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 ז"פרק ל

 ]לו-א,לז [ ויהי בעת ההיא וירד יהודה...בארץ מגורי אביווישב יעקב 

 ]לשאלותביאור הפרשה ותשובות  [
 .לםווהנני מפרש הפסוקים באו פן יותרו השאלות האלו כ

 
 .  ויעקב אהב את יוסף עד’וישב יעקב בארץ מגורי אביו וגו

 

  'השאלה הא
ויבא יעקב   'כתב למעלה והוא כי הנה  ,וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנעןמרו ובא

 ולא נזכר עוד ',אל יצחק אביו ממרא קרית הארבע הוא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק

  .'וישב יעקב וגו ומה בא ללמדנו , ובידוע אם כן שישב שם.ויצא או נסע משם

 

הלא ידענו שיצחק לא . בארץ כנען חזר לומר ,בארץ מגורי אביו למה אחרי שאמר ,ועוד

 . ן כל ימיויצא מארץ כנע

 ולקח לו , כי לפי שזכר למעלה שעשו הלך לו אל ארץ אחרת, כתב לתקן זהן"רמבוה

 כי  רצה  שיתקיים בו  , אבל ישב גר ב ארץ מגורי אביו, הנה יעקב ל א עשה כן,אחוזת עולם

 כי יצחק לא נקרא גר כיון  , יעקבויגר ולדבריו היה ראוי שיאמר הכתוב .'כי גר יהיה זרעך'

 ',גר ותושב אנכי עמכם' כמו , והגר הו א הבא מארץ אחרת,ם ישב כל ימיוששם נולד וש

 .'לגור בארץ באנו'

 ' השאלה הב
 כבר ,ע"ראב כדברי ה,כי אם נפרש תולדות על הקורות -  אלה תולדות יעקב יוסףמרו ובא

 גם כי אין . רק לימים מיוחסים שיולידו, כי אין האדם מוליד קורותיון"רמבהקשה עליו ה

 . ז שנה" ויהי י וסף בן  י, ’וגווישב יעקב  והיה ראוי שיאמר , בזה המ אמרצורך

פור י כס. כי אם קורות בניו, כי כל מה שנזכר בסיפור הזה אינם תולדות וקורות יעקב,ועוד

 . ועניני אשת פוטיפר והמשקה והאו פה,יהודה ותמר ו בניו

 . ראוי שייוחסו לבניו לא ליעקב,אומר שהם קורותהולכן 

 . כי יחסר הכתוב, אין ראוי לקבלואלה של תולדות יעקב י "פרששומה 

 רוצה , כי כב ר נזכרו למעלה תולדות יעקב, על יוסף ואחיו,ן"רמבואין לפרש תולדות כה

חוס בניו ה באים יי  ובפרשת ויגש  הזכיר פעם  אחרת.לם אחד לאחדו ב שמותם כ,לומר בניו

 . ולמה יזכרנו עוד פעם אחרת. מצרימה

 והיה  לו להתחיל אלה תולדות יעקב יוסף למה אמר ,יחוסיבא לבאר ה שאם ,ועוד

 .לםוכ רם כומראובן ולז
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 ב-תשובה לשאלות א
  :הפסוקים הר אשונים האלה נראה לי לפרשם על אחד משני פנים

 
  הראשון

 והנה ביאר  ,ומגורי וישב והם ,לת הפסוקילות שהם בתחיראוי שיקדם לו ביאור שתי מ

,  יבה  יאמר כפי הנחתו הראשונה על ההתמדה והמנוחה בעניין מה שלשון ישהרב המורה

 .  וזולת ם',מושיבי עקרת הבית'. 'ו ראמה וישבה  תחתיה'כמו שהביא 

הנה יורה גם כן .  מלבד מה שיורה על לשון גרות והוא הביאה מארץ אחרת,מגוריואמנם 

מכל מגורותי '. 'ואשר יגורתי יבא לי'. 'לא תגורו מפני איש'כמו . על לשון פחד ומגור

 . ורבים ככה. 'ומג ורתם אביא להם'. 'מגור מסביב' ',הצילני

ומתגרת ידיך אני '. 'למה תתגרה ברעה'. 'אל תתגר בם'. וגם כן הוא לשון תגר וקטטה

 . 'יגורהו בחרמו' ',כל יום יגורו מלחמות' ',מי גר אתך עליך יפול' ומזה . 'כליתי

 

 רוצה  , יעקב ונשתקע בהתמדה בארץ מגורי אביובששנתיי כי הפסוק הזה ,ויה יה לפי זה 

 וכאלו יעקב נתדמה באלו המגורות לאביו  .לומר פחד יצחק אביו בין יעקב ועשו וקטטתם

  .יצחק

  ,קנתו סבל עמל עשו ויעקב ומ שטמתםיבז יצחק כי כמו שאביו 

 .  סבל קטטת ומשטמת בניויעקבכן 

 

 . חד יותר מן האחרבת ק טטת בניו באהבתו את האי היה סשיצחקוכמו 

 . בה במרי בת בניו במה  שאהב את יוסףיהיה סיעקב ככה 

 

 סבל פרידת יעקב ממנו עשרים שנה בבית לבן ושתים שנים בדרכים כמו שיצחקוכמו 

 . שביארתי

 . ב שנה"סבל פרידת יוסף ממנו כיעקב כן 

 

רתי את כי במקלי  עב' וכמו שנאמר , עם היות שהלך מבית אביו עני ודל,שיעקבוכמו 

 הנה במקום שהלך שם בורח ומגורש ועבד נתעשר , ועבד שם את לבן',הירדן הז ה

  ,ונתגדל

 .  נתגדל ונתעשר, שגורש שם ונמכר לעבד, במצרים יוסףככה

 

  , קודם מותו ראה את עשו ואת יעקב באהבה ו בהסכמ ה שיצחקוכמו

 .  קודם מותו ראה את יוסף ואת אחיו בהסכמה ובאהב ה רבהיעקבכן 
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 .  מת בשיבה טובה וק ברוה ו בניו יחדשיצחקוכמו 

 . מת בשיבה טו בה  וקברוהו בני ו  יחד יעקב כן

 

  :ים האלהימוי בבראשית רבה קצת מהדל"רזוכבר א

  , וזה נשטם,זה נשטם

 . וזה אחיו מבק ש להרגו,זה אחיו מבק שים להרגו

  

דמיתי יעקב ליצחק  ו אני ,מוי מי עקב ליוסףי כי  הם רצו לעשות ד,אבל אין דבריהם דברי

 . ינםיואין זה ענ ,וישב יעקב בארץ מגורי אביו גם הוכחתי זה מפסוק .אביו

 

 אמר הכתוב , שבעבור שנתדמה לאביו ליצחק בכל הדברים האלה וזולתם,ולכן אומר

ישב ונשתקע בכל הפחד והקטטות שראה יעקב  יכי נת ,וישב יעקב בארץ מגורי אביו

אלה תולדות יעקב יוסף על זה אמר מיד  ו.  בארץ כנעןזהו ו, עם היו ת בארץ טובה,בבניו
 רוצה לומר קורותיו , אלה עצמם היו תולדות יעקב, המגורות שהי ו לאביו שמה,רוצה לומר

פר איך  י ס, ואחרי שאמר זה בכלל. כי נתדמה לאביו בכל המ אורעות ההם,הבאות עליו

 ויצ א מזה שלא אמר תולדות .' והוא אמרו יוסף  בן  שבע עשרה שנה וגו,היה כל  זה ב פרט

 ולכן  , אלא על הקורות אותו שנתדמו למגורות אביו,יעקב על כל מה שנזכר בפסוק

 . יחסו אל יעקביתה

 

 כי הנה הדבר י יוחס אם , אינה קושיא, שאין האדם מולי ד קורותיון"רמבומה שהקשה  ה

או אל מי שהי ה   ; רוצה לומר שהוא פעל אותה, זה הבית לפלוני:מרנוו כא,אל הפועל אותו

 אלא , לא מפני שהולידם,יחסו אל יעקביתה והנה המקרים .ין אף על פי שלא בנאהילו קנ

 . למה שהוא האיש שהשיגוהו וקרו לו

  .םוזהו הפן הראשון מהפירוש לאלו הפסוקי
 

 שבא הכתוב הזה להגיד שיעקב בהיותו חוצה לארץ ובדרכים עד בא אל , הואוהפן השני

 כמו  , ו להרבות במ קנהו,ין  הטו בות הזמני ות הגופניותיתמיד בקנ ה שתדל ,בית אביו

 , אבל מיד שבא אל בית אביו ב ארץ כנען.'הייתי בי ום אכלני חורב וקרח ב לילה'שנאמר 

  :משני צדדים' להיותו מקום מוכן לעבוד את ה

  ,אם מצד ששם גר אביו אברהם ואביו  יצחק -

  .בה' הקדושה אשר בחר ה שהיא ארץ כנען הארץ ,ואם מצד הארץ עצמה -

ישב שמה  ולהתבודד י רק להת,יני העולם ולהרבות מקנהויולא רצה להשתדל עוד בקנ

 . בחכמתו כמעשה אביו
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נה לרעות הצאן י אותם מ,ינים לרתיחת טבעםי שהיו ב חורים להוטי ם אחרי הקנ,ובניו

שב יתירצה לומר שנ ,וישב יעקב ועל זה אמר הכתוב .כאשר היה הוא עושה קודם לזה

 ושעשה זה שמה להיותו .ולא רצה לצאת עוד מעירו לרעות את הצאן כאשר בראשונה

 שבזקנתם נתפרשו מעסק הממונות  ,וכן אברהם.  כ י שם גר ודר דירתו בתוכו,מגורי אביו

 וגם כן להיות  .יהאלוה ונבדלו לעבוד את אלהיהם ולהכין עצמם  לנבואה ולשפע ,םוהקנייני

 אל בית אבי םושבתי בשלו ושעל זה היה נדרו ,הדורש אות' ה אשר ,זה בארץ כנען ארץ

 כי ,ני העולםי שכאשר ישוב לבית אביו לא יתעסק עוד בעני, כלומר.לי לאלהים' והי ה ה

ויבא יעקב  אל יצחק אביו ממרא קרית הארבע ' ועל זה אמר למעלה .אם בעבודת אלהיו

ו דיע שהיה ה מקום ההוא    כי לא אמר זה לה.'  אשר גר שם אברהם ויצחק,היא חברון

 רוצה  לומר להתבודד שמה ,בהי אלא להודיענו שבא שם לזאת הס, כי ידוע היה,חברון

 . כאשר עשו אבותיו בזקנתם,ני העולםיולעזוב עני

 כי היא ארץ , למרעה צאנוושייאות כפי מה ,ואין ספק שהיה חברו ן ב לתי ראוי לדירתו

 ,ו בניו ללכת לרעות את הצאן בשכם ולזה הוכרח,סלעים ואין מרעה לצאן אשר להם

 ולא חשש ,שוב וי אבל יעקב בחר המקום ההוא כפי הנ אות להתבודדותו וי.הרחק מחברון

 להיותו , ובחר בפרט בחברון, לא בחרן ולא בדרכים, ולכן בחר בכלל בארץ כנען.לצאנו

 .ארץ מגורי אביו כמ ו שביארתי

 

שרם וות טבע בני אדם כל עוד יגדל ע שעם הי,ובא אם כן הכתוב הזה לספר במעלת יעקב

 כי עזב הנהגת , הנה יעקב לא היה כן',אוהב כסף לא ישבע כסף' כמו שנאמר ,ילכו אחריו

בות אשר י הסשתי שהם ,ישב בארץ מגורי אביו בארץ כנעןי והת,קנינו והבלי העולם

 . 'זכרתי לדעת את ה

 אלא שלא , כן יוצאי חלציו וכל ש,ולפי שמטבע  השלם שישתדל להשלים זולתו כפי הא פשר

 ותולדות נאמר ,אלה תולדות יעקב יוסף לזה אמר ,יפעל הפועל אלא בהכנת המתפעל

 שכל מי ,תוף שם ילדי בשהרב המורה וכמ ו  שביאר ,על הגדול והלמוד בדעה ובחכמה

 כי  ).ג, ב ב"מ(' בני הנביאים' ולכן נקראו תלמידי הנביאים ,מד אדם והכינו נאמר שילדוישל

 להיותו  ,בן יו תר ראוי שיקרא התלמיד , להיותו מהוה גו פו,קרא תולדות האבי  שהבן יאחרי

  .ח אל הפועלו  מן הכה רוצה לומר מוציא,שפנ ו המהו

 אלא , שלא הזכיר רק תולדות אהרן', אהרן ומשהתאלה תולדו' ל"חזמרו ועל זה א

  . תורהםמדישקראם תולדות משה לפי של

 

לבד היה דו מה אליו בש למות שכלו ב יוסף  ,קב בנים רביםאמ ר שעם היות ליעיולפי זה  י

 כי הוא הי ה  ,וזה לבד היה מלמדו ומוליד בו דעות וחכמה ומוסר מבין  שאר בניו. ודעתו

  .עמו תמיד
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 ולכן נמצא בו השפע הנבואי ורוח  . שכל מה שקבל משם ועבר מסר לול"חז ווכמו שאמר

כי עם . מודוי דולי ו ולי כי בו בלבד  היו ג,קבכ יו סף בלבד תולדות יע" והיה א.אלהין קדישין 

 . דולו וחכמתו ושלמותוי הנה ביוסף נראה עוד ג,ל ם שלמים וכן רביםוהיות בניו כ
  .השאלות הראשונותשתי  , בכל אחד מהפנים האלה,והותרו בכל מה שפירשתי

 

  'השאלה הג
 כי אם בא .'וגו  יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן והוא נערמרוובא

 הרי , ושהיה עם כל זה רועה את אחיו בצאן,יו בעבור שהיה קטןותהכתוב להודי ע שנ

  .יששכר וזבולו ן היו כמ והו ב שנים והיו רועים

 ? למה אמר והוא נער, שאחרי שזכר שניו בדקדוק,ועוד

 . ’ ממשמש בעיניו וגו, היה עושה מ עשה נערות,רש פיי"רשו

 גם , בר חכים: והתרגום אומר, ולא היה מכנהו בן זקונים,יו לא היה אוהב ו אב,ואם היה כן

 . ’ וגו והוא היה את בני בלהה,והוא נערשלדברי הרב היה ראוי שיאמר 

 .  כי לא מצאנו בכתוב לשון נער על הגדול,יןי אין לו ענאונקלוסופירוש 

להם  כי , כי להיותו  נער היה עם בני השפחותוהוא נער את בני בלהה פיר ש ן"רמבוה

  .וה אביהם  שישרתוהו וי שמרוהויצ

 כיון ,ות ר אמרו והוא נערי גם כי יהי ה מ. כי יחסר בכתוב מלת והוא,וגם זה אינו נכון

 .ז שנה" שכבר ביאר שהיה בן י

  'השאלה הד
הלא אחיך  והלא הכתוב אמר אחר זה ,רועה את אחיו בצאןאיך אמר הכתוב שיוסף היה 

יתה  י  והוא ממה שיורה  שאותה הליכה ה.ז שלחווא ,רועים בשכם לך ואשלחך אליהם

 ואז הי ה   , ולזה תעה בלכ תו כי לא נסה ללכת באלה,בפעם ראשונה שהלך אל אחיו בצאן

 . רועה את אחיו בצאן, אם כן, ואיך היה.נמכר

 

 ד-' ג לשאלותתשובה
 יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה מרוו בא,דותיוי פר הכתוב משלמות יוסף בשכלו ומיס

 שגם בהנהגת הצאן , שהוא היה כל כך נבון ומשכיל בכל דבר, רוצה לומר.אחיו בצאןאת 

 כי לא נאמר כאן היה .מדריך ומנהיג ומ למד את אחיוה היה הוא הרועה ,והצריך אליהם

 כי גם שאר אחיו לא היו רו עי צאן בעצמם אבל היו מ נהיגים את , להיותו  רועה צאן,רועה

 היה מטוב שכלו ,ז שנה" בן י,ם עם היותו קטון ה שני ויוסף,הרועים אשר תחת ידיהם

 כי אף על פי .יני הצאןי כלומר מנהיג ומלמד את אחיו בענ, שהוא היה  רועה,ובזכ ות הבנתו

 , היה מבין ו יודע בדברים הצריכי ם אליהם יותר מכל אחיו,שהוא לא היה הולך עם הצאן

  ',אני ארעה את צאני' ',אל האזינהרועה ישר' כמו ,ויה יה רועה מ לשון מנהיג ומלמד ומדריך
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 רוצה ,נער שלא היה מתגאה בשכלו בדעתו כי הוא היה ,דותיויפר משלמות מיגם ס

 כי לא די שהיה  ,שהם ה פחותים מכל אחיואת בני בלהה ואת בני זלפה לומר משרת 

 , אבל גם אצל בני השפחות היה משתדל ומשרת,משרת את הגדולים בני לאה הגברת

 כן היה , אלא כאלו היו נשי אביו, ולא היו בעיניו  כבני שפחות.לזל בכבודםולא היה מז

עצם במה  י והיה אם כן בדעתו מנהיג את הגדולים מדריכם ומי.מכבדם ומשרת אותם

  . ובהשתדלותו משרת גם את הפחותים שבהם,שיעשו

 

 וה  והענות התבונה וההשתדלו:והתבאר אם כן מזה כמ ה מעלות טובות היו ב יו סף

ה משיג עצמי לחסרי ו ולכן הייתה הגאו,לם באמת נמשכות משלמות השכלו וכ.שפלותוה

  . וחסרונו במעשיו לא יתגאהת כי הנה היודע מהו ת האדם ותכליתו וערכו במציאו,הדעת
  .'והד' והותרו במה שפירשתי בזה השאלה הג

