
 

 חיים ברובנדרהרב 
rcb@atid.org 

 

 חתשע"ויגש  פרשת
 יהודה מלך ישראל

 

 
 

 

 

 בראשית פרק מד
ה: ְרצָּ יו אָּ נָּ ְפלּו ְלפָּ ם ַויִּ ף ְוהּוא עֹוֶדּנּו שָּ ה יֹוסֵּ יתָּ יו בֵּ ה ְוֶאחָּ יֶתם  )יד( ַויָּבֹא ְיהּודָּ ה ַהַמֲעֶשה ַהֶזה ֲאֶשר ֲעשִּ ף מָּ ֶהם יֹוסֵּ )טו( ַויֹאֶמר לָּ

י: ֹמנִּ יש ֲאֶשר כָּ ש אִּ ש ְיַנחֵּ י ַנחֵּ א ֶאת ֲעֹון  ֲהלֹוא ְיַדְעֶתם כִּ צָּ ים מָּ ֱאֹלהִּ ק הָּ ְצַטדָּ ר ּוַמה ּנִּ י ַמה ְּנַדבֵּ ה ַמה ּנֹאַמר ַלאֹדנִּ )טז( ַויֹאֶמר ְיהּודָּ
יַע ְביָּדֹו: בִּ א ַהגָּ ְמצָּ י ַגם  ֲאַנְחנּו ַגם ֲאֶשר נִּ ים ַלאֹדנִּ דִּ ֶּנּנּו ֲעבָּ ֶדיָך הִּ יש ֲאשֶ  ֲעבָּ אִּ ֲעשֹות זֹאת הָּ י מֵּ ה לִּ ילָּ לִּ יַע )יז( ַויֹאֶמר חָּ בִּ א ַהגָּ ְמצָּ ר נִּ

יֶכם: פ לֹום ֶאל ֲאבִּ ֶבד ְוַאֶתם ֲעלּו ְלשָּ י עָּ ְהֶיה לִּ י  ְביָּדֹו הּוא יִּ י ֲאֹדנִּ ְזנֵּ ר ְבאָּ בָּ א ַעְבְדָך דָּ י ְיַדֶבר נָּ י ֲאֹדנִּ ה ַויֹאֶמר בִּ יו ְיהּודָּ לָּ ַגש אֵּ )יח( ַויִּ
מֹוָך כְ  י כָּ ַחר ַאְפָך ְבַעְבֶדָך כִּ ח: ַפְרֹעה:ְוַאל יִּ ב אֹו אָּ ֶכם אָּ אֹמר ֲהיֵּש לָּ יו לֵּ דָּ ַאל ֶאת ֲעבָּ י שָּ ב  )יט( ֲאֹדנִּ נּו אָּ י ֶיש לָּ )כ( ַוּנֹאֶמר ֶאל ֲאֹדנִּ

בֹו: יו ֲאהֵּ בִּ מֹו ְואָּ ר הּוא ְלַבדֹו ְלאִּ תֵּ ּוָּ ת ַויִּ יו מֵּ חִּ ן ְואָּ טָּ ים קָּ ן ְוֶיֶלד ְזֻקנִּ קֵּ לָּ  זָּ ֻדהּו אֵּ ֶדיָך הֹורִּ יו:)כא( ַותֹאֶמר ֶאל ֲעבָּ לָּ י עָּ ינִּ ה עֵּ ימָּ שִּ  י ְואָּ
ת: מֵּ יו וָּ בִּ ַזב ֶאת אָּ יו ְועָּ בִּ י לֹא יּוַכל ַהַּנַער ַלֲעֹזב ֶאת אָּ ֹטן  )כב( ַוּנֹאֶמר ֶאל ֲאֹדנִּ יֶכם ַהקָּ ד ֲאחִּ ם לֹא יֵּרֵּ ֶדיָך אִּ )כג( ַותֹאֶמר ֶאל ֲעבָּ

