
 
 נחמה כ אהל"יהב

 חיים ברובנדרהרב 
rcb@atid.org 

 
 

 ע" תשויגשפרשת 

 

 
www.atid.org 

    
 בראשית פרק מד 

 ָנא ְיַדֶ�ר ֲאדִֹני ִ�י ַו
ֹאֶמר ְיה�ָדה ֵאָליו ַוִ
ַ��) יח(
�ָ� ִ#י ְ�ַעְבֶ�ָ� !ְ"ָ� ִיַחר ְו!ל ֲאדִֹני ְ� ְזֵני ָדָבר ַעְבְ
 ֵלאמֹר ֲעָבָדיו ֶאת ָ�!ל ֲאדִֹני) יט( :הְ#ַפְרעֹ ָכמ$ָ�
 ָלנ� ֶי� ֲאדִֹני ֶאל ַו+ֹאֶמר) כ( : ח א$  ב ָלֶכ* ֲהֵי�
ִני* ְוֶיֶלד ָזֵק,  ב  ְלַב�$ ה�א ַוִ
ָ�ֵתר ֵמת ְו ִחיו ָקָט, ְזק.

 ה$ִרד.ה� ֲעָבֶדיָ� ֶאל ַו0ֹאֶמר) כא( :ֲאֵהב$ ְו ִביו ְלִא/$
 לֹא ֲאדִֹני ֶאל ַו+ֹאֶמר) כב( :ָעָליו ֵעיִני 1ִיָמהְו  ֵאָלי
  :ָוֵמת  ִביו ֶאת ְוָעַזב  ִביו ֶאת ַלֲעזֹב ַהַ+ַער י�ַכל

 ַה3ָטֹ, ֲאִחיֶכ* ֵיֵרד לֹא ִא* ֲעָבֶדיָ� ֶאל ַו0ֹאֶמר) כג(
 ָעִלינ� ִ#י ַוְיִהי) כד( :ָ"ָני ִלְרא$ת תִֹספ�, לֹא ִא0ְֶכ*

 ַו
ֹאֶמר) כה( :ֲאדִֹני ִ�ְבֵרי ֵאת ל$ ַוַ+ֶ�ד  ִבי ַעְבְ�ָ� ֶאל
ב�  ִבינ�  לֹא ַו+ֹאֶמר) כו( :אֶֹכל ְמַעט ָלנ� ִ�ְבר� �.
 לֹא ִ#י ְוָיַרְדנ� ִא0ָנ� ַה3ָטֹ,  ִחינ� ֵי� ִא* ָלֶרֶדת נ�ַכל
 :0ָנ�ִא ֵאיֶנ+� ַה3ָטֹ, ְו ִחינ� ָהִאי� ְ"ֵני ִלְרא$ת נ�ַכל

 ְ�ַנִי* ִ#י ְיַדְע0ֶ* !0ֶ* ֵאֵלינ�  ִבי ַעְבְ�ָ� ַו
ֹאֶמר) כז(
 !ְ� ָואַֹמר ֵמִא0ִי ָהֶאָחד ַוֵ
ֵצא) כח( :ִא0ִ�ְי 5ִי ָיְלָדה
 ַ�* �ְלַקְח0ֶ*) כט( :ֵהָ+ה ַעד ְרִאיִתיו ְולֹא טָֹר7 ָטר7ֹ
 1ֵיָבִתי ֶאת ְד0ֶ*ְוה$ַר  ס$, ְוָקָרה� ָ"ַני ֵמִע* ֶזה ֶאת

 ְוַהַ+ַער  ִבי ַעְבְ�ָ� ֶאל ְ#בִֹאי ְוַע0ָה) ל( :ְ�אָֹלה ְ�ָרָעה
 ְוָהָיה) לא( :ְבַנְפ�$ ְק��ָרה ְוַנְפ�$ ִא0ָנ� ֵאיֶנ+�

 1ֵיַבת ֶאת ֲעָבֶדיָ� ְוה$ִריד� ָוֵמת ַהַ+ַער ֵאי, ִ#י ִ#ְרא$ת$
�ָ� ֶאת ָעַרב ַעְבְ�ָ� ִ#י) לב( :ְ�אָֹלה ,ְ�ָיג$  ִבינ� ַעְבְ
 ֵאֶליָ� ֲאִביֶא+� לֹא ִא* ֵלאמֹר  ִבי ֵמִע* ַהַ+ַער

