בראשית

נט

בנה.וכן(ליה,כ"ס אלהבני יעקב שהטו ילו לו אפדן ארם אישעלבנימין
(רמב".)1

י הם
ל"א ואלההטלכים...י מלכותם לאהיתה משתלשלת מאב לבן ,כ
היוממליכיםאנשים 5פה ומשםכפי מהשירצו(אב .).לפני מלך מלך
י י שראל על משה מלך ישראלוכן כתובויהי בישורן מלך (א"ע).
לבנ
יזהב :בת מצרף דהבא  -בתצורףזהב(ת"א).
בת
.
ט
ע
ל
מ

ו* ש ב
פרק ל"ו

ב .והואנער:יוסףהיה מתנהג במדת ענוה לשרת את בני בלההובני
זלפה ,כל שכן שלא התגאה עלאחיובני לאה (כו"ק).

והואנער :משרת (כמו שמות ל"ג ,י"א) ומשרתו יהושע בןנון נער:
את תני בלהה ואת בני ז ל פ ו הומשרת"מ:מת

שאראחיח ,ולא אותם
ל
"
ד
ט
ת
"ומר אמת ומתיא דבה אומר שקר ממשיא דבה שא
,יבא עטף :מביא דבה א
כסיל)וכןבמרגליםויוציאו את דבת הארץ (מ"ב ע"פ הרמב".)1
אלאביהם :לא התנהגיוסף ככל מוציאי דבה ,שכונתם לביש אתמי
ולהבאישריחובעיני זרים ,אבל הוא הביא את הדבה רק אל
שנאמר עלי
ייחפש בדרכיהם וידריכם בדרך הישרה כאב אל בנים (כו"ק על פי
אביהם ,אהגר

אב.).

כךזקנים הוא לו:בי אחרוןהי' לי"א בנים ,אבלבנימין נולד זמן
ג .כי
רב אחרי כן ועד שנולדבנימיןהי' לויוסף בןזקוניםהיתחיל לאוהבו (רשב"ם).
ד .ולאיכלו :יש נמנע מסבת חסרון היכולת והכח ,כמו; "ולאיכול יוסף
להתאפק" (בראשית ,מ"ה ,א') .ויש נמנע מסבת המוסר חהמצוה ,כמו" :לא
יוכלון המצרים לאכול את העברים" (בראשית ,מ"ג ,לקב) וכאןיש לפרזנו באחד
משני האופנים האלה :בגודל שנאתםלוהי' להם בלתי אפשרי לדבר אתודברי
שלום ,או מסבת המותר לאהיו רוצים לדבר אתו אחת בפה ואחת בלב (כו"ק).
ולאיכלו דברו לשלום :לא סבלו את דבורו גם כשהיה מדבר אתם דברי
שלום (על פי וצד"ל).
תמצא שלש פעמים "והנה* כנגד שלש
 .:והנה ...והנה...והנה...י

; , ,

ס-

-

יירט פירושים יתרה

פעמים שתוצרכו לרדת למצרים ולהשתחוות לו (בחי' ,אב).
וגם נצבה .הורה שתחי' ממשלתוקיימת ?מן ארוך וכןהיהכי טמנם מלך
שמונים שנה  -נעשהכן לכל הממלכות הנזכרותבכתבי הקדש g'D .%אב.).
ח .המלך תמלךעלינו אם משל תמשלבנו :האנחנו נשימר מלךאו

יא

אהה תמשל בנו בחוקה? (א"ע).
עלחלמוניו .על"הלום הההאועל השני שנכתב אחר כך (שד"ל) .ע ל
ח ל מ תי 1 1ע ל ד ב ריוי שבאו אותו הן על חלומותיו (המראים על
מחשבותיו הרעות) עלדבריו ,שהוא מספר להם ואת ומתפאר בכך )g~uבחיי).
י
 .ויפפר אלאביוואלאחיו :את החלום הראשון ספרלאחיו בלבד ,ואת
החלוםהשני ספר גםלאביהלפי שראה בו דברים מנוגעים לאביו (רמב"ן,

והי

אב ,.מ"ב).

מה החלום הזה אשר חלמת:י איןזה כי אם רוע לב שתחשוב למלוך

עלינו(ש.
י"א .ויקנאו בו אחיו :נוסף על השנאה מפני שחשדוהו שההא שואף
להתנשאעליהם ,באה הקנאה,מפני שהם חששו שמאיהיה כך (עלפי אב).
י"ג .הלאאחיךרעים בשכם :במקום סכנהשהרגואנשי המקום (רשב"ם).
י מלת *הנני*היא מיותרת ,אלא שהרגיש הסכנה ואמר הנני כגץ
הנני
לעשותרצונך אלך שם (מ"ב פלפיא"ע).
בשכם  1בשדות אשר בסביבות שכם מלד"ר).
י*ד .וישלחהו מעמק
הברון :העיריחרית בהרויעקב לוהע עדהעם*
במו שאמרו חז"ל(ח.).

