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ת  ש ַׁ רָּ ָּ  ץִמק   פ 

ֹות   ףיֹוס   נ ֶּ ת ֲחלֹומוֹ ר פ  ִמְתמַׁ  לְלמֹוש   ה ו 

ק מא( רֶּ  )פֶּ

ָנתַ  ץ ש ְ  ִים ָיִמים ּוַפְרעֹה חֵֹלם"ַוְיִהי ִמּקֵ

סּוק א( ֵמד ַעל ַהְיֹאר"ְוִהּנֵה עֹ  )פָּ

ְצָטֵרךְ ָנַתן ְלַפְרעֹה ֲחלֹומֹות ֵאּלּו ְכֵדי  ה' יִּ ְתרֹונֹו שֶׁ ל שֶׁ  ְלפִּ

ירַ ף יֹוסֵ  ית ַהֲחלֹומֹו תוְפתִּ ר ַהּבֹון מִּ  ְלהֹוָצָאתֹוא ָתבִּ
ּנּויֹו ְצַריִּ ל ְלמֹוֵש  ּוְלמִּ  ם. מִּ

אשֹו ֹומֹוֲחלה ָהיָ ה מַ    ה?ַפְרעֹ לשֶׁ ן ָהרִּ

הּוא ָחלַ ה ַפְרעֹ ן ַהְיאֹור עֹולֹות עֹומֵ ם שֶׁ ד ַעל ַהְיאֹור. מִּ
יאֹות,  ַבע ָפרֹות ְּברִּ ַבע ָפרֹות ַדּקֹות ָּבָש ַוַאֲחֵריהֶׁ שֶׁ ר. ן שֶׁ

ְמֵשְך  ת ַהָפרֹות ָהָרעֹות ַהֲחלֹוְּבהֶׁ ת אֹוְכלֹום ָרָאה ַפְרעֹה אֶׁ

ת ַהָפרֹות   ת. ּטֹובֹוהַ אֶׁ

 ה?ַפְרעֹ לשֶׁ י ַהֵשנִּ  ֲחלֹומֹוה ָהיָ ָמה 

ים ה ָרָאי ַהֵשנִּ  ַּבֲחלֹומֹו ּבֳּלִּ ַבע שִּ ת צֹוְמחֹות טֹובֹוַפְרעֹה שֶׁ

ָחד ים ַדּקֹות.ַוַאֲחֵריהֶׁ  ְּבָקנֶׁה אֶׁ ּבֳּלִּ ַבע שִּ ּנֵ  ן שֶׁ יה ְוהִּ ּבֳּלִּ ם ַהשִּ
ת   ת. ַהּטֹובֹוָהָרעֹות ָּבְלעּו אֶׁ
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רַבבֹּ  ַוְיִהי" ם קֶּ עֶּ ּפָ סּוק ח( "רּוחוֹ  ַוּתִ  )פָּ

 "ֶעם פָּ  . ִהְתַרגֵּׁש - "רּוחֹו ַותִּ

ר ְרָגש ַפְרעֹה ָקם ַּבּבֹקֶׁ ְסעָ  נִּ ישהּוא  .רְונִּ ְרגִּ ַהֲחלֹו הִּ ם שֶׁ
ָחלַ  ָכל ְשָאר  םשֶׁ  ו. ֲחלֹומֹוָתיְמֻיָחד ְושֹונֶׁה מִּ

ין  ֲחלֹומֹוהּוא ֵהבִּ ית ֵאּלּו שֶׁ ים ְקשּורִּ ְדָברִּ ים לִּ ם ֲחשּובִּ

י ידִּ ְתַרֵחשם ָהֲעתִּ יָנתֹו ְלהִּ ְמדִּ  .   ּבִּ

ַלח" ש ְ ְקָרא ַויִּ ת ַויִּ ל אֶּ י ּכָ  ִמְצַרִים ַחְרֻטּמֵ

ת ל ְואֶּ יהָ  ּכָ  ה"ְלַפְרעֹ אֹוָתם ּפֹוֵתר ְוֵאין... ֲחָכמֶּ

ל ַפְרעֹה  ְלַאְרמֹונֹו יעּושֶׁ גִּ יְגדֹוֵלי  הִּ ים ַהֲחָכמִּ ל ְוַהְזֵקנִּ ם שֶׁ
ם. כֻ  ְצַריִּ ְתַאְמצּוָּלם מִּ ְפתֹ הִּ ת לִּ ו, ֲאָבל שּום ֲחלֹומֹוָתיר אֶׁ

ְתרֹון לֹא ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ַפְרעֹה.   פִּ

ר" ר ַוְיַדּבֵ ַ ִקים ש  ש ְ ת ַהּמַ ְרעֹה אֶּ  ר..."ֵלאמֹ  ּפַ

יַשר  ָהיָ ם ַהַמְשקִּ יְך שֶׁ יה ָצרִּ ְפֵני ְלַהְזכִּ ת יֹוֵסף ְכָבר לִּ ר אֶׁ

ם  ְתַחּנֵ ְשָנַתיִּ ְפנֵ  ןּוְלהִּ יאֹוה ַפְרעֹי לִּ יֹוצִּ ן ַהּבֹור   שֶׁ ר ְלַאחַ מִּ

מֹו,  ָעָשה עִּ ְזכָ ַהּטֹוָבה שֶׁ ְשמֹות ָכעֵ ר נִּ ף יֹוסֵ ל שֶׁ  ּבִּ
ְשרֹונֹו  ד.ַהְמֻיחָ  ּוְבכִּ

ם  יַשר ָהאִּ ים ַהַמְשקִּ ְזכִּ ת יֹוֵסף הִּ ְגלַ ר אֶׁ יל ּבִּ כִּ הִּ ה טֹובָ  רשֶׁ

ְזָרתֹול עַ ף ְליֹוסֵ   ? עֶׁ
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יַהמַ ר ַש א! לֹ ים ְשקִּ ְזכִּ ְפנֵ ה, ְלטֹובָ  ףיֹוסֵ ת אֶׁ ר הִּ ָפחַ י מִּ ד שֶׁ
ַפְרעֹ ָהלָ ב ֵמרֹות ָימּוה שֶׁ ךְ ם ָיקּוז ְוָא, וֵמֲחלֹומֹוָתיה ּבֶׁ לֶׁ  מֶׁ

ּלֹ ָחָדש ְבחַ א שֶׁ ְהיֹו ּבֹור יִּ  .ְמָשְרתֹות לִּ

ֵּבר ְּבָכבֹוד ַעל יֹוֵסף? ַהאִּ   ם ְלָפחֹות דִּ

 נֱֶׁאַמר: 

ם" ָ נוּ  ְוש  ד ִעְבִרי רַנעַ  ִאּתָ בֶּ ר עֶּ ַ ִחי ְלש  ּבָ  םַהּטַ

ר ַסּפֶּ ר לוֹ  ַוּנְ ְפּתָ ת ָלנוּ  ַויִּ סּוק יב( ..."ֲחלֹֹמֵתינוּ  אֶּ  )פָּ

ֵּבר  ים דִּ ְלזּול ְוָקָרא לֹוַעל יֹוֵסף ַשר ַהַמְשקִּ  "ַנַער" ְּבזִּ

ד"וְ  בֶׁ תֹו וְ "עֶׁ יב אִּ ְתַאֵמץ ְלֵהיטִּ יֹוֵסף הִּ י שֶׁ ְפתֹר , ַאף ַעל פִּ לִּ

ת   ֲחלֹומֹו. לֹו אֶׁ

ְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּוְוָכְך ָאְמרּו  ְבָרכָ ם זִּ   :הלִּ

ִעים ֲארּוִרי" ֵאים ָהְרש ָ ֶּׁ ין ש ּ ֵלמָ ה טֹובָ ם עֹוש ִ  ה".ש ְ

 ם. ְמֻקלִָּלי - םֲארּורִּי 

יְך ָהָיה ַשר ד ֵכיצַ  יָצרִּ  ְלַדֵּבר ַעל יֹוֵסף? םַהַמְשקִּ

יר ַש  יְך ְלַסֵפר ַעל  םַהַמְשקִּ ּבֹוב ְוטּו יצּותֹוֲחרִּ ָהָיה ָצרִּ  לִּ
ְהיֹותֹוף יֹוסֵ ל שֶׁ  ָגמַ ה ַהּטֹובָ ר, ַעל ַהסֹהַ ת ְּבֵבי ּבִּ מֹול שֶׁ  עִּ

 ָהַרָּבה.  ָחְכָמתֹול ְועַ 
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ַלח" ש ְ ְרעֹה ַויִּ ְקָרא ּפַ ת ַויִּ  רַהּבוֹ  ִמן ַוְיִריֻצהוּ  יֹוֵסף אֶּ

ח ף ַוְיַגּלַ ְמלָֹתיו ַוְיַחּלֵ ל ַויָֹּבא ש ִ ְרעֹ אֶּ סּו ה"ּפַ  ק יד()פָּ

ּלַ יֹוֵסף  ְגֵדי ת אֶׁ ח גִּ ת ּבִּ יף אֶׁ ֱחלִּ יְשָערֹו ְוהֶׁ ָאסִּ ָעָליו, הֶׁ ר שֶׁ

ְפֵני ַפְרעֹה ךְ  ְכֵדי ָלבֹוא לִּ לֶׁ ְצַריִּ  מֶׁ ת.  םמִּ דֶׁ  ְּבצּוָרה ְמֻכּבֶׁ

ל יֹוֵסף ְוָאַמר לֹו: ָפָנה ַפְרעֹה   אֶׁ

י ֲחלֹום"  ֹאתוֹ  ֵאין ּוֹפֵתר ָחַלְמּתִ

י ַוֲאִני ַמְעּתִ ָ יךָ  ש   רֵלאמֹ  ָעלֶּ

ר  ַמע ֲחלֹום ִלְפּתֹ ש ְ סּוק טו( תֹו"אֹ ּתִ  )פָּ

ם  ְתָגָאה יֹוֵסף ַהאִּ  ? ְּבָחְכָמתֹוהִּ

 נֱֶׁאַמר: 

ְרעֹה ֵלאֹמר ת ּפַ  "ַויַַּען יֹוֵסף אֶּ

ְלָעדָ  ְרעֹה"ֱאלִֹקיי ּבִ לֹום ּפַ ת ש ְ סּוק  ם ַיֲענֶּה אֶּ  ז(ט)פָּ

ְתָגָאיֹוֵסף לֹא  ָּלא  ְּבָחְכָמתֹוה הִּ יעַ אֶׁ הְרעְֹלפַ  הֹודִּ הּוא  'ה שֶׁ
ְזכּוק ְורַ  ,ן ָחְכָמהַהּנֹותֵ  ְפתֹ ליּוכָ  ה' תּבִּ  ת. ַהֲחלֹומֹות אֶׁ ר לִּ

י ֵסף ָהָיהיֹו י ָחַששא ְולֹץ ֵלב ַאמִּ ת ֵשם הר ְלַהְזכִּ ְפנֵ  'אֶׁ י ּבִּ

ְך ַהָגדֹול לֶׁ יעֹוֵבד  ,ַהמֶׁ ילִּ ְפֵני ָכל  ,םָהֱאלִּ  . וֲחָכָמיְולִּ
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ל יוֹ  ְרעֹה אֶּ ר ּפַ ֲחלֹמִ ֵסף "ַוְיַדּבֵ סּוק  ..".יּבַ  ז(י)פָּ

ֵפר  יכּוַפְרעֹה סִּ ר ָרָאה ַּבֲארִּ ת ָכל ֲאשֶׁ ר . ַכֲאשֶׁ ַּבֲחלֹומֹות אֶׁ

ֵפר ַפְרעֹה  ת סִּ י, ֲחלֹומֹואֶׁ ְקשִּ ָּלה ֵהיטֵ ף יֹוסֵ ב הִּ ב ְלָכל מִּ

ָיְצָאה  ישֶׁ פִּ ְתרֹוו, ְוָחַשב ַעל מִּ  . םַהֲחלֹו ןפִּ

ְר  ל ּפַ ר יֹוֵסף אֶּ ָחד הּואֲחלוֹ עֹה "ַויֹּאמֶּ ְרעֹה אֶּ  ם ּפַ

ר  ֶּ ת ֲאש  יד ָהֱאלִֹקיאֶּ ה ִהּגִ ֶּ סּוק כה( ה"ְלַפְרעֹם עֹש   )פָּ

יף יֹוסֵ  ֲחלֹון ָהבִּ ים ַוֲחלֹום ַהָפרֹות שֶׁ ּבֳּלִּ ּלָ ם ֵאינָ ם ַהשִּ  אאֶׁ
ְתרֹונֹו םֲחלֹו פִּ חָ א הּו שֶׁ  . דאֶׁ

םַחְכמֵ ָכל  ָטעּור זֶׁה ְּבָדבָ  ְצַריִּ ה ָהיּו ְּלַפְרעֹשֶׁ ם ָחְשבּו הֵ  ,י מִּ

ים ּוְלָכל ֲחלֹומֹוְשֵני  ָתרֹום ֲחלֹות שֹונִּ  ן שֹונֶׁה. פִּ

ייֹוֵסף  ְגבּורָ ד ָעמַ ר ַהָצעִּ ךְ ל מּוה ּבִּ לֶׁ ְצַריִּ  מֶׁ ל ּומּול ַהָגדֹום מִּ

יו ְויֹוֲעָציו ֲחָכָמיל כָ   ה. ַפְרעֹם ֲחלֹות אֶׁ ר ּוָפתַ  םַהְמֻלָמדִּ

יָנתֹו הְלַפְרעֹף ָרָצה ַלֲעזֹר יֹוסֵ  ְמדִּ ילָ  ְולִּ ן ָהָרָעבּוְלַהצִּ  ם מִּ
ה עְוָידַ  ְמצֹות ָוַדעַ ן לֹו ָחְכָמה ַהּנֹותֵ א הּו 'שֶׁ ת אֶׁ א לִּ

ָתרֹו יא הּו. ןַהפִּ ְזכִּ ְפנֵ ם ה' ֵש ת אֶׁ ר הִּ י עֹוְבדֵ ל כָ י לִּ

י ילִּ ְגבּורָ ז ְּבעֹם ָהֱאלִּ  ם.ֵמהֶׁ ד ְלַפחֵ י ְּבלִּ ה ּובִּ

ַבע ֶּ ֹרת ַהּטֹֹבת... ְוש  ַבע ּפָ ֶּ ִלי "ש  ּבֳּ ִ  ם ַהּטֹֹבתַהש ּ

ִנים ֵהָנה..." ָ ַבע ש  ֶּ סּוק כו( ש   )פָּ
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יַהָפרֹות  ּבֳּלִּ ידֹו ְלָכךְ ת רֹוְמזֹות ַהּטֹובֹום ְוַהשִּ ֲעתִּ א ָלבֹת שֶׁ
ְצַריִּ ל עַ  ים  םמִּ ַבע ָשנִּ  ת. טֹובֹושֶׁ

ַבע" ֶּ רֹות ְוש  ַבע. .ת.ָהַרּקוֹ  ַהּפָ ֶּ ִלים ְוש  ּבֳּ ִ  ...תָהֵרקוֹ  ַהש ּ

ַבע ֶּ ֵני ָרָעב" ִיְהיּו ש  ְ סּוק כז( ש ּ  )פָּ

ים ָהָרעֹות  ּבֳּלִּ ידֹו ְלָכךְ ת רֹוְמזֹוַהָפרֹות ְוַהשִּ ֲעתִּ א ָלבֹת שֶׁ

ְצַריִּ ל עַ  בַ  םמִּ  . תָרעֹו בָרעָ  תְשנֹוע שֶׁ

ן ֵני ָרָעב ַאֲחֵריהֶּ ְ ַבע ש ּ ֶּ  "ְוָקמּו ש 

ַֹבע..." ל ַהש  ח ּכָ ּכַ סּוק ל( ְוִנש ְ  )פָּ

יעַ  ּבֳּ ַהָפרֹות  תְּבלִּ יְוַהשִּ ת  םלִּ זֶׁ ת ַהּטֹובֹוָהָרעֹות אֶׁ ת רֹומֶׁ

