גּורי אָ ִביו – בארץ שבה גר אבא שלוְּ .1באֶׁ ֶׁרץ כְּ נָעַ ן – כפי
(א) ַויֵּשֶׁ ב ַיעֲקֹ ב ְּבאֶׁ ֶׁרץ ְּמ ֵּ
שהתורה לימדה אותנו בסוף הפרשה שעברה עשיו הרשע עזב את ארץ כנען ,אבל יעקב –
וישב! (בעה"ט) .ישב בשמחה וברוגע (תיב"ע – בשלויתא).
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(ב) אֵּ לֶׁה תֹ לְּ דֹות ַיעֲקֹ ב – זה הסיפור של הדברים שקרו ליעקב אבינו  .מה שקורה לילדים
של יעקב זה נחשב שזה קורה ליעקב (לענ"ד) .יֹוסֵּ ף בֶׁ ן ְּשבַ ע עֶׁ ְּש ֵּרה שָ נָה הָ יָה רֹ עֶׁ ה אֶׁ ת
אֶׁ חָ יו  -עם כל האחים שלו (רשב"ם) .בַ צ ֹאן – הם היו רועים את הצאן והוא היה מסתובב
איתם .אך הוא עצמו לא היה רועה את הצאן אלא נמצא יחד עם יעקב אבינו (ע"פ רמב"ן
פסוק ג') .וְּ הּוא נַעַ ר – והוא היה נמצא בעיקר עם אֶׁ ת ְּבנֵּי ִבלְּ הָ ה וְּ אֶׁ ת ְּבנֵּי זִלְּ פָ ה נְּ שֵּ י אָ ִביו
– שכיוון שהאחים פחות כיבדו אותם (יכול להיות שהם חשבו שלא בטוח שבני השפחות
הם מעם ישראל) יוסף היה איתם יותר בכדי לשמח אותם' ,והוא נער' ,הכוונה שהוא יהיה
עושה איתם כל מיני דבריםַ .ויָבֵּ א יֹוסֵּ ף אֶׁ ת ִדבָ תָ ם ָרעָ ה – את הדברים הרעים שעשו
האחים אֶׁ ל אֲ ִביהֶׁ ם – יוסף הביא ,כלומר סיפר את הדברים הרעים לאבא שלהם .יוסף הצדיק
והאחים הצדיקים לא היו רבים חס ושלום על שטויות ,היה בניהם ויכוח בהלכה .ויכוח מה נחשב 'אבר מן החי' ,היה דבר מסוים
שלדעת האחים הוא לא היה אבר מן החי ולדעת יוסף הוא היה אבר מן החי ,יוסף מאוד אהב את האחים שלו והוא לא רצה
שח"ו הם יעברו על איסור .מה הוא עשה? הוא הלך וסיפר לאבא שלו כדי שהוא ישכנע אותם שזה לא בסדר מה שהם עושים.
היו עוד כמה דברים שיוסף שאהב כל כך התנהגות טובה הלך וסיפר לאבא שלו .לדוגמא – האחים הצדיקים חשבו שבני
השפחות הם פחות חשובים ,והם לא נחשבים חלק מעם ישראל בדיוק כמו שאר האחים ,ולכן הם קצת פחות כיבדו אותם ,יוסף
הצדיק סיפר גם את זה לאבא שלו.

(ג) וְּ יִ ְּש ָראֵּ ל – יעקב .אָ הַ ב אֶׁ ת יֹוסֵּ ף ִמכָל בָ נָיו – יותר מכל הבנים שלו .כִ י בֶׁ ן זְּקֻ נִ ים הּוא
לֹו – כי הוא נולד אחרון' ,בן זקונים' זה הילד שנולד כשאבא ואמא שלו זקנים יותר מכל
שאר הילדים שנולדו .והרי בנימין נולד יותר מאוחר? היה הרבה זמן שרק יוסף היה בן
הזקונים ומאז יעקב אבינו הכי אוהב אותו .3וְּ עָ שָ ה לֹו כְּ תֹ נֶׁת פַ ִסים – יעקב הכין לו כתונת
מיוחדת ,כתונת עם רקמה מעל (אבע"ז) עשוי משי .4יעקה מאוד אהב את יוסף – הרי הוא
הבן של רחל האהובה ,הוא היה חכם גדול ויעקב היה לומד איתו את כל סודות התורה
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מבית שם ועבר (רמב"ן ,וע' בעה"ט)
שנְּ אּו אֹ תֹו – האחים הצדיקים אהבו מאוד מאוד
(ד) וַיִ ְּראּו אֶׁ חָ יו כִ י אֹ תֹו אָ הַ ב אֲ ִביהֶׁ ם ִמכָל אֶׁ חָ יו וַיִ ְּ
אחד את השני ,עזרו ושימחו זה את זה .וכמובן תמיד גם אהבו את יוסף .אך כשהם ראו שהוא אומר עליהם דברים רעים ,והם
לא הבינו שזה מזה שהוא מאוד אוהב אותם ,הם חשבו שזה בגלל שהוא מתגאה עליהם ,ואחרי שאבא שלהם כל כך מכבד את
יוסף ,הם חששו שיוסף יהפך להיות המנהיג של עם ישראל .האם זה מתאים שהמנהיג של עם ישראל יהיה מישהו שמתגאה?!
יהיה מישהו שאומר לשון הרע?! ברור שלא ,לכן הם התרחקו ממנו ,והם חשבו שהוא לא מתאים להיות אחד מהבנים הצדיקים,
עד כדי כך שהם שנאו אותו .האם הכוונה שלהם הייתה טובה? ודאי! האם הם צדקו? לא! יוסף הצדיק מאוד אהב אותם ,אך הם

לא פירשו נכון את מה שקרה .6וְּ ל ֹא יָכְּ לּו דַ ְּברֹו לְּ שָ ֹלם – האחים לא יכלו לדבר עם יוסף דברים
נעימים של שלום ואחוה .יש כאלו שעושים כאילו הם אוהבים ,ובאמת הם לא אוהבים ,זה
נקרא אהבה מהשפה ולחוץ .כשהאחים הצדיקים הרגישו שנאה כלפי מישהו הם לא יכלו
לעשות שהם אוהבים בכאילו ,כי זה קצת שקר ,לכן הם לא דיברו איתו בכלל.

 1ספורנו :בחברון.
 2אמנם רש"י מסביר קצת אחרת .אך אנו הסברנו כדרכינו בכל הפעמים אותו דבר.
 3אך האבע"ז אומר שגם בנימין היה בן זקונים ,כמובא בויגש .וצ"ע מה כוונתו ,האם מתכוון שגם אותו אהב
מאוד ,וא"כ יש לשאול למה לא עשה לו כתונת פסים?

 4תשע"ה :האמת היא שהיו עוד סיבות למה הוא עשה דווקא ליוסף :כי האחים רועים את
הצאן והכתונת יכולה להיקרע ,וגם כי יוסף משמש את אבא שלו אז מתאים לו ללבוש
בגדים מכובדים יותר.
 5הרחבה :זקונים ר"ת :זרעין ,קדשים ,נזיקין ,ישועות ,מועד בעה"ט .וחשבתי להוסיף שזקנים אותיות נזיקים.
 6הרב יעקב לבנון בשיעור :הביא את הפרשת דרכים שיש ויכוח בינהם על אבר מן החי ,שהשאלה היא האם עם
ישראל הוא דרגה מעל האומות ואז זה רק להחמיר ,ואז בן פקועה אסור ,או שזה משהו אחר לגמרי ואז זה
לחומרה ולקולא ואז זה מותר .זו שאלה עקרונית מהו עם ישראל .זהו ויכוח של דורות וכו'.

(ה) ַו ַיחֲֹלם יֹוסֵּ ף חֲלֹוםַ 7ו ַיגֵּד לְּ אֶׁ חָ יו – יוסף סיפר שהוא חלם חלום שקשור אליהם ,הוא
ַיֹוספּו עֹוד ְּשנ ֹא אֹ תֹו – כבר זה שהוא חולם
עדיין לא אמר את תוכן החלום (אוה"ח) .ו ִ
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חלומות גרם להם עוד יותר לשנוא אותו .
(ו) ַוי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵּיהֶׁ ם ִש ְּמעּו נָא – בבקשה .הַ חֲלֹום הַ זֶׁה אֲ שֶׁ ר חָ ל ְָּמ ִתי – כי כפי שאמרנו הם
בכלל לא רצו לשמוע .יוסף חש שזה חלום נבואי (רס"ג) ,ולכן רצה לספרו לאחיו.10
(ז) וְּ ִהנֵּה אֲ נ ְַּחנּו ְּמאַ לְּ ִמים אֲ ל ִֻמים ְּבתֹוְך הַ שָ דֶׁ ה – קושרים את האלומות .כדי להעביר את
כל החיטים למחסנים צריך לקשור אותם חבילות חבילות ,כל חבילה נקראת אלומה .וְּ ִהנֵּה
קָ מָ ה אֲ לֻמָ ִתי – נעמדה .וְּ גַם נִ צָ בָ ה – עמדה יציב ,בלי ליפול .וְּ ִהנֵּה ְּתסֻבֶׁ ינָה אֲ לֻמֹ תֵּ יכֶׁם – כל
האלומות שאתם קשרתם נהיו מסביבי .ו ִַת ְּשתַ ֲחוֶׁין ָ לַאֲ לֻמָ ִתי – והם השתחוו לאלומה שלי.
ֹאמרּו לֹו אֶׁ חָ יו הֲמָ ֹלְך ִת ְּמֹלְך עָ לֵּינּו – האם אתה תמלוך עלינו?! ִאם מָ שֹול ִת ְּמשֹל
(ח) ַוי ְּ
בָ נּו – האם אתה תהיה מושל עלינו?! החלום הזה שאתה חולם מרמז שאתה רוצה
שנשתחווה אליך ,כאילו אתה מלך עלינו או מושל עלינו (מלך מושל על עם ,ומושל מושל
ַיֹוספּו עֹוד ְּשנ ֹא אֹ תֹו עַ ל חֲֹלמֹ תָ יו וְּ עַ ל ְּדבָ ָריו – גם על החלום
על קצת אנשים ,ע"פ כל"י) .ו ִ
וגם על הדיבורים הרעים שהוא סיפר ליעקב עליהם .עכשיו שיוסף חולם כאלו חלומות זה
מראה שהוא באמת חושב בלב שלו לשלוט עליהם וזה גורם לו לחלום על זה .האחים
הצדיקים מאוד חוששים שמישהו שאומר לשון הרע ומתגאה (לפי הבנתם) יהיה מושל בעם
ישראל .לכן הם עוד יותר דוחים ומרחיקים אותו.
(ט) ַו ַיחֲֹלם עֹוד חֲלֹום אַ חֵּ ר וַיְּ סַ פֵּ ר אֹ תֹו לְּ אֶׁ חָ יו ַוי ֹאמֶׁ ר ִהנֵּה חָ ל ְַּמ ִתי חֲלֹום עֹוד – חלום
נוסף .וְּ ִהנֵּה הַ שֶׁ מֶׁ ש וְּ הַ י ֵָּרחַ וְּ אַ חַ ד עָ שָ ר כֹוכ ִָבים ִמ ְּשתַ חֲוִ ים לִ י – שזה רומז על אבא ,אמא
ואחד עשר האחים .ד' עשה שיוסף יחלום את זה כי זה באמת מה שיקרה ,אבל האחים
חשבו שהוא חלם את זה סתם כי על זה הוא חושב כל הזמן ,וזה מה שהוא רוצה להיות.
(י) וַיְּ סַ פֵּ ר אֶׁ ל אָ ִביו וְּ אֶׁ ל אֶׁ חָ יו – אחרי שהוא סיפר רק לאחיו הוא סיפר שוב לאביו ולאחיו
יחד .וַיִ גְּ עַ ר בֹו אָ ִביו – אבא שלו נזף בו (אונקלוס) ,הוכיח אותו (לשון הרשב"ם) על כך
שהוא גורם ליותר שנאה בינו לבין האחיםַ .וי ֹאמֶׁ ר לֹו מָ ה הַ חֲלֹום הַ זֶׁה אֲ שֶׁ ר חָ ל ְָּמתָ – מה
זה החלום הזה ,הוא בכלל לא הגיוני (רמב"ן) .הֲבֹוא נָבֹוא – האם נבוא אֲ נִ י וְּ ִא ְּמָך וְּ אַ חֶׁ יָך
לְּ ִה ְּשתַ חֲֹות לְּ ָך אָ ְּרצָ ה – הרי זה לא יכול להיות ,שהרי אמא שלך נפטרה ,ולא יכול להיות
שהיא תשתחווה ,וזה מוכיח שכל החלום הזה הוא בכלל לא נכון .יעקב אומר את זה כדי
שהאחים לא ישנאו את יוסף.11
(יא) וַיְּ קַ נְּ אּו בֹו אֶׁ חָ יו – האחים ראו שהוא נהיה חשוב מאוד ולכן קינאו בו (?) 12וְּ אָ ִביו
שָ מַ ר אֶׁ ת הַ דָ בָ ר – שמר בלב ,שלא ישכח את החלום הזה (רבינו בחיי) .כי הוא ידע
שבסופו של דבר החלום יתגשם .יעקב אבינו ידע שאם יוסף חולם כנראה זה לא סתם.
ואמנם הוא חלם שגם אמא שלו תשתחווה ,אך "אין חלום בלא דברים בטלים" ,ואין זה
אומר שכל דבריו בטלים .אבל כשהוא אמר מול האחים הוא התייחס לזה שזה לא יכול
להיות כדי שהם לא ישנאו את יוסף .שאלתי :אם אביו ידע שזה לא הגיוני אז למה הוא שמר את
הדבר? התלמידים המתוקים ענו כמה תשובות יפות :א .אולי האמא זה זלפה או בללה .ב .אולי הירח זה

