
 

= נהר  היאור= על שפת היאור.  על היאור= בסוף.  מקץ)א( 

 הנילוס.

 = בעשבים שבאגם. באחו= שמינות.  בשר בריאות)ב( 

 סוף השינה[-= ויתעורר ]קץ ויקץ)ד( 

= עם מעט  שדופות קדים= גרגירים קטנים.  דקות)ו( 

גרגירים, רוח מזרחית העיפה את הגרגירים ]ופרצת ימה 

 וקדמה...[

= הכל יכול להיות בחלום ]חלק מהילדים  ותבלענה)ז( 

=  והנה חלוםהסבירו שהסתירו, כמו שהרב נחום לימד בגן[. 

 היה כ"כ מוחשי, רק כשהתעורר ראה שזה חלום.

 חרטומי = ליבו דפק )כפעמון(, מהתרגשות. ותפעם רוחו)ח( 

= אומרים מה יהיה בעתיד, וזה שטויות, וכדי שיאמינו להם 

ואין פותר מחזיקים עצם מת ועוצמים עיניים )טומי = עצם(. 

בנות יוולדו וימותו  7= פוטרים אך לא לפרעה ) אותם לפרעה

 1מדינות( 7/ 

 2= החטאים שלי. את חטאי)ט( 

 = כעס ]כמו קצף, שהכל רועש וגועש[. קצף)י( 

 = פתרון המתאים לחלומו. איש כפתרון חלומו)יא( 

 ]מעבר הנהר[ 3= יהודי עברי= צעיר.  נער)יב( 

 שיש לה כן[. ה= בסיסי, מעמדי ]כמו מנור על כני)יג( 

 = ויסתפר. ויגלח = ויזרזוהו לצאת. ויריצוהו)יד( 

 = תבין את החלום. תשמע חלום)טו( 

את החלום,  = בלי אני. לא צריך אותי כדי לפתור בלעדי)טז( 

= יענה תשובה לשאלת פתרון  אלוקים יענהאני רק שליח. 

מקווה אני שזה  –= אומר יוסף  את שלום פרעההחלום. 

 .יהיה לטובתך ]לא היה ברור כ"כ[

 

ּלֹות  )יט( ר . 4כחושות –דַּ שָּ ּקֹות בָּ רק קצת בשר )שפ"ח,  –וְרַּ

רֹעַּ ולא ריקות(.  יִם לָּ ל ֶאֶרץ ִמְצרַּ ֵהנָּה ְבכָּ ִאיִתי כָּ  .5ֹלא רָּ

 יבשות, כמו צנים של לחם. –ְצנֻמֹות  )כג(

ד הּוא  )כה( ְרעֹה ֶאחָּ החלומות של פרעה נחשבים  –ֲחלֹום פַּ

ֱאֹלִהים עֶֹשה . 6כמו חלום אחד )כי הפתרון אחד( ֵאת ֲאֶשר הָּ

ְרעֹה ו מה הוא מתחיל ד' מרחם על פרעה ומגלה ל – ִהִגיד ְלפַּ

 לעשות.

                                                 
1
פרעה לא קיבל את דבריהם? הרגיש שזה משהו יותר גדול / כי הוא מלך  

 וזה צריך להיות משהו שקשור לכל העם[.
2
רצה לרמוז על חטא שר  –למה לא אמר את החטא שלי? אחד הילדים  

 רצה לרמוז על שחטא ליוסף. –האופים. ראיתי פירוש 
3
ן אמר שהוא לא מתאים כי הוא לא רצה שיהיה משנה למלך וכדומה, ולכ 

יות ם, לא יודע את שפתינו(, ועבד. כפ, ויהודי )שנואים על המצריצעיר

 טובה.
4
יפור פרעה משנה בפרטים קטנים חסרי משמעות. אחד הילדים סיפר ס 

 פעמיים, וראינו שגם הוא שינה בפרטים בכל פעם שסיפר.
5
כאן פרעה מוסיף דברים שהוא חשב, לעומת תחילת הפרק שם כתוב רק  

 מה שפרעה ראה )רשב"ם כ"א(
6
 אחד מהילדים הוכיח ממה שכתוב "ויחלום שנית" שאלו שני חלומות. 