ְשנֹו ְלָכךְ  יחּות ָהָרָעב שֶׁ ת  ַיְשכִּ   ע.ַהָשבָ ת ְשנֹואֶׁ

יַגם ְּבָדָבר זֶׁה  ַהֲחלֹומֹום ָחְשבּו הֵ  ,ָטעּום ַהַחְרֻטמִּ ת שֶׁ

י ֵהם ְלַפְרעֹם ַרק ְקשּורִּ ינּו שֶׁ יה ְולֹא ֵהבִּ יָדּהם ְקשּורִּ  ַלֲעתִּ

ינָ ל שֶׁ   ה ֻכָּלּה.ַהְמדִּ

ְרָאה  'הַמדּוַע   ם? ַפֲעָמיִּ ם ַהֲחלֹו אֹותֹות אֶׁ ה ְלַפְרעֹהֶׁ

 ַעל ָכְך ָעָנה יֹוֵסף ְוָאַמר: 

נֹות ְוַעל" ָ ל ַהֲחלֹום ִהש ּ ְרעֹה אֶּ ֲעָמיִ  ּפַ  ...םּפַ
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ֹתוֹ ם ָהֱאלִֹקיר ּוְמַמהֵ  סּוק לב( "ַלֲעש   )פָּ

ְשנֹוה ְלַפְרעָֹרָצה ְלַהְראֹות  'ה ידֹוע בַ ַהשֹת שֶׁ ת ֲעתִּ

י  . הַהְּקרֹובָ ה ֵמַהָשנָ ל ְכָבר ְלַהְתחִּ

יַפְרעֹה  ְקשִּ ְברֵ ב הִּ שֶׁ ף יֹוסֵ י ְלדִּ י ַחְכמֵ ל כָ ם עִּ ד ָיחַ ב רַ ב ְּבקֶׁ
ְצַריִּ  ְתַפֲעלּום ֻכּלָ . םמִּ ְיָכְלתֹו הִּ יף יֹוסֵ ל שֶׁ  מִּ ן ּבֶׁ ) רַהָצעִּ

ים ָשָנה ְפתֹ (ְשלֹשִּ ת לִּ ה ַהֲחלֹור אֶׁ  ה ַרָּבה. ְּבָחְכמָ ם ַהָּקשֶׁ

ה" א ְוַעּתָ סּוק לג( "ם...ְוָחכָ  ָנבֹון ִאיש   ַפְרעֹה ֵירֶּ  )פָּ

ְסַתפֵ א לֹף יֹוסֵ  ְתרֹוק הִּ יא הּום, ַהֲחלֹון ְּבפִּ ף ֵעָצה הֹוסִּ

  ?ַמדּועַ ה. ְלַפְרעֹ

ם הּוא לֹא  אִּ ין שֶׁ ם, הּוא ֵהבִּ ְצַריִּ ֵחם ַעל מִּ יעַ יֹוֵסף רִּ  ַיצִּ
 ב. ָּבָרעָ ת ָלמּול ָעלּוי ְצרִּ ַהמִּ ם ָהעָ , ָצהעֵ  םָלהֶׁ 

ה" ֶּ ִקִדים ְוַיְפֵקד ַפְרעֹה ַיֲעש   ...ץָהָארֶּ  ַעל ּפְ

ִנים ַהּטֹובֹות ָ ל ַהש ּ ל ֹאכֶּ ת ּכָ צּו אֶּ ְקּבְ  ...ַויִּ

ְמרוּ  ָ ָעִרים ְוש  ל ּבֶּ  ...ֹאכֶּ

ֵרת ְולֹא ץ ִתּכָ ָרעָ  ָהָארֶּ סּוִקים לד ב"ּבָ  לו(-)פְּ

יעַ יֹוֵסף  צִּ ַפְרעֹ הִּ יה ה ְיַמּנֶׁ שֶׁ ים ַעלֲאָנשִּ ְהיּו ַאְחָראִּ יִּ  ם שֶׁ
ם.  ְצַריִּ ת ָכל  ַיַאְספּום הֵ מִּ ְשנֹוה ַהְתבּוָאאֶׁ ַהשַבע  תּבִּ



14                              

ים ְכֵדי  ְשְמרּו אֹוָתּה ְּבַמְחָסנִּ ָשאֵ ְויִּ יִּ ְשנֹות  רשֶׁ ָמזֹון לִּ
 ָהָרָעב. 

יַטב" ָבר ַויִּ ֵעיֵני ַהּדָ ל ּוְבֵעיֵני ַפְרֹעה ּבְ  ז(לסּוק )פָּ  ו"ֲעָבָדי ּכָ

ָשמַ ד ְמאֹ ָחַששַפְרעֹה  שֶׁ יל עַ ע מִּ ָעתִּ  לֹוי ַהָצפּוד הֶׁ
יָנתֹו ְמדִּ ָשמַ , ְולִּ שֶׁ ְרגַ ף יֹוסֵ ל שֶׁ ה ַהָחְכמָ  ֲעָצתֹות אֶׁ ע ּומִּ  .ענִּ

ר" ְרעֹה ַויֹּאמֶּ ל ּפַ  ִאיש   ָכזֶּה ֲהִנְמָצא ֲעָבָדיו אֶּ

ר ֶּ סּוק לח( "ּבוֹ  ֱאלִֹקים רּוחַ  ֲאש   )פָּ

ם ֵנֵלְך  ישאִּ ְמָצא אִּ ם נִּ ה ָהעֹוָלם ְוַעד ָקֵצהּו, ַהאִּ ְּקצֶׁ   ָכזֶׁהמִּ

ר ָנַתן לֹו ה ל ָחְכָמה ְגדֹוָלה 'ֲאשֶׁ ל שֶׁ  זֹו ְכמֹו רּוַח שֶׁ

 ?! ףיֹוסֵ 

ר" ְרעֹה ַויֹּאמֶּ ל ּפַ  ףיֹוסֵ  אֶּ

ת אֹוְתךָ  ֱאלִֹקים הֹוִדיעַ  ַאֲחֵרי ל אֶּ  תזֹא ּכָ

מֹוךָ  ְוָחָכם ָנבֹון ֵאין סּוק לט( "ּכָ  )פָּ

ל יֹוֵסף, ַעד ָכל ָכְך ַפְרעֹה  ְתַפֵעל ֵמָחְכָמתֹו שֶׁ ַגם הּואהִּ  שֶׁ

ין ְּבאֹותֹו  הֵהבִּ ַגע שֶׁ ְבֵני ָהָאָדם 'רֶׁ  . הּוא ַהּנֹוֵתן ָחְכָמה לִּ

ים ְּב  יש ַהַמְתאִּ י הּוא ָהאִּ ם ָהָיה ְלַפְרעֹה ָסֵפק מִּ יֹוֵתר ַהאִּ
ם ְצַריִּ ת מִּ י ְלַנֵהל אֶׁ  ? ָהֵאּלּום ַּבָשנִּ
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ים יֹוֵתר  ה ָהָיה ָּברּורְלַפְרעֹ ֵאין ָאָדם ַמְתאִּ יֹוסֵ שֶׁ  ףמִּ
י ְכּבָ ד ַלַתְפקִּ  . דַהּנִּ

ל יֹוֵסף ְוָאַמר לֹו: ַפְרעֹה   ָפָנה אֶׁ

י ְרֵאה" ל ַעל ֹאְתךָ  ָנַתּתִ ץ ּכָ רֶּ סּוק מא( ם"ִמְצָריִ  אֶּ  )פָּ

יַע ְלי הּוא ְמַמּנֶׁה אֹותֹו ַפְרעֹה מֹודִּ יֹוֵסף שֶׁ י ַהֵשנִּ ד ַלַתְפקִּ

יבּותֹו יָנה: מֹוֵשל ת הְּבַהְנָהגַ  ַּבֲחשִּ םכָ ְמדִּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ , ל אֶׁ

ְנָינֶׁיהָ י על ָהַאֲחַרא י עִּ יִּ ימִּ ְצַריִּ ל שֶׁ ם ַהְפנִּ  . םמִּ

ְרעֹה ַויַָּסר" ת ּפַ ְעּתוֹ  אֶּ  ָידוֹ  ֵמַעל ַטּבַ

ן ּתֵ סּוק מב( ף..."יֹוסֵ  ַיד ַעל ֹאָתהּ  ַויִּ  )פָּ

ְך ַקָּבַלת ַטַּבַעת הַ  לֶׁ ַפְרעֹמֶׁ יָמןמִּ ֵמאֹותֹו ְלָכךְ  ה ָהְיָתה סִּ  שֶׁ
ךְ ַהמֹוֵש  אהּוַהיֹום ָוָהְלָאה יֹוֵסף  לֶׁ ְשנֶׁה ְלמֶׁ ְצַריִּ  ל ְוַהמִּ  . םמִּ

ישַפְרעֹה  ְלּבִּ ְגֵדי ֵשש ף יֹוסֵ  תאֶׁ  הִּ ְשתָ )ְּבבִּ ין(, ָשם פִּ  דָרבִּ

ת ָזָהב) רֶׁ ְרכָ  ן לֹוְוָנתַ  ( ַעל ַצָוארֹוַשְרשֶׁ ת ָבה ְמפֹמֶׁ רֶׁ אֶׁ
ת  דֶׁ יא ַלּנֹוֵש ְוַרק  ַאךְ ַהְמֻיחֶׁ ְשנֶׁ ד ְּבַתְפקִּ ךְ ה ַהמִּ לֶׁ  . ַלמֶׁ

ן"... ּתֶּ ת לוֹ  ַויִּ ת ָאְסַנת אֶּ ַר  ּפֹוִטי ּבַ  ...עפֶּ

ה..." ָ סּוק מה( ְלִאש ּ  )פָּ
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ָשה  ףְליֹוסֵ ַפְרעֹה ָנַתן  ְשָפחָ אִּ מִּ ְכָּבדָ ה מִּ  ְוֵישה. נִּ
ָאְמרּו ֵמַרּבֹוֵתינּו ָאְסנַ  שֶׁ תֹוה ָהְיתָ ת שֶׁ יפַ ל שֶׁ  ּבִּ  ר. פֹוטִּ

ת ת ָאְסנַ  ית ֲעבֹודַ ָעְזָבה אֶׁ ילִּ יָה ָהֱאלִּ ל ָאבִּ ָשהְוָהְיתָ ם שֶׁ  ה אִּ

דֹוַּבֲעַלת   ת. טֹובֹות מִּ

ְזכּו  ה?ַהזֶׁ ל ַהָגדֹוד ַלָכבֹוה יֹוֵסף ָזכָ ה מַ ת ּבִּ

ְברַ ל ָגדַ יֹוֵסף  ית ְּבחֶׁ ים ֲאָנשִּ יאֱ י ְועֹוְבדֵ ם ְרָשעִּ ילִּ א לֹו םלִּ

ַמֲעֵשיהֶׁ ָלַמד  ים, מִּ  ל. ָגדֹוה כֹד ְלָכבֹוה ָזכָ ן ָלכֵ ם ָהָרעִּ

ְשַתדֵ ץ ְוָחרּון נֱֶׁאמָ ב, ְוטֹור ָיָש ה ָהיָ  הּוא  כֹחֹול ְּבכָ ל ּומִּ

יֹור ַלֲעזֹ  ת. ַלְּברִּ

יפַ ְּבֵבית  הָקשֶׁ ד ָעבַ יֹוֵסף  זֶׁ  רְויֹותֵ ר פֹוטִּ ְהיֹותֹוה מִּ ְּבֵבית  ּבִּ
יא לַֹהָגדֹול  ַצֲערֹות ַלְמרֹור. הֵ ַהסֹו ְפסִּ ְקרֹ קהִּ , 'ה םְּבֵש א לִּ

ְתַפּלֵ  ְבטֹחַ ו ֵאָליל ְלהִּ ַיֲעזֹּבֹו  ְולִּ  ר לֹו. שֶׁ

ְתַקיֵ ף ְּביֹוסֵ  ְבַטח םהִּ ר יִּ ר ֲאשֶׁ  'ַּבה ַהָפסּוק: "ָּברּוְך ַהגֶׁבֶׁ
ְבַטחֹו" 'ְוָהָיה ה  .)ירמיה יז, ז( מִּ

ן ְויֹוֵסף" ים ּבֶּ לֹש ִ נָ  ש ְ ָ  .ה..ש 

ְפֵני יֹוֵסף ַויֵֵּצא  הַפְרעֹ ִמּלִ

ָכל ַויֲַּעֹבר ץ ּבְ רֶּ סּוק מו( ם"ִמְצָריִ  אֶּ  )פָּ
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ְכנּול עַ ל ַהְרֵּבה ָעמַ יֹוֵסף  יָרתֹות ַהָמזֹון ֲאֵספַ ן תִּ  ּוְשמִּ
ם.  ְצַריִּ  ְּבמִּ

ם, ָעַבר ַרֲחבֵ הּוא ָנַסע ְּבָכל  ְצַריִּ יי מִּ יר, ֵמעִּ ּנָ ר ְלעִּ ה מִּ

י ידִּ ֱאסֹף ְתבּוָאה ם ַרּבִּ ְפקִּ ֵמד אֹוָתם ֵכיַצד לֶׁ ן ְוֵהיכָ ים ְולִּ
ְשמֹר אֹוָתּה.   לִּ

ם יֹוֵסף  יחַ ַהאִּ ְצלִּ יָמתֹו הִּ ְמשִּ  ?ּבִּ

 נֱֶׁאַמר: 

ְצּבֹר" ר יֹוֵסף ַויִּ חֹול ּבָ ה ַהיָּם ּכְ סּוק מט( ד..."ְמאֹ  ַהְרּבֵ  )פָּ

יַח  ְצלִּ יתֹויֹוֵסף הִּ ָהְיָתה ָקָש ְּבָתְכנִּ י שֶׁ ה , ַאף ַעל פִּ

כֶׁ  יחַ ת. הּוא ּוְמֻסּבֶׁ ְצלִּ ֱאגֹ הִּ ל ְגדֹולֹור ַכמּויֹות לֶׁ ת ְמאֹד שֶׁ
 ְתבּוָאה ְכמֹו חֹול ַהָים. 