י :אם תדע(רד*ק,בה"מ).
ט*ז .הגירה נאל

י*ח .ויתנכלו אתו :חשבו אותו לנוכל ומתנקש בנפשם למצאעליהם
עלילה או להחטיאםכדי שיקללנו אביהם אויענישם ה' ,והתורה אמרה ,הבא
להרגך.השכם והרגו(ם).

ירט .בעל ההלבנת ,הם אמרו דרך לעג ואמרו אמצע שוצאהיה ב%

החלומותואין פותר אותם בלעדו (מ"ב).
כ"א .ו-הסע ראובןויצילהוסידם
י לפיכך נתן
 napnאתעיר המקלט
הראשונה (דברים ד' מ"ג) .את בצר במדבר בארץהמישירלמאובני כי הוא
5תח בהצלה תחלה(ח .בה"ם עלפיחז"ל).
כיב .אל ונשפעו דם :ולא אמר דמו ,כלאר ,גםאנכי סכםשנחתיו*יא-ן
אפימקפידעלדמוכח ,אלאאיןלכםלהיותשופכי דם %ה"מ,בחיל*
השולינו אתו אל הבורהזח אשוף בסדתך מקוםשאיןבני אדםמצהיב
וצם,וימותמאליו(.רפאתם).
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כיר .אי
ן בו מים :שאםהיומים לאהיומשליכיםאותו שם ,שאםכן
היומטביעים אותווממיתים אותו בידם ,והם אמרוויד אל תשלחובו (ראובן)
וידנואלתהי בו(יהודה) (רשב"ם).
כיה .ויוצגו לאכל לחם :שלא היה כל י
ה בעיניהם תקלה או מכשב
שימנעם מלקבוע סעודתם -מפני שחשבו את יוסף לרודף ,שכל הקוום להרגו
זכה,כשאין דרך להציל את הנדרף בזולת (ס).
כ"ו .כחה בצע :מה תועלת ,כמו (תהלים ל' ין) מה בצע בדמי (א"ש.
1כסנ 1א ת ד מ :1לאנוכל להתפארבהריגתשונאנו ,אלאעלינו לכסותגאז
דמומפני צעראבינו (על פי אב.).
ג'ז .לכו ונמכרנו :ונשלם לו מדה כנגד מדהשיהי' עבד המהרתria
שניצב להשתררעלינו(ס).
לכו ונמכרנו :ונמסרנו,כמולשופטים ד',כ) וימכרם ה' (אתישראל)ביד
י מה להם לתשעהאחיםבני האדם הגדול במעט ממון זה? (כו"ק).
יבין,כ
כ"ח.ויעברואנשיםמדינים מחרים וימשכוויעלו אתיוסף מן הבור
וימכרו אתיוסףלישמעאלים :מתוךשהיויושבים לאכול לחם -ורחוקיםהיו
קצת מן הבור וממתיניםהיו לישמעאלים  -עברו ,טרם שהישמעאלים באו,
אנשים מדינים דרך שם ,ראו אתיוסף בבור ימשכוהו ומכרוהו המדינים
לישמעאלים (רשב"ם).ואולי על זה אמריוסף",כיגנוב גונבתי מארץ העברים
(על פי צ.ה).ושעפיי שכתוב :צאר מכרתם אתי מצרימהא (בראשית ,מרה,
ד ).יש לומר שגרמתם למכירהזו (רשב"ס).
,
ה
נ
ש
כעשרים כטף :-ערךהזכרמבן חמששניםעדבןעשרים
ויוסףהיהחז
בן שבע עשרהשנה(ח.).
כ"ט .ויקרע אתכגדיו :וביעקב כתוב שמלותיו ,לפי שהוא קרע את כל
בידיו אףהסמוכיםלעורו ,ככתוב (שמות' כ"ב,כ"ו) כיהיא שמלתולערו (בה"מ).
ליב .והשלחו את מתנתהממים:וישלחו בשלח,היסו ,בחרב ,עשו בה
חתיכות כדמותשיניהיוה(אב.).
ל"ג .חיהרעהאכלתהו ,שאילובאולסטים עליו לאהיומניחיםלו את
הנותנת(ח .עלפי בה"ס).
לאה .וימאן להתנחם:לפי הטשם מפני שחשב עצמו כפושע במיתתו
ששלחו בדרךיחיד ולמקוםששונאיםאותו(ריי)* כ א ר ד לא אתנחם אלא
ארד(רפ)ב.ם).
ימאןלהתנחם:מדוע לא אמרלו אחדמבניו ,שיוסף בנו לא נטרףזאו
ההת מצטערעודיותרעלהקלקולהמוסרי שלאחייוסף!(ה)1 .י א מ ר כי
ארד א ל 'בני א
ש אלה ,קבל עליו אבלות לכלימיו,מפני
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סב