 

  'השאלה הה
 מהיות הדבר  והשמועה   והיא כי לא ימלט . ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהםמרוובא

  ,תיתיתית או בלתי אמי אמ,ההיא שהביא 

בה כי אם על י כי ה נה בלשוננו לא נאמר ד,בהי למה קראה די"רש כפתיתיואם הייתה אמ

 והלא ראוי שיקבל עליו שכר , שנענש על זהל"רזמרו  איך א,תהי תית הייואם אמ. הכוז בת

 .  שייסר ם וירחיקם מהעבירהםזן אביהובגלותו א

 כי הוא היה   , היה ראוי שיאמר ויוצא יוסף,ויבא יוסף איך אמר ,בה כוזבתייתה הדי הואם

 ומוציא  . בהיו תו מלשין כוז ב, ויקשה גם כן איך יעקב היה אוה ב אותו.בה  מעצמוימוציא הד

 .סרו עליוי והיה לו לי,בה הוא כסיליד

 .גם שהיה יעקב עובר על היותו מקבל לשון הרע

 

 'ה ה לשאלתשובה
דותיו של י בא להגיד גם כן משלמות מ,ם אמרו ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהםואמנ

דה י ולכן לא היה מספר לאביו הוא מ,דותיהםי במם שהיה חפץ שיהיו אחיו שלמי,יוסף

 ולזה  . ולא גם כן היה משקר בהם חלילה. כי זה לא יקרא דיבה רעה,מגונה שראה בהם

 ,  היה עם אביו בעירא להגיד כי בעבור שה ו,אויבר  יוסף דיבה רעה אבל אמויוצאלא אמר 

 אותה - קים וברחובות שהיו אומרים גנות ממעשיהםו שומע  מפי אנשי העיר בשוהכשהי

 אלא שכן שמע מפי  , ולא הי ה מאמת שכן  היה.דיבה כמ ו ש שמעה היה  ה וא מביא אל אביו

  .אנשי העיר

 . היה ב כלל מספר לשון הרע, כי אלו היה  מספר אותה בשוק,אל אביהםוהתבונן אמר ו 

 כדי שייסרם וידריכם , מהצד שהוא אביהם,אמנם יוסף לא היה מביאה כי אם אל אביהם



 וישב אברבנאל לפרשת קיצור       tanach/il-he/il.ac.aatd.www://http      אתר לימודי יהדות ורוח - דעת

 
 
 

8

8

 ולא יהי ה פוצה פה ומצפצ ף  ,וימחה הגנות מהם ,אל אביהם לזה אמר .וירחיקם מהחטא

  . ואחיו רעים וחטאים, עצמו בפני אביו  צדיקתלהראו - ולא לתכלית אחר .נגדם בכל הארץ

 ואולי שלא , לפי שהיה מ ביא לאביו הדיבה הה יא, יחסו בזה ליו סף אשמהל"חזל אב

 .  ולכן אמרו שלקה עליה,הייתה אמת

 כי מה שהיה שומע היה מבני לאה או מבני השפחות ,נוי דיבתם חוזר אל כל האחיםיוכ

  .היה מגיד

 

 ולא ,י אביו" ולזה היה משתדל בתקנתם ע,ויצא מזה שהייתה ליוסף  אהבה עם אחיו

 שהיה אוה ב   , ולמדנו עוד. ברשע חבריהם למען ישובחו הםםכמנהג הפחותים המקנאי

 . השלמות ומו אס החסרון מהמעשים

 

למה תכה  'נו במשה שאמר א כמו שמצ, כמה יש בז ה מהמעלההרב המורהוכבר כתב 

 .  כי היה שונא החמס והרשע בטבעו.'ויקם משה ויושי ען' וכן ',רעך

 

 בהכנעתו , בהשתדלותו באהבתו לאחיו,ווב ענוותנותדותי ו ישכלו ובמולהיות יוסף שלם ב

דולי אביו  י ונראה בו ג, כי נתדמה אל אביו בשלמותו.יוסף – יעקב ת היה תולדו- אצל אביו

  .מודו בויותולדותיו ול

 .'והותרה השאלה הה
 

  'השאלה הו
ה זה אהבו יעקב  כי למ.וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לומרו ובא

 הנה כל ,ע"ראב והי"רש וזהו פיר וש בן  ז קונים כדברי  , האם מפני שנולד לזקנתו,מכל בניו

וגם בנים רבים אחרים נולדו לו . ר שנה ויו תשב עים אחרי שהיה בן ,בניו נולדו בזקנתו

  . שבנימין נולד אחריון"רמב  כמו ש הקשה ה, כיששכר וזבולון,בזקנתו קרובי ם לשנות יוסף

 או שיהיה בר חכים , כי הן שיהיה בן זקוני ם נולד בזקנתו,הוא לוין  אמרו י כי ענ,ודוע

 כאב או , כי אינו תואר צרופיי לאחד, ל א ביחס אליו, הוא היה בעצמו בן,אונקלוסכדברי 

  . אדון או עבד,בן

 ואם היה חכם בעצמו . לא לבד אצל אביו, אצל הכל היה כן,שהוא אם היה בן נולד לזקנתו

 כל שכן לשלם כיעקב ,תית והראוי הי כל שכן שהאהבה  האמ, לא אל אביו בלבד,יה כ ןה

 ולכן היה ראוי . לא להיותו נולד לעת זקנתו, לא תהיה כי אם מפני המעלה והחכמה,אבינו

 ולכ ן הושפעו   , כי אין ספ ק שהיה  יוסף  בן חכם. לא בן זקוני ם,שיאמר כי בן  חכם הוא לו

 . שמסר לו אביו כל חכמתו,ל"רז וכן א.ן בפתרון החלומות והבי,עליו העתידות בחלום

 .בת אהבתו אותויולמה לא זכר זה בס
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  'השאלה הז
דלו אביו באהבת ו אותו היה   י כי איך יתכן שכל הגדולה שג, ועשה לו כתונת פסיםמרוובא

 לא לבחורים הנחמדים והמשכילי ם , וזה ממ ה שי אות לתינוקות,שעשה לו מלבוש נאה

 שלא יטיל אדם , דרך ארץל"חז עד שלמדו מזה , ואיך קנאו בו אחיו על זה.בכל חכמה

 .  ואמנם שבשביל הלבוש הזה נתגלגלו הדברים וירדו למצרים.םקנאה בין האחי

 .  להם בשכםו וכל מה ששלל,והנה אחיו ה י ו רועים כל ה צאן והמקנה  הרב אשר לאביהם

 כל שכן כתונת פסים ,ם פרשי מ הם עושר רב לעשות להם גם רכב גםהוהכרח הוא שיהי

 .אם ירצו

 

  'השאלה הח
 ,למה יעקב הטיל קנאה בין  הבנים בהיו תו אוהב את יוסף מכל בניו ועשה לו כתונת פסים

 וימשך מזה בי ניהם ריב , ואיך לא ראה שיקנאו בו אחיו,ויעקב חכם ה יה ורואה את הנולד

בר בינו וב ין  עשו אחיו   ממה שע,ח ה של שנאת האחיםו הלא תראה כמה כ,ומדון ושנאה

 . ואיך לא ירא מזה

 

 ח- ו לשאלותתשובה

  ]יא-ג,לז [ וילכו אחיו לרעות...ויעקב אהב את יוסף
 לא מפני ,  שהייתה אה בת יעקב ליו סף מפני חכ מתו ושלמותו ,בא הכתוב  ה זה להודיע

מצא בבעלי י ולכ ן ת,לפי שאהבה  אשר היא מהאב לבנים היא מפאת הדמיון. שהוא בנו

 היה ראוי שיאהב ,ואם הייתה אהבת יעקב אל יוסף מהצד שהוא בנו. שאין להם שכלחיים 

 ם א בני" ולכן  בהכרח לאהו ב י, כי האהב ה הי א כפי הדבר  האהוב,את שאר בניו יותר ממנו

 וזה מורה   , אהב את יוסף מכל בניו,שלוםהליו  ע,אבל הוא. מלאהוב בן אחד לבדו

 ,  חכמה והשכלתה שה יא תלויה בדבר שלמו אהב,תיתישהייתה אהב תו אותו אהבה אמ

 . והיא אהבת הטוב במ ה שהוא טוב

 

בח הכתוב את יוסף שהיה  ינו שבעבור שלמעלה שי עני,כי בן זקונים הוא לוואמרו 

 והיה   ,ם משרת את בני בלהה ואת בני זלפה כדרך הנערי,משתדל זריז ומהיר  במלאכתו

את שכלו לבחירת המעלה אשר היא  ולא מפ,חשב לו זה בטבע יצירתו ומזגויאפשר שי

 וב כל ת כי לא היה י ו סף בכל המק ומו, לכן העיד הכתוב  שלא היה כן.כפי ה בחירה  והשכל

 רוצה לומר , כי הו א היה פועל ההפכ ים כפי  המקומ ות,הזמנים נער מהיר וזרי ז ב מעשיו

 ,בן זקונים הוא לו ובה יותו אצל אביו הזקן היה ,בהי ותו עם אחיו הבחורי ם היה נער
  .בשובה ונחת ומתינות כמנהג הזקנים
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 ובערכ ו  ,רוצה לומר עם בני בלהה ובני  זלפה הי ה נער ,כי בן זקונים הוא לווזה טעם 

 , ולפ י שהיו  פעולו תיו משוערות כפי ה זמן  ו המקומ ות.וישיבתו אצל אביו ה יה  ב ן זקונים

 .  ולכן אהב אותו אביו מכל בניו,נראה שהיה חכם בכל מעשיו

 , שמצא בו אביו טעם זקנים',ארי בר חכים הוא ליה' , במה שתרגםאונקלוסון ואם לזה כי

 היטיב ,לא טעם נערים שבנינם סתירה לרתיחת טבעם ומעוט התבוננותם בדרכי השכל

 . לראות בפירוש הפסוק הז ה באמת

 

 גם לא היה אדומיי מהיר המעשים בלתי  ,והכלל שלא היה יוסף לבניי עצל כבד הפעלות

 פעם :ה פועל בבחירה כפי הת בונ, אבל היה שלם השכל,ה שקט לא יוכלמיושב כ י 

  , ולכן אהבו אבי ו  אהבת המעלה והטוב.דותי וכן בשאר המ,תההתיישב והמהיר ות ופ עם 

 רצה שיהיה כ ן   , כי למה שהכיר בו היותו גדול הערך מאחיו.ועשה לו כתונת פסים

  .דש לכבוד ולתפארתומלבושו בערך אל מלבושי אחיו בגדי ק

 ואמרו תלמיד חכם שנמצא , שיהיו נקי י ם וטוביםח כמים על מלבושי הל"חזוכבר הז הירו  

 וזולת ז ה  ,ואמרו אסור לתלמיד חכם לילך במנעלים מטולאים. רבב בבגדו חייב מיתה

 . הרבה

 כי , לא זולתו מהאחים,ולזה רצה יעקב אבינו שיהיה לסימן ואות לבוש מעלתו בגדי משי

 שאין עבד , ההם נערכים כפי מעלת האיש וכמו שהיה במצריםהיו המלבוש י ם בימים

כ כתונת פסים היא לאות " והנה א. ולכן הלביש פרעה ליוסף בגדי שש.לובש בגדי שרים

  .שלמותו
  .'והח' והז' והותרו בזה השאלה הו

 

  'השאלה הט
ד  ומה לו לעשות עו, האם מפני שאותו אהב אביהם מכל בניו,למה שנאו אחיו את יוסף

וה יה  ראוי שישנאו את אביהם על אהבתו  .  ויעקב הי ה האוהב,ויוסף ה יה מ תפעל ונאהב

 .  לא את יוסף הנאהב,אותו בבחירתו יותר מדאי

 כי השנאה היא על הנזק , יותר היו ראוי שיקנאו,פול בזה עניין השנאהי שאיך י,ועוד

 כל שכן  ,ו כבוד אבל הקנאה שיקנא בגדול ממנו באיזה מעלה א,שיעשה לחברו ברצונו

 אם מפני היותו  , שבהיות  לאדם בנים יאהב לאחד מהם יותר מ האחרים,שזה דבר טב עי

ב   " ואיך יהיה אפשר שיהיו לו י, או חכמה או מעלה שיראה בו יותר מ באחיו,צעיר לימים

  . זה אי אפשר,לוףיוה מבלי חולם בשובנים ויאהב את כ

א ו לא לשנ,י שישתדלו להשתלם יותר ממנו והיה ראו,ולמה אם כן ישנאו את יוסף על זה

קר בידינו  י אף כי הע , הנה לא היו  בידיו חלומ ותיו לחלום כרצונו,  ואם מפני חלומותיו.אותו

 .וא ידברוו כי ש,דברי חלומות אינן מעלין ולא מורידין
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 'ה ט לשאלתשובה
יוסף ראוי לתת טעם בשנאתם את ' ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם וגוואמנם אמרו 

  : טעמיםשניוהנראה לי בו הוא אחד מ. בעבור שאהב ו אביהם

 

 , בנים אחרים שהיו לואחד עשר שהם בראותם שהיה אבי הם אוהב ליו סף מ, הואחדהא

 והם לא היו משערים מעלתו ,לםונתנו לב לחשוב למה מצא יוסף חן בעיני אביו יותר מכ

ן חשבו שהיה מכ ב ד את יוסף  ולכ. כי  לא ישער הפחות מעלת החשוב לעולם,וחשיבותו

  .בעבור שהיה  מלשין אותם ומביא דיבתם רעה אליו

 כל , ושלא יאמר אליהם מי המג יד אותו,יסר לבניו על דיבתם רעהי אין ספק שהי ה יעקב מ

 אבל הם בראותם שאותו אהב אביהם מכל  .זה כי לא נכון  לאב להטיל שנאה בין הא חים

 היה ,ד לאביו את כל מעשיהם בבית ו בשדה חשבו מחשבות שבעבור היותו מגי,בניו

ממנה ג הזקנים הכלואים בבית ואינם רואים מה נעשה  וזה ,עושה לו את כל הכבוד הז ה

 כל שכן בהגיד ,ד את המגידים אותם אליהםוד לשמוע חדשות ויכבדו מאו יאהבו מא,בעיר

 . גדוליםלזה  בעצמו היו ה מלשינים תמיד אהובים לשרים ול כי .לו ענינו ביתו ובניו

 

 אותו בעבור  ם לא שהייתה שנאת, שנאוהו– וכן בני יעקב  לזה בעצמו שחשבו על יוסף

 . בה אשר בגללה אהבו אביוי אלא בעבור הס,שאהבו אביו

 

 . הוא לוויעקב אהב את יוסף כי בן זקוניםמרו ותת הדבר באילה אמיוהנה הכתוב  ג

 ,שר ראו כי אותו א הב אבי הם כא,ערו בשלמותו וה י ותו בן  זקוני םיאמנם אחיו שלא ש

 עד שכאשר ,והיה משנאתם אותו כל כך .וישנאו אותו ולכן ,חשבו שהיה  מפני המלשינות

 וזהו ולא יכלו דברו  . לא יכלו לשמוע דברו ולהשיב על שלומו,היה יוסף נותן להם שלום

 . זהו הטעם האחד . כאלו אמר להשיב לו על שלומו שהיה מקדים  להם תמיד,לשלום

 

 שבני יעקב חשבו בראותם שאת יוסף אהב אביהם מכל , בזה הואשנים הטעם האמנ

  כי הוא ה בן   , ולו משפט הבכורה,קר ה בית וי ורש עצרי עלה בלבם כי הוא  היה ע,בניו

קר י וחשבו כי כ מו שאברהם עשה ע,לגשיםילם בערכו כבני הפו ושהיו כ . הבכור לאהו בה

 ועשו נדחה אל ,ויורש הברכות ונחלת הארץקר הבית י ויצחק עשה יעקב ע,כל בניו מיצחק

ככה בבית יעקב אביהם אחד יהיה היורש הברכות ונחלת הארץ הקדושה והו א  . הר שעיר

 וגם לזה עשה לו כתונת , ושלזה אהבו אביהם מכל בניו. והמה ידחו מעליו,יהי ה יוסף

ישטמוה ו   ווישנאו אותו  ולכן . ומסר לו כל מה שלמד משם ועבר,פסים כשר וגדול הבית

  .ו ליעקב על כדומה לזהי כמו ששטם עש,בעלי חצים
  .'והותרה בזה השאלה הט
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 ' השאלה הי
 , ועל החלום הראשון שחלם ועל פתרונו,למה זכר ששנאוהו אחיו על האהבה שאהבו אביו

 ולא זכר ששנאוהו תחת היותו מביא דיבתם רעה אל , פעמים לשון שנאהשלושוזכר בזה 

 כי אין   , כי יכלימם א ביהם על דבריו,ב ה יותר מספ קת לשנאהיה סיתי שהי א ה,אביהם

  . ושידעו שיוסף הוא הביא הדיב ה ההיא,ספק שייסרם אביהם על הדיבה

 .ויקנאו בו אחיו אלא ,וגם על החלום השני לא זכר ששנאוהו
 . שדברו אינו דבר עמוולא יכלו דברו לשלוםומה עניין 

 

  א"השאלה הי
 לדעתו שהיו שונאים אותו ולא , ונבון הי ה מספר חלומותיו לאחיואיך יוסף בה יותו חכם

מעם שאפים ארצה ישתחוו וא אותו בשו האם לא ידע שיוסיפו עוד שנ,יכלו דברו לשלום

 כל שכן את אחיו ובעלי , ואין סכל כאיש אשר בפיו ובשפתיו  יקנה אויבים את נפשו,לו

 .בריתו

 