 ַעְבְ�ָ� ָנא ֵיֶ�ב ְוַע0ָה) לג( :ַהָ
ִמי* ָ#ל ְל ִבי ְוָחָטאִתי
 ִ#י) לד( :ֶאָחיו ִע* ַיַעל ְוַהַ+ַער ַלאדִֹני ֶעֶבד ַהַ+ַער 0ַַחת
 ָבָרע ֶאְרֶאה ֶ", ִא0ִי ֵאיֶנ+� ְוַהַ+ַער  ִבי ֶאל ֶאֱעֶלה ֵאיְ�
 : ִבי ֶאת ִיְמָצא ֲאֶ�ר

 י"רש
 דברי יכנסו 9 אדני באזני דבר .'וגו אליו ויגש) יח(

 שדבר למד אתה מכא, 9 אפ� יחר ואל :באזני�
 בעיני אתה חשוב 9 כפרעה כמו� כי :קשות אליו
 עליו ללקות סופ�, ומדרשו. פשוטו זה כמל�
 על שרה זקנתי ידי על פרעה שלקה כמו רעתבצ

 ואינו גוזר פרעה מה אחר דבר. שעכבה אחת לילה
 זו וכי, כ, אתה א7, עושה ואינו מבטיח, מקיי*
 אחר דבר. עליו עינ� לשו* שאמרת עי, שימת היא
 ואת אות� אהרוג תקניטני א* כפרעה כמו� כי

 מתחלה 9 עבדיו את שאל אדני) יט( :אדוני�
, אלה כל לשאול ל� היה למה, עלינו באת בעלילה
 וא7, מבקש אתה אחותנו או, מבקשי* היינו בת�
  :דבר ממ� כחדנו לא, אדוני אל ונאמר כ, פי על
 שקר דבר מוציא היה היראה מפני 9 מת ואחיו) כ(

 יאמר, קיי* שהוא לו אומר א* אמר. מפיו
 לו אי, הא* מאותו 9 לאמו לבדו :אצלי הביאוהו

 את יעזוב א* 9 ומת אביו את ועזב) כב( :אח עוד
 אמו שהרי, בדר� ימות שמא אנו דואגי* אביו
 מקטרג שהשט, 9 אסו� וקרהו) כט( :בדר� מתה
 עכשיו 9 'וגו שיבתי את והורדת� :הסכנה בשעת
, אחיו ועל אמו על בו מתנח* אני אצלי כשהוא
 :אחד ביו* מתו ששלשת, עלי דומה זה ימות וא*

 אביו 9 ומת הנער אי� כי כראותו והיה) לא(
 תאמר וא* 9 הנער את ערב עבד� כי) לב( :מצרתו
 כול* ה*, אחי משאר יותר לתגר נכנס אני למה

 להיות חזק בקשר נתקשרתי אני אבל, מבחו=
 לכל 9 'וגו עבד� נא ישב) לג( :עולמות בשני מנודה
 :ולשמש, ולמלחמה, לגבורה, ממנו מעולה אני דבר

 

 ן"רמב
 ומה. ביניה* כבר שהיה מה בספור יהודה דברי לאריכות טע* ידעתי לא 9 עבדיו תא שאל אדני) יט(

 שיצוה המושל כי, טענה אינה, עליו עינ� לשו* שאמרת עי, שימת היא זו וכי) ו צג ר"ב (ל"רז שאמרו
 המל� מבית שיגנוב הגנבה על שכ, וכל, שיעשה הרעות מ, אותו לפטור מנת על יעשה לא, לפניו אד* להביא

 מג לעיל (בני יחנ� אלהי* בדבר שלו* לו וקרא לטובה עליו עינו ש* כבר ומתחלה. בו ישתה אשר גביעה
 יוכלו, כאשר בר לה* ונת,, לה* משאות והרבה, המלכות בבית לפניו משתה לכבודו לכול* ועשה, )כט

 דר� על לי יראה ואשר :לו לעשות ומה, )א מד לעיל (פירשתי כאשר, לו שהביאו הכס7 מ, יותר, שאת
 נהג וכאשר, לו אמר כאשר ירא הוא האלהי* כי יהודה חשב כי, רחמיו להעיר תחנוני* רק שאינ*, הפשט
 אנחנו לו אמר, הסיפור עני, וזה ):כג מג לעיל (לה* שעשה הצער על אות* לנח* חטא כירא חמלה עמה*
 אמרנו רק, הראשונה כמצות� י�לפנ להורידו כ, ג* הודינו ולא, אדני שאלת מפני זה באחינו הגדנו באונס