ד ּוְליֹוֵסף" ֵני יֻּלַ  ם...ָבִני ש ְ

ר ֶּ סּוק נ( ת..."ָאְסנַ  ּלוֹ  ָיְלָדה ֲאש   )פָּ

ְמָחה ַרָּבה ָהְיָתה ְליֹוֵסף  ְשָפחָ ל עַ שִּ ים מִּ ָזָכה ְלָהקִּ ה, שֶׁ

ָשה לָ  דֶׁ ֵשאת אִּ ים, ְוָללֶׁ ְתַנתֵ  לַאֲחרת ָּבנִּ הִּ ֵּבית שֶׁ יק מִּ ו ָאבִּ

ים ַרּבֹות.  ְלַבדֹו יְוחַ   ָשנִּ

ְקָרא" ת יֹוֵסף ַויִּ ם אֶּ ֵ כֹור ש  ֶּ  ַהּבְ  הְמַנש ּ
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י ִני ּכִ ַ ת ֱאלִֹקים ַנש ּ ל אֶּ  יֲעָמלִ  ּכָ

ל ְוֵאת ית ּכָ סּוק נא( י"ָאבִ  ּבֵ  )פָּ

 "י. ִהְׁשִכַחִנ - "ַנַשנִּי 

מֹו 'יֹוֵסף הֹוָדה ַלה ָעָשה עִּ ְהיֹותֹו ַעל ַהּטֹוָבה ַהְגדֹוָלה שֶׁ  ּבִּ

ם.ְּבָגלּו ְצַריִּ  ת ְּבמִּ

ידֹו קָעסּו הכֹה ָהיָ א הּו ָשכַ ד עַ  ְּבַתְפקִּ ר ַהַצעַ ת ְשנֹות אֶׁ ח שֶׁ
ָהיּו לֹו  ָהיָ שֶׁ ד ְּבֵבית ְכשֶׁ בֶׁ יפַ ה עֶׁ ת פֹוטִּ ְגרַ ר ַהַצעַ ר ְואֶׁ ּנִּ  םשֶׁ

ָחילֹו  יְּבֵבית  וֵמאֶׁ ְבנֹו " ,וָאבִּ ְלשֹון  - ה"ְמַנשֶׁ ָלֵכן ָקָרא לִּ

ְכחָ   .השִּ

ם ְוֵאת" ֵ ִני ש  ֵ ְפָריִ  ָקָרא ַהש ּ  םאֶּ

י ץ ֱאלִֹקים ִהְפַרִני ּכִ רֶּ אֶּ סּוק נב( י"ָעְניִ  ּבְ  )פָּ

ְחיֹות ְליֹוסֵ ה ָהיָ ה ָקשֶׁ  רֶׁ ף לִּ יָ ץ ְּבאֶׁ ים ָנְכרִּ ְצרִּ י עֹוְבדֵ ה ֵּבין מִּ
י ילִּ  ַעל ַהּטֹוָבה 'ת ַלהְלהֹודֹוהּוא ָיַדע ן כֵ י פִּ ל עַ ף ְוַאם, ֱאלִּ

מֹו  ָעָשה עִּ ים ְּבָנְתנֹוַהְגדֹוָלה שֶׁ א ָקרָ ן ְוָלכֵ , לֹו ְשֵני ָּבנִּ

ְבנֹו ְפַריִּ י ַהֵשנִּ  לִּ  . םאֶׁ

ְסַתְימּו ְשנֹות ַהשֹבַ  נִּ שֶׁ ָפתַ , ְכמֹו עמִּ  ֵהֵחּלּו ְשנֹותר יֹוֵסף, שֶׁ

 ָהָרָעב. 
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שֶׁ  ירֹוב ָהָרעָ ת ְשנֹו ֵהֵחּלּומִּ כִּ ל שֶׁ ה ַהְגדֹולָ  ְּבָחְכָמתֹול ַהכֹ הִּ
ָידַ , ףיֹוסֵ  ְפתֹע שֶׁ ְתַקיֵ א הּות ְוָכעֵ , הַפְרעֹם ֲחלֹות אֶׁ ר לִּ ם מִּ

יּו ָפתַ י ְכפִּ ק ְּבדִּ  . רשֶׁ

ְקנֹו ָּבאּום ְוֻכּלָ ת, ָהֲאָרצֹול כָ ת אֶׁ ד ָפקַ ה ָקָש ב ָרעָ  ל אֹכֶׁ ת לִּ
ְצ  יֵמַהמִּ  ם. רִּ

י או ר  ים ב    ִמל ִ

 

 קֵּץ  ְבסֹוף - מִּ

  ר ַהִנילּוס -ְיאֹור  נָּהָּ

  ִמְרֶעה -ָאחּו 

 ִהְתעֹורֵּר - ַויִַּקץ 

  ים  רּוַח ִמְזרִָּחית -קָּדִּ

 ֻמכֹות - ְשדּופֹות 

 ֶעם רּוחֹו פָּ  ִהְתַרגֵּׁש - ַותִּ

 ים  ְמַכְשִפים - ַחְרֻטמִּ

 ִבי, תַ  - ַכנִּי  ְפִקיִדימֹוׁשָּ

 י ְלעָּדָּ  ְבִלי ֲאִני  - בִּ

 רָּזֹות - ַדּלֹות 

 ֲחסֵּרֹות, רָּזֹות - ַרקֹות 

 רָּזֹות - ְצנּומֹות 

 ַרס - כִּּלָּה  גַָּמר, הָּ

  זֹרַפַעם ְׁשִניָּה, ַלחֲ  -לְִּשנֹות 

  מּוכָּן -נָּכֹון 

 הּו יתֵּ  היִָּשים אֹותֹו, ְיַמֶנ - וְַישִּ

 יד  תנֹוְלמַ  - ְלַהְפקִּ

  ַשְלח לֵּא - מֵּ  ְלמָּ

 ֶלֱאסֹף - לְִּקבֹוץ, לְִּצבֹר 

  ְתבּוָאה -בָּר 

  דֹון  ְׁשִמירָּה  -פִּקָּ

 ַלֲחתֹך, ַלֲהרֹס - לְִּכרֹת 

 יִמֶמִנִהְׁשִכיַח  - ַנַשנִּי 
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 מאת לפרק מקורו

 - הלוגדמאת ה' כדי להעלות את יוסף להיו חלומות פרעה : פסוק א

: "ולמה ניתוסף לו )ליוסף( ב' שנים? כדי שיחלום (ג ,)פטרבה  בראשית

 פרעה ויתגדל )יוסף( על ידי חלום". 

הרגיש פרעה  : א.התרגשות פרעה מן החלומות שחלם :פסוק ה

רלב"ג: "והנה זה הענין הוא מסגולת החלומות  - שחלומותיו אמת

(, הצודקים )שנועדו לגלות לאדם את העתיד כדי שידע להתכונן אליו

שער )יחשוב( שיגיע מהם התפעמות הרוח, לפי שכבר י ומר,לה רוצ

האדם בהם שהם צודקים )ותחושה זו, שהם אמת, מסעירה את רוחו 

חלומותיו פתרון פרעה הבין ש ב.. "(ומביאה אותו לבקש פתרון לחלומו

דת יצחק: "...אלא חלומות המלכים של כל עק - לממלכה כולה נוגע

ך הוא חולם חלומו של כל העולם כולו... העולם כולו הוא... אמנם המל

 והוא דבר שיאות )מתאים( למלך מצד שהוא כולל". 

"פותרים היו אותם, אבל  -לא מצאו חן בעיני פרעה  החכמיםפתרונות 

 שלא היה קולן נכנס באזניו ולא היה לו קורת רוח בפתרונם". ,לא לפרעה

צרור  -ף בעבר שלא הזכיר את יוס א. -גנותו של שר המשקים  :פסוק ט

המור: "וידבר שר המשקים... מה שהיה ראוי לדבר קודם )לפני( שתי 

)פט, ז(: "כיון שראה  בהרבראשית  -שהזכירו לטובת עצמו  ב.שנים". 

שר המשקים את פרעה שהיתה נפשו מבקשת לצאת, היה מחשב בדעתו 

איני יודע אם מעמידני  ,ואומר: 'אם ימות פרעה זה ויעמוד מלך אחר

אם  ,מתנות כהונה( -ונתי )שיאמין לו השירות להיות שר המשקה לו באמ

רש"י בשם חז"ל: "ארורים  -זלזול ב הוא הזכיר את יוסף ג.לאו". 
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שוטה ואין  -הרשעים שאין טובתם שלמה, מזכירו בלשון בזיון 'נער' 

וכתוב בנימוסי  -אפילו לשוננו אינו מכיר, 'עבד'  -ראוי לגדולה, 'עברי' 

 שאין עבד מולך ולא לובש בגדי שרים".  ,צרים)חוקי( מ

מפני כבוד  -רש"י: "ויגלח  -יוסף חלק כבוד למלכות : פסוק יד

 המלכות". 

: "וכן הודיע בזה צרור המור - יוסף מלמד את פרעה אמונה: פסוק טז

ת קים שופטים בארץ אשר כל המלכים והחכמים תחלפרעה כי יש אל

 ים ושהוא משגיח בשפלים". קממשלתו... שהכל... הוא מיד האל

 רבנו אברהם בן הרמב"ם בשם רבי - יוסף על המצרים חמלת: פסוק לג

אברהם החסיד: "החמלה בטבעו )של יוסף( והרחמנות על העם אשר 

בשבילם תיקן תקנה של חסד עליהם בצרה אשר הם עומדים לפניה, לפי 

ה יאבד שחשש )יוסף( שמא לא יתעוררו פרעה ושריו לדבר זה ועל ידי ז

 העם". 

)פט, ו(:  בהרבראשית  -יוסף  בשמעו את עצתפרעה נרגע  :פסוק לז

"המתין להם )ה'( עד שנתיגעו והוציאו את רוחו ואחר כך בא יוסף 

 והחזירה". 

ספורנו: "ראה והתבונן היטב  - הטלת האחריות על יוסף: פסוק מא

 להנהיג בתכלית הטוב כי דבר גדול נתתי בידך". 

הוא  -פוטי פרע : "רש"י - נת היתה בתו של פוטיפרסא : פסוק מה

 פוטיפר...".



22                              

מדרש תנחומא  - ביוסף התקיים הפסוק "ברוך הגבר אשר יבטח בה'" 

 ,את מוצא .''ברוך הגבר אשר יבטח בה': זה שאמר הכתוב)לט, ח(: "

וירא 'וגו',  'ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח' :כיון שהיה בבית רבו

רשע היה רואה שהקב"ה עמו, ומה ה כי פוטיפר'. ווגו 'אתואדוניו כי ה' 

של ) אלא שלא היה שמו של הקדוש ברוך הוא זז מפיו ?!הוא כי ה' אתו

ריבון 'והוא היה מלחש ואומר: )את פוטיפר( היה נכנס לשמשו  יוסף(.

העולם אתה הוא בטחוני, אתה הוא פטרוני, תנני לחן ולחסד ולרחמים 

 ".ני'אי, ובעיני פוטיפר אדובעיניך ובעיני כל רו

ע"פ  - שכח את עמלו ואת בית אביו בגלל רוב עיסוקיו יוסף: פסוק נא

הנצי"ב בהרחב דבר: "עתה שהזמין ה' לידו עסק של טורח ציבור... על 

 זה נתן הודיה לומר: 'כי נשני אלקים' וגו'".

צרור המור: "להורות כי  - הכרת המצרים בחכמתו של יוסף: פסוק נד

כתב: "כי  ילת דבריו בפסוק כזתח. ובי הרעה נראו דבריו וחכמתו"בשנ

 ,השבע איננה ראיה גמורה לדבריו לפי שאין מרגישים אותו האנשים

 אבל בשני הרעב ניכר הדבר, כי כולם יראים וחרדים". 
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 מבפרק 
 

 

ף י יֹוס   ֲאח 

ִים  יֹוְרִדים ְלִמְצרַׁ
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ִים ף יֹוְרִדים ְלִמְצרַׁ י יֹוס   ֲאח 

ק מב( רֶּ  )פֶּ

י ִמְצַרִים..." "ַויְַּרא ַיֲעקֹב ּכִ ר ּבְ בֶּ ֶּ סּוק ב( ֵיש  ש   )פָּ

ים ְתבּוָאה ְלָכל  ם מֹוְכרִּ ְצַריִּ ְּבמִּ ן ְוָלכֵ  דֹוֵרשַיֲעקֹב ָשַמע שֶׁ

 ו: ְלָבָניָאַמר 

ה  ּמָ ָ ְברוּ "ְרדּו ש  ם ְוִנְחיֶּה ְולֹא  ְוש ִ ָ סּוק ב( ת"ָנמוּ ָלנּו ִמש ּ  )פָּ

ְשַתֵמשַיֲעקֹב  ָּלה "ְרדּו" ְולֹא  הִּ ְכֵדי ְלַלֵמד  ,"ְלכּו"ַּבמִּ
ְשָראֵ  ץ יִּ רֶׁ אֶׁ ץ  ריֹותֵ ה ַוֲחשּובָ  הְגבֹוהָ ל אֹוָתם שֶׁ רֶׁ ֵמאֶׁ

ם ו ְצַריִּ ָכלמִּ  ת. ָהֲאָרצֹו רְשָא מִּ

ְצַרִים" ר ִמּמִ ּבֹר ּבָ ָרה ִלש ְ ָ סּוק ג( "ַויְֵּרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף ֲעש   )פָּ

ֲהרּוְּבֵני ַיֲעקֹב  ְק  מִּ ם ְכֵדי לִּ ְצַריִּ ת ְלמִּ דֶׁ נֹות ְתבּוָאה ָלרֶׁ

ת ו ש ַנְפָש ְלַהֲחיֹות אֶׁ ת נֶׁפֶׁ יהֶׁ ם ְואֶׁ  ם. ֲאבִּ

ָּבה  ים סִּ ם ָהְיָתה ָלַאחִּ פֶׁ ַהאִּ ם? ת נֹוסֶׁ ְצַריִּ ת ְלמִּ דֶׁ  ָלרֶׁ

ָּבה  ם סִּ פֶׁ ָהְיָתה ָלהֶׁ  . ה ְמאֹדַוֲחשּובָ ת נֹוסֶׁ

ְתָחְרטּום הֵ  ירַ ל עַ  הִּ ְצַטֲערּוף יֹוסֵ ת ְמכִּ ד, ְמאֹ ָכךְ ל עַ  ְוהִּ

ם ם רָ הֵ ן ְוָלכֵ  יהֶׁ ת ֲאחִּ ף סֹו ּוְלַשְחְררֹוד ָהָאבּוצּו ְלַחֵפש אֶׁ
 ו. ֵמֲאדֹוָניף סֹו
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ְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּוָאְמרּו  ְוָכךְ  ְבָרכָ ם זִּ  : הלִּ

ְמִכיָרתוֹ ם ִמְתָחְרִטים ָהיּו ָהַאִחי" ג ְלִהְתַנהֵ ם ִלבָּ ְוָנְתנּו  ּבִ
ַאְחוָ ִעמֹו  ְפְסקּו עֲ  ְוִלְפּדֹותוֹ ה ּבְ ּיִ ֶּׁ ָכל ָממֹון ש  ם". ּבְ  ֵליהֶּׁ

 "תְתמּורַ ַהֶשִבי ר מְלַׁשְחרֵּ  - "לְִּפדֹות" .ַאֲהַבת ַאִחים - "ַאְחוָּה 

מֹון" .ֶכֶסף  .רְמִחיִיְקְבעּו  - "יְִּפְסקּו" .ֶכֶסף - "מָּ

ְשעַ לֹא ַרק  ְתעֹוְררּות ָהָרָעב ּבִּ י הִּ ּלָ , ְלַחְפשֹום ָהַאחִּ א אֶׁ

ינּון, ָלכֵ ם קֹדֶׁ ר ְכבָ  ֵהבִּ יָ ה ַהְגדֹולָ ם ּותָ ָטעת אֶׁ  ְכשֶׁ ר ְלַאחֵ ד מִּ
ירָ   .הַהְמכִּ

ְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּו ָאְמרּו ְוָכךְ  ְבָרכָ ם זִּ  : הלִּ

ָכל יֹום   ְנִביֵאהוּ ו, ָעָליר ְנַבקֵּ ם ֵאיָמַתי ָהַאִחים אֹוְמִרי"ּבְ
ָאמַ ו, ָאִביל ֵאצֶּׁ  ֶּׁ ם ּוְכש  ם ְרדּו ְלִמְצַרִים, ָנְתנּו ֲאִביהֶּׁ ר ָלהֶּׁ

ם  ּלָ  ג ּבֹו ִמְנָהג ַאְחָוה". ם ִלְנהֹ ֵעיֵניהֶּׁ ּכֻּ

 " ֵּאֹותֹו ְנַחפֵּש - "ועָּלָּיר ְנַבק. 

ֵני ַויָֹּבאוּ " ָרֵאל ּבְ ּבֹר ִיש ְ תֹוךְ  ִלש ְ ִאי ּבְ סּוק ה( ם..."ַהּבָ  )פָּ

ְפשּו  יֵכיַצד חִּ ת יֹוֵסף?ָהַאחִּ   ם אֶׁ

י ְתַפְזרּו םָהַאחִּ ְכְנסּו הִּ ְצַריִּ  ְונִּ ים ְלמִּ ְשָערִּ ים ּבִּ ל כָ  ם,שֹונִּ

ָמקֹום ְלָמקֹום,  ָחד ְּבַשַער ַאֵחר. ֵהם ָעְברּו מִּ ְפשּואֶׁ ת אֶׁ  ְוחִּ

  ם. ֲאֵחיהֶׁ 
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יעּוו ֵאָלים ָמקֹול ְּבכָ  גִּ ם  ָשָאלּו הִּ ד ְּבֵשםעַ  ָשְמעּואִּ בֶׁ  ל עֶׁ
  יֹוֵסף.

