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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

 

 
  (א' בראשית לז" )אביו מגורי בארץוישב יעקב "

עדיין  הרי ,אחיו עשו לפני הדרךאת ופינה  כדרכו יעקב התנהג לאמסביר מדוע  הפסוק "העמק דבר"ב ב"הנצילפי 
, "וישב יעקב"אומר לנו הכתוב  ?"להם לא ארץ"ב גלותצריכים הם להיות ב עדייןשכן  ,הארץ ברכתלא הגיעה שעת 

 ועבודה בתורה תקדשהההארץ ו. "אביו מגורי ארץ" וזה תשהי מפניזה ? מדוע נשאר יעקב לשבת בארץאם תשאל 
 כמבואר, במצרים ךכר אח שהיה כמו ,הם הקימו ישיבהובניו  יעקבשם  ושישב מקום בכלפי ש על ואף. על ידי אביו

ל "מרו חזא לעניין קבורה אפילו והרי. קדושהב כבר מושרששהוא  למקום דומהן הדבר אי מקום מכל, מדרשב
 מכל יותר מקום תורה שהוא ,בבבלקבורה  יפה כך הארצות מכל יותר דיפהשארץ ישראל ע כמוש .(קיא תובותכ)

, "כנען בארץ" .לתורה ועבודה רששומשהוא  מקוםגור בל טוב ודאיש ,בחיים ישיבהלעניין  שכן כל ,הארצותשאר 
היא ו רץ ישראלא ישוב מצות בזה ויש. "כנען ארץ" אישהנוסף להישארותו של יעקב בארץ הוא משום  טעם

  .הארצות רשא כלמ יותר השודקה ויותר לטהר מוכשרת
 

 (ד' לזבראשית )" אחיו כי אותו אהב אביהם ויראו"
כירו אחיו את האהבה אופן שההבנים באחד מכל שאר בן זה ששינה והעדיף בה טעיעקב ש" ספורנו"אומר ה

היו הם למרות ש" יכלו דברו לשלום לאו"שנאו את אותו הבן האחים ולכן , על הבן האחד בלבויוחדת שיש המ
לא יכלו אבל  ,במצות אביווהמנהל מנהיג הבהיותו  ,מרעה הצאןבעניין הנהגת הבית ו ןילדבר עמו בעני םצריכי

 . אחים כמנהגשלום וריעות בלדבר עמו 
 

 (יד' בראשית לז) "ךאת שלום אחי הראך נא ל"

לא היה כי ו, "צרור המור"רבי אברהם סבע בשואל . לראות את שלום אחיואת יוסף  לחושיעקב שלנו פר סכתוב מה
 חלושהוא שד עו מה ?בנו יחידו תאעד שהוא שולח דווקא  ,לשלוח לראות את שלום בניו עבד או נער אחרליעקב לו 

לשלוח לא היה צריך הוא  ,גיוןיעל פי ההאם יעקב היה נוהג ומתרץ שאכן ? מקום סכנהשהם בדרכים יחידי  יוסף תא
 חלומותיו שלתגשמו רצון הבורא שיזה היה כיון שאלא ש. אלא שולח עבד חיואשלום  תיוסף דווקא לראות א תא

 .שלום אחיו תלראות א לכן שולח יעקב את יוסףתצא לפועל ה "של הקב וגזרתויוסף 
  

 (כו' בראשית לז" )את דמו מה בצע כי נהרוג את אחינו וכסינו"
 לכן , "מן הלב נגזר על המת שישתכח"ל ש"שיהודה יודע מה שאמרו חז "נחל קדומים"א ב"רבינו החידאומר 

 יעקב אבינו וידע  שכינה עלהתשרה אז ו, ישתכח מהלבא הולאחר זמן , את יוסף גוהרנאם "אומר יהודה לאחיו 
 , את יוסף גוהרנאם לא ש, יהודה מציע פיתרון אחר ואומר. "אותנו ויעניש, את יוסף מי הרגח הקודש ברו

 . מי הרג את יוסףולא ידע , הקדש שרה עליו רוחתילא כך ש, עצבויעקב אבינו יישאר ב, אזי לא תתקיים הגזירה
 , לא ייתכן ?"דמו כסינו את"של אחינו בהריגה וכי ? "כי נהרוג את אחינו מה בצע:  "יהודהשאמר מה  וזה

 לכו ונמכרנו "העצה היא ולכן , שאנחנו הרגנו אותו ודע לאבינווהקדש י וברוח, ישתכחכי נגזר עליו ש
 .במקום להרוג אותו" לישמעאלים
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 (ט 'לזבראשית ) "משתחוים לי... השמש והירח והנה"
, ה לעמודתלא רצהשמש  ,"שמש בגבעון דום"יהושע לשמש אמר שמובא במדרש שכאשר " דעת זקנים"מסביר ה

והנה השמש "ב וכתשהרי  ?וכי אינך עבדו של יוסף? וכי את לא רכושו של אבי"ואז הוכיח אותה יהושע ושאל אותה 
מיד  "הושע בן נון אפריםלמטה "יוסף דכתיב של  ומזרעהלוא היה ויהושע , "והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי

 ."ויעמוד השמש"קבלה השמש את התוכחה ונאמר 
 

 (יא' בראשית לז" )בו אחיו ויקנאו"  
כיון שהאחים חשבו שמא החלום של " ויוסיפו עוד שנא אותו"הקדוש שבחלום הראשון נאמר  "אור החיים"מבאר ה