י: נָּ ְראֹות פָּ פּון לִּ ְתֶכם לֹא ֹתסִּ ינּו ֶאל ַעבְ  אִּ לִּ י עָּ י כִּ י:)כד( ַוְיהִּ י ֲאֹדנִּ ְברֵּ ת דִּ י ַוַּנֶגד לֹו אֵּ בִּ נּו ְמַעט  ְדָך אָּ ְברּו לָּ ינּו ֻשבּו שִּ בִּ )כה( ַויֹאֶמר אָּ
יש ְואָּ  ֹאֶכל: אִּ י הָּ ְראֹות ְפנֵּ י לֹא נּוַכל לִּ ַרְדנּו כִּ נּו ְויָּ תָּ ֹטן אִּ ינּו ַהקָּ חִּ ם יֵּש אָּ ֶרֶדת אִּ יֶנּנ)כו( ַוּנֹאֶמר לֹא נּוַכל לָּ ֹטן אֵּ ינּו ַהקָּ נּו:חִּ תָּ  ּו אִּ

י: ְשתִּ י אִּ ה לִּ ְלדָּ ם יָּ י ְשַניִּ ינּו ַאֶתם ְיַדְעֶתם כִּ לֵּ י אֵּ בִּ יו ַעד  )כז( ַויֹאֶמר ַעְבְדָך אָּ יתִּ ף ְולֹא ְראִּ ֹרף ֹטרָּ ֹאַמר ַאְך טָּ י וָּ תִּ אִּ ד מֵּ ֶאחָּ א הָּ )כח( ַויֵּצֵּ
ה: ּנָּ סֹון וְ  הֵּ הּו אָּ רָּ ַני ְוקָּ ם פָּ עִּ ה:)כט( ּוְלַקְחֶתם ַגם ֶאת ֶזה מֵּ ה ְשֹאלָּ עָּ י ְברָּ תִּ יבָּ י ְוַהַּנַער  הֹוַרְדֶתם ֶאת שֵּ בִּ י ֶאל ַעְבְדָך אָּ ה ְכֹבאִּ )ל( ְוַעתָּ

ה ְבַנְפשֹו: נּו ְוַנְפשֹו ְקשּורָּ תָּ יֶנּנּו אִּ ינּו בְ  אֵּ בִּ יַבת ַעְבְדָך אָּ ֶדיָך ֶאת שֵּ ידּו ֲעבָּ ת ְוהֹורִּ מֵּ ין ַהַּנַער וָּ י אֵּ ְראֹותֹו כִּ יָּה כִּ ה:)לא( ְוהָּ גֹון ְשֹאלָּ  יָּ
ים: ל ַהיָּמִּ י כָּ בִּ י ְלאָּ אתִּ טָּ ֶליָך ְוחָּ יֶאּנּו אֵּ ם לֹא ֲאבִּ אֹמר אִּ י לֵּ בִּ ם אָּ עִּ ַרב ֶאת ַהַּנַער מֵּ י ַעְבְדָך עָּ א ַעְבְדָך ַתַחת  )לב( כִּ ֶשב נָּ ה יֵּ )לג( ְוַעתָּ

יו: ם ֶאחָּ י ְוַהַּנַער ַיַעל עִּ יְך ֶאֱעלֶ  ַהַּנַער ֶעֶבד ַלאֹדנִּ י אֵּ י:)לד( כִּ בִּ א ֶאת אָּ ְמצָּ ע ֲאֶשר יִּ רָּ י ֶפן ֶאְרֶאה בָּ תִּ יֶנּנּו אִּ י ְוַהַּנַער אֵּ בִּ  ה ֶאל אָּ
 

 רש"י 
הלא ידעתם כי איש חשוב כמוני יודע לנחש ולדעת מדעת  - הלא ידעתם כי נחש ינחש וגו')טו(  שהיה ממתין להם: - עודנו שם)יד( 

יודעים אנו שלא סרחנו, אבל מאת הקדוש ברוך הוא נהיתה להביא לנו  -האלהים מצא ( )טז ומסברא ובינה כי אתם גנבתם הגביע:
לשון צדק, וכן כל תיבה שתחלת יסודה צד"