  ב"השאלה הי
ויחלום יוסף חלום ויגד  כי הנה בחלום הראשון אמר ,בכפל הדברים שבאו בחלומות
ויוסיפו עוד שנא אותו פרו אליהם נאמר שנית יוכאשר ס. לאחיו ויוסיפו עוד שנא אותו

’ ויחלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו וגוגם בחלום השני נאמר . והוא כפל מבואר
 .מיםולמה זכר אחיו שני פעויספר אל אביו ואל אחיו ואחר כך אמר 

 

 יב-' י לשאלותתשובה
 כי הנה בתחילה שנאו .לה פעם הראשונהוהאמנם יגיד הכתוב שלא הייתה השנאה כ

פר להם החלומות י אבל כאשר ס,אותו בלבד שלא יכלו דברו לשלום כמו שפירש תי

 ויוסיפו עוד , אז נתחזק אצלם המחשבה ההיא ,המורים על הממשלה וה מלכות עליהם

 . א אותוושנ

 לא היה שונא אותם והי ה  , שיוסף עם היותו רואה שהיו אחיו שונאים אותופריולזה ס

 הוא היה מתחבר  , ואף על פי שהם לא היו משיבים לו על שלומו,מקדים לתת להם שלום

 ואין פירושו .ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו : וזהו אמרו.אליהם ומספר להם חלומותיו

 וז ה  , והיה  רוצה שיפתרוהו לו, חלום אלא שהגיד שחלם,תת החלום להםישהגיד אמ

  .כמנהג האוה בים שיספרו חלומותיהם לאוהבי הם

 כי בתחילה .ויאמר להם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתיולכן אמר להם אחר זה 

ובעבור שהם היו שונאים אותו .  ועתה יספר להם עניין החלום שראה,הגיד להם שחלם

 לכן ,מהם ורוצה  להגיד להם חלומויוצר לדבר עפ היה  פ" וראו שעכ,ולא יכלו דברו לשלום

פור החלום ימרו קודם סו וזהו א.אים אותושונהיו שונאים אותו עוד על השנאה שהיו 
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 מפצי ר  נראה להם שהוא היה  , כי כאשר אמר להם שחלם,ויוסיפו עוד שנא אותו

 םפי כי היה הדרך הנאות לחנ, ולכן הוסיפו ב שנאתו,תמהם בדרך חנופה ושקרוילדבר ע

 תבפה  חנף ישחי' וכמו שאמר שלמה . קטנה או גדולהרהמשקרים להתרחק מהם מדב

  .'רעהו ובדעת צדיקים יחלצו

 

 , לא היה חושש לדבר מזה, וטהור ממה שחשבו עליותאמנם יוסף שהיה נקי המחשבוו

'  והנה אנחנו מאלמים אלומים וגו,שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי :לה פניהםיולכן ח
 . י אלומות תבואה ישתעבדו לו ויבואו להשתחוות לו"חלומו שעהראהו ב

 

 . וכמה מהעני י נים  כלל זה החלום

 

 . י אלומות"שתהיה מעלתו ע' והנה אנחנו מאלמים אלומים וגו :מרוו באראשונה

 

 אלא שהוא מעצמו  ,שיקימוה ו עליה ם שוטר ומו שלכ שלא תהיה מעלתו מאתם ושנית

  .והנה קמה אלומתי שנאמר  כמו,מבלתי מעלה יעלה לגדולה

 
 מה שלא נשמע באדם , כי  שמונים שנה מלך במצרים,שיתמיד במלכותו זמן רבושלישית 

 ,שקמה מעצמה  ולא נפלהצבה י וגם נו על זה אמר. שתתמיד בו הממשלה כל כך מהימים

 . צבה בעמדה זמן רביאבל נ

 

בב שלא ו או לס,לתו רבות להסיר ממנו מעםבות ודרכיי שהם ישתדלו ויסבבו סורביעית

 , לאלומתיהותשתחווינ אלומותיכם ה וזהו ו הנה תסובנ. ולא יעלה בידיהם,יעלה אליה

 ולא , למנוע מעלתי כדי שלא תשתחוו אליתיוו והשת דלםבוב יירוצה לומר אתם תעשו ס

  . ותשתחוינה כי לסוף סוף,תצליחו בהם

 

 ,חוו לו כי לא הכירוהולה בזה שה ם בפעם הראשונים וגם בשנית לא השתי גחמישיתוה

 כי בעבורה  באו לפניו ,אבל השתחוו לאלומתי רוצה לומר לצורך התבואה שהייתה ב ידו 

 כי  .ותשתחוינה לאלומתי וזה ו , לא במה שהוא  יוסף אלא בבחינת שלמותו,והשתחוו

  .חד בלבד למה שקרה לו עם אחיו קודם ההכרהיהחלום האחד הזה נתי

 

רוצה לומר  ,המלוך תמלוך עלינו :ון החלום ולכן השיבו ה ווהנה אחיו ה בינו בכללות פתר

 כי לשון קומ ה   .מורה שמלוך תמלוך עלינו ,צבהיוהנה קמה אלומתי וגם נבמה שחלמת 

והנה  ובמה שאמרת .'הקים בני עב דו' ',וי קם מלך חדש על מצרים' כמו ,יאמר על המלכות
 אם משול , זה אמתה התחשוב שיהי. מורה שמשול תמשול בנו בחזקה,'תסובנה וגו
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 יורה שבחזקה ובע ל כרחינו ,והנה תסובינה אלומותיכם אחרי שאמרת ?תמשול בנו

 .תמשול בנו

 .  המשול תמשול בנו בחזקהי"רשוכן כתב 

אם משול תמשול .  שמלוך תמלוך עלינו ברצוננו שנמליך אותך עלינו,והמפרשים פ ירשו

 . וכורחנבנו על 

 אז מחשבתם שהיה רצון אביו  ה ונתחזק,ל  גדולההאמנם ראוי שהחלום יהיה מורה ע

כמו שישנא האדם למלאך  ,על חלומותיו ולכן שנאו אותו ,להחזיקו בב י תו ובירושת הארץ

 תבה  בהתחלי שהם הדיבה ש הייתה ס ,ועל דבריו. המות לפי שי יראו מלפניו  שימיתוה ו

  .ההשנא

 ולזה אמר ,הכעיסםואפשר לומר שחשדוהו שהוא מעצמו היה ממציא החלום ההוא כדי ל

  .ועל דבריו

 שהוא היה ע ושה אותם , לו בעל החלומותם ומפני זה  היו  קוראי, או שהיה מוס יף בו דברים

  .כרצונו

 . והוא היותר נכון בעיני
 

 . לוםמשתחווי שהשמש והי רח ואחד עשר כוכבים ,פר הכתוב  שחלם יוסף חלום אחריוס

 לפי ,משתחוים ליואמר .  והכוכ בים לאחיו, והירח לביתו,והנה זה  היה  רומז השמש  ליעקב

  ,  להשתעבד אליו על עניין התבואה ,שהחלום הראשון הורה שילכו אחיו קודם שיכירוהו

לה שעוד ילכו אחרי שיכירו אותו יוהחלום השני הנה ג. ותשתחוין לאלומתיוכמו שאמר 

כו עם אביו   והיה זה כשהל. כי אם לו במה שהוא יוסף אחיהם, לא לאלומתו,לולהשתחוות 

  .וביתו

 אולי שלא , והם לא ענוהו דבר,פר זה החלום השני לאחיו בלבדיוזכר הכתוב  שראשונה ס

 ונתחרטו ממה שפתרו לו החלום , אחר הפהם או שחששו שהחלומות הולכי.ינויהבינו ענ

ולכן לא רצו לפתור החלום השני  . בנולמלוך תמלוך עלינו אם משול תמשוהראשון אם 

  .הזה

 

 לפי שראה בו דברים , מה שלא עשה בראשון,פר אותו לאביוים החלום השני סאמנ

פר י ולזה ס,שהיה השמש  רומז לאביו ,'והנה השמש והירח וגו כמו שכתב ,נוגעים לאביו

א אני ואמך ואחיך והבא נב םמרו בא,ינו וגער בו פן ישנאוהו אחיוי ואביו הבין לענ.אותו לו
 , ואם לא איפה. ידברואשוו וה חלומות , דמיון  כוז ב כ לומר והלא?להשתחוות לך ארצה

 , אין זה אלא גובה לב ונערות,כ מה החלום הזה שתגידנו"וא. איה אמך שהיא כבר מתה

 . שכבך סליקו בשינהמ ולכך רעיונך על ,שהיית חושב בגאות בהקיץ 

 

 .  מונעים במה שיורה חלומושלושהשעשה יעקב  ,'א וגווהבא נבאפשר עוד לפרש 
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 . הבא נבא אני ו וזה אמר.כנע הוא לבנוי שאיך י, מצדודחהא

 .  והיא כבר מתה,א להשתחוות לוו שאיך תב, מצד אמווהמניעה השנית

אני אמך  וזהו  . לות ואיך יבואו להשתחוו, שהם שונאים אותו, אחיופאת משלישיתוה
  .ואחיך להשתחות לך ארצה

 לו את אשר הוא הכי האלהים הרא כי חשב בלבו ,ועם כל זה אביו שמר את הדבר בלבו

 שלא חשדוהו ,ה כבר יצאו מגדר השנא,םי החלום פעמיתבהישנו , אבל אחיו.עושה

 ולכן .ה ונפל חשש בלבם שאולי מאת האלהים הי, ולא בדבר אחררבהי ותו חוטא בדב

 .  כמו שביארתי, זולת השנאההכי הקנא ,ויקנאו בו אחיו

 

 אם להורות להם אהבתו שהיה מדב ר  , לאחיון יו סף בספרי החלומות ההםו והנה כיו

וגם להודיע שאם היה אביו  מכבדו לא היה להי ותו מלשין ומוסר  . מהם כל אשר בלבויע

 וחשב שבזה  , ומן השמים ה בדילוהו למעלה וכבוד, אלא שמתת אלהים היא, ומוציא דיבה

כלו אותו נהת שמאותו חשש , אלא בהפך, ולא היה הדבר כן.יכבדוה ו הם גם כן ויאהבו ה ו

 . להמיתו וכמו שיתבאר

 .ב"א והי"הי' הנה הותרו עם מה שפירשתי השאלה הי
 

  ]לג-יב,לז [ ויקרע יעקב שמלותיו...וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם
  ג"השאלה הי

 ,כי מה היום מימ ים ששלח יעקב לבקרם ,’הלא אחיך רועים בשכם לכה וגובמאמר יעקב 

 ויוסף  עצמו איך . כי אין  ספק שהיה י ודע בשנאתם אותו,ליוסףואיך לא ירא מהם שיזיק ו  

 ומה האות הי ו תר גדול על , והוא רואה שלא יכלו דברו לשלום,לא ירא ללכת אצלם

 , ומה ששאלו האיש מה תבקש, ולמה יזכיר הכתוב מה שהיה תועה בשדה,שנאתם אותו

 . ומה התועלת בידיעת הפרטים ההם,ומה שהשיב ו

 
 ג"ה י לשאלתשובה

שבם ו בח,פר הכתוב  שאחי יוסף בשנאתם אותו הלכו לרעות את צאן אביהם בשכ םיס

 ולא יראו במה שיעשו אביהם ,שבהתרחקם לא ילך רכיל בינותם להביא לאביהם דיבתם

 ו ואז ישיבו לו עמלו בראשו וכמ, גם שאולי הוא ילך שמה יום אחד.אליו מהיתרון  והכבוד

 . שעשו

 כדי שיחשוב אביו אם יוסף ילך שם ,ות בשכם עיר הדמיםואולי שמפני זה הלכו לרע

  . שמאויבי הם אשר היו סביב ותי הם הרגוהו,ויהרגו הו
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הלא אחיך רועים תול יולכן ספר שישראל באהבתו את יוסף אמר לו בדרך שמחה וה
 ותרעה שם את לך ואשלחך אליהם , איני רוצה בזה, ואתה יושב בבי ת ארזים,בשכם

 . ולמה יהיה  לך זה היתרון עליהם,לכם בניו כי כ,הצאן כמוהם

  . רוצה לומר אנכי אעשה כדבריך,הנ ני השיבו ובענוותנו תוהוא 

 

 איני חפץ שאתה בני תשב שמה עם : אמר, ומוסרהבענווואז כשראה אביו את תשובתו 

 אולי שמפני , הצאןם אחיך ואת שלוםאת שלו תלך שמה לראות ה אלא שעת,הצאן

ותשוב לעמוד לפני  ,השיבני דבר אבל מיד .הסב י בות עליהם ויזיקוםהיותם בשכם יבואו מ

וישלחהו מעמק  , וגם לאהבתו אותו לווהו מח ב רון עד עמק העיר.םעימהשאר יולא ת
  . ללכת לשכםחברון

 

 מ ה   ב זכר הכתו, וסימנא מילתא היא,ובעבור שה יה  יוסף נבון  וחכם מבין דבר  מתוך דבר

וישאלהו  . כמבקש אותם, ויוסף היה תועה בשדה,חד לו בדרך שמצא אותו איש אהשקר
 , האמנם הנה תחת שאלתו עומק. כי נראה לו כמבקש דבר מה,האיש לאמר מה תבקש

 או אולי תבקש , רוצה לומר התדע שתבקש טובה לעצמך, מה תבקשכי הוא שאל ממנו

י אנכי את אח ואמר ,והו אביוי כדי שלא ימנע ממה שצ, ויוסף לקח הדברים כפשוטם.רעה
הגידה נא לי  . יכיר את אחיוחומרול  ומק, כי חשב בו מתוך שאלתו שהיה מכיר בו.מבקש

  . כי אי אפשר שלא ראית את עדריהם בדרך אשר באת בו,איפה הם רועים

 ודאי הם אחיך .אומרים נלכה דותינה כי אני שמעתי רועים ,נסעו מזהאבל האיש השיבו 

  .אשר תבקש

 

 שנסעו מהיותם ,את אחי אנכי מבקש בעבור שהוא אמר ,ו האישוגם במאמר הזה רמז ל

 ל"רז א, ולפי שהיה כל כך מהסימן בדב ריו. ומה הוא אם כן מבקש,אחיו והיה לבבם למרע
  .א עליו ברמיז ותושהיה גבריא ל שאמר לו מה שהיה עתיד לב

 

 , דרכו אבל עם כל זה לא שב אחור , ואין ספק שראה את הרמוז בדברי ו,ויוסף חכם הי ה

 ,ה היה מדריך אותו להגיע לתכלית הגזרה מחכמתו" גם שהקב.פן יעבור על מצות אביו

 ,כ שלח יעקב את יוסף לראות את שלום הצאן"הנה א. ולכן לא חשש מן הסימני ם ההם

 כי ידע שהוא , ולא נתן אל לבו שיעשו רעה ליוסף,ומפני שהלכו לשכם ויצא משכם שמה

  , וי וסף לא נמנע מלהלוך כדי לקיים מצות אביו.זיק וה ו ולמה י, לעולםםעימהלא הרע 
  .ג"והותרה השאלה הי

 

  ד"השאלה הי
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אחרי שעלה רוח רעה באנשים האלה להרוג את יוסף אחיהם מיראתם שמלוך ימלוך 

 איך נסכלה עצתם ונבערה חכמתם לבקש תחבולות וערמומיו ת  ,בה אחרתיעליהם או לס

 ואיך .היה להם להמיתו בסתר ולקברו . להמיתוויתנכלו אותו וכמו שנאמר ,להמיתו

 .  בזה היה מקום להתקיים חלומותיו כמו שהיה,שלחוהו למצרים והשאירו לו שם ושארית

 ,לכו ונהרגהו ונשליכהו באחת הבורותלה אמרו י שבתח,ולא עוד אלא שנראו קלי הדעת
לכו  הודה  ועוד מעט קבלו טענת י,אל תשפכו דםותוך כדי דבור קבלו טענת ראובן 

 .ונמכרנו לישמעאלים
 

 ו "השאלה הט
 כי ’אל תשפכו דם השליכו אותו אל הבור וגו :מרוותה כו ונת ראובן אצל אחיו באימה הי 

 ומה ההבדל בין שפיכתו בידי ם או בגרום ,מכל מקום לא היה יוצא בזה משפיכ ו ת דמו

 ,אני אנה אני באהילד איננו ו : ואיך אמר באזני אחיו. כיון שבסוף היו רצחנים,שישפך
 .שבזה הי ה מ גלה שהיה דעתו בראשונה להצילו ולהביאו אל אביו

 

 ו"ט-ד" י לשאלותתשובה
 רוצה לומר  .ויתנכלו אותו להמיתו ,וזכר הכתו ב  שכאשר ראו אחי יוסף אותו מרחוק

לם ו כי כ,קשו ביני הם נכלים וערמומיות להסירו מן העולם ולסלק דעתו מעליהםישב

אמנם היו מחולפים באיזה או פ ן   . יהם אדנות וממשלת הנער ההואהסכימו להסי ר מעל

ויאמרו איש אל אחיו  : ועל זה אמר, כי מהם אמרו שיהרגוהו בהחלט.יסירוהו מעליהם
 , רוצה לומר העושה החלומות מעצמו כחפצו הנה הוא בא,הנה בעל החלומות הלזה בא

 כי הי ה דעתם של אלו . ואז נראה איך יתקיימו  חלומותיו,’וגוועתה לכו ונהרגהו 

 אבל שהוא מזדונו וגובה לבב ו  , לא חלם אותם מעולם,שהחלומות שהיה מספר  יוסף

  .ממציא אותם החלומות

 

