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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ב' בראשית לז)" יוסף את דבתם רעה אל אביהם ויבא"

כי במקרא מתייחסים , בכל המקראנו אמצאצל דיבה וזה דבר שלא " ויבא יוסף"הכתוב נוקט כאן בלשון הבאה 
היא שקר כמו בה שידמשתמשים כאשר מדברים על לשון הוצאה אמנם הסבירו המפרשים שב, לשון הוצאהבבה ידל

עדיין קשה מה  ,דבר הוא אמתמשתמשים כאשר הלשון הבאה בו (לב 'במדבר יג) "הארץויוציאו את דבת : "שנאמר
קושי נוסף בפסוק הוא מה  ,בהידהכאילו האחים הם בעלי  ,אחיםמיוחדת לשבה ידכאילו זו  "דבתם"שאמר הכתוב 

היו מזלזלים בבני  ,בני הגבירות ,שהאחים" כלי יקר"מתרץ ה". אל אביו"היה עליו לומר  "אל אביהם"שאמר 
תחבר אל בני בלהה היה מ יוסףרק ו, קראו עבדים ן הםבניהללגשים ושפחות ויפ שלהם ותהאמל ואקרוהשפחות 

של אביו שהיא פילגש  חשבכי הוא בבלהה זלזל ראובן זו הסיבה ש, אגב .נשי אביו ממשמשום שלשיטתו הן וזלפה 
בה על בני יראיה ברורה שכל בני הגבירה הוציאו דזה ניתן להביא ומ .יצועואת בלבל ממש לכן אשתו  ואינה

בה רעה שהוציאו אחיו על בני יאותה ד "יוסף את דבתם רעה ויבא"נאמר ל זה עבדים וע להם ואקרוהשפחות 
 ,לבניו עבדים אלא לקרוולכבוד אביהם  לחושהאחים  לעהשפחות הביא אל אביהם של בני בלהה וזלפה כי היה 

 .עלבונםאת יתבע של בני השפחות אביהם שחשב את כי עשה זו
 

  (ז' בראשית לז)" מאלמים אלומיםאנחנו  והנה"

הקדוש שהמבחן " אור החיים"אומר ה? "והנה"את המילה פעמים שלוש מר מדוע בתיאור החלום חוזר יוסף ואו
וא כאשר החלום הוא ברור ונראה לחולם כאילו ה, ה"קבהאת הנבואה והודעה ממצד מראה לדעת האם חלום הוא 

שאינם מצד החלומות לעומת אותם , "די-ש מחזה"זה סימן שהחלום הוא , בהקיץ ממשהוא רואה את הדברים 
שכל דבר , פרטבכל " והנה"יוסף בסיפור החלום אמר לכן , ההגזמאשר בהם הרעיון מבולבל ויש בהם אשר הנבואה 

 . ללמדנו שהחלום היה מצד הנבואה, בהקיץאותו  רואה ואבעיני שכלו כאילו הונהיר היה ברור בחלום שהראוהו 
 

 (כד' בראשית לז) "רק אין בו מים והבור"

ומסביר , תרוקן בורו של יעקבהיא לומר שה" והבור רק"שאומר שכוונת הכתוב  מדרשמביא את ה רבינו בחיי
אין בהם דברי תורה כוונתו ש" אין בו מים"שנאמר ומה  ,התורהאת א ידעו שהמדרש מתכוון לבני יעקב שלכאורה ל

אינם יודעים כי במעשיהם הם הוכיחו ש. ('ישעיה נה)" הוי כל צמא לכו למים" :שנאמרנמשלה למים כי ידוש שהתורה 
, ('דברים כד)" והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא ישראלכי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני " :מה שכתוב בתורהאת 

 . את אחיהם יםכרומכאן בני יעקב ו
 

 (כח 'בראשית לז)" בעשרים כסף"