 7הרחבה :הרחבנו בסוגי החלומות :חלום זה דמיון .יש שבא מדברים שאדם מפחד שיקרו ויש מדברים שאדם
רוצה שיקרו .נתננו דוגמאות מהחיים .יש גם חלומות מיוחדים שהם חלומות של נבואה.
 8צ"ע :לפי האוה"ח לא ברור מה גרם להם כעת לשנוא אותו יותר .ועיין ספורנו שמסביר אחרת.
 9רשמנו על הלוח את כל הדברים שראו האחים שגרמו לו לשנוא אותו .ניסינו להסתכל ממבט עינהם של האחים
הצדיקים ,כדי להבין את הסיבה שגרמה להם לעשות כן.
" 10יוסף בצדקתו ובטוהר נפשו החזיק את אחיו לאוהבים וחשב שהם יפתרו חלומותיו לטובה" מלבי"ם לז,ה.
ראה העמ"ד לז,ח)
 11חזקוני ,כדי להשקיט הקנאה.
 12לא ידעתי איך להסביר מילים אלו.

לא האמא אלא משהו אחר (אומר הרמב"ן שזה כל השבעים נפש) .ג .חלק מהחלום הגיוני וחלק לא (אין
חלום ללא דברים בטלים) .ד .רחל תשתחווה ליוסף בתחיית המתים.

(יב) ַויֵּלְּ כּו אֶׁ חָ יו לִ ְּרעֹות אֶׁ ת צ ֹאן אֲ ִביהֶׁ ם ִב ְּשכֶׁם – 13כנראה הם חיפשו מקום מרעה ולכן
הם הלכו לשכם ,כי רק שם היה מרעה הפקר ,והם כמובן הקפידו מאוד לא לגזול (הרב
נחום).14
(יג) ַוי ֹאמֶׁ ר יִ ְּש ָראֵּ ל אֶׁ ל יֹוסֵּ ף הֲלֹוא אַ חֶׁ יָך רֹ עִ ים ִב ְּשכֶׁם – שזה מקום מסוכן ,שהרי הם
הרגו את אנשי שכם ,ויכולים כעת להתנפל עליהם העם החיוי (תיב"ע ,רשב"ם והעמ"ד)
ולכן ..לְּ כָה וְּ אֶׁ ְּש ָלחֲָך אֲ לֵּיהֶׁ ם – בא ואשלח אותך אליהם (אונקלוס)ַ .וי ֹאמֶׁ ר לֹו ִהנֵּנִ י– 15
אני מוכן ומזומן לעשות כל מה שתבקש במהירות האפשרית.
(יד) ַוי ֹאמֶׁ ר לֹו לְֶׁך נָא ְּראֵּ ה אֶׁ ת ְּשלֹום אַ חֶׁ יָך – ששלומם בסדר .וְּ אֶׁ ת ְּשלֹום הַ צ ֹאן – לבדוק
שהם מטפלים בצאן בצורה נכונה (ספורנו)ַ .וה ֲִשבֵּ נִ י דָ בָ ר – ותגיד לי מה המצב .וַיִ ְּשלָחֵּ הּו
מֵּ עֵּ מֶׁ ק חֶׁ ְּברֹון – יעקב אבינו ליווה אותו עד עמק חברון ומשם שלח אותו (ספורנו) .בעל
הטורים מספר שיוסף לא רצה שאבא שלו יטרח ללוות אותו .אז אבא שלו אמר לו שבדין
עגלה ערופה כתוב שצריך ללוות מישהו שהולך לדרך ארוכה .וכשנפרד ממנו רצה להיפרד
ממנו בדבר הלכה ,אז הוא לימד אותו דינים שקשורים לעגלה ערופה" .נשמור את הדבר"
הזה שלמדנו עכשיו לפרשת ויגש ,שם ניזכר שוב בעגלה ערופהַ .ו ָיב ֹא ְּשכֶׁמָ ה – יוסף בא
לשכם .יוסף הצדיק לא אמר לאבא שלו – אבא ,אבל זה מסוכן ,הם שונאים אותי ,הם
יכולים לעשות לי משהו רע .יוסף גם לא אמר – לא רוצה לעשות להם טובה ,הרי הם
שונאים אותי .אלא יוסף עשה את השליחות הזאת בשמחה ובזריזות .וכפי שנראה בהמשך
התאמץ מאוד להצליח בה (כל המפרשים).
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(טו) וַיִ ְּמצָ אֵּ הּו ִאיש וְּ ִהנֵּה תֹ עֶׁ ה בַ שָ דֶׁ ה – לא מוצא את הדרך  .הוא ראה את יוסף הולך
מצד לצד ,פעם לפה ופעם לשם ,מחפש אותם בכל האיזור של שכם (ספורנו) .וַיִ ְּשאָ לֵּהּו
הָ ִאיש לֵּאמֹ ר מַ ה ְּתבַ קֵּ ש – מה אתה מחפש?
(טז) ַוי ֹאמֶׁ ר אֶׁ ת אַ חַ י אָ נֹכִ י ְּמבַ קֵּ ש 17הַ גִ ידָ ה נָא לִ י – תגיד לי בבקשה .אֵּ יפֹ ה הֵּ ם רֹ עִ ים –
אולי ראית אותם במקרה (אבע"ז) .18דיון שעלה בכיתה :שאל מתוק :למה יוסף חשב שהאיש הזה
ידע מי זה האחים שלו? ענו כמה תלמידים :זה היה מלאך .שאל חמוד :אם כן למה שואל אותו המלאך
– מה תבקש ,הרי הוא יודע? אנו הצדיקים כמה תשובות :א .המלאך לא רצה שיוסף ידע שהוא מלאך
(כ"נ ברמב"ן י"ז) .ב .מלאך לא י ודע הכל .ג .הוא לא רצה שהוא יבהל ,וכמו שאמר בורא עולם לאדם
הראשון איכה .ד .כי ככה מדברים ,שואלים אפילו שיודעים מה התשובה.

(יז) ַוי ֹאמֶׁ ר הָ ִאיש נ ְָּסעּו ִמזֶׁה – הם הלכו מכאן .ואיך אני יודע? לא כי ראיתי אותם ,אלא...
(ספורנו) כִ י שָ מַ עְּ ִתי אֹ ְּמ ִרים – שמעתי אותם אומרים נֵּלְּ כָה דֹ תָ יְּ נָה – נלך לכפר ליד שכם
שנקרא דותן (רש"י סנהדרין קבַ ).ו ֵּילְֶׁך יֹוסֵּ ף אַ חַ ר אֶׁ חָ יו – יוסף הצדיק יכל לומר – אני
עשיתי את שליחות אבא שלי ,אני לא צריך להמשיך להתאמץ ולהסתכן .אך הוא לא אמר
כן אלא המשיך וחיפש אותם .וַיִ ְּמצָ אֵּ ם ְּבדֹ תָ ן:
ּובטֶׁ ֶׁרם – ועוד לפני ש ..יִ קְּ ַרב אֲ לֵּיהֶׁ ם ַויִ ְּתנַכְּ לּו אֹ תֹו ַלה ֲִמיתֹו – הם
(יח) וַיִ ְּראּו אֹ תֹו מֵּ ָרחֹ ק ְּ
חשבו מחשבות רעות (אבע"ז) איך להצליח להרוג אותו .האחים שכבר את כל הדברים
 13נראה שהלכו למקום בו היה שכם ,שהרי עכשיו המקום שומם .ואולי דווקא בגלל זה שם היה מרעה הפקר.
 14ובמפרשים – הלכו לרעות את עצמם כלומר לאכול ולשתות ,ואולי בגלל זה הלכו רחוק מיעקב.
 15חידה :אפה עוד כתוב הנני .ראינו הרבה פעמים .התלמידים זכרו מאוד יפה .מה שמעורר קושיא למה מפרש
זאת רש"י בתור ענווה וזריזות אם גם עשיו אמר כן.
 16חידה :מי עוד היה תועה בדרך? הגר.
 17הרחבה :סיפרנו על ה'מושג ' את אחי אני מבקש ,שנראה לי היה הרבה בנסיון להפיל את מסך הברזל
ברוסיא.
 18הסתפקתי אם להגיד שזה מלאך .כי המפרשים מתייחסים לזה בצורה ברורה שיש פה מלאך .למעט
האבע"ז .וכן הפשט שהוא אומר בצורה ברורה – תגיד לי אפה הם רועים.

שקרו עד עכשיו פירשו בצורה לא טובה ,חשבו שגם עכשיו יוסף מתכוון לעשות להם
דברים לא טובים ,והם חשבו שזה מאוד מסוכן ,וצריך להרוג אותו אחרת הוא יכול לפגוע
בהם (ספורנו) ,וכפי שאמרנו לפני כן הוא גם עלול להשתלט עליהם וכל עם ישראל ילמד
מהמעשים של יוסף .אין ברירה ,הם חשבו ,חייבים להרוג אותו .האחים הצדיקים יודעים
שמאברהם נולד צדיק ורשע ,מיצחק נולד צדיק ורשע .כך הם חושבים שמיעקב נולד רשע
אחד שזה יוסף (מלבי"ם פסוק ד'.)19
ֹאמרּו ִאיש אֶׁ ל אָ ִחיו – אחד אל השני .ניסינו לחשוב מי אמר למי :ראובן ויהודה
(יט) ַוי ְּ
ודאי שלא כפי שנראה בהמשך .בני השפחות לא שנאו כל כך את יוסף .יששכר וזבולון הם
הקטנים בבני לאה ,ולא ידברו לפני אחיהם הגדולים .אלא ודאי היו אלו שמעון ולוי (רש"י
מ"ב:כ"ד) .שמעון ולוי היו כל כך צדיקים ,הם אהבו כל כך את הטוב והישר ,שהם לא יכלו לסבול מציאות של משהו רע.
כך היה גם בשכם – לכן דווקא הם הלכו והרגו את כל העיר .יעקב אבינו ראה שהמידה הזאת מסוכנת ,ולכן החליט שהם
צריכים להיות פזורים ולא ביחד ,,כי ביחד הם יכולים לעשות דברים מסוכנים כמו שעשו עכשיו .פתחנו ויחי וראינו שיעקב
מקפיד על מה שעשו בשכם ואצלינו ,ואומר להם "אחלקם ביעקב ואפיצם בישרא" ,וכ זכינו למלמדי תינוקות משבט שמעון

ולתלמידי חכמים גדולים משבט לוי (הזכרנו גם את קנאתו של פינחס)ִ ..הנֵּה בַ עַ ל הַ חֲֹלמֹות הַ ָלזֶׁה בָ א – זה
שחולם כל מיני חלומות שאומרים שהוא הכי חשוב.
(כ) וְּ עַ תָ ה לְּ כּו וְּ נַהַ ְּרגֵּהּו – בואו (ע"פ הרשב"ם) .נהרוג אותו .וְּ נ ְַּשלִ כֵּהּו ְּבאַ חַ ד הַ בֹ רֹות –
כדי שאף אחד לא יראה שעשינו זאת .וְּ אָ מַ ְּרנּו – ליעקב אבינו .חַ יָה ָרעָ ה אֲ ָכל ְָּתהּו – כמובן
לא נגלה לו שאנחנו עשינו זאת כי אז הוא יהיה ברבה יותר עצוב .שהרי יעקב חושב שזה
לא טוב להרוג אותו ,ואם הוא ידע שאנחנו אלו שהרגנו אותו הוא יהיה הרבה הרבה יותר
20
עצוב  .אך אנחנו יודעים שזה הדבר הטוב שצריך לעשות עכשיו (ואכן גם כשהם התחרטו הם
התחרטו רק על "אכזריותם בהתחננו" ,אך על עצם המעשה הם לא התחרטו ,ספורנו פסוק י"ח) .וְּ נִ ְּראֶׁ ה מַ ה יִ ְּהיּו
חֲֹלמֹ תָ יו – ואחרי שנעשה את זה ,נראה שהחלומות שלו זה לא חלומות אמיתיים ,שהנה
הוא לא מולך עלינו (ספורנו).
שמַ ע ְּראּובֵּ ן – ראובן הצדיק ,מאז מה שקרה לו עם יעקב אבינו ,שהוא העביר את המיטה ,הוא מאוד בצער.
(כא) וַיִ ְּ
יום יום הוא בו כה ומצטער על החטא הזה .אפילו שזה חטא קטן ,הוא לא שוכח אותו והוא בוכה עליו עוד ועוד .הוא זוכר שאז
הוא גם חשב שזה הדבר הכי טוב לעשות ,אך הוא ישר עשה ,בלי לחשוב מספיק ,אם הוא היה חושב יותר הוא לא היה עושה
את המעשה הזה .חושב ראובן – גם כאן ,אנחנו חושבים שזה הדבר הכי טוב שצריך לעשות ,אבל אולי אנחנו טועים ,אולי גם

