
 

י ֲאדֹנִּי  )יח( ר נָא ַעְבְדָך ָדָבר ְבָאזְנֵי ֲאדֹנִּיבבקשה אדוני.  –בִּ  יְַדבֶּ

שיכנסו הדברים באוזנך. }דיברנו על גוף ראשון, שני  –

ְוַאל  ושלישי. והסברנו שלאדם חשוב מדברים בגוף שלישי{

אל תכעס על שאני מבקש לשנות מהחלטתך ]ומי  - יִַּחר ַאְפָך 

י ָכמֹוָך ְכַפְרעֹהיעיז לדבר נגד החלטת המשנה למלך[.  חשוב  – כִּ

  אתה בעיני כפרעה.

ד זְֻקנִּים ָקָטן  )כ( יו ֵמת שנולד לעת זקנותו של יעקב.  - ְויֶּלֶּ  ְוָאחִּ

 - ַויִָּוֵתר סביר להניח שמת ]שהרי חיפשו ולא ממצאו אותו[.  -

ּמֹו וישאר.  יו ֲאֵהבֹווְ מאותה האם.  –הוא ְלַבדֹו ְלאִּ וזו  – ָאבִּ

  סיבה לכך שיקנאו בו.

יָמה ֵעינִּי ָעָליו )כא( )שים עין = תסתכל אשמור עליו  – ְוָאשִּ

ים עליו כל הזמן(. }והרי לא הוזכר לפני כן? מזכירים רק הדבר

אתם"? לא  מדוע לא הזכיר שיוסף אמר "מרגליםהנצרכים. 

 מכובד להזכיר טעות של המשנה למלך{.

יו ָוֵמת )כב( ת ָאבִּ  בנימין ימות. כי קשור מאוד לאביו. – ְוָעזַב אֶּ

ְראֹות ָפנָי )כג( פון לִּ  כי תמותו. – ֹלא תֹסִּ

י  )כז( יְשנַיִּ כִּ ְשתִּ י אִּ   החשובה )כמו "בית הרב"(. – ם יְָלָדה לִּ

יו ַעד ֵהנָה )כח( יתִּ הרגיש שאולי לא מת, ולבסוף  – ְוֹלא ְראִּ

  יראה אותו )אף שלא ידע שזה כך(.

ם ָפנַי  )כט( ת זֶּה ֵמעִּ ם ַגם אֶּ ת מלפני.  - וְלַקְחתֶּ ם אֶּ ְוהֹוַרְדתֶּ

י ְבָרָעה ְשאָֹלה תורידו את חיי לקבר מרוב צער ורוע,  – ֵשיָבתִּ

 כלומר שאמות.

  חיי יעקב תלויים בחיי בנימין. – ְונְַפשֹו ְקשוָרה ְבנְַפשֹו )ל(

י ֵאין ַהנַַער ָוֵמתְוָהיָה כִּרְ  )לא( והנה הזקת לא רק  – אֹותֹו כִּ

 לבנימין האשם אלא גם לאביו שהוא חף מפשע.

בֶּ  )לג( ב נָא ַעְבְדָך ַתַחת ַהנַַער עֶּ טוב אני  - ד ַלאדֹנִּי ְוַעָתה יֵשֶּ

  ממנו לגבורה, למלחמה ולשמש. רש"י.

ן  )לד( ה ָבָרע שמא.  - פֶּ ְראֶּ  בצרה. - אֶּ

 

 פרק מ"ה

 

ְתַאֵפק  )א( ים להתאמץ, לחכות.  - ְוֹלא יָכֹל יֹוֵסף ְלהִּ ְלכֹל ַהנִָּצבִּ

העומדים. יוסף רצה להתגלות לאחיו, אך לא רצה  - ָעָליו 

להעליב אותם, ולכן היה צריך להתאפק עד שיצאו. ולא יכל עוד 

בקול גדול )אורה"ח(.  - יְִּקָרא וַ  להתאפק עד שיצאו הניצבים.

