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 זבראשית פרק ל
ה ָשָנה)א(  רֵּ שְּ ַבע עֶׁ ן שְּ ף בֶׁ דֹות ַיֲעֹקב יֹוסֵּ ה ֹתלְּ לֶׁ ָנַען: )ב( אֵּ ץ כְּ רֶׁ אֶׁ י ָאִביו בְּ גּורֵּ ץ מְּ רֶׁ אֶׁ ב ַיֲעֹקב בְּ ת  ַויֵּשֶׁ ה אֶׁ ָהָיה ֹרעֶׁ

ת ִדבָ  ף אֶׁ א יֹוסֵּ י ָאִביו ַוָיבֵּ שֵּ ָפה נְּ י ִזלְּ נֵּ ת בְּ אֶׁ ָהה וְּ י ִבלְּ נֵּ ת בְּ הּוא ַנַער אֶׁ ָחיו ַבצֹאן וְּ ם: אֶׁ ל ֲאִביהֶׁ  ָתם ָרָעה אֶׁ
אּו אֶׁ  ת ַפִסים: )ד( ַוִירְּ ֹתנֶׁ ָעָשה לֹו כְּ ֻקִנים הּוא לֹו וְּ ן זְּ ף ִמָכל ָבָניו ִכי בֶׁ ת יֹוסֵּ ל ָאַהב אֶׁ ָראֵּ ִישְּ ָחיו ִכי ֹאתֹו ָאַהב )ג( וְּ

ָשֹלם: רֹו לְּ לּו ַדבְּ לֹא ָיכְּ אּו ֹאתֹו וְּ נְּ ָחיו ַוִישְּ ם ִמָכל אֶׁ  ֲאִביהֶׁ
 

 רש"י
ש  .'וישב יעקב וגו )א( ָפרֵּ פּוִנים ַוֲחשּוִבים לְּ לֹא ָהיּו סְּ ָצָרה, שֶׁ ְך קְּ רֶׁ דֶׁ דֹוָתיו בְּ תֹולְּ ָשו וְּ י עֵּ ָך ִיּׁשּובֵּ ָכַתב לְּ ַאַחר שֶׁ

ת ַהֹחִר  יְך הֹוִרישּו אֶׁ ם אֵּ יהֶׁ ֲחמֹותֵּ ר ִמלְּ דֶׁ סֵּ בּו וְּ ַיּׁשְּ יַאְך ִנתְּ ְך ֲאֻרָכה ָכל הֵּ רֶׁ דֶׁ דֹוָתיו בְּ תֹולְּ י ַיֲעֹקב וְּ ש ָלְך ִיּׁשּובֵּ רֵּ י, פֵּ
מֵּ  י' דֹורֹות שֶׁ א בְּ ן ַאָתה מֹוצֵּ כֵּ ם, וְּ ַהֲאִריְך ָבהֶׁ י ַהָמקֹום לְּ נֵּ ם ֲחשּוִבים ִלפְּ הֵּ ִפי שֶׁ י ִסָבָתם, לְּ גּולֵּ ַעד ֹנַח ִגלְּ ָאָדם וְּ

בָ  שֶׁ לֹוִני, ּוכְּ לֹוִני הֹוִליד פְּ ל פְּ צֶׁ ִהִגיַע אֵּ ם, ּוִמּׁשֶׁ ר ָבהֶׁ ָרָהם ִקצֵּ ַעד ַאבְּ ִמֹנַח וְּ י' דֹורֹות שֶׁ ן בְּ כֵּ ֱאִריְך בֹו, וְּ ֹנַח הֶׁ א לְּ
ָבָרה ַעד רֹו ִבכְּ כֹובְּ ש ַבחֹול וְּ מֵּ ַמשְּ ין ַהחֹול, ָאָדם מְּ ָלה בֵּ ָנפְּ ָגִלית שֶׁ ַמרְּ ֱאִריְך בֹו. ָמָשל לְּ ָרָהם הֶׁ ת  ַאבְּ א אֶׁ מֹוצֵּ שֶׁ