ר  )כח( בָּ דָּ  .7הדבר הזה שיהיה רעב –הּוא הַּ

יִם  )כט( ל ֶאֶרץ ִמְצרָּ ע גָּדֹול ְבכָּ בָּ דווקא במצרים, משא"כ  – שָּ

 הרעב שהיה בכל הארצות שמסביב )אורה"ח(.

ָשָבעְונ  ואז יבואו.  –ְוָקמּו  )ל( יגמר כל האוכל הרב  –ְשכַּח ָכל הַּ

ָלה ָהָרָעב ֶאת ָהָאֶרץ. 8 שהיה את האנשים שגרים בארץ,  – ְוכ 

  שימותו.

ָשָבע ָבָאֶרץ  )לא( ע הַּ יהיה כזה רעב, שכלל לא יזכרו  –ְוֹלא י ָּודַּ

י ָכֵבדשהיה שבע.   קשה. – כ 

ָשנֹות )לב(  ל ה  ָדָבר שיחזור )ולא על שניים(.  –ְועַּ י נָכֹון הַּ  –כ 

 הדבר מוכן.

ְרעֹה ג(ל) ָתה יֵֶרא פַּ יש נָבֹון ְוָחָכם יבין, יחשוב. –יראה  – 9ְועַּ  א 

לא סתם חכם, רואה משהו קטן ומבין לפי זה מה צריך  –

יֵתהּו  לעשות.   ישים אותו, ימנה. –ו יש 

ְרעֹה (לד) ים  מה שאומר לו, – יֲַּעֶשה פַּ ד  ויגיד  –ְויְַּפֵקד ְפק 

ל ָהָאֶרץ לאחראי הראשי שימנה ממונים נוספים.  אנשי  –עַּ

י ם הארץ.  ְצרַּ ֵמש ֶאת ֶאֶרץ מ  י הארץ )שהרי ויזרז את אנש –ְוח 

  הם לא יודעים שיהיה רעב ועלולים להתעצל(

ת יַּד ויאספו אוכל.  –ְוי ְצְברּו ָבר ויאספו.  –ְוי ְקְבצּו  (לה) חַּ תַּ

ְרעֹה  אֶֹכל ברשותו של פרעה, האוצרות ששייכים לפרעה.  –פַּ

ים  ישמרו אותם  – ְוָשָמרּויאספו אוכל בכל עיר ועיר.  –ֶבָער 

 שם.

ָקדֹון ָלָאֶרץ ְוָהיָ  (לו)  שמור בשביל אנשי הארץ. –ה ָהאֶֹכל ְלפ 

 

ָדָבר  )לז( ב הַּ י יטַּ  פתרון החלום מצא חן. –וַּ

האם נצליח למצוא כזה ]ה' התמיהה, למדנו  –ֲהנ ְמָצא ָכזֶה  )לח(

 רש"י[

י  )מ( ל ֵבית  ְהיֶה עַּ ָתה ת  ק  –אַּ יָך י שַּ ל פ  אחראי על הארמון שלי. ְועַּ

י  מ  ֶמָך  –ָכל עַּ ל מ  ֵסא ֶאגְדַּ כ  ק הַּ ועל פי פקודתך יתפרנס כל עמי. רַּ

 רק המלכות תשאר שלי. –

ְצָרי ם  )מא( ל ָכל ֶאֶרץ מ  י אְֹתָך עַּ ת  )ראה בעיני השכל(  –ְרֵאה נָתַּ

 תבין איזה תפקיד חשוב נתתי לך.  –

גְֵדי ֵשש  )מב( וד )לבנים(. וַּיֶָשם ְרב ד בגדי פשתן מיוחדים מא –ב 

זָָהב   ענק, שרשרת זהב.  –הַּ

ְשנֶה  )מג( מ  ְרֶכֶבת הַּ יְַּרֵכב אֹתֹו ְבמ  במרכבה של המשנה למלך.  –וַּ

י ְקְראּו ְלָפנָיו ַאְבֵרְך אתה אב למלך )רייכא =  –כולם קראו לו  – וַּ

 מלך(, אתה העוזר של המלך )הזכרנו אב בחכמה ורך בשנים(. 

