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 בראשית פרק מז
עִ  ִנים ְוַאְרבָׁ יו ֶשַבע שָׁ ה ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעֹקב ְשֵני ַחיָׁ נָׁ ה )כח( ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְשַבע ֶעְשֵרה שָׁ נָׁ )כט( ַוִיְקְרבמּ ְיֵמי  ים מְּמַא  שָׁ

ְדָך ַתַח  ְיֵרִכי  א יָׁ אִ י ֵחן ְבֵעיֶניָך ִשים נָׁ צָׁ א מָׁ א ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַויֹאֶמר לֹו ִאם נָׁ ממּ  ַוִיְקרָׁ ֵאל לָׁ א ִיְשרָׁ ִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמ  ַאל נָׁ ִשי ָׁ ִעמָׁ ְועָׁ
ִים   ִ ְקְבֵרִני ְבִמְצרָׁ

 

 רש"י 
ה פרשה זו ס ומה, לפי שכיון שנפטר יעקב אבינו למ - ויחי יעקב)כח( 

נס מו עיניהם ולבם של ישראל מצר  השעבוד שה חילו לשעבדם. דבר 
ויקרבו ימי ישראל )כט(  אחר שבקש לגלו  א  הקץ לבניו ונס ם ממנו 

כל מי שנאמר בו קריבה למו  לא הגיע לימי אבו יו. ]יצחק חי  - למות
ושבע. בדוד נאמר קריבה, אביו חי  מאה ושמונים ויעקב מאה ארבעים
למי שהיה יכול   - ויקרא לבנו ליוסף ארבע מאו  שנים והוא חי שבעים[ 

חסד שעושין עם המ ים  - חסד ואמת והשבע  - שים נא ידך בידו לעשו  
 -אל נא  קברני במצרים  הוא חסד של אמ , שאינו מצפה ל שלום גמול 

גופי( ושאין מ י חוצה לארץ חיים סופה להיו  עפרה כנים )ומרחשין  ח  
 אלא בצער גלגול מחילו , ושלא יעשוני מצרים עבודה זרה 

 רמב"ן 
פ רונו, כאשר  - ויקרבו ימי ישראל למות)כט( 

קרבו ימי ישראל למו  קרא לבנו ליוסף, והוא 
בשנה האחרונה לימיו. וענינו, כי הרגיש בעצמו 

ואיננו חולה,  אפיס  הכחו  וי רון החולשה,
אבל ידע כי לא יאריך ימים, ולכן קרא לבנו 
ליוסף. ואחרי שוב יוסף למצרים חלה, והוגד 

ליוסף, ובא לפניו עם שני בניו כדי שיברכם. וכן 
ויקרבו ימי דוד למו  )מ"א ב א(, ושם )שם 

פסוק ב( נאמר אנכי הולך בדרך כל הארץ, כי 
 ידע בנפשו כן 

 
 
 

 בראשית פרק מג
רָׁ  ֶרץ )א( ְוהָׁ אָׁ ֵבד בָׁ ב כָׁ במּ ִשְברמּ  עָׁ ִים ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֲאִביֶהם שֻׁ נמּ ְמַעט )ב( ַוְיִהי ַכֲאֶשר ִכּלמּ ֶלֱאֹכל ֶא  ַהֶשֶבר ֲאֶשר ֵהִביאמּ ִמִמְצרָׁ לָׁ
ַני בִ  ֹאֶכל  ִאיש ֵלאֹמר לֹא ִ ְראמּ פָׁ נמּ הָׁ ֵעד ֵהִעד בָׁ ה ֵלאֹמר הָׁ יו ְיהמּדָׁ )ד( ִאם ֶיְשָך ְמַשֵּלַח ֶא   ְלִתי ֲאִחיֶכם ִאְתֶכם )ג( ַויֹאֶמר ֵאלָׁ

ה ְלָך ֹאֶכל  ה ְוִנְשְברָׁ נמּ ֵנְרדָׁ ִחינמּ ִאתָׁ ַני ִבְלִתי ֲאִחיֶכם ִאְתֶכם  אָׁ ַמר ֵאֵלינמּ לֹא ִ ְראמּ פָׁ ִאיש אָׁ )ו(  )ה( ְוִאם ֵאיְנָך ְמַשֵּלַח לֹא ֵנֵרד ִכי הָׁ
ה הֲ  מָׁ ֵאל לָׁ ח ַויֹאֶמר ִיְשרָׁ ֶכם אָׁ ִאיש ַהעֹוד לָׁ נמּ מְּלמֹוַלְדֵתנמּ ֵלאֹמר ַהעֹוד ֲאִביֶכם  ֵרֹעֶ ם ִלי ְלַהִגיד לָׁ ִאיש לָׁ ַאל הָׁ אֹול שָׁ )ז( ַויֹאְמרמּ שָׁ