שאירעד ,התקלהעלידו ששלה אתיוסףאלאחיולבה"ס.ס).
ליה-ל"ו .ויבך אתואביווהמדינים מכרואותו...לפוטיפר:להורותכי
שעדי דמעות לא ננעלו ,ובכיתו של יעקב הועילה שקנה אותו פוטיפר (צ"ה).
ל"ו .והמדינים מכרו אתו אלטצרים :מדינים וישמעאלים אתד הם
(רשב"ם)9

פרק ל * ה
כיד .הוציאה ותשרף :לאדןאותהיהודהלשריפתגופה ,אלאשישרפולה
רושם עלפניהלסימןשהיאזונה (בה"ט בשם ר"י החסיד).
ב"ה .הכר נא :יהודה אמרלאביו *הכר נא" והנה גם תמר אמרהלו *הכר
נא* (רד"ק בשםב"ר).
פר ק

ל' פ

א .שר הטבחים,רב קטליא -שר ההורגים
הנרצחיםוהאסוריםבביתהסוהר ש( %רשב"ם).
 .1כי אם הלחם אשרהואאוכל:כי לאיוכלוהמצריםלאכול אתהעברים
(ת"א),

לחם(א"ע).

ט.

וחטאתילאלהים :אם גם האדוןלאידעמיה

על ידו נדונים

ולאיוכל לענייני
,הר*

אחטא לאלהים היודע נפתרות (יה"ר).
י"ס .ויהד אפו :ואףעלפיכן לאהרגו,כי בספקהיה הדבראצלו(א"ע).
כ"ג .אין שרבית הסהר ראה אתכל מאומהבירו:לית רבביתאסירי
חזייתסורחןבידיה אין שרביתהסוהר רואה כל חטא בידו(ת"א),ולדעתי

מאומהכמו(דניאלד) אשראין בהםכל מאום,ועל דרךזופירשורבותינו(לעיל
כיב,י*ב)ואל תעש לו מאומה 4-לשון מום וחסרון(כו"ק).

פר ק ם
ב .ויקצף פרעהעלשניסריסיועל שר המשקיםועל שרהאופים :אף
עלפי שלא הם חטאונגדו ,אלא משקה מלך מצרים והאופה (פסוק א')  -קצף על
השרים,כי הם אחראים למעשי פקידיהםהנמוכים (על פיאב( .).ובפסוק ה' הם
ש"כנקראים המשקההיאופה!).
ג .מקום אשר :מלת מקום פשאחריה ויאשר* או וש *...דרכה לבוא

ב ר א שי ת

סג

בסמיכות ,כמו (קהלת א',ז') מקוםשהנחליםהולכים ,או (ויקרא,ו" י"ח) במקום
אשר תשחט העולה (שד"ל).
ה .המשקה והאופה:יתכןשאין מאמרזה באלהודיעמי הםהחולמים רק
יודיע בדרךכלל שראו בחלומותיהםנפילה מדרגתם ,שאינם במעלת שרים' רק
במדרגת משרתיהם,זה נושאעל ראשו סלוזה סוחטענביםעלהכוס,וזה גרם להם
להיות זועפים (כו"ק).
ן אתו :כמוואין פותר אותו (רשב"ם).
ח .ופתראי

ט"ו .מארץהעברים:לפישהודיעיוסף שהוא עברי
באיץישראל,אבל משהרבנו שנאמרעליואישמצרי הצלנו ,משמע שלא גלה להם
שהוא עברי ,לא זכה להקבר בארץ ישראל (על פיח.).
מארץהעברים:כר נקראה ארץכנענגםאז!(ה.).
לפיכך זכה להקבר

פר ק מ * א
א .מהי מקץשנתיםימים:ולאפירש הכתוב תחלת זההחשבוןויתכן
להיותשזה החשבוןליציאת שר המשקיםמבית הסוהר,או לשבתיוסף שם (א"ע).
שנ תי ם י מי מ :שתי שנים שלמות ,כדכתיב (ויקרא כ"ה ,כ"ט) ימים
ההיה גאולתו,וכן (בראשית כ"ד ,נ"ה)ימים אועשיר ,אבל שנתיםבליימיםהיה
משמע מקץ שנהויום אחד,כדכתיב (ויקראי"ב ,ו') בן שנתו ,בתוך השנה קורהו
בן שנתו (רשב"ם) 1 .פ רע ה ח ל ם :היהצריך לומר :ויחלם פרעה ,אכן
הכתוב מוסבעלענין ראשון :קודם חלמו שר המשקים ושרהאופים ,ועכשו חולם
פרעה (על פי אוה"ח) .ע ל הי א  1ר :סמוך ליאור ,כמו (במדבר ,ב ,כ')
ועליו מטה מנשה (רד"ק).

