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רי ג ש
יעה .ויגשאליויהורה...ידהר נא עברךתאזניאדני...יחודה התקרב
אליוסף,כדי לדברגזרובאיןשומעזולתו(באזניאדני) ובקש ממנו סליחהלשל
יהר אפךבעבדך) שההאעוברעלנמוסי הצרהמלכות( .עלפיאב.).
יר5רנא עבדך ר5רבאזניארני :דבר  -לאמרכי דברים מעטיםידבר,
הוליהיועליו לטוהח,והנכוןבעניניכי ה ד ב ר הוא התמורה תשריחלהפניו
להחליףבנימין אחיובו,כי לא יבקש ממנו דבר אחר ,ושארדבריו--פיוס
לבקשה לזה(ראב"ד).
כ .אב זקן:כי הגדול שבכלם (ראובחהיה אז בן ס"ה שניםויתכןלהיות
אביהם לאזקן כל כך (עלפי א"ע).
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קצרה שם התורה (מ"ב).
י אשתי1כייעקב לא לקח אשהבדעתו רק רחל,
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רהל תקרא אשתו באמת בלא מרמה (ע2פי הרמב"ן).
י לאראיתיועד הנה (א"ע).
כ"ח .ואמר אך טרף טרף :והעד -כ
ל .ובפ12וקשויה בכפשו :ונפשיה הביבא לה כנפשיה  -ונפשו חביבה לו
כנפשו(ת"א).
ל"ג .ועתה יש 5נא עבדך תחת
עבד לאדני :יהודה ,שיעץ
~pa
n
מי שנמכר עלידו  -הקב"ה שלם
למכור אתיוסף לעבד ,מסר את עצמו לעבדל
לו מדה כנגד מדה (על פי אב.).
יאיך אעלה אלא5י :ולכן בוחר אני להשאר באן עבד עולם
ל"ד .כ
(על פיאב.).

 5רק מ * ה
ב .וישמעו מצרים :אנשיהעיי ,ואה"כ וי ש מע בי ת פ ר ע ה

(רשב"ס).

ב .בבכי :במקוםי4סי

(ער פי א"ע).

ויתן אתקולו :המרים קול פתאום ,בין לבכי ובין להפחיד,אומכיר

3ב

משט פיוטים (תורה

נקניא עתן קולו ,במו(יואל ב' ,י"א) וה' נתן קולו (עמוסג' ,ד')היתןכפיר
קולו (הר"ל).
י:זוהי לא שאלה ,אלא קריא; ,כי פלא הוא אם לא מת
ג .העודאביח
מרוב יגון וצער(פלפי צ"ה) ;הע  1ד א בי הי ,חתימת דברי יהודה
החרידה אתדמיונו ,ונדמהבעיניוכאילואביו בסכנה ,עלכן צעק העודאבי

חי (שד"ר).
ד .גשו נאאלי :שלא ישמעו שומעי הבכי על מכירתו (ם).

גשו נאאלי :שלא רצה לדבר עמהם עלענין מכירתו בפניבנימין,
השמר גשו נאאלי לשאראחיו (צ"ה).
ה .אל תעצבו ואליחרבעיניכם :אל תעצבו בגלל המעשה המגונה
שזשיתם אתי ,כשחפצתם להנצל מדפעכנעה לאחיכם הקטן ,ואליחרבעיניכם על
נילא הצלחתם בזה (על פיע.).

ח.

לאב :טעמו  -למורה (א"פ).

ם .שמניאלהים לארון לכלמצרים:ומפני זה אינני יכוללזוז מכאן
ת לראותפניך ,כבן יכבד אב ,על כן רדהאלי (אב.).
פילנ
י"א .פן תורש :כמו תכרת ,וכן (דברים ד' ליח) להורישוגויים (א"ע).
יעד .עלצוארי :ימצא לשוןיחיד ורבים (א"ע).
שהם
ראו שהוא
ט* .1ניבךעלהם ואחר כך דברואחיו אתו :אחרי
בכה ע לי ה ם והצטער על צערם -אז סמך לבם ודברואתו( .ע"פ אוה"ח).
ואחריכן דברואחיו אתו :ולא פירש מה דברו ,ואיו ספק שהגידולו
התחרטותם על מה שעשו לו (יש"ר).
ט*ז .וייטעבעיני פרעהובעיניעבדיו :ובענין החלום כתוב(ברשויית
מ"א ל"ז)וייטבבעיני כ לעבדיו (צ"ה).
י*ז .ולכו באו :ואזילו אובילו -לכו והביאו (את התבואה שיטענו על
י מצאנו הליכהוביאה על כוונה אחת ,כמו (מ"ב
בעירם (ת"א) 1 .ל כ  1ב א 1
ה' ה') לך בא (כו"ק).