ּלֹ שֶׁ ל.  אֹותֹוא ָמְצאּו מִּ ְקנֹות אֹכֶׁ ְגשּו לִּ  נִּ

ֱעלּו ְּבֵני ַיֲעקֹב ַעל  ם הֶׁ ֲאֵחיהֶׁ ם תָ ַדְע ַהאִּ כֹה שֶׁ ם יֹוֵסף, שֶׁ
ְפשֹו  ְגֻדּלָ ה ָעלָ , אֹותֹוחִּ י ּוְמַשֵמשה לִּ ם?ְכַשּלִּ ְצַריִּ  ט מִּ

ּלֹא.   ַוַדאי שֶׁ

ּנֱֶׁאַמר:  יו, שֶׁ ת ָאחִּ יר אֶׁ כִּ  ֲאָבל יֹוֵסף הִּ

ָחיו  ת אֶּ ירֵ "ַויְַּרא יֹוֵסף אֶּ ּכִ סּוק ז( ם"ַויַּ  )פָּ

ָרָאה יֹוֵסף ָחיו, ָרָצה  ְּבאֹוָתּה ָשָעה שֶׁ ת אֶׁ ם מִּ אֶׁ י ְלַגּלֹות ָלהֶׁ

ְּבקָ  הּוא, ם ַעל ָמה שֶׁ  ,םּוְלַנְשקָ ם ְלחִּ י ְכָבר ָסַלח ָלהֶׁ  ָעשּוכִּ
 לֹו. 

יף יֹוסֵ  ְחלִּ ְתַאפֵ ט הֶׁ  ק.ְלהִּ

ר" ְתַנּכֵ ם ַויִּ ר ֲאֵליהֶּ ם ַוְיַדּבֵ וֹ  ִאּתָ  ת..."ָקש 

ם, הּוא ָעָשה אֶׁ  ַאֲהָבתֹות ַלְמרֹו ל יֹוֵסף ֲאֵליהֶׁ ת ַעְצמֹו שֶׁ

ּלּו  ירָ  ֵאינֹוְכאִּ  ם. ַמכִּ

ֵּבר ַמדּוַע יֹוֵסף  ים אֹוָתם דִּ ֱאשִּ ָחיו ְוהֶׁ ל אֶׁ ת ְּבַאְשמַ ָקשֹות אֶׁ
גּו  ? לרִּ
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ין,  ְנָימִּ יו ּבִּ י ָחַששא הּויֹוֵסף ָדַאג ְלָאחִּ ָהַאחִּ ים שֶׁ ם ֲעלּולִּ
ְפגַֹע  ילִּ ְנָימִּ ָפְגעּון ְכֵשם ְּבבִּ י אהּו .ּבֹו שֶׁ ְחלִּ ת הֶׁ ְבדֹק אֶׁ ט לִּ

יַיַחס  י םָהַאחִּ ְנָימִּ ְהיֹוְכֵדי  ,ןְלבִּ ֵהם לִּ ית ָּבטּוַח שֶׁ ם אֹוֲהבִּ

 . אֹותֹו

אִּ  ָחַששיֹוֵסף ַגם  ָּודַ ם שֶׁ יע יִּ הּום ָלַאחִּ ְפְגעּוף, יֹוסֵ א שֶׁ  ּבֹו יִּ

י יה זֶׁ  ֲחַשש ת.ֵשנִּ ָחית אֶׁ ת ְלַנסֹוף יֹוסֵ ת אֶׁ א ֵהבִּ ו אֶׁ

ְסיֹונֹו ית ְּבנִּ יהֶׁ ל עַ  םשֹונִּ ים אִּ ע ֵידָ ם פִּ ְתָחְרטּום ָהַאחִּ ל עַ  הִּ
יָרתֹו בֶׁ  ְמכִּ  . דְלעֶׁ

יֻרהּו"ַויַּכֵּ " ָחיו ְוֵהם לֹא ִהּכִ ת אֶּ סּוק ח( ר יֹוֵסף אֶּ  )פָּ

 ד? ֲהֵכיצַ 

ייֹוֵסף  כִּ ּלֹא הִּ ְפֵני שֶׁ ָחיו מִּ ת אֶׁ ְשַתּנּור אֶׁ ְּבַמְרָאם  הִּ

ְלבּוָש  ים. ּובִּ כִּ א לֹת זֹאת ְלֻעמַ ם ָהַאחִּ ְפנֵ ף יֹוסֵ ת אֶׁ  ירֹוהִּ י מִּ

ּלֹ ֱעלּוא שֶׁ ֲאֵחיהֶׁ ם ַדְעתָ ל עַ  הֶׁ ְמָכרּוהּון ַהָּקטָ ם שֶׁ ד  שֶׁ בֶׁ ְלעֶׁ
ם. כָ ל עַ ל ְכמֹוֵש  הֻמּנָ  ְצַריִּ  ל מִּ

ירּוהּום לֹא הֵ  כִּ ְפֵני  הִּ ְשַתּנָ ַגם מִּ הִּ  - ְּבַמְרֵאהּוה ְמאֹד שֶׁ

 ְלכּות. ָהָיה ְלבּוש מַ  ּוְלבּושֹוָגַדל לֹו ָזָקן 

י ְפרּו ָהַאחִּ ם ְליֹוסֵ ם סִּ ְצַריִּ ֵהם ָּבאּו ְלמִּ ְקנֹות י ְכדֵ ף שֶׁ לִּ

ל.   אֹכֶׁ

ם לֹא ר ֲאֵליהֶּ  "ַויֹּאמֶּ
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ם ִלְראֹות" אתֶּ ץ ּבָ ְרַות ָהָארֶּ י עֶּ סּוק  ּכִ  ב(י)פָּ

 " ַָארֶ ת ֶעְרו  ר.ִמְסתֹות ְמקֹומֹו - "ץהָּ

ְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּו ְבָרכָ ם זִּ י הלִּ ַּטעֲ  םְמָבֲארִּ יף יֹוסֵ  תנַ שֶׁ ָהַאחִּ  םשֶׁ
ץְלַרגֵ ָּבאּו  ת ָהָארֶׁ ָכךְ ה ָנְבעָ  ,ל אֶׁ ְכְנסּו מִּ ּנִּ ךְ  שֶׁ רֶׁ ֲעָשָרה  דֶׁ

י ים ְשָערִּ ךְ א ְולֹם שֹונִּ רֶׁ חָ ר ַשעַ  דֶׁ יל שֶׁ ם ְכַדְרכָ ד, אֶׁ  ם ְמַרְגלִּ

י ים ַהְמַבְקשִּ  ץ.ָהָארֶׁ ת אֶׁ ר ְלַהכִּ

יָך ַאחִ  ר ֲעָבדֶּ ָ ֵנים ָעש   ...ים"ַויֹּאְמרּו ש ְ

חָ  ּנוּ ד ְוָהאֶּ סּוק יג( "ֵאינֶּ  )פָּ

י ירּום ָהַאחִּ ְסּבִּ ֵהם ְליֹוסֵ  הִּ ְתַפְזרּוף שֶׁ יה ַּבֲעָשרָ  הִּ ם ְשָערִּ
ת ְכֵדי לְ  יהֶׁ ַחֵפש אֶׁ ם םֲאחִּ ְצַריִּ ָאַבד ְּבמִּ ל ְלַרגֵ י ְכדֵ א ְולֹ, שֶׁ

 . אֹוָתּה

ְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּו ְבָרכָ ם זִּ יה לִּ ים אֹוָתנּו שֶׁ  ָשַאל אתֹוֵסף ְמַלְמדִּ
י יהֶׁ ם יְמְצאּו את אִּ ה ַיֲעשּו מַ ם ָהַאחִּ ו ַוֲאדֹוָני דָהָאבּום ַאחִּ

ף ַרב?  ְתמּוָרתֹו ְיַבֵּקש סֶׁ  כֶׁ

י ֵהם ָהַאחִּ ים ֲענּו שֶׁ  . ְלַשְחְררֹום ְלַשֵּלם ָכל ְסכּום ְכֵדי מּוָכנִּ

י ם  ַיֲעשּוה מַ  ,ְוָשַאליֹוֵסף ף הֹוסִּ יַיְס ו לֹא ֲאדֹוָניאִּ ם כִּ

תֹו ף?  ְלתִּ סֶׁ יְּבַעד כֶׁ ינּו  :ֲענּום ְוָהַאחִּ לֹא ְנַוֵתר ַעל ָאחִּ

דַ  ךְ ת ּוְבמִּ ְלָחָמה ַהצֹרֶׁ  . ְלַמֲענֹו ֵנֵצא ְלמִּ
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ְרִתי  ּבַ ר ּדִ ֶּ ם יֹוֵסף הּוא ֲאש  ר ֲאֵליהֶּ  ם ֵלאֹמרֲאֵליכֶּ "ַויֹּאמֶּ

ם" סּוק יד( ֵמְרָגִלים ַאּתֶּ  )פָּ

ָשמַ  שֶׁ הֵ ף יֹוסֵ ע מִּ ימּוכָ ם שֶׁ ְלָחמָ ת ָלֵצאם נִּ ן ְלַמעַ ה ְלמִּ

יהֶׁ  ַהֲחָש ם ְכנְֶׁגדָ ן ָטעַ ם, ֲאחִּ ּלֹוד שֶׁ יי כִּ  שֶׁ ם הֵ ם ְמַרְגלִּ
ְתַגּלָ  תִּ ה הִּ ֲהרֵ י, ַכֲאמִּ ים הֵ י שֶׁ ָּבאּום מֹודִּ ְלָחמָ ם ְלֵש  שֶׁ  . המִּ

ְבדֹק ָמה ּב ים ֵאּלּו ָרָצה יֹוֵסף לִּ יְדָברִּ ישִּ ים ַמְרגִּ ם ָהַאחִּ

ם אֲ  יְכַלפֵ  יהֶׁ  ד. ָהָאבּוחִּ

ייֹוֵסף  ְכנִּ ְשָמר הִּ ָחיו ְלמִּ ת אֶׁ ךְ ס אֶׁ שֶׁ ים.  ְּבמֶׁ  ְשלָֹשה ָימִּ

ר" ם ַויֹּאמֶּ יֹּום יֹוֵסף ֲאֵלהֶּ ִליש ִ  ּבַ ְ  יַהש ּ

וּ  זֹאת סּוק יח( "ִוְחיוּ  ֲעש   )פָּ

ָחיו וְ  ת אֶׁ ְשמָ לֹא ָרָצה שֶׁ יֹוֵסף ָאַהב אֶׁ ָּבֲהלּו ְּבֵבית ַהמִּ ר יִּ

יט ְוַיְחְשבּו שֶׁ  ְתַאְכזֵ ן ְמַתְכנֵ ַהַשּלִּ ן ָלכֵ ם, ֲאֵליהֶׁ ר ְלהִּ

יעָ  ְרגִּ ם: הִּ  ם ְוָאַמר ָלהֶׁ

ת   ם ֲאִני ָיֵרא"ָהֱאלִֹקי"אֶּ

הּוא ָיֵרא  ם שֶׁ ם ְוָלכֵ  'המֵ יֹוֵסף ָאַמר ָלהֶׁ ַגע ָּבהֶׁ ן לֹא יִּ

יעַ ְלָרָעה. הּוא  ם  הֹודִּ ֵתן ָלהֶׁ יִּ ים שֶׁ ם ְלָבֵתיהֶׁ ב ָלשּוָלַאחִּ
י ְשְפחֹוֵתיהֶׁ ל א אֹכֶׁ ּוְלָהבִּ יָש  ֵמֵהם ָדַרשל ֲאבָ ם, ְלמִּ   ה:ְדרִּ
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ת" ם ְואֶּ טֹן ֲאִחיכֶּ ִביאוּ  ַהּקָ  יֵאלַ  ּתָ

סּוק כ( ם..."ִדְבֵריכֶּ  ְוֵיָאְמנוּ   )פָּ

ייֹוֵסף  ְזהִּ ָחיו הִּ ת אֶׁ יאּו ם ֵמהֶׁ  ְוָדַרשר אֶׁ ָיבִּ ת ו ֵאָלישֶׁ אֶׁ

ין.  ְנָימִּ ְתַגְעֵגעַ ף יֹוסֵ ּבִּ יְמאֹד  הִּ ים ַרּבֹות ,ָטןו ַהּקָ ְלָאחִּ  ָשנִּ
 . הָהַאֲחרֹונָ ם ַּבַפעַ  ָרָאהּוז ֵמָא ָעְברּו

ם  יַהאִּ ְתַרְגזּום ָהַאחִּ  ַעל יֹוֵסף?  הִּ

 נֱֶׁאַמר: 

ל ָאִחיו ִאיש  "ַויֹּאְמרּו   אֶּ

ִמים ֲאָבל ֵ  ָאִחינוּ  ַעל ֲאַנְחנוּ  ֲאש 

ר ֶּ וֹ  ָצַרת ָרִאינוּ  ֲאש  ִהְתַחְננוֹ  ַנְפש  ָמעְ  ְולֹא ֵאֵלינוּ  ּבְ ָ  נוּ ש 

ן ַעל ָאה ּכֵ ָרה ֵאֵלינוּ  ּבָ סּוק כא( ת"ַהזֹּא ַהּצָ  )פָּ

ים ָאְמרּו זֶׁה ְלזֶׁה ה ,ָהַאחִּ ת ַהָצָרה  'שֶׁ ם אֶׁ יא ֲעֵליהֶׁ ֵהבִּ

ָחְטאּו ַהְגדֹוָלה ַהזֹאת מִּ  יָרת ְפֵני שֶׁ ְמכִּ יהֶׁ  יֹוֵסףּבִּ  . םֲאחִּ

ים ֵאּלּו  ּלִּ יעּוְּבמִּ ּבִּ י הִּ ְת ל עַ  הְגדֹולָ ה ֲחָרטָ ם ָהַאחִּ  ם.ַנֲהגּותָ הִּ

ְצַטֲערּום הֵ  ּלֹא ָשְמעּו  ָכךְ ְמאֹד ַעל  הִּ ְברֵ שֶׁ ו ַתֲחנּוָניי ְלדִּ

ל יֹוֵסף ָהיָ בזמן  שֶׁ  . רַּבּבֹו ֻמְשָלךְ ה שֶׁ
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ָשמַ ָמה ָעָשה יֹוֵסף  ָחיו? ְכשֶׁ ְבֵרי אֶׁ ת דִּ  ע אֶׁ

סּוק כד( "ַויְֵּבךְּ ם ֵמֲעֵליהֶּ ב "ַוִיסֹ  )פָּ

 " ְבָּכָּה - "ַויְֵּבך. 