ב .מןהיארעלת שבע פרות:שירדו שם לשתות(ח .עלפי הרשב"ם).
בריאת בשר :שמנות ,כמוועגלון איש בריא מאד לשופטים ג') (ב"ש).
באחר :עמק שבוצמחים (צמחיםהגדליםביחד נקראיםאחים והמקום המגדל
אותפ נקרא אחו) (על פי א"פ).
א
ל
משו
הרשת
בשבלים
שהז
ן .והנה UIWונפלים ...שפחות

אחריתיי

סד

ששט מיבשים יתגרה

עולז 21בקנה אחד ,כמו בטובות,לפי שהשנים הטובות "יו כוי
ן שוותבטובות
והרעות לאהיו שוות לרעה ,אלא כל אחת רעה משלפניה %ה"ט).
ז .ותבלענה השבלים :גד 4השבלים הדקות עד שכסו אתהשבלים
הטובות שנבלעו ונתכסותחתיהן,כמו (במדברד',כ') *ולאיבאו לראות כבלע את
הקדש" (ב"ש)1 .יי ק ץ פ רע ה ו הנ ה ה לו ם  1כי בעוד האדם "2ן
נראה היותו במעשה ממש ,אבלאחרי הקיצו  -והנה חלום (מ"ב ,ע"פ הרשב"ם).
ח .הרטמי :מלשון חרט (וה"מ" נוסף)והואהכלי אהגרבו עדפים רשמים
בגוף קשה ,והושאל השםהזהעלהרחפם ,והדבר ידוע שטרם נתפשטהבעולם
מלאכתהכתיבהבאותות,היורושמים כל הענינים והרעיונות עלידיציורים,
ולכן יקרא חרטום האישהמבין אתהתמונות וההרסים האלה (יש"ר)1 .י ספר
פרעה להם את
חלמוית,ואין פותר אותם לפרעהי
מפני שבחלום הזההיושניחלומ לכן אמר.אותם" (אוה"ח).
ט .אתחטאי :מהשחטאתי למלךומהשחטאתי לאותוהנער שבקשאותי

לזוכרו ושכחתיו (ב"ש).
ה
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י .פרעה קצףע
ו
י
ר
ב
ע
ל
כ
ם
י
ר
צ
מ
ן
כ
ו
:
ל
כ
ן
ו
ש
ל
ב
מלעו
מלכי
מצרים נקראים; ושל פלשתים  -אבימלך; אפילו בימי דוד  -בשנותו את
טעמולפני אבימלך (תהלים ל"ד ,א)ז ה2ל ירושלים מלכי צדק ,ביהושע אדוני
צדק מלך ירושלם (יהושעי' ,א)ובימי דוד  -על דברתיואני מבטיח שתחי')
מלכי צדקבנמלך ירושלים (תהליםק"י ,ד) ח2ל עמלק אגג1בימי סשה -וירום
משגג מלכוובימי שאול  -אגג מלך עמלק (רשב"ם).
אתי ואת שר האפים :אמר "שתי* פעםשנית (א"ע).
*
ו
ת
ו
ל
א
ב
ט*ז .בלעדי :אףעלפי שאמרת " 1ופותר אין או  -אנייחיד
ספק
מ מ הימה % -ףחיב שז
ב4עה(ס) .צ ר בטד .אל הים יענ ה"-
יעשה שאענהבפתרוני אתשלום פר
כ"א .ומראיהן :מראה כל אחת מהן(א-ע).
כ"י .אשר האלהים עשההגיד לפרעה :מהשעתיד לעשותהגיד לפרעה
(רשב"ם ע"פ ת"א).

כ"ז .יהיו שבעשני

_:
רעב בעבור שהשבע בארץ מצריםאיננו חדח2

גדול -כיהיא כגן ה' -הזכיר תחלה פתרון הרעות,כי הוא החדש ותועלת
החלום,כי ה' ברחמיו הראה לפרעה הרעב להחיות לפליטה גדולה וזהו טעם
ותחלינה שבע שני הרעב לבא כ א ש ר א מ ר י  1ס ף --5כי לא נודע
דברי רק בשנות הרעב (רמב".)1
כ"ט .שבעגרולבבלארץנשרים":שבעיהיהבארץמצרים לבד,והרעב
גם מחוץ לארץמצרים (ראה פסוק ג*ג ,נ*ד) (עלפיאב.).