יש  יאו ָכל אִּ ְתַוַדע יֹוֵסף את כל האנשים.  - הֹוצִּ כשיוסף  - ְבהִּ

  נודע, התגלה.

י  )ב( ְבכִּ ת קֹלֹו בִּ אנשי  – ַויְִּשַמע ֵבית ַפְרעֹהמשמחה.  - ַויִֵּתן אֶּ

 בית פרעה.

י ָחי  )ג( ]ואף שענו לו שחי, אולי אמרו  האם עדיין - ַהעֹוד ָאבִּ

חָ  רק כדי לשכנע אותו לשחרר את בנימין[.  יו ַלֲענֹותְוֹלא יְָכלו אֶּ

ָפנָיו י נְִּבֲהלו מִּ התביישו על מה שעשו לו ]ועדיין אינם  – אֹתֹו כִּ

  יודעים אם סולח להם, וגם לא בטוחים שזזה באמת הוא[.

ל אֶּ  )ד( ר יֹוֵסף אֶּ רצה לדבר בשקט  –ָחיו ְגשו נָא ֵאַלי ַויֹאמֶּ

שלא ישמעו דבריו )אלו ששמו אוזניהם בכותל לנסות לשמוע( 

יכֶּם ויתביישו האחים.  אוהב אתכם, ולא כועס.  –ֲאנִּי יֹוֵסף ֲאחִּ

ְצָריְָמה י מִּ ם אֹתִּ ר ְמַכְרתֶּ והרי אף אחד לא יודע זאת?  – ֲאשֶּ

 כיצד אני יודע? מוכח שזה באמת אני.

שלא  - ְוַאל יִַּחר ְבֵעינֵיכֶּם על חטאיכם.  - ְוַעָתה ַאל ֵתָעְצבו  )ה(

 יראה כעס בעינכם. 

ץ  )ו( ב ָהָארֶּ רֶּ ירבתוך הארץ.  -ְבקֶּ יש ְוָקצִּ אין מה  - ֵאין ָחרִּ

  לחרוש ולקצור.

ץ  )ז( ית ָבָארֶּ  - יֹות ָלכֶּם וְלַהחֲ שיישאר מכם משהו.  - ְשֵארִּ

ְפֵליָטה ְגדָֹלהאתכם.    שתנצלו מהצרה. – לִּ

  כמו אברך(.חבר לפרעה ) - ְלָאב ְלַפְרעֹה  )ח(

י )ט( ל ָאבִּ  – ַאל ַתֲעמֹדלארץ ישראל עולים.  – ַמֲהרו ַוֲעלו אֶּ

 אל תתעכב.

ָוֵרש  )יא( ן תִּ   מחשש שתהיה רש, עני. - פֶּ

נֵה ֵעי )יב( ין ְוהִּ נְיָמִּ י בִּ כמו שאיני כועס  - נֵיכֶּם רֹאֹות ְוֵעינֵי ָאחִּ

  על בנימין איני כועס עליכם.

תֹוְוַאחֲ  )טו( ָחיו אִּ ְברו אֶּ   כי כבר לא נבהלו מפניו. – ֵרי ֵכן דִּ

הועברה שמועה אצל אנשי  - ְוַהקֹל נְִּשַמע ֵבית ַפְרעֹה  )טז(

מצא חן בעיניו. ]אם יוסף כ"כ  –ַויִּיַטב ְבֵעינֵי ַפְרעֹה פרעה. 

עשה אותם שרים חכם וצדיק בטח גם אחיו הם כאלו, וא

  בממשלתי, אנשים עם מידות טובות וכו'[.