םיֹוֵסף  ֵחם ֲעֵליהֶׁ ָחיו ְורִּ ת אֶׁ ָשמַ  ָאַהב אֶׁ ָחיו ע שֶׁ ּוְכשֶׁ אֶׁ

י ְתָחְרטִּ ְבכֹול ֵהחֵ ם מִּ  . תלִּ

ְמעֹון" ת ש ִ ם אֶּ ח ֵמִאּתָ ּקַ ִּ  "...ַוי

ייֹוֵסף  כִּ הִּ ָחיל שֶׁ ם ְתכּונֹוֵתיהֶׁ ת אֶׁ ר טוב שֶׁ ת אֶׁ ר ָאסַ ו אֶׁ

ְמעֹון ידֹוְכֵדי  רַהסֹהַ ת ְּבֵבי שִּ י,  ְלַהְפרִּ ֵּלוִּ ּלֹא מִּ ְתַיֲעצּושֶׁ  יִּ

ם ְש  ָעשּוי ְכפִּ , ְלָהְרגֹוֵניהֶׁ   ם.ְשכֶׁ י ְלַאְנֵש  שֶׁ

ם  ישיֹוֵסף ַהאִּ ֱענִּ ְמעֹון?  הֶׁ ת שִּ  אֶׁ

 נֱֶׁאַמר ַּבָפסּוק: 

 ם"ְלֵעיֵניהֶּ תֹו אֹ "ַויֱֶּאֹסר 

ָחיו, ֲאָבל ְלַאחַ  ְמעֹון ַרק ְלֵעיֵני אֶׁ ת שִּ ר יֹוֵסף ָאַסר אֶׁ

ָיְצאּו  ישֶׁ ֵּבייאֹו ם, הֹוצִּ ָהַאחִּ ילֹו ַהַמֲאסָ  תמִּ ֱאכִּ ר ְוהֶׁ

ְשָקהּו.   ְוהִּ

ייֹוֵסף  ְמעֹוח ָסלַ ק ַהַצדִּ י פִּ ל עַ ף ַא ,םָשלֵ ב ְּבלֵ ן ְלשִּ

ְמעֹו שִּ יי ֵמָראֵש ה ָהיָ ן שֶׁ ְתַנְגדִּ ָאמַ ה זֶׁ א ְוהּו לֹו םַהמִּ ר שֶׁ
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ְתַנהֵ ף יֹוסֵ . "ְוַנַהְרֵגהּו ְלכּו" ה ּוְבַאְחוָ ו ְּבַאֲהָבה ֵאָליג הִּ
 ְלָכל ַמְחסֹורֹו. ג ְוָדַא

ר ם ּבָ ֵליהֶּ ת ּכְ  "ַוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאּו אֶּ

י יהֶּ ב ּוְלָהש ִ ְסּפֵ ּקוֹ  ִאיש  ם ּכַ ַ ל ש   אֶּ

ְך..." רֶּ ם ֵצָדה ַלדֶּ סּוק כה( ְוָלֵתת ָלהֶּ  )פָּ

ם  יֹוסֵ ה ַהְתבּוָאת ַכמּוַהאִּ ים שֶׁ ָּוה ָלשִּ ה ָהְיתָ  םְּבַשֵּקיהֶׁ ף צִּ

ּוָ ת ּוַלַכמה דֹומָ  צִּ יה שֶׁ י םָלשִּ  ? םַלֲאֵחרִּ

ּלֹא. ת  ַוַדאי שֶׁ ָּוה ְלַמֵּלא אֶׁ י יַשּקִּ יֹוֵסף צִּ ְהיּום ָהַאחִּ יִּ  ַעד שֶׁ

ים,  יב ְמֵלאִּ ָּוה ְלָהשִּ ם ָלהֶׁ ת ָלתֶׁ ג ָדַאף ְוַאם, ַכְספָ ת אֶׁ צִּ

ךְ ֵציָדה  רֶׁ ְרֲעבּו ַלדֶׁ ּלֹא יִּ  . םְּבַדְרכָ , שֶׁ

ְהיֹותָ  ְך, פָ ּבִּ רֶׁ ָחד ַתח ם ַּבדֶׁ יאֶׁ ת ַשּקֹו ם ָהַאחִּ ָּלהאֶׁ  ְוגִּ

הּו ישֶׁ מִּ יחַ  שֶׁ סֶׁ  ֵהנִּ  . קַּבַש ף כֶׁ

ְרדּו ִלבָּ "... ַויֵֵּצא  ל ָאִחיו ֵלאֹמר ִאיש  ם ַויֶּּחֶּ  אֶּ

ה  ָ סּוק כח( ם ָלנּו"ֱאלִֹקיָמה זֹאת ָעש   )פָּ

 "ִנְבֲהלּו - "ַוֶיֶחְרדּו. 

י ינּו ם ָהַאחִּ הֵהבִּ ְגלַ ף נֹוסָ  ַצַער םָלהֶׁ ם ָגרַ  'שֶׁ ְטָאם. ּבִּ ל חֶׁ

סֶׁ  ָמְצאּו ַּבַשק ַהכֶׁ יף שֶׁ ְזכִּ ף הִּ סֶׁ ת ַהכֶׁ ם אֶׁ יחּור ָלהֶׁ ְרוִּ הִּ  שֶׁ
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ָמְכרּון ַּבְזמַ  ְצַטֲערּוַעָתה ת יֹוֵסף, וְ אֶׁ  שֶׁ ְתַגְלגֵ ל עַ  הִּ הִּ ל שֶׁ
ף ְלָידָ  סֶׁ ֵאינֹום כֶׁ ם.   שֶׁ ָּלהֶׁ  שֶׁ

יעּו גִּ הִּ שֶׁ י מִּ יהֶׁ אֲ  ַיֲעקֹב תְלֵבים ָהַאחִּ ְפרּו לֹו בִּ ל כָ  לעַ ם סִּ

ל  לעַ ת אֹוָתם, ְוַגם ַהּקֹורֹו ּוּויֹו שֶׁ יאּו ַהמֹוֵש צִּ ָיבִּ ו ֵאָליל, שֶׁ
ין.  ְנָימִּ ת ּבִּ  אֶׁ

ר  ל ְראּובֵ "ַויֹּאמֶּ  ו ֵלאֹמרָאִבין אֶּ

ַני  ֵני ּבָ ְ ת ש ּ ִמיאֶּ יָך"ּתָ ּנּו ֵאלֶּ סּוק  ת ִאם לֹא ֲאִביאֶּ  ז(לְּ )פָּ

ְתַכּוֵ  ןְראּובֵ  י ַהְבָטָחתֹות אֶׁ ק זֵ ְלחַ ן הִּ ְנָימִּ ת ּבִּ יר אֶׁ ַיֲחזִּ  ,ןשֶׁ

ְתַכּוֵ  ולֹא ָּבָניו ןהִּ ילָ  שֶׁ  רלֹומַ ה ָהְיתָ  ַכָּוָנתֹו. ָימּותּו הָחלִּ

ָּבָניו  ה שֶׁ ֵאינֹו רֹוצֶׁ ְכמֹו שֶׁ ה ַהכֹל  ָימּותּושֶׁ י ְכדֵ ָכְך ַיֲעשֶׁ
ין.  ְנָימִּ ת ּבִּ יר אֶׁ  ְלַהֲחזִּ

יה ָהיָ ל ָיכֹוא ְולֹ ְּבֵסרּובֹוד ָעמַ ַיֲעקֹב   . םְלַהְסכִּ

ם...  כֶּ ִני ִעּמָ ר לֹא ֵיֵרד ּבְ  ...ןָאסוֹ  ּוְקָרָאהוּ "ַויֹּאמֶּ

ת  ם אֶּ יָבִת ְוהֹוַרְדּתֶּ ֵ אֹוָלה"ש  ָיגֹון ש ְ סּוק לח( י ּבְ  )פָּ

 "רַהֶקבֶ ֶאל  - "ְשאֹולָּה". ְבַצַער - "ְביָּגֹון. 

ַהּבֵ ו ְלָבָניַיֲעקֹב ָאַמר  ין שֶׁ ְשַאשֶׁ ד ַהָיחִּ ְשתֹו לֹור ּנִּ  לָרחֵ  ֵמאִּ

יא הּו ְנָימִּ ם ּבִּ ילָ ן, ְואִּ ְהיֶׁ א לָֹימּות  הָחלִּ  דעַ ה נֶָׁחמָ  לֹוה תִּ

 . וָיָמיף סֹו
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י או ר  ים ב    ִמל ִ

 

  ְתבּוָאה -ֶשֶבר 

 ְתרָּאּו  ִתְפֲחדּו - תִּ

 ְברּו נּו ְתבּוָאה - שִּ  קָּ

 ְתבּוָאה - בָּר 

  א, אּולַ  -ֶפן  יֶׁשמָּ

 ֶות -ן ָאסֹו  מָּ

  ל -ַשּלִּיט  מֹוׁשֵּ

  ְֵּתַנכ  רַלֲעשֹות ַעְצמֹו זָּ  - רְלהִּ

 ָאֶרץ  רִמְסתֹות ְמקֹומֹו - ֶעְרַות הָּ

 ם ֶאֶמתאֹוְמִרי - כֵּנִּים 

 ִֹלְבדֹק -ן לְִּבח 

 ר ְשמָּ  בֵּית ַהסַֹהר - מִּ

 םֲאִמִתִייִיְהיּו  - יֵָּאְמנּו 

 ְלַבקֵּׁש - לְִּדרֹוש 

 לִּי  ןְמֻתְרְגמָּ  - ץמֵּ

 ֹב, פָּנָּהִהְסתֹובֵּ  -ב ַויִּס 

 ְספֹו מֹואֶֹכל  -א מִּ  תִלְבהֵּ

  ֲחִבילָּתֹוַשקֹו,   -ַאְמַתְחתֹו 

 לּופֲָּחדּו ְמאֹד, ִנְבהֲ  - ְוֶיֶחְרדּו 

 ְדבִָּרים ֶׁשקָּרּו - קֹורֹות 

 י  םְמרֹוְקִני - םְמרִּיקִּ

 ִלְקׁשֹר - רלְִּצרֹו 

  ְַלַאבֵּד בֵּן - כֵּלְלש 

 יבָּה  ִזְקנָּה - שֵּ

  ַצַער -יָּגֹון 

 ֶקֶבר - ְשאֹול
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 מבמקורות לפרק 

רש"י: "שהרי נכנסתם  -האחים למצוא את יוסף ולשחררו רצון : פסוק ג

 בעשרה שערי העיר... ובשביל אותו אחד שאיננו  נתפזרו בעיר לבקשו". 

ראה  ,אור החיים: "פירושו - האחוה של יוסף כלפי אחיויחס : פסוק ז

 אותם בראיית אחים והכיר אחוה להם, אלא שאליהם היה מתנכר".

רלב"ג: "ולזה תמצא שבנפול אחי  - לבנימין האחיםיחס  בדק מהויוסף 

יוסף בידו לא שלם להם רעה תחת הרע אשר גמלוהו, אבל השגיח בהם 

י וכלכל אותם כמו שבאר אחר. ואמנם הכאיב לבם מעט בראשית וכד

שיתבאר לו איך מנהגם עם אחיו בנימין, שאם היו שונאים אותו 

ומתנכלים להמיתו כמו שנהגו עמו )יוסף(, היה לוקח בזה עצה להפרידו 

 מהם ולהצילו מידם". 

אברבנאל: "אבל נסתפק לו  - התחרטו על המכירה האחיםאם בדק יוסף 

בזה אולי יקנאו בו אחיו פעם שנית ויחשבו להרגו כאשר עשו 

ראשונה... ראה בדרך הזה להביאם בנסיון לדעת אם בכ"ב שנה, שלא ב

 ראה אותם שינו את תכונותיהם ואם נתחרטו ממה שעשו כנגדו". 

 -כי המראה של יוסף השתנה א.  - האחים לא הכירו את יוסף: פסוק ח

גמ' בבא מציעא לט ע"ב: "שיצא בלא חתימת זקן ובא בחתימת זקן". 

כי לא העלו על דעתם שיוסף ב.  מי זקן".רש"י: "לפי שהניחם חתו

הו בגדולה והיה רחוק בעיניהם ורד"ק: "שרא - התמנה למושל מצרים

מאד שיהיה הוא יוסף שמכרוהו לעבד והוא אדון לכל המצרים, ואמרו 
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 ת זהבלבם אף על פי שצורתו דומה ליוסף הרבה בני אדם דומה צור

 סף". זה בקצת, לפיכך יצא מלבם שיהיה הוא יו לצורת

: לפסוק יב רש"י - נכונותם הרבה של האחים למען יוסף: פסוק יג

. "שהרי נכנסתם בעשרה שערי העיר, למה לא נכנסתם בשער אחד?"

ואילו מצאתם אותו ויפסקו )יקבעו( עליכם להם:  "אמר ובפסוק יד  כתב:

ואם יאמרו לכם שלא , תפדוהו? אמרו לו: הן. אמר להם: ממון הרבה

 , להרוג או ליהרג.לכן באנו, מה תעשו? אמרו: ממון יחזירוהו בשום

  .להרוג בני העיר באתם..." ,אמר להם: הוא אשר דברתי אליכם

א. בכי של התרגשות ושמחה על חרטת  - יוסףהבכי של : פסוק כד

. מתוך רחמים בלפי ששמע שהיו מתחרטין".  -רש"י: "ויבך  -האחים 

 נצי"בכאשר ראה בצרתם". וה - ספורנו: "ויבך -על אחיו הנתונים בצרה 

 : "מרוב חמלה".כתב

שמא יתייעצו שניהם  ,רש"י: "להפרידו מלוי -שמעון  ו שלסיבת מאסר

 להרוג אותו".

: "לא אסרו אלא על פי חז"לרש"י  - שמעון לאיחסו הטוב של יוסף 

 הוציאו והאכילו והשקהו".  -לעיניהם, וכיון שיצאו 

עשה  נו בחיי: "כלומררב - ת הדיןהאחים הצדיקו עליהם א: פסוק כח

כתב והקבלה: "ומיד שמו על לבם בבהרחבה אלקים לנו כמדתנו". ו

שאין זה מקרה אלא מאת ה' היתה זאת להפרע מהם... וכמו שהצדיקו 

  מרם 'אבל אשמים אנחנו על אחינו'".עליהם את הדין בתחילה בא
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 מג פרק
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ִמין ִבְניָּ ף ו  ת יֹוס  ִגיש ַׁ ְ  פ 

ק מג()פֶּ   רֶּ

ץ" ָארֶּ ֵבד ּבָ סּוק א( "ְוָהָרָעב ּכָ  )פָּ

ץ ָהָרָעב  ְתַחֵזק, ָּבָארֶׁ ילֹא ַיֲעקֹב ן כֵ י פִּ ל עַ ף ְוַאהִּ ְסכִּ ם הִּ

ם.  ְצַריִּ ין ְלמִּ ְנָימִּ ת ּבִּ ְשלַֹח אֶׁ  לִּ

ת  ל  הָהַרּבָ  ְוַדֲאָגתֹוַהְגדֹוָלה  ַאֲהָבתֹוְיהּוָדה ָרָאה אֶׁ שֶׁ

יַיֲעקֹב  ְנָימִּ יעַ הִּ ן. ָלֵכן ְלבִּ ָחיו  צִּ י ְּבָחְכָמתֹוְלאֶׁ ן ַעד ְלַהְמתִּ
ל ָגֵמר ָהאֹכֶׁ יִּ ת ב ַיֲעקֹת אֶׁ  ְלַשְכֵנעַ  יּוְכלּוז ְוָא שֶׁ ְשלַֹח אֶׁ לִּ

ָתם.  ין אִּ ְנָימִּ  ּבִּ

ְגְמרָ  ּנִּ שֶׁ ֵּקש ַיֲעקֹהְמאּומָ ם ָלהֶׁ ר נֹותָ א ְולֹ הַהְתבּוָאה מִּ ב , ּבִּ
ָּבָני  ו: מִּ

בוּ " ֻ ְברוּ  ש  סּוק ב( ל"ֹאכֶּ  ְמַעט ָלנוּ  ש ִ  )פָּ

 "ְברּו  ְקנּו - "שִּ

י  ְיהּוָדה ְלַיֲעקֹב:  בֵהשִּ

נּו ָהִאיש  ֵלאֹמר  "ָהֵעד ֵהִעד ּבָ

י ָפַני ִתְראוּ  לֹא ְלּתִ ם ּבִ כֶּ  ֲאִחיכֶּ סּוק ג( ם"ִאּתְ  )פָּ

 עֵּד עִּיד" "הָּ  .ִהְזִהיר - הֵּ
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יַהמֹוֵשל  ְזהִּ ּלֹא ָלבֹוא  אֹוָתנּור הִּ נְ ֵאָלישֶׁ י ּבִּ ין. ו ְּבלִּ  ָימִּ

ָרֵאל  ל ִיש ְ ר ְיהּוָדה אֶּ  וָאִבי"ַויֹּאמֶּ

ְלָחה ַער ש ִ י ַהּנַ  הְוֵנֵלכָ  ְוָנקּוָמה ִאּתִ

סּוק ח( ְוִנְחיֶּה ְולֹא ָנמּות..."  )פָּ

יף  ָעדִּ דֶׁ ְיהּוָדה ְּבָחְכָמתֹו ָאַמר ְלַיֲעקֹב שֶׁ ם  תָלרֶׁ ם עִּ ְצַריִּ ְלמִּ

ין  ְנָימִּ ַּבָדבָ ה ַהַסָכנָ ת ַלְמרֹוּבִּ ם כֵ שֶׁ ר, שֶׁ תן אִּ ָשֲארּו ַּבַּביִּ  ,יִּ

 ָּבָרָעב.  ָימּותּוֻכָּלם 

ּנוּ  ֶּ ַבְקש  ּנּו ִמיִָּדי ּתְ ְרבֶּ עֶּ  "ָאֹנִכי אֶּ

יךָ  ֲהִביֹאִתיו לֹא ִאם יו ֵאלֶּ ְגּתִ יךָ  ְוִהּצַ  ְלָפנֶּ

ל ַהיִָּמים"  סּוק ט(ְוָחָטאִתי ְלָך ּכָ  )פָּ

ְתַחיֵ ְיהּוָדה  ְפנֵ ב הִּ ַיֲעשֶׁ ַיֲעקֹב י ּבִּ ְשמֹר ַעל י ְכדֵ כֹל הַ  השֶׁ לִּ