                                                 
7
 7אר שיהיו שני רעב, ובכ"ו ב 7הזכרנו שבפסוק כ"ז באר נחלום שיהיו  

שנים ולא אמר שובע. כי הדגש הוא על הרעב: ד' מרחם על פרעה ומגלה לו 

 שיהיה רעב. 
8
בפשטות לרמב"ן ולרשב"ם אין הבדל בין "ונשכח", ו"ולא יודע", אך  

לרש"י יש הבדל, לא ברור מה הוא. כתבתי לענ"ד, ועגו"א. נראה לי שלא 

 הבינו כל כך.
9
שמו? ענה אחד הילדים: גם בימי יציאת שאלתי: איך יוסף קורא למלך ב 

מצרים נקרא מלך מצרים פרעה, מכאן שהיה לפרעה שם אחר, ופרעה זה 

 כינוי, כמו מלך )מובא ברשב"ם(

 

 

 

file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bיט%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bיט%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bכג%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bכג%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bכה%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bכה%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bכח%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bכח%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bכט%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bכט%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bל%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bל%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bלא%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bלא%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bלז%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bלז%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bלח%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bלח%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bמ%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bמ%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bמא%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bמא%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bמב%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bמב%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bמג%7d!
file:///C:/תורת%20אמת%20-%20301/Temp/his_temp_1_2.htm%23בראשית%20פרק-מא-%7bמג%7d!


ְרעֹה  )מד( ְלָעֶדיָך  –ֲאנ י פַּ  –אני המלך, שחייבים לשמוע לי. ּוב 

גְלֹו  יש ֶאת יָדֹו ְוֶאת רַּ ים א  כלומר אתה  –בלי רשותך. ֹלא יָר 

אחראי על כולם, ואפילו לו יצוייר שתגיד למישהו שלא יזיז את 

 ידו הוא יהיה חייב לשמוע לך. 

ְענֵחַּ צָ  )מה( פותר הנסתרות )כמו 'צפון' בליל הסדר(.  –ְפנַּת פַּ

ע  י ֶפרַּ המושל בעיר שנקראת  –. כֵֹהן אֹן 10פוטיפר –בַּת פֹוט 

 און. 

ים ָשנָה )מו( יְַּעבֹר ְבָכל ֶאֶרץ  – ְויֹוֵסף ֶבן ְשֹלש  )ואינו נער( וַּ

ְצָרי ם  מינה ממונים ודאג להקמת מחסנים וכו', ולא הלך לנוח  –מ 

 ולא חיפש כבוד. 

עַּש ָהָאֶרץ  )מז( ָשָבע ויעשו אנשי הארץ.  –וַּתַּ ע ְשנֵי הַּ ְבֶשבַּ

ים  ְקָמצ  קבוצות קטנות של תבואה, עוד קצת ועוד קצת עד  –ל 

 11שנהיה המון.

י ְקבֹץ  )מח(  ים  –וַּ י ֶתן אֶֹכל ֶבָער  האוכל בתוך שם את  –ויאסוף. וַּ

 הערים )מה שהיה בסביבות העיר(.

י ְצבֹר  )מט(  ְספֹר  –ויאסוף. ָבר  –וַּ ל ל  י ָחדַּ מי  –תבואה. כ 

 שירצה לספור יספיק לספור.