י*ט .ואתה צויתה זאת עשו :פרעה היה יודע ענונותו של יוסף
ונאמנותו ,שלאהיה שולח כלום לאביוולאחיו נולת אם יצוהעליו (בחי).
כ .ועינכם אל תחםעלכליכם :אף עלפישאין החמלהבעין ,אלא בלב,
מנהג לשון הקודש לסמוך החמלה אלהעיןלפי שראותהעין תעורר החמלה בלב
(ישיר על פי רד"ק).

ועינכם אל תחסעלכליכם :הכיר אתאביו שהיה קמצןשהריעלפכים

קטנים חזר לאחוריו לעבור את הנחל (מ"ב עלפי בה"ס).

כא .ויתן להםיוסף עגלותעלפי פרעה :כנראה ,מנימוסי מצרים היה

בר א שי ת

גנ

אפשר לשלוח עגלותשמצרים דק עלפי רשותמיוחדת מפרעה (עלפיפ.).
כ"ב .לאישחליפת שמלות:לפי שקרעו שמלותם בדברהגביע(ח .בה"מו

מ"ב).

כ"ז .ומרבתואליו את כלדברייוסף אשר דבר אלחם :נראותלי ,שלא
הוגדליעקב כלימיהכיאחיו מכרו את יוסף ,אבל השבכי היה תועה בשדה
והמוצאיםאותו לקחוהו ומכרו אותו אל מצרים (רמב"ן).
י :אתם אומרים (פסוק כ*ו)" ,עודיוסף ה*
כאח .רבעודיוסףבניח
וכי המו מחבל בכל ארץ מצרים"  -רבלי במה שהואעדייןחיאפילואינו
מושל (רשב"ם).
פ רק ם *1

א .ויבא כארה  W~wויזבח זבחים לאלהי אביו

הצחקז

עשהכןלפי שיצחקאביו הקערצונו לרדת למצרים מפני הרעב ואמרלו ה' אל
תרד מצרימה ,וזבהזבחים כבאר שבע שהוא בקצה ארץכנען (כמו שכתוב מדן
ועד באר שבע) ,וקודםשיצאמן הארץ רצה לדעת את רצוןה' אםימנענו כאשר
מנע אתאביו יצחק ,וזבח זבחיםכדי שתבאאליו מוח נבואה (רד"ק).

ב .ויאמראלהיםלישראל במראותהלילהויאמריעקביעקב :קראו
יעקב לרמוזכי עתהיהיה בבית עבדים עד שיעלם ,כי טעתה תתחיל הגלות
(על פי הרמב"ן).
ג .אנכי האלאלהיאביך:אניההש שאמרתי לאביך אל תרד מצרימה
אני מגא שאומראליך :אלתירא מרדה מצרימה עתה ,וזהכי"לגוי גדול אשימך
שם*וכי אמנם אםהיובניךיושבים פההיו מתחתנים בכנענים ומתערבים עמהם,
אבל במצרים לא יקרהבן ,כי לאיוכלון המצרים לאכול אתהעברים לחם ,ובכן
יהיולגוי נבדל(ם).
אשימך :אשיםבניך,וכן (פסוק ד') אעלך  -אעלהבניך (רד"ק).
ד .ויוסףישיתירועלעיני
ו
ך:נתכויןלהבטיחו שלאימותבחיי (אוה"ח).
ה .ויקםיעקב מבאר שבע :שעמד שם כורע על ברכיו מודה על העבר
ומתפלל על העתיד (צ"ה) .וי ש א  1ב ני י ש ר א ל א ת י ע ק ב
א בי ה ם :כאל פרעולו מה שעשה עמהם ככתוב (בראשית ל"ב ,כאד) ויקחם
ויעבירם את הנחל %ה"ט).
ז .בניוובניבכיו אתו :כלםהיו א ת ה אף אחד מהם לא נעשהלו
זר במעשיה כמו שזה קרה אצל זקנוואביו(ה).
בנותיו  1ההש דינה לבדה (א"ע).
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ח .ואלה שמות בג*ישראל הבאים מצרימה יעקבובניו :שלשת
האבות נקראו ישראל ,וכאן קורא יצחק ישראל ,וגם אברהם נקרא ישר),58כי
כתוב ומהדבבני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שגה וארבע מאות שנה
והחשבון הוא משנולד יצחק ,ואם הוא קורא אותם בשם בני ישראל,הרי גם
אברהם נקרא בשם ישראל ,ועל כן קרא התלמוד לעשו ישראל מומרלפי שהיה
מזרע האבותולא הלךמדרכיהם (עלפי בחיי).
י"ז .ושרת אחתם :דרך הכתוב לתלות הבת באחים ,כמו ואחות לוטן
תמנע (בה"ס).
י"ח .מספרבני האמהותהיהפישנים ממספר בני השפחות :כלגבירה
שתיפעמים כמו שפחה,כיבני לאה -ליב,ובני זלפההחצי  -ט"ו,בני רחל-
י*ד,ובני בלהה שפחתה ז' (כו"ק בטום הגך"א).
-

