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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

 

 
  (לא 'מדבראשית ) "תמהנער ו ןוהיה כראותו כי אי"

רה וו קששנפואתי  והנער איננואי אל עבדיך אבי ועתה כבו"הכתוב רי שאמר חכי א, לכאורה הפסוק מסורבל ומיותר
תוספת "מתרץ ה? "היה כראותו כי אין הנערו"ד לומר ועהפסוק למה חזר , "מתו"מיד  לומרצריך  ה הי" בנפשו
נעשה ערב לאביו להביא את לפני שיהודה מודיע לו שהוא , יהודהאת שאל יוסף ש, מדרשאמרו במה שעל פי " ברכה

הוא , איש צדיק ותמים אמתאביו ברי אם ה ?ופשו בעד הנער בשביל צער אביכל כך את נר סוא מוהלמה , בנימין
לו  בשיכך מעל  .ב ולא יערג עליוולא ירצה בו שהוא , גנבבן שלו כשישמע שהו, לך בדרכובנו יש הבואהיה בודאי 
לפני ד ועמיד ימות בנימין איתם הוא שאין יעקב יראה יא שרק הסכנה הלא שא, יתכן שיוסף צודקאמנם ש, יהודה

והיה כראותו כי אין "הכתוב לשון עם ר יפה סתדוזה מ .תו של בנימיןעדרוית היבינו וסיענאת יספיק לשמוע ש
 . בהיהסאת טרם ישמע ב התיכף לראי ,"ומת" ,נואינהנער יראה שר שאכמיד , "הנער

 

 (לד' מד" )איך אעלה אל אבי כי ואמר"
כיון , שבנימין אתואביו בלי יעקב אל  עלותאשר למ עבד עולםיהודה מודיע בדברים אלו ליוסף שהוא מעדיף להיות 

שבדבריו אלו  ן"הרמבעוד מסביר . כל היום יהודה תמיד ויתאונן על יבכהשל אביו ש לא יוכל לראות ברעתושהוא 
גם מבטיח יהודה ליוסף שאין בכוונתו לברוח ממנו במרמה כי יהודה הבין שיוסף יכול לחשוש שיהודה מקריב את 

 .בנימיןדע לברוח יותר מויאבל בהמשך הוא ירמה אותו ויברח כיון שהוא , עצמו כעת במקום בנימין
 

 (ד 'מהבראשית " )נא אלי ויגשו גשו"

אולם הם נשארו לעמוד בחוץ , יצאו מהחדרנם מאהמצרים  "הוציאו כל איש מעלי"אמר יוסף שאחרי  ,מדרשהלפי 
אני יוסף אחיכם העוד אבי " אחיולאמר יוסף כש ,"דעת זקנים"מבואר ב, ןלכ .מה הם מדבריםלשמוע ם זנואוהטו את 

הוא  "אשר מכרתם אותי"לאחיו לומר יוסף רצה ר שאאבל כ, ם את דבריושומעימזה שהמצרים לא חשש הוא  "חי
 םהיו שומעים המצרים וא ,אחיו במצריםאת להושיב יוסף של שהיה בדעתו כיון  ,ישמעוהמצרים לא רצה ש

יעשו הם שכן ש כלמכרו הם אחיהם לו את אנשים רעים הם מאד שאפישהעליהם יאמרו הם  ,ותואמכרו  אחיםהש
הוא " דעת זקנים"בסבר נוסף ה. בחשאיאת דברי ואומר לכם  "א אליגשו נ" אמר להם ןלכ .עמנו רעה אם ישבו אתנו

גם שמכירתו מפני את עניין לא רצה להזכיר אבל הוא  "אחיכם העוד אבי חי יוסףאני "לה אמר להם יוסף יתחשב
הפריד בין האחים לבין דאג יוסף ללכן  ,לאביוזאת יתביישו ממנו ושלא יגיד רצה שאחיו לא ו ,םשהיה בנימין אחיו 

 " אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי"אמר להם  מבנימין םהפרידואחר ש ,"גשו נא אלי"להם  ואמרבנימין 
 

 (טז' בראשית מה" )נשמע בית פרעה והקול"
בכל זאת ו .אחרי שיוסף אמר להם זאת, כנעןבארץ מעיר שבמצרים כבר ידעו שיש ליוסף משפחה נכבדה  בחיי רבינו
תחלה שבה וןכי, "הדבר בעיני פרעה ובעיני עבדיו וייטב"הכתוב אמר למצרים  ואבשאחיו של יוסף כששמעו כעת 

, עליהם למלוךועלה סורים אית המב יצאעבד כיון שראו שה, חרפה להם עליהם איש נכריהעובדה שמושל ה תהי
  . שמחו שמחה גדולההם , הוא נכבד וכל בית אביו נכבדיםשעתה בראותם אבל 
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 (ט' בראשית מה" )מצריםלכל  להים לאדון-נך יוסף שמני אבכה אמר "
 , טמעו בגלותייבניו יפחד שמא  יוסף רומז בדבריו אלו לאביו שלא "נחל קדומים"א ב"החידלפי רבינו 

  .מצרים לא היה רכוש גדולאבל ב, "ברכוש גדול ואחרי כן יצאו"הבטיח לאברהם אבינו ה "קבכי הנה ה
 כל זה ו .למצרים סביבותיהארץ כנען ושהיה בכסף הכל גיע שי ,הרעב והשבעבאמצעות  ,ה"הקבדאג לכן 

  ,יוסף כה אמר בנך"שאמר הכתוב מה  וזה. "ברכוש גדול ואחרי כן יצאו"ם הבטחתו והכנה לקיה כ"עשה הקב
 שהוא כיון  יכרחהדבר היה הו, אוצרותהת א כסף ולמלאה ץ אתולקבכדי  "להים לאדון לכל מצרים-שמני א