 כי הנה , ויש להם טענה. שמעון ולוי,ועתה לכו ונהרגהו שהיו אלו האומרים ,ל"זמרו או

 והוא  ,ם אצלם ובני הש פחות היו קט נים ופחותי,ראובן וי הודה  לא הייתה שנאתם שלימה

 כי מפני ,נשאר אם כן שהיו שמעון ול וי. ח לומר דבר בזהוהיה שגור אצלם לא יעצרו כ

 אמרו ,ואמנם לעניין אביהם.  רצו להרוג שם גם את זה,שבאותו שכם הרגו החללים

 ו בפ רט בראותו , ואבי ו יא מין לזה, ויאמרו חיה  רעה אכלתהו,שישליכוהו  ב אחת הבורות

 היו  נוטלים הכתונת ועוזבים  את נבלת ,סטיםילו הרגוה ו לי יאמ ר א כי.את כתונת הפסים

 .  חיה רעה אכלתהו, אבל מאחר שנמצאה הכתונת ולא הגוף,גופו

 

 ואיך , כי הוא אמר אליהם אולי החלומות מאת האלהים.ת אחרבדעהאמנם ראובן היה 

  .נכנו נפש ולכן לא .והיא לא תצלח'  למה אתם עוברים את פי ה,תבטלו רצונו וגזרתו
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 והוא , הוצרך לדבר אליהם שנית,ולפי שאחיו לא היו מקבלי ם עצתו שיפטר בלא כלום

 כי דבר רע , רוצה לומר אל תשפכו אותו בידים,ויאמר אליהם ראובן אל תשפכו דםאמרו 

 אבל השליכו אותו ,ואם הוא נקי מזה א שר חשבתם עליו מהחלומ ות. הוא לשפוך דם נקי

 בו רצה לומר שלא תשליכו עליו אבנים , ויד אל תשלחו,בראל הבור הז ה אשר במד

  .להרגו

 הוא  , כי אם בדרך נס היו חלומותיו,תת הדברי שבזה תראה אמ,והי ה דעתו אצלם בזה

  . ואם לא שם ימות בנפש מרה.חו הגדולויסירהו משם בדרך נס בכ

 וכו ונתה ייתה  האמנם העידה התורה עליו ש.סיון גדול בזהיוהי ה אם כן כפי זה  הדרך נ

 כי מאשר חטא לאביו בחללו את יצועי אביו חשב שבז ה  ,מידם להשיבו אל אביולהצילו 

 .יתקן את אשר עוותו

 

א יוס ף אליהם ו  ולכן בב.סיוןי להיותה  כפי הנ,והנה אחיו קבלו ממנו העצה היעוצה ה זאת

 . והוא כתונת הפסים שהיה  עליו ,תנתוואת כהפשיטו ממנו  

 

ושכתונת הפסים היא אשר . את החלוק הסמוך לעור -תנתו ואת כ : פירשווהמפרשים

  . והשליכו  אותו בבור ערום,עליו

 היה ר אוי שיאמר וי פשיטו את יו סף את כתונת הפסים אשר עליו ואת , שאם כן,ואינו נכון

 קודם שיפשיטו , כי אין ספק שראשונה יפשיטו הו כתונת הפסים שהיה למעלה,וכותנת

 והיא כתונת הפסים , המיוחדת למעלהוכותנת לבד ,א הפשיטוה ו אלא של.ממנו החלוק

 כי אם היו שם מים  היה נטבע  ,ק ואין בו  מיםי וישליכו אותו הבורה שה יה  ר.אשר עליו

 . ישאריסיון אשר י ומה הנ,ומת

 לא ראובן כי הוא לא היה שם , שישבו לאכול לחם התשעה אחים,פר מאכזריותםיוס

 כי מצד משאם הכירו ,רחת ישמעאלים באה מגלעדוראו א וב היותם אוכלי ם .במכירתו

 כי כן הי ה מנה גם להביא , ומצד הדרך שבאים בו ידעו שבא ים מגלעד,שהם ישמעאלים

 שאמרו לכו ונמכרנו , וכן חשבו יה ודה ואחיו.באותו דרך נכאת וצרי ולוט משם למצרים

 כי מ לבד שהיו ,ם הוסיפו עוד  ידיעה והכר ה בה, אבל כאשר נתקרבו אצלם.לישמעאלים

 שהם מכלל ,ניםיי הכירו ב בואם שהיו בפרט  מד,כבר יודעים שהם בכלל ישמעאלים

 כי שני שמות ,ניםי ו לכן נקראו כאן ישמעאלים ונקראו גם כן מדי,הישמעאלים ומחוז מדין

 .ניםי ובפרט מדי, בכלל ישמעאלים:היו להם

  .נים נקראים ישמעאליםיי שהמד,ע"רא בוכן כתב ה

 והגמלים היו של ,ניםי שהיו הסוחרים מדי,ן"רמבר נכון ממה שפירש הוזה יות

 . ישמעאלים
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 הנה ,רצה לומר. מה בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו את דמו :והי ו דברי יה ו דה לאחיו

עו שה ארובות בשמים איך '  כי הנה ה, הרי  הוא כמת,אחרי שהשלכנו את יוסף בבור

 .סיון כדברי  ראובןי הנ ואין שם הכנה להתברר,יוציאוה ו משם

 

  :בותי סשלושוידוע שהאדם ההורג את האדם לא יהיה  כי אם לאחד מ

 . אם לקחת ממנו כסף או זהב או דבר שבידו -

 .  אם הוא אויבו,ואם לשנאתו אותו -

 . או להתפאר עליו שגבר עליו והרגו -

  :ש אלהווהנה בהריגת  יוסף אין לנו אחד משל

  ; בהריגתוחנרווי י"רשכפ ,מוןמה מ - מה בצע ,אם לממון

קח הנקמה  י והרי הוא כאלו נ,כי אחינו בשרינו הוא הוא אחינו ,ואם לאיבה ו נקמה ממנו

  ; ומב שרנומעצמנו

 רוצה לומר , כי אנחנו בהכרח נכסה את דמו, גם זה לא יחול כאן,ואם להתפאר בהריגתו

 .מפני אבינו

 ולא , ולא להרגו בידינו,ישמעאלים מוטב שנמכרנו ל. מה תועלת בהריגה הזאתןכם וא

  .י אחינו ובשרנו הואכ ,בבור אשר השלכנוהו

 והצלה יעמוד לו חריוו , שם ינוח לו,יצא הדבר כאשר חלם'  שאם מה,והי יתה כוונת מאמרו

 תתהפך ממשלתו ומלכותו לשפלות ועבדות עולם ,וא ידברוו ואם החלומות ש,באשר ילך

 ואנחנו לא נעבור על דברו ולא ,הטוב בעיני ו י עשה' והלו אמר י כא.שהוא תכלית ההרחקה

  .נחטא לאבינו בהריגת בנו

ולפי שלא הייתה .  וקבלו עצתו ומשכוה ו מן הבור ומכרו ה ו להוריד מצרימהוישמעו אחיו

 לכן מכרו  , לא לחמדת הכסף שנטלו ממנו,כוונתם במכירה כי אם להרחיקו מבי ת אביו

 . י"רש כמו שכתב , שהיה דבר מועט,אותו בעשרים כסף

 

 , חרד חרדה גדולה, ולא מצא את יוסף בבו ר,וכאשר חזר ראובן מן המקו ם אשר הלך שם

 או שחשדם שהם עצמם העלוהו , תנין ובנות יענה,כי חשב אם שאכלוהו שם חיות רעות

 ופירוש זה הוא כך .הילד איננו ואני אנה אני בא : ולכן  קרע את בגדיו ואמר.והרגוה ו

שגם כן .  ואני אנה אני בא, שהרגתם אותו, איננו, עם היותו נקי מעון, הזה הילד:אצלי

 ולמה אני בא לשבת עם , יעלה בדעתכם ותהרגו אותי,היום או מחר אם אשב בחברתכם

 . אנשים רצחנים

 אבל לא , שמכרוהו לישמעאלים להורידו מצרימה,תת הדבריואין ספק שהודיעוה ו אמ

  .דעתו להשיבו אל אביונתקררה דעתו של ראובן שהיה ב
  .ו"ד והט" בזה השאלות היתיוהותרו עם מה שפירש
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  ז"השאלה הט
והוא מאמר קצר שהיה לו לומר כתונת בני כתונת בני  כי הוא אמר ,וו אבילותבדברי יעקב 

 . הכר נא הכתונת בנך היא אם לא כיון שהיה משיב על מה ששאלוהו ,זאת
 אחרי טרוף טורף ויקשה כפל , טורף יוסףחיה רעה אכלתהו טרוף למה אמר ,ועוד

 .חיה רעה אכלתהואומרו 
 

 ז"ה ט לשאלתשובה
 ויטבלו , ולכן שחטו שעיר עזים.עצו לעניין אביהםי נתי,האמנם כאשר ראו שנעשה הדבר

 רוצה לומר שבחרבותם עשו בה חתיכות כדמות ,הכתונתוישלחו את  ,את הכתונת בדמו

 כמתאבלים ,לם עמהו כי הנה באו כ. והביא וה אל אביו,'בשלח יעבורו' מלשון ,שיני חיות

 כתונת בני : והזקן הכירה ואמר.הכתונת בנך היא אם לאולכן שאלו ממנו . על מציאתה

שחיה רעה  אין ספק ,תנתו ולא מצאתם את גופוו ואחרי שמצאתם את כ.זו בלי ספק
 . תנתוווהיא אכלה בשרו ועצמותיו וע זבה כ ,אכלתהו

 

 ועל זה היה אומ ר   .הזקן איך לא מצאו ממנו עצם ולא דבר מכל גופו כללואמנם התפלא 

לו בבת אחת נטרף ו כאלו כ.טרוף טורף יוסף איך אפשר ש,עם היות שחיה רעה אכלתהו

 ,ומאשר לא אמר הכתוב כתונת בני זו.  שלא נשאר ממנו דבר,ראשו על כרעיו ועל קרבו

 . שיעקב הי ה מדבר כנגד הכתונת נראה לי לפרש הכתוב הז ה,בלבד כתונת בני אלא

 :אין ספק שהיו בנרצח הזה שתי בחינות -ואומר כתונת 

  , מצד שהוא בניבחינה

 . דותי וי כפי שלמותו וחכמתו ומ, מצד שהוא יוסףובחינה

 בני  א ולכן מצד שהו,מרוו כי לא הספיק זכותי לש, עם היו ת שבני חיה רעה אכלתהו,ולכן

 השכל ת רוצה לומר יוסף בשלמו, יוסףאהצד שהו הנה הוא מן ,אכלתהו חיה רעה

 זה בלי ספק .  האלהיתה ושלא נדבקה בו ההשגח,ך יתכן שטרוף טורף יוסףיא. והמעלה

  .שאין ראוי להאמינו
 .ו"והותרה בזה השאלה הי

 

 ]לו-לד,לז [ ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו... יעקב שמלותיועויקר
  ז"השאלה הי

  : ויקשה זה’ניו וכל בנותיו לנחמו וגוויקומו כל בבאמרו 

 

 , כי הם מכלל האבלים והמ תנחמים, לפי שאין דרך המתנחמים שיהיו בנים  ובנות ראשונה

 . אבל ראוי שיהיו אוה בים ו רעים מחוץ
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 , ויבואו האנשים על הנשים , הקטנים עם הגדולים,לם לנחמווכי למה קמו כושנית 
  ,לא הקטנים ולא הבנות כלותיו והי ה די שיבו או בניו הגדולים לנחמו 

 
 ולמה היה צערו של יעקב גדול ?מה עניין אמרו כי ארד אל בני אבל שאולהושלישית 

 ולמה היה אבלו גדול גם כן והוא יותר מדאי .דח ממנו נדחו יוסףיועצום כל הימים אשר נ

 ?פקד אחד מבני אדםיוכי דבר נפלא הוא לה .וימאן להתנחם : כמו שנאמר,מתקשה בו

 ומ י  ?ב בני ם למה יפליג הפלגה עצומה כזאת על אחד מהם במותו"וכל שכן להיו ת אב י

 . האיש אשר לא יצדיק עליו מלכות שמים על הרעה בבואה

 עד ששמע שיוסף  ,דש כל הזמן  ההואוולא עוד אלא לסבב יעקב הסתלק ממנו רוח הק

 . 'אביהםותחי רוח יעקב ' אמר כפי המתרגם ,ל על זה" כדבריהם ז,עודנו חי

 ולא הודיעו  ,בר ולא הוכיח  ליעקב עליוי ולא ד,וקשה עוד מז ה מה שהסכ י ם בזה דעת עליון

 . תת הענייןיאמ

 וכסה  ,מהם כביכולי הפליגו לומר שכללו אחי יוסף את הקדוש ברוך הוא על"חזוגם 

  .עליהם

בני   שבמות אחד מבניו בחיי ו לא יהי ה מ, כשיובן  כפשוטו, שהוא זר מאודהמדרשודעת 

 . העולם הבא

 
 ולמ ה   , בידוע ש בכה וימאן להתנחם כי אחרי שאמר,ויבך אותו אביומה עניין ורביעית 

 .אמר אביו הלא ידענו שהוא היה הבלתי מתנחם

 

 ז"ה י לשאלתשובה
 וזה מצד שהוא בנו שהאב בטבע יצטער ,עם היות שיעקב שתי בחינות היו לצערו ואבלו

 זכר הכתוב שלא קרע שמלותיו ושם שק ואפר ,מוואם מצד שלמותו בעצ. על מות בנו

 להיות כנגד הטבע שימות הבן הקטן   , אלא מאשר הוא בנו,תניו והת אבל ימים רביםובמ

 .  ולזה התאבל על בנו במה שהוא בנו ימים רבים.בחיי אביו ה ז קן

  . שנים שעברו משנעדר ממנו עד שראה אותועשרים ושתים אמרו שהיו ל"חזו

 וזה לפי שנשתנה עליו , שהקובר בניו בחייו מוחלים לו על כל עונותיול"רזמרו וכבר א

  .וןו ודי בזה עונש לכל ע,המנהג הטבע י

 

 ,  לא במה שהוא יוסף, כי מצד שהיה בנו עשה זה,על בנו ימים רביםולכן התאבל יעקב 

  . כי זהו האופן מן האב ל הגדול,כי לא יתאבל הקטון על הגדול

 לכן , כדרך המתאבלים והמתרעמים,ליו אומר אוי לי בני איה בניולפי שהוא היה מתאבל ע

כי לקחו בזה סימן רע לעצמם מהאוי והאבו י שהיה צועק  ,כל בניו וכל בנותיו לנחמוקמו 
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 בראותם שהיה הוא מתאבל ומתרעם על , ופחדו פן יגיע אליהם גם כן הרעה,על בנו

  .בנו כאלו לא היה לו בן אחר

 כל ל"זמרו א שכבר , אין ראוי שיתאבל על אחד מהם בהפלג ה,םומי שיש לו  בנים רבי

  , על מת אחר הוא בוכה,המתקשה על המת יותר מדאי

) ד"פ (ר"ב כמו שאמרו ב, שהם בתו וכלותיו שנקראו בנות,כל בניו וכל בנותיועל זה קמו 

  . מהיותו מתק שה יותר מדאי על זה, פן תגיע אליהם הרעהם בפחדלנחמו

 , ונתן טעם לזה, רוצה לומר שלא נתן אל לבו לשמוע טענות הנחמה,וימאן להתנחם

 אבל , שדרכו של עולם שירד הבן על אביו אבל על קברו,להיות דעתו כנגד המנהג הטבעי

רוצה   ,ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה וזהו שאמר .לקברו לא שירד האב על בנו אבל

 זה באמת , שהוא רמז לקברו,ער שאולהלומר האם ראוי כי ארד אני הזקן אבל  על בני הנ

 .  וכנגד הטבע הוא שהאב יתאבל על הבן,םמכת אלהי

 

 והיא  , התאבל עוד כפי הבחינה הש נית, להתאבל עליו במה ש הוא בנוםואחר שהשלי

 מצד שהיה בנו קרע ,רוצה לומר .ויבך אותו אביו על זה אמר .מפאת שלמותו ומעלתו

 .  בכה אותו אביו,בל מצד שהוא בעצמו מי שהיה  א,ובמותנישמלותיו ושם שק ואפר 

 רוצה לומר על יעקב מפני , שבכה עליו, דרשו הפסוק הז ה על יצחק אביו של יעקבל"חזו

  .צרתו כי נגעה עד נפשו

 . ז"התבאר מזה התר השאלה הי
 

 להגיד שיעקב היה בוכה עליו  ,והמדנים מכרו אותו אל מצריםוהנה סמך הכתוב לזה 

 כי המדנים  מכרו אותו  אל מצרים ,  והוא לא היה כן,ובטל מן  העולםכאלו יוסף מ ת 

צה לומר גדול על כל ההורגים האנשים במצות ו ר,לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים

 ומשם , והיה יוסף יושב  בב יתו ושאנן ושקט.ן"רמב וכמו שכתב ה , שהיה אדם גדול,המלך

 שמהם באה מ עלתו אצל ,נמשך לו שבתו בבית הסו הר עם שר המשקים וש ר האופים

 . פרעה כמו שיתבאר

 

  ח"השאלה הי
 איך לא פרסמה ,אחרי שפרשה התורה ה אכזריות והפ שע הגדול הזה שעשו בני יעקב

 וישלח מלאך , שהוא יתברך סייע על ידםל"רז אלא שא, ולא עוד.העונש שקבלו עליו

 . להכין לו הדרך ללכת שם כדי שיגיע לידם

 

 האחרונהח "ר השאלה היתיוהנה נשאר עתה לבאר ה
 שירד יעקב ובניו   ,ר מלפניו יתברךווכבר חשבו אנשים חכמים שהיה כל המ עשה הכרחי גז