ת  )יז( יְרכֶּםַטֲענו אֶּ   שימו תבואה על חמוריכם. - ְבעִּ

ת ָבֵתיכֶּם וְקחו )יח( יכֶּם ְואֶּ ת ֲאבִּ  כל מה שנמצא בבתיכם. – אֶּ

ץ ב ָהָארֶּ ת ֵחלֶּ ְכלו אֶּ האוכל המשובח ביותר ]כמו חלב  – ְואִּ

  .[בהמה שהוא המשובח שבבהמה

אני מצווה אותך שתאמר להם  - ְוַאָתה ֻצֵויָתה זֹאת ֲעשו  )יט(

עם סוסים. ]היה אסור להוציא ממצרים,  -  ֲעָגלֹותשיעשו זאת. 

כי אלו היו סוסים מזן מיוחד, ולא רצו שיגדלו אותם מחוץ 

 לילדיכם. - ְלַטְפכֶּם למצרים[. 

ו על החפצים אל תרחמ - ְוֵעינְכֶּם ַאל ָתחֹס ַעל ְכֵליכֶּם  )כ(

י שלכם ]שהיה יעקב חוזר על פכים קטנים[. ץ טוב  כִּ רֶּ ָכל אֶּ

ְצַריִּם ָלכֶּם הוא   ואביא לכם מה שחסר. – מִּ

 טענו את בעירם. - ַויֲַעשו ֵכן ְבנֵי יְִּשָרֵאל  )כא(

פֹות ְשָמֹלת  כב() בגדים, שונים אחד מהשני )שמתחלפים(.  - ֲחלִּ

ן נַָתן  נְיָמִּ כי אהב אותו יותר שהיה אחיו מאב ואם, וכן  - וְלבִּ

  שימח אותו על צערו הגדול, וגם שימח אותו כי היה יתום.

יו ָשַלח  )כג( כיבד את אביו יותר. )מסתבר שאביו נתן  - וְלָאבִּ

ּטוב את הדברים לבניו, נכדיו ועבדיו(.  ים מִּ ים נְֹשאִּ ֲעָשָרה ֲחמֹרִּ

ְצָריִּם  יין  –הדברים המשובחים שיש במצרים ]רש"י אומר  -מִּ

ר ֲאתֹנֹת נְֹשאֹת ָבר ישן שטוב לזקנים[. שֶּ ם תבואה.  - ְועֶּ חֶּ ָולֶּ

  דברים שנוספים ללחם. - וָמזֹון 
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ְך )כד( ְרְגזו ַבָדרֶּ אל תחשבו על החטא שלכם ותהיו  – ַאל תִּ

מה עשית, מה  –בצער, ותתרגזו על עצמיכם, ותתחילו להגיד 

 אתה אמרת...

]שרנו במנגינת עוד אבינו חי"[. בשלבים  - עֹוד יֹוֵסף ַחי  )כו(

]שלא יתעלף או ימות מהתרגשות, הסברנו את התהליך 

ון ובנימין. ב. לבשו בגדים הפיזיולוגי[: א. עצם בא שמע

יש לנו בשורה משמחת. ד. סרח בת אשר  –חגיגיים. ג. אמרו 

שרה שיר והכניסה את המילים יוסף וכו'. ה. עוד יוסף חי. ו. וכי 

בֹו  הוא מושל. ז. הראו את העגלות. לבו לא הקשיב  - ַויָָפג לִּ

ין ָלהֶּםלהם, כאילו הלך הלב, התפוגג.  ֱאמִּ חשב  כי – כִּי ֹלא הֶּ

 שרוצים רק לשמח אותו.