ָגִלית. ָד"ַא ַהמַ  ל ַהַמרְּ נֹוטֵּ רֹורֹות ִמָידֹו וְּ ת ַהצְּ ִליְך אֶׁ ָצָאּה הּוא ַמשְּ מְּ ָגִלית, ּוִמּׁשֶׁ סּו  ,וישב יעקב רְּ נְּ ה ִנכְּ ָתִני ַהזֶׁ ַהִפשְּ
חָ  ַח אֶׁ ה? ָהָיה ִפקֵּ ָתן ַהזֶׁ ס ָכל ַהִפשְּ ָחִמי ָתַמּה ָאָנה ִיָכנֵּ ָתן, ַהפֶׁ עּוִנים ִפשְּ ַמָליו טְּ א גְּ ָחד יֹוצֵּ ִשיב לֹו ִנצֹוץ אֶׁ ד מֵּ

ָאמַ  ָלה, ָתַמּה וְּ ַמעְּ תּוִבים לְּ ת ָכל ָהַאלּוִפים ַהכְּ ת ֻכלֹו, ָכְך ַיֲעֹקב ָרָאה אֶׁ ף אֶׁ ּׂשֹורֵּ ָך שֶׁ לְּ ֹבש ִמַמפּוַח שֶׁ ר ִמי ָיכֹול ִלכְּ
ף, ִד  דֹות ַיֲעֹקב יֹוסֵּ ה תֹולְּ לֶׁ ַמָטה, אֵּ ִתיב לְּ ת ֻכָלן? ַמה כְּ ָשו אֶׁ ית עֵּ ָהָבה ּובֵּ ף לֶׁ ית יֹוסֵּ ש ּובֵּ ית ַיֲעֹקב אֵּ ָהָיה בֵּ ִתיב וְּ כְּ

ַקש )עובדיה א'(  ת ֻכָלם –לְּ ף אֶׁ שֹורֵּ ה וְּ ַכלֶׁ מְּ ף שֶׁ א ִמיֹוסֵּ דֹות  .אלה תולדות יעקב )ב( :ִנצֹוץ יֹוצֵּ ל תֹולְּ ה שֶׁ לֶׁ אֵּ וְּ
ם ַעד שֶׁ  יהֶׁ גּולֵּ ִגלְּ ם וְּ יהֶׁ לּו ִיּׁשּובֵּ לּו ַיֲעֹקב, אֵּ גְּ ַגלְּ ה ִנתְּ י זֶׁ דֵּ ר, ַעל יְּ גֹומֵּ ן י"ז וְּ ף בֶׁ ַלל ִיּׁשּוב, ִסָבה ִראשֹוָנה יֹוסֵּ ָבאּו ִלכְּ

ש ָת  ָניו. ּוִמ"ַא דֹורֵּ יֹות ָדָבר ָדבּור ַעל ָאפְּ ָרא ִלהְּ ל ִמקְּ שּוטֹו שֶׁ הּו ַאַחר ִיּׁשּוב פְּ ַרִים, זֶׁ ִמצְּ דּו לְּ ָירְּ ָלה ַהָכתּוב וְּ
דֹות ַיֲעקֹ  ָהָיה זִ תֹולְּ שֶׁ ל, וְּ ָרחֵּ ָלא בְּ ל ָלָבן אֶׁ צֶׁ ל ַיֲעֹקב לֹא ָעַבד אֵּ מֹו שֶׁ ָכל ַעצְּ ָבִרים, ַאַחת, שֶׁ י ַכָמה דְּ נֵּ ף ִמפְּ יֹוסֵּ יו ב בְּ

בַ  ה ָאִחיו מְּ ַטם, זֶׁ ה ִנשְּ זֶׁ ַטם וְּ ה ִנשְּ ף: זֶׁ יֹוסֵּ ַרע לְּ ַיֲעֹקב אֵּ ַרע לְּ אֵּ ָכל ַמה ּׁשֶׁ ה לֹו, וְּ ף דֹומֶׁ ל יֹוסֵּ גֹו קֵּ ִאיקֹוִנין שֶׁ ָהרְּ ש לְּ
ָרש בֹו עֹוד ִנדְּ "ַר. וְּ ה ִבבְּ בֵּ ן ַהרְּ כֵּ גֹו, וְּ ָהרְּ ִשים לְּ ַבקְּ ָחיו מְּ ה אֶׁ זֶׁ ל  ,וישב וְּ זֹו שֶׁ ָוה, ָקַפץ ָעָליו ָרגְּ ַשלְּ ב בְּ ישֵּ ש ַיֲעֹקב לֵּ ִבקֵּ