ין  ְנָימִּ כָ ּבִּ   ע.רַ ר ָדבָ ל מִּ

ָּלחֵ  מּוָכןָהָיה ַאף ְיהּוָדה  ים ְלהִּ ְצרִּ ם ַהמִּ ְשמֹוי ְכדֵ ם עִּ ר לִּ

ין.  לעַ  ְנָימִּ  ּבִּ

ל עַ  תָהַאֲחָריּות אֶׁ א ְיהּוָדה ָלַקח ַעל ַעְצמֹו ַדְוקָ ַמדּוַע 

י ְנָימִּ  ? ןּבִּ
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י ָעתֹוַהצָ ת אֶׁ ב ֵהיטֵ ְיהּוָדה ָזַכר  ת יֹוֵסף ָלַאחִּ ְמכֹר אֶׁ ם לִּ
י ְשְמֵעאלִּ ְצַטֵער ְמאֹד ַעל ְדָבָריו, .םַליִּ ף ַאל עַ  הּוא הִּ

ְּבַהָצָעתֹו י זֹו שֶׁ צִּ ְטאֹו ְוָרצָ  ף,יֹוסֵ ת אֶׁ ל הִּ ת חֶׁ ה ְלַתֵּקן אֶׁ

יחַ  ְלקִּ ירַ ַעל  תָהַאֲחָריּות ּבִּ ין. ת ְשמִּ ְנָימִּ  ּבִּ

י   ִהְתַמְהָמְהנוּ א לּולֵ "ּכִ

י ה ּכִ ְבנוּ  ַעּתָ ַ סּוק י( ם"ַפֲעָמיִ  זֶּה ש   )פָּ

 "ְהנּו". ִאם לֹא - "לּולֵּא ְתַמְהמָּ  ִהְתַעַכְבנּו.  - "הִּ

ְּב  ים שֶׁ ל ְיהּוָדה ָאנּו לֹוְמדִּ ְדָבָריו שֶׁ ְתַעְכבּו מִּ ֵני ַיֲעקֹב הִּ

ְפָשר ְוָהיָ , ְזַמן ַרב םְּבֵביתָ  ְזמַ ה אֶׁ דֶׁ ן זֶׁה ּבִּ ם  תָלרֶׁ ְצַריִּ ְלמִּ
 ם. ַפֲעָמיִּ ְוַלֲחזֹר 

ם. ֵהם לֹא הִּ  יהֶׁ ת ַיֲעקֹב ֲאבִּ ְּבדּו ְמאֹד אֶׁ ְתלֹוְננּו ְּבֵני ַיֲעקֹב כִּ

ים ֵהם ְרֵעבִּ ְצַטְמְצמּו ְוָאְכלּו  ,שֶׁ ְשָא טֵמַהְמעַ ֵהם הִּ ּנִּ ר שֶׁ
ְתַעְכבּוה ְתקּופָ  ְּבאֹוָתּה הִּ  . תַּבַּביִּ  שֶׁ

 ו ְוָאַמר: ְלָבָניָפָנה  ַיֲעקֹב

ן ִאם" וּ  אתזֹ ֵאפֹוא ּכֵ  ֲעש 

ְמַרת ְקחוּ  ץ ִמזִּ ְכֵליכֶּ  ָהָארֶּ סּוק יא( ם..."ּבִ  )פָּ

ץ, ְכמ דּוֵלי ָהָארֶׁ גִּ ים מִּ ים ְמֻשָּבחִּ ם ְדָברִּ ְתכֶׁ ֹו ְקחּו אִּ

ים, ְדַבש,  יְּבָשמִּ ים ָּבְטנִּ  ם. ּוְשֵקדִּ
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ְיַרֵחם  יש ַמָתָנה ְכֵדי שֶׁ ים ֵאּלּו ְתנּו ָלאִּ  ם. ֲעֵליכֶׁ ְדָברִּ

ְכרֹונָ  ּוֲחָכֵמינ ְבָרכָ ם זִּ ְמדּונּו הלִּ ְּלַאחַ  לִּ ָּוה ַיֲעקֹב אֶׁ שֶׁ צִּ ת ר שֶׁ

ת ָכל  ת ְלַפיֵ ת ְכֵדי ַהְדרּושֹות ַהֲהָכנֹוָּבָניו ַלֲעשֹות אֶׁ ס אֶׁ

ם:ַהמֹוֵש   ל, ָאַמר ָלהֶׁ

ה  ה, ֲחֵסִרים ֵאיְנכֶּׁ "ֵמַעּתָ ִפּלָ א ּתְ ּלָ לּום אֶּׁ י ֲהֵרינִ ם ּכְ
לֵּ    ם".ֲעֵליכֶּׁ ל ִמְתּפַ

י ְוֵאל" ּדַ ַ ן ש  ם ִיּתֵ  ָהִאיש   ִלְפֵני ַרֲחִמים ָלכֶּ

ח ּלַ ם ְוש ִ ת ָלכֶּ ם אֶּ ת ַאֵחר ֲאִחיכֶּ ְנָיִמי ְואֶּ סּוק יד( ן"ּבִ  )פָּ

ים, ְוֵהם קָ  ל ָהַאחִּ ָּבם שֶׁ ת לִּ ְזָקה אֶׁ ַּלת ַיֲעקֹב חִּ מּו ְוָיְרדּו ְתפִּ

ל יֹוֵסף.   אֶׁ

ְניָ  ת ּבִּ ְראֹות אֶׁ ָכה יֹוֵסף לִּ ים חִּ יו? ַכָמה ָשנִּ ין ָאחִּ  מִּ

כָ ף יֹוסֵ  ךְ ה חִּ שֶׁ י ְּבמֶׁ ְשרִּ ֵּנה סֹוף סעֶׁ ם ָשָנה, והִּ ֹוף ם ּוְשָתיִּ

יעַ  גִּ  ַהיֹום:  הִּ

ְנָיִמין" ת ּבִ ם אֶּ סּוק  "ַויְַּרא יֹוֵסף ִאּתָ  ז(ט)פָּ

יו,יֹוֵסף ָשַמח ְמאֹד  ין ָאחִּ ְנָימִּ ת ּבִּ ְראֹות אֶׁ יךְ  ַאךְ  לִּ ְמשִּ  הִּ

ְתַאפֵ  ְתוַ ק ְולֹא ְלהִּ ן לֹא ָהָיה ָּבטּוַח ֵאָליע דַ הִּ ו. הּוא ֲעַדיִּ
ָחיו  אֶׁ ְתָחְרטּושֶׁ ה ְלַגְמרֵ  הִּ יָרתֹוי ַעל ַמֲעשֶׁ  . ְמכִּ
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ר" ר ַויֹּאמֶּ ֶּ יתוֹ  ַעל ַלֲאש  ת ָהֵבא ּבֵ ים אֶּ ְיָת  ָהֲאָנש ִ  ה...ַהּבָ

י י ּכִ ים יֹאְכלוּ  ִאּתִ ָריִ  ָהֲאָנש ִ הֳּ ּצָ  ם...ּבַ

יְראוּ  ים ַויִּ י ָהֲאָנש ִ ית וּ הּוְבא ּכִ  יח(-ים טזסּוק)פ ף..."יֹוסֵ  ּבֵ

 ִּפֲָּחדּו - ְראּו"י"ַוי. 

ים ַמדּוַע  הּוְבאּוָפֲחדּו ָהַאחִּ ל יֹוֵסף? ְלַאְרמֹונֹו ְכשֶׁ  שֶׁ

י יֹוסֵ ָחְששּו ם ָהַאחִּ יף שֶׁ יחַ אֹוָתם  םַיֲאשִּ ְלקִּ ףת ּבִּ סֶׁ  ַהכֶׁ
ְמצָ  ּנִּ  . םְּבַשֵּקיהֶׁ א שֶׁ

י ְגשּו ם ָהַאחִּ ּלָ נִּ ת ְוסִּ ה ְתחִּ ל ַהְמֻמּנֶׁה ַעל ַהַּביִּ ְפרּו לֹו ַעל אֶׁ

ָמְצאּו  ף שֶׁ סֶׁ  ם. ְּבַאְמְתחֹוֵתיהֶׁ ַהכֶׁ

ר" לֹום ַויֹּאמֶּ ָ ם ש  יָראוּ  ַאל ָלכֶּ  ּתִ

ם  םֲאִביכֶּ  ֵואלֵֹקי ֱאלֵֹקיכֶּ

ם ָנַתן ֹחֵתיכֶּ  ַמְטמֹון ָלכֶּ ַאְמּתְ סּוק כג( ם..."ּבְ  )פָּ

י 'ה ְיֵרא היֹוֵסף ָהיָ  ַגם ַהְמֻמּנֶׁה ַעל ֵּבית ְזכִּ תְוהִּ ְדָבָריו אֶׁ  ר ּבִּ

 . 'ֵשם ה

ְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּו ְבָרכָ ם זִּ י הלִּ ַהְמֻמּנֶׁ  םאֹוְמרִּ ת ָהיָ שֶׁ  הה ַעל ַהַּביִּ
ל יֹוֵסף.  ה,ְמַנשֶׁ   ְּבנֹו שֶׁ
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ְמעֹון" ת ש ִ ם אֶּ  "ַויֹּוֵצא ֲאֵליהֶּ

יג דֹאֵ יוסף  ְמעֹון ְלהֹוצִּ ת שִּ יל אֶׁ א אֶׁ ְראְכֵדי ם ָהַאחִּ יִּ  ּושֶׁ

הּו יב מֵ א שֶׁ ָמהֶׁ טִּ ּנוא ְולֹם עִּ מֶׁ  . ְיַפֲחדּו מִּ

י ְמעֹון ְלַאַחר  ֻהְפְתעּום ָהַאחִּ ת שִּ ְראֹות אֶׁ ָהיָ ה ְתקּופָ לִּ ה שֶׁ
לֶׁ  יא ַּבכֶׁ ים.  ,א ְוָשֵלםָּברִּ ירִּ ּלֹא ְכְשָאר ָהֲאסִּ  שֶׁ

ְיתָ  יֹוֵסף ַויָֹּבא" ֲחווּ  ...הַהּבַ ּתַ ש ְ סּוק כו ה"ָאְרצָ  לוֹ  ַויִּ  ()פָּ

ְתַקיֵ  זֹוה ְּבָשעָ  אשֹו ֲחלֹומֹום הִּ ל יֹוֵסף ן ָהרִּ  ַעל ָהֲאֻלמֹותשֶׁ
ֲהֵרי ָכל  ְשַתֲחוו לֹו, שֶׁ הִּ ְשַתֲחוּוַאחַ שֶׁ ָחיו הִּ   לֹו.ד ָעָשר אֶׁ

ַאל" ש ְ ם ַויִּ לֹום ָלהֶּ ָ ר ְלש  לֹום ַויֹּאמֶּ ָ ם ֲהש  קֵ  ֲאִביכֶּ  ןַהזָּ

ר ֶּ ם ֲאש  ּנוּ  ֲאַמְרּתֶּ  כח(-ים כזקסּו)פ י"חָ  ַהעֹודֶּ

ְשלֹום יֹוֵסף ַמדּוַע  יוַיֲעקֹב ָשַאל ּבִּ ים ְכָבר ,ָאבִּ  ֲהֵרי ָהַאחִּ

הּוא ַחי?  ְפרּו לֹו שֶׁ  סִּ

ַיֲעקֹב ָזֵקן ְמאֹ ְפַטר ד ויֹוֵסף ָיַדע שֶׁ ָמא נִּ  ְּבַמֲהַלךְ ֲחָשש שֶׁ
ת או  ָּבּהה ַהְתקּופָ  ָחיו ַּבַּביִּ ךְ ָהיּו אֶׁ רֶׁ  . ַּבדֶׁ

א" ָ ש ּ ת ַויְַּרא יָניועֵ  ַויִּ ְנָיִמין אֶּ ן ָאִחיו ּבִ  ...ִאּמוֹ  ּבֶּ

נִ  ָיְחְנךָ  ֱאלִֹקים ַויֹּאַמר סּוק כט( י"ּבְ  )פָּ
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ָּבה ַרָּבה,  ין ְּבחִּ ְנָימִּ ל ּבִּ ֵּבר אֶׁ ל ְּבנֹו, ּוֵבְרכֹו יֹוֵסף דִּ ְכָאב אֶׁ
ה ת דְ  'שֶׁ יַח יֹוֵסף ְלַסֵים אֶׁ ְצלִּ י הִּ ָבָריו, ְיַרֵחם ָעָליו. ְּבקֹשִּ

 ָיד: ּומִּ 

י יֹוֵסף ַוְיַמֵהר" ל ַרֲחָמיו ִנְכְמרוּ  ּכִ  וָאִחי אֶּ

ש   מָּ  ַויְֵּבךְּ  ַהַחְדָרה ַויָֹּבא ִלְבּכֹות ַוְיַבּקֵ ָ סּוק ל( ה"ש   )פָּ

 "ֲערּו - "נְִּכְמרּו  .בָּ

ְתרַ  ְבכֹות. הּוא הִּ ְתַאֵפק ְולֹא לִּ ה ָהָיה ְליֹוֵסף ְלהִּ  ֵגשָקשֶׁ

ָרָאן ְמֻיָחד ְּבאֹפֶׁ  יה ְכשֶׁ ְנָימִּ ּבִּ ְתַגְעֵגעַ ן שֶׁ ְצַטעֵ ו ֵאָלי מִּ ר ּומִּ

ְסרֹונֹול עַ   . חֶׁ

ְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּוָאְמרּו  ְוָכךְ  ְבָרכָ ם זִּ  :הלִּ

ְנָיִמין(:  ָאלֹו )יֹוֵסף(: ֵיש  ְלָך ָאח ֵמֵאם? ָאַמר לֹו )ּבִ "ש ְ
ָאלֹו יֹוֵסף(: ֵיש  )ָאח ָהָיה ִלי ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵהיָכן הּוא.  ש ְ

ם ָאִחי, ְלָך בָּ  ֵ ם ַעל ש  ּלָ ָרה... ּכֻּ ִנים? ָאַמר לֹו: ֵיש  ִלי ֲעש ָ
ר ְמָצאּוהּו:  ֶּׁ רֹות ֲאש  ַלע'ְוַהּצָ ְבַלע ְלֵבין  - 'ּבֶּׁ ּנִ ֶּׁ ש 

ּמֹות,  ר'ָהאֻּ כֶּׁ י,   - 'ּבֶּׁ כֹור ְלִאּמִ ָהָיה ּבְ ֶּׁ ל'ש  ּבֵ   - 'ַאש ְ
ָבאּו ֵאל,  ש ְ ֶּׁ יֹוֵתר...  - 'ַנֲעָמן'וש  ָהָיה ָנִעים ּבְ ֶּׁ פִּ 'וְ ש   - 'םיחֻּ

ִתי,  ּלֹא ָרָאה חּוּפָ ֶּׁ תוֹ י נִ אֲ לֹא ָרִאיִתי וש  ּפָ  - 'ַאְרדְּ 'וְ , חֻּ
ַרד ְלֵבין ָהאּוּמֹות".  ּיָ ֶּׁ  ש 

ָניו  ְרַחץ ּפָ ק"ַויִּ ְתַאּפַ  ַויֵֵּצא ַויִּ
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ם" ימּו ָלחֶּ ר ש ִ סּוק ַויֹּאמֶּ  לא( )פָּ

יבָ  ָחיו ַּבְסֻעָדה, הֹושִּ ת אֶׁ ֵּבד ְמאֹד אֶׁ ָנַתן ם ְלָפָניו וְ יֹוֵסף כִּ

ם  ים. ַמֲאָכלֵ ָלהֶׁ  י ְמָלכִּ

בוּ " ֹכר ְלָפָניו ַויֵּש ְ ְבֹכָרתוֹ  ַהּבְ ִעיר ּכִ ְצִעָרתוֹ  ְוַהּצָ   ּכִ

ל ֵרֵעהּו" ים ִאיש  אֶּ סּוק לג( ַוִיְתְמהּו ָהֲאָנש ִ  )פָּ

 "ִהְתַפְלאּו - "ַויְִּתְמהּו. 