 לפני. –ְבֶטֶרם   )נ(

נ י  )נא(  י נַּשַּ ים –כ  י  השכיח. ֱאֹלה  י ְוֵאת ָכל ֵבית ָאב   –ֶאת ָכל ֲעָמל 

יוסף מצטער על שהתרחק מכל מה שעשה בהיותו בבית אביו, 

ושהתרחק ממשפחתו ושוכח אותם )ע"פ המלבי"ם, התקשתי 

 להסביר(. 

ים   )נב( נ י ֱאֹלה  ְפרַּ מצרים,  –זיכה אותי בילדים. ְבֶאֶרץ ָענְי י  –ה 

 בלי משפחתו.  –כי יוסף עני 

ְכֶלינָה   )נג(  ויגמרו. )תכלה שנה וקללותיה, תחל...(.  –וַּת 

ֶלינָה  )נד( י ם ָהיָה ָלֶחם  –וְַּתח  ְצרַּ מה  –ויתחילו. ּוְבָכל ֶאֶרץ מ 

 שאצרו המצרים לעצמם.

י ם  )נה( ְצרַּ ב ָכל ֶאֶרץ מ  ְרעַּ סתירה? אלא שהתקלקל להם כל  –וַּת 

 רק את יוסף מעניין באמת מהעולם. –התבואה. ְלכּו ֶאל יֹוֵסף 

י   )נו(  ח יֹוֵסף ֶאת ָכל ֲאֶשר ָבֶהם וַּ את כל האוצרות שיש  –ְפתַּ

 וימכור.  –בהם תבואה. וַּי ְשבֹר 

לקנות. כ י  –כל אנשי הארץ. לשבור אל יוסף  -ְוָכל ָהָאֶרץ   )נז(

כבד הרעב בכל הארצות שמסביב  – 12ָחזַּק ָהָרָעב ְבָכל ָהָאֶרץ

 למצרים.

 

יְַּרא יֲַּעקֹב  )א( הבין. כי ראה כנעניים מגיעים ממצרים. ֶשֶבר  –וַּ

ְתָראּו קניה ומכירה של תבואה. לָ  – למה אתם עדיין פה,  –ָמה ת 

 אתכם. רואהלמה אני עדיין 

ע"מ להשיבו  –ירדו בתור אחי יוסף  –וַּיְֵרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף  )ג(

 ממצרים.

                                                 
10
פרעה נתן ליוסף דווקא את בת פוטיפר, כדי להראות לכולם שהוא לא  

 עבד, שהרי אם היה עבד לא היה מתחתן עם הבת של האדון שלו.
11
יקרא ב:ב על פעולת הקמיצה של הכהן. והבאנו את הפסוק הבאנו פסוק בו 

 מגיעים להרבה. –שע"י לימוד קצת ועוד קצת  –"וקובץ על יד ירבה" 
12
שמנו ליבנו לחזרה המרובה על הרעב, והסברנו שהתורה מלמדת אותנו  

 כמה הרעב היה גדול.

שמא יקרה לו אסון בדרך, והוא יחיד  –ֶפן י ְקָרֶאּנּו ָאסֹון  )ד(

 (.03לאימו )חישבנו שהוא בערך בן 

ים   )ה( ָבא  בתוך כל הבאים למצרים, שלא יהיו  –ל ְשבֹר ְבתֹוְך הַּ

 כולם יחד ויגרמו לחשד, נכנסו בעשרה פתחים.

ְשב    )ו( מַּ ם ָהָאֶרץ הּוא הַּ מי שבא מחוץ למצרים חייב  –יר ְלָכל עַּ

 לעבור דרך יוסף, והוא מחליט האם וכמה יקבל.

ֵרם  )ז( יַּכ  יְַּרא יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו וַּ מאוד רצה להתגלות, אבל רצה  –וַּ

י ְתנֵַּכר ֲאֵליֶהם   דיבר כאיש נכרי.  –שישובו בתשובה שלמה. וַּ

ֻרהּו   )ח( כ  גלל הזקן, וכן לא העלו בדעתם שעבד ב –ְוֵהם ֹלא ה 

 ימלוך. 

י זְכֹר...  )ט( ביאור המשא ומתן: יוסף: למה נתקבצתם אחר  –וַּ

שנכנסתם? האחים: כי אנו אחים. יוסף: אז למה נכנסתם בעשרה 

 ים? האחים: למצוא את אחינו. שער

ְרעֹה  )טו( ָבֵחנּו ֵחי פַּ נשבע בחיים של פרעה )כמו  –ְבזֹאת ת 

 (שברור שפרעה חי כך ברור שזה מה שיקרה

ים ֲאנ י יֵָרא  )יח( ואיני רוצה שלא יהיה אוכל  –ֶאת ָהֱאֹלה 

 בביתכם. 

ים ֲאנְַּחנ )כא( ּו... מה עושה לנו האיש האכזר הזה? זה בא ֲאֵשמ 

מד'. ניסו לחשוב מה חטאו )כיבוד הורים, מריבות, לשון הרע, 

שנה לא  22ביטול תורה...( לא מצאו כלום, עד שנזכרו שלפני 

מספיק ריחמו על יוסף, היו צריכים לעשות מה שעשו )לדעתם(, 

 אך לא מספיק ריחמו )כמה פרשנים(.

ּנֵה נ ְדָרש    )כב(  ד' ידרוש את דמו. -ְוגַּם ָדמֹו ה 

י שֵֹמעַּ יֹוסֵ   )כג( יץ  –ף כ  ֵמל  י הַּ המתורגמן  –כי מבין יוסף. כ 

 מנשה(. –)רש"י 

מהתרגשות.  –ויתרחק )הסתובב והלך(. וַּיְֵבְך  –וַּי סֹב  )כד(

 , ואחר שהלכו האכילהו והשקהו.דווקא –וַּיֱֶאסֹר אֹתֹו ְלֵעינֵיֶהם 

ו יֹוֵסף  )כה( ָדֶרְך  –וַּיְצַּ הלוך  –את עבדיו. ְוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה לַּ

 חזור, שלא יצטרכו להשתמש באוכל ניתן לבית. 

ח ָהֶאָחד  )כז( י ְפתַּ ְספֹוא –וַּ  –הזכרנו שרש"י כותב שזה לוי. מ 

ְחתֹו  י ַאְמתַּ  בפתח שקו.  –אוכל. ְבפ 

ָבם   )כח( ה זֹאת  –פחדו פחד גדול. וַּיֶֶחְרדּו  –וַּיֵֵצא ל  פחדו. מַּ

ים ָלנּו  למה נענשנו בעונש כזה, )האם על החטא  –ָעָשה ֱאֹלה 

 שחטאנו מגיע עונש כ"כ גדול?(. 

ֶתם  –ֲאדֹנֵי ָהָאֶרץ  )לג( י ֵכנ ים אַּ האדון של אנשי ארץ מצרים. כ 

ֲעבֹון ָבֵתיֶכם  – את האוכל שאתם צריכים  –דוברי אמת. ְוֶאת רַּ

 בגלל הרעב.

ְסָחרּו  )לד(  תסתובבו, כי אינכם מרגלים.  –ת 

ים   )לה( יק  ְסֵפיֶהם  –ְמר  הכסף צרור  –מרוקנים. ְצרֹרֹות כַּ

 בשקית. 

ְלֶתם  )לו( כַּ י ש  ְמעֹון  –אֹת  אב שכול )כמו שרבקה אמרה(. ְוש 

י ָהיּו ֻכָלנָה  –ֵאינֶּנּו  הצרות הללו עלי הם, שאני  כל –כאן. ָעלַּ

 אביהם )ועלי מוטל להקים י"ב שבטים, יב"ע(. 