ף  ָוה, ָאַמר ַהָקָב"ה לֹא ַדָין ַלַצִד  –יֹוסֵּ ַשלְּ ב בְּ ישֵּ ִשים לֵּ ַבקְּ ָלא ַצִדיִקים מְּ ם ָלעֹוָלם ַהָבא, אֶׁ ֻתָקן ָלהֶׁ מְּ יִקים ַמה ּׁשֶׁ
ה ָוה ָבעֹוָלם ַהזֶׁ ַשלְּ ב בְּ ישֵּ ִשים לֵּ ַבקְּ מְּ יָניו,  .והוא נער :שֶׁ עֵּ ש בְּ מֵּ ַמשְּ ָערֹו, מְּ ן ִבשְּ ַתקֵּ ה ַנֲערּות, מְּ ה ַמֲעשֵּ ָהָיה עֹושֶׁ שֶׁ

ה ה ָיפֶׁ אֶׁ יֶׁה ִנרְּ ִיהְּ י שֶׁ דֵּ הּוא  .את בני בלהה :כְּ ַבִזין אֹוָתן וְּ ָחיו מְּ ָהיּו אֶׁ ִפי שֶׁ ָהה, לְּ י ִבלְּ נֵּ ל בְּ צֶׁ ָרִגיל אֵּ לֹוַמר וְּ כְּ
ָבן ָקרְּ ר ִמן ַהַחי,  .את דבתם רעה:מְּ בֶׁ ִלין אֵּ ָהיּו אֹוכְּ ָאִביו, שֶׁ ָאה ָהָיה ַמִגיד לְּ י לֵּ נֵּ ָחיו בְּ אֶׁ ה בְּ ָהָיה רֹואֶׁ ָכל ָרָעה שֶׁ

ָפחֹות י ַהּׁשְּ נֵּ ִלין ִבבְּ זְּ ַזלְּ ִעיר ִעִזים  ּומְּ ֲחטּו שְּ ָתן ָלָקה: ַוִישְּ ָלשְּ רֹוָתן ֲעָבִדים, ַוֲחשּוִדים ַעל ָהֲעָריֹות, ּוִבשְּ ִלקְּ
ם ֲעָבִדים  יהֶׁ קֹוִרין ַלֲאחֵּ ם שֶׁ יהֶׁ ר ֲעלֵּ ִספֵּ ַעל ִדָבה שֶׁ לֹא ֲאָכלּוהּו ַחי, וְּ ִכיָרתֹו וְּ ַעל ֲעָריֹות  –ִבמְּ ף", וְּ ַכר יֹוסֵּ ד ִנמְּ בֶׁ עֶׁ "לְּ

ִס  גֹושֶׁ ת ֲאֹדָניו וְּ שֶׁ ם, ַוִתָּׂשא אֵּ יהֶׁ ר ֲעלֵּ ם  .דבתם :פֵּ ר ָבהֶׁ ַדבֵּ ָהָיה ָיכֹול לְּ ַלַעז, ָכל ַמה ּׁשֶׁ שֹון ִדָבה פרלדי"ץ בְּ ָכל לְּ
ר ַספֵּ ִנים )שיר ז .דבה :ָרָעה, ָהָיה מְּ שֵּ י יְּ תֵּ ב ִשפְּ שֹון דֹובֵּ נָ  .בן זקנים (: )ג(לְּ ת ִזקְּ עֵּ נֹוַלד לֹו לְּ ם שֶׁ גֵּ לֹוס ִתרְּ קְּ ֻאנְּ תֹו. וְּ

ּה  ה לֹו –ַבר ַחִכים הּוא לֵּ לֹו דֹומֶׁ ָהָיה ִזיו ִאיקֹוִנין שֶׁ ר ָמַסר לֹו. ָד"ַא, שֶׁ בֶׁ ם ָועֵּ ָלַמד ִמּׁשֵּ שֹון  .פסים :ָכל ַמה ּׁשֶׁ לְּ
נ ַאמְּ ָתָמר וְּ ת ַהַפִסים דְּ ֹתנֶׁ מֹו כְּ ת, ּוכְּ לֶׁ כֵּ ַפס ּותְּ מֹו ַכרְּ יָלת, כְּ ִלי מֵּ פֹוִטיַפר כְּ ַכר לְּ ִנמְּ ֹון, ּוִמ"ַא ַע"שֵּ ָצרֹוָתיו, שֶׁ