ברא שי ת

סה

בכל ארץמצרים:ולאגמקומותהסמוכיםלנילוס לבד(אב.).
לא .אחריכן :גםאחריעבורהרעב ,תשארהארץחתרהכלכך ,שלא תשוב
על נקלהלאיתנההראשון(אב.).
ל"צ .ועל השנותהחלום...וחלומותיו שליוסף אףעלפי שנשנו באלומות
ובכוכבים לאנתקיימו מהר,מפני שלאהיובלילה אחד (עלפי הדשב"ם).
לעג .נבון וחכם:נבון -שידע לנהל עם ארץמצרים לחםלפי הטףמידו
ולתת להםכדי חיותם,וימכור המותר לארצות האחרות לאסוף עהטר וממון
לפרש;;  1ח כ ם:שידעלקיים לתבואה שלא תרקב שיערב עם כלמין דבר
המקיים אותו בטבעו (דמב" .)1א ת כל א כל- :אין פרוש כל הכל
שקבץכל אשריכול (-א"ע)- .
כיהיומתים ברעב,וכןכל הארץבאו ,רקטעמו
לאד .יעשה פרעהויפקרפקירים :יעשה פרעה שזההנבון והחכם יפקד
פקידים (על פיס .).ע ש ה פרע ה הוא בעצמו ,וממנו יראווכןיעשו
אחרים,כיאחרי שפרוף;יתן החומש מתבואותביתויעשוכולםכמיהו (צ"ה).
ל"ה .ויקבצו...ויצברו1הפקידים(א"ע)1 .י ק ב צו1 ...י צ ב ר...1
מיאה מ"ח ,מ"ט) ,תחלה קבץיוסףאוכל שדה כלעירועירונתןאותובתוךהעיר,
ואחר כך לקח מכלעירועיר אתהיותר מצהרך בני העירויצבור אצתו באסמיו
לצורך הנכריםבני ארצות אחרות (כו"ק).
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ב"ה .ויצאיוטףעל ארץמצרים :יוסףשליטעל
ויצאיוסף כשליט על ארץ מצרים (ת"א).
ב"ו .ויעברבכל ארץמצרים :לדעתשדותיה,כדילעיצות אתכלההכנות
הדרדקות (על פי אוה"ח).
מ"ט .אין ממפר :לאהיהעוד מספר נקרא בשם בשפןשיצויר בנפש(ס).
נ .אסנת :אמרו במדרש כי בת דינה היתה משכם ,וגדלה בביתו של
פוטיפרע,וכך דרשו חזאל -כל המגדליתום בתוךביתו מעלהעליוהכתובכאילו

י

י

ילדו~חיק.

ינשניאלהים אתכלעמלי ואתכלביתאבי :הוא רצה ששם
נ"א .כ
בנויזכירלו,כיהוא עלל לשכוח אתביתאביו,ולכן קראלו בשם מנשה (עלפי
המלבי"ס).

י :שהיתהלי בתחלה ארץעניי (רד"ק);היה קורא מצרים
נ"ב .בארץעני
ארץעניי עם כל מעלתו שמה,להיות נפרדמאביו ומהארץ הקדותה(אב.).
נ"ד .בכל הארצות :סביבות מלכות מצרים (א"ע).
נ"ה .ותרעבכל ארץתצרים:אחרי שהמצרים מכרו אתלהמםלנכרים
לחמדת הממון ,ומפני שתשבו שגם בשנה הבאהיהיה שבע (פל פיאב.).