ית  )לז( מוכן אני  –ודאי אביאנו אליך, ואם לא  –ֶאת ְשנֵי ָבנַּי ָתמ 

י להענש שד' ימית את שני ב ל יָד   באחריותי.  –ני. עַּ
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י ְביָגֹון ְשאֹוָלה  )לח( ְדֶתם ֶאת ֵשיָבת  כל שנות הזקנה שלי  –ְוהֹורַּ

  ירדו לקבר בצער.

 

ד ָבנּו  )ג( י הזהיר אותנו.  –ָהֵעד ֵהע  ְלת    בלי ש. –ב 

ם יְֶשָך  )ד(   אתה כן. –יש אתה  –א 

י  )ו(   עשיתם לי רעה. –ָלָמה ֲהֵרעֶֹתם ל 

ְדֵתנּו ּוְלמלמשפחותינו.  –ָלנּו  )ז( למקום מגורינו ]ועוד  –ֹולַּ

י שאלות, שהרי היה חוקר כל אחד שבא מבחוץ[.  ל פ  וַּנֶַּגד לֹו עַּ

ים ָהֵאֶלה  ְדָבר   אמרנו לו ע"פ השאלות ששאל אותנו. –הַּ

ֹ  )ט( י ֶאֶעְרֶבּנּו ָאנ אני אהיה ערב. כמו ערב, שאם הלווה לא  –כ 

יו ְלָפנֶיָך משלם הוא חייב לשלם, כך אני אחראי לדבר.  גְת  צַּ  –ְוה 

יםאראה אותו לפניך חי.  יָמ  י ְלָך ָכל הַּ לא יקרה כזה  – ְוָחָטאת 

ר, כי אם כן זה יחשב חטא שאין עליו מחילה לעולם )אף דב

 בעולם הבא(.

י לּוֵלא  )י( ְהָמְהנּו אם לא.  –כ  ְתמַּ  חיכנו )כמו "ויתמהמה"(. –ה 

ת ָהָאֶרץ   )יא( ז ְמרַּ דברים משובחים שבארץ שעליהם  –מ 

נְָחה מזמרים ומשבחים.  ט מתנה.  –מ  ולא הרבה, כי כסף  –ְמעַּ

ייש לו, רק דברים מיוחדים יכבדו אותו.  סוגי בושם.  –ָוֹלט , ֳצר 

 שעווה.  –נְכֹאת 

ְשנֶה  )יב(  כפול, כי אולי התייקרה המחיה.  –ְוֶכֶסף מ 

ל ֵביתֹו  )טז( ֲאֶשר עַּ ּוְטבֹחַּ ֶטבַּח ְוָהֵכן לממונה על ביתו הפרטי.  –לַּ

ושחוט שחיטה ותבשל אותה ]שחט כמנהג בני יעקב. אולי היה  –

ָצֳהָרי םזה מנשה[.  ים בַּ י יֹאְכלּו ָהֲאנָש  ת  י א  עשה זאת כדי לתת  – כ 

וזהו  –כ ימסרו נפשם בשבילו לבנימין יותר, שיקנאו בו ואעפ"

  "שבא לידו דבר שעבר בו" )רמב"ם המובא למטה(.

ֶכֶסף  )יח( ר הַּ ל ְדבַּ ָשב ְבַאְמְתחֵֹתינּו בגלל הכסף.  –עַּ שהושב  –הַּ

ְתנֵַּפל להאשים אותנו בגלל זה.  –גֵֹלל ָעֵלינּו ְלה תְ לשקינו.  ּוְלה 

 להאשים אותנו.  –ָעֵלינּו 

י ֲאדֹנ י  )כ(   בבקשה ממך שמע דברינו. –וַּיֹאְמרּו ב 

ְטמֹון לא יקרה לכם כלום.  –ָשלֹום ָלֶכם  )כג( ן ָלֶכם מַּ דבר  –נָתַּ

 מכוסה.