כאן אנחנו עושים את זה בלי מספיק מחשבה .החליט ראובן להציל את יוסף (ע"פ ספורנו)ַ .וי ִַצלֵּהּו ִמיָדָ ם – והוא
הצליח להציל אותו מידם .איך? (כנ"ל ברשב"ם) ַוי ֹאמֶׁ ר ל ֹא ַנכֶׁנּו נָפֶׁ ש – לא נכה אותו
מכת נפש ,מכה שהורגת ומוציאה את הנפש .בתחילה הוא אמר – לא נהרוג אותו ,אך את
זה הם לא קיבלו (לענ"ד ע"פ הרמב"ן ,ע"ש)21
(כב) ַוי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵּהֶׁ ם ְּראּובֵּ ן אַ ל ִת ְּשפְּ כּו דָ ם – אל תהרגו אותו ממש ,בצורה שמורידה דם,
אנחנו לא מסוגלים לעשות כזה דבר ממש להרוג אח ,אפילו שאנחנו חושבים שצריך להרוג
אותו .הַ ְּשלִ יכּו אֹ תֹו אֶׁ ל הַ בֹור הַ זֶׁה אֲ שֶׁ ר בַ ִמ ְּדבָ ר – ראובן הצביע על בור עמוק שהוא לא
" 19באשר ראו (האחים) כי אהב אותו מכולם ...ולכן וישנאו אותו .והוא כי עד עתה רק אחד מן הבנים היה הלב
והסגולה ...וישמעאל נדחה מפני יצחק ועשיו מפני יעקב ...וראו שיעקב אהב רק את יוסף ...ובאשר נדמה להם
שהוא איש גאה ואיש זקון משתרר עליהם ומוציא דבה להבאיש ריחם בעיני אבינם ,בפרט מה שראו בעניין
החלומות כי חושב למלוך עליהם...וע"פ זה חשבו שהוא אם יצליח להטות לב אביו כל זה יהיה מילון ממאיר
לבית יעקב לכן חשבו לכלות קוץ מכאיב מן הכרם לתועלת כללי ,לא מקנאת איש מרעהו "...מלבי"ם לז,ד.
 20התקשתי מאוד להסביר דבר זה .כך מסביר הרב נחום ,ואיני יודע מקור לזה .היה אפשר לומר שהם
מתביישים במעשיהם ,וזה קצת קשה שהרי הם עדיין כלל לא חזרו בתשובה .ולהסבר של הרב נחום קשה
מאוד ,שהרי אחרי שהם מכרו אותו לעבד ,ברור שהיה עדיף ליעקב לדעת שהם מכרו אותו לעבד ולא שיחשוב
שמישהו אחר הרגו (כך הקשה תלמידי היקר ארז הופר) .והספורנו מסביר שחששו שיעקב יקלל אותם ,ואכן זה
הכי פשט ,אך אי אפשר להסביר זאת לתלמידים (וגם לעצמינו קשה להבין דבר זה) .וצ"ע.
 21הרמב"ן מביא את הפסוק לקמן שראובן אומר הלא אמרתי לכם אל תחטאו בילד .וכותב שהתורה כתבה רק
מה ששמעו לו האחים .אך לכאורה מסברא הייתי אומר שכתוב פה פעמיים ויאמר על ראובן ,אולי הראשון זה
אל תחטאו בילד ,ולזה הם לא שמעו ולכן אח"כ שינה דיבורו באופן שיקבלו דבריו .וצ"ע .והבלבי"ם מסביר כמו
הרמב"ן אולי הוא מכניס את זה לתוך הפסוק ,ע"ש.

יוכל לצאת ממנו 22ואמר – תשליכו אותו לבור הזה ,שהוא לא יוכל לצאת ,וגם אם יצעק
לא ישמעו אותו כי זה בור במדבר ,שאנשים לא כל כך עוברים שם (רמב"ן) .וְּ יָד אַ ל
ִת ְּשלְּ חּו בֹו – אל תהרגו אותו בידים ,אלא ימות כך מעצמו .אך האמת היא שלראובן הייתה
תוכנית אחרת ,ראובן הציע שישליכו אותו לבור לְּ מַ עַ ן – בשביל ש ...הַ ִציל אֹ תֹו ִמיָדָ ם
ֲשיבֹו אֶׁ ל אָ ִביו – ראובן תכנן ללכת אל הבור אחרי שהם ישליכו אותו לשם ולהוציאו
ַלה ִ
משם ולהחזיר אותו חזרה הביתה.
(כג) וַיְּ ִהי כַאֲ שֶׁ ר בָ א יֹוסֵּ ף אֶׁ ל אֶׁ חָ יו – בכל הזמן הזה שהם דיברו הם ראו את יוסף הולך
ומתקרב .כשהוא הגיע אליהם ,הם לא חיכו לשמוע מה יש לו לומר ,כי הם היו בטוחים
שהוא רוצה לעשות להם משהו רע .מה הם עשו ַויַפְּ ִשיטּו אֶׁ ת יֹוסֵּ ף אֶׁ ת כֻתָ נְּ תֹו – איזו
כותנת? (רשב"ם ופירוש ר"א מזרחי ברש"י) אֶׁ ת כְּ תֹ נֶׁת הַ פַ ִסים אֲ שֶׁ ר עָ לָיו – עוד מעט
נבין למה הם הפשיטו .הם השאירו אותו רק עם הבגדים שמתחת הכותונת.
(כד) וַיִ קָ חֻהּו – מי שלקח אותו ממש היה שמעון (בעה"ט ,ולכן דווקא אותו אסר יוסף),
אבל כיוון שכולם היו שותפים זה נחשב שכולם לקחוַ .וי ְַּשלִ כּו אֹ תֹו הַ בֹ ָרה – אל הבור
שהציע ראובן ,נראה שלא היה סכנה שהוא ימות מהנפילה כי אם כן זה נחשב להרוג
בידים .והבור היה עמוק ,כמו שכתבו בגמרא שהיה  02אמה .אז צריך לומר שהם שילשלו
אותו בחבל(.לענ"ד) .23וְּ הַ בֹור ֵּרק אֵּ ין בֹו מָ יִ ם – אין בו בכלל מים (רמב"ן) .כי אם היה בו
מים הם לא היו זורקים אותו ,כי אז הוא היה טובע ישר וזה היה נחשב שהם הורגים בידים,
והם רצו שהוא ימות מעצמו (רמב"ן ורשב"ם) .התלמידים המתוקים הזכירו את המדרש
שהיו בו נחשים ועקרבים ,ולכן כתוב פב כפילות – "והבור ריק אין בו מים" .האחים כמובן
לא ידעו שיש שם מים ,וד' עשה ליוסף נס וכל הנחשים והעקרבים נכנסו לחורים ולא הזיקו
לו כלל( .עיין רמב"ן).
(כה) ַוי ְֵּּשבּו לֶׁאֱ כָל לֶׁחֶׁ ם – האחים הצדיקים לא חשבו שעשו משהו רע ,ולכן לא היה להם
בעיה לשבת ולאכול אחרי המעשה הזה (ספורנו) .24חישבנו שאכלו תשעה אחים (אבע"ז).
וַיִ ְּשאּו עֵּ ינֵּיהֶׁ ם וַיִ ְּראּו וְּ ִהנֵּה אֹ ְּרחַ ת יִ ְּש ְּמעֵּ אלִ ים – שיירה של ישמעאלים .בָ אָ ה ִמגִ לְּ עָ ד
הֹוריד ִמ ְּצ ָריְּ מָ ה – בדרך
ּוגְּ מַ לֵּיהֶׁ ם נֹ ְּש ִאים נְּ כ ֹאת ּוצְּ ִרי וָֹלט – סוגים של בשמים .הֹולְּ כִ ים לְּ ִ
כלל הישמעאלים לוקחים נפט וכדומה ,אך ד' זימן שיביאו דברים עם ריח טוב ,שיהיה
ליוסף נעים ללכת איתם למצרים.
(כו) ַוי ֹאמֶׁ ר יְּ הּודָ ה אֶׁ ל אֶׁ חָ יו מַ ה בֶׁ צַ ע – איזה תועלת תהיה לנו (אבע"ז) ,נוכל להשיג את
התועלת שלא יהיה מלך בדרך אחרת (ע"פ המלבי"ם) .כִ י ַנהֲרֹ ג אֶׁ ת אָ ִחינּו וְּ כִ ִסינּו אֶׁ ת דָ מֹו
– ונסתיר את זה שהרגנו אותו כמו שמכסים את הדם (אבל הוא לא התכוון שבאמת הם
יכסו את הדם ,שהרי הם לא התכוונו להרוג אותו ,אלא לזרוק אותו לבור ,שם הוא ימות
מעצמו) .דיברנו קצת על מצוות כיסוי הדם.
(כז) לְּ כּו – בואו וְּ נִ ְּמכְּ ֶׁרנּו לַיִ ְּש ְּמעֵּ אלִ ים – אותם אלו שבאים שמתקרבים לכיווננו .וְּ יָדֵּ נּו
אַ ל ְּת ִהי בֹו – וכך היד שלנו לא תפגע בו .כִ י אָ ִחינּו ְּבשָ ֵּרנּו הּוא – גם אם אנחנו חושבים
שהוא רשע ,בסופו של דבר הוא אח שלנו ,הוא כולנו באנו מבשר אחד (אבע"ז) .וַיִ ְּש ְּמעּו
אֶׁ חָ יו – האחים קיבלו את דבריו של יהודה .מצד אחד הם מאוד חששו מהעתיד של עם
ישראל כשיוסף קיים ,ומצד שני הם מאוד מאוד לא רצו לפגוע באח שלהם .לכן הרעיון של
 22נראה לי שזה משמע ברשב"ם.
 23ועיין העמ"ד" :והבור ריק  -בלי אבנים שלא יוטל ויהא נפצע ראשו .אין בו מיים  -השגיחו שלא יהיה נטבע
במיים שיהא כאילו הרגוהו בידיים" העמ"ד לז,כד.
 24אמנם ההעמ"ד מסביר שזה תחילת התשובה שלהם ,שהם הסתכלו לפה ולשם ,אך נלענ"ד שעד סוף הפרק
צריך להדגיש את זה שהיה ברור להם שהם עשו את הדבר הנכון ביותר ,ורק לאחר מכן להתחיל את תהליך
התשובה.

