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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

 

 
 (יג' בראשית לז" )ואשלחך לכה"

אך יעקב הלוא , על מנת לדרוש בשלומם" לכה אצל אחיך"הקדוש יעקב מבקש מיוסף " אור החיים"הפירוש לפי 
עושה ני רי אה, של אחיו שנאתםמחושש וא אם היודע שיש מתח ושנאה בין האחים לכן הוא מוסיף ואומר ליוסף ש

שכידוע אמרו , לך בשליחותיהרי אתה הודבר מצוה שואני ממנה אותך כשליח לאני מלווה אותך , שני דברים נוספים
 . לכן אין לך ממה לחשוש :(פסחים ח) "אינם ניזוקים מצוהשלוחי "ל ש"חז

 

 (כ' לזבראשית " )מה יהיו חלמתיו ונראה"
 מה ונראה' מסיים והכתוב ',ונהרגהו' אומרים הם ,כן אומרת הקודש רוח ,דרשני אומר זה מקרא :רבי יצחק אמר"

 שמכיון 'חלומותיו יהיו מה ונראה' הם שיאמרו ואי אפשר, שלי או שלכם או יקום מי דבר נראה 'חלומותיו יהיו
  (י"רש" )חלומותיו בטלו שיהרגוהו

אם  ,אחרי מותו ,נראה"כאומרים , לעגומליצה שבכל זאת יתכן שהאחים אמרו זאת אך היה זה בדרך  ן"הרמבמבאר 
כלומר אם לא נצליח , "חלומותיונראה מה יהיו "ואז " לכו ונהרגהועתה "אך לדעתו האחים אמרו . "נשתחוה לו

 . מלוך ימלוך עלינוזה אומר שהחלומות היו אמת ויוסף מידינו אותו  יצילמישהו /להרוג אותו אלא משהו
 

 (לג' בראשית לז" )חיה רעה אכלתהו"
 (מדרש" )נצנצה בו רוח הקדש סופו שתתגרה בו אשת פוטיפר, חיה רעה אכלתהו"

בפרקי מובא ? יעקב את האמתלא גלה לה "מדוע הקב, אך נשאלת השאלה, אמנם האחים לא ספרו ליעקב את האמת
מבאר . ה עמם"הקבבזה את ושתפו את מה שקרה ליעקב כל מי שיגלה את  וקללוהחרימו האחים ש אליעזר בידר

ה "הקבאת שתפו ן הם ולכ( ןללא ראובן יוסף ובנימי)שהכוונה היא שהאחים היו בסך הכל תשעה  רבינו בחיי
לנו להתפלא על כך היות שכבר ראינו שכך עשה גם ואל . על מנת לקיים את החרםלעשרה את מנינם להשלים 
להשלימם לעשרה  כל כרך וכרךשיהיו ב תשעההה עם "הקבף את צרלבקש ון סדום יבעניכאשר התפלל אברהם 

שם כי  ,אינו דומהשהדבר אמר נואם . ינצלוכדי שהצטרף עמם ויכול ל "צדיקו של עולם"ה הוא "בטענה שהקב
פורענות כאן באמת  איןהרי שאם מסתכלים לעומקם של דברים , לפורענות כאן הצירוף הואלהצלה והצירוף הוא 

 יקללהוא יתגלה הדבר ליעקב לילה פחדו לנפשם שאם חהאחים כי , ה"לקבהוא הצלת כל ישראל וכבוד אלא פתח ל
ו להות-אאת יפרסם שמי  ההיי אלו, ישראל התלוי בזרעו של יעקב בטל מן העולםשעם  צאיו, עולמיתם קללה אות

ם אחילהיה ועל כן נראה  ('יהושע ז)" מן הארץ ומה תעשה לשמך הגדול שמנווהכריתו את "ככתוב , ה"של הקב
משה ראינו גם אצל . הצלת כל ישראלגם לצורך גבוה ווהוא גם  יכרחהיה הן יעניה ל"של הקבתוף יהצרוף והשש

שאביו בכה  "אביו אותוויבך "ל מהפסוק "אמנם למדו חז. ה ובית דינו עמו בקבלת התורה"הקבף את צרלקש ישב
ה "הקבוחייבים לומר ש? מנין ידע יצחקהשאלה המתבקשת היא וכלומר יצחק ידע מה באמת קרה , ולא אבי אביו

 "יש"ל "זחודרשו , "ישפה"היא ן יברוח הקודש שהרי אבנו של בנימזאת ידע כי בנימין  ,לבנימיןילה כמו שג לו הגיל
שלא יתגלה הדבר ה "הקבבצירוף  אחיםהת תשע למפני החרם שלאביו לה ישתק ולא גן הוא כי פל עף וא, "פה"

 . דע לווייהדבר אותם כש יקללשמא על יעקב היתה הקפידה כי כל , ליעקב
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  (א' בראשית לז" )מגורי אביובארץ וישב יעקב "
 (מדרש" )מגורי אביו. לכן אמר וישב יעקב בארץ. בארץ שחשב אביו שהוא תושב בה-בארץ מגורי אביו"

כמו הוא  "מגורי"לשון ומתרץ ש ?"מושב אביו"ולא אמר  "מגורי אביו"מדוע אומר הכתוב " צרור המור"שואל ה
להורות שכל ימיו . (כב 'ב איכה) "מסביב ימגורכיום מועד רא קת"וכן  (יז 'כא יחזקאל) "היו את עמי מגורי אל חרב"

, בעל ייסוריןשהיה , יעקבו. דת הדיןירמז על ממשהוא " ופחד יצחק היה לי"אביו על אמר היה במורה ובפחד כמו ש
 ,"ולא שקטתי" ,מלבן ,"לא שלותי"פסוק העל ל "דרשו חזכמו ש. דת הדין מתוחה כנגדו יומם ולילהיכאלו מזה 
 . "מגורי אביו"וזהו . שלעולם היה לו מגור מסביבמכאן . זה רוגזו של יוסף ,"ויבא רוגז" ,מדינה ,"ולא נחתי" ,שומע

 

 (יא' לזבראשית ) "בו אחיו ויקנאו"

והעיז רם לבבו  ,אצל אביושל יוסף מעלתו כיון שחשבו שמשום  "בו אחיו ויקנאו" :מפרש את הפסוק כך "ספורנו"ה
החלום אמתי והיה חשב שהכוונה היא שיעקב , "את הדבר שמר ואביו"ומה שנאמר . ני אביולפכאלו חלומות לספר 
 (:קהסנהדרין )" ותלמידו מבנובכל אדם מתקנא חוץ "ל "זו שאמרו חמיתקיים כהוא ה ומצפה שומתאו

 

  (יז 'לזבראשית ) "עו מזהנס"

  (מדרש) "ה"דותיו של הקבינסעו ממ"
ויראו אותו מרחוק "על פי המובא במדרש על הפסוק " תוספת ברכה"מסביר ה. ל במדרש"להבין את כוונת חזצריך 

יצא ממנו ירבעם בן נבט שהחטיא את ישראל בעבודה  ,בריחוק הזמן ,שבעתיד ראוהאחים ש, "ויתנכלו אותו להמיתו
 לעדן את האדם רק ה "הקב, ה אינן כן"דותיו של הקבימש אך אנו יודעים .עתכרצו להמיתו הם זה היסוד הועל , זרה

וזו ". באשר הוא שםאל קול הנער ' כי שמע ה"ל על הפסוק "שאמרו חז וכמ, אותה שעה שהוא נדוןב ופי מעשי
על ן אותו רוצים לדולא הם , ה"דהיינו שלא כמו מידותיו של הקב "ה"ותיו של הקבדינסעו ממ" מדרשל ב"חזונת וכ

 . עתידיתרחש במתרחש כעת אלא על דבר שדבר ש
 

 (כד' בראשית לז" )רק אין בו מים והבור"
 אין מים ?'מים בו אין' מוד לומרלת מה ?מים בו שאין יודע איני 'רק והבור' שנאמר ממשמע-רק אין בו מים והבור"

  (י"שר) בו יש ועקרבים נחשים אבל בו
ביא הש ,שהאחים החזיקו ביוסף" כלי יקר"מבאר ה? זרוק את יוסף לבור מלא בנחשיםמצאו לאם כך מה ההיתר ש

 " להים ובמשה-העם בא וידבר" כתובשו הלשון נדונים בנחשים כמ שבעלינו אומצ "בעל לשון הרע"כ ,בתםידאת 
לשונו וסיפר שחטא ב ,הנחש יבא"בבחינת ( ובמדבר כא )" בהם את הנחשים 'וישלח ה"וענשם היה ( ה 'במדבר כא)

אם ישוך הנחש בלא "ב ווכת הלשוןהלשון נופל על י ש"רש שפירש כפיו "ויפרע מבעלי הלשון ,לשון הרע על בוראו
שני  פורץהלשון ובעל ( ח 'קהלת י)" ופורץ גדר ישכנו נחש"ב ווכת( יא 'קהלת י)" לחש ומה יתרון לבעל הלשון

על כן הגיד לנו הכתוב שהיו בבור נחשים . דהיינו השיניים של עצם השנייהו, דהיינו השפתייםאחת של בשר  ,גדרים
הוא כן לעסוקים בתשמיש שהיו ראה את אדם וחוה  חשהנכי  ,על עסקי עריות ,בלשונו שחטאיבא הנחש שלומר 

 . שהם חשודים על עריות אחיויוסף שספר על ויפרע מ ,ה להותאוה
 

 (ו 'לחבראשית ) כורו ושמה תמרבויקח יהודה אשה לער 

הקדוש שהטעם " אלשיך"מסביר ה ?מדוע "ת שועב"מציין רק שהיא לא א יהודהשל  ות שם אשתאהכתוב לא מזכיר 
ן יהודה חשש שגם בנו אכ. שמהאת הזכיר לא הכתוב ו חסכן ל, ליהודה ראויה היא לא היתה מצד עצמההוא משום ש

וזהו , שמה ו אתזכירשיהראויה דהיינו , "עראשה ל" הוא בעצמו ,"יקחו"כן ל, הגונהשלא תהיה עיניו באשה את יתן 
תה הי למרות שתמרשם אביה גם הכתוב את כן לא הזכיר לו ל"זחכנודע מצדקת גמורה תמר היתה כי  "תמר ושמה"

 כןל. עצמהאלא היא נלקחה מצד  צדיק לשת בהיותה היא נלקחה לאשה משום שבו שחא ילש, מלכי צדק ביתו של
 ".צדיק כתמר יפרח"בבחינת  "תמר"בשמה  תנרמזצדקותה ו .רק את שמה כי אל עצמה הביטהכתוב הזכיר 

 

  (טי' טלבראשית ) "כדברים האלה עשה לי עבדך"

 (י"רש" )בשעת תשמיש אמרה לו כן"
מיוסף צא ישראתה היא ו, אשתו היו חרטומים וקוסמיםו פוטיפרכי לשם שמים שאשת פוטיפר התכוונה אמרו ל "חז

הבין שגם פוטיפר שראה נ "משך חכמה"הלפי , מביתההשלשלת תצא לא ידעה שאך היא שלשלת גדולה ממנה ו
אשתו  כאשר אמרה לואבל  .תחלהעל יוסף בהלכן לא חרה אפו , לשם שמיםהתכוון וסף וצא שגם ייו ,כךחשב יוסף 

פי כ ,ת לבו עשהותאואת רק למלא אלא  ,שתוכל להתעבר ,שיוסף לא רצה לבוא עליה כדרכה, "כדברים האלה"
את שנסתרס מעת שקנה , פוטיפר היה סריסל ש"אמרו חזש, היינו דרך איברים וכמעשה ער ואונןד, שה פוטיפרועש

 . "ויחר אפו"יפר ל פוטאצנאמר רק כעת לכן  ,יוסף
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