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 בראשית פרק לז
ָנַען: ץ כְּ רֶׁ אֶׁ י ָאִביו בְּ גּורֵּ ץ מְּ רֶׁ אֶׁ ב ַיֲעֹקב בְּ דֹות  )א( ַויֵּשֶׁ ה ֹתלְּ לֶׁ )ב( אֵּ

הּוא  ָחיו ַבצֹאן וְּ ת אֶׁ ה אֶׁ ה ָשָנה ָהָיה ֹרעֶׁ רֵּ שְּ ַבע עֶׁ ן שְּ ף בֶׁ ַיֲעֹקב יֹוסֵּ
ת  ף אֶׁ א יֹוסֵּ י ָאִביו ַוָיבֵּ שֵּ ָפה נְּ י ִזלְּ נֵּ ת בְּ אֶׁ ָהה וְּ י ִבלְּ נֵּ ת בְּ ַנַער אֶׁ

ם: ל ֲאִביהֶׁ  ִדָבָתם ָרָעה אֶׁ

 רש"י 
אחר שכתב לך ישובי עשו ותולדותיו  - וישב יעקב וגו')א( 

בדרך קצרה, שלא היו ספונים ]הגונים[ וחשובים לפרש היאך 
נתיישבו וסדר מלחמותיהם איך הורישו את החורים, פירש 

לך ישובי יעקב ותולדותיו בדרך ארוכה כל גלגולי סבתם, לפי 
 להאריך בהם. וכן אתה מוצא שהם חשובים לפני המקום 

בעשרה דורות שמאדם ועד נח, פלוני הוליד פלוני, וכשבא לנח האריך בו. וכן בעשרה דורות שמנח ועד אברהם קצר בהם, 
ומשהגיע אצל אברהם האריך בו. משל למרגלית שנפלה בין החול, אדם ממשמש בחול וכוברו בכברה עד שמוצא את 

הצרורות מידו ונוטל המרגלית. )דבר אחר וישב יעקב הפשתני הזה נכנסו גמליו המרגלית, ומשמצאה הוא משליך את 
טעונים פשתן, הפחמי תמה אנה יכנס כל הפשתן הזה, היה פיקח אחד משיב לו ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את 

מטה )פסוק ב( אלה כולו, כך יעקב ראה כל האלופים הכתובים למעלה, תמה ואמר מי יכול לכבוש את כולן, מה כתיב ל
תולדות יעקב יוסף, דכתיב )עובדיה א יח( והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש, ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה 

אלה של תולדות יעקב, אלה ישוביהם וגלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב. סבה  - אלה תולדות יעקב)ב(  ושורף את כולם(:
על ידי זה נתגלגלו וירדו למצרים. זהו אחר פשוטו של מקרא להיות ]דבר[ דבור על אופניו.  ראשונה יוסף בן שבע עשרה וגו'

ומדרש אגדה דורש, תלה הכתוב תולדות יעקב ביוסף מפני כמה דברים, אחת שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לבן אלא 
זה נשטם וזה נשטם, זה אחיו מבקש להרגו ברחל, ושהיה זיו איקונין של יוסף דומה לו, וכל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף, 

וזה אחיו מבקשים להרגו, וכן הרבה בבראשית רבה )פד ו(. ועוד נדרש בו וישב ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של 
יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלוה אומר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא 

שהיה עושה מעשה נערות, מתקן בשערו ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה  - והוא נער בשלוה בעולם הזה:שמבקשים לישב 
כל רעה שהיה  - את דבתם רעה כלומר ורגיל אצל בני בלהה, לפי שהיו אחיו מבזין אותן והוא מקרבן: - את בני בלהה יפה:

ומזלזלין בבני השפחות לקרותן עבדים, וחשודים על  רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו, שהיו אוכלין אבר מן החי,
העריות. ובשלשתן לקה. על אבר מן החי )לעיל פסוק לא( וישחטו שעיר עזים במכירתו, ולא אכלוהו חי. ועל דבה שספר 

יו עליהם שקורין לאחיהם עבדים, )תהלים קה יז( לעבד נמכר יוסף. ועל העריות שספר עליהם, )להלן לט ז( ותשא אשת אדונ
לשון )שיר ז י(  - דבה כל לשון דבה פרלידי"ץ בלע"ז ]רכילות[ כל מה שהיה יכול לדבר בהם רעה היה מספר: - דבתם וגו':

 דובב שפתי ישנים:

 
 בראשית פרק נ

אֹמר ִאם ָנא  ֹעה לֵּ ית ַפרְּ ל בֵּ ף אֶׁ ר יֹוסֵּ ַדבֵּ ִכיתֹו ַויְּ י בְּ מֵּ רּו יְּ )ד( ַוַיַעבְּ
ם דַ  יכֶׁ ינֵּ עֵּ ן בְּ אֹמר:ָמָצאִתי חֵּ ֹעה לֵּ י ַפרְּ נֵּ ָאזְּ רּו ָנא בְּ )ה( ָאִבי  בְּ

ץ  רֶׁ אֶׁ ר ָכִריִתי ִלי בְּ ִרי ֲאשֶׁ ִקבְּ ת בְּ ה ָאֹנִכי מֵּ אֹמר ִהנֵּ ִביַעִני לֵּ ִהשְּ
ת ָאִבי  ָרה אֶׁ בְּ קְּ אֶׁ ה ָנא וְּ ֱעלֶׁ ַעָתה אֶׁ ִני וְּ רֵּ בְּ ַנַען ָשָמה ִתקְּ כְּ

ָאשּוָבה: ֹבר  וְּ ה ּוקְּ ֹעה ֲעלֵּ ר ַפרְּ ר )ו( ַויֹאמֶׁ ת ָאִביָך ַכֲאשֶׁ אֶׁ
ָך: ִביעֶׁ י  ִהשְּ דֵּ ת ָאִביו ַוַיֲעלּו ִאתֹו ָכל ַעבְּ ֹבר אֶׁ ף ִלקְּ )ז( ַוַיַעל יֹוסֵּ

ָרִים: ץ ִמצְּ רֶׁ י אֶׁ נֵּ ֹכל ִזקְּ יתֹו וְּ י בֵּ נֵּ ֹעה ִזקְּ ף  ַפרְּ ית יֹוסֵּ ֹכל בֵּ )ח( וְּ
ץ גֹ  רֶׁ אֶׁ בּו בְּ ָקָרם ָעזְּ צֹאָנם ּובְּ ית ָאִביו ַרק ַטָפם וְּ ָחיו ּובֵּ אֶׁ ן:וְּ   שֶׁ

ֹאד: ד מְּ ה ָכבֵּ ִהי ַהַמֲחנֶׁ ב ַגם ָפָרִשים ַויְּ כֶׁ   )ט( ַוַיַעל ִעמֹו ַגם רֶׁ
ד  פֵּ דּו ָשם ִמסְּ פְּ ן ַוִיסְּ דֵּ ר ַהַירְּ בֶׁ עֵּ ר בְּ ן ָהָאָטד ֲאשֶׁ )י( ַוָיֹבאּו ַעד ֹגרֶׁ

ַעת ָיִמים: ל ִשבְּ בֶׁ ָאִביו אֵּ ֹאד ַוַיַעש לְּ ד מְּ ָכבֵּ א  ָגדֹול וְּ )יא( ַוַירְּ
ד  ל ָכבֵּ בֶׁ רּו אֵּ ן ָהָאָטד ַויֹאמְּ ֹגרֶׁ ל בְּ בֶׁ ת ָהאֵּ ַנֲעִני אֶׁ ץ ַהכְּ ב ָהָארֶׁ יֹושֵּ

ן: דֵּ ר ַהַירְּ בֶׁ עֵּ ר בְּ ַרִים ֲאשֶׁ ל ִמצְּ ָמּה ָאבֵּ ן ָקָרא שְּ ָרִים ַעל כֵּ ִמצְּ ה לְּ  זֶׁ
ר ִצָּום: ן ַכֲאשֶׁ ָצה  )יב( ַוַיֲעשּו ָבָניו לֹו כֵּ אּו ֹאתֹו ָבָניו ַארְּ )יג( ַוִישְּ

ָרָהם  ר ָקָנה ַאבְּ ָלה ֲאשֶׁ פֵּ ה ַהַמכְּ דֵּ ָעַרת שְּ רּו ֹאתֹו ִבמְּ בְּ ַנַען ַוִיקְּ כְּ
א: רֵּ י ַממְּ נֵּ ֹרן ַהִחִתי ַעל פְּ פְּ ת עֶׁ אֵּ ר מֵּ בֶׁ ה ַלֲאֻחַזת  קֶׁ ת ַהָשדֶׁ   אֶׁ

ֹבר  ָכל ָהֹעִלים ִאתֹו ִלקְּ ָחיו וְּ אֶׁ ָמה הּוא וְּ ַריְּ ף ִמצְּ )יד( ַוָיָשב יֹוסֵּ
י ת ָאִביו ַאֲחרֵּ ת ָאִביו: אֶׁ רֹו אֶׁ ת  ָקבְּ ף ִכי מֵּ י יֹוסֵּ אּו ֲאחֵּ )טו( ַוִירְּ