 לראות תוסיפו, לא אמרת כי, רעב זלעפות מפני אותו נביא בנפשינו אבל, אביו את לעזוב הנער יוכל לא כי
 ועתה, ובדאגה בפחד הודה ואז, אכל מעט לשבר לשוב בסכנה כולנו היותינו עד לשמוע אבינו רצה ולא. פני

 תחת אותי וקח, הזק, ועל עלינו לרח* לפני� תחנתי נא תפול ולכ,. מרה בנפש ימות הנער אי, כי כראותו
 את עבדי� והורידו שיהיה ויתכ,. הפרשה כל טע* וזה. צדקה תהיה ול�, ממנו אני טוב כי עול* לעבד הנער
 עוד לומר ויש ):טז ה שמות (עמ� וחטאת וכ,, אבינו עבד� שיבת את והורדת, לכבוד כנוי אבינו עבד� שיבת
 פי� על כי, ובתיור� בדבור� שתעמד ראוי, כפרעה כמו� כי יאמר, עי, השמת היא זו שאמרו רבותינו דר� על

 הגביע מעשה שהיה דבריו בסתר יש אבל. יותר לו לפרש ופחד, יזכיר כאשר גדול באונס אותו הבאנו
 יהודה לו אמר) ח צג (רבה בבראשית אמרו וכ�. כרח* על לראותו יבקש למה כי, להעליל* מאתו תחבולה

 בת� שמא, לנו ששאלת כמו אות* שאלת כלו*, אוכל ליקח ירדו מדינות כמה עלינו באת שבעלילה ל� תדע
 :בדבריו נרמז היה זה כי יאמרו. מבקש אתה אחותנו או מבקשי* אנו
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 בעל הטורים 

 דברי* ובגימטריא ג* נכנס ופייסו כי לשלשה.  בגימטריא זהו להלח* ע* יוס97 ויגש אליו יהודה) יח(
ועל זה דורש . שאמר לו אני שוה ל� שכמו שאתה מל� ג* אני מל�. ת שוה"ס. ויגש אליו יהודה. נכנס

. פירוש בי עשה מה שתרצה והנער יעל ע* אחיו. בי אדני. כי הנה המלכי* נועדו) ב, ר צג"ב(במדרש 
ותי הנה כי למחיה ואיד� ואל יחר בעיניכ* כי מכרת* א. ואל יחר אפ� בעבד�. במסורת' ב. ואל יחר

ודרשינ, מלמד שנשתנו פניה* כקדירה כי על מי היה לה* ). ה, להל, מה(שלחני אלהי* לפניכ* 
בגימטריא . כמו� כפרעה. הכא נמי אמר לו יהודה אל ישתנו פני� צרי� אתה ואני לדבר מעט. לחרות

 : ב� אתחל
 

 בראשית פרק לז 
 ַנֶ#+� לֹא ַו
ֹאֶמר ָד*ִמָ
 ַוַ
ִ@ֵלה� ְרא�ֵב, ַוִ
ְ�ַמע) כא(

 ָד* 0ְִ�ְ"כ� !ל ְרא�ֵב, ֲאֵלֶה* ַו
ֹאֶמר) כב( :ָנֶפ�
 !ל ְוָיד ַ�ִ/ְדָ�ר ֲאֶ�ר ַהAֶה ַה�$ר ֶאל אֹת$ ַהְ�ִליכ�
 ֶאל ַלֲהִ�יב$ ִמָ
ָד* אֹת$ ַהִ@יל ְלַמַע, ב$ 0ְִ�ְלח�
 ַוַ
ְפִ�יט� ֶאָחיו ֶאל י$ֵס7 ָ�א ַ#ֲאֶ�ר ַוְיִהי) כג( : ִביו
 :ָעָליו ֲאֶ�ר ַהַ"Bִי* ְ#תֶֹנת ֶאת #.0ְָנ$0 ֶאת י$ֵס7 ֶאת
 �$ ֵאי, ֵרק ְוַה�$ר ַה�ָֹרה אֹת$ ַוַ
ְ�ִלכ� ַוִ
3ָח.ה�) כד(

 ַוִ
ְרא� ֵעיֵניֶה* ַוִ
1ְא� ֶלֶח* ֶלֱאָכל ַוֵ
ְ�ב�) כה( :ָמִי*
 �ְגַמ5ֵיֶה* ִמִ�ְלָעד ָ� ה ִיְ�ְמֵעאִלי* ַחתאְֹר ְוִהֵ+ה

 :ִמְצָרְיָמה ְלה$ִריד ה$ְלִכי* ָולֹט �ְצִרי ְנכֹאת נ1ְִֹאי*
 ֶאת ַנֲהרֹג ִ#י ֶ�ַצע ַמה ֶאָחיו ֶאל ְיה�ָדה ַו
ֹאֶמר) כו(