י"ס .בני רחל אשתיעקב :מפני 12בא למנות מספרם,כי בשבעים נפש
ירדו מצרימה ,הקדים המרובה בנפשות (ל"ג ללאה ,ט"ז לזלפה ,י"ד לרחל ,ז'
לבלהה) והרי הזכיר רחלבין השפחות ,לכן הוצרך להזכירה בכבוד ואמר אשת
יעקב (רמב"ן).
כ"א .ונעמן :הוא בן בנימין,כי ובמדבר כ"ו ,מ') יש נעמן שהוא בן בנו

כעו .כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים :ביחד עם יעקב,
והוא נכנס גם בחשבון שלשים הללש בפסוק ט"ו (על פי הרשב"ם וא"ע).
,
כאז .נפששניח :וכןלעיל נפש שבעה נפשהיא לשון נקבה ובאה
לפעמים בלשון זכר (יש"ר).
כ"ט .ויראאליווימלעלצואריו :תיכף כשנראהאליויוסח חהכיר אותו
נפל יעקב על צואריו (על פי רמב"ן).
ל"א .ואגירה לפרעה ואמרהאליו" :אגידה" -בטוי יותר תלש מאשר
אגיד ,ו"אמרה" מאשר "אומר" .בביתאביואיןיוסף המושל של מצרים-ומדבר
בלשון רכה (ה).
י לגהרן הוא עלה (פסוק כ"ט) ממצרים (על פי הרד"ק
,
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ורבותינו בעלי התוספות).
יאנשי מקנה הע :הם רמים לא את צאנם
ן
א
צ
ל"ב .והאנשיםרעי כ
של אחרים ,אלא את צאנם הם (עלפי הרמב"ן).
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י כבר הרעב בארץכנען:
ד .כיאין מרעה לצאן  wwלעבדיך 3
בארץ כנען מפני כובד הרעב יאכל
ו~האנשים עשב השדה ולאישאירו מרעה

בראשית

'_

עה

לבהמה ,אבל בארץ מצריםיש בה שבר,יחיובו האנשים ,וישאר בה מרעה מעם
(הרמב"ן).

 .1שרי מקנה :כסוס וכפרד (א"ע).
ז .ויכרךיעקב את פרעה :ולא השתחוה לא בבאו ולא בצאתו (ם).
ט* .מישני מגורי:ימיהיי"יוימי מגורי במקומות שונים ,ומפני
הנדודיםקפצה_עלי הזקנה בלא עתה (על פי פ.).
מעםורעים :לפי שנראה יעקב בעיניו זקןיותר מדי ששאל לוז כמה
ימישניחייך  -השיב לו יעקב :מעט הם ,אבל רעים הם~ ,כךאני נראה
בעיניך זקןיותר מדי (רשב"ם).

י:יש במדרש  -אמרלו הקב"ה אתה מתרעם
מעםורעיםהיוימישני
י
ח
עלי לפרעה אחר שהצלתיך מכל צרותיך ,חייך שאני מקצרשנותיךכמנין תבות
שבפסוק זה (הבלפניו) ,והן ל"ג ,שהואחי קמ"ז שנה חסר ל"ג משמתחיי יצחק
(בה"ט).

י"א .ורעמכם :שוא תחתהעין ,להבדיל מ רע מ סס והעין פתוחה),עיר

מערי מסכנותשבנובני ישראל לפרעה (עלפי א"ע).
י"א .כאשרצוהפרעה :הוא החטב אותםונתן להםאחוזה ,אףעלפי שהם
אמרו לגור בארץבאנו,כי פרעה אמרהחבב אתאביך ואתאחיך -כאנשיהארז
התושבים( .עז פי בה"ס).
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י"ג .ארץמצריםוארץכנען אבלהרחוקותיותר מארץ
היובאים
לארץמצרים (רשב"ם).
יעד .וילקטיוסף את כל הכסף הנמצא בארץמצרים ובארץכנען:
מפני שנשאר כבר מעט ,השתמש הפסוק בלשוןלקיטה (עלפי אוה*ח ותר"ל).
ויבאיוסף את הכסףביתה פרעה :ולא עשה לעצמו אוצרות כסף
וזהב (בה"ט).

ט"ו .ויתם הכסף כארץ מצרים וכארץ כנעןויבאו כלטצרים אל
יוסף :הזכירכי תם הכסף מארץ כנען בעבורכי מצרים בבואם אליוסףיזכירו
לוזהכי אמרואחרי שתם הכסף גם מארץכנעןולאיבואועודאליך לשבור למה
י אפס כסף,ותזזיתנו חנם ותשאר התבואהבידךואיז קונה (דמב*.)1
נמות נגדך,כ
י"ח .לא נכחדמאדניכי אם תם הכטף ומקנה הבהמה אלאדני לא
נשארלסניארניבלתי אםגויתנווארמתבו :לא נכחד מאדני כיבגויתנו
ובאדמתנויכוליםורוציםאנו לקנות לחם ,אם גם תם הכסף אצלנו והיינויכולים
לבקש ממך לחם חנם (על פיע.).