ת ָכל ָהָרָעה  ב ָיִשיב ָלנּו אֵּ ָהשֵּ ף וְּ נּו יֹוסֵּ מֵּ טְּ רּו לּו ִישְּ ם ַויֹאמְּ ֲאִביהֶׁ
נּו ֹאתֹו: ר ָגַמלְּ ת  ]...[ ֲאשֶׁ ָחיו ָאֹנִכי מֵּ ל אֶׁ ף אֶׁ ר יֹוסֵּ )כד( ַויֹאמֶׁ

ל  ץ ַהזֹאת אֶׁ ם ִמן ָהָארֶׁ כֶׁ תְּ ֱעָלה אֶׁ הֶׁ ם וְּ כֶׁ תְּ ֹקד אֶׁ אֹלִהים ָפֹקד ִיפְּ וֵּ
ַיֲעֹקב: ָחק ּולְּ ִיצְּ ָרָהם לְּ ַאבְּ ַבע לְּ ר ִנשְּ ץ ֲאשֶׁ ף  ָהָארֶׁ ַבע יֹוסֵּ )כה( ַוַישְּ

קֹ  אֹמר ָפֹקד ִיפְּ ל לֵּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ת בְּ ת אֶׁ ם אֶׁ ַהֲעִלתֶׁ ם וְּ כֶׁ תְּ ד ֱאֹלִהים אֶׁ
ה: ֹמַתי ִמזֶׁ טּו ֹאתֹו  ַעצְּ ר ָשִנים ַוַיַחנְּ שֶׁ ָאה ָועֶׁ ן מֵּ ף בֶׁ )כו( ַוָיָמת יֹוסֵּ

ָרִים: ִמצְּ ם ָבָארֹון בְּ  ַוִיישֶׁ

 רש"י 
כפשוטו כמו )שמות כא לג( כי יכרה  - אשר כריתי לי)ה( 

, כמו אשר קניתי. אמר איש. ומדרשו עוד מתיישב על הלשון
רבי עקיבא כשהלכתי לכרכי הים היו קורין למכירה כירה, 

ועוד מדרשו לשון כרי, דגור, שנטל יעקב כל כסף וזהב 
שהביא מבית לבן ועשה אותו כרי, ואמר לעשו טול זה בשביל 

ואם לא בשביל השבועה  - כאשר השביעך)ו(  חלקך במערה:
ר על השבועה, שלא לא הייתי מניחך, אבל ירא לומר עבו

יאמר אם כן עבור על השבועה שנשבעתי לך שלא אגלה על 
לשון הקודש שאני מכיר עודף על שבעים לשון ואתה אינך 

 - גרן האטד)י(  מכיר בו, כדאיתא במסכת סוטה )דף לו ב(:
מוקף אטדין היה. ורבותינו דרשו על שם המאורע שבאו כל 

ן שראו כתרו של מלכי כנען ונשיאי ישמעאל למלחמה, וכיו
יוסף תלוי בארונו של יעקב, עמדו כולן ותלו בו כתריהם, 

כאשר )יב(  והקיפוהו כתרים כגורן המוקף סייג של קוצים:
ולא בני בניו,  - וישאו אתו בניו)יג(  מהו אשר צום: - צום

שכך צום אל ישאו מטתי, לא איש מצרי, ולא אחד מבניכם 
ם מקום, שלשה שהם מבנות כנען, אלא אתם, וקבע לה

למזרח וכן לארבע רוחות, וכסדרן למסע מחנה של דגלים 
נקבעו כאן. לוי לא ישא שהוא עתיד לשאת את הארון, ויוסף 

לא ישא שהוא מלך, מנשה ואפרים יהיו תחתיהם, וזהו 
)במדבר ב ב( איש על דגלו באותות, באות שמסר להם 

 - הוא ואחיו וכל העלים אתו)יד(  אביהם לישא מטתו:
בחזרתן כאן הקדים אחיו למצרים העולים אתו, ובהליכתן 
הקדים מצרים לאחיו, שנאמר )לעיל פסוק ז( ויעלו אתו כל 

 ]המשך רש"י <<<[  עבדי פרעה וגו' ואחר כך )שם ח( כל בית יוסף 
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 נ ]המשך[י לבראשית פרק "רש
ויראו אחי יוסף כי מת  )טו( ואחיו, אלא לפי שראו הכבוד שעשו מלכי כנען שתלו כתריהם בארונו של יעקב נהגו בהם כבוד:

מהו ויראו, הכירו במיתתו אצל יוסף, שהיו רגילים לסעוד עמו על שולחנו של יוסף והיה מקרבן בשביל כבוד אביו,  - הםאבי
שמא ישטמנו. לו מתחלק לענינים הרבה, יש לו משמש בלשון בקשה ולשון הלואי, כגון  - לו ישטמנו ומשמת יעקב לא קרבן:

מעני, )יהושע ז ז( ולו הואלנו, )במדבר יד ב( לו מתנו. ויש לו משמש בלשון אם )לעיל ל לד( לו יהי כדבריך, )שם כג יג( לו ש
ואולי, כגון )דברים לב כט( לו חכמו, )ישעיה מח יח( לו הקשבת למצותי, )שמואל ב' יח יב( ולו אנכי שוקל על כפי. ויש לו 

לעיל כד לט( אולי לא תלך האשה אחרי משמש בלשון שמא לו ישטמנו, ואין לו עוד דומה במקרא, והוא לשון אולי, כמו )
לשון שמא הוא, ויש אולי לשון בקשה כגון )שמואל ב' טז יב( אולי יראה ה' בעניי, )יהושע יד יב( אולי ישיב ה' אותי, הרי הוא 

 כמו, )לעיל ל לד( לו יהי כדבריך, ויש אולי לשון אם, )לעיל יח כד( אולי יש חמשים צדיקים:
 
 
 

 נשא פרשה יד סימן ה –במדבר רבה 
יעקב ויוסף שניהם היו צדיקים גמורים ושניהם היו דומים זה לזה אתייא כההיא דאמר ר' שמואל בר נחמני )בראשית לז( 

אלה תולדות יעקב יוסף, לא היה צריך קרייה למימר אלא אלה תולדות יעקב ראובן, למה נאמר אלה תולדות יעקב יוסף 
בכל דבר מה יעקב נולד מהול אף יוסף נולד מהול מה זה היתה אמו עקרה אף זה היתה אמו  ללמדך שהיה יוסף דומה לאביו

עקרה, מה זה נתקשית אמו מצער עיבורה אף זה נתקשית אמו בשעת הלידה, מה זה ילדה אמו שנים אף זה ילדה אמו 
כן זה רועה וזה רועה, זה נשטם  שנים, מה זה אחיו מבקש להרגו אף זה אחיו מבקשים להרגו, זה אחיו שונא אותו וזה גם

מ( כי גנב גנבתי וגו' זה נתברך בי' לא( גנובתי יום וגנובתי לילה וזה נגנב שתי פעמים )שם וזה נשטם, זה נגנב ב' פעמים )שם 
אשה בחוצה ברכות וזה נתברך בי' ברכות זה יוצא חוצה לארץ וזה יצא חוצה לארץ זה נשא אשה בחוצה לארץ וזה נשא 

לארץ זה הוליד בנים בחוצה לארץ וזה הוליד בנים בחוצה לארץ זה לוו אותו מלאכים וזה לוו אותו מלאכים זה נתגדל ע"י 
חלום וזה נתגדל על ידי חלום זה נתברך בית חמיו בשבילו וזה נתברך בית חמיו בשבילו זה ירד למצרים וזה ירד למצרים זה 

זה השביע בנו וזה השביע אחיו זה מת במצרים וזה מת במצרים זה נחנט וזה נחנט זה עלו כלה את הרעב וזה כלה את הרעב 
עצמותיו וזה עלו עצמותיו הא לפי שהיה יוסף דומה לאביו לכך נאמר אלה תולדות יעקב יוסף ולכך נאמר שניהם מלאים וגו' 

ת שהיא חשובה מן יד השמאל, עשרה זהב על יעקב ויוסף, כף אחת כנגד כף ימינו ששם על ראש אפרים ולמה קרי ליה אח
מח( וישלח ישראל את ימינו עד והוא הצעיר, מלאה קטרת שראה יעקב דבר זה ברוח הקודש  כנגד י' תיבות שיש מן )שם

שראוי היה אפרים שיניח ימינו על ראשו וכה"א שכל את ידיו כי מנשה הבכור השכילו ידיו לרוח הקדש כמה דתימא 
( משכיל לאיתן האזרחי, פר אחד בן בקר כנגד אברהם כו' שנא' )בראשית יח( ואל הבקר רץ אברהם, איל אחד )תהלים פט

ל( והכשבים  כב( ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו, כבש אחד כנגד יעקב דכתיב ביה )שם כנגד יצחק שכתוב בו )שם
 ...הפריד יעקב
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