ָיִנים ַלִמדְּ אִלים וְּ עֵּ מְּ ַלִישְּ ַלסֹוֲחִרים וְּ רּו ַאַחת  .ולא יכלו דברו לשלום : )ד(וְּ לֹא ִדבְּ ָחם, שֶׁ נּו ִשבְּ נּוָתם ָלַמדְּ ִמתֹוְך גְּ
ב ַאַחת ַבלֵּ ה וְּ ר ִעמֹו .דברו :ַבפֶׁ ַדבֵּ  :לְּ
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 רמב"ן 
כי אמר שאלופי עשו ישבו בארץ אחוזתם, כלומר הארץ שלקחו  - וישב יעקב בארץ מגורי אביו)א( טעם 

להם לאחוזת עולם, אבל יעקב ישב גר כאביו בארץ לא להם אלא לכנען. והכונה להגיד כי הם בוחרים לגור 
שו, כי ביעקב לבדו בארץ הנבחרת, ושנתקיים בהם כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם )לעיל טו יג(, ולא בע

ואלה של תולדות יעקב, אלה ישוביהן וגלגוליהן עד שבאו לכלל  - אלה תולדות יעקב)ב(  יקרא להם זרע:
ישוב. סיבה ראשונה יוסף בן שבע עשרה שנה, על ידי זה נתגלגלו וירדו, זהו ישוב פשוטו של מקרא להיות 

יהיה על הישוב. ורבי אברהם אמר, אלה דבר דבור על אופניו, לשון רש"י. ואין לשון "לתולדות" ש
המאורעות שאירעו לו והקורות שבאו עליו, כטעם מה ילד יום. ואין אדם מוליד קורותיו, רק לימים 

והנכון בעיני כי אלה תולדות יעקב, יוסף  מיוחסים שיולידום. ואולי יאמר, אלה תולדות הימים של יעקב:
מותם, שכבר הזכירם למעלה, אבל אמר אלה תולדות יעקב, ואחיו אשר יזכיר, ואחז הכתוב דרך קצרה בש

יוסף ואחיו, אשר אירע להם ככה. ואפשר גם כן שירמוז "אלה" את כל הנזכרים בספר הזה, שבעים נפש 
ירדו אבותיך מצרימה, כי כאשר הזכיר "באלה תולדות עשו" בנים ובני בנים מלכים ואלופים כל אשר היו 

 בתולדות יעקב בניו ובני בניו וכל זרעו, רק יזכיר בהם הפרטים בתולדותם: בהם עד זמן התורה, כן ימנה
כלומר  -שהיה עושה מעשה נערות, ממשמש בעיניו ומתקן בשערו. את בני בלהה  - והוא נער את בני בלהה

כל רעה שהיה רואה באחיו  -ורגיל את בני בלהה לפי שהיו אחיו מבזין אותן והוא מקרבן. את דבתם רעה 
לאה היה מגיד לאביו, לשון רש"י. ואם כן למה לא הצילוהו בני השפחות, והוא אוהב אותם ומקרבן בני 

ומגיד לאביו על האחים בבזיונם. ואם נאמר שייראו מן האחים, והנה הם ד', וראובן עמהם, ויוסף עצמו, 
ימו במכירתו. ותגבר ידם עליהם, ואף כי לא יבאו עמהם במלחמה. ועוד, כי נראה בכתוב כי כולם הסכ

והנכון בעיני כי זה הכתוב שב לבאר  אבל לדעת רבותינו בבראשית רבה )פד ז( על כולם היה מוציא הדבה:
מה שהזכיר, ושיעורו, יוסף, והוא נער בן שבע עשרה שנה היה רועה בצאן את אחיו, את בני בלהה ואת בני 

שניהם איש חלומו בלילה אחד איש כפתרון זלפה נשי אביו, ודומה לו בסדר הזה )להלן מ ה( ויחלמו חלום 
חלומו, המשקה והאופה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסוהר, שב לפרש מלת "שניהם" אשר 

הזכיר, ושיעורו, ויחלמו חלום שניהם המשקה והאופה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסוהר איש 
עמו, ומשפטו והוא נער והוא את בני בלהה ואת או שיהיה "והוא" מושך אחר  כפתרון חלומו, וכן רבים:

בני זלפה נשי אביו, יאמר כי הוא נער, והוא עם בני בלהה ועם בני זלפה נשי אביו תמיד, לא יפרד מהם 
בעבור נערותו, כי להם צוה אביהם שישמרוהו וישרתוהו, לא לבני הגבירות, והוא מביא מהם דבה רעה אל 