 

ים  )יח( י יְראּו ָהֲאנָש  ֶכֶסף  –וַּ ר הַּ ל ְדבַּ בגלל הכסף.  –ויפחדו. עַּ

ָשב ְבַאְמְתחֵֹתינּו  ְתגֵֹלל ָעֵלינּו  –הַּ להאשים  –שהושב לשקינו. ְלה 

ְתנֵַּפל ָעֵלינּו   להאשים אותנו.  –אותנו בגלל זה. ּוְלה 

ָבי ת  )יט( ח הַּ ְברּו ֵאָליו ֶפתַּ  טרם יכנסו, שלא יאשימם. –וַּיְדַּ

י ֲאדֹנ י  )כ(  ממך שמע דברינו. בבקשה  –וַּיֹאְמרּו ב 

ְחתֹו  )כא( י ַאְמתַּ יש ְבפ  ּנֵה ֶכֶסף א  והרי רק  –הקשו הילדים  –ְוה 

אחד מצא במלון? ותירצו כוונת האחים שמצאו במלון ובבית 

ְשָקלֹו  )וכעין זה בהעמ"ד(. ְסֵפנּו ְבמ   במשקל ששילמנו.  –כַּ

ְטמֹון  –ָשלֹום ָלֶכם  )כג( ן ָלֶכם מַּ דבר  –לא יקרה לכם כלום. נָתַּ

ְמעֹון  שבאמת אין להם מה  להוכיח –מכוסה. וַּיֹוֵצא ֲאֵלֶהם ֶאת ש 

 לדאוג, שהרי רק בכח צפנת לשחררו.

נְָחה  )כה( מ  ינּו ֶאת הַּ  קישטו בכלים נאים.  –וַּיָכ 

 מה שלומכם, איך אתם מרגישים.  –וַּי ְשַאל ָלֶהם ְלָשלֹום  )כז(

י ְקדּו  )כח( חֲ  –וַּ  הכרת טובה.  –ּוּו כפיפת ראש )קודקוד(. וַּי ְשתַּ

ים יְָחנְָך ְבנ י  –וַּי ָשא ֵעינָיו  )כט(  שתמצא חן.  –הרים. ֱאֹלה 

ֲחָמיו  )ל( י נ ְכְמרּו רַּ  התחמם ליבו, התגברו רחמיו.  –כ 

ץ ָפנָיו  )לא( י ְרחַּ כי בכה הרבה )לעומת הפעם הקודמת שלא  –וַּ

פַּק רחץ פניו(.  י ְתאַּ  התאמץ לא לבכות. –וַּ

דֹו  )לב( ימּו לֹו ְלבַּ ים  –וַּיָש  ְבר  כי הוא משנה למלך. ֶלֱאכֹל ֶאת ָהע 

צְ  – וא ְלמ  י תֹוֵעָבה ה  שנאוי  –ָרי ם אלו שמעבר לנהר, היהודים. כ 

 )כי העברים אוכלים את הבהמה שהיא אלוהיהם(.

ים  )לג( י ְתְמהּו ָהֲאנָש  עשה כאילו ניחש בגביע והשיבם כל בני  –וַּ

 אם אחת לפי גודלם. ועל זה התפלאו.

ְשאֹת  –וַּי ָשא  )לד( מאת  –מנות אוכל. ֵמֵאת ָפנָיו  –העבד. מַּ

מֹו  –יוסף. ָחֵמש יָדֹות   –כל מנה כפול חמש. וַּי ְשתּו וַּי ְשְכרּו ע 

ונה ששתו הם והוא, מלמד שכבר רש"י: זו הפעם הראש

 התחלה שבו בתשובה.המ

ְחתֹו   )א( י ַאְמתַּ יש ְבפ  ים ֶכֶסף א   ותודיעם על כך. –ְוש 

 כמו שניחש שמות האחים. –ְוהּוא נֵַּחש יְנֵַּחש בֹו  )ה(

ֲעָבֶדיָך   )ז( יָלה לַּ ן לשון חס וחלילה, מה פתאום )חולי –ָחל 

 .גנאי(
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