י"ס .גם אנחנו גם אדמתנו :מיתת האדמההיא שלא תזרע (מ"ב עלפי

מד"ק).

צו

יוטס פירטים יתגרה

ונהיהאנחנו הורסתנועבדים :גם דמדמההיא כעבדלבעליה (ישיר).

,כ"די וארבעחידותיהיה לכםלזרע הארץ ולאכלכם ולאצורבבתיכם
ולעוכל טפכם:כי מחמש.הידותיהיה אחת לזרע הארץ ,חהשניה לאכלכם,

וכשלחשיה לאשר בבתיכם -לעבדיכם ולשפחותיכם -והרביעית לטפכם -
והחפשית לפרעה )]0י

כ"ז .ויאחזו בה :שקנו שםאחויה מלבד מה שנתן להםיוסף (רך"ק).
ויאחזו בה :הםקנז*אחוזות* בארץמצרים וחטאו בש; שחשבו אתעצמם
לתחשבימצריםולאזרחיה(ה).

 1יושע
*3ח .שבעשניםוארבעים ומאת שנה :המספר המועט לפני המספר
הרב ,ובאברהם ,יצחק ,שרה(וגם ישמעאל ואדם) ההפך (ע"פ ציה).
יוסףבתיקיעקבשבע עשרהשנה,
שכעעשרה_ושנה:דרינובו :כמו שה"
כדהיי יעקב בחיקיוסף שבע עשרה שנה (רד*ק).
י ישראל למות :ענינוכי הרגיש בעצמו אפיסת הכחות
כ"ט .ויקרבוימ
ויתרון החולשה ,חההאאיננו חולה ,אבלידעכי לאיאריךימים ,ולכן קרא לבנו
ליוסף .ואחרי שוב שסף למצרים ההוגד ליוסף  -באלפניו עםשניבניוכדי
וע שי ת ע מ די ה ס ד וא מ ת  -א ל נא
שיברכם (רמב".)1
ת ק ב רני ב מ צ רי ם ; חסד ואמת -זהו חסד של אמת ,חסד המתאים
לדרישותיו הפנימיות של האדם ,אשר לו עהשים את ההסד .יעקב יודע ,שיוסף
יכול לקבור אותו בכבוד גדול במצרים ,אבל המואיננו רוצה להקבר שם .הגא
ראה ,כנראה ,איזה רהבם עשתה עלבניו העובדה ,שהם *נאחזו* במצרים ,ופחד,
שמא יראו בנילוס את הירדן ,ובמצרים את .ארץ ישראל* .עלכן הוא
מצא לנחוץ לרמוז להם :אתם רוצים  -ומקוים  -ל חי 1ת במצדים  -ואני

אף ל ה ק ב ר שםאיני רוצה(ה.).
ה על מנתלהעלותני אחר כך (ע.).
אל נא תקטרגיבסכרים:אפילולפיויע
כ
נ
א
.
)
ח
"
ה
ו
א
(
ך
י
ר
צ
להשבע
י
ל .ויאמראנכי אעשה כרבריך :ואינני
אע ש ה כ ד ב ר ך :גםאני אבקש אתאחי ואתבנישיקברוני בארץ כנען
(על פי ב"ר).

י :לא הי' יעקב חושד בבנו הצדיק האהוב לו
ל"א .ויאמר השבעהל
שימרה על מצותאביו ועל הדבר אהגר הבטיחו ואמר ; באנכי אעשה כדברך*

עי

ב ר א שי ת

(פסוק ל') אבל השביתןכדילהוו את הענין בעיני פרעה ,שלאיעבירו על
שבועתוויתן לו רשות להוציא אתאביו ממצרים -וכן היה הדבר ,כמו שנאמי
ינ'
" ).1,עלה וקבור אתאביך כאשרהשביעך" (רמב"ן).
ל"ז .וישתתו ישראל :לה' (ע"פ א"ע) .וי שת ו י שראל; ליוסף
(רשב"ם) וכאן נתקיים החלום השני (מ"ב) .ע ל ר א ש ה מ ט ה במקום
שהיה על המטה (רשב"ם).

ס

פ רק

י

מ*ח.

ז .ואניבבאימפדן :קברתי את רחל בדרך אפרת ,כי ידעתי שיעלה

אותו מקום לחלק בניה ,וזהו כבודה להיות נקברת בחלק בניה ,ולו קברתיה
במערההיתה קבורה בחלקיהודה ,ואין זה כבודה; וכןמצינו בגדוליםסיסיו
גוברים בגבול שבטיהם (יוסף ,יהושע) (ב"ש).
מתהעלי
 :פתאום .כמו (במדברו' ,ט) וכיימות מתעליו בפתע פתאם
(הר"ר).