יהודה מאוד מצא חן בעיניהם ,שהרי מי שנהיה עבד במצרים אין לו סיכוי לצאת משם ,ואם
כן בטוח שיוסף לא יוכל להיות מושל עלינו.
(כח) ַויַעַ ְּברּו אֲ נ ִָשים ִמ ְּדיָנִ ים סֹ ח ֲִרים הם הלכו מאחורי הישמעאלים .ואז ..וַיִ ְּמ ְּשכּו –
האחים ַו ַיעֲלּו אֶׁ ת יֹוסֵּ ף ִמן הַ בֹור וַיִ ְּמכְּ רּו אֶׁ ת יֹוסֵּ ף לַיִ ְּש ְּמעֵּ אלִ ים ְּבעֶׁ ְּש ִרים כָסֶׁ ף – הם מכרו
אותו לעבד .כעת הישמעאלים מחליטים על יוסף .הישמעאלים ראו את המדיינים ומכרו
אותו למדיינים( 25בטח ביותר כסף ,אולי ב ,02וככה הם הרוויחו  02כסף מהעניין)ַ .וי ִָביאּו
– המדיינים אֶׁ ת יֹוסֵּ ף ִמ ְּצ ָריְּ מָ ה – שם הם מכרו אותו (ביותר כסף ,שהרי הם היו
סוחרים ,)26כפי שנראה בסוף הפרק.27
(כט) ַויָשָ ב – ויחזור ְּראּובֵּ ן אֶׁ ל הַ בֹור – ראובן לא היה בכל אותו זמן (הוא חזר בתשובה
על החטא שחטא עם בלהה ,)28הוא תכנן לחזור ולהוציא את יוסף מן הבור ,כפי שהתורה
סיפרה עליו בפסוק כ"ב .ראובן מגיע באמצע הלילה (מדרש) ומחפש את הבור ,כשהוא
מגיע לבור הוא מגלה ...וְּ ִהנֵּה אֵּ ין יֹוסֵּ ף בַ בֹור – יוסף לא בבור .ראובן צועק יוסף יוסף,
ולא שומע דבר ,הוא מבין שיוסף מת ,אולי היה שם איזה נחש שהרג אותו .הוא מחליט
לרדת לתוך הבור עם החבל שהביא ומגלה שיוסף כלל לא שם (מדרש) .וַיִ קְּ ַרע אֶׁ ת ְּבגָדָ יו
– כי הוא הבין שהוא לא יוכל להציל אותו .ראובן נהיה בצער כל כך גדול שהוא אפילו
קרע את הבגדים שלו ,כמו משהו אבל.
29
(ל) ַויָשָ ב אֶׁ ל אֶׁ חָ יו ַוי ֹאמַ ר הַ ֶׁילֶׁד אֵּ ינֶׁנּו וַאֲ נִ י אָ נָה – לאן אֲ נִ י בָ א – כלומר לאן אני אלך,
שהרי אינני יכול לחזור לאבא בלי שיוסף איתי .ראובן מרגיש יותר אחריות על יוסף כיוון
שהוא הבכור.
(לא) וַיִ קְּ חּו אֶׁ ת כְּ תֹ נֶׁת יֹוסֵּ ף וַיִ ְּשחֲטּו ְּשעִ יר עִ זִ ים – ואת הדם שלו שפכו לאיזה גיגית.
וַיִ ְּט ְּבלּו אֶׁ ת הַ כֻתֹ נֶׁת בַ דָ ם – דם של שעיר דומה לדם אדם ,ובכך יחשוב יעקב שזה דמו של
יוסף .30בנוסף הם קרעו את הכתונת על מנת שזה יראה שחיה אכלה אותו (ספורנו ורמב"ן
בפסוק הבא "וישלחו").
31
(לב) וַיְּ שַ לְּ חּו אֶׁ ת כְּ תֹ נֶׁת הַ פַ ִסים – הם מצאו מישהו לשלוח איתו את הכותנת  .הם לא רצו
להביא בעצמם כדי שיעקב אבינו לא יחשוד בהםַ .וי ִָביאּו אֶׁ ל אֲ ִביהֶׁ ם – דרך השלוחים.
ֹאמרּו ז ֹאת מָ צָ אנּו – את הכתונת הזאת מצאנו .הַ כֶׁר נָא – תבדוק בבקשה .הַ כְּ תֹ נֶׁת ִבנְּ ָך
ַוי ְּ
ִהוא ִאם ל ֹא – האם זו כתונת בנך או לא.
(לג) ַויַכִ ָירּה – ויעקב הכיר אותהַ .וי ֹאמֶׁ ר כְּ תֹ נֶׁת ְּבנִ י חַ יָה ָרעָ ה אֲ ָכל ְָּתהּו טָ רֹ ף טֹ ַרף יֹוסֵּ ף –
יעקב מבין שחיה רעה טרפה את יוסף ,והדם של יוסף נשפך על הכותנת.
 25דעת האוה"ח שהסבר זה הוא דרוש .ויש כמה פירושים נוספים :אוה"ח ,רמב"ן ,ספורנו .ומפרשי הפשט
בניהם רש"י במקום אחר שאומרים שהישמעאלים והמדיינים אלו אותם אנשים .ונראה לי שיותר כדאי להסביר
כך ,כי לפי זה יובן הפסוק הראשון בפרק לח ,שם כתוב שהישמע אלים מכרו את יוסף לפוטיפר ,בשונה מסוף
הפרק שלנו שכתוב שהמדיינים מכרו אותו.
 26הרחבה :סיפרתי קצת על מכירת הספרים של אבא שלי איך זה מגיע מהמדפיס ,אלי ,למשווק ,לחנויות
ולקונה.
 27קשה להסביר הסבר זה בפשט .ועוד קשה לפי הסבר זה יוסף לא הלך עם הישמעאלים ולמה צריך ליהיה שם
בשמים ,וא"כ צ"ע בהבנת דברי רש"י .ואולי עדיף להסביר כמו כמה פרשנים שהם אחד .ועיין הסבר הרב נחום:
אך לבינתיים הם לא שמו לב ואנשים אחרים שהיו שם שבאו מארץ מדיין  -מדיינים הגיעו ליד הבור וגילו שם את
יוסף בבור והוציאו אותו מהבור וכשהישמעאלים הגיעו ,המדיינים מכרו את יוסף לעבד לישמעאלים תמורת עשרים
כסף .האחים שראו את המדיינים מוכרים את יוסף לישמעאלים שמחו שבדיוק קרה מה שהם תכננו לעשות ,למכור
אותו לעבד.
 28במדרש :הלך להביא חבל להעלותו.
 29חידה :פסוק שיש בו  4מילים שבכולם יש אותם  2אותיות .האותיות אינם ה ,ו ,י .בפסוק שלנו – א,נ.
 30חידה :בשני דברים שיער עיזים דומה לאדם במה? בדם ובשערות (בברכות יצחק).
 31בתחילה חשבתי להסביר :הם שלחו את כתונת הפסים עם בני השפחות (תיב"ע) ,בני השפחות לא כל כך
שנאו את יוסף ,וכשיעקב יראה שהם אלו שמביאים לו את הכתונת ,הוא פחות יחשוד .אך קשה הלשון "הכתונת
בנך היא" ,היו צריכים לומר הכתונת יוסף היא .ועוד קשה לשון וישלחו ,שהרי הם כולם היו יחד?

(לד) וַיִ קְּ ַרע ַיעֲקֹ ב ִש ְּמֹלתָ יו – מרוב צער ואבל .שאל תלמיד אהוב :למה אצל ראובן כתוב בגדיו
ופה שמלותיו .ענה חבירו היקר :כיון שראובן עבד בשדה לא היו לא שמלות אלא בגדים שמתאימים
לרעיית צאןַ .ויָשֶׁ ם שַ ק ְּבמָ ְּתנָיו – שזה יהיה כמו הבגד שלו ,שק זה בד לא נעים ולא יפה.

וזה סימן לאבל .כמו שעשה מרדכי היהודי כששמע על הגזרה .וַיִ ְּתאַ בֵּ ל עַ ל ְּבנֹו י ִָמים ַר ִבים
– המון שנים .סה"כ זה היה  00שנים .בדיוק מספר השנים שיעקב לא היה אצל אביו יצחק
(בלי להחשיב את השנים שהיה בבית עבר).
(לה) ַויָקֻ מּו כָל בָ נָיו וְּ כָל ְּבנֹ תָ יו – כלותיו ,נשות בניו .התלמידים המתוקים הסבירו שהיו לו עוד
בנות שעד עכשיו התורה לא סיפרה עליהם כי לא היה לזה נפק"מ .או שבנותיו אלו נכדותיו .או שאלו
נשי מדין .לְּ ַנחֲמֹו – להשכיח ממנו את האבל .להזכיר לו שיש לו את בנימין ויש לו עוד בנים

וכו' וכו' .וַיְּ מָ אֵּ ן לְּ ִה ְּתנַחֵּ ם – והוא לא הסכים להתנחם .יעקב אבינו לא רצה שידברו איתו
על דברים אחרים ,כי הוא רצה כל הזמן להרגיש את הצער (ספורנו)ַ .וי ֹאמֶׁ ר כִ י אֵּ ֵּרד אֶׁ ל
ְּבנִ י אָ בֵּ ל ְּשאֹ לָה – אני ארד אל השאול (אל הקבר) עם האבל .כלומר – אני אהיה באבל עד
יום מותיַ .וי ְֵּּבךְּ אֹ תֹו אָ ִביו – אבא של יעקב ,כלומר יצחק ,בכה את יעקב .32מה הכוונה?
יצחק ידע ברוח הקודש שיוסף לא מת ,אך הוא לא יכל לגלות את זה ליעקב .הוא ידע
שעכשיו בגלל שיעקב לא בשמחה הוא לא יכול להגיע לנבואה (ע"פ ספורנו).
פֹוטיפַ ר ְּס ִריס
(לו) וְּ הַ ְּמדָ נִ ים מָ כְּ רּו אֹ תֹו אֶׁ ל ִמ ְּצ ָריִ ם – למישהו בארץ מצרים (לענ"ד) .לְּ ִ
פַ ְּרעֹ ה – שר של פרעה (לענ"ד) .שַ ר הַ טַ בָ ִחים – השר של כל השוחטים של מצרים .ויוסף
היה העבד שלו ,הוא היה חייב לעשות כל מה שהוא מבקש – לשטוף ,לנקות ,לכבס וכו'.
הקדמה :חזרנו ותיארנו את האחים הצדיקים בכל התקופה שהם בארץ כנען ,כמה הם אוהבים ודואגים אחד לשני ,כמה הם
מכבדים את הוריהם ,כמה הם לומדים תורה ,וכמה הם רועים את הצאן במסירות וכו' .לאחר מכירת יוסף ,וביחוד אחר שראו
את הצער העצום של יעקב אבינו הם התחילו להבין שמה שהם עשו זה לא היה בסדר .באמת הם היו צריכים להחזיר אותו
לבית ,גם אם הם חושבים שהוא רשע הם לא יכולים על דעתם לעשות כזה דבר נורא .הם כבר מבינים שיהודה לא יכול להיות
המחליט ,כמ ו שהוא היה עד עכשיו .שהרי יהודה יכל לומר להם להשיבו הביתה והם היו שומעים לו .יהודה הצדיק גם היה
בצער גדול ,הוא הבין שהוא יכל להציל את המצב ,והוא החליט לעזוב את כל המשפחה וללכת למקום אחר שם הוא גם לא
יראה את הצער הגדול של אבא שלו (חיזקוני)  .כל האחים הצדיקים מרוב צער הפסיקו לשתות יין .הצער הזה נמשך שנים
רבות –  00שנים הם לא שתו יין מרוב צער על מה שהם עשו .הם התחרטו לגמרי על כל מה שהם עשו וחזרו בתשובה .התורה
מספרת לנו מה קרה ליהודה כשהלך למקום ההוא .זהו סיפור עצוב ,אבל יש פה משהו שמח – כי נולד פה מי שממנו יוולד דוד

המלך והמשיח( .א) וַיְּ ִהי בָ עֵּ ת הַ ִהוא  -בזמן הזה .אחרי מכירת יוסףַ 33.וי ֵֶּׁרד יְּ הּודָ ה מֵּ אֵּ ת אֶׁ חָ יו
– הוא ירד מחברון לכיוון מדבר יהודה (אבע"ז) .אך התורה רומזת שהוא ירד מהמדרגה
שהייתה לו (ולכן כתוב מאת אחיו ולא מעם אחיוַ .)34ויֵּט – והוא פנה יחד עם כל הצאן שלו
למקום אחר ,לא אפה שכל המשפחה שלו .35עַ ד – עד שהוא הגיע לִ ..איש ֲע ֻדל ִָמי – איש
ּושמֹו ִח ָירה – יהודה נהיה חבר שלו ,והם היו רועים צאן יחד.
שגר בעדולם (רד"ק)ְּ .
ּושמֹו שּועַ
(ב) ַוי ְַּרא שָ ם יְּ הּודָ ה בַ ת ִאיש כְּ ַנעֲנִ י – סוחר ,ח"ו לא מהעם הכנעני (רמב"ן)ְּ .
– יהודה ראה שהיא אשה מאוד צדיקה ,ולכן הוא החליט להתחתן איתה .וַיִ קָ חֶׁ הָ ַו ָיב ֹא אֵּ לֶׁיהָ
– והוא התחתן איתה .כמובן הוא גייר אותה קודם לכן (תיב"ע).
(ג) וַתַ הַ ר – היא נהייתה בהריון .וַתֵּ לֶׁד בֵּ ן וַיִ קְּ ָרא אֶׁ ת ְּשמֹו עֵּ ר – הוא יכול להיות רע והוא
יכול להיות ער וגיבור לעבודת ד' (ע"פ הרמב"ן).
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(ד) וַתַ הַ ר עֹוד וַתֵּ לֶׁד בֵּ ן ו ִַתקְּ ָרא אֶׁ ת ְּשמֹו אֹונָן:
 32האוה"ח אומר שזה דרש ,אך הוא מורש ברש"י.
 33עיין אבע"ז שמקשה על זה קושיא חזקה .ומתרץ החזקוני שבדורות ראשונים היו מולידים ל 7שנים (סנהדרין
סט ,):והוא עושה את החשבון איך נולדו  2בנים לפרץ לפני שירדו למצרים.
 34כך הסביר הרב נחום.
 35הרב נחום הסביר שהוא הלך בשביל הראשי ואז פתאום הוא נטה מהדרך הראשית לכיוון של האיש העדולמי.
הסברנו כרש"י.
 36חידה :מה ההבדל בין פסוק זה לקודמו? ויקרא ,ותקרא .עיין רמב"ן שמביא פרשנים שדרכם היה שהראשון
האבא קורא והשני האמא .ודוחה דברים אלו.