 טרם "ה "והקב, בגלות ועמדי אשבני ישראל ל זה יש הוכחהבו ,ה לישראל"קבגדול שהבטיח ההרכוש ה להכנ
 "מכה ציץ רפואה פרח

 

 (טו' מה) "אחיו אתו עליהם ואחרי כן דברו ויבך"

הם בכה עליהם אז סמך לבם ויוסף שהאחים שראו  יאחררק שלפי הפסוק שלפנינו הרי הקדוש " אור החיים"הפרש מ
 הבושהאת להסיר מהם  דיכאותם רק להם אמר ש ותאפשריש עד עכשיו אמר יוסף כל הדברים שאת כי  .ברו אתויד

בק אותם ובכה על יחיוסף ראו שר שאכבל א, לבו מר עליהם מצד המעשהאבל בתוך תוכו עדיין  ,של המכירה
מזה בכה אין יוסף לכן קודם גם למרות שו .ברו אתוידאז אח נאמן ווהבינו שהוא במידת טובו  הכירוהם , פרידתם
אפשרות , בכהלכן ושעבר ת וצרב זכרשהבכי הוא מעצם זה שהוא נאפשר ש וןכי, לכך שליבו נקי עליהםהוכחה 

דבר בפרטות  זה שבכה עליהםהבכי  כןמה שאין  ,אחיובנימין ה מפרידהבכה על הוא שאחרת לבכי הראשון הוא 
 .ובלבשה ואחוהמעיד על ה

 

  (יח 'מהבראשית " )את בתיכםו אביכם את וקחו"
 קחו עשו זאת" :בריםהדאת פרעה לומר היה צריך לפיו שסדר ה הזו. מסודר אינו פרעהשל  ומאמרנראה ש לכאורה

. "מצרים ארץ טוב את לכם ואתנה אלי ובואו בתיכם ואת אביכם את וקחו ונשיכם לטפכם עגלות מצרים מארץ לכם
 וישתקעו רשותו תחתלהיות אליו  יבואו ישראל בנימאוד ש רצה רעהשפ "העמק דבר"ן בי'ב מוולוז"הנציאר מב

מה שהוא היה יכול לעשות , ארצו מבני אינםכיון שהם זאת לעשות  םאות להכריח יכול היה לאהוא  אבל, במצרים
שאירו וי ,הרעב ותשנ משךפחות לל ,למצרים באזה יאלץ אותם לדבר . כנען לארץ תבואה חושללר על יוסף זה לאסו

 ההירץ כנען שבאל "ו חזארב כברכי  ,הרעבשנות  לאחר םה גם שישובו עד ,רץ כנעןבא להם אשר וכל עבדיהםאת 
 ואת םכאבי את קחו", רצונוהוא מביע את  פרעהשל זה  מאמרבו. לעבדיםו העם דלתל בהמהשמתאים ל מאכל

 את לכם ואתנה" .ועבודתי רשותי תחת מצרים בארץ ישארהל, "אלי ובאו", להם אשר כלאת שיקחו  היינוד ,"םכבתי
  .מצרים שבארץ במבחר אושיבכם, "מצרים טוב

 

 (כב' הבראשית מ)" בנימין נתן שלש מאות כסף וחמש חליפות שמלותול"
יוסף לא ש" פנים יפות"מבואר ב? דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בושאפשר איך ( :זטמגילה )ל "כבר תמהו חז

אותו  םהמוכר עבדו לנכרים קונסיש.( מדגיטין )ל "כיון שאמרו חז ,לבנימין קנאה של האחיםכאן גם שתהיה חשש 
, שלשת אלפים כסףהוא נס הקשי רה ,שלשים כסף םודמי עבד ה ,לעבדאת יוסף  וכיון שהם מכרו, עד מאה בדמיו

 . שלא קיבל כסףהש מאות ושלבקנס נ םעשרה אחישכל אחד מהצא יו
 

 (יט' בראשית מו" )רחל אשת יעקב בני"

ממנה שן יוכועוד , של יעקבהיתה עיקר כוונתו רחל שכיון " אשת יעקב"שהכתוב מכנה את רחל " ספורנו"מבאר ה
ראוי שיצאו ממנו שיוסף היה ( סוטה)ל "זח ו שאמרובשבטים כמשמעולים השהיו , יוסף ובנימיןליעקב הבנים נולדו 

 . נחששמת בעטיו של ( שבת)ל "זו חאמרעל בנימין יעקב ומו שנים עשר שבטים כ
 

 (כז' מזבראשית )  "ישראל בארץ גושן וישב"
 אבל הם  "כי גר יהיה זרעך"ה גזר עליהם "הקבש וןכי ,בני ישראלמדבר בגנותם של פסוק ה" כלי יקר"לפי ה
 אצל יעקב ל על מה שנאמר "חזכמו שדרשו  ".וישב ישראל", ושבים במקום שנגזר עליהם גרותת להיותבקשו 

 ישיבה העל את ישראל מאשים  הפסוקכלומר ". ביקש לישב בשלוה קפצה עליו רגזו של יוסף"ש "וישב יעקב"
 לגור בארץ "אלא אמרו לו אמרו אל פרעה הם לא כך הרי ו "א להםבארץ ל"קשו אחוזה ישבועל זה זו ה

  ,מדבריהםבני ישראל ועכשיו חזרו  ,שמה אלא לגור להשתקעבני ישראל מלמד שמתחלה לא ירדו ש "באנו
  םואות ,ה להוציאם משם ביד חזקה"הקב שהוצרךם עד שעד שלא רצו לצאת מבמצרים שתקעו הכל כך הם ו

 . אפילההשלא רצו לצאת מתו בשלשת ימי 
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