שכבר הניחום לא טובים דברים מכסה תחת והמצרים אבותם,לארץ
 )מ"ב(. כרחם בעל - גשן" בארץ "עזבו זיהו בממונם,עיניהם

 אביך : ליוסף שיאמר האוהבים מן לאחד צוו : לאמר יוסף אל ויצווט*ז.
 )אב.(. לאמר מותו לפניצוה

 ה ת ע 1 : יעקב דברי הם אלה : וחטאתם אחיך פשע נא שא אנאי"ז.
 התהים. דברי הם אלה אביךי אלהי עבדי לפשע נאשא
4 א ט ח על גם אם כי פשע על רק לא מדברהאב  (מום אולי : שוגג על 

 על רק מדברים בעצמם האחים אליו. האחים של הרע ביחס יוסף גםבמקצת
 אולי יוסף מכירת ע"י - כאחיך* בשם עצמם את מבנים אינם הם מצדם.פשע



 יתורח מירושים,יקח8ב

 עבדי בעד סליחה רק מבקשים הם )אב.( הות התאר על הזכות להםאבדה
 )ה(. ! אביואלהי

 )צ"ה(. כוה בדבר חשדוהו שאחיו מפני יוסף בכה אולי : יוסף ויבךי"ז.
 אליו באו אחיו כי וממ"י( כפרוש בתו, )בני השליחים ו1 י ל א ם ר ב דנ

 )יש"ר(. אהד משליח יותר אליו שלחו שהם נראה ומכאן י"ח( )פסוק כךאחר
 )שד"ל(. עליהם קצף ולא שבכה ששמעו אחרי : אחיו גם וילכוי"ח.
 המטרות פי על האנשים את לשפוט יכול ה' רק : אני אלהים התחתי*ט.

 המעשה בתוצאות רק להתחשב יכול באדם, אנכי 1 במעשיהם להם הציגושהם
 )ה(. 1 לבם  להודות עלי  התוצאות ולפי -שעשיתם
 שחשבתם בשגגה היתה פעולתכם הנה : רעה עלי חשבתם ואתםכ.

 ה ב ש ח ם י ה ל א בדין. פעלכם היה באמת, א היה ואם לרודףאותי
 )ם(. טובה לתכלית השגגה ואת בכם המציא : ה ב 1 טל

 רק פנחס בפרשת לו  נזכר שלא פי על אף , מנשה בן מכיר בני גםכ"ג.
 כ"ו, )במדבר שם כתוב כן כי בנים, עוד לו שהיו ספק אין גלעד' והוא אחדבן

 לגלעד - גלעד את הוליד ומכיר המכירי, משפחת למכיר מנשה בניכ"ט(
 והיינו לבד, מכיר ומשפתת לבד גלעד שמשפחת מבואר הרי הגלעדי,בהטפחת
 וקוצר שמו על עצמה בפני למשפהה בניו נחשבו רבה למשפהה היה שגלעדלפי
 )יש"ר(. מכיר אביהם שם על אחת כמשפחה כולם נחשבו הרבה הולידו שלאאחיו

 )ת"א(. מכאן - מכא - מזהב"ה.
 הארה פייט קמוצה, הגב* ן 1 ר * ב ו הרופאים : אותו ויחנטוכ"ו.
 )יש"עע בעצמו לו שהכין הארון ההשהידוע,