סו

,1ק1ט פירושים (תורח

פ רק מ"כ
ב .ונחיהולאנמות :אףעלפי שלאיהיהלשובע,לאנמותברעב (ע*פס.).
ג .וירדואחייוסף עשרה:כי לאהי' המשביר מוכר לשום קונה אלא
בעד בית אהד ולא בעד רבים פן יעשה בו סחורה ,כמו שהוא המנהגבשני
רעב (ם).
ד .פןיקראנו אסון:כי גם לאמוולאחיו קרא אסון בדרך (יש"ך).
שהם
ה .ויבאובניישראל...כיהיה הרעב בארץכנען :אףעלפי היו
בני ישראל ,אנשיםנכבדים וחשובים ,הוכרחו לרדת לארץ מצרים עם שארבני
כנען,מפני שהיה רעב בארץכנען (עלפי יש"ר).
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השודדים שרבו
בתוךהבאים:שהיוהולכים שםחבורותיח כדי
אזמפני הרעב(ס.).
ז .ויכרם :בתחלה הכיר שהם אחיו (אבל לא כל אחד ואחד) ,ואחר כך
המתכל בכל אחדוהכיהו -זהו(ח)ויכריוסף אתאחיו(א"ע).
ויתנכראליהם:כי פחדאולייכירוהו הם ,ושנה אתעצמו כענין שבשמר
באשת ירבעם (מ"אי"ד ב')קומי נא והשתניתולאידעוכי את טסתירבעם ,וכתוב
שם (פסוק ה')והיא מתנכרה-,או שהתנכר להם בדברים ודבר אתם קשות(בחיי).
ט .מרגלים אתם :לכןהעליל עליהםכי הם מרגלים ,מפני שפחד שמא
יחקרומי המחסל ויתברר להםכייוסף הוא ,ועכשויפחדולחקויוכדי לא לחזק את
הדהוד שהם מרגלים(כ"י).
מרגלים אתם:כיון שהוא לא שאל אלאמאין באתם,היה להם להשיב מארץ
כנען בלבד,זהםושסיפו ששבור אוכל*,כאלו שהם שולליםענין אחר ,לכן מצא
בדבריהם מקום להעליל עליהם (כו"ק) .מ רגלים א תם -זוהי אומנותכם,
ועכשו  -לראות את ערות הארץ באתם (עלפי אב.).
י
 .ועבדיך באו לשבור אוכל  :ולא לראות את ערות הארץ(אב.).
:
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יא .כלנובניאיש אחר
ואין מדרך האב לשים בסכנה כלבניו(מ"ב
פלפי אב.).
י*ב .לאכיערות הארץ באתם לראות ואינכםבניאיש אחד,כירקיק
4שאשיהיולאיש אחד עשרהבנים (עלפיאב.).
יג .ויאמרושנים עשרעבדיךאחים אנחנו :לחזק דבריהם אמרוכי
בעצםשנים עשראחים הםבניאיש אחד (עלפי אב.).
יד .הוא אשרדברתיאליכם לאמרמרגלים אתם כי אדרבה ,לעסק
הריגת הברחלהיותאחיםיחדיוכדי שלא יגלה איש על חברה וגם שהקטןאיננו
אתכםזהו סימןלריגוללמישעדיין לא נסהב"ה (עלפיאב.).
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הוא אשרדברתיאלכם לאמרמרגלים חתם 1כיאחיכםהקטןהיהבהגאי

כאןאתכם ואתם שלחתם
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ט"ו .בזאתתבחנו...כי אם בבאאחיכם הקטן חנה:ואני אחקורעליו

להגיד מה שראההטמע(כ"י).

אם ראוהו כבר במקום הזה (בה"ס).

כ

 a%תןט:משיחץכתחחלפפשטחפ *חנטט4

ולא תסותו :ברעב (אוה"ע).ויע ש  1כן
י
ויעשו כן למדך שכולם מסרו את עצמםואמרולו
יהננוכפנובידיך ,קח
מי שתרצה ויקח מאתם אתשמעון(בחיי).
 .אב,),
אמרו לעשוהכן(ה

1

-

כאא .אבלאדומים אנחנו ,אם גםאיןבנוהעון שאנומרגלים ,אבליש
בנועוןשאנואשמיםבו במהשעשינולאחינו (עלפיכו"ק) .אבל א ש מי ם
אנ ח נז ,כאיטר ראושהאישאדיני הארץ נכמרורחמיועלבני ביתם וטפם,
לנואתםלכווהביאו שבררעבוןבתינמטן אףעלפישוהםאנשיםזריםלו ,והם לא
התחננולפניו  -נזכרו שהם לא רחמו על אחיהם בהתחנן אליהם,ההצדיקו
עליהם אתהדין (עלפיע.).
בהתחננואלינוולאשמענו:והיינואכזריםנגדאחינו 1אעפ"י שחשבנוהו
לרודףהיהלנו לרחם בהתחננו,וכנגד מדתאכזריותנו מתאכזרנגדנו"
תהאיש(.%
חשבו אתהאכזריותלעוןגדוליותרמהמכירה(רמב"ן).
כ"ב .הלאאמרתילכם אל תחטאובילד :שלא היהמתכוון להמיתכם,
בשעשע מה שעשה כאשר חשבתם ,אבלהיומעשיו בנמטר האילד,בלתיפיעל
לתכלית מכוונתו וגם ד מ  1הנה נדרש -אין החטא הנדרש
עכשואכזריות בלבד ,כאשר השבתם ,אבל גם דמו נדובר ,שחטאתם לשפוך דם
נקי שלא סי' בן מות כאשר תשבתם' והנהבלי ספק מת בעבדותו(ס).
כ"ה .ולהשיבכמפיהם :לאיפול לשון רבים על הכסף אבל יצולעל
המטבעות(ם).