(ה) וַתֹ סֶׁ ף עֹוד וַתֵּ לֶׁד בֵּ ן ו ִַתקְּ ָרא אֶׁ ת ְּשמֹו שֵּ לָה וְּ הָ יָה ִבכְּ זִיב – יהודה היה במקום הנקרא
כזיבְּ .בלִ ְּדתָ ּה אֹ תֹו:37
ּושמָ ּה תָ מָ ר - 38אשה צדיקה וצנועה (סוטה י):
(ו) וַיִ קַ ח יְּ הּודָ ה ִאשָ ה לְּ עֵּ ר ְּבכֹורֹו ְּ
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מהצאצאים של שם (רש"י לקמן על פי שפ"ח) .
(ז) וַיְּ ִהי עֵּ ר ְּבכֹור יְּ הּודָ ה ַרע ְּבעֵּ ינֵּי ה' – הוא עשה חטאים .וַיְּ ִמתֵּ הּו ה' – ער היה באותו
הזמן בן  7שנים בלבד (חיזקוני) ,זה הסיבה שהוא לא למד מספיק להתנהג כראוי (ע"פ
הרמב"ן בהמשך).
(ח) ַוי ֹאמֶׁ ר יְּ הּודָ ה לְּ אֹונָן ב ֹא אֶׁ ל אֵּ שֶׁ ת אָ ִחיָך – תתחתן עם האשה של אח שלך .וְּ יַבֵּ ם אֹ תָ ּה
– להתחתן עם אשה של אח אַ חַ ר פטירתו קוראים לזה יבום .וְּ הָ קֵּ ם ז ֶַׁרע לְּ אָ ִחיָך – כיוון
שלאחיך אין ילדים ,אז כשיוולד לך ילד הוא יחשב הבן של אח שלך ,וכך תעשה איתו
חסד ,שזה לא נחשב שהוא נפטר בלי ילדים.
(ט) ַויֵּדַ ע אֹונָן כִ י ל ֹא לֹו יִ ְּהיֶׁה הַ ז ַָרע – שהרי הבן שיוולד לו יחשב בן של אחיו .וְּ הָ יָה ִאם
בָ א אֶׁ ל אֵּ שֶׁ ת אָ ִחיו וְּ ִשחֵּ ת אַ ְּרצָ ה לְּ ִבלְּ ִתי נְּ תָ ן ז ֶַׁרע לְּ אָ ִחיו – הוא עשה שתמר לא תוכל
להיות בהיריון.
(י) ַוי ֵַּרע ְּבעֵּ ינֵּי ה' אֲ שֶׁ ר עָ שָ ה – שזה היה עבירהַ .ויָמֶׁ ת גַם אֹ תֹו:
(יא) ַוי ֹאמֶׁ ר יְּ הּודָ ה לְּ תָ מָ ר ַכלָתֹו – האשה של אחיוְּ .ש ִבי אַ לְּ מָ נָה – תחכי אלמנה (ספורנו),
עם בגדים של אלמנה .בֵּ ית אָ ִביְך – בבית של אבא שלך .40עַ ד יִ גְּ דַ ל שֵּ לָה ְּבנִ י – עד שהוא
ממש יהיה גדול ,לא כמו האחים שלו שהיו בני ( 7חזקוני) ,ובגלל שהם היו צעירים כל כך
הם חטאו ,ובגלל זה נענשו ומתו .כִ י אָ מַ ר פֶׁ ן יָמּות – שלא ימות גַם הּוא כְּ אֶׁ חָ יו – ולכן
יחכה עד שיגדל ,ואז תמר תתחתן איתו .לכן הוא ביקש ממנה ללבוש בגדים של אלמנה,
שכולם ידעו שהיא לא רוצה להתחתן עם מישהו אחר והיא מחכה לשלה שיגדל (רמב"ן).
וַתֵּ לְֶׁך תָ מָ ר וַתֵּ שֶׁ ב בֵּ ית אָ ִביהָ :
הקדמה :רשמנו על הלוח את שלושת האחים ,את תמר שהתחנה עם הראשון והשני ומתו ,ועכשיו היא צריכה להביא זרע
לאחים האלו .היא יכולה להתחתן עם האח השלישי או עם יהודה .לפני התורה היה אפשר לייבם על ידי האח או האבא ,או גם
קרובים אחרים (רמב"ן ) .הקדמנו עוד שהיום איש ואשה מתחתנים לכל החיים ,אך לפני מתן תורה היה אפשר לעשות חתונה
לכל החיים והיה אפשר לעשות חתונה רק ליום אחד .זה לא כל כך מכובד ,ואנשים מכובדים לא היו עושים חתונה כזאת ליום
אחד ,אך אין בזה איסור.

(יב) וַיִ ְּרבּו הַ י ִָמים – עברו הרבה שנים 41.וַתָ מָ ת בַ ת שּועַ אֵּ שֶׁ ת יְּ הּודָ ה וַיִ נָחֶׁ ם יְּ הּודָ ה –
יהודה קיבל תנחומים על פטירתה .שהיו באים ומנחמים אותו .ולאחר מכן(...אבע"ז).42
ַויַעַ ל 43עַ ל גֹ זֲזֵּי צ ֹאנֹו – להיות אחראי על הגוזזים .הייתה זה עונת גיזת הצמר ,שיש הרבה
עבודה וצריך שיהודה יהיה שם לראות שעושים טוב את העבודה .הּוא וְּ ִח ָירה ֵּרעֵּ הּו –
החבר שלו .הָ ֲע ֻדל ִָמי ִת ְּמנָתָ ה – לתמנה.

 37הוספה :ולמה התורה מספרת לנו זאת? אולי כי רק הוא היה שם ,ולא היה איתה ,ואם היה איתה ,לא היה
מסכים לקרוא בשם כזה (ספורנו) ודעת הרמב"ן ששניהם היו שם ,וקרא בשם הזה כי שלה מזכיר כזיב ,שנהים
לשון דבר הפוסק והכוזב.
 38לפי המדרש הייתה זאת ביתו של שם (מובא ברמב"ן).
 39ולהסביר כפשט רש"י שהייתה ממש ביתו של שם זה תמוה .ששם שאם היה חי היה בן  099ביתו התחתנה
עם ילד בן .7
 40הרחבה :למילה בית צריך להוסיף את האות בית (אבע"ז).
 41יש להעיר שלפי החשבון המובא ב חיזקוני לא היה זה כל כך הרבה שנים ,שהרי יהודה ירד לעדולם אחרי
מכירת יוסף ,ובני פרץ ירדו למצרים .ולפי האבע"ז שכל הסיפור היה לפני מכירת יוסף מובן מאוד.
 42הוספה :ולמה התורה סיפרה זה? כי תמר ,בראותה שמתה אשת יהודה ,ציפתה שכעת יתן לו את שלה,
כחלק מהתנחומים על פ טירת אשתו ,ומשלא עשה זאת הבינה שהוא לא מתכנן לתת לה את שלה (ספורנו).
 43תשע"ה :עַ ל – הוא הלך אל (אבע"ז).

(יג) ַויֻגַד לְּ תָ מָ ר לֵּאמֹ ר – סיפרו לתמרִ .הנֵּה חָ ִמיְך – החם שלך .אבא של בעלך .עֹ לֶׁה
ִת ְּמנָתָ ה 44לָגֹ ז צ ֹאנו – הרמב"ן אומר שיכול להיות שכיוון שיהודה היה איש חשוב מאוד,
בזמן גיזת הצמר היו עושים משתה ,והיו מזמינים לה את העניים ,וכך נודע לה שיהודה
הולך לגוז את הצאן.
(יד) וַתָ סַ ר – והיא הורידה את ִבגְּ דֵּ י אַ לְּ ְּמנּותָ ּה מֵּ עָ לֶׁיהָ – יש לאלמנה בגדים מיוחדים ,לא
כל כך יפים .ו ְַּתכַס בַ צָ עִ יף – והיא כסתה את הראש שלה בצעיף (רשב"ם) .ו ִַת ְּתעַ לָף –
והיא כיסתה גם את הפנים שלה .זה לא קשור למילה 'להתעלף' שאומרים היום .תמר
כיסתה את הפנים שלה כדי שיהודה לא יזהה אותה ,כי אם היה מזהה אותה בודאי לא היה
רוצה להתחתן איתה .וַתֵּ שֶׁ ב ְּבפֶׁ תַ ח עֵּ ינַיִ ם – והיה הלכה לשבת בפרשת דרכים ,בצומת .יש
דרך ראשית ,ומשם מתפצלים כמה דרכים ,אחד מהם זה לתימנה ,שם יהודה בטוח יעבור.
(אמרנו שקוראים לזה 'פתח עיניים' כי העיניים של כולם רואים את המקום הזה ,כי כולם
עוברים שם ,לכן בטוח יהודה גם יעבור שם ,רשב"ם) .אֲ שֶׁ ר עַ ל דֶׁ ֶׁרְך ִת ְּמנָתָ ה – בדרך
המובילה לתמנתה .ולמה החלטה תמר לעשות כזה דבר? כִ י ָראֲ תָ ה כִ י גָדַ ל שֵּ לָה וְּ ִהוא ל ֹא
נִ ְּתנָה לֹו לְּ ִאשָ ה – שלה היה כבר בערך בין  ,02תמר כבר חושבת שהגיעה הזמן שהיא
תתחתן איתה ,ויהודה חושב שעדיין לא הגיע הזמן .תמר כל כך רוצה להביא ילדים
מיהודה ,היא כל כך רוצה להיות חלק מעם ישראל (ע' בעה"ט וסוטה י ,).לכן היא מחליטה
לעשות משהו שבכלל לא מתאים לה .תמר הייתה צדיקה וצנועה מאוד .אלא שכיוון שהיא
כל כך רוצה להתחתן עם יהודה היא מחליטה להתנהג כמו אישה זונה – מופקרת.
(טו) וַיִ ְּראֶׁ הָ יְּ הּודָ ה – בפרשת דרכיםַ .וי ְַּח ְּשבֶׁ הָ – והוא חשב אותה .לְּ זֹונָה – לאשה
מופקרת .שהיא מרשה לכל מי שרוצה  -להתחתן איתה .כי רק אשה זונה נמצאת במקום
כזה .כִ י כִ ְּסתָ ה פָ נֶׁיהָ – בגלל שהיא כיסתה את הפנים הוא חשב שהיא זונה ,אבל באמת אם
הוא היה יודע שזאת תמר ,אז הוא היה יודע שהיא לא זונה ,שהרי היא לא הפקירה את
עצמה לכל ,אלא היא רוצה דווקא את יהודה.
(טז) ַויֵּט אֵּ לֶׁיהָ – והוא פנה אליה .אֶׁ ל הַ דֶׁ ֶׁרְך – אל הדרך שלה .הוא פנה מהדרך הראשית
אל הדרך שלהַ .וי ֹאמֶׁ ר הָ בָ ה נָא – בואי בבקשה .אָ בֹוא אֵּ לַיִ ְך – אתחתן איתך .יהודה היה
איש קדוש וטהור ,ואפילו שהדבר הזה מותר ,זה לא מכובד שאיש קדוש ומכובד כמו יהודה
י עשה כאלו דברים ,אלא שד' הכניס ביהודה רצון מאוד גדול להתחתן איתה ,ולכן יהודה
החליט ללכת אליה ,אפילו שבאופן פשוט זה לא כל כך מכובד .הזכרנו שד' רצה שזה יהיה
כך (ספורנו) .נזכרנו מי יצא מזה בסוף 45.והוא הציע כזה רעיון ..כִ י ל ֹא יָדַ ע כִ י ַכלָתֹו ִהוא
– כי אם היה יודע שהיא כלתו לא היה אומר כן' .כלה' – האשה של הבן .46וַת ֹאמֶׁ ר מַ ה
ִתתֶׁ ן לִ י כִ י – כש ..תָ בֹוא אֵּ לָי – אשה זונה מבקשת כסף או חפץ בעד זה שהיא תסכים
להתחתן עם מישהו ליום אחד.
(יז) ַוי ֹאמֶׁ ר אָ נֹ כִ י אֲ שַ לַח – אשלח עם מישהו .גְּ ִדי עִ זִ ים – עז קטןִ .מן הַ צ ֹאן וַת ֹאמֶׁ ר ִאם –
עֵּרבֹון עַ ד שָ לְּ חֶׁ ָך – ערבון שיהיה בידי לבינתיים ,עד שאתה תשלח
אני מוכנה רק אם ִתתֵּ ן ָ
לי את הגדי .מה זה ערבון? תמר לא יכולה להיות בטוחה שיהודה יביא לה את הגדי ,אולי
הוא יקום בבקר וילך בלי להביא לה כלום ,לכן היא מבקשת ממנו שיביא לה משהו שמאוד
חשוב לו ,הרבה יותר מהגדי ,ואז הוא בטוח יביא לה את הגדי כדי לקבל את הדבר הזה.