דֹוַע ֵנַדע ִכי יֹאַמר הֹוִרידמּ ֶא  ֲאִחיֶכם  ֵאֶּלה ֲהיָׁ ִרים הָׁ ח ַוַנֶגד לֹו ַעל ִפי ַהְדבָׁ ֶכם אָׁ ִביו )ח(  ַחי ֲהֵיש לָׁ ֵאל אָׁ ה ֶאל ִיְשרָׁ ַויֹאֶמר ְיהמּדָׁ
ה ַגם ַטֵפנמּ  ה ְוִנְחֶיה ְולֹא נָׁממּ  ַגם ֲאַנְחנמּ ַגם ַאתָׁ ה ְוֵנֵלכָׁ ה ַהַנַער ִאִתי ְונָׁקמּמָׁ ִדי ְתַבְקֶשנמּ ִאם לֹא ֲהִביֹאִ יו  ִשְלחָׁ ֹנִכי ֶאֶעְרֶבנמּ ִמיָׁ )ט( אָׁ

ֶניָך ְוחָׁ  ל ַהיִָׁמים ֵאֶליָך ְוִהַצְגִתיו ְלפָׁ אִ י ְלָך כָׁ ִים  טָׁ ה ַשְבנמּ ֶזה ַפֲעמָׁ ְהנמּ ִכי ַעתָׁ ֵאל  )י( ִכי למֵּלא ִהְ ַמְהמָׁ )יא( ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְשרָׁ
ה ְמַעט ֳצִרי מְּמַעט ְד  ִאיש ִמְנחָׁ ֶרץ ִבְכֵליֶכם ְוהֹוִרידמּ לָׁ אָׁ ְטִנים ֲאִביֶהם ִאם ֵכן ֵאפֹוא זֹא  ֲעשמּ ְקחמּ ִמִזְמַר  הָׁ ֹלט בָׁ ַבש ְנכֹא  וָׁ

ִשיבמּ ְבֶיְדֶכם אמַּלי ִמְשֶגה  מְּשֵקִדים  ב ְבִפי ַאְמְתֹחֵ יֶכם תָׁ )יג( ְוֶא  ֲאִחיֶכם  המּא )יב( ְוֶכֶסף ִמְשֶנה ְקחמּ ְבֶיְדֶכם ְוֶא  ַהֶכֶסף ַהממּשָׁ
ִאיש  חמּ ְוקמּממּ שמּבמּ ֶאל הָׁ ִמין ַוֲאִני ַכֲאשֶ  קָׁ ֶכם ֶא  ֲאִחיֶכם ַאֵחר ְוֶא  ִבְניָׁ ִאיש ְוִשַּלח לָׁ ֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני הָׁ ר )יד( ְוֵאל ַשַדי ִיֵתן לָׁ

ְלִתי  כָׁ ֹכְלִתי שָׁ ִמן וַ  שָׁ ם ְוֶא  ִבְניָׁ ְקחמּ ְביָׁדָׁ ה ַהזֹא  מִּמְשֶנה ֶכֶסף לָׁ ִשים ֶא  ַהִמְנחָׁ ֲאנָׁ ממּ ַוֵיְרדמּ ִמְצַרִים ַוַיַעְמדמּ ִלְפֵני )טו( ַוִיְקחמּ הָׁ יָׁקֻׁ
 יֹוֵסף 

 

 רש"י 
כד שציאו. והמ רגם כד ספיקו,  - כאשר כלו יהודה אמר להם המ ינו לזקן עד ש כלה פ  מן הבי   - כאשר כלו לאכול)ב( 

 ם. אבל זה כאשר כלו לאכול, כאשר טועה כאשר כלו הגמלים לש ו  מ ורגם כד ספיקו כשש ו די ספוקם הוא גמר ש יי
לשון ה ראה, שס ם ה ראה מ רה בו בפני עדים, וכן )דברים ל יט(  - העד העד)ג(   ם האוכל הוא, ומ רגמינן כד שציאו 

לא  ראוני בלא אחיכם א כם. ואנקלוס  - לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם העידו י בכם, )שמו  יט כא( רד העד בעם 
 - לנו ולמולדתנו)ז(  חוכון עמכון, יישב ביאור הדבר על אופנו ולא דקדק ל רגם אחר לשון המקרא  רגם אלהין כד א

על פי שאלו יו אשר  - על פי הדברים האלה שיש לנו אב ואח  - ונגד לו למשפחו ינו, ומדרשו אפילו עצי עריסו ינו גלה לנו 
, ואם משמש בלשון אשר. הרי זה שימוש אחד מארבע אשר יאמר, כי משמש בלשון אם - כי יאמר שאל הוזקקנו להגיד 

נצנצה בו רוח הקודש, על  -ונחיה )ח(  לשונו יו שמשמש כי, והוא אם, שהרי כי זה כמו אם, כמו עד אם דבר י דברי )כד לג( 
פש, ואנו ברעב. בנימין ספק י פש ספק לא י  - ולא נמות ידי הליכה זו  חי רוחך שנאמר )מה כז( ו חי רוח יעקב אביהם 