ם  )כז( ר ֲאֵלהֶּ בֶּ ר דִּ ְבֵרי יֹוֵסף ֲאשֶּ  - ַויְַדְברו ֵאָליו ֵאת ָכל דִּ

ר שָ כשהתגלה. וגם שבכה וכו'.  ת ָהֲעָגלֹות ֲאשֶּ  ַלח יֹוֵסף ַויְַרא אֶּ

איך הוציאו? הרי אסור? מוכח שזה יוסף! ]הוספנו את רש"י  -

שרמז על העגלה ערופה, שבזמן שליווה יעקב את יוסף לעמק 

חברון, אמר לו יוסף לחזור, אמר לו יעקב למדנו בעגלה ערופה 

י שיש ללוות, ומתוך כך המשיכו ללמוד דיני עגלה ערופה.[  ַוְתחִּ

, ובזכות זה חזרה בו ר לחיים", התמלא שמחה"חז – רוַח יֲַעקֹב

  כל ההתרוממות הרוחנית, כל הקדושה.

ר יְִּשָרֵאל ַרב  )כח( עֹוד יֹוֵסף ְבנִּי ָחי יש לי שמחה רבה.  - ַויֹאמֶּ

נו ֵאְלָכה ְואֶּ  םאך לא אלך לגור שם כמו שביקש.  - ְראֶּ רֶּ  ְבטֶּ

  לפני שאמות. – ָאמות

 פרק מ"ו

ים לבאר שבע.  –ְבֵאָרה ָשַבע  )א( להודות לד' על  - ַויִּזְַבח זְָבחִּ

יו יְִּצָחקהתגלות יוסף.  חייב בכבוד אביו  –רש"י  – ֵלאֹלֵהי ָאבִּ

  יותר כבוד זקנו.

ר יַעֲ נבואה שהייתה בלילה.  - ְבַמְראֹת ַהַליְָלה  )ב( קֹב ַויֹאמֶּ

נֵנִּילשון חיבה.  –רש"י  - יֲַעקֹב  ר הִּ  הנה אני )מוכן(. – ַויֹאמֶּ

ְצַריְָמה  )ג( יָרא ֵמְרָדה מִּ אל תפחד. פחד שכשירדו  - ַאל תִּ

כִּי , וח"ו יתחתנו איתם. לארץ טמאה ילמדו משכנים המצרים

  לעם גדול. - ְלגֹוי ָגדֹול 

ְצַריְָמה  )ד( ְּמָך מִּ י ֵאֵרד עִּ ְוָאנֹכִּי  עלינו במצרים.ד' ישמור  - ָאנֹכִּ

ד' )בעצמו( יוציא אותנו ממצרים. ]ילדים  - ַאַעְלָך ַגם ָעֹלה 

העירו את דברי רש"י שהבטיחו שיקבר בא"י, וזה נלמד 

  אעלך גם עלה[.  –מהכפילות 

 הילדים שלהם. - ַטָפם  )ה(

דינה. )ונקראת בנותיו כמו לקמן בני דן חושים[.  - ְבנָֹתיו  )ז(

  הצאצאים שלו. - ְוָכל זְַרעֹו סרח ויוכבד.  - וְבנֹות ָבנָיו 

ן ַהְכנֲַענִּית )י( בן דינה שנישאה לכנעני. שלאחר  -  ְוָשאול בֶּ

 מכן לא רצתה להתחתן עם זר, ושמעון הסכים לישא אותה.

ינָה  )טו( ר יְָלָדה ְליֲַעקֹב ְבַפַדן ֲאָרם ְוֵאת דִּ ה ְבנֵי ֵלָאה ֲאשֶּ ֵאלֶּ

ים ְוָשֹלש ש ָבנָיו וְבנֹוָתיו ְשֹלשִּ תֹו ָכל נֶּפֶּ ? 23והרי החשבון  – בִּ

נוספה יוכבד בת לוי שנולדה אחר שנכנסו לחומת מצרים 

 הראשונה )בין החומות(.

ן  )כא( נְיָמִּ הזכרנו את המדרש שקרא לכל אחד בשמות  - וְבנֵי בִּ

  שהזכירו את מצבו של יוסף בגלות.

ים ָוֵששהילדים שלו.  - יְֹצֵאי יְֵרכֹו   )כו( שִּ ללא  – ָכל נֶּפֶּש שִּ

 יוסף ובניו ויוכבד.