כ"ו .וישאו את שברםעלהמריהםוילכורהטם שלא נתעכבו אלא
שעורשנשאו שברםותיכף השו(אוה"ח).
,
:
כ"ח .מה זאת עשהאלהיםלנו
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אדם תסלףדרכוועל ה'יזעףלבו(כהטליי*טג') (ב"ש).
כ"ט .את כל הקרות אתם :וביהושע (ב ,כ"ג) כתוב ויספרולו אתכל
המוצאות אותם  -הקורות הם דברים בלתי צפויים ,והמוצאות הם דברים
חמתהוויםבנחגג שבעולםומשועריםלפני בואם (פלפי טד"ו).
ף אמרובחתךאקשן חת
לרב .האחדאיננווהקטןהיוד אתאבינו:ייוס
אבינוהיום והאחדאיננו(כ"י).
י שלא מצאנו שאמר להם טפף כן,
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יקשט פירושיפ (שרת

פעמים מקצרהסתובבספהר %ה.פן עלפי הרפב"ן)*
,
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לחה .וחנהא"צצרורכפפובדוקו :ולאבפי שקו,אובפי
כ
צוהיוסף שלאחדישימוכספו בפי אמתחתו ,ולאחרים באמצע האמתחת 1
בתחתיתה,כי אםישימו כספםבפי אמתחת כולם ,הנה בלקחם מספוא לחמוריהם
יראו וחטובו למצריםלהשיבהכסף ,אבלבעבור אחד לאישובו (פלפי הרד"ק).
ל"ו .עליהי
וכלנה :כל הצרותהאלו (א"ע).

ל"ז .אתשניבניתמית :העניש לא"ש.אין לפרש "תמית* -שימיתם
בידים,אבלפירפרו :תחשוב אותםכמתים,לבליהורישם בנחלת.אבותם(כו"ק).
תנה אתועל*ריואניושחיבנואליך:אלי ,להיותו נקיוברמעוןיוסקו
ה"ה בטוח ,כי לאיארעלו דברבלתיהוגן(אוה"ח).
רק
,
ו
לפח .לאירץפניעמכםי לא קבליעקבוברי כיהואטען שאין לירה
מפני הא"?אדוני הארץ ,וטענתיעקבהיתה מפני סכנת הדרך ,ואיךיערבנו
רוהבן שלאיקרנואסון?(יש"ר).
פ רק מ*נ
ב 4ונהי כאשרכלו :לאכלו ממש ,אלא שלא נשאר מהשבר רק מעט ,שאם
כלו מנה?  -אםכן מה אכלוהנשים ההטף משעה שהלכוהגדולים עד
אתהאומי
שובם ממצרים(שד"ר).
ז .ושאל שאל האיש :הוצרכולשנות סמה שהיה אמיתת הענין ,כדי
להתנצל מתרעומתאביהם(אב.).
יצא .קחו מזמרת הארץבכליכם מעפצרי :כי אמנם המנחה אשר
תובל לא"? נבהל להון יצטרך שתהי' רבת הכמות להשביע עין הכלי ,ומזה
המיןהיתה מנחתיעקב לעשו 1אבל כאשריובילוהלנדיב ,אהגר כסף לא יחשוש
ראוי שתהיה מעט ,אבלתהי' דבר נבהר מהדבריםהנמצאיםעל מעט והםבהיכלי
מלקו ומזההמין היתה המנחה הזאתליוסף(ס).
יעד .אתאחיכם אחר :אתשמעון ,ונראה שלא המת  11ybtרצוי-אביו
בעבור דגר שכפ וצן לאהזכירו בשמו (על פי הרפב*ס.
י*ח .היצ
ב באמתחותנו :ולא אמרו המושב,כיהיה הדברבעיניהם לפלא
שב הכסף מעצמו באמתחותיהם (יש"ר).
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וגם
יוימותו כלם
אתקסח.מהרינועםאמתחותיהם ,נוכל לשלוח.לבתינו ב
ברעב (רפל

יקחת
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כ .כי :.לשון בקשה והטעם:יש
הבי מה שתרצה ותשמעני (א"ע).
כ"א .ויחי כי באנו אל המלון :רמזו בזה שאילו לאהיו
רחוקים כלכךהיוחוזרים למצרים כדי להחוירמיד את הכסף (על פי צ"ה).
אמתחתו;שינוואמרוכי כולם מצאו במלון את כספק
והנה כסףאישבפי
בפי אמתחותיהם,כדי שלאיאשימו את האחד שמצא שלאחזרלמצריםלהשיב את
הכסף ,וכולם לאיבלולחזור,כיעליהםהיהלהביא אח האוכללביתם (עלפיע.ש
וגם מפני שאמריוסף לאהראופניבלתיאחיכם אתכם (עלפי ב41ק).
כספנובכחטקלו :באותןהמטבעותעצמן(ס).

כ"ו .וישחחולוארצה .ובנהנתקייםהחלוםהראשוןכיעתההיהעמםגם

בנימין(יש"ר).