שלא אביאנו אליך מ  כי  - והצגתיו לפניך)ט(  כלנו מ ים ברעב אם לא נלך, מוטב ש ניח א  הספק ו  פוש א  הודאי 
על ידך, כבר היינו שבים עם שמעון ולא נצטער  כל  - לולא התמהמהנו)י(  לעולם הבא  - וחטאתי לך כל הימים אם חי 

שון י ר הוא ל קן מלה בלשון עברי, אם כן אזדקק לעשו  שאשלחנו עמכם, כל לשון אפוא ל - אפוא)יא(  הימים הללו 
מ ורגם מדמשבח בארעא  - מזמרת הארץ צריך אני לחזור ולבקש איה פה  קנה ועצה להשיאכם, ואומר אני זא  עשו 

יר ראי י לא ידע י מה הם ובפרושי א' ב' של רבי מכ - בטנים שעוה  - נכאת שהכל מזמרים עליו כשהוא בא לעולם 
לשבור אוכל, שמא  - קחו בידכם פי שנים כראשון  - וכסף משנה)יב(  פישיטצי"ש ]פיסטוקים[ ודומה לי שהם אפרסקין 

מע ה אינכם חסרים כלום אלא  פלה,  - אל שדי)יד(  שמא הממונה על הבי  שכחו שוגג  - אולי משגה הוא הוקר השער 
חמיו, וכדי היכול  בידו לי ן, י ן לכם רחמים, זהו פשוטו. ומדרשו מי שאמר שדי בנ ינ  ר - אל שדי הריני מ פלל עליכם 

לעולם די יאמר די לצרו י, שלא שקט י מנעורי, צר  לבן, צר  עשו, צר  רחל, צר  דינה, צר  יוסף, צר  שמעון, צר  
לחנו, ואינו נופל ב רגום ]ל רגמו[ ויפטר לכון,  רגומו, יפטרנו מאסיריו, לשון )שמו  כא כו( לחפשי יש - ושלח לכם בנימין 

עד  -ואני  רוח הקודש נזרקה בו, לרבו  יוסף  - אחר זה שמעון  - את אחיכם לשון וישלח, שהרי לשם הם הולכים אצלו 
מ רגמינן ודברו י   -ואת בנימין )טו(  מבנימין  - שכלתי מיוסף ומשמעון  - כאשר שכלתי שובכם אהיה שכול מספק 

בנימין, לפי שאין לקיח  הכסף ולקיח  האדם שוה בלשון ארמי, בדבר הנקח ביד מ ורגם ונסיב, ודבר הנקח בהנהג  
 דברים מ רגמינן ודבר 
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 לפרק מג רמב"ן
אביו בעבור דבר שכם, ולכך לא נראה על דרך הפשט כי לא היה שמעון רצוי  - ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין)יד( 

אמר א  שמעון בני וא  בנימין, כי לא יזכרנו בשמו, וכאשר עזבו במצרים ימים רבים, אילו היה בבי ו לחם לא שלח עדיין 
 א  בנימין וינחהו במצרים 

ה יוסף, אחר, ורש"י כ ב רוח הקדש נצנצה בו לרבו  א  יוסף. ובבראשי  רבה )צב ג( גם כן אמרו ושלח לכם א  אחיכם, ז
 זה שמעון. ונכון הוא. כי נ ן דע ו בע  ה פלה לה פלל ס ם גם על האחר אולי עודנו חי 

ולשון אחר דרשו שם בבראשי  רבה, אמרו רבי יהושע בן לוי פ ר קריא בגליו , ואל שדי י ן לכם רחמים לפני האיש, זה 
ים קו מו( וי ן או ם לרחמים. ושלח לכם א  אחיכם, הקדוש ברוך הוא שנאמר )שמו  טו ג( ה' איש מלחמה, וכ יב ) הל

אלו השבטים, אחר וא  בנימין, זה יהודה ובנימין. ואני כאשר שכל י בחורבן ראשון שכל י בחורבן שני, לא אשכל עוד. זה 
הענין  לשונם ז"ל. והכונה כי יריד  יעקב למצרים ירמוז לגלו ינו ביד אדום כמו שאפרש )ריש פרש  ויחי(, וראה הנביא

מ חל ו וה פלל ס ם לשעה ולדורו . והכ וב זה כפי מדרשם יש לו סוד גדול. כי אמר ואל שדי, במד  הדין, י ן לכם 
 רחמים שלפניו, יעלה א כם ממד  הדין למד  רחמים. והמשכיל יבין 

בנימין, לשון רש"י. ואני עד שובכם אהיה שכול מספק. כאשר שכל י מיוסף ושמעון, שכל י מ - ואני כאשר שכלתי שכלתי
והנכון שהוא אומר, לא  וכלו להוסיף עלי שכול, כי כבר שכל י. י נחם מכל הבא עליו בי רון כאבו על יוסף. וכמוהו 

 וכאשר אבד י אבד י )אס ר ד טז(, כלומר כבר אני אבודה ואם ימי ני לא יוסיף עלי אבדון 
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