 ְוִנְמְ#ֶר+� ְלכ�) כז( :ָ�מ$ ֶאת ְוִכBִינ�  ִחינ�
 ה�א ְב1ֵָרנ�  ִחינ� ִ#י ב$ 0ְִהי !ל ְוָיֵדנ� ַלִ
ְ�ְמֵעאִלי*

 :ֶאָחיו ַוִ
ְ�ְמע�
 

 י "רש
) כב( :מיתה היא זו נפש מכת 9 נפש נכנו לא) כא(

 ראוב, על מעידה הקודש רוח 9 אותו הציל למע�
 הוא שיבא, אותו להציל אלא זאת אמר שלא
 לא, שבכול, וגדול בכור אני אמר, מש* ויעלנו
 זה 9 כתנתו את) כג( :בי אלא הסרחו, יתלה
 אביו לו שהוסי7 הוא 9 הפסי� כתונת את :חלוק
 9 מי� בו אי� רק והבור) כד( :אחיו על יותר

 בו שאי, יודע איני, רק והבור שנאמר ממשמע
 בו אי, מי*, מי* בו אי, לומר תלמוד מה, מי*
 9 ארחת) כה( :בו יש ועקרבי* נחשי* אבל

 וגמליה� :ארח הולכי ש* על, שיירת כתרגומו
, משא* את הכתוב פרס* למה 9 'וגו נושאי�
 של דרכ, שאי,, צדיקי* של שכר, מת, להודיע
 ולזה, רע שריח, ועטר, נפט אלא לשאת ערביי*
 כל 9 נכאת :רע מריח יוזק שלא בשמי* נזדמנו

 ואונקלוס, בשמיו מרקחת, נכתה בית כל את וירא*) יג כ ב"מ (וכ, נכאת קרוי הרבה בשמי* כנוסי
 :הקטורת סמני ע* הנמנה, נט7) לד ל שמות (והוא, הקט7 מעצי הנוט7 שר7 9 וצרי :שעוה לשו, תרגמו
 א"אשטורוזי ושמו עשב שרש לשו, פירשוהו ורבותינו). ו ז שביעית (משנה בלשו, שמו לוטס 9 ולט
 :מיתתו את ונעלי* 9 ודמ את וכסינו :כתרגומו, ממו, מה 9 בצע מה) כו( ):א ח (נידה במסכת] ספלול[
 אל יעקב וישמע) ז כח לעיל (וכגו, זה כגו, דברי* קבלת שהיא שמיעה וכל. מניה וקבילו 9 וישמעו) כז(

 וישמעו) ח ג בראשית (כגו,, האוז, שמיעת שהוא וכל, נקבל מתרג*, ונשמע נעשה) ז כד שמות(, אביו
) יב טז שמות(, ישראל וישמע) כב לה ש*(, שומעת ורבקה) ה כז ש*(, בג, מתהל� אלהי*' ה קול את

 :קדמי שמיע, ושמע, ושמעת, ושמעו מתרג* כול,, תלונות את שמעתי
  
 

 בראשית פרק מג 
 ִ�ְלָחה  ִביו ִי1ְָרֵאל ֶאל ְיה�ָדה ַו
ֹאֶמר) ח(

 ָנמ�ת ְולֹא ְוִנְחֶיה ְוֵנֵלָכה ְוָנק�ָמה ִא0ִי ַהַ+ַער
  נִֹכי) ט( :ַטֵ"נ� ַ�* !0ָה ַג* ֲאַנְחנ� ַ�*

 ֲהִביאִֹתיו לֹא ִא* 0ְַבְקֶ�+� ִמָ
ִדי ֶאֶעְרֶב+�
 ָ#ל ְלָ� ְוָחָטאִתי ְלָפֶניָ� ְוִהַ@ְג0ִיו ֵאֶליָ�
 :ַהָ
ִמי*

 י"רש
 תחי זו הליכה ידי על, הקודש רוח בו נצנצה 9 ונחיה) ח(

 9 נמות ולא :אביה* יעקב רוח ותחי) כז מה (שנאמר רוח�
 מתי* כלנו ואנו, יתפש לא ספק יתפש ספק בנימי,. בברע
 את ותתפוש הספק את שתניח מוטב, נל� לא א* ברעב
 א* כי מת אלי� אביאנו שלא 9 לפני� והצגתיו) ט( :הודאי

 :הבא לעול* 9 הימי� כל ל� וחטאתי :חי
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