ח .וירא ישראל :אע"פ שכתובלפנינו (פסוקי') *לאיוכל לראות*
רואה דמות אדםואינו מכיר דמותפניו (רשב"ם).
וירא ישראל אתבנייומק :מרחוק ,והם לא התקרבו אליעקב כמויוסף
מפני הכבוד ,ולפיכך אמר (פסוק ט') קחם נאאלי (ע"פ שד"ל).
ט .בזה :הכא -כאן (ת"א) .כאפשר אמרת הנולדים לך בארץמצרים(ע.).
~כן ,מפני שנולדו במצרים ,עלולים לצאת מהם רשעים (עלפיכ"י).
יישראל כברו מזקן :ו~ן לאהכיר קודם אתבנייוסף מרחוק
י .ועינ

-יש

ט"ו .ויברך אתיומך :ברכתהבניםהיא ברכת האב (רשב"ם).
י  -הזןאותי (ת"א).
הרעה אתי :רזןיח
ם
ש
ו
:
ל
ע
ף
א
י שהםבני אסנת (ע"פ כו*ק).
פ
ט"ז .ויקרא בהםשומי אתתי
ו דג  1ל ר ב ב ק ר ב ה א רץ ,וכנוני ימאיסגון בגובני אנשא על
ארעא -וכדגיהיםירבון בחוךבני האדםעל הארז (ת"א)1 .י דגו ל ר ב
ב ק ר ב ה א ר ץ ,בכל הפקודים במדבר לא תמצאם יותר משאר השבטים,
ורק אחרי הכנסם לארץ בשבע השנים שכבשו חלה עליהם ברכת יעקב( ,ראה
יהושעי*ז,י"ד) ,בשטר שמר  -ב ק ר ב ה א ר ץ (עלפי מ"ב).

י

וידגו לרב בקרב הארץ :הדגים במיםסמוייםמעיניאנשים שאינם רואים
אתחייתם .כך גםבני ישראלחיים בקרב הארץ -כמו צגים ביםעמוק ,מבלי
שהנכריםיכירוויבינו את תוכן ומההם(ה).

.י.
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(טרה

יחג ויראיוסף :אפשרכי קודם שברכם אמרלו"
ת (רד"ק) 1 .ר א
4
כ
י'ו ס ף מה שלא דבריוסף מאומה עדאחרי הברכה,
חשב
אולי שאביו
רוצה לתת מעלה לשניהם ,לאפרים בשימתימין.
ולמגשה בברכה ,אבל אחרי רואו
שהשחת שניהם בברכה אמר לא כןאבי (מ"ב) .וי ר ע ב עי ניו  :אולי
אהביסףיותר את מנשה בעבר העתובני,ולכן חרהלו (רמב"0ןויתבןייפחד
שמא יקנא מנשה באפרים כשם שקנאו ביוסף אחיו הגדולים בעבור כתונת
הפסים(אב).
ר
מ
א
י
ו
יז-יה .ויראיוסף...
יוסף אלאביו לא כןאבי קודם שברכם
ראהיוסף ששכל אתידיו ,וחשבשאביו טעה בחשבוכיבימיןיוסף נמצא הבכור,
ובשמאלו הצעיר ,ומפני זה שכל אתידיוכדי לשים אתימינו על ראש הבכור,
ולכן אמר לויוסף  -לאכן עשית ,כמו שאתה כנראה חושב ,אלא את הבכור
הבאתילימינך ואתהצעיר לשמאלך,ועל זה עונה יעקבי ידעתיבניידעתיכי
חכם אתה והבאתם כסדרלפיימיני ושמאלי ,מפני שאתהסביר שאשיםימיני
על הבכור ,אבלאני מתכוין לתתימיני על הצעיר שהואלימינך (ע"פ הרשב"ם).
י"ס .גם הואיהיה לעם:יהי
ו רבים עד שיאמרו עליהם "( "ayהד"ק).
ואולם אחיו הקטןיגדל סחנו :בצאתם ממצרים היה מספר אפרים גדול
ממנשה ,אבל בבאם ארצה היה מנשה יותר (השוה במדבר א' ל"ג ,ל"ה ,ובמדבר
כ"ו ,ל"ד'ל"ו)ואולימפנישאנשי גתהרגוםלבניאפרים(דבריהימים א'ז ,כ"א),
י "גדל" מלשון גדולה ורוממות ,כי יההטע בןנון היה מאפרים (על 9י
ויתכןכ
רד"ק) .ו או ל ם א חי  1ה ק טןי ג ד ל מ מנ ו :כי הקב"ה בוחר
יותר בקטנים ,וכל אדם שיש בו צד קטנות הקב"ה מגביהו (כ"י).
כ .ויירטםביום ההוא :בפי מה שהיו ביום ההוא ולא היה חחטש אל
העתיד מהשיבא מזרעם,כיאיןדנים את האדם כי אם לפי מעשיו של עכשיו
(כ"י)1 .י ש ם א ת א פ רי ם ל פ ני מ ג ש ה :בברכתו (רפ"י) וגם
בפסוק ה' אמר אפרים ומנשה כראובןישמעוןיהיולי(ח.).
ד
ח
א
שכם
שכם
ב"ב .שכם אחר :שכם ישמש כפול ,ואני נתתי לך
על
אחיך,והיא חלקת השדה שקנה בתחום שכם,ומגיד הכתובכאן שאחר שנסע יעקב
משם והתישב בקרית ארבע ,החזיקו הכנענים יושבי שכם ושכניהם בחלקת
שדהו ,ונלחם יעקב עמהם ולקהה מידם בחרבו ובקשתו ,וזמו שנתן עתה ליוסף
(הר"ל)  1ובחלקהזו נקבר יוסף ,ואמרו חז"ל :משכם גנבוהו ולשכם החזירוהו
(אב).ט ח ד :משפטו אהד,כיאיננו סמוךואיןאחריו עמא כמו (בראשיתג' ,כ"ב)
כבחד ממנו (שד"ל).