כ"ז .השלוםאביכם הזקן :שם העצם ~לום) תחת שם התואר (שלם)והיא
דרך קצרה,כאלו אמר השלוםלאביכם (פלפיא"ע).
השלוםאביכם הזקן :אםאיננו בכעסעליעל לקיחתבנימין1הע  1ד נו
חי האםהוא עודנובריא וחזק בגופו (נצי"ב) .ה ש ל  1ם א בי כ ם
י
הז קן  -העו דנ  1חי ? בשעת השאלה הראשונה נפל פחד בלבו של
יוסף ,שמא מתאביו ,והואמוסיף את השאלה :העודנוחי ?(ה).
ל .ויבקש לבכות :ויבקש מקום לבכות שלא יראתואחיו בוכה (יש"ר).
ל"ג .הככר כבכרתו :בכורוצעיר הם לפעמים שמות מחלטים (הבכור
לכלם והצעיר מכלם)ולפעמים שמותיחסיים (האחשנולדלפניהשני ,נקראביחס
אליו "בכור*חהשניביחס לשרטון "1צעיר*) ופה הם במובןהיחסי (כו"ק)
י
ל"ד .ותרס משאת בנימין ,לראות אםיקנאובו(ס) .מ מ ש א ת
מדורון כל אחד מהם (א"ע).

כל מ-
פר ק

מ *ד

א .כאשריוכלון שאת יותרמהמגיעלהםבכסףאהגרהביאולו (רמב*0י
יאמתחתו :לדעתם (רמב" 1)1שלא בידיעתם,
א .ושים כסףאישבפי
ועשהזאתמפני שחשש שמאיחשבואחיו שבנימין באמת גנב אתהגביע ,כמו
שרחלאמוגנבה אתהתרפיםמאביה,וכהוום כךצוה יוסף לשים את הכסף איש
גפי אמתחתו,ובנהיכירוהאחים ,שלאמרשעתו שלבנימין ובאשמתו נמצאהגביע,
כי אם בעלילת האדון - ,ואם יחמלועליו וישתדלו להוציאו מעבודתו ,ידע שהם
בעלי תשובה ,ואם יעזבוהו לעבד סימן שהם עדיין שונאים אתבני רחל

געלפיאב.).

זג

ייקוט פירושים ותורה

ב .תשיםבפי אמתחת הקטן :לראות איך ימסרו נפשם עליוכדי

להצילו (ם).

אשר עבר :מיותר,ויתכן אשר דבר עםבנימין,כיבודאי לא רצה לצערו,
חץדבר נעשה בידיעתו שלבנימין (עלפי ו.ו":ק).
ג .המקר אור :האיה כמו (ש"אי"ד כ"ט) ראו נאכי ארועיני ,וכמו
~מדבר כ"ד ,ה) מה סבו אהליך יעקב (רשב"ם).
המה וחמריהם :לא כמו שהם חשבו שיקחו אותם לעבדים וחמוריהם ופר
פיאב.).
ד .והשגתם ואמרתאליהם:ילאירדוף אחריהם בצעקות כמואחרי
גנבים ,אלאכאחזרישיגם ,יאמר אליהם  -ורק אליהם (על פי אב ).ל מ ה
 9ל מ ת ם ר ע ה ת ח ת טוב ה ,מכאן שגדולעוון כפית טובה מעוון
גניבה ,שלא אמר למה גנבתם (מ"ב).
ן
כ
ה .הלא זה אשר ישתהאדני  :לאהזכיר להםהגביע ,אבל דבר אתם
כאי
וידוע שהם לקחוהגביע ,והם ענו לו כאלואינם יודעים מה הוא מבקש
ואיך נגנב מביתאדניך כסףאו זהב (רמב"ן).
והוא נחשינחשבו:יש מפרשים ישאללמנחשים בעבורו מי לקחו,
או פרושו -יחשוב אבידתהגביע לנחש וע לעצמו שאבד ממנוהכלי שהיה
שותה בו (רד"ק) 1 .הו א נ ח ש נ ח ש ב  ,1ולכןהוא יקר לון אף על
פי שהוא רק מכסף (על פי ע.).
י
ת
ק
ז
ח
ב
אתם
,
י
ל
צ
א
 .פרבריכםכןהוא:...
אנשיאמונים
אבלמי שימצא
הגביע אתו אבד את חזקתו  -הוא לבדויהיהלי עבד ,ואתם תהיונקיים (פ.).
י"ב .וימצאהגביע :אבל בכסף הנמצא לא היתה שוםעלילה,כייש לומד
חין דרך סוחרים להביא כסף בצמצום(ח.).
י"ג .ויקרעו וסמלתם :על שגוסי ליעקב שקרע שמלותיו נענשו שקרעו
שמלתם (בה"ט).
ט"ו .ומה נצמדק :מעתה ,כשנמצאהגביע באמתחת
איןעוד מקום
"
י
מ
י
נ
ב
לקל וחומר האמוני בדבריהם (פסוק ח' -הןכסף ,)...כיבנימין לאהיה
מהמחזירים את הכסף (אוה"ח) .גם אנחנו גם א ש ר נם צ א
י ביאין הבדל בינינו הס 2כל כך נקי מחטא זה
ה ג בי ע בי דו
כמו כולנו נעל פי ען,

י

י