ש ְלֵבית יֲַעקֹב )כז( ים ָכל ַהנֶּפֶּ ְבעִּ ְצַריְָמה שִּ באה  – ַהָבָאה מִּ

ה, תלוי אפה הטעם נמצא )וכן בעבר, ובפסוק הקודם באה בהוו

  הוא ברחל: "באה עם הצאן"(.

ת יְהוָדה ָשַלח  )כח( שיורה  – ֹורֹת ְלָפנָיו גְֹשנָהְלהיעקב.  - ְואֶּ

להם אפה יהיו. הכין להם מקום לגור וגם בית מדרש, שלא 

  יצטרכו להתעכב כשיגיעו.

ְרַכְבתֹו  )כט( קשר את הסוסים )בעצמו, לכבד  - ַויְֶּאסֹר יֹוֵסף מֶּ

בכה  – ַויְֵבְך ַעל ַצָואָריו עֹודאת אביו. וכל המצרים התפלאו(. 

  עוד ועוד.

ת ָפנֶּיָך  )ל( י אֶּ כעת יכול אני  – ָאמוָתה ַהָפַעם ַאֲחֵרי ְראֹותִּ

י עֹוְדָך ָחילמות בשמחה, ולא בצער.    אתה עדיין חי. – כִּ

ןַבֲעבור  )לד( ץ גֹשֶּ רֶּ בשביל שתשבו בגושן  - ֵתְשבו ְבאֶּ

ם פשוטים בגושן, מאשר בארמונות ]העדיפו האחים להיות בבתי

ְצַריִּם ָכל רֵֹעה צֹאןכִּי תֹובתור שרים של פרעה.[   – ֲעַבת מִּ

שכיוון שזה הפסל שלהם לא היו אוכלים בשר, אלא רק 

משתמשים בצמר. ומי שתפקידו לרעות את הצאן היו מרחיקים 

 אותו שלא יראו שצריכים להאכיל את הפסלים.

 

 פרק מ"ז

ָחיו  )ב( ְקֵצה אֶּ קצת מאחיו, מהחלשים שבהם. זבולון, דן,  - ומִּ

ֵגם נפתלי, גד, אשר.   העמיד אותם{ –}צ"ל  .הראה אותם - ַויַצִּ

ְקנֶּהמומחים בטיפול בצאן.  –ַאנְֵשי ַחיִּל  )ו(  – ְוַשְמָתם ָשֵרי מִּ

 שרים על הצאן שלי. כנראה בארץ גושן.

ת ַפְרעֹה )ז( ְך יֲַעקֹב אֶּ  עושר, נכסים וכו'. – ַויְָברֶּ

כמה ימים אתה חי וכמה שנים אתה  – ַכָּמה יְֵמי ְשנֵי ַחיֶּיָך )ח(

. הוא מכיר 322בן  ]פרעה התפלא לראות מישהו שנראה חי.

 [.022אנשים עד בערך גיל 

ים ָהיו יְֵמי ְשנֵי ַחיַי  )ט( א. זה שאני נראה כזה זקן  - ְמַעט ְוָרעִּ

יגו זה בגלל שהיו לי שנים עם מעט טובה.  שִּ לא  - ְוֹלא הִּ

התקרבו לשנים שחיו אבותי ]ב. אל תתפלא שאני כל כך זקן, 

תדע לך שאני לא חי כל כך הרבה, הורי חיו יותר )דיברנו על 

  ת"ח שחיים עד גיל מבוגר([.