  .ים לעונש עליוי ולא היו אם כן ראו, ולכן  לא חטאו בני יעקב במה שעשו.מצרימה
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 שנאמר , ו הלא חברון ב הר',וישלחהו מע מק חברון' ל"זמרו אויסתייעו בדע ת הזה ממה  ש

כי  , ' לקיים מה שנאמר, אלא מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון ',’בנגב וגוויעלו '

ל ראוי הי ה יעקב  אבינו לירד במצרים בשלשלאות של "ואמרם גם כן ז. 'גר יהיה  זרעך

  .ומא מרים אחרים מורים על זאת הכוונה' ברזל וכו

לי ספק סותר  יהיה ב,רת אחת מבלי ה תבוננו,אלא שכאשר יובן הדעת הזה בז ה האופן

 . נת הבחירה אנושית לגמרייפ

 

 האלהי ת  ה ה וא שהתכלית הכו לל כפי הגזר, כפי העי ון  הטוב,ולכן מה שראוי שיאמר בז ה

 כי ,ריים באמתי הם אפשריים בח, אמנם הדברים החלקיים המביאים אליו.הוא הכרחי

לא ישיג  ו,היה אפשר שימשך אותו תכלית הגזור לפניו יתברך באופנים רבים מתחלפים

 היה אפשר שימשך , כאלו תאמר שירידת יעקב ובניו מצרים לגור שם,ההכרח לאחד מהם

 ולכן היה מה שעשו אחי יוסף ,ק הפועלים אותםולם אפשריים בחו כ,באופנים מתחלפים

  . לא מוכרחיים בע צם,נגדו דברים אפשריים

לכן זכרו בו   ו, הוא בבחינת התכלית, באותם המאמרים אשר זכרתיל"רזמרו ומה שא

ראוי היה יעקב לרדת ' וכן זכרו אצל , גזרת בין הב תרים בלבד'וישלחהו מע מק חברון'

 לא שאר המעשים שהיו , הרעב שהביאם שמה בלבד-' למצרים בשלשלאות של ברזל

 . באחי יוסף

 

 ולכן . ושני הדברים אמת. הוא במעשים הפרטיים,ומה שנאמין אנחנו באפשרות והבחירה 

 ואפשר לומר , חטאו ופשעו ונדונו עליו,ני יעקב במה שעשו כנגד יוסף אחיהםאומר אני שב

ידוע תדע כי  ' כמו שביארתי במעמד בין הבתרים אצל ,שנענשו בגלות מצרים באותו חטא

 . '’גר יהיה זרעך וגו

 כמו  ,םעונש ואוכיח ששם פרסמה ,דו אבל בפרשת מקץ אזכור  בזה  התר שני מספיק מא

  .שבכאן פרסמה חטאם
  .ח"והותרה השאלה הי

 

 פרק לח
 ]ל-א,לח [ויוסף הורד מצרימה...ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו

 ]תשובותו שאלות ,ביאור הפרשה [
 ' השאלה הא

 , והנה הכתוב לא פירש אנה ירד לגור שם? אנה ירד,וירד יהודה מאת אחיומרו ובא

אל תרד ' ',ויוסף  הורד מצרים' כמו ,והירידה תגזו ר תמיד גבול מה שאליו אשר ירד שמה
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וירא  וגם אמר . ולא ביאר אנה ירד, וכאן נזכר שירד יהודה מאת אחיו.לםו וכן כ ',מצרים
 ובאי זה מ קום קרה  , ואנה לקחה,ולא ידענו אנה ראה אותה ,שם יהודה בת איש כנעני

 .כל הסיפור הזה

 
 ' אלשאלה תשובה
 ונכתב פה להפריש בין  מעשה יוסף  , יוסףתפור הזה ה יה קוד ם מכירי שהסע"ראבכתב ה

 .בדבר אשת אדוניו למעשה אחיו

  .ג"רלבולזה נמשך ה

 והנה אונן  . בנים לפרץשני מאשר מצאנו כשירד יעקב למצרים היו ,ויש להם טענה על זה

רבו  הימים וגדל י וי.ב  שנה" אם לא שהיה לפחות בן י,שא אשה ושחת ארצהיאי אפשר שי

 ואיך ,ב" והוא לא יהיה בהולידו את בניו פחות מי,דה פרץשלה כאשר הרתה תמר והולי

 .ב שנה שעברו משנמכר יוסף עד רדת יעקב מצרימה"יהי ה כל זה בכ

 אולי יאמרו שירד  . שאחרי מכירת יוסף קרה כל הספור הזה,אין כן דעת שאר המפרשים

 .  וראה שם בת איש כנעני ולקחה והוליד בניו,יהודה מאת אחיו אחרי המכירה

 כי אם מפני מכירת יוסף  שנעשתה , לפי שלא נפרד יהודה מחברת אחיו.נראים הדבריםו

  .בעצתו ולהצילו מהמות

 

 אלא שראתה התורה .'ויוסף הורד מצרימה'ואין ספק שהיה ראוי לחבר אחרי מכירת יוסף 

 :פור יהודה  לסיבותילהפסיק עם ס

 

 כי יוסף היה התחלה למלכי  , התחלות היו למלכי ישראל ומלכי יהודהתי להגיד שראשונה

.  תי וישרי ולכן היה מלכ ותם בלתי אמ,ישראל בשני בניו אפרים ומנשה שילדה לו המצרית

 משני בניו שילדה לו ,ויה ודה הי ה התחלה למלכי יה ודה שה יו ושי היו  בימ ו ת מלך המשיח

 ואם מפאת , מפאת שלמותה, כי היא הייתה הגונה לצאת ממנה מלכים קדושים,תמר

 . קודש ומתמיד לעד'  לכן היה מלכות מ את ה.ל" בתו ש ל שם כדבריהם זהיותה

 
 שנפרד מאת אחיו בעבור מה שראה מאכזריות ם על יוסף , להודיע צדקת יהודהושנית

 וגם כן שלא יוכל ,ם במכירתו למצרים הצילו מידת עד שעם כמה מחוזק ההשתדלו,להרגו

  .לראות ברעה אשר מצא את אביו ואבלו וצערו

 היה י הודה בן  עובד את ד כי תמי, הנה לא עזב את אביו מלעבדו, היות שנפרד מהםועם

 כמו שיראה . עד שהיה בימי הרע ב הולך עם אחיו לשבור שבר במצרים לבית הזקן,אביו

 הנה תמיד היה חוזר   , כי עם היותו נבדל מאחיו.פור ים שיבואו בפר שת ויהי מקץ ימן הס

 . בכל לבבועל בית אביו לעשות צרכיו ולעבדו 
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 , מפני שיכירו  וידעו כל בני  אדם,ראתה התורה לספר עניין יה ודהבה שלישית יוס

 עם היות  , עד שלא מת אחד מכל בני בניהם,י על בני יעקב וזרעו"שהייתה השגחת הש

 ובחרותם גם ם ומהנערים והבחורי ם בנערותם בינקותםדבר טבעי שימותו רבים מהילדי

 . באופן שלא נעדר מהם איש,סביבותי הם וי חלצם' אך ה היה חונה  מל, אבל אלה,כן

 אלא ,ון מה שעשו נגד יוסףו לא הייתה מיתתם בעונש ע,ואותם שני בני יהודה אשר מתו

י על יהודה במקו ם שני בניו "ובהשגחת הש. ' וחטאים להםלהיותם ער ואונן בעצמם רעי

  ער ואונן בהר בה מקו מות ת ולכך נזכרה מית. נתן לו שני בנים תאומים יחד צדיקים,שמתו

 . להעיר על זה

 

והמדנים ' אמרו אחרי ,וכבר יורה ע ל היות ירידת יהודה מאחיו קרוב לזמן מכירת יו סף

 ולא הייתה ה י רידה ההיא  .ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו '' ו גו'מכרו אותו

ר עם איש  ונתחב, הצאןיבעניינ אלא שעזב חברתם ,מקומית ממק ום עליון למקום תחתון

 בערך החברה שהיה לו עם , מפני שחברתו עמו הייתה ירידת מעלה,עדולמי ושמו חירה

ויט עד איש  , רוצה לומר ירד מהתחבר עם אחיווירד יהודה מאת אחיו לכן אמר ,אחיו
 . להתחבר עמועדולמי 

  .'והותרה בזה השאלה הא
 

  'השאלה הב
 חירה  ה ושם רעהו שהי,היה שוע כמו שזכר שם אביה ש,למה לא זכר שם אשת יהודה

  ה בנישואי שמה לא האמנם אשת יהודה לא נזכר . ושמה תמרוגם שם כלתו נזכר בכתוב

 .בת שועולא במיתתה אלא 
 

 ' בלשאלה תשובה
ופירושו מזרע הכנענים בת איש כנעני  שראה שם ,שואי יהודהיוזכר הכתוב אחרי זה נ

 האמנם העיד הכתו ב  .סוחר כדברי המתרגםאו שהיה כנעני . ולכן הי ו בניה  רעים וחטאים

 שנתן לו נכסים , ואולי שלזה בחר יהודה להתחתן עמו, רוצה לומר נדיב לב,שהיה שוע

ולכן לא ביאר . 'בת נדיב' 'בת שבע' רךדל  ע, ואחשוב ששם האשה הייתה בת שוע.הרבה

ת בת תמכ ו" אמר אחל כןוע.  לפי שכבר נודע אל מאמרו שהייתה בת שוע,הכתוב שמה
  . כי כן שמהשוע אשת יהודה

 . 'והותרה השאלה הב
 

  'השאלה הג
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 כמו שאמר , נזכר שם המקום אשר נולד בו, שלה,למה זה בבן  השלישי הנולד ליהודה

 ובשאר הבנים ער ואונן לא זכר הכתוב שם המקום שנולדו ,והיה בכזיב בלדתה אותו

 .שם

 
 ' גלשאלה תשובה

 אלהים לשנקראו שמות על ת והיה התעוררו.יהו דהוהנה ילדה בת שוע שלשה בנים ל

 .  עם היות שלא כיוונו כן בע ת שקראום כן,וסופם םעניינ

 

 שהבן הנולד לו ראשונה אביו , כאשר גם כן הוא בנו היום,ולפי שהיה המנהג אצלם
והיה  לכן אמר , והשלישי האב יקראהו בשם, והשני אמו תניח לו שמו,יניח לו השם

  .תובכזיב בלדתה או

שיהודה קר או והייתה  כו ונתו שיהיה  ער ומהיר  ,ויקרא את שמו ערואמר על הראשון 

ראו  ודש הביאו לקו אבל רוח הק.'עוררה גבורתך' מלשון , לא כבד ונרדם,ומשתדל במעשיו

  .  גבר לא יצלח בימיו, לפי שהיה  ערירי,כן

 ורוח ,ון אוןרוצה לומר שאמו קראתו מלש ,ותקרא את שמו אונן :ועל כן בשני אמר

 .  כי נפשו עליו תתאונן ותתאבל, כי תקרא שמו אונןתהקודש אומר

 כי קראה , ולא היה כן.שאביו יקרא את שמו,  היה ראוי כפי זה הדרךשלישיואמנם הבן ה

 ולכן להעדרו משם קראה אמו , וזה היה מפני כי יהודה היה בכז יב ב לדתה,שלההיא שמו 

 כי שלו וכזב הכל , או שהיה אביו בכזי ב. שלוםןמלשו , ואין ספק שקראתו שלה,את שמו

 ,ר שעליו יכז ב י הודה  את תמ,נינועדש אומרת שלה וכזב  יהי ה ו אבל רוח הק.םבעניינאחד 

  . ולזה נזכר בזה הבן שם המקו ם.שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלהמרו ובא
  .'והותרה בזה השאלה הג

+++ 

 ' השאלה הד
ויהי ער  רק אמר ? שבעבורו נתחייב  מיתה,שלא זכר הכתוב ,מה היא חטאת ער ורשעתו
אמנם . 'מבלי שיבאר באיזה דבר היה רע בעיני ה ,'וימיתהו ה' בכור יהודה רע בעיני ה

 רע ,פירש) 'ח ז"ל (י"רשו, ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו ,באונן ביאר ה כתוב חטאו

לא פרש הכתוב בער כמו שפרש  ולמה , ונשארה אם כן השאלה.כרעתו של אונן' בעיני ה

 .באונן

 

 ' דלשאלה תשובה
.  אנינות לעולםא שהבי,אונן.  שהוער מן העולם,ער : דרשו שמותם בעניין אחרל"חז

 .  פסיקה,שלה



 וישב אברבנאל לפרשת קיצור       tanach/il-he/il.ac.aatd.www://http      אתר לימודי יהדות ורוח - דעת

 
 
 

27

27

 והנה היה חטאו  ,רע אל ער כאלו החליפו שמו מ,'וזכר הכתוב שהיה ער רע בעיני ה

 היה מונע ,פיה ויחשך הדרהוי אולי כדי שלא ישחית ,שלא רצה שתמר אשתו תהר ותלד

 .ל"חז ו וכמו שאמר,ממנה פרי בטן
 שהיא להרבות זרע יעקב על פני ,גד לכוונה האלהי תוולהיות המע שה הזה סותר ומנ

 . ' לכן המיתו ה, כדי שבזמן מועט  יזכו לירש את הארץ,האדמה

ם על  שהרי הם מצווי, מיתה המבטל פריה ורביה חייב, שמדין בני נחל"ח זוכבר זכרו 

 כי ,'וימית הו ה'  ויהי ער רע בעיני הר ולזה אמ,אזהרתם זו היא מיתתם ו, יהי פריה ורב

 ולכן המי ת את ער , זרעות כל זרע אברהם היה ח פץ להרבו,בעל הרחמים' מאשר הוא ה

  .המנגד רצונו בו
 . 'והותרה השאלה הד

 
 ' השאלה הה

וידע אונן כי לא  הכתוב ר אומ והוא גם הוא בו, והקם זרע לאחיךלמה אמר יהודה לאונן
 איך לא , ואם שחת ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו, ומהיכן יד ע זה אונן.לו יהיה הזרע

  .יקימה ו לעצמו

 לא היה משחית  , ואם לא היה בזה מניע ה  אחרת. כתב הבן  יקרא על שם המתי"רשו

 . כי הרבה אנשים יקראו לבניהם על שם אחיהם,ארצה

 
 ' הלשאלה תשובה

 .ל"רז בבני נח לכוונה מבוארת בדברי ת יבום נוהגתבימ ים הקדמונים הי יתה מצוווהנה 
חס י שאותו יתי,בא אל אשת אחיך ויבם אותה והקם זרע לאחיךו ה יה ו דה לאונן יולכן צ

לפי  ,כי לא לו יהיה הזרע :מרוו וכן חשבו אונן בא. לא בנו על דרך האמת,אליו שהיה אחיו

  .שיהיה הנולד  אחיו לא בנו

 כיון שהזרע אינו לעצמו כי ,יה  על היבםי  שלא חלה מצות פריה ורב,ועם זה נשתבש אונן

 .ה  לפרות ולרבות לזולתו ושלא היה מצו. אלא הוא להקים זרע לאחיו, על שמואלא יקר

 , היה שוכב אותה ושחת ארצה, אם לא ישכב אותה,ומפחדו שלא ימות גם הוא כאחיו

גד לכוונה ו ומנר ולפי שגם זה סות.וןו לו לעבשחי ולא י,בחשבו שזרעו היה מש חית

 נשו שהמיתו ה שם כאחיו ו היה גם כן ע,האלהית
  .' השאלה הההוהותר

 

 ' השאלה הו
 כי אמר פן ,שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני :במה שאמר יהודה לתמר כלתו

ב  ומוט,נשא לשלהי אם הייתה עתידה לה, למה שלחה מביתו.ימות גם הוא כאחיו

 . עד שיגדלהותקוושתשב בביתו 
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 והנה ער ואונן גדולים היו ועם כל זה  ,דול תקנה שלא ימות כאחיוי איך היה הג,ועוד

 ולא יתן , ולכן היה לו לפוטרה ולדחות לגמרי? ומי המו נע שיהיה כן  שלה אחרי שיגדל,מתו

 .לה את שלה שיגדל פן ימות

 
 ' ולשאלה תשובה

 לכן אמר .םנם מסובב מנערו תם וקוצר דעתו ו שהיה עו ,ונםוחשב יהודה שבניו אלו מתו בע

רוצה לומר אם תשבי בביתי לא  ,שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בנילתמר כלתו 

א למות גם הוא כאחיו  ו ואולי יב, וישכב אותך בנערותו,אוכל לשמור את הנער שלה מעמך

פרדי ממנו יות , אביךשבי אלמנה בית על כן .ב שנים"שהיו נערים כשלקחוה פחות מי

א ו רק שיגדל ויב,ב שנים ויום אחד" לא שיהיה בן י,עד יגדל שלה בני ,בעוד שהוא נער

  .בימים ו יקנה דעת ויראת שמים לבלתי יחטא

  . כאשר עשו אחיו, רוצה לומר אם יזדווג לה בנערותו,כי אמר פן ימות גם הואוזה ו 
  .' השאלה הוהוהותר

 

  'השאלה הז
 האם מפני שראתה כי גדל שלה והיא לא ,בעל  לחמיהי הזה להרר הדבלמה עשתה תמ

 שלושה ומי הכריח את יהודה שיתן לה , לאדם אחראלהינש היה לה ,תנה לו לאשהינ

 ? בנים זה אחר זה

 

 ' זלשאלה תשובה
 כאלו מן השמים סבבו  ,דו ת נזדמנו בשכיבת יהודה עם תמר כלתויפר הכתוב כמה מהמיס