ְכרֹונָ  ֲחָכֵמינּו ְבָרכָ ם זִּ יה לִּ יֹוסֵ  אֹוָתנּום ְמַלְמדִּ א הּוף שֶׁ

יבָ ר ֲאשֶׁ  י  םהֹושִּ ר ְלפִּ   .ל ַלָּקָטןֵמַהָגדֹום, ֵליָדתָ ֵסדֶׁ

י ְתַפְּלאּום ָהַאחִּ ְצרִּ ל ַהמֹוֵש ֵכיַצד  הִּ ר  ַמהּוי יֹוֵדַע ַהמִּ ֵסדֶׁ
 ם. ֵליָדתָ 

יַמדּוַע  מֹוֵש לֹא ָחְשבּו ם ָהַאחִּ ם? שֶׁ יהֶׁ  ל זֶׁה הּוא ֲאחִּ

י ֱעלּו ַעל ָהַאחִּ ָמְכרּו ָהָאשֶׁ ם ַדְעתָ ם לֹא הֶׁ ְגֻדּלָ ה ָעלָ ח שֶׁ ה לִּ
ְהָיה  םונִּ ְצַריִּ מֹוֵש  ָחְשבּוא לֹם גַ ם הֵ . מֹוֵשל מִּ ה זֶׁ ל שֶׁ

י ֵהטִּ ָמהֶׁ ב שֶׁ יהֶׁ ף יֹוסֵ א הּו, ם ָכל ָכךְ עִּ ְמָכרּוהּום ַאחִּ  שֶׁ

ְצַריִּ   . םְלמִּ

א  ָ ש ּ ֹאת"ַויִּ ָניו ֵמֵאת ַמש ְ סּוק לד( ם"ֲאֵלהֶּ  ּפָ  )פָּ

 נ - ת""ַמְשא נֹות. ֹות, מָּ  ַמתָּ
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ת  ָחייֹוֵסף ָאַהב אֶׁ ָעשּו לֹו. הְוַסּלָ ו אֶׁ ם ַעל ָמה שֶׁ ּוא ח ָלהֶׁ
ם ָמנֹות ְמֻשָּבח ל  לשֶׁ ות ָנַתן ָלהֶׁ ָחדְוָנתַ אֹכֶׁ ָחד ְואֶׁ  ן ְלָכל אֶׁ

 ַמָתנֹות ְיָקרֹות. 

ָלם ָחֵמש  ָידֹות" ֹאת ּכֻ ש ְ ְנָיִמין ִמּמַ ַאת ּבִ ב ַמש ְ רֶּ  "ַוּתֵ

 "ֶרב ה ְגדֹולָּה.הָּ  - "ַותֵּ  ְפעִָּמים.  - "יָּדֹות" ְיתָּ

יאת  בָאהַ יֹוֵסף  ְנָימִּ יד, ְמֻיחָ ן ְּבאֹפֶׁ  ןּבִּ ֱענִּ ָמנֹות ק לו ְוהֶׁ
י ּוַמָתנֹות  ָחיו. ָחֵמשפִּ  יֹוֵתר ֵמאֶׁ

ָחיו  יֹוֵסף לֹא ָחַששם ַהאִּ  אֶׁ י ְיַקְּנאּושֶׁ ְנָימִּ  ן? ְּבבִּ

י ָחַששיֹוֵסף  ָהַאחִּ ים שֶׁ ית אֶׁ ם ַגם שֹוְנאִּ ְנָימִּ ג ָדַאן ָלכֵ ן, ּבִּ
יל שֶׁ ם ַיֲחסָ ת אֶׁ ן ּוָבחַ ד ְמֻיחָ ן ְּבאֹפֶׁ  לֹו  . וֵאָלים ָהַאחִּ

ְמָחתֹו ל יֹוֵסף, ָהַרּבָ  ְלשִּ יה שֶׁ ְתַרְגזּום לֹא ָהַאחִּ ְולֹא  הִּ

ְּנאּו  יקִּ ְנָימִּ ָּלא ָשְמחּו  ,ןְּבבִּ ְמָחתֹואֶׁ ֲהרֵ , ְּבשִּ גַ י שֶׁ ם ּבֹוָאע ֵמרֶׁ
י ָדֲאגּו ַּקח שֶׁ  םָהַאחִּ ין ַהמֹוֵש ָמא יִּ ְנָימִּ ת ּבִּ ע לֹו, ְוֵירַ ל אֶׁ

ּנֵ  ְתָּברֵ ה ְוהִּ מֹוֵש ר מִּ ְצַריִּ ל שֶׁ י אֹותֹוְמַכֵּבד  םמִּ מֹוב ּוֵמיטִּ  . עִּ

רּו ִעּמֹו" ּכְ ש ְ ּתּו ַויִּ ש ְ  "ַויִּ

יֹו ָמְכרּו מִּ ים שֶׁ ְפֵני שֶׁ ָהַאחִּ ן מִּ ת יֹוֵסף לֹא ָשתּו ַייִּ ָהיּו ם אֶׁ

ְפֵני ְּבַצַער עַ  ן מִּ ְטָאם. ַגם יֹוֵסף לֹא ָשָתה ַייִּ ְתַנתֵ ל חֶׁ הִּ ק שֶׁ

י ְשַפְחתֹוו ֵמָאבִּ מִּ יו  ּומִּ ָאבִּ ָיַדע שֶׁ ְפֵני שֶׁ ְתַאּבֵ ְוַגם מִּ ל מִּ
ה   ו. ָעָליּובֹוכֶׁ
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ן? י ְּבאֹותֹוַמדּוַע   ֹום ָשתּו ַייִּ

י ל  םָהַאחִּ ְניָ ל ַהמֹוֵש ָשְמחּו ַעל ַיֲחסֹו ַהּטֹוב שֶׁ יְלבִּ  ןמִּ

יהֶׁ  ְסעֹף ָשַמח ְויֹוסֵ  ם,ַאחִּ ָחיו דלִּ ם אֶׁ י עִּ ְמֻיחָ  םָהֲאהּובִּ ד ּובִּ

ין. עִּ  ְנָימִּ  ם ּבִּ
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 מקורות לפרק מג

רש"י: יהודה אמר  - למצרים יעקב לשלוח את בנימין שכנוע: פסוק ב

 המתינו לזקן )ליעקב( עד שתכלה פת מן הבית". להם )לאחיו(: 

רש"י: "ברעב, בנימין  - אביו את יעקב וכנעשחכמת יהודה ב: פסוק ח

ספק יתפס )על ידי המצרים( ספק לא יתפש, ואנו כולנו מתים ברעב אם 

לא נלך, מוטב שתניח את הספק )סכנתו של בנימין( ותתפוש את הודאי 

 )מיתת כולנו ברעב(". 

 - אחיו בנימיןלמען הרבה של יהודה למען אביו ו ומסירות: פסוק ט

מחמה,  שאשים נפשי ועיני אליו לשומרו - נכי אערבנובכור שור: "א

אמסור נפשי עליו וכל  ,ומצינה )קור( ומחיות רעות ומליסטים )שודדים(

 יךאלשד אעשה בשבילו בכל מאמצי כוחי". והטצדקי דאית לי למעב

 )עם המושל( בכוחי הגדול בידי".  שאלחם עמו - כתב: "מידי תבקשנו

נו חננאל: רב - אביהםכלפי בני יעקב הכבוד הגדול שנהגו  :פסוק י

"למדך הכתוב שדחקו )צמצמו( עצמן במאכל, ולא הטיחו דברים 

)האשימו( כלפי אביהם עד שנתרצה מעצמו, לפי שכבוד גדול היו נוהגים 

 בו". 

נו חננאל: רב - לפני ירידתם למצריםצות שנתן יעקב לבניו הע: פסוק יד

 –בחמישה דברים: האחד צה , השיאם )נתן להם( ע"וכיון שנתרצה

'ואת  –, השלישי נה קחו בידכם'וכסף מש' –, השני 'הורידו לאיש מנחה'

אולי הממונה על הבית  ...',תיכם תשיבו בידכםהכסף המושב בפי אמתח

  .'תפילה...'" -, החמישי 'ואת אחיהם קחו' –שכחו בשוגג... הרביעי 
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בן  ברהםנו ארב - התקיימות חלומו הראשון של יוסף: פסוק כו

: "כאן התקיים פתרון... לפי שבנימין היה עמהם והשתחוו הרמב"ם

 כולם יחד". 

 רש"י.  - המאורעות שקרו ליוסף יפנקבעו על שמות בני בנימין : פסוק ל

ספורנו: "לראות אם יקנאו  - בנימין לש יומתנות רבויסיבת : פסוק לד

 בו". 

 רש"י.    - יוסף מיום מכירת צדקותם של יוסף והאחים שלא שתו יין
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 מדפרק 
 יז(-)פסוקים א

 

א ִביעַׁ ִנְמצָּ ג ָּ  הַׁ

ִמין ְניָּ ת ב ִ חַׁ ַׁ ְמת  אַׁ  ב ְ
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ג ָּ  א ב ְ הַׁ ִמיןִביעַׁ ִנְמצָּ ְניָּ ת ב ִ חַׁ ַׁ ְמת   אַׁ

ק מד רֶּ סּוִקים א)פֶּ  יז(-, פְּ

יתוֹ  ר ַעל ּבֵ ֶּ ת ֲאש   ֵלאֹמר "ַוְיַצו אֶּ

א ת ַמּלֵ ֹחת אֶּ ים ַאְמּתְ  לֹאכֶּ  ָהֲאָנש ִ

ר ֶּ ֲאש  אֵ  יּוְכלּון ּכַ סּוק א( ת..."ש ְ  )פָּ

ָחיג דֹאֵ יֹוֵסף  ּוָ ה ַרּבָ ה ָאגָ דְ ו ְלאֶׁ ישְוצִּ ת ָהאִּ ת ְלַמּלֵ  ה אֶׁ א אֶׁ

ְמלֹוָאם ַשֵּקיהֶׁ   ם.ּבִּ

ת  ִביעִ "ְואֶּ ִביעַ י ּגְ סֶּ  ּגְ  ףַהּכֶּ

ים ש ִ ִפי ּתָ ַחת ּבְ טֹ  ַאְמּתַ סּוק ב( ן..."ַהּקָ  )פָּ

ְניָ  יעֹו ְּבַאְמַתַחת ּבִּ ת ְגבִּ ים אֶׁ ָּוה יֹוֵסף ָלשִּ ין?ַמדּוַע צִּ  מִּ

יךְ יֹוֵסף  ְמשִּ ְבדֹו הִּ ית אֶׁ  קלִּ ְהיֹוָצה רָ א הּום, ָהַאחִּ ת ָּבטּוַח לִּ

הֵ  ים שֶׁ יןאֹוֲהבִּ ְנָימִּ ת ּבִּ ם  אֹותֹוַעְזבּו ּלֹא יַ , ום אֶׁ ּלּו אִּ ֲאפִּ

ָמצֵ  יַע א יִּ ְהיֶׁ  ֵיָעֵנשא ְוהּו ְּבַשּקֹול ַהמֹוֵש ְגבִּ  .הְּבַסָכנָ ה ְויִּ

ת ַיַחס ה ָרצָ  ְּבָכךְ  ְבדֹק ַגם אֶׁ ייֹוֵסף לִּ ֲהרֵ , וְכַלָפים ָהַאחִּ י שֶׁ

יא, הּום גַ  ְנָימִּ  .לָרחֵ ל שֶׁ  ְּבָנּהה ָהיָ ן, ְכבִּ
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ר" ּבֵ ר ּדִ ֶּ ְדַבר יֹוֵסף ֲאש   "ַויַַּעש  ּכִ

ְדַבר יֹוֵסף.  יש ַהְמֻמּנֶׁה ָעָשה כִּ  ָהאִּ

ּלֵ הּוא  ת מִּ יא אֶׁ ְתבּוָאה ַעד ַהַשּקִּ ָהיּום ּבִּ י שֶׁ ם ְמאֹד ְכֵבדִּ

יחַ  ּנִּ י ְוהִּ ְפנִּ ף ם ּבִּ סֶׁ ת ַהכֶׁ ָּנְתנּואֶׁ י שֶׁ ה. ַהְתבּוָא תְתמּורַ ם ָהַאחִּ
ת  ףְלַבסֹו יעַ ָשם אֶׁ ין ַהָגבִּ ְנָימִּ  .ְּבַאְמַתַחת ּבִּ

ָיְצאּו  יְלַאַחר שֶׁ יר, ָרַדף ָהַאחִּ ן ָהעִּ יש ם מִּ ם ָהאִּ ַאֲחֵריהֶׁ

ְגֵניַבת וְ  ים אֹוָתם ּבִּ ֱאשִּ יעַ הֶׁ סֶׁ  ְגבִּ ל יֹוֵסף.  ףַהכֶׁ  שֶׁ

ה ֵאָליו ַויֹּאְמרוּ " ר ָלּמָ ָבִרים ֲאֹדִני ְיַדּבֵ ּדְ  הָהֵאּלֶּ  ּכַ

יךָ  ָחִליָלה ֹות ַלֲעָבדֶּ ָבר ֵמֲעש  ּדָ סּוק ז( ה"ַהזֶּּ  ּכַ  )פָּ

י ְבֲהלּו ָהַאחִּ ר ָהָאְשמּום נִּ ְזַדַעְזעּו ְמאֹד ַכֲאשֶׁ ְגֵנבָ  ְוהִּ ה. ּבִּ
ְזֲהרּום ַחֵייהֶׁ ל כָ ֲהֵרי  ן  נִּ ירּו לַהגֶׁזֶׁ מִּ  . הְיֵתרָ ת ְזהִּ

ר" ֶּ ֵצא ֲאש  יךָ  ִאּתוֹ  ִיּמָ סּוק ט( ת..."ָומֵ  ֵמֲעָבדֶּ  )פָּ

י יָהיּו  םָהַאחִּ ָחד ְּבטּוחִּ ַאף אֶׁ ת ם ֵמהֶׁ ם שֶׁ לֹא ָלַקח אֶׁ
יעַ  ימּוף ְוַא ,ַהָגבִּ ְסכִּ ָמֵצא  הִּ יִּ י שֶׁ מִּ יעַ שֶׁ ְרשּותֹו ַהָגבִּ  - ּבִּ

 ָימּות. 