י

י

י

סר א שי
פר ק

8

עט

מ *פ

א-.ב .חאטפו ...תקבצו :לשון אסיפה חלה עלמי שעומד בחוץ במקום
מגולה ונאסף לתוך הבית למקום צנוע ,כמו (דברים כ"ב ,ב') ואספתו אל תוך
ביתך ,או לשופטים י*ט ,ט"ו)ואין איש מאסף אותם הביתה ,אבל לשון קבוץ
מורה על אנשים מפוזרים שיתקבצו במקום אחד,אפילו מגולה ,לפיכך ,בתחילה,
כאביר בקש לגלות סוד הקץואיןראוי לגלות דבר סוד ברשות הרבים ,אמר
האספו ואגירה לכם את אשר יקרא אתכם באתרית"ימים ,אולם כאחזר הרגיש
עצמו שנסתם ממנו הקץ אמר הקבצובני יעקב הדמעו דברים שאין בהם סוד (על
פי כ"י) .י ק ר '8כמו יקרה ,וכמו כן (בראשית מ"ב ,ד') פן יקראנו
אסון(שד"א).
ב .ושמעו ...ושמעו :הטמעולעשני) וקבילו אולפן  -וקבלו תורה (ת"א).
ד .פחזכמים אל תותר:לפי שהמים ממהרים ללכת ממקום שנשפכו ולא
נותי מהם כלום,כי השמן שנשפך נשאר ממנו מעט דבוק במקומוויי
ן שנשפך
נשארריחו (כו"ק בשם הגר"א).
פחזכמים :כמו שחלקי המים נפרדים זה מזה בנקל וזורמים מהר בלי
עכוביםפנימיים -כךאין גם לךמעצוריםפנימיים ,ואתה ממהר לבצע את הטוב
בעיניך (ברגע זה (ה).
פחז כמים :כמו נחפז ,והמלה הפוכה ,כמו  1שמלה-שלמה (ב"מא.
הללתיצועי עלה :חללת אותו שעלה על יצועי ,היינו את עצמך,
שבאותה שעה ירדף מקדושתךונעשית חול  -ואבדת את הבכורה (ב"ש).
ה .אחים :אחים טובים ,אחים המרגישים את קשר האחתן .אבל כ ל
ה מ ס מ כ רו תי ה ם  -הםאינם נרתעים מלעשות חמס בשם האחית!
(ב"פ אב.).
,
ם
פ
א
ב
י כאפם הרגואיש :את האיש שהטסנגדדינה הם הרגו
מפני
 .1כ
שבצדק כעסו עליו ,אבל ב ר צ  1נ ם ע ק ר  1שזרי את השור (שור
מלשון חומה ,חומתהעיר ,עיין ת"א) ,הם השחיתו מן העיקר ,מן היסוד,
ב ר צ  1נ ם לגזול כל אשר'בעיר (עז פי אב .וצ"ה).
ק
י
ד
צ
מ
של
ה
ו
ח
א
ה
יעז:אין הרגש הטהור והקדחם
מעשי
ז .ארור אפםכ
חמס :ל 8רק מטרותינו,בי אם גם האמצעים שאנו משתמשים בהם לטובת הכלל
צריכיםלהיות טהורים וקדושים! א ח ל ק ם ביע ק ב בגולה (יעקב סמל
הגוללם ישנה סכנה ,שרגש הכבודהעצמי יאבד תחת סבל הלחץ שלרודפינו
ומבזינו,ולכןנחוצים פה המם אנשיםשאינםנותנים לגאוההעביית ולרוח האומה
העברית לרגנע ושהאפס ? .א פי צ ם בי ש ר א ל ,בתקופת הזהר של
-