  :הדבר ההוא

 כתב שה  וכפי מ. רו צה לומר גדל שלה ולא ניתן לתמר כאשר אמר,שרבו ה ימים: ראשונה

הרה לעשות  י ולכן מ, אבל בעיניה ה יה גדו ל,ים לא היה אז שלה בן עשר שנ,ן"רמבה

 לפי שהיה במחשבתו שהיו  .תו להי לפי שחשבה שלא היה רצונו בהחלט לת,הדבר הזה

 ,  כי בתרי זמני הויא חזקה,נית בטבעה ושהייתה קטל,בניו מתים מפאת רוע טבעה ומזלה

 . נשא לאיש אחריולכן לא הייתה ראויה לה

 

 ובסיבת זה הרב ה   ,שה ימים רב יםי ונעצר יהודה מא,ותמת בת שוע אשת יהודה: שנית

 .  בחיי  אשתוה מה שלא היה עוש,וה בו ובו הזרע וגבר ה התא

 

 התעורר ,זהי  ביום הג,שמ חה לכן ביום טובה ו.וינחם יהודה ויעל על גוזזי צאנו: שלישית

 . מה שלא היה עושה ב י מי אבלו,ותו לזהולבו ותא
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 כמו , רצה לומר שמח וטוב לב,ולכן כאשר הוגד לתמר שחמיה עולה תמנתה לגוז צאנו

בג די אלמנותה מעליה ותכס בצעיף  התנכרה כשהסירה ,שעושים למעשה ההוא
 והיה  זה כדי שלא  )יד, שיר ה(' מעולפת ספירים'רוצה לומר ותתכסה מלשון  ,ותתעלף

 , ראות לפניו שם ביום שמחת לבוי כדי לה,מקום קרוב לעיר ,ותשב בפתח עינים. יכירה

ה וושם מתוך השמחה יתאו. מהם לצאןיוה אותה  ללכת עו ויצ,אולי תשא חן וחסד לפניו

  .שהיאותה לא

ה לפי    והיה ז. ויחשבה לזונה, יהודה שראה אותה,אבל העניין נמשך באופן אחר

  . ולכן לא הכירה,סתה פניהישכ

 . ולכן לא הכי רה עתה,סתה  תמיד פניהי לפי שבהי ותה בב יתו של יהודה כ , דרשול"חזו

 והיא בשמעה את דבריו שנשתנה העניין למה שלא עלה על לבה .ליהעא וושאלה לב

תן לב י ולא י,כדי לקבוע בלבו מה שחשבה לזונה ,תן ליימה ת השיבתו ,בראשונה

 והיא לא תתפייס לדבר שיתן לה . כי לכל הזונות יתנו נדר, וכדי  שידור לה דבר,הלהכיר

 כל זה כדי לעשות מה שעשתה .רבון על מה שידור לתת להיקח ממנו עי באופן שת,מיד

 שהחותם הוא הטבעת שבידו שבה , ולכן שאלה ממנו החותם והמטה והפתילים.אחר כך

והמטה הוא  . ת את פיו שיש בקצהו פתילים והפתילים הוא הסודר שבידו לנקו,יחתום

 . תשבט המלכו

 

 וכראות תמר . ביני הם מוטלת על הקרוב מהמשפחהםהייבוות  וואין ספק שהייתה מצ

 .פ מאותו אדם כשר ונכבד" חשבה מחשבה לקיים זרע עכ,שהיתנה לו לאיששלה לא נ

שכן בהיות אשתו  וכל . כי הוא הקרוב במשפח ה, שיקיימ הו אבי ו,ואם הבן לא רצה לקיימו

 .נשא למי שירצהי יוכל לה,כבר מתה

 והדברים שיכו ונו עושיהם  ,ב ום ולשם שמים נתכוונה בפועל הזהי לתכלית הי,הנה אם כן

 ויש עליהם שכר רב , יקראו משובחים, אף שיהיו מגונים כ פי הפרסום,לעשות לשם שמים

  .הכוונה הט וב ה שנעשו כפי , לכן שובח מעשה תמר זה ומעשה רות עם בועז.ממנו יתברך
  .'והותרה בזה השאלה הז

 

 ' השאלה הח
וה במ הירות מבל י  יכי מי שמו שר ושופט בדבר הזה שצ ,ףותישרהוציאוה במאמר יהודה 

 לא היה לו , ואף שנאמר שהיה אז שופט כל הארץ.ףותישרהוציאוה  ,שמוע טענתה

 . כל שכן לעצמו, כי אין קרוב נעשה דיין,לשפוט בזה

 

 '  חלשאלה תשובה
 ולמות . לפי שבני נח הותרה להם המופק רת,ואמנם יהודה  לא נאסר עליו המעשה  ה הוא

  . היה צריך מפאת טבעו לעשות כן,אשתו
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 יהודה כפי מנהג בני נח ה כמה היה  מעש'לק ג חט" בפרק מהרב המורהוכבר זכר 

 . הגון ונאות כפי המעלה

 נודע הדבר ,אמו שלם היצירהש חדשים שהעובר היה ב מעי ווזכר הכתוב  כי כמשל

 רוצה לומר הלא ידעת שזנתה .'זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה וגו שאמרו לו ,ליהודה

 , ולא די שזנתה.אמר שזנתהי י, בשכב איש אותה, כי להיותה שומרת יבם,תמר כלתך

 ,םוגם הנה הרה לזנוני וזהו  .יש ת מהםי כאלו אינה מתב,אלא שגם היא מפרסמת זנוניה
 , והיה  ה עניין בז ה.שרףיהוציאוה ות ו יה ודה אמר .היא  מתפארת בהריונהכלומר ו

 שהאשה שתזנה תחת בעלה ,ם כאשר מנהגם אצל קצת העמי,שמנהגם בימים ההם

.   תפטר-  ואם לפוטרה, תמות–  אם ירצה להמיתה, וימסרוה בידו,יהי ה עושה בה כרצונו

 ועל יהודה היה לו לתת לה , הייתה כאשת איש לכל דבר,ולכן בהיות תמר זקוקה ליבם

 ,ה לאומיםו  כי אף שלא יהיה נגיד ומצו.הוציאוה ותשרף ועל זה אמר ,העונש כרצונו

 . מהיותו י בם היה יכ ול על זה

 שכן , דן אותה לשרפה, אמרו שלהיות תמר בת מלכי צדק שהיה כהן לאל עליוןל"חזו

  .'ובת איש כהן כי תחל לזנות באש תשרף'כתיב 

 . ' הח השאלההוהותר
 

  'השאלה הט
 , וגם היא לא עשתה שום טענה,בר כללי כי הנה הוא לא ד,צדקה ממניבמאמר יהודה 

  .אם היה שלא דברה כלל, י"רש רש כמו שפי,ואיך צדקה היא אם כן יותר ממנו בדבריה

 

.  היא מעוברת-   ממני, בדבריה– צדקה מאמר ,גם שהרב חלק הכתוב ב היותו מח ובר 

 ואיך צדקה , היי תה היא מעוברת קודם לכן מאדם אחר, שכב עמהההודואולי עם היו ת שי

 .  ולא צדקה אם כן במעשיה,רבו ןיבעל לבעל העי או שלא היה ראוי לה לה?ןבעירבו ןכם א

 

 הנה , ויהודה חוטא שלא נתן לה את שלה בנו, שהייתה תמר צדקתן"רמבהומה שכתב 

 היא לא צדקה בשכבה  עמו ושלא ,ול כי עם היות שיהוד ה עשה לה ע.זה אינו צדק לתמר

 אבל היה ראוי שיחוש פן ימות גם , גם שלא היה יהו דה מחויב לתת לה את שלה,מדעתו

 .הוא כאחיו

  'השאלה הי
 לא על אשר שהוצרכו המפרשים לפרשו כמו ,כי על כן לא נתתיה לשלה בנימרו ובא

כי על כן  איך יהיה , צדקה בדבריה שאחרי שפירש,כי יקשה מלת י"רשולפירוש . נתתיה
  .'לא נתתיה וגו

 

 'י-' טלשאלות תשובה
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לאיש אשר אלה לו  אבל שלחה לומר לו , לפטור עצמהתוהנה תמר לא אמרה טענו
 כי דין  אחד לנואף  , גם כן הנואף חייב  בה,רוצה לומר אני חייבת מיתה ,אנכי הרה

 .  כדי שתמיתהו גם כן, ולכן אודיעך מי הוא הנואף.ולנואפת

 

  : נראה לפרשו באחד משני דרכיםצדקה ממנינם מאמר ואמ

 ושתמר חטאה , שיהודה אמר כבר יחשב שאני חטאתי במה שבעלתי את כלתיחדהא

 כיון , כי אני צדקתי במה שעשיתי, ואין הדבר כן.ה ובדרך הונא,במה שנבעלה לחמיה

 אבל .מני לפי שנתכוונה לשם יבום ולקיים זרע מ, והיא גם כן צדקה,שלא הכרתי אותה

 ואני עשיתי ,ם כי היא עשתה מה שעשתה בדעת ויראת שמי,בלי ספק היא צדקה ממני

 .  ובלי דעת שהיא כלתי,תיומה שאני עשיתי מוכרח מתאו

 ,  להיותה יותר צדקת וחכמה ממניכי על כן ,וראוי היה שתעשה זה בצדק ובתבונה ככה

 .  להצטדק ממניהשידע והיא אשה חכמה , כי הוא נער ובער,לא נתתיה לשלה בני

 . זהו הדרך הראשון
 

 ולכן לא נתן לה , מתו ער ואונן, חשב כי  בחטאה של תמר או ברוע מזלהה שיהוד,והשני

 . התברר לו שבניו בחטאם מתו,ועתה כשראה שהיא נתעברה מיה ודה עצמו. את שלה

 ולזה אמר .זרע ההוא הנכבדה רצתה בצדקתה להתעבר מ, למה שידעה זה,ושהיא

 ואני ,ונםו שהיא חשבה שבני מתו בע, הנה תמר צדקה במחשבתה יותר ממני:דהיהו

 רוצה לומר כי  מפני מה שהי ה מחשבתי ,ה לא נתתיןכל כי ע ,החשבתי שהיו  מתים בגלל

 ושימותו אנשיה , כי חשבתי שהיא הייתה  הגורמת שלא תהר,לא נתתיה לשלה בני ,בזה

 ודעתה ה במחשבתצדקה ןכם  א, ממנית והיא מעובר, וכן אני היו ם חי. עמה םבשכב

 . שחשבתי אני מה שחשבתי לא נתתיה לשלה בניןכל  שע,רוצה לומר במחשבתי ,ממני

  . כמו שביארתיממני למה שנכלל במלת ,ןכל כי עויחזור לפי זה  מאמר 
 . 'והי' והותרו בזה השאלה הט

 

 יחזור הכתוב  ו אחר זה. ובז ה נשלם ספור תולדות יהודה ראשית המלכים מלכי יהודה

 ]ב212[. פור יוסףילס

 

 פרק לט
 .]פרק לט  [ עד סוף הסדר...ויוסף הורד מצרים

 ] שאלות ותשובות,ביאור הפרשה[
 

 .  ויהי אחר הדברים האלה...ויוסף הורד מצרימה 
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 ִרי הּוַרד ִמצְ ָרְיָמה ַוִּיְקֵנהּו ּפֹו ִטיַפר ְסִרי ס ַּפְרע ֹה ַׂשר ַהּטַ ָּבִחים  ִאיׁש ִמ ְצ ְויֹוֵסף א
  : ִמַּיד ַהִּיְׁש ְמעֵ אִלי ם ֲאֶׁשר הֹוִרדֻ הּו  ָׁשָּמה

  : יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמצְ ִליַח ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאדָֹניו ַהִּמְצִרי-ֶאת’ ה ַוְיִהי ב
  :ַמְצִליַח  ְּבָידֹו’ הּוא עֹׂשֶ ה ה-ִאּתֹו ְוכֹל ֲאׁשֶ ר’ ֲאדָֹניו ִּכי ה ַוַּיְרא ג
  :לֹו ָנַתן ְּבָידֹו-ֶיׁש-ֵּביתֹו ְוָכל-ֵעיָניו ַוְיָׁשֶרת אֹתֹו ַוַּיְפִקֵדהּו עַ ליֹוֵסף ֵחן ְּב ַוִּיְמָצא  ד
 לֹו -אֲ ֶׁשר ֶיׁש -ֵמָאז ִהפְ ִקיד אֹתֹו ְּבֵביתֹו ְוַעל ָּכל  ַוְיִהי ה

  : ת ּוַבָּׂשֶדהלֹו ַּבַּבִי-ֲאֶׁשר ֶיׁש -ְּבָכל ’ ֵּבית ַהִּמְצִרי ִּבגְ ַלל יֹוֵסף ַוְיִהי ִּבְרַּכת ה-ֶאת’ ַוְיָבֶרְך ה
 ָיַדע ִאּתֹו ְמאּו ָמה  -יֹוֵסף ְולֹא -לֹו ְּבַיד-ֲאֶׁשר -ָּכל  ַוַּיֲעזֹב ו

  : תַֹאר ִויֵפה ַמרְ ֶאה-הּוא אֹוֵכל ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה -ַהֶּלֶחם אֲ ֶׁשר -ִּכי ִאם
 

  'השאלה הא
 שלוש  ויה ילת י וזכר בפסוק מאת יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדוניו המצרי' ויהי ה

 .ניו המצריו ויצלח בבית אד,את יוסף'  והיה לו לומר ויהי ה. והוא כפל מבואר,םפעמי

 

 תשובה לשאלה א
 הו נאוהו לא הביאויפר הכתוב שהיה מהשגחת השם אל יוסף שהישמעאלים אשר קיס

 או באומנות הרחיים גם לא מכרוהו לטחון אחרי , ולא הוליכוה ו ב ארץ מרחקיםםרחותובא

 לפוטיפר שהיה , עיר ואם לבני אדם, אבל מכרוהו במצרי ם.ב העמל והיגיעהפחות ונבזה ר

  .סריס פרעה שר מגדולי סריסיו

 ומהם . מהם אמרו שהיו סריסים ממש נעדרי המשגל,ל"חז יש דעות לםובעניין הסרי סי

 .  והוא היו תר נראה בעיני,םאמרו שהם שרי

 ולכן היה  בית הסוהר  ,אסרםוזכר שהי ה  שר הטבחים ממונה על הריגת בני אדם ועל מ

 ,והנה יוסף עם היותו עבד מושלים.  ושר בית הסוהר ממונה תחתיו.מתחת ידו ובביתו

ויהי  ועל זה  אמר ,לנגדו תמיד' ו ה הי וב כל מעשיו ש,תמיד הייתה  יראת אלהים לנגד עיניו
 .  ובשכר זה היה  איש מצליח בכל אשר יעשה. שהיה תמיד לנגד עיניו,את יוסף' ה

 

שה חסדים גדולים שעשה הקדוש ברוך הוא עם יוסף וי ותר נכון בעיני שזכר הכתוב שלוה

  :שמה

 באופן שבשמעו ,הי תמיד עמוו היה השפע האל, כי עם היותו עבד ורוחו עצבהראשון

 ולא היה אפשר שיהיה ז ה בתבונה ודעת . כפי מה שעתיד להיות,חלום היה פותר אותו

 . פע מים יגיד האמת ופעמים לא יגידוהו, שיהי ה זה כי מה,ח משער בלבדו  ובכ ,פשוטה

.  ומפני כן לא היה נופל דבר מדבריו ארצה,אלא שרוח אלהים מדבר בו ומלתו על לשונו

  .את יוסף' ויהי ה :גם היה רואה תמיד חלומות צודקים להישרתו ועל זה אמר

 

 שבכל ,מצליחויהי איש  וע ל זה נאמר ,  המעשייםוענייניהוא שהיה מצליח  בכל והשני 

 . אשר יפנה יצליח
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 וכל שכן , שעם היות דרך השרים כשיקנו עבד להניחו בעבודתם בשדהשלישיוה

 הנה השם היטב  עמו בבית  ,המצריים את העבריים שה ם שנואים להם להיותם אוכלי בשר

ועל זה .  ולא שלחו השדה לעמול שמה, להניחו בביתו במצ רים אשר שם ינוח לו,אדוניו

  .ויהי ולהיותם חסדים נבדלים אמר בכל אחד מהם .בבית אדוניו המצריויהי אמר 
  .'והותרה בזה השאלה הא

 

  'השאלה הב
 וכל יש ,ויפקדהו על ביתו כי ראשונה אמר ,במה שזכר שהפקיד אדוניו כל אשר לו בידו

והוא   .ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומהכ חזר לומר " ואח,לו נתן בידו

 . מבוארכפל

 

  ' בתשובה לשאלה
 וכאלו יועצו , רוצה לומר שהיה בו דעת עליון ויראת שמים,אתו' וכאשר ראה אדוניו כי ה

 מצא יוסף חן ,מצליח בידו'  וראה כל כך החסד הגדול שכל מה שהוא עושה ה,ובענייני

 . בעיניו

שפעמים  ,דומצליח בי' אתו וכל אשר הוא עושה ה' ירא אדוניו כי ה ו,ואפשר עוד לפרש

 :כתוב כמו ש, אבל יהיה זה מתוך המרמות שיעשו, ויצליחו בסחורתםוירוו יחהסוחרים 

אתו ולנגד עיניו '  כי  היה ה , אבל יוסף לא היה כן.'כנען בידו מ אזני מרמה לעשוק אהב'