בנה בכורה של רחל בעשרים כסף לפיכך תיקנה תורה שכל אחד את מכרו שהיות שהאחים  "משך חכמה"טוען ה
בכור כו של בן ערכלומר האחים קבעו במעשה זה ש. בנו בכורו בחמשה שקלים שהם עשרים כסףאת מישראל יפדה 

יתנו בני יתכן שכיצד . רת יוסףיכמל ע רהכפשחמשה שקלים אלו הם , לפי פשוטו, אם נפרשכי . עשרים כסףהוא 
 . סףולבני לוי שמכר את י וןיוסף את הפדי
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  (ג 'בראשית לז)" וא לוהוישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים "
 ןאהוב אצל יעקב אביו באופהוא היה ו הגדולה תאישיושום מ לבא, בלבד עשרה שנים שבע ןבגיל היה יוסף באמנם  

את  "בן איש חי"רבינו יוסף חיים הומסביר . זה שקנה חכמה: ןשהוא נוטריקו ,"ןזק"שהיה מדמה אותו בעיניו ל
 (טז 'דברים ה) "ימיך ןיאריכו ןלמעואת אמך כבד את אביך ": פסוקעל ה" אהל יעקב"הרי בעל פי ד "זקונים ןב"הביטוי 

ודאי משתדל לקלוט וללמוד מכל הוא ב, עיניוביקר ומוערך מאוד  ןואביו אכ ,המכבד את האב ןב: כך פרשש
 ןגם בעודו קט, כזה המתבשם לאורו של אביו ןב. תאשר השיג אביו במשך שנות חייו המרובו תחכמות והמושכלוה

כישת ידיעות ומושכלות כאילו חי ובמידה מסוימת מתעלה בר, בשנים מסוגל להכיל הרבה חכמה ומדע משל אביו
 ןלמע"תזכה , רדובהי בוד אבמצוות כיאת על ידי שתקיים : בטיחה התורהמה שמ הזו. בעולם מספר רב של שנים

השנים של  תןגם באו" חי"ד שנחשב כאילו הוא ע, ובחכמהן וכתומלאים ב" ארוכים" ןשהיו חיי הב, "ימיך ןיאריכו
אלא גם , חכמה ובדעתבלא זו בלבד ששנות חייהם אינם עשירים , אולם הרשעים שאינם לומדים מאחרים כלל. אביו

למד , עשרה שנותיו שימש את יעקב אבינו עבמשך שבאשר , יוסף. דים את הכולבכי מא, ימיהם הם קצרים ביותר
 ". זקוניםבן "  ןזק בןל בלפיכך נחש. אותם לעצמווסיגל , החכמות והמושכלות אשר השיג ןמדרכיו הנפלאים ומ

 

 (כו' בראשית לז) "את דמו כסינוו"
  (י"רש" )ונעלים את מיתתו"

דמו את ו ולכסות אות רולקב, הנרצחאת להרוג  מסתריםב םרוצחיהכי מנהג , כפשוטומפרש את הפסוק  ן"הרמב
את אחינו  הורגיםהנה אנחנו ': יהודה אמר להם ןולכ, (יב 'שמות ב)" ויטמנהו בחול" :אצל משה שנאמרפי כ, בעפר

ו אות ישליכוש אם אליילהם שלא ישפכו דם בידהציע אובן כי ר. 'יחשב לנוון שכך זה כי, ומכסים את דמו בעפר
גם זה יחשב שמר ובא יהודה ואעל זה ו, בידיים כעונש השופך דםמיתה גורם לעונש האין כי , ימות שםהוא בבור ו

 .הדבר באמתכך הוא כן או, אותו כאלו אנחנו הרגנולנו לרציחה 
 

 (א' בראשית לח)" ויהי בעת ההיא"

הקדימה וטוען שההסבר מצוי במה ש? בת שועבטעה הקדוש כיצד התדרדר יהודה עד כדי כך ש" אלשיך"שואל ה
עם אחיו נשאר היה יהודה  םכי א, ארץ גדול מאד דרךשבכך מלמדת אותנו התורה " בעת ההיאויהי "תורה ואמרה 