בא א החלום מראשון שהשהיה להם בחלום הזה הספק  סרוה השניבחלום אבל , יוסף נובע ממחשבותיו ושאיפותיו
, מהשמים ההודעכי אם על אביו ואין זה גם להשתרר  ,על דעתו עלהולא  ,לא חשב ודאייוסף בכי , לסיבת מחשבותיו

 . ליוסף קנאהאחים נכנסה בכן ול
 

 (יח' לזבראשית " )אותו להמיתו ויתנכלו"

לפני שיגיע  ,בנכליהםמלמד אותנו שכוונת האחים היתה להרוג את יוסף " אליהם יקרב בטרם"הכתוב , ן"הרמבלפי 
ואולי עשו כן . בו את הכלביםלפי המדרש הם בקשו לשסות ו. ידיהםמו דמו באת לא יצטרכו לשפוך כך הם ו, אליהם

לא , בנכליהם אותו להמיתהצליחו ולא בעוד שהם קרב אליהם יוסף כאשר ראו כי לכן ו. לא עלה בידםאבל הדבר 
 .אנחנואותו  אלינו נהרגגיע השכיון שיוסף כבר אמרו איש אל אחיו נותרה להם ברירה ו

 

 (יט' בראשית לז" )הנה בעל החלומות הלזה בא"

בעל "קראו .( סנהדרין ל)ל "חזש" פנים יפות"מסביר ה? תמיותרהיא בפסוק  "הלזה"המילה נראה שלכאורה 
הוא אמרו שהחלום אחים כיון ש ךא ,"חלוםהרואה "נקרא אדם החולם אבל ה, חלומותהמלאך הממונה על ל "החלום
בעל "בעצמו הוא שזה  "הלזה"ולכך אמרו , "בעל החלום"אמרו שהוא בעצמו  ןלכ ,בדה אותו מליבויוסף שקר ו
  ."מותיוונראה מה יהיו חלו"אמרו גם מה ש הזו, "החלום

 

 (ל' בראשית לז" )אנה אני בא ואני"

היה הרי יהודה ש ,לירא יותר משאר אחיויהודה היה על בה אדר, היה ראובן מתיירא יותר משאר אחיולא ברור מדוע 
היה ירא ראובן , יוסףניתנה ל, השייכת לראובן, הבכורהשכיון ש" חזקוני"מתרץ ה? באותו הזמןאחיו  עלממונה 

בחללו "כדכתיב  ,בכורתושהוא שונא אותו על כך שיקבל את משום  ,שאר אחיואשר ו אביו יותר מב דושמא יחש
ש פרכפי ש, הסבר נוסף הוא שהיות שיוסף הוא זה שגילה ליעקב את מעשה ראובן. "נתנה בכורתו ליוסף ,יצועי אביו

יותר לפיכך היה ראובן דואג  ,בני לאה חשודים על העריותששהיה אומר " בתםייוסף את ד ויבא"על הפסוק  י"שר
 . שנא אותו ראובן לאביועליו בה שהביא ישביל הדקב שביע שמא יאמר, מאחיו

 

   (לה' בראשית לז)  "אל בני אבל שאולהארד  ויאמר כילהתנחם וימאן "
 היתה ביניהם יוסף של נפש ליעקב של  נפשהקדוש שמשום הקשר החזק בין ה" אלשיך"אומר ה

 שהוציא בה יהד חשב שיוסף מת בגלל עוון בוהנה יעק. לך אצל הראשוןא ית הוומשימשניהם הבנה שהאחרון 
 על כן . הוכיח די את יוסף בשומעו את הדיבה שהוציא על אחיו על עצמו שלאיעקב שש על אחיו ולכן ח

 שנהיה שנינו  ,אדרבה ארד אל בני ,במותי עלותלמקום שב יאחר ,יםאיך אקבל תנחומ", יעקב לעצמואמר 
 הגדולים שבמותם יעבירום דרך  כדרך הצדיקיםאמנם לפעמים הירידה הזו היא לצורך העלאת השני , "ירודים

 , זהה ווןעהאחר שמאך . שמחה היא לו, זובדרך  היורדהצדיק כי , דונים שםילהעלות אתם קצת מהנכדי שאול ה
 רד אבל ישעקב חשש כן י אם, "טרוף טורף יוסף"ש שגרם לכך כל כך חמור  היה, של הוצאת דיבה

 כיון שהוא חשב שהוא לא יוכל שאולה יעקב לרדת לא שמח לכן  ,עימו שם ידוןנשיהיה עם יוסף ו, שאולה
 .ומיעיוסף את ת ולהעל

 

  (יח' בראשית לח" )ופתילך ומטך אשר בידך חותמך"

על שלושת רמזה לו היא רבון יעתמר מיהודה כלו ששאלה אבשלשה דברים שאומר ש שופירמביא  רבינו בחיי
 אותתם וחמשום  "עונה"מרמז על , "חותמך". "עונה"ו "כסות" ,"שאר"החובות מהתורה של הבעל כלפי אשתו 

מזונות כוונה היא להש "שאר"כנגד הזה , "מטך"ו. "כסות"כנגד הזה הם הפתילים ששמים בבגד ו, "פתילך". בריתה
 (ויקרא כו)" בשברי לכם מטה לחם"ו שכתוב כמ
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