י

פ

') DIPפירוטים יתגרה

העם ,כאשר הוא השולט בארצו,יכולים חמומי מוח כאלה לסכן את עצם קיומה
של המדינה העברית ,אם הם יעוררו את העם למעשי המס נמהרים  -בשם
כבוד האומה! ולכן אפיצם  -אפורם עלפני הארץ כדי שלא יוכלו להתחבר
ולפעול על העם  -בי ש ר א ל (סמל השררה העברית)(ה).
 .יהורה אתה :אבל א ת ה אינךכראובןושמעון (שד"ר).
ח
 .לאיטש שבטמיהורה :גםלפני שתבא זמן מלכותך יחשבוך לגדול,
י
לכימצינושהיה שבטיהודהגדולכדכתיב (במדברו')ויהיהמקריבביום הראשון
את קרבנו נחשוןבןעמינדב וכתיב-שופטיםא'---1מייעלהלנו בראשונהוויאמר
י הוודהיעלה) .ע ד כי י ב א שי ל ה -:היינושיחרב ,אןתצמחמלבות
ה'
בית דודכרבתיב(תהלים ע"ח)* :ויטש משכןשלו ...וימאס באחהליוסף...ויבחר
כדוד עבדו* -ואז ל  1י קה ת ע מי םי -יקהלו אליו כל ישראל
להמליכו (ב"ש).
ן :יותרמיין (סמל למרץהחיים)1 .ל בן
י"ב .הכליליעיניםמיי
שני מ מ ח ל ב יותר מחלב (סמל לבריאות)(ה).
ידן נחשעלידרךשפיפוןעלי ארח:איןיעקב אומר,דן נחשעלי
יעז.יח
דרךוגו'...כגון שאמר גור-אריהיהודה ...שאין ברצונו לומר שתכונות נחש
י דן
ושפיפוןתהיינה קבועות בטבעו שלדן בגבורה בשבטו שליהודה ,אלאיה
ושפיפון  -בשעת הצרך ,ברגע של סכנה פתאומית ת הי לו תבונה
נדה
ית(והרי דןצפויהי' לסכנתאויב בשבתו בגבולהצפוני)(ה).
כזא
י*ח .לשבועתךקויתי ה:אינני חפץ בישועה הבאה ע"י ערמה,ע"י
התנפלות מן המארב (הנהרך עקבי סוס) .כי אם לישועתך קויתי ה' -שהיא
בגבורה ובכבוד נגד השמש ! או ,לפי שדן נוסע באחרונה ,כמאסף לכל
המחנות ,הואכאילו אומר,אינני מקוה ששבטי ישראליעזרוני,כי הם כברנסעו,
ואני נשארתי באחרונה כי אם לישועתךקויתי ה' (אך).
שמנה לחמו :פה לחם לשון נקבה(א"ע).
מאשראשי
כ .מ
שמנה לחמו :לחמו שלגדיותר שמנהמזו של אשר היינו ,טובה
ארצו של גד מארצו של אשר ,והוא-איטר -יתן מ ע ד ני מ ל ך1
כי גם ארצו שמנה וטובה (ב"ש).

כ"א .נפתלי (סדרבני יעקב בפרשהזו) .הקדים אתובולון ויששכרלבני
השפחות,כי הםבני לאה; הקדים אתזבולון ליששכר ,מפני שזבולוןהי' תומך
 ,כבן הראשון של
ידי לומדי תורה שביששכר;מבני השפחות הקדים אתין
בלההואחרי בן הזכיר את גלן בבןהרחהעון של זלפה  1פערנולדאחריגד ,ואת
נפתלי בן בלהה הזכיר לאחרונה למבני השפחותן ,כדי לדבקו עם בני רחל
גבירתה שנולדו באחרונה(אב.).