 ל כןוע. מצליח בידו'  ועם כל זה ה,לה ול א ימצא בפיו  לשון תרמיתו לא יעשה עו,תמיד

 כי לא בא החדרה , כי עד עתה היה משרת בבית אדוניו לא ביתה, למדרגההעלהו אדוניו 

  :שה דבריםו ועתה הגדיל עבודתו בשל,ניו לשרתוולפני אד

  . וישרת אותו וז הו, רוצה לומר מלבישו ומאכילו, שהיה משרת את פני אדוניוחדהא

 אחד ה  לכל עבדי הבית לעשות כלו ומצו, שהפקידו על כל הבית שהוא הפקידשניוה

 . העבודה הראויה לו לעבוד

  .שרוו כי עשאו שומר אוצרותיו וע,שכל אשר לו נתן בידו והשלישי

את בית ' ויברך ה , ועל כל אשר יש לו,והי ה מהשגחת השם שמאז הפקיד אותו בביתו
' ברכת ה א בל גם הייתה  ,ני הב ית שהיו  ביד יוסףי ולא די שברך עני.המצרי בגלל  יוסף
 .  אף על פי שלא היה ביד יוסף להיו ת פקיד כולל,ית ובשדהבכל אשר יש לו בב

 

 רוצה לומר מבלי  ,כל אשר לו ביד יוסף והו א שעזב , דבר אחרעוכן זכר שעשה פוטיפר

ויפקדהו על  :כי הנה למעלה אמרולא ידע אתו מאומה  וזהו .כתיבה ומבלי  שום חשבון
 ו היה נותן לו , אדוניו מה בבית אמנם היה יודע.בדרך האוצרותביתו וכל יש לו נתן בידו 

 שלא היה  , לא ידע אתו מאומהשרוו  אבל אחרי שראה הצלחתו וי,חשבון מי מים  ימימ ה

 . ויעזוב וז ה טעם .שואל ממנו חשבון כמנהג המפקידים
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 , ינו שכל עשרו ונכסיו עזב בידו  מבלי  חשבוןיענ ,כי אם הלחם אשר הוא אוכלואמרו 

 ולא יוכלו המצרים , זה לא היה ביד יוסף בה יותו  עברי כי,זולת הלחם אשר אדוניו אוכל

  . בפסוקיםןכם  ואין כפל א.ע"ראב וכמו שכתב ה.לאכול את העברים לחם
  .'והותרה השאלה הב

 

  'השאלה הג
 וטוב הי ה לה לשתוק .ה והנה בז ה פגמה את עצמ,למה אשת אדוניו פרסמה הדבר ההוא

 ולכל אשר תחפוץ  ,עם אחרת תפתהו תוכל לו ואולי כי בפ, גם כי לכל זמן.מפני כבודה

 . האם סכלה עשות.תטנו

 

 ' גתשובה לשאלה
 -  שעל כן נשא חן בעיני אדוניו,אתו והיותו מצליח' בח הכתוב ליוסף באשר היואחרי שש

ולפי  .  שבעבורו מצא חן בעיני אשתו,אר ויפה מראהובא לשבחו עוד בהיותו יפה ת

 לכן אמר , מביא אהבת הנשים אותו,ל מביטים אליו רבות מעלת האיש והיות הכםשפעמי

אר ו והוא י פה ת,כי מאשר נעשה שר ופקיד על בית אדוניו ,ויהי אחר הדברים האלהכאן 

להגיד  ,ותשא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף : ואמר,רתו בויה גבק חש,ויפה  מראה

 ',נשאתי את עיניאליך ' רךדל  אליו עיניה עה ונשא,שהיא כמתחננת אליו מאהבתה אותו

 .  משול גם כן בי,כאלו אמרה לו אחרי שאתה מושל בכל הבית ,שכבה עמיואמרה לו 
 
 :לֹו ָנַתן ְּבָיִדי-ֶיׁש-ַּבָּבִית ְוכֹל ֲאֶׁשר -ָיַדע ִאִּתי ַמה -ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו הֵ ן ֲאדִֹני לֹא-ַוּיֹאֶמר אֶ ל ַוְיָמֵאן ח
 ִאְׁשּתֹו  -אֹו ָתְך ַּבֲאֶׁשר  ַאְּת-חָ ַׂשְך ִמּמֶ ִּני ְמ אּומָ ה ִּכי ִאם-י ְולֹ א ָגדֹול ַּבַּביִ ת ַהֶּזה ִמֶּמִּנ ֵאיֶנּנּו ט

  :ְוֵאיְך ֶאֱעׂשֶ ה ָהרָ ָעה ַהְּגדָֹלה  ַהּזֹא ת ְוָחָטאִתי ֵלאלֹ ִהים
 

 וכל שכן ,וג במרד ובמעל לאשת אדוניווון פלילי להזדו להיותו ע, אמר שמאן בלבוראשונה

 , אמר אליה טענותיו להתנצל ממנה,מלבד זה שמאן בלבו ו.ליליםאבודת להוליד בנים לע

אם בדבר  , לא יהיה אלא למלא נפשו, שהאדם אשר יחטא, רצה בזה.’הן אדוני וגו
  :ה ואני אין לי בפועל הזה דבר מאל. ואם בָעֵרב, ואם בכבוד,המועיל

  .אדוני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי כי הנה - אם במועיל

 אפשר שיהיה  הוא  . רוצה לומר בבית ה מלךאיננו גדול בבית הזה ממני -  בכבודואם

 .  הזה איננו גדול ממניתגדול ממני אבל בבי

באותה  ,באשר את אשתו וגם זה ,ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך - ואם בָערב

  .בחינה מהאי שות ולא בדבר אחר

לעשקו עשה הרעה הגדולה הזאת איך א ,ואם לא נשאר לו כי אם אותך לעניין האישות

 ולא אקרא , ואף שהוא לא ידע דבר זה. כי אהי ה בוגד וגנב  ממה שהו פק ד אצלי,ממנו

  .םוחטאתי לאלהי וזהו . אין ספק שהחטא לאלהים יודע הנסתרות,חוטא נגדו
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 שבפעם ,ינו אצליי ענ,ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליהואמנם אמרו 

 אבל אחר כך פחד אולי . דבריה וענה אותה להיותה אשת אדוניוהראשונה שמע יוסף

 ולכן משם והלאה ,נוי ו התפ עלותי כי ה תמידות יש לו רושם גדול בש,ההתמדה תסיתהו

 לא היה שומע דבריה פ ן  , היוםב חדשי" שיל"חזמרו  א,שהייתה מדב רת אליו יום יום כזה

 והשרים  ,שי על הארץ והי א הגברת יושבת כמנהג הגבירות ב מצע שש ומ,יתפתה

 ו הנה  היא הי יתה ,ןעימה ושם ידברו , ישכ בו עליהן על  אותם המצעותןעימהכשיבואו לדב ר 

 . והוא לא רצה להתקרב אצלה,ו ליוסף שישכב על המצע ההיא אצלה לדבר עמתאומר

וכאשר ראה שהיא לא הייתה   .ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמהוזה ו אמרו 

 וכל שכן שלא יקרב אליה , לאטום אזנו ולא ישמע עוד אל דבריה בחר,מקבלת התנצלותו

 . במקום ישיב תה

כ י  [ , תפשתהו בבגדו, והוא לא היה כבר שומע דבריה,ולכן כשהציקה אותה חוזק האהבה

.  יבוש מלב זות אותה ולומר לה איני רוצה אותך,חשבה כי אחרי שהעיזה פ ניה להחזיק  בו

 ולא המתין לקחת , ברח מפניה ויצא החוצה,עשיהוהוא לפחדו שמא יתפתה בדבריה ומ

ח ו  ו גם לא רצה להוציאו  מידה בכ. וינס וזהו, כדי שלא תחזיק בו  ונשקה לו,בגדו מידה

 כמו , כי היה בגד יתעטף בו כמעיל וצניף, מפני שהייתה גבר תו והסירה אותו מעליו,הגדול

 . ן"רמבשכתב ה

 

 חשבה בו דאי כי אם , וכן לא יעשה,חוצההס  ערום ווהיא בראות ה שעזב בגד ו בידה  וינ

 , שבהכרח ישיבו להתנצל עצמו על צאתו ערום לחוץ,א אדוניו ישאלהו מה זאתויב

ויהי כראותה כי עזב בגדו  וזה טעם . ותגלה רעתה בקהל,תת הענייןיכשיספר לו אמ
  לא הייתה חושדת אותו, או לא עזב בגדו בידה,כי אם לא נס החוצה .בידה וינס החוצה

 מי , מבלי לבושם אבל לפי שנס החוצה ערו.להו עד עתהי כמו שלא ג,שיתגלה הדבר

פור י והוא בהכרח ישיב בס. יתעורר לשאול ממנו מה זאת, וכל שכן אדוניו,שיראהו בכך

 ופרסמה הדבר  , ולזה הערימה היא מפני הבושה שלא ימצאוה אנשי הבית.המאורע

 הביא לנו איש ,ר ראו אתם מה עשה לי בעלי רוצה לומ,ראו הביא לנו איש עברי הבאמר

 על , והוא בראותו זה מלאו לבו לצחק בי. והפקיד ו על ביתו,םעברי משנואי נפשות המצריי

  ]כא,משלי  כט [ :ִמּנַֹער ַעְבּדֹו ְוַאֲחִריתֹו ִיְהיֶ ה  ָמנֹון ְמַפֵּנקדרך 

  .'והותרה בזה השאלה הג
 

  'השאלה הד
ויקצוף כ אמר " ואחוהאופה לאדוניהם למלך מצריםחטא ו משקה מלך מצרים מרו ובא

 הכי למה לא קראם בראשונ .םפרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופי
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 ולעניין הקצף קראם .פר חטאםי כשס,ם ולא שר האופים ולא שר המשקי,םסריסי

 .סריסים ושרים

 

 ' דתשובה לשאלה
 שאם היה  .לא האמין לדברי אשתו ,אתו'  למה שראה שה,ואין ספק שאדוניו של יוסף

 שאם לא , ושמו בבית הסוהר ,פ הנה התפעל מזה" אבל עכ,מאמין היה ראוי שיהרגהו

 ת היה נותן לה לב לזנו, ואם היה מחריש. כןת בהיות אשתו אומר,היה עושה זה  היה לבוז

 . תחתיו

שלא  לפי , כי לא התפעל מהמעשה,ויהי כשמוע אדוניו את דברי אשתו :ומרואה ו וז

פר לו  י ושהוא ס, כי אין ספק ששאל את יוסף. ולא גם כן מהבגד שנמצא בידה,האמינו

לכן לא אמר ויחר אפו .  ח המסופרו להי ותו מבואר מ כ,צרה בזהי אלא שהתורה ק.האמת

 ואשתו , ומה לעשו ת לה, כי חרה אפו במ ה  שדברה אשתו. בלבדויחר אפו אלא ,על יוסף

 , הסוהר מתחת ידו ובביתוהלשומו בבית הסו הר שהי ולכן חשב .אומרת כך היה הדבר

  .לשבת שם עד יעבור זעם

 

 אלא , שיוליכו הו בח רפה ובו ז בב ית הסוהר כמנהגםהאמנם לא נתנו ביד עבדי השוטרי

ויקח אדוני יוסף אותו  וז הו  .  מאשר יקר בעיניו,אדוניו בעצמו לקחו בידו והוליכו שם
ות ובמקום אשר האנשים הפחותים אסורים במצ גם לא שם אותו .ויתנהו אל בית הסוהר

 ם לפי שהיו  בבית הסו ה ר חדרי. אלא במקום אשר אסירי המלך אסורים, שופטי העיר

 השרים , יוסף בחדר ההוא אשר בו אסירי המלךם והוש, זה מזהםועליות מחולפי

 . תו אסוריםוהנאסרים במצו

 לשבת שם ימים ,נשוויה ע כי זה יה,נו ששמו שמהי עני, הסוהרתויהי שם בבימרו ווא

  . ולא עונש אחר,כרצונו

וימצא חן  לפי שעם אדוניו שהיה  שר וגדול אמר ,את יוסף ויט אליו חסד'  ויהי הואמר
 כי כן יאו ת   , שהיה אכזרי  ולא יחמול ולא ירחם, ואמנם עם שר בית הסוהר.בעיניו

 ולזה  .חנו בעיניו ויחס למעשה נס ,לאומנותו שכל היום ישתתף עם אנשים רעים וחטאים

 עד שנתן שר בית  , כי זה הי ה דרך נס כפי רוע טבעואת יוסף ויט אליו חסד' ויהי האמר 

  .ם כי הוא היה פקי ד על שמירתם בצאתם ובבוא, ביד יוסףםהטבחים את כל האסורי

 

והי ה  .  דברחלהרווי כדי םולפי שהאסורים הדלים מהם בבית הסוהר יעשו אומנות

 לכן היו עושים  , פן ינכלו לברוח, מחוץ לקנות מהם מעשה ידיהםא אנשיםו מהסכנה בב

 כי היו עושי ם  ו כל אשר הם עושים הוא היה עושה וזהו ,הם כל משאם ומתנם ביד יוסף

 . הכל על ידו
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 לכן  ,  מהחריוו ואין ספק שהיה בז ה  ליוסף . כתב שהכל נעשה במצותו ורשותוי"רשו

 בזה אם חריוו  שלא היה משגיח  אם יקבל אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומהאמר 

  :בותי לשתי ס, עם היותו חוץ מטבעו, וזכר שהיה כל זה משר בית הסוהר.לאו

  .נו לפניוי היה נותן  חא שהו,אתו' באשר ה חתהא

 ] א214  [.נו לפניו תמידי ומפני הצלחתו היה ח,מצליח' אשר הוא עושה ה שכל שניתוה

 

 פרק מ
 ]פרק מ [ עד סוף הסדר...אוויהי אחר הדברים האלה חט

 והאופה םחטאו משקה מלך מצריעיינתי בפסו ק הראשון מהפרשה הז את שאמר 
 אמנם בפסוק .משקה ואופה ולא אמר כאן שר המשקים ולא שר האופים אלא ,לאדוניהם

ם  הנה שקרא,ויקצוף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים אמר שניה

  .א בפסוק הראשון ול,כאן סריסים ושרים

 ם כמו שהוא גם היום בבתי שרי מלכי,ולכן חשבתי שהיו בבית פרעה ובחצר מלכותו

 וכל אחד מהם הוא ממונה על , משריו שר המשקים ואחד שר האופיםחדשהמלך עושה א

 והוא בעצמו בימים ידוע ים מהחגים יעבדו את אדוניהם בידי הם לכבוד ,אותו אומנות

 אבל יש להם , לא יעבדו אותו השרים בידיהם,לםוות השנה כ בשאר ימםאמנ. ולתפארת

 וישתדלו . ואותם האנשים הם מניחים אותם מתחת ידיהם,אנשים שיעבדו במקומם

 לפי שאם הם יחטאו באומנותיהם יחייב ו את ראש ,לבקשם שיהיו אנשי חיל יראי אלהים

הוא מניח במקומו  ואם , אליו בטח לבות כי המלך נתן האומנו.השר שהניחו שמה למלך

 כי אם אל השר ,ש המלך אל החוטא בלבדי לא יענ, ויבקש לשלוח יד במלך,לבלייעאיש 

  .אשר הניחו במקומו

 

 שהמשקה הקטון   , רוצה לומר.פר הכתוב שחטאו משקה מלך מצרים והאופהיולזה ס

טאו   ח, והאופ ה הקטון שה י ה נותן המאכל לפניו אותו יום,שהיה נותן אותו יום הכ וס בידו

 והנה . ממה שיקרא חטא למלכות, או בזולת זה, אם בחשבם לתת לו סם המות,למלך

 אבל קצף על השרים שהניחו אותם , כי הם מאפס ותהו נחשבו לו,פרעה לא קצף עליהם

 שהיו משקים רבים ויקצוף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים וזהו ,במקומם לעבוד

  .ם תחת ידושהיו האופ יועל שר האופים  ,תחת ידו

 

 . במשמר אלא שמום , לא נתנו אותם בבית האסורים הפחותים,ומפני שהי ו שרים ונכבדים
 ובחדר , וזה בבי ת שר הטבחים, במקום שיהי ו  נשמרים שמה שלא יברחו,רוצה לומר

  . שהוא היה אדון בית הסוהר,מבית הסוהר 
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הטבחים אותו  ולכן הפקיד שר ,וקרה ששמו אותם באותו חדר שהיה יוסף אסור שם

 ,ב חדש" שהיו שם יל"מרו חז וא.ימים והיה שמה ,וה שישרת אותם במשמר ההואיוצ

 . כי שרים גדולים היו,ותמיד היה יו סף משרת אותם כאשר יאות לכבודם

 . 'והותרה בזה השאלה הד
 

 'השאלה הה

 יקרא ם והוא שאתה תראה שפעמי. איש חלומו בלילה אחד,ויחלמו חלום שניהםבאמרו 

חלום חלמנו ' ואמר ,ויחלמו חלום שניהם כמו שאמר ,תוב חלומו תיהם חלום אחדהכ
 ופע ם יאמר שהיו חלומות  ',ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא' 'ופותר אין אותו

 . ובספור חלומותיהם היו מתח לפים.איש חלומו כמו שאמר ,מתחלפים

  'השאלה הו
 חלם חלומו וחלם גם כן פתרון  האם נאמר שכל אחד מהם.איש כפתרון חלומומרו ובא

 אין רופות ם למה היו מצטערי, כןר והנה אם היה הדב.י"רש כדברי ,חברוחלומו של 
 .לחברו יספר חד כי כל א,אותו

  'השאלה הז
ובידוע . ר אשר אסורים בבית הסוהם המשקה והאופה אשר למלך מצרירלמה חזר לומ