ת ַפְרעֹה  י() ְך יֲַעקֹב אֶּ שיעלה הנילוס. ומאז נפסק הרעב  –ַויְָברֶּ

]חידושי הצדיקים: ואין זה סותר את החלום, כי דבר לרעה יכול 

להתבטל, וכן כי רק במצרים נפסק[. ]ברך כשנכנס וכשיצא, 

 .כמו הפסיעות קדימה לפני התפילה, ואחורה בסוף התפילה[

י ַהָּטףויפרנס, נתן אוכל.  –ַויְַכְלֵכל  )יב( ם ְלפִּ חֶּ נתן מספיק  – לֶּ

 גם למה שיפוררו.

ְצַריִּם  )יג( ץ מִּ רֶּ   התעייפה מרוב רעב. –ַוֵתַלּה אֶּ

ף  )יד( ת ָכל ַהכֶּסֶּ ַויֵָבא לא השאיר שום כסף.  –ַויְַלֵקט יֹוֵסף אֶּ

ף ֵביָתה ַפְרעֹה סֶּ ת ַהכֶּ  א לקח לעצמו מאומה.ול – יֹוֵסף אֶּ

ף )טו(   נגמר הכסף. – כִּי ָאֵפס ָכסֶּ
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ים )יז( ם ַבּסוסִּ חֶּ ם יֹוֵסף לֶּ ַויְנֲַהֵלם  תמורת הסוסים. – ַויִֵּתן ָלהֶּ

ם  ְקנֵהֶּ ם ְבָכל מִּ חֶּ הנהיג אותם בקנין הלחם עד גמר כל  - ַבלֶּ

  מקניהם.

לא נסתיר מאדוני )אע"פ  - לֹו ֹלא נְַכֵחד ֵמֲאדֹנִּי ַויֹאְמרו  )יח(

ל ֲאדֹנִּי שעניים מתביישים(.  יֵָתנו הכל עבר אל אדוני.  - אֶּ  –ְגוִּ

  גופינו.

ן זֶַּרע  )יט( הרעב, ביקשו זרע, ע"מ לזרוע את כיון שנגמר  - ְותֶּ

  תשאר שוממה. לא – ְוָהֲאָדָמה ֹלא ֵתָשםהאדמה. 

ם ָהָרָעב  )כ( י ָחזַק ֲעֵלהֶּ כי הרעב התחזק כל כך ולא הייתה  - כִּ

 להם ברירה. 

יר  )כא( ֱעבִּ ת ָהָעם הֶּ ים יוסף.  - ְואֶּ ָערִּ מעיר לעיר  -אֹתֹו לֶּ

ְצַריִּם ְוַעד ָקֵצהוהסמוכה.  ְקֵצה ְגבול מִּ וכך עשה בכל ערי  – מִּ

לא שייכת להם מצרים. מדוע העביר? ללמד אותם שהאדמה 

 שהאחים לא ירגישו גרים, עשה שכולם יהיו גרים(. –)הוספנו 

י חֹק כמרים עובדי ע"ז.  - ַרק ַאְדַמת ַהכֲֹהנִּים  )כב( ֹלא ָקנָה כִּ

ַעל ֵכן ֹלא ָמְכרו לכהנים )מנת אוכל קבועה(. חלק  - ַלכֲֹהנִּים 

ת ַאְדָמָתם כיון שקיבלו בחינם לא היו צריכים למכור את  – אֶּ

 אדמתם. 

 ְוַאְרַבע. מחושיצמה יעשו בתבואות  –ְוָהיָה ַבְתבואֹת  )כד(

ר ְבָבֵתיכֶּם החלקים.  –ַהיָדֹת  לכל מי שבבתיכם )כולל  - ְוַלֲאשֶּ

ֱאכֹל ְלַטְפכֶּםעבדים ושפחות(.  מספיק לילדיכם שמפוררים  – ְולֶּ

 הרבה.

ב יְִּשָרֵאלַויֵ  )כז( ְצַריִּם לשון יחיד, שהיו באחדות.  – שֶּ ץ מִּ רֶּ ְבאֶּ

ן  ץ גֹשֶּ רֶּ  היכן? בארץ גושן. –ְבאֶּ
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