פשו

בראשית

הנתןאמרי שפר :משם באות בשורות טובות לעולם,כימי שיבא מארן
נפתלי אומר:ראיתי כבר פרחים וסמדר ,ראיתי כבר ענבים מבושלים ,תאנים
הרמונים גמורים! (ב"ש).
אלה שהזכיר כאן הם י*ב
כ"ח .כל אלה שבטיישראלשנים
השבטים באמת ,משר נכתבועל ההשן והאפוuדwל~
זכרון לפני ה'והיו בברית הר
גריזים והרעיבל וכנגדם הקים משה שתים-עשרה מצבה ויהושע הקים אבנים
בירדן ובגלגלואליהו הקים אבנים במזבח ,אבל מנשה ואפרים לאהיו במנין
השבטיםזולתיבענין ירושת הארץ והנמשךאליה בהעדר שבטלוי(.ם1 .).ז א ח
אשר דבר להם אביהם ,דברים קשים ויברך אותם*
וגם ברך אותם ,אעפ"י שלא נכתבה הברכה בתורה (נצי"ב ע"פ א"ע).
כ"ט .ויצו אותם ...קברואתי אל המערה :היות שמקודם קרא ליוסף
והשביעו שיטפל בקבורתהכדי שלא יחשבו שחייב בזה יוסף בלבד ,צוה לכולם
שיתעסקובו ,ואותם לא הוצרךלהשביע( .על פי אוה"ח).
ימיםהיים אלכלי (במדברי"ס,י"ז)(אב.).
אל המערה :בתוך המערה ,כמו
ק
"
,
ד
ח
פ
ש
כי כלהענין
ל-.ל"ג .במערה ...מאתבני חת הזכיר כל מפני
,
ם
י
ר
צ
מ
ב
ו
י
ה
הזה כבר נשכח במשך שבע עשרה השנים שיעקב ובניו
ויורשי
הבעלים הראשוניםיערערו על זכותם שלבני יעקב לקבור שם את אביהם :על
פיע.).

_:

י

פ רם נ.

ד .אם נא מצאתיחן בעיניכם

דברו נא( :וכן בפסוק ה' אע ל ה

נ א :נא כען  -לבשו (ת"א).
ח .רק במם וצאנם ובקרם עזבו בארץ גשן :קשה וכי ילכו הצאן
והבקר לספוד לאדוניהם? אלא נראהכי אחר מיתת הזקן כברהיה בדעתם לשוב
לארץ אבותם ,והמצרים תחת מכסה דברים טובים לא הניחום שכבר נתנו
ו "עזבו בארץ גשן"  -בעל כרחם (מ"ב).
עיניהם בממונם,זיה
ט*ז .ויצוו אליוסף לאמר :צוו לאחד מן האוהבים שיאמר ליוסף :אביך
צוה לפני מותו לאמר (אב.).
י"ז .אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם :אלה הם דברי יעקב1 :ע ת ה
אלה הם דברי התהים.
שא נא לפשע עבדי אלהי אביךי
י אם גם על ח טא על שוגג:אולי )מום
האב מדבר לא רק על פשע כ
רק
במקצת גם יוסף ביחס הרע של האחיםאליו .האחים בעצמם מדברים על
פשע מצדם .הםאינם מבנים את עצמם בשם כאחיך* -ע"י מכירת יוסףאולי
4
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אבדה להם הזכותעל התאר הות (אב ).הם מבקשים רק סליחה בעד עבדי
אלהי אביו! (ה).
:
ה
כ
ב
ף
ס
ו
י
ף
ס
ו
י
ר
ב
ד
ב
ו
ה
ו
ד
ש
ח
ו
י
ח
א
ש
י"ז .ויבך
כוה (צ"ה).
אולי
מפני
נ ד ב ר ם א לי ו 1השליחים (בני בתו ,כפרוש וממ"י)כי אחיו באו אליו
אחר כך (פסוק י"ח) ומכאן נראה שהם שלחו אליו יותר משליח אהד (יש"ר).
י"ח .וילכו גםאחיו :אחרי ששמעו שבכה ולא קצףעליהם (שד"ל).
י*ט .התחתאלהיםאני :רק ה'יכול לשפוט אתהאנשיםעלפי המטרות
שהםהציגו להם במעשיהם1אנכי באדם ,יכול להתחשב רק בתוצאות המעשה
שעשיתם ולפי התוצאותעלי להודות לבם(1ה).
י רעה :הנה פעולתכם היתה בשגגה שחשבתם
כ .ואתם חשבתםעל
אותי לרודף ואםהיה א באמת ,היה פעלכם בדין .א ל הי ם ח ש ב ה
ל ט  1ב ה  :המציא בכם ואת השגגהלתכלית טובה(ם).
כ"ג .גםבנימכירבן מנשה ,אףעלפי שלאנזכרלו בפרשת פנחס רק
בן אחד והוא גלעד'אין ספקשהיו לועודבנים ,כי כן כתוב שם (במדבר כ"ו,
כ"ט)בני מנשה למכיר משפחת המכירי ,ומכיר הוליד את גלעד  -לגלעד
בהטפחת הגלעדי ,הרי מבואר שמשפחת גלעד לבד ומשפתת מכיר לבד ,והיינו
לפי שגלעד היה למשפהה רבה נחשבובניו למשפהה בפני עצמה על שמו וקוצר
אחיו שלא הולידו הרבה נחשבו כולם כמשפחה אחת על שםאביהםמכיר (יש"ר).
ב"ה .מזה  -מכא  -מכאן (ת"א).
כ"ו .ויחנטו אותו :הרופאים ו ב* ר 1ן הגב* קמוצה,פייט הארה
הידוע ,ההש הארון שהכין לו בעצמו (יש"עע