 יאמר ם ואליה.ם והם היו החולמי,ם  שם שהם ה יו האסוריבוכבר זכרו ה כתו. רשבהם ידב

 .מדוע פניכם רעיםהכתוב 
 

 'ז-'ות ותשובה לשאל
 שפעמים יקראם חלום אחד ולפעמים יקראם שני חלומות ויחלמו חלום שניהםוהנה אמר 

 ושיהיה הפתרון אחד ,וה בחלומותיהםו לפי שהם חשבו שהיה עניין אחד ש,מתחלפים

 והאחר , בהי ות האחד שלשה שריגים:ו שניהם כיון שנתדמ. אם לטוב ואם לרע,בשניהם

וכוס  אם האחד שאמר , וגם שני החלומות הי ו  משוטטים ב עניין פרעה,שלשה סלי חורי
  .ובסל העליון מכל מאכל פרעהובאחר אמר  ,פרעה בידי

 

 רוצה לומר ששניהם חלמו חלום אחד , שניהםםויחלמו חלוומפני זה כפי מחשבתם אמרו 

איש כפתרון  והנה אמר . באותם החלומות משוניםםם היות המשלי ע, ופתרונוובעניינ
 ה  כי הנה המשק,חס לעניין החולםי להגיד שהיה החלום מתי, והאופההחלומו המשק

 ןכם  הנה א. מאכל פרעה,והאופה חלם במעשה האופה.  וכוס פרעה בידו,חלם בעניין היין

  .רוצה לומר כנמשל המכוו ן בו ,כ פתרון חלומו םהיה החלו

 , אשר אסורים בבי ת הסוהרם אשר למלך מצריה  והאופהומזה תבי ן שלא אמר המשק

יחס לפתרונו ולעניין הנמשל י אלא להגיד שהיה ה חלום מת,ניהםי ועניםלהודיע שמותיה

 . בו
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 שהיה  ר כלומההמשקה והאופ :מרוו בא,וזכר הנמשל והפתרון אשר בא באותו חלום

 וגם היה מורה החלום .יחס לאופהיפה מת וחלום האו,חס למשקהיחלום המשקה מתי

 ם וגם כן היה מורה אותו חלום על מה היו שניה,םלמלך מצרישהיה משקה  וכן האופה 

 והי ה  , לפי שבחלום היה נזכר אומנות המשקה ו כן אומנות ה אופה,אסורים בבית  הסוהר

. םי באשר הם אסורםניהי שהוא המורה שהיה שופט עני, מהם עניין פרעהדנזכר בכל אח

 לא ,'  אשר אסורים וגוםהמשקה והאופה אשר למלך מצרי ב א הנה מאמר ןכם הנה א

  .פתרוןהכרו ן י וכל זה יהיה ב ז, אלא להודיע שכל זה נרמז בחלומותי הם,יניהםילתאר ענ

 . 'והז' והותרו בזה השאלות הו

 

  'השאלה הח
 הכתוב    וכבר זכר,וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדוניולמה אמר 

 .  ראוי שיאמר בלבד וישאל אותם, ולמה זה חזר להזכירם,פורי היה  הסםשעליה

 כי לא פחד מלשאול , השיב על זה כי בא להודיענו חוזק לבו וב טחונו בחכמתון"רמבוה

  . בין לטוב  בין לרע,פני שרים גדולים ולפתור להם חלומותיהם

ן לא ידע שחלמו ולא הי ה   יועדי ,רעיםמדוע פניכם כי הוא היה שו אל בזה לבד  ,ואינו נכון

 .בשאלה הזאת סכנה

 

 ' חתשובה לשאלה
 ועניין שרות את . לפי שיוסף  היה משרת  אותם,קרו יוסף ב בםפר הכתו ב  שבא אליהיוס

 ולכן בא אליהם .ם שיכין מאכלם ויציע מטתם וילבישם וינעיל,האסורים בהי ותם שרים ידוע

 להכין  ,קר  לאדוניהם במטהוקר בב ובואו ב ב שים כמנהג העב דים הנאמני,קרויוסף ב ב

 וחשב בלבו , והנה ראה אותם זועפים.ם ולתת מים לרחוץ ידיהם ופניה,להם המלבושים

 לא ,לו היו האנשים האלה הדיוטיםי כי א.ט תם בלתי מוצעת כראוייאולי שהיה ז ה בהי ות מ

 על כן . היה מן הראוי להשגיח בשרותם, אבל בהיותם סריסי פרעה,היה מתפעל מזה

 שלהיותם סריסי פרעה והוא היה   ,רוצה לומר ,מדוע פניכם רעים היוםשאל מאתם 

  . הוצרך לשאול להם כן,ממונה לשרתם במשמר ההוא

  .'והותרה השאלה הח
 

 ' השאלה הט
 ומה ראה לפתור . הסליםתשו וכן של, ימים הםתשו השריגים שלתשומי הגיד ליוסף ששל

ד זה  ו מאםמיווים ודו חלומותיהם שת בהיו, על העץתלו לתר והא ח, לחיים והכבודדהאח

 .יחסי ם ונאותים לפתרוןי כי אי אפשר שידע זה כי אם בדרכים מת.לזה כמו שיתבאר

 ' השאלה הי
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 .'והזכרתני אל פרעה וגו וחזר ואמר ,כי אם זכרתני אתךבכפל הדברים שאמר יוסף 
 . כפי פשט הכתוביםוגם  ומה יורה מלת ,וגם  פה לא עשיתי מאומהומה עניין 

 

 'י-'ות טתשובה לשאל
 כלומר עם היותו מ ן הדין שלהי ו תכם אסורים יהי ה לכם לב רע ופנים ,היוםלת יואמר מ

 לכן אשאל ,נוי ליום הזה על שאר הימים שה ייתם אסוריםי הנה לפי שראיתי ש,נזעמים

 .  רוצה לומר הז ה בפרט יותר משאר הימים.מדוע פניכם רעים היום

 בשבילך ולא ם אין פנינו רעי, רוצה לומר.חלום חלמנו ופותר אין אותו :ה ו ווהם השיב 

 . שהיה דעתם שהיה חלום אחד,חלום חלמנו אלא מפני ש, כי טוב הוא,בשביל שרותך

 היינו מבקשים פתרון מחרטומי ,שאם היינו חוץ מכאן .ופותר אין אותו ,ולהיותנו במ שמר

 . מצרים ופותריהם

 טעות היא בידכם לחשוב שישלם ,רוצה לומר .הים פתרוניםהלא לאלויוסף השי בם 

כי יוכל משל אחד לרמוז על נמשלים .  ואין הדבר כן,פתרון החלומות במלאכה וחכמה

 כי , דעו.רוב דברים כוזבי םי ולכן רחוק הוא שהפותר יפתור אמת תמיד ומבלי ע.םרבי

 אם לא בהיו ת  ,בשלמות רוצה לומר לא יוכל אדם לפתור חלומות ,הלא לאלהים פתרונים

 .חו המשער בלבדו לא מצד כ,דש יגידו הנעלםוח רוח ה קו כי בכ,רוח אלהים נוססה בו

 כיון שרוח היא , והג דתי לכם,לקראתי ודבר מה יראני' אולי יקרה ה ,ספרו נ א ליולכן 

  .באנוש ונשמת שדי תבינם

 

 ולכן נזכר  ,דול מהם כי הוא היה היותר נכבד וג,פר שר המשקים ראשונה חלומויוהנה ס

  :ער בחלומו ראשונה דבריםיוהנה יוסף ש. הוא בכתוב ראשונה

 .  כאלו הוא היה נשפט ונדון על היין שפשע עליו,והנה גפן לפני אמרו האחד

 לפי שחשב , ואין ספק שעל הפרט הזה היו פ ניו זועפים,ובגפן שלשה שריגים והשני

  :העונש פנים משלושהשזה מורה שיעבור משפטו  באחד מ

  ,שיהרגו פרעהאם 

כאשר לא יהרגהו שיגרשהו מביתו ומכל אשר לו וישליכהו  אל ארץ אחרת עני ודל ואם 

 . לעולם

 יסירהו מכבודו ומאומנו תו ולא יעבוד ת שלפחו,השם עליו ינצל מכל זהת  כאשר בחמלואם

 . ושעל שלשה מיני העונשים האלה היו מורים שלשת השריגים. עוד לפני המלך

 ונדמה לו שזה מורה על המהי רות הגדול 'היא כפורחת עלתה נצה וגו שראה שלישישוה

צה הבשילו אשכלותיה  י שבפתע עלתה נ, כיו ן שנדמה לו שהיא כפורחת,שיהיה בדין  הזה

 . ענבים

ולא ידע אם היה   .’ואשחט את הענבים וגו , שראה הוא שהיה כוס פרעה בידורביעיוה

 .  או על העתיד,מורה זה על העבר שהיה  עושה כן
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 ,אמנם יוסף אמר לו ששלשת השריגים אינם מורים על שלשת מיני העונשים כמו שחשב

 ולכן לא פתר . על מהירות גמר הדיןם שהיו מורי,אלא על שלשת ימים שבהם יגמור דינו

בעוד  כיון שכבר באר . לפי שזה היה מורה  על המהירות,והיא כפורחתדבר במה שאמר 
  .יה צריך לדבר עוד במהירותלא ה ,שלשת ימים

דשים או וש חושת ימים ולא שלו מי הגיד ליוסף שהיו של,ע"ראבואם תשאל כמו ששאל ה

חו ו לא כ,ר את יוסף במה שפתרייש י שרוח הקודש היה מ,אני אשיבך מילין. שנים

  . כמו שזכרתי,המשער בלבד

  .והודיעו שכבר  ינצל מכל שלשת מיני העונשים שחשב

 ישא פרעה את ראשך : אמר לו, שהיה ירא שמא יכרות פרעה את ראשוןוכנגד הראשו

. שא העו נש מראשך שלא תמותי רוצה לומר יכפר וי',פניו אליך' ישא ה'שא הוא מ לשון יוי

 ולפי שזה לא  .שא את ראשו למעלה וכבודי שיכבד אותו ויישא פרעה את ראשךאו יהיה 

 . אשר אמר לשר האופים כ, לא אמר את ראשך מעליך,היה מור ה על המיתה

 אבל , לא תהיה מגורש מביתך ומארצך, רוצה לומר.והשיבך על כנך : אמרשניוכנגד ה

  . שישיבך על כנך והוא ביתך ונכסיך,בהפך

 ובז ה  .כמשפט הראשון אשר היית משקהו ונתת כוס פרעה בידואמר וכנגד השלישית 

 רוצה  ואשחט את הענבים וכמו שנאמר ,והנה גפן לפניאר לו שזה נרמז במה שאמר יב

 הנ ה אם כן במה  שראה שהיה  נותן הכוס .לומר שישוב  להיות משקה  למלך ומתעסק ביינו

  . שישוב לאומנתו כשהיה,ביד פרעה בא יוסף לפתור לו פתרון טוב

 ולפי .'כי אם זכרתני אתך והזכרתני אל פרעה וגווכמתחזק עוד יוסף כפתרונו אמר 

  :שאמרתי לך שני יעודים

  , שתשוב לביתך ונכסיךדחהא

 .  אתן לך ראיה על שניהם,שא חן וחסד לפניוי שתשוב לאומנותך לפני פרעה ותשניוה

אלא כי אם .  רוצה לומר לא לפני המלך,כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לךאם לראשון 

 כלומר מבית ך  , יהיה לך כל כך מהטוב שתוכל לעשות עמי חסד,ייטב לך מבי תך וממונך

  .ומאשר לך

 כי אם תזכרני אל פרעה , הראיה שתשוב בחן המלך כבתחילה, אמרואם כנגד השני

 ואין לך שתאמר שלא יוכל המלך להוציאני מכאן להיותי  .תוכל להוציאני מן הבית הזה

 ולא הייתי עבד ,גונב גונבתי מארץ העברים כי ,עבד פוטיפר או מפני החטא שחטאתי לו

 עבד ם כן ואיני א.העברים ומצרים אוהבים הם וארץ ,נתפש במלחמה בין האוי בים

לא  , רוצה לומר בבית פ וטיפר, וג ם פה. ולזה איני משועבד כפי הדין, כי אם גנוב,מלחמה
 ומפני זה י וכל  . כי כל מה ש אמרה אשתו כזב ה וא, ששמו אותי בבור, רעעשיתי מאומה

  . אם אתה תזכירני לרוממותו,המלך כפי הדין להוציאני מכאן
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 הגיד , הכתוב  ששר האופים כאשר ראה שטוב פתר יוסף את חלום שר המשקיםוזכר

 , והי ה ירא לספר חלומו, והכתוב הז ה יורה ששר האופים היה  כואב בקרבו.גם הוא חלומו

 והייתה   , אם לא שראה שיוסף טוב פתר  לשר המשקים.בפחדו שיהי ה  פתרונו רע ומר עליו

 שרצה להשוות חלומו .אף אני בחלומי :לו ולכן אמר ,מחשבתו שחלום שניהם אחד היה

 .לשר המשקים

 ולא היה  ,אבל יוסף למה שראה בחלומו שפרעה לא היה אוכל מהמאכל אשר על ראשו

 גזר , ושעוף השמים היה אוכ ל אותו מעל ראשו,םנותן אותו המאכל בידו כשר המשקי

 ימים ת שלש היה להורות גם כן על, עם השריגיםםאומר בפתרונו שהשתוות מספר החלו

 כי ישא , לרעתוה אבל יהי. בחלומו גם כן פרעהר ולכן נזכ,ה פרעל פיגמר דינו עישבהם י

 אמרשה  בעץ במה ראה עניין התליה והנ. ויתלה אותו על העץ,פרעה את ראשו מעליו

  .יפול בתלויי כי זהו מ ה ש,שיאכל העוף את בשרו מעליו

 

יום הולדת   שהיה ,לחלום שלישיביום הה  כי הנ. שכאשר פתר להם כן היה,והעיד הכתוב 
לחנו ונה פרעה  את השרים שישרתו לו על שי ומ,משתה לכל עבדיו עשה ,את פרעה

 מפני כבו ד  , והוצרכו לעבוד ביום ההוא שר המשקים ושר האופים בעצמם.בסעודה

  .המשתה והש מחה ותולדת המלך

יה  במקומ ו  לא מצאו לו  כי המשקה ש ה,ויב וקש הדבר  וימצא שהיה  שר המשקים נקי מעון

 ונתן את הכוס באותו מ שתה על כף , ולכן החזיר אותו לאומנתו על משקהו,ון אשר חטאוע

וה י צ, לפי שנמצא בו וביושב במקומ ו פשע המרדה והבגידה,ואת שר האופים. פרעה

 כי היה המשתה ביום , ושם שר האופים אחר במקומו, כאשר פתר להם יוסף,לתלותו

 ולכן היה עושה אז סעודה לכל אוהביו ונותן להם מתנות כדברי ,תקופת שנת המלך

 . ע"ראבה

 .ח המשער והאומד באופן אחרוואין ספק שהיה יוסף יכול לפתור החלומות ההם כפי הכ

 , ואיך היה  כל כך מתחזק בדעתו שכן יהי ה בה יות  העניין מחומר  האפשר,ואיך צדקו דבריו

דש שיהיה חל וח רוח הקו  ובכ.י הנשפע עליואם לא שיהיה פותר אותם כפי השפע האלה

 וכב ר יתבאר זה  עוד היטב  . היה מד ריך פיו ולשונ ו להגיד עתידות ההם בפ רטיותם,עליו

 . אצל חלומות פרעה

 

 – ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהוואמנם אמרו 
  ולכך הוצרך להיות עוד . וישכחהו אחר כך, שלא זכר אותו באותו יום שיצאי"רשכתב 

מבטחו ול א פנה אל רהבים ושטי   ' אשרי הגבר אשר שם ה' וכמו שנאמר ,אסור שתי שנים

 . 'אזכיר רהב וב בל ליודעי' שנאמר , רהבים  אלו הם המצריים הנקראים רהב',כזב
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 . מוךכ אם תזכרני באשר ייטב לך שתוציאני מכאן ,כי אם זכרתני אתך , פירשן"רמבוה

 שתשאל ממנו שיתן אותי והזכרתני אל פרעה ,לךאו אם תזכרני להיות אתך באשר ייטב 

 .לך לעבודתך

  .לות הכתוביבמואינו נכון 

 בעשות סימן ורושם באחד הדברים באשר ייט ב  כי אם זכרתני אתך , לפרשויותר נכון

 אז תוכל לעשות עמדי חסד שתזכרני  ,כרון בחותמך ובלבושךי לעשותו ולשומו אות ז,לך

חות הטב עיות אשר וכרו ן הוא מהכי ואמר זה לפי שהז.האל פרעה והוצאתני מן הבית הז

עזר בתחבולה להיות לו י ולזה יש לו לה.ואם ישכח מה יש לו לעשות. אין אדם שליט עליו

  .כרוןילז

 

 להגיד שלא שם לו הסימן כמ ו  ,לא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהוואמר הכתוב ש

  . ולכן שכח אותו ולא דבר עליו אל פרעה,שבקש ממנו

 היה ,נתו שלא זכרו בפיו אל פרעהוואם כו.  בלבוישכחהו ,בפהלא זכר  ,ע"ראבוכתב ה

  . והזכרתני אל פרעה כמו שאמר,ראוי שיאמר ולא הזכיר
כי אם  , שהוא חוזר לשתי הבחינות שאמר לו יוסף,ישב אצליי היותר מתאבל פירושו

 ,  ולתת לו כלום מביתולכן אמר שלא זכרו לעשות עמו חסד ,זכרתני אל פרעההו זכרתני

 . וישכחהו מלדבר עליו אל פרעה

 . 'והי' כ השאלה הט"והותרו א
 

 ופה נשלם פירוש הסדר הזה

 .לה לאל על כל יכול אמן סלהיוהתה

 

 