 44הוספה :תמנה הייתה באמצע ההר ,יהודה בא מלמטה ולכן עלה לשם ,שמשון בא מלמעלה ולכן כתוב שהוא
ירד לשם (מוסף רש"י).
 45בחוברות מורשה אומרים לא להזכיר בכלל את דוד המלך ,כ זה עמוק ונשגב להסביר לילדים את החשבון
שדווקא כך הדברים קורים.
 46בדיחה :לאש קוראים חם ולנוצה קוראים קלה.

בדרך כלל עירבון זה דבר שהוא חשוב לזה שנותן אותו ולא חשוב לזה שמקבל אותו (כמו
משקפיים).
(יח) ַוי ֹאמֶׁ ר מָ ה הָ עֵּ ָרבֹון אֲ שֶׁ ר אֶׁ תֶׁ ן לְָך – איזה ערבון? ַות ֹאמֶׁ ר חֹ תָ ְּמָך – הטבעת עם
החותמת שלך .יהודה נחשב איש מאוד חשוב בעדולם ((רמב"ן) ,כשהוא היה מחליט על
דברים הוא היה חותם בחותמת שלוּ .ופְּ ִתילֶָׁך – שמלה מיוחדת שלבש יהודה מעל הבגדים
שלוּ 47.ומַ ְּטָך אֲ שֶׁ ר ְּביָדֶׁ ָך וַיִ תֶׁ ן לָּה – יהודה כל כך רצה להתחתן איתה שהוא נתן לה
שלושה דברים כל כך חשובים רק בשביל זהַ .ו ָיב ֹא אֵּ לֶׁיהָ וַתַ הַ ר לֹו:
(יט) וַתָ קָ ם וַתֵּ לְֶׁך וַתָ סַ ר צְּ עִ יפָ ּה מֵּ עָ לֶׁיהָ ו ִַתלְּ בַ ש ִבגְּ דֵּ י אַ לְּ ְּמנּותָ ּה:
(כ) וַיִ ְּשלַח יְּ הּודָ ה אֶׁ ת גְּ ִדי הָ עִ זִ ים ְּביַד ֵּרעֵּ הּו הָ ֲע ֻדל ִָמי לָקַ חַ ת הָ עֵּ ָרבֹון ִמיַד הָ ִאשָ ה וְּ ל ֹא
ְּמצָ אָ ּה:
ֹאמרּו ל ֹא
(כא) וַיִ ְּשאַ ל אֶׁ ת אַ נְּ שֵּ י ְּמקֹ מָ ּה לֵּאמֹ ר אַ יֵּה הַ קְּ דֵּ שָ ה ִהוא בָ עֵּ ינַיִ ם עַ ל הַ דָ ֶׁרְך ַוי ְּ
הָ יְּ תָ ה בָ זֶׁה קְּ דֵּ שָ ה:
אתיהָ וְּ גַם אַ נְּ שֵּ י הַ מָ קֹום אָ ְּמרּו ל ֹא הָ יְּ תָ ה בָ זֶׁה קְּ דֵּ שָ ה:
(כב) ַויָשָ ב אֶׁ ל יְּ הּודָ ה וַי ֹאמֶׁ ר ל ֹא ְּמצָ ִ
(כג) ַוי ֹאמֶׁ ר יְּ הּודָ ה ִתקַ ח לָּה פֶׁ ן נִ ְּהיֶׁה לָבּוז ִהנֵּה שָ ל ְַּח ִתי הַ גְּ ִדי הַ זֶׁה וְּ אַ תָ ה ל ֹא ְּמצָ אתָ ּה:
(כד) וַיְּ ִהי כְּ ִמ ְּשֹלש חֳדָ ִשים ַויֻגַד לִ יהּודָ ה לֵּאמֹ ר ָז נְּ תָ ה תָ מָ ר ַכלָתֶׁ ָך וְּ גַם ִהנֵּה הָ ָרה לִ זְּנּונִ ים
הֹוציאּוהָ וְּ ִתשָ ֵּרף:
ַוי ֹאמֶׁ ר יְּ הּודָ ה ִ
(כה) ִהוא מּוצֵּ את – תוך כדי שמוציאים את תמר להישרף .וְּ ִהיא שָ לְּ חָ ה אֶׁ ל חָ ִמיהָ לֵּאמֹר
– תמר שלחה שליח ליהודה שיאמר לו :לְּ ִאיש אֲ שֶׁ ר אֵּ לֶׁה לֹו – מהאיש (אונקלוס)
שהדברים האלו שלו אָ נֹ כִ י הָ ָרה – אני בהריוןַ .ות ֹאמֶׁ ר הַ כֶׁר נָא – 48תבדוק בבקשה .לְּ ִמי
הַ חֹ תֶׁ מֶׁ ת וְּ הַ פְּ ִתילִ ים וְּ הַ מַ טֶׁ ה הָ אֵּ לֶׁה – למי הם שייכים .תמר הביאה לשליח את שלושת
הדברים האלו ,והשליח שאל את יהודה .תמר נמצאת במצב מאוד קשה ,הולכים לשרוף
אותה ,היא יכולה לצעוק ולומר – זה לא נכון! אני לא התחתנתי עם מישהו אחר ,אלא עם
יהודה ,אך תמר לא רוצה לבייש את יהודה ,ההיא מוכנה להכנס לתוך כבשן האש ולא
להלבין את פניו .תמר מביאה לו את הערבונות בתורת רמזים בכדי שהוא בעצמו יחליט אם
הוא יודה על האמת או לא ,אך היא עצמה לא תכננה להודיע אפילו שהיא תשרף בסוף" .נח
לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים".
(כו) ַו ַיכֵּר יְּ הּודָ ה – יהודה מכיר את הדברים שאלו שזה שלו ,ופתאום הוא מבין הכל .הוא
מבין למה הוא נמשך כל כך להתחתן איתה ,הוא מבין שבעצם הגיע כבר הזמן לייבם ,וכיוון
שהוא לא נתן לה את שלה היא סובבה את זה שהוא יתחתן איתה .הוא הבין שבכלל תמד
לא זינתה עם מישהו אחר ,להיפך ,היא דאגה לכך שיקום זרע לער ולאונן .אם כן היא
בכלל לא צריכה להישרףַ .וי ֹאמֶׁ ר צָ ְּדקָ ה – תמר צודקתִ .ממֶׁ נִ י – ההריון הזה הוא ממני .אני
התחתנתי איתה .יהודה הודה על האמת ,אפילו שזה מאוד לא נעים ,שעכשיו כולם שומעים
שהוא עשה מעשה שלא מתאים לאדם מכובד כמוהו ,אבל הוא העדיף לעשות כך ולא שח"ו
תמר תישרף .כִ י עַ ל כֵּן – כי היא עשתה את זה בגלל ש ..ל ֹא נְּ תַ ִתיהָ לְּ שֵּ לָה ְּבנִ י – יהודה
מסביר למה תמר צודקת .וְּ ל ֹא יָסַ ף – והוא לא הוסיף עֹוד לְּ דַ עְּ תָ ה – להיות איתה .כמו
"וידע אדם את חוה אשתו" .יהודה כבר הביא ממנה את הזרע ,ולכן הוא לא נשאר איתה
(אפילו שזה היה מותר) ,כי כבר הוקם שם המת (רמב"ן).
(כז) וַיְּ ִהי ְּבעֵּ ת לִ ְּדתָ ּה – בזמן שהיא באה ללדת הרגישו שיש בבטן (ספורנו) .וְּ ִהנֵּה
אֹומים ְּב ִב ְּטנָּה:
ְּת ִ
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(כח) וַיְּ ִהי ְּבלִ ְּדתָ ּה – וכשהיא ילדה .וַיִ תֶׁ ן ָיד – אחד מהעוברים הוציא את ידו החוצה.
ו ִַתקַ ח הַ ְּמ ַילֶׁדֶׁ ת ו ִַתקְּ שֹ ר עַ ל יָדֹו שָ נִ י – חוט אדום (רשב"ם ל') .לֵּאמֹ ר זֶׁה יָצָ א ִראשֹ נָה –
כדי לדעת שהוא הילד שיצא ראשון .המילדת הכינה חוט שני מראש ,כי היא ידעה שיש
שני תאומים ,ורצתה שלא נתבלבל מי יצא הראשון.
(כט) וַיְּ ִהי כְּ מֵּ ִשיב יָדֹו – כשהוא החזיר את היד שלו .וְּ ִהנֵּה יָצָ א אָ ִחיו – פתאום יצא תינוק,
והמילדת מסתכלת ורואה שאין לו את חוט השני ,אז היא הבינה שמי שיצא זה האח.
פָרץ – מה עשית ,שהתפרצת כמו מישהו שיש לו גדר והוא עושה
ַות ֹאמֶׁ ר מַ ה פָ ַר ְּצתָ עָ לֶׁיָך ֶׁ
פרצה ועובר בה (רמב"ן) .וַיִ קְּ ָרא – יהודה (רד"ק)ְּ .שמֹו פָ ֶׁרץ – על שם מעשהו.
(ל) וְּ אַ חַ ר יָצָ א אָ ִחיו אֲ שֶׁ ר עַ ל יָדֹו הַ שָ נִ י – שהוא באמת הראשון .וַיִ קְּ ָרא ְּשמֹו ז ַָרח – על
שם החוט הזוהר והזורח .זכתה תמר שיצאו ממנה שני ילדים צדיקים .ובמיוחד זכתה בפרץ
שממנו יצא בעז ,שממנו יצא דוד ושלמה ,ומהם יצא בעז"ה משיח צדקינו שיבוא ויגאלונו
במהרה.
הּורד ִמ ְּצ ָריְּ מָ ה – התורה חוזרת לספר על רדת יוסף למצרים ,סיפור זה קרה
(א) וְּ יֹוסֵּ ף ַ
פֹוטיפַ ר ְּס ִריס פַ ְּרעֹ ה שַ ר
באותו זמן שיהודה ירד מאת אחיו (ספורנו) .וַיִ קְּ נֵּהּו – קנה אותוִ .
הֹורדֻהּו שָ מָ ה – הישמעאלים והמדיינים הם
הַ טַ בָ ִחים ִאיש ִמ ְּצ ִרי ִמיַד הַ יִ ְּש ְּמעֵּ אלִ ים אֲ שֶׁ ר ִ
נחשבים אותו עם ,לכן התורה פעמים קוראת להם מדיינים ופעמים ישמעאלים.
(ב) וַיְּ ִהי ה' אֶׁ ת יֹוסֵּ ף – ד' היה עם יוסף ועזר לו .וַיְּ ִהי ִאיש מַ ְּצלִ יחַ – בכל דבר שהוא
עשה הוא הצליח .וַיְּ ִהי ְּבבֵּ ית אֲ דֹ נָיו הַ ִמ ְּצ ִרי – והוא היה עבד בבית של האדון המצרי שלו
(ספורנו) .יוסף היה במקום רחוק ,בין כל הגויים ,אין מי שיעזור לו ,לכן דווקא במקרה
הזה ד' עוד יותר עזר ליוסף ,כדי שירגיש שד' איתו בכל מצב (ע"פ המדרש).
(ג) ַוי ְַּרא אֲ דֹ נָיו כִ י ה' ִאתֹו – האדון שלו לא הבין – איך זה שכל דבר שהוא עושה הוא
מצליח ,לעולם לא היה לו עבד כל כך מוצלח .זה היה נראה לו כישוף (מדרש המובא
ברמב"ן) .פתאום הוא ראה שלפני כל דבר שיוסף היה עושה הוא היה מתפלל למישהו
שהוא יצליח ,ואחרי כל דבר שהוא עושה הוא היה מודה למישהו שעזר לו להצליח (ע"פ
שפ"ח) .פוטיפר שאל אותו – מה זה כל המילים שאתה אומר? יוסף הסביר לו שהוא
מתפלל לד' ,והסביר לו שד' ברא את כל העולם וכו' (מדרש) .אם כן ביאור מילים אלו –
פוטיפר ראה ששם ד' מוזכר בכל מה שיוסף עושה .וְּ כֹ ל אֲ שֶׁ ר הּוא עֹ שֶׁ ה ה' מַ ְּצלִ יחַ ְּביָדֹו –
והוא גם ראה שכל מה שיוסף עושה הוא מצליח ,אז הוא הבין שד' עוזר לו בהכל.
(ד) וַיִ ְּמצָ א יֹוסֵּ ף חֵּ ן ְּבעֵּ ינָיו – בעיני פוטיפר .פוטיפר העריך את יוסף .49וַיְּ שָ ֶׁרת אֹ תֹו –
בהתחלה הוא היה עבד רגיל ,אח"כ הוא היה עבד בתוך הבית של פוטיפר שזה דרגה יותר
גבוהה ,ועכשיו הוא היה ממש המשרת האישי של פוטיפר (אוה"ח)ַ .ויַפְּ קִ דֵּ הּו עַ ל בֵּ יתֹו –
והוא עשה אותו שומר על כל מה שיש בבית שלו .פוטיפר קידם אותו שיהיה אחראי על כל
הדברים של האדון .וְּ כָל יֶׁש לֹו נָתַ ן ְּביָדֹו – כל הדברים של האדון הוא נתן ליוסף שיהיה
אחראי עליהם.
(ה) וַיְּ ִהי מֵּ אָ ז ִהפְּ קִ יד אֹ תֹו ְּבבֵּ יתֹו וְּ עַ ל כָל אֲ שֶׁ ר יֶׁש לֹו וַיְּ בָ ֶׁרְך ה' אֶׁ ת בֵּ ית הַ ִמ ְּצ ִרי ִבגְּ לַל
יֹוסֵּ ף – פתאום פוטיפר התעשר .ד' בירך אותו בגלל יוסף .וַיְּ ִהי ִב ְּרכַת ה' ְּבכָל אֲ שֶׁ ר יֶׁש לֹו
בַ בַ יִ ת ּובַ שָ דֶׁ ה – ולא רק בבית ,אלא גם בכל התבואה והמקנה שבשדה.
(ו) ַו ַיעֲזֹ ב כָל אֲ שֶׁ ר לֹו ְּביַד יֹוסֵּ ף – עד עכשיו יוסף היה אחראי ביחד עם פוטיפר ,מעכשיו
רק יוסף היה אחראי ,פוטיפר רק היה צופה מהצד ורואה שיוסף עושה הכל בסדר (ע"פ
האוה"ח) .וְּ ל ֹא יָדַ ע ִאתֹו ְּמאּומָ ה – פוטיפר לא ידע שום דבר ממה שיוסף היה עושה .זה
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השלב הכי חשוב – בהתחלה פוטיפר היה המחליט על הבית שלו ,והיו לו המון עבדים ,אחד
מהם היה יוסף ,בוודאי הוא היה משפיל אותם ונותן להם עבודות קשות ביום ובלילה
(אוה"ח ב-ו) .ולאט לאט יוסף עלה בדרגה עד שיוסף נהיה המושל במקום פוטיפר ,כי
פוטיפר הבין שכשיוסף עובד בזכות ד' הכל מצליח .כִ י ִאם הַ לֶׁחֶׁ ם אֲ שֶׁ ר הּוא אֹוכֵּל – חוץ
מהלחם שהוא אוכל .אין הכוונה ממש לאוכל ,אלא זה רמז לאשה של פוטיפר .פוטיפר אמר
לו – אתה יכול לעשות בבית מה שאתה רוצה ,אני בכלל לא יודע כלום ,אני סומך עליך
לגמרי בכל החשבונות שתעשה (ספורנו) ,דבר אחד אתה כמובן לא יכול לעשות – להתחתן
עם אשתי .וַיְּ ִהי יֹוסֵּ ף יְּ פֵּ ה תֹ אַ ר וִ יפֵּ ה מַ ְּראֶׁ ה – כמו שאימו רחל הייתה יפה .התורה מספרת
לנו את זה כדי שנבין למה אשת פוטיפר כל כך רצתה להיות איתו (רמב"ן).
(ז) וַיְּ ִהי אַ חַ ר הַ ְּדבָ ִרים הָ אֵּ לֶׁה – אחרי שיוסף נהיה המחליף של פוטיפר ,והוא היה כל הזמן
בביתו של פוטיפרַ .ו ִתשָ א אֵּ שֶׁ ת אֲ דֹ נָיו אֶׁ ת עֵּ ינֶׁיהָ אֶׁ ל יֹוסֵּ ף – הסתכלה עליו ועל יופיו,
המוזכר בפסוק הקודם .וַת ֹאמֶׁ ר ִשכְּ בָ ה עִ ִמי – תתחתן איתי ליום אחד .כמובן זהו דבר אסור
באיסור חמור לאשה נשואה.
(ח) וַיְּ מָ אֵּ ן – יוסף לא הסכים .הסברנו כמו בפעמים הקודמות שטעם השלשלת מסמלת לנו
שיוסף סרב שוב ושוב ושוב .אשת פוטיפר היתה מנסה לשכנע אותו בכל מיני דרכים .כשהיא ראתה שהוא לא
מסכים היא לבשה את הבגדים הכי יפים ,ואח"כ שמה בשמים מיוחדים ,והיא ניסתה לדבר איתו בקר צהרים וערב .שלוש
פעמים ביום היא החליפה בגדים ותכשיטים ,היא חשבה שבגלל שהיא תתלבש יפה הוא ישתכנע ,זה ברור שלא ,יוסף היה
מסתכל לכיוון אחר כדי לא לראות אותה (מדרש) .כשהיא ראתה שזה לא עוזר היא הציעה לו המון המון כסף – בפעם אחת
שאתה תהיה איתי תקבל המון המון .זה כמובן לא עזר ,הוא סירב בתוקף .היא אפילו איימה עליו שהיא תכניס אותו לכלא ,וזה
לא עזר – כי הוא העדיף להיות בכלא ולא לחטוא .היא איימה עליו שהיא תעשה אותו עיוור ,וגם כאן – הוא אמר אני סומך על