ֵפש  יש חִּ  יעַ ַהָגבִּ  ,הָהַרּבָ ם ּוְלַתְדֵהָמתָ ם, ְּבַאְמְתחֹוֵתיהֶׁ ָהאִּ
ְמצָ  ין. נִּ ְנָימִּ  א ְּבַאְמַתַחת ּבִּ
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ם  יַהאִּ ין?ם ָהַאחִּ ְנָימִּ ם ָעְזבּו  ָכֲעסּו ַעל ּבִּ ְּבַיד  אֹותֹוַהאִּ
יש?   ָהאִּ

 נֱֶׁאַמר: 

ְקְרעוּ " ְמלָֹתם ַויִּ  ֲחֹמרוֹ  ַעל ִאיש   ַויֲַּעֹמס ש ִ

בּו ָהִעיָרה" ֻ סּוק יג( ַויָּש   )פָּ

ין  ְנָימִּ ת ּבִּ ים לֹא ָעְזבּו אֶׁ יש.  דיַ ְּב ָהַאחִּ יסּום הֵ ָהאִּ ֱעמִּ ת  הֶׁ אֶׁ

ְצרַ ַשֵּקיהֶׁ  ין ְלמִּ ְנָימִּ ם ּבִּ ים ְוָחְזרּו ַיַחד עִּ ם. ם ַעל ַהֲחמֹורִּ יִּ
ֵהם  ָנְתנּום הֵ  ילֹו ַהְרָגָשה שֶׁ יְולֹא  אֹותֹום אֹוֲהבִּ ם חֹוְשדִּ

 ו. ָעָלין ְלָהגֵ י ְכדֵ ַהכֹל  ָעשּו םהֵ , ּבֹו ְכָלל

ר" ר ַמה ַלאדִֹני אַמרנֹּ  ַמה ְיהּוָדה ַויֹּאמֶּ ַדּבֵ ְצַטדָּ  ּוַמה ּנְ  קּנִ

יָך"ָהֱאלִֹקי ת ֲעֹון ֲעָבדֶּ סּוק טז( ם ָמָצא אֶּ  )פָּ

ת  ְלקֹוְיהּוָדה ָזַכר אֶׁ ירַ ן ַּבֲעוֹו חֶׁ ְצָטעֵ יֹוֵסף ת ְמכִּ ו ָעָליר ְוהִּ

ָחיו ַעל  ְמאֹד, ת אֶׁ ת ַעְצמֹו ְואֶׁ ים אֶׁ ֱאשִּ ה ְולֹא ַהָצרָ ָלֵכן הֶׁ
ין. ְנָימִּ ת ּבִּ  אֶׁ

ה ההּודָ יְ  ין שֶׁ ם  'ֵהבִּ יא ֲעֵליהֶׁ פֶׁ  הָצרָ ֵהבִּ ל עַ  ְכעֹנֶׁשת נֹוסֶׁ

ת יֹוֵסף רָ כְ מָ  ְצַריִּ ם אֶׁ  ם. ְלמִּ

 



58                              

ּנוּ "  יַלאֹדנִ  ֲעָבִדים ִהּנֶּ

ָידֹו" ִביַע ּבְ ר ִנְמָצא ַהּגָ ֶּ ם ֲאש  ם ֲאַנְחנּו ּגַ  ּגַ

ְרָאה  יו. הּוא ָאַמרְיהּוָדה הֶׁ ין ָאחִּ ְנָימִּ  ַאֲהָבה ַרָּבה ְלבִּ

ְהיֶׁה מּוָכן לִּ  ְליֹוֵסף יִּ ד ְוַלֲעבֹודשֶׁ בֶׁ  ֲעבֹודֹות ָקשֹות ְהיֹות עֶׁ
ְלבַ ְּביֹוֵתר  ּלֹד ּובִּ  . ְלַבדֹו ַיַעְזֵבהּוא שֶׁ

ַגם  הְיהּודָ  יָהָיה ָּבטּוַח שֶׁ ים ָהַאחִּ ימִּ ְדָבָרים ַמְסכִּ ף ְוַאו לִּ

ְהיּו הֵ  ים יִּ ךְ ת ֲעבֹודַ ם ַלֲעבֹד מּוָכנִּ רֶׁ ים ַרּבֹות פֶׁ  ןְלַמעַ  ָשנִּ
י ְנָימִּ  .ןּבִּ

ְמחָ  ָשַמחף יֹוסֵ  ָשמַ ה ַרּבָ ה שִּ ּלּויֵ ת אֶׁ ע ְכשֶׁ ל שֶׁ ה ָהַאֲהבָ י גִּ

י  ם.ָהַאחִּ

ר" י ָחִליָלה ַויֹּאמֶּ ֹות ּלִ  תזֹא ֵמֲעש 

ר ָהִאיש   ֶּ ִביעַ  ִנְמָצא ֲאש  ָידוֹ  ַהּגָ י ִיְהיֶּה הּוא ּבְ  דָעבֶּ  ּלִ

ם לֹום ֲעלוּ  ְוַאּתֶּ ָ ל ְלש  סּוק י םֲאִביכֶּ  אֶּ  ז()פָּ

ְראֹוה ָרצָ ף יֹוסֵ  ְהיּוה מַ ת לִּ ָחי יִּ יו אֶׁ ד עֹות ַלֲעשֹום מּוָכנִּ

י ְשבִּ יהֶׁ ל ּבִּ ת אֶׁ ם ָלהֶׁ ת ָלתֶׁ ב ְמָסרֵ ל ַהמֹוֵש ר ַכֲאשֶׁ ם, ֲאחִּ

יהֶׁ  ים ֲאחִּ ְנָימִּ  ן.ּבִּ
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י או ר  ים ב    ִמל ִ

 

 גְָּמרּו - כִּּלּו 

 עֵּד  ִהְזִהיר - הָּ

  ֶאְהֶיה ַאֲחַראי -ֶאֶעְרֶבנּו 

  ְת ְהנּוהִּ ִהְתַעַכְבנּו,  - ַמְהמָּ

 ִנְׁשַאְרנּו

 ָאֶרץ  פֵּרֹוֶתיהָּ  - זְִּמַרת הָּ

ָאֶרץה  ְמֻׁשבִָּחים ֶׁשל הָּ

 ְשג עּו -ה מִּ  ת טָּ

  ַמֹו ִלְׁשחֹט - לְִּטבֹח ת ְבהֵּ

 הַהְסעּודָּ  ְלצּורֵּךְ 

  ְֵּתּגֹול  םְלַהֲאִׁשיל, ְלַהֲעִלי - לְלהִּ

 )י )ֲאדֹנִּי ה - בִּ  ְבַבקָּׁשָּ

  ְם עֶָּליךָּ  - ְנךָּ יָּח  ְיַרחֵּ

 ּוְּזקבֲָּערּו, ִהְתחַ  - רחמיו נְִּכְמרּו      

י  וַרֲחמָּ

 ִהְתַפְלאּו - ַויְִּתְמהּו 

  נֹו -ַמְשאֹת נֹותת, מָּ  ַמתָּ

  ֶרב ר -ַותֵּ ה ַרבָּה יֹותֵּ ְיתָּ  הָּ

 ֲחלִָּקים - יָּדֹות 

 ל חֵּ  ִהְתִחיל - הֵּ

 ֹא - סַוַיֲעמ ם ַמשָּ  ׁשֵּ

  ָּיםַמר ֶׁשָאנּו צֹוְדקִ נא - קנְִּצַטד 
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 (יז-פסוקים א)מקורות לפרק מד 

רמב"ן: "גם הענין השני  - יוסף בחן את יחס האחים לבנימין: בפסוק 

שעשה להם בגביע לא שתהיה כוונתו לצערם, אבל חשב אולי יש להם 

ל כן לא אותו באהבת אביהם כקנאתם בו... ועשנאה בבנימין שיקנאו 

 דקו אותם באהבתו". ו בו ידם עד בבנימין אולי ישלחרצה שילך עמהם 

רלב"ג: "ואמנם הכאיב להם מעט בראשית הענין כדי שתשלם וכך כתב 

לו הידיעה בשלום אביו ואחיו בנימין וכדי שיתבאר לו איך מנהגם עם 

אחיו בנימין, שאם היו שונאים אותו ומתנכלים להמיתו כמו שנהגו עמו 

צה להפרידו מהם ולהצילו מידם... והנה )עם יוסף( היה לוקח בזה ע

לבחון איך היה מנהג אחיו עמו,  השתדל יוסף להעליל על אחיו בנימין

אם הם שונאים אותו ויעזבוהו וילכו או אם יאהבוהו  ומר,לרוצה 

 וישתדלו בהצלתו כפי היכולת". 

 ם,כל צער נגרם להם ,שבגלל חטא מכירת יוסף בינוה האחים: פסוק טז

יודעים אנו : "()צב, ט בראשית רבהרש"י על פי  - מעשיהם ו עלתחרטהו

 )ה'( מצא בעל חובשלא סרחנו, אבל מאת המקום היתה להביא לנו זאת, 

  ".וב על החטא שלנו, חטא מכירת יוסף(לגבות את הח) לגבות חובו
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וֹ ם ִסּכוּ  ָרש  ֶּ ת ְלּפָ  ץִמקֵּ  -ב ַויֵּש 

ְפָגשִּ  ָאנּו ֵאּלּות ְּבָפָרשֹו ית ֲאבֹוב, ַיֲעקֹי ְּבנֵ ם עִּ ם ינִּ ם. ַהְשָבטִּ

י ָרְכשּוה ְגדֹולָ ה ַאֲהבָ  יהֶׁ ב ְלַיֲעקֹם ָהַאחִּ ם ַמְחַשְבתָ ּו ,םֲאבִּ

ַיֲעקֹ יָאף יֹוסֵ ת אֶׁ ר יֹותֵ ב אֹוהֵ ב שֶׁ יה ֵהבִּ ים ְלַמֲאָבקִּ ן ֵּבים ְגדֹולִּ

י  ף. ְליֹוסֵ ם ָהַאחִּ

י ין ֵּבים ַהַמֲאָבקִּ ים ָהַאחִּ ה ֲחשּובָ ה ָהְיתָ ה ַכמָ  דעַ ם ְמַלְמדִּ

י ְשָפחָ ת ַהְנָהגַ ם ְלַאחִּ ְמלֹוךְ י מִּ  -ה ַהמִּ ְמשֹוי מִּ , יִּ יךְ י ּומִּ ל יִּ  . ַיְדרִּ

ּקָ  יר ְּבעִּ יי ְשנֵ ם ּבֹוְלטִּ ים ָהַאחִּ ים ַהְגדֹולִּ ה ְיהּודָ  -ם ְוַהֲחָכמִּ

 ף. ְויֹוסֵ 

יף יֹוסֵ  ָחיד ָכבֹוג ָנהַ ק ַהַצדִּ יו ְּבאֶׁ  ָשַמעא הּום, בָ ְוֵקרְ ם ַהְּקַטּנִּ

יזּו ְזרִּ יל ְּבקֹות ּבִּ י ְוָהַלךְ ו ָאבִּ ְרַחּקִּ ְצָותֹות אֶׁ ם ְלַקיֵ י ְכדֵ ם מֶׁ . מִּ

ְמכַ ר ְלַאחַ  ּנִּ ְצַריִּ ר שֶׁ יפַ ת ְּבֵביד ָעבַ ם ְלמִּ ת ְּבנֱֶׁאָמנּור פֹוטִּ

יצּו ְטחֹונֹוה. ַרּבָ ת ּוַבֲחרִּ ה ָהיָ ם ָשַמיִּ ם ְוֵש א ֻמְפלָ ה ָהיָ ' ַּבה ּבִּ

י יר גּוָש ד ָתמִּ מֹוה ָהיָ ה' שֶׁ ה ָזכָ ף יֹוסֵ ו. ְּבפִּ יחַ  עִּ ְצלִּ ל כָ ת אֶׁ  ְוהִּ

 ו. ַמֲעָשי

דֹו יה, ְיהּודָ  ְלצִּ יג ַמְנהִּ ילָ ם, ָהַאחִּ ע ָמנַ ף, יֹוסֵ י ְכַלפֵ  תַאֲחָריּוה גִּ

י ְפגֹעַ ם ֵמָהַאחִּ ְשְמעּום ְוֻכּלָ , ּבֹו לִּ ְדָבָרי נִּ  ו. לִּ



62                              

ן ְוָנתַ  ֻכּלֹוב ַיֲעקֹת ֵּבית ְואֶׁ ף ֹוסֵ ית אֶׁ ב ָאהַ  ַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא

ךְ ה ַפְרעֹב ְּבלֵ  לֶׁ ְצַריִּ  מֶׁ ַאת ֲחלֹומֹום מִּ חָ ף שֶׁ כָ ד אֶׁ א לֹו ֲחָכָמיל מִּ

ָיבֹוי דֵ כְ  לַהכֹם, ְלָפְתרָ ע ָידַ  ְפְתרֵ ף יֹוסֵ א שֶׁ ְגֻדּלָ ה ְוַיֲעלֶׁ ם ְויִּ  ה. לִּ

ּבֵ ץ ְּבאֹמֶׁ ד ָעמַ ף יֹוסֵ  ְפנֵ ר ְודִּ ךְ י לִּ לֶׁ ְצַריִּ  מֶׁ ְפנֵ ם מִּ ו ֲחָכָמיל כָ י ְולִּ

יעַ ה ְגדֹולָ ה ּוְּבֲעָנוָ  ָחְכָמתֹום ָלהֶׁ  הֹודִּ ּלֹו ֵאיָנּה שֶׁ שֶׁ ּלָ  מִּ ת ֵמאֵ א אֶׁ

ת ַהֲחלֹומֹו ה' ה ַהָחְכמָ ת אֶׁ ן נֹותֵ ה' שֶׁ ה הֹודָ ה ַפְרעֹ. תּוָפַתר אֶׁ

ָּנהּול ָגדֹוד ָכבֹו ּבֹוג ָנהַ ף, ְליֹוסֵ    .ַאְרצֹול כָ ל עַ ל ְלמֹוֵש  ּומִּ

הֵ ף יֹוסֵ  רֶׁ ל כָ ת אֶׁ ל נִּ ְצַריִּ ץ אֶׁ ְשנֹום מִּ יצּוב, ָהָרעָ ת ּבִּ ת ַּבֲחרִּ

הֵ  ,הַרּבָ ת ּוְבנֱֶׁאָמנּו דֶׁ ר ְּביֹשֶׁ ה ַהַמְמָלכָ ת אֶׁ ל ְונִּ  ק. ּוְבצֶׁ

ְתָחְרטּום ֵּביְנַתיִּ  י הִּ יָרתֹול ם עַ ָהַאחִּ כּוף יֹוסֵ ל שֶׁ  ְמכִּ  ְוחִּ

ְזַדְמנּו דֶׁ  יּוְכלּו ָּבּהת ְלהִּ ְפדֹותֹוי ְכדֵ ם ְצַריִּ ְלמִּ ת ָלרֶׁ  . לִּ

ְזַדְמנּו יעָ  זֹות הִּ גִּ ְשנֹוה הִּ יב. ָהָרעָ ת ּבִּ ְצַריִּ  ָיְרדּום ָהַאחִּ י ְכדֵ ם ְלמִּ

ְקנֹו ְצלּול, אֹכֶׁ ת לִּ יהֶׁ ת אֶׁ  ְלַחֵפשי ְכדֵ ם ֲהָגָעתָ ת אֶׁ  ְונִּ ם הֵ ם. ֲאחִּ

י ָהיּו ְפדֹותֹוי ְכדֵ ל ַהכֹת ַלֲעשֹום מּוָכנִּ ף ְוַאב רַ ן ֹוָממם ְלַשּלֵ  - לִּ

ָּלחֵ   . ַּבֲעבּורֹום ְלהִּ

יף יֹוסֵ  כָ א הּום גַ ק ַהַצדִּ ָחיה חִּ ָּבאּוו, ְלאֶׁ ּלָ ו ְלָפָני ּוְכשֶׁ צַ ה גִּ ד מִּ

חָ  ָדַא ְּבָכךְ  םהֶׁ יְכַלפֵ ה ַאְחוָ ל שֶׁ ס ַיחַ ד אֶׁ יעַ ם ְלָצְרֵכיהֶׁ ג שֶׁ ְרגִּ  ְוהִּ
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צַ ם, אֹותָ  ּלָ י ֵשנִּ ד ּומִּ ירּוה גִּ יל ְועַ  ַעְצמֹול עַ ת ְוַאֲחָריּות ְזהִּ ו ָאחִּ

י ְנָימִּ ְתַנכֵ ן ְוָלכֵ ן ּבִּ ְבדֹוי ְכדֵ ם ֲאֵליהֶׁ ר הִּ ְתָחְרטּום ַהאִּ ק לִּ ֱאמֶׁ  הִּ ת, ּבֶׁ

 ם. ֲאֵליהֶׁ  ַאֲהָבתֹות אֶׁ ת ְלַגּלֹול יּוכַ ז ְוָא

י ְראֵ  ָהיּום ָהַאחִּ ינּוי ה' יִּ כָ  ְוֵהבִּ יםת ַהְמאָֹרעֹול שֶׁ ּבּוכִּ ָּבאּו ְוַהסִּ  שֶׁ

ְגלַ ת ה' ֵמאֵ  יּוהָ ם ֲעֵליהֶׁ  ְטָאל ּבִּ יָרת  םחֶׁ ְמכִּ  . יֹוֵסףּבִּ

ְתשּובָ  ָשבּום הֵ  ְמצָ ר ְוַכֲאשֶׁ ה ְשֵלמָ ה ּבִּ יעַ א נִּ ת ְּבַאְמַתחַ  ַהָגבִּ

י ְנָימִּ ְראּון ּבִּ יהֶׁ ה ָהַרּבָ ם ַדֲאָגתָ ת אֶׁ  הֶׁ  - ֲעָזבּוהּוא ְולֹן ַהָּקטָ ם ַלֲאחִּ

תֹו ָחְזרּום ֻכּלָ  ְצַריִּ  אִּ ימּו ְוָהיּום ְלמִּ  . ְלַמֲענֹול ַהכֹת ַלֲעשֹום ָכנִּ

 