ה האחים. ואחר כן אמר כי אביו אהבו, ויראו אחיו האחרים כי אותו אביהם, ולכן ישנאוהו אלה הארבע
אהב אביהם יותר מכולם ויקנאו בו וישנאוהו, נמצא שנוא מכולם, בני הגבירות יקנאו בו למה יאהב אותו 

מהם והם בני גבירה כמוהו, ובני השפחות אשר לא יקנאו בזה למעלתו עליהם, ישנאו בו בעבור היותו 
להפליג, כי כל דבה רעה היא. ועל דעת רש"י )במדבר יד לו(  -אביהם. וטעם דבתם רעה מביא דבתם אל 

 יתכן שתהיה דבה טובה. "ומביא דבה" הוא אשר יראה יגיד, אבל "מוציא דבה" הוא כסיל האומר שקר:
, ועל דרך הפשט איננו קשה שיקראנו נער והוא בן שבע עשרה שנה, כי בעבור היותו קטן מכולם יקראנו כן

לומר כי לא היה מתחזק כאחיו ויצטרך להיותו עם בני בלהה וזלפה מפני נערותו. וכתיב ברחבעם בן 
שלמה )דהי"ב יג ז( ורחבעם היה נער ורך לבב ולא התחזק לפניהם, והוא בן ארבעים ואחת שנה במלכו, וכן 

 ר פעמים רבים:השלום לנער לאבשלום )ש"ב יח לב(. ובנימן ברדתו למצרים גדול ממנו ויקראנו נע
ואונקלוס תרגם והוא נער והוא מרבי עם בני בלהה. יאמר, כי מיום היותו נער הוא עמהם, הם גדלוהו כאב 

והם ישרתוהו. גם נכון הוא, ועל הדרך שפירשתי, כי הכתוב יספר כי מאלה יביא הדבה ולבני הגבירות 
אותם הכתוב שפחות רק בהיותם עם כי נשיו היו שלקחם לנשים, ולא יקרא  - נשי אביווטעם  בקנאתם:

רחל ולאה שהן גבירות להן. וכן וישם את השפחות ואת ילדיהן )לעיל לג ב(, לומר כי בעבור היותן שפחות 
לרחל וללאה שם אותן לפניהן. וכן וישכב את בלהה פלגש אביו )לעיל לה כב(, שאילו היתה גברת לא יעשה 

כי בן זקונים הוא )ג(  חות ופילגשים, ועתה מתו ולקחן לנשים:כן. ויתכן כי בחיי רחל ולאה יקרא אותן שפ
שנולד לו בעת זקנתו. ואונקלוס תרגם ארי בר חכים הוא ליה, שכל מה שלמד משם ועבר מסר לו. דבר  - לו

אחר שהיה זיו איקונין שלו דומה לו, לשון רש"י. וכן אמר רבי אברהם כי בן זקונים שהולידו לזקוניו, 
ואיננו נכון בעיני, כי הכתוב אמר  ואחת שנה, וגם אחיו בנימין קראו ילד זקונים קטן: והוא בן תשעים

שאהב את יוסף מכל בניו בעבור שהוא בן זקונים, וגם כל בניו נולדו לו בזקוניו, והנה יששכר וזבולון אינם 
טנים להיות והנראה בעיני כי מנהג הזקנים שיקחו אחד מבניהם הק גדולים מיוסף רק כשנה או שנתים:

עמו לשרתו, והוא נשען על ידו תמיד לא יפרד ממנו, והוא נקרא לו בן זקוניו בעבור שישרתו לזקוניו, והנה 
ואונקלוס  לקח יעקב את יוסף לדבר הזה והיה עמו תמיד, ועל כן לא ילך עם הצאן ברעותם במקום רחוק:

מו כטעם זקנים. ותרגם בילד זקונים, שאמר "בר חכים" ירצה לומר שהיה בן דעת וחכם בעיני אביו, וטע
בר סבתין, כי לא אמר הכתוב בכאן "כי בן זקונים היה", אבל אמר "הוא לו", שהיה כן בעיניו. וזאת 

כונתם באמרם )ב"ר פד ח( כל מה שלמד משם ועבר מסר לו, לומר שמסר לו חכמות וסתרי תורה ומצאו 
 משכיל ובעל סוד בהם כאלו היה זקן ורב ימים:


