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יוסף ואחיו

בראשית פרק לז

ֹאמר ל
יה ַו ֶ
י ר ִֹעי ִ ְ ֶכ ְל ָכה וְ ֶא ְ ָל ֲח ָ ֲא ֵל ֶ
ח ָ
יס ֲהלא ֶ
ֹאמר יִ ְ ָר ֵאל ֶאל ֵ
)יג( ַו ֶ
ַה ִ ֵבנִ י ָ) ָבר ַו ִ ְ ָל ֵחה*
י וְ ֶאת ְל ַה'ֹא& ו ֲ
ח ָ
ֹאמר ל ֶל ְ נָא ְר ֵאה ֶאת ְל ֶ
ִה"ֵנִ י) :יד( ַו ֶ
/לה* ָה ִאי ֵלאמֹר
ֵמ ֵע ֶמק ֶח ְבר& ַו ָ בֹא ְ ֶכ ָמה) :טו( ַו ִ ְמ ָצ ֵאה* ִאי וְ ִה"ֵה ת ֶֹעה ַ ֶָ .דה ַו ִ ְ ֵ
ֹאמר
ידה "ָא ִלי ֵאיפֹה ֵה ר ִֹעי) :יז( ַו ֶ
חי /נ ִֹכי ְמ ַב ֵַ 0הָ ִ3
ֹאמר ֶאת ַ
ַמה ְַ 1ב ֵ) :0טז( ַו ֶ
חר ֶא ָחיו ַו ִ ְמ ָצ ֵא ְ ד ָֹת&:
יס ַ
ֵל ְ ֵ
ֵל ָכה ) ָֹתיְ נָה ַו ֶ
ָסע* ִמֶ5ה ִ6י ָ ַמ ְע ִ1י א ְֹמ ִרי נ ְ
ָה ִאי נ ְ
ַ6ל* אֹת ַל ֲה ִמית:
יה ַו ִ ְתנ ְ
*ב ֶט ֶר יִ ְק ַרב ֲא ֵל ֶ
)יח( ַו ִ ְרא* אֹת ֵמ ָרחֹק ְ
רשב"ם
)יז( בדת&  7לפי הפשט ש
העיר ,וג בשופטי היא
נזכרת:

רש"י
)יג( הנני  7לשו& ענוה וזריזות ,נזדרז למצות אביו ,וא על פי שהיה
יודע באחיו ששונאי& אותו) :יד( מעמק חברון  7והלא חברו& בהר,
שנאמר )במדבר יג כב( ויעלו בנגב ויבא עד חברו& ,אלא מעצה עמוקה
של ]אותו[ צדיק הקבור בחברו& ,לקיי מה שנאמר לאברה בי&
הבתרי )לעיל טו יג( כי גר יהיה זרע :ויבא שכמה  7מקו מוכ& לפורענות ,ש קלקלו השבטי ,ש
ענו את דינה ,ש נחלקה מלכות בית דוד ,שנאמר )מ"א י"ב א( ויל רחבע שכמה וגו') :טו( וימצאהו
איש  7זה גבריאל ]שנאמר )דניאל ט כא( והאיש גבריאל[) :יז( נסעו מזה  7הסיעו עצמ& מ& האחוה :נלכה
דתינה  7לבקש ל נכלי דתות שימיתו בה .ולפי פשוטו ש מקו הוא ,ואי& מקרא יוצא מדי פשוטו:
)יח( ויתנכלו  7נתמלאו נכלי וערמומיות :אתו  7כמו אתו ,עמו ,כלומר אליו:

Rembrandt, Joseph divested of his multicoloured
coat (Drawing, c. 1665).
Rijksprentenkabinet, Amsterdam.

רמב"ן
)יז( נסעו מזה  7הסיעו עצמ& מ& האחוה .נלכה
דותינה ,לבקש ל נכלי דתות שימיתו בה .ולפי
פשוטו ש מקו הוא ,ואי& מקרא יוצא מידי
פשוטו ,לשו& ר' שלמה .ואי& הכונה לרבותינו
שיפרש לו האיש נסעו מזה מ& האחוה והלכו
לעורר עלי דיני& ותרעומות ,שא כ& היה נמנע
ללכת ולא היה מסכ& בעצמו .אבל הכונה לה כי
האיש גבריאל אשר הגיד לו הגיד אמת ,ואמר
לשו& משמש לשני פני ,ושניה אמת ,והוא לא
הבי& הנסתר בו ,והל אחר הנגלה ממנו ,ויל
אחר אחיו וימצא בדות& כאשר אמר לו .ודרשו
זה ,מפני שהאיש הזה הוא מלא וא כ& יודע
הוא אנה ה ,ולמה לא אמר הנ בדות& ,ואמר
כמסתפק ששמע מה שילכו ש ואינו יודע אנה
ה עתה ,ולכ& יעשו מדרש במאמרו:
כי שמעתי אומרי  7שמעתי אות שהיו אומרי
נלכה דותינה ,וכ& רבקה שומעת )לעיל כז ה( היתה
שומעת .ויתכ& שיאמר ,נסעו הרועי מזה ,כי
שמעתי אנשי אומרי נלכה דותינה ,אולי ה
אחי ,דיבר עמו כמסתיר פני מ& העני&:
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Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by

Dr. Bernard & Robin Cohen, Milwaukee
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts,
or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for the free 14-day trial of Rabbi
Brovender's fully interactive, online Yeshiva.