ד' ,והוא יציל אותיַ .וי ֹאמֶׁ ר אֶׁ ל אֵּ שֶׁ ת אֲ דֹ נָיו הֵּ ן אֲ דֹ נִ י – הרי האדון שלי פוטיפר .ל ֹא יָדַ ע ִא ִתי
מַ ה בַ בָ יִ ת וְּ כֹ ל אֲ שֶׁ ר יֶׁש לֹו נָתַ ן ְּבי ִָדי – הוא לא יודע מה אני עושה פה ,והוא נתן לי לטפל
בכל כל הדברים שלו .פוטיפר סמוך עלי לגמרי ,הוא נותן לי לפתוח את הכספת שלו
ולהוציא המון כסף ,כי הוא יודע שאני לא לוקח שום דבר לעצמי ,ובהכל אני משתמש רק
כדי להעצים את עושרו.
(ט) אֵּ ינֶׁנּו גָדֹול בַ בַ יִ ת הַ זֶׁה ִממֶׁ נִ י – אין משהו שהוא גדול יותר ממני בו .כל מה שהוא יכול
לעשות גם אני יכול לעשות ,חוץ מדבר אחד .וְּ ל ֹא חָ שַ ְך ִממֶׁ נִ י – הוא לא מנע ממני ְּמאּומָ ה
– שום דבר .כִ י ִאם אֹותָ ְך – חוץ ממך .בַ אֲ שֶׁ ר – בגלל ש ..אַ ְּת ִא ְּשתֹו וְּ אֵּ יְך אֶׁ עֱשֶׁ ה הָ ָרעָ ה
הַ גְּ דֹ לָה הַ ז ֹאת – הוא סומך עלי כל כך ,ואני אגנוב ממנו את הדבר הכי חשוב לו – אני
אגנוב את האשה שלו?! זה בדיוק הפוך מאיך שהוא מתנהג עד עכשיו .יוסף ידע שלאשה
הרשעה הזאת לא אכפת לעשות עבירה כזאת להתחתן עם עוד בעל ,ולכן הוא אמר לה את
הסיבה הזאת אפילו שהיא הרבה פחות חשובה .אח"כ הוא הוסיף את הסיבה העיקרית
ֵּאֹלהים – ואני גם אעשה חטא גדול .שאמנם מותר לאיש להתחתן עם
אתי ל ִ
(רמב"ן) .וְּ חָ טָ ִ
 0נשים ,אך לאשה נשואה אסור להתחתן עם עוד בעל ,ףואסור גם לאיש להתחתן עם אשה
נשואה.
(י) וַיְּ ִהי כְּ דַ ְּב ָרּה – כשהיא דיברה אֶׁ ל יֹוסֵּ ף יֹום יֹום – חז"ל מלמדים אותנו שזה היה במשך
שנה שלימה (דעת זקנים מבעלי התוספות) .וְּ ל ֹא שָ מַ ע אֵּ לֶׁיהָ לִ ְּשכַב אֶׁ ְּצלָּה – אפילו לשכב
באותו חדר שהיא נמצאת בו .לִ ְּהיֹות עִ מָ ּה – ואפילו לא לדבר איתה בשום דבר (אבע"ז).
(יא) וַיְּ ִהי כְּ הַ יֹום הַ זֶׁה – כשהגיע יום מיוחד .באותו יום היה חג של הגויים ,חג לעבודה
זרה .כל האנשים כולל העבדים הלכו לחגוג את החג (כמובן חוץ מיוסף) ,ואשת פוטיפר
החליטה לנצל את ההזדמנות ולדרוש מיוסף שיתחתן איתה .מה עשתה? אמרה שהיא ממש
חולה והיא לא יכולה ללכת לחגיגה ,ורק היא נשארה בביתַ .ו ָיב ֹא הַ בַ יְּ תָ ה ַלעֲשֹות ְּמלַאכְּ תֹו
– לבדוק את כל החשבונות ,כמה כסף הוא הוציא וכמה הוא קיבל ,מה הוא נתן לכל אחד
מהעבדים ומהמשרתים וכו' .וְּ אֵּ ין ִאיש מֵּ אַ נְּ שֵּ י הַ בַ יִ ת שָ ם בַ בָ יִ ת – כי כולם בחגיגה .יוסף

לא ידע שהיא שם ,כי אם היה יודע לא היה נכנס לבית .כי הוא לא רצה להיות איתה לבד
בבית (ספורנו).
(יב) ו ִַת ְּתפְּ שֵּ הּו – והיא תפשה אותוְּ .ב ִבגְּ דֹו לֵּאמֹ ר ִשכְּ בָ ה עִ ִמי – יוסף יכל לתת לה סתירה
וללכת ,הרי ודאי שהוא היה חזק ממנה .אך אפילו שהיא מתנהגת אליו כל כך לא יפה הוא
מכבד איתו ,שהרי היא אשת אדוניו ,ולכן הוא אפילו לא דחף לה את היד (רמב"ן) ,אלא.
ַו ַיעֲזֹ ב ִבגְּ דֹו ְּביָדָ ּה – הוא פשט את הבגד העליון שלו עד שהוא נשאר בידהַ .ו ָינָס ַויֵּצֵּ א
הַ חּוצָ ה – והוא ברח החוצה .כמובן זה לא נעים להיות בחוץ בלי הבגד העליון ,ובמיוחד
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איש חשוב כמו יוסף ,אך הוא העדיף להיות ככה מאשר להסתכן ח"ו בחטא.
(יג) וַיְּ ִהי כִ ְּראֹותָ ּה – כשהיא ראתה כִ י – ש ..עָ זַב ִבגְּ דֹו ְּביָדָ ּה ַו ָינָס הַ חּוצָ ה – והיא פחדה
שעכשיו יאשימו אותה שהיא ניסתה לשכנע אותו ,או שיוסף ילד לספר שהיא עשתה כן
(רמב"ן) מה היא עשתה? היא טענה שקרה בדיוק הפוך...
(יד) ו ִַתקְּ ָרא לְּ אַ נְּ שֵּ י בֵּ יתָ ּה – היא קראה בקול גדול למשפחה שלה ולמשרתים שהיו
בחגיגות(רד"ק) .וַת ֹאמֶׁ ר לָהֶׁ ם לֵּאמֹ ר ְּראּו הֵּ ִביא לָנּו – פוטיפר הביא לנו (היא לא הזכירה
מי הביא ,כדי שזה לא ישמע שהיא מאשימה אותו בזה והוא יכעס עליה)ִ .איש עִ ְּב ִרי –
מהצאצאים של עבר ,מעבר הנהר .אשת פוטיפר מזכירה את זה ,כיוון שהמצרים שנאו את
העברים ,והיא ניסתה לשכנע אותם שבטוח שהוא עשה את החטא הזה .לְּ צַ חֶׁ ק בָ נּו –
לעשות ממנו צחוק .בָ א אֵּ לַי לִ ְּשכַב עִ ִמי – איתי .וָאֶׁ קְּ ָרא ְּבקֹול גָדֹול – צעקתי ,שהרי אין
אף אחד בבית ,אז ניסיתי שישמעו מרחוק.
(טו) וַיְּ ִהי כְּ שָ ְּמעֹו – כשהוא שמע .כִ י ה ֲִרימֹ ִתי קֹולִ י וָאֶׁ קְּ ָרא ַו ַיעֲזֹ ב ִבגְּ דֹו אֶׁ צְּ לִ י ַו ָינָס ַויֵּצֵּ א
הַ חּוצָ ה – תפסתי אותו בבגד כדי שלא יברח ,אז הוא עזב אצלי את הבגד וברח (רד"ק).
(טז) וַתַ נַח ִבגְּ דֹו – והיא הניחה את הבגד של יוסף אֶׁ צְּ לָּה עַ ד בֹוא אֲ דֹ נָיו אֶׁ ל בֵּ יתֹו – בסוף
החגיגה.
(יז) ו ְַּתדַ בֵּ ר אֵּ לָיו כ ְַּדבָ ִרים הָ אֵּ לֶׁה לֵּאמֹ ר בָ א אֵּ לַי הָ עֶׁ בֶׁ ד הָ עִ ְּב ִרי אֲ שֶׁ ר הֵּ בֵּ אתָ לָנּו לְּ צַ חֶׁ ק ִבי:
ימי קֹולִ י וָאֶׁ קְּ ָרא ַו ַיעֲזֹ ב ִבגְּ דֹו אֶׁ צְּ לִ י ַו ָינָס הַ חּוצָ ה:
(יח) וַיְּ ִהי ַכה ֲִר ִ
(יט) וַיְּ ִהי כִ ְּשמֹ עַ אֲ דֹ נָיו אֶׁ ת ִד ְּב ֵּרי ִא ְּשתֹו אֲ שֶׁ ר ִד ְּב ָרה אֵּ לָיו לֵּאמֹ ר כ ְַּדבָ ִרים הָ אֵּ לֶׁה עָ שָ ּה לִ י
עַ ְּבדֶׁ ָך וַיִ חַ ר אַ פֹו:
(כ) וַיִ קַ ח אֲ דֹ נֵּי יֹוסֵּ ף אֹ תֹו וַיִ ְּתנֵּהּו אֶׁ ל בֵּ ית הַ סֹ הַ ר ְּמקֹום אֲ שֶׁ ר (אסורי) אֲ ִס ֵּירי הַ מֶׁ לְֶׁך
סּורים וַיְּ ִהי שָ ם ְּבבֵּ ית הַ סֹ הַ ר:
אֲ ִ
(כא) וַיְּ ִהי ה' אֶׁ ת יֹוסֵּ ף ַויֵּט אֵּ לָיו חָ סֶׁ ד וַיִ תֵּ ן ִחנֹו ְּבעֵּ ינֵּי שַ ר בֵּ ית הַ סֹ הַ ר:
(כב) וַיִ תֵּ ן שַ ר בֵּ ית הַ סֹ הַ ר ְּביַד יֹוסֵּ ף אֵּ ת כָל הָ אֲ ִס ִירם אֲ שֶׁ ר ְּבבֵּ ית הַ סֹ הַ ר וְּ אֵּ ת כָל אֲ שֶׁ ר
עֹ ִשים שָ ם הּוא הָ יָה עֹ שֶׁ ה:
(כג) אֵּ ין שַ ר בֵּ ית הַ סֹ הַ ר רֹ אֶׁ ה אֶׁ ת כָל ְּמאּומָ ה ְּביָדֹו בַ אֲ שֶׁ ר ה' ִאתֹו וַאֲ שֶׁ ר הּוא עֹ שֶׁ ה ה'
מַ ְּצלִ יחַ ( :פ)

בראשית

פרק-מ

(א) שביעי וַיְּ ִהי אַ חַ ר הַ ְּדבָ ִרים הָ אֵּ לֶׁה חָ ְּטאּו מַ ְּשקֵּ ה מֶׁ לְֶׁך ִמ ְּצ ַריִ ם וְּ הָ אֹ פֶׁ ה לַאֲ דֹ נֵּיהֶׁ ם
לְּ מֶׁ לְֶׁך ִמ ְּצ ָריִ ם( :ב) וַיִ קְּ צֹ ף פַ ְּרעֹ ה עַ ל ְּשנֵּי סָ ִריסָ יו עַ ל שַ ר הַ מַ ְּשקִ ים וְּ עַ ל שַ ר הָ אֹופִ ים:
 50צ"ב :התלבטתי האם ראוי להציג את זה בתור נסיון ליוסף ,ויותר נראה לי שצריך לומר שזה לא נסיון ,ויוסף
כלל לא רוצה להיות איתה ,ואין לו שום משיכה לזה ,ורק הוא מנסה לברוח כדי שהיא לא תכשיל אותו ל ידי זה
שתחייב אותו .וצ"ב מה נכון לומר.

(ג) וַיִ תֵּ ן אֹ תָ ם ְּב ִמ ְּשמַ ר בֵּ ית שַ ר הַ טַ בָ ִחים אֶׁ ל בֵּ ית הַ סֹ הַ ר ְּמקֹום אֲ שֶׁ ר יֹוסֵּ ף אָ סּור שָ ם:
(ד) וַיִ פְּ קֹ ד שַ ר הַ טַ בָ ִחים אֶׁ ת יֹוסֵּ ף ִאתָ ם וַיְּ שָ ֶׁרת אֹ תָ ם וַיִ ְּהיּו י ִָמים ְּב ִמ ְּשמָ ר( :ה) ַויַחַ לְּ מּו
חֲלֹום ְּשנֵּיהֶׁ ם ִא יש חֲֹלמֹו ְּבלַיְּ לָה אֶׁ חָ ד ִאיש כְּ פִ ְּתרֹון חֲֹלמֹו הַ מַ ְּשקֶׁ ה וְּ הָ אֹ פֶׁ ה אֲ שֶׁ ר לְּ מֶׁ לְֶׁך
סּורים ְּבבֵּ ית הַ סֹ הַ ר( :ו) ַו ָיב ֹא אֲ לֵּיהֶׁ ם יֹוסֵּ ף בַ בֹ קֶׁ ר ַוי ְַּרא אֹ תָ ם וְּ ִהנָם זֹ עֲפִ ים:
ִמ ְּצ ַריִ ם אֲ שֶׁ ר אֲ ִ
(ז) וַיִ ְּשאַ ל אֶׁ ת ְּס ִריסֵּ י פַ ְּרעֹ ה אֲ שֶׁ ר ִאתֹו ְּב ִמ ְּשמַ ר בֵּ ית אֲ דֹ נָיו לֵּאמֹ ר מַ דּועַ פְּ נֵּיכֶׁם ָרעִ ים
ֵּאֹלהים
ֹאמרּו אֵּ לָיו חֲלֹום חָ ל ְַּמנּו ּופֹ תֵּ ר אֵּ ין אֹ תֹו ַוי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵּהֶׁ ם יֹוסֵּ ף הֲלֹוא ל ִ
הַ יֹום( :ח) ַוי ְּ
ֲלֹומי וְּ ִהנֵּה
פִ ְּתרֹ נִ ים סַ פְּ רּו נָא לִ י( :ט) וַיְּ סַ פֵּ ר שַ ר הַ מַ ְּשקִ ים אֶׁ ת חֲֹלמֹו לְּ יֹוסֵּ ף ַוי ֹאמֶׁ ר לֹו בַ ח ִ
גֶׁפֶׁ ן לְּ פָ נָי( :י) ּובַ גֶׁפֶׁ ן ְּשֹלשָ ה שָ ִריגִ ם וְּ ִהיא כְּ פֹ ַרחַ ת עָ לְּ תָ ה נִ צָ ּה ִה ְּב ִשילּו אַ ְּשכְּ ֹלתֶׁ יהָ ֲענ ִָבים:
(יא) וְּ כֹוס פַ ְּרעֹ ה ְּב ָי ִדי וָאֶׁ קַ ח אֶׁ ת הָ ֲענ ִָבים וָאֶׁ ְּשחַ ט אֹ תָ ם אֶׁ ל כֹוס פַ ְּרעֹ ה וָאֶׁ תֵּ ן אֶׁ ת הַ כֹוס עַ ל
כַף פַ ְּרעֹ ה( :יב) ַוי ֹאמֶׁ ר לֹו יֹוסֵּ ף זֶׁה פִ ְּתרֹ נֹו ְּשֹלשֶׁ ת הַ שָ ִרגִ ים ְּשֹלשֶׁ ת י ִָמים הֵּ ם( :יג) ְּבעֹוד
יבָך עַ ל ַכנֶָׁך וְּ נָתַ תָ כֹוס פַ ְּרעֹ ה ְּביָדֹו כ ִַמ ְּשפָ ט
ְּשֹלשֶׁ ת י ִָמים יִ שָ א פַ ְּרעֹ ה אֶׁ ת ר ֹאשֶׁ ָך ַוה ֲִש ְּ
הָ ִראשֹון אֲ שֶׁ ר הָ יִ יתָ מַ ְּשקֵּ הּו( :יד) כִ י ִאם ְּזכ ְַּרתַ נִ י ִא ְּתָך כַאֲ שֶׁ ר יִ יטַ ב לְָך וְּ עָ ִשיתָ נָא עִ מָ ִדי
חָ סֶׁ ד וְּ ִה ְּזכ ְַּרתַ נִ י אֶׁ ל פַ ְּרעֹ ה וְּ הֹוצֵּ אתַ נִ י ִמן הַ בַ יִ ת הַ זֶׁה( :טו) כִ י גֻנֹ ב ֻגנ ְַּב ִתי מֵּ אֶׁ ֶׁרץ הָ עִ ְּב ִרים
יתי ְּמאּומָ ה כִ י שָ מּו אֹ ִתי בַ בֹור( :טז) ַוי ְַּרא שַ ר הָ אֹ פִ ים כִ י טֹוב פָ תָ ר
וְּ גַם פֹ ה ל ֹא עָ ִש ִ
ֹאשי( :יז) ּובַ סַ ל הָ עֶׁ לְּ יֹון ִמכֹ ל
ֲלֹומי וְּ ִהנֵּה ְּשֹלשָ ה סַ לֵּי חֹ ִרי עַ ל ר ִ
ַוי ֹאמֶׁ ר אֶׁ ל יֹוסֵּ ף אַ ף אֲ נִ י בַ ח ִ
ֹאשי( :יח) ַויַעַ ן יֹוסֵּ ף ַוי ֹאמֶׁ ר
מַ אֲ כַל פַ ְּרעֹ ה מַ עֲשֵּ ה אֹ פֶׁ ה וְּ הָ עֹוף אֹ כֵּל אֹ תָ ם ִמן הַ סַ ל מֵּ עַ ל ר ִ
זֶׁה פִ ְּתרֹ נֹו ְּשֹלשֶׁ ת הַ סַ לִ ים ְּשֹלשֶׁ ת י ִָמים הֵּ ם( :יט) ְּבעֹוד ְּשֹלשֶׁ ת י ִָמים יִ שָ א פַ ְּרעֹ ה אֶׁ ת
אֹותָך עַ ל עֵּ ץ וְּ אָ כַל הָ עֹוף אֶׁ ת ְּבשָ ְּרָך מֵּ עָ לֶׁיָך( :כ) מפטיר וַיְּ ִהי בַ יֹום
ֹאשָך מֵּ עָ לֶׁיָך וְּ תָ לָה ְּ
ר ְּ
ישי יֹום ֻהלֶׁדֶׁ ת אֶׁ ת פַ ְּרעֹ ה ַויַעַ ש ִמ ְּשתֶׁ ה לְּ כָל עֲבָ דָ יו וַיִ שָ א אֶׁ ת ר ֹאש שַ ר הַ מַ ְּשקִ ים
הַ ְּשלִ ִ
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וְּ אֶׁ ת ר ֹאש שַ ר הָ אֹ פִ ים ְּבתֹוְך עֲבָ דָ יו( :כא) ַויָשֶׁ ב אֶׁ ת שַ ר הַ מַ ְּשקִ ים עַ ל מַ ְּשקֵּ הּו וַיִ תֵּ ן
הַ כֹוס עַ ל כַף פַ ְּרעֹ ה( :כב) וְּ אֵּ ת שַ ר הָ אֹ פִ ים תָ לָה כַאֲ שֶׁ ר פָ תַ ר לָהֶׁ ם יֹוסֵּ ף( :כג) וְּ ל ֹא ָזכַר
שַ ר הַ מַ ְּשקִ ים אֶׁ ת יֹוסֵּ ף וַיִ ְּשכָחֵּ הּו( :פפפ)
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הרב יעקב לבנון בשיעור :זה נס גדול במצרים ,לכן הפתרון הזה הוא חידוש.