ומזה יצאה , עדולמיהאיש ה חבר אתהוא לקח לו לאשר פי שקרה כהיה נכשל בבת שוע כ לאהוא בית אביו היה בו
את אחיו מירד יהודה ש, ההיא היה בעתעל מה שוי ואבוי אמר כאו "ויהי בעת ההיא"ו כוונת הכתוב וז. רעהה

 לאהוא ו "וירא שם יהודה בת איש כנעני" למראה עיניוזה הביט יהודה כי על ידי , עד איש עדולמי ויט, הצדיקים
 "אליה ויבא"אחר כך רק דרך ליקוחין ואישות ו, למרות שלקח אותה בדרך כשרהו. אל ייחוסה ואל כשרותההביט 

 .לא הוכנו להטיבבמקורם כי  "שיחת ארצה"ואונן  "רע ויהי ער"ולכן . בת אל נכרהיא היתה כי עזר לו לא בכל זאת 
 

 (יד' לטבראשית ) "לאנשי ביתה ותקרא"

לפי המדרש יוסף עזב את החדר אמנם  ,לזכות את עצמה שאשת פוטיפר קראה לאנשי ביתה כדי" ספורנו"אומר ה
וינס ויצא "אמרה להם לכן ראו גם אנשי ביתה  ואת זה, אך כאשר יצא מהחדר הוא הפסיק לרוץ והלך בנחת, במרוצה
כלומר יוסף יצא בריצה גם  "וינס החוצה"אמרה היא  ,הדבראת שלא ראה  ,אבל לבעלה ,כמו שהיה באמת "החוצה
 . השקר שלהאת לאמת כדי זה כל ו ,ביתה מאנשימלט ילהכדי בחוץ 

 

 (ז 'מ בראשית)" במשמר בית אדוניו וישאל את סריסי פרעה אשר אתו"

מדוע , עודו. הרי הוא מדבר אתם הוא מיותר "אשר אתו"מה שכתוב לכאורה ש "חומת אנך"א ב"רבינו החיד עירמ
שכל הנוכחות של השרים הללו , בין ברוח קודשוף הסיומתרץ שו. "וזכרתני"היה צריך לומר " כי אם זכרתני"אמר 

, מדוע שאלהוא  זועפיםראה אותם  שראכלכן ו. דרך טבעבבית האסורים היא בגללו על מנת להביא לו את הישועה ב
ולכן . בשבילו לא באו אלאלהורות ש״אשר אתו במשמר״ לכן אמר הכתוב . לשיטתו הם שם על מנת להטיב לוכי 

אירע לך כל  לאשע לך דכלומר , "כי אם זכרתני"והוסיף , "והשיבך על כנך"ן החלום אמר לשר המשקים אחר פתרו
 . "כי אם זכרתני"שאמר הכתוב מה  וזה. ם בעבור שתזכרניזה כי א

 

  (ח' מבראשית )" להים פתרונים-הלא לא"
, אחר הפה םסברו שכל החלומות הולכיהם כי יוסף את החלומות הם לא רצו לספר לשהשרים  "פנים יפות"הפרש מ

הוא עברי יוסף מחמת ששלטוב כי סברו  "ופותר אין אותו"אמרו  ןלכ, אותם לטוב רושיפת ולא היה לפניהם אוהב
וביד  "ים פתרוניםקל-הלא לא"להם יוסף השיב ל זה ע, לרעה החלום תיפתור אלכן הוא מצרים את הששונאים מאלו 

פתר ספר לו אבל שר האופים לא רצה לספר עד ששמע שוהאמין שר המשקים , ואין לכם לירא מפתרון הפה, הוא' ה
 (טז 'מבראשית ) "וירא שר האופים כי טוב פתר"ו דכתיב והיינ, לשר המשקיםטוב 
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