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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

 

 
 (יט' בראשית מד" )שאל את עבדיו אדני"

שמטרתו של  ן"הרמבמבאר . מה שהיה כבר ביניהםההיסטוריה של פור יטעם לאריכות דברי יהודה בסברור מה הלא 
 אנילהים -האאת "האמין למה שאמר יוסף כי יהודה , יהודה באריכות הדברים הללו היא לעורר את רחמיו של יוסף

לכן יהודה בא ומספר ליוסף את , לנחם אותם על הצער שעשה להםהוא גם ראה כיצד יוסף השתדל ו, "ירא
לא גם ו, ךבאונס מפני שאלתהשתלשלות הדברים מנקודת מבטו ואומר לו שמה שגילינו שיש לנו עוד אח היה 

ולבסוף נאלצנו להביא , "לא יוכל הנער לעזוב את אביו כי" אמרנואלא , הראשונהלהורידו לפניך כמצותך סכמנו ה
בתחילה לשלחו איתנו לא רצה , ואבינו. "פני לראותתוסיפון  לא"היות שאמרת לנו , "מפני זלעפות רעב"אותו 

 "הנער איןכראותו כי "ועתה  .לשוב לשבר מעט אכלת מוות והיינו חייבים בסכנולבסוף הסכים רק משום שהיינו 
וקח אותי תחת הנער לעבד עולם כי , הזקןאבינו רחם עלינו ועל שת אני מתחנן לפניךולכן . ימות בנפש מרהאבינו 

ו של יוסף כדי כנוי לכבודהיה  "עבדיך את שיבת עבדך אבינו והורידו"ומה שאמר . ולך תהיה צדקה, ממנוטוב אני 
 ". אבינו עבדךוהורדת את שיבת "לא לומר 

 

 (ג' בראשית מה" )אבי חי העודאני יוסף "
לא כך "מר להם יוסף ואלפי המדרש . המתאר מה קרה במפגש של יוסף עם אחיו מדרשמביא את דברי ה רבינו בחיי

האחים  והיו "!יוסף בן יעקב בוא אלי"והיה קורא , "ו והוא בא אלילאני קורא הנה ? אמרתם אחיו של זה מת
 ".אני יוסף אחיכם, לצדדים מה אתם מסתכלים"אמר להם אז . לראות מאין יגיע יוסף נות הביתיבארבע פ םמסתכלי

וי לנו אוי לנו מיום הדין א" :יוחנןעל כך רבי מר וא. "כי נבהלו מפניו אותוולא יכלו אחיו לענות "מיד פרחה נשמתם 
ה עומד לדין על ברואיו על "כשהקב, אותו לענותלא יכלו אחיו  'אני יוסף'ומה יוסף כשאמר לאחיו . מיום תוכחה

ומי מכלכל "ב וכתעוד ו, ('ישעיה י)" תבאומה תעשו ליום פקודה ולשואה ממרחק "שנאמר כמו , "אחת כמה וכמה
 ('מלאכי ג)" את יום בואו ומי העומד בהראותו

 

 (כז' בראשית מה) "י רוח יעקבחות"

שרתה בו שמחה גדולה והדבר גרם לכך ששמח יעקב , הקדוש שמחמת הבשורה הטובה ששמע" אלשיך"מסביר ה
טעם להסתלקות השכינה ממנו היה וה. יוסף קפץ עליו רוגזו שללפני שלה יבתחפי ששרתה עליו כ ,רוח הקודש

 לכן ,מכירת יוסףה שגזרו שלא לגלות את עניין רזגבעשרה ל שליםאליהם את השכינה שתצרפו שהאחים משום 
, ודנו צדיקעיעקב התבשר שיוסף חי וגם עתה שאבל  ,הדברלו את תזדקק לגלות כדי שלא מיעקב השכינה סתלקה ה

אליו כי חזרה  "יעקב ותחי רוח"לכן , על כך קפידוהלא אחים ה נמכר וגםשיוסף יודע לו  אםלא יתעצב גם אזי הוא 
כלומר על " יוסף בני חירב עוד "לכן אמר יעקב  אין מעלה כמעלת הנפש פגם כפגם הנפש כך יןאוכמו ש. שכינהה

מתוך מחשבה שאתם מוסיפים בשורה " בכל ארץ מצרים הוא מושל וכי"הוספתם לומר של יוסף בשורת צדקתו 
עוד "היות הבשורות היא כל אלא הבשורה הגדולה ביותר מ, לא כן הואדעו לכם ש, גדולה יותר מהבשורה הקודמת

 . צדיקעדיין  שהואדהיינו  "חי" בני "ףיוס
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 (ד' בראשית מה) "נא אלי ויגשו גשו"
 להם להראות גם רצה ולהם שהוא מהול ות הראשמטרת הגישה של האחים אל יוסף הוא ל" כלי יקר"מבאר ה

  משכההבועל ארמית "ל "אמרו חזכי  ,לא נכשל בעריותא והמה ישהיה בין שטופי זשלמרות צדקתו את בזה 
 לא  ,נו את שמםילא ש :דבריםארבעה נו במדרש שישראל נגאלו ממצרים בזכות אומצ( עירובין יט) "ערלתו

 הוא יוסף אחר אביו ואחיו  ששלחכאן גם  .והיו גדורים מעריותשון הרע לא היו בהם בעלי ל ,לשונם אתנו יש
 את שלא שנה  .םהאלו שהיה יוסף שלם בדברים ארבע על יעלו משם ורמז להם הם ודיע להם באיזה זכות מ

 זה שמי " "אני יוסף"מכל מקום שמו צפנת פענח את שפרעה קרא ף על פי א "אני יוסף"להם  אמרושמו 
 ולא היה פרוץ בעריות שנאמר  ,בלשון הקודש "אליכם המדברכי פי "להם ושלא שינה לשונו שאמר  ".לעולם

 לא רצה שישמע  כי "אלינא  גשו"שנאמר  שון הרעושלא היה בעל ל ,הראה להם שהוא מהול "גשו נא אלי"
 היה שאביו ודאי וב ללאביו קרין המכירה ואפילו לאביו לא הגיד כלום כי אילו היה מגלה יענאת בנימין אחיו 

 כי גר "ישלמו שטר חוב הם ון המכירה ובעשרמז להם יוסף גם  "שא נא פשע אחיך"מותו  קודםאותו מצוה 
 על תעצבו על כן רמז להם כן אבל לעתיד  "עתה" דווקאכלומר  "ועתה אל תעצבו"בזה שאמר  "יהיה זרעך

  .הדברים המסבבים הגאולהעל הגאולה ו
 

 (כו' בראשית מה" )לו לאמר ויגדו"

תחכמו שהאחים ה, הקדוש" אור החיים"מבאר ה? "ויגידו לו"אחר אומרו " לאמר"הכתוב  אומרלמה ש טעםמה ה
כן תרוב השמחה יסמ, מופלאת שתהיהבשורה טובה ומה גם שכי ידוע , אותוכן סצורה שלא תבאת אביהם  לבשר

תחכמו לדבר אליו בדרך הם ה, כאמורומשום כך חששו האחים , פתע פתאוםלכך שימות בע יגיכול לההאדם ויחלש ו
טובה שיש להם בשורה כלומר הם הגידו לו , "לאמר"והוסיף הכתוב " ויגידו לו"לכן נאמר , תקלהגרום לת שלא

נעשתה סתכן כי הלא כך שיעקב , "עוד יוסף חי"אמרו לו  ךכר אחרק ו, ה תתרחב נפשו וישמח לבוובז, לו "לאמר"
שבו זה שיעקב רואה את שמעון ובנימין ששמלבד הסבר נוסף הוא  .טובההבשורה הת א קבללבלבו נה הככבר 

יוסף עוד "ו ל הודיעוהם דעתו לדבר טוב את הכין יעקב ואחר ש, לו "לאמר"עוד בשורה שלמים יש להם בריאים ו
 . נוהזכרשטעם מה, בשורה אחר בשורה, בשלבים, "וכי הוא מושל"והוסיפו עוד לומר , "חי

 

 (א 'מו בראשית" )להי יצחק-ויזבח זבחים לא"

שהיה  כ״ב שנהבמשך אביו את לא כיבד משום שהוא  ףסיוצערו של כ״ב שנה ב צטערוהנענש אמרו שיעקב ז״ל ח
מחל  לאאיך יצחק אבינו , אם כך, כבודו מחול ,כבודו אב שמחל עלהרי ידוע ש, א"רבינו החידשואל . אצל לבן

בביטול שיש  אלא. הרי הוא עצמו שלחו לחרן, ליעקב מחלודאי ומתרץ שיצחק ? על כך שהוא לא כיבד אותו ליעקב
ה "של הקבל מצותו וטיבהוא  שניצד הוה, אם המולידים אותוהאב ואלו האחד צד  ,שני צדדיםכבוד אב ואם מצות 

הקב״ה ידוע שו ?"לוה ממעל-א חלק"מי מחל על אבל , במצוה חלקועל מחל יצחק אז אמנם  .צוה לכבד אב ואםש
ים שנה בשלמו כ״שנ לאחר, וכעת .במצוה גבוה ו שלעל חלקנענש יעקב ולכן , חסידיו כחוט השערה מדקדק עם

החטא כי , "יצחק להי אביו-ויזבח זבחים לא"נאמר לכן , אב ואם דומצות כב לוביטבגבוה של  ועונש על חלקשהיו 
 . אדוק" לוהי אביו-א"היה כלפי 

 

 ( ב 'מובראשית )" במראות הלילהלישראל  יםהל-ויאמר א"
ה מתגלה ליעקב בלילה ולא ביום על מנת להורות שגם כשיהיו בני ישראל בגלות "שהקב" משך חכמה"מבאר ה

כשהיתה  (מלכים א ג" )לקים לשלמה-בלילה הוא נראה א"ומביא כחיזוק את המובא במלכים . עמהםה יהיה "הקב
" אל שלמה בלילה' הוירא " כתובכהתפלל היה גלוי שכינה שלמה ש ודכשנבנה בית המקבמת הציבור בגבעון וגם 

כיון , לעיני כל ישראליה שהשכינה הגלוי למרות , ביוםה "שיראה אליו הקבלא זכה ומסביר ששלמה  (ז' מלכים ב)
 .עמהם' היהיה  םלכן התגלה להם בלילה להורות שגם בגלות, גזר על ישראל שיגלו על שנשא בת פרעהשנ

 

 (ג' מובראשית )" להי אביך-ל א-הא אנכי"
אמרתי לאביך אני הוא זה שה אומר ליעקב שלמרות ש"קבשה" ספורנו"מתרץ ה? "הי אביךלו-א"מדוע מזכיר הכתוב 

ומה  "גדול אשימך שם לגויכי "וא משום ההטעם ו "אל תירא מרדה מצרימה"אומר אני לך  "אל תרד מצרימה"
ו תערביו םכנעניו עם התחתנבכנען הם יבניך תישאר עם אם מסביר הרב ש? בין הירידה למצרים לגוי גדול הקשר

 אמרנמו שכ "לאכול את העברים לחם םיוכלון המצרי לא"כי קרה תלא ת הזו בוללוההתמצרים ירידה לאבל בביניהם 
 . מלמד שהיו מצויינים שם "ויהי שם לגוי"בהגדה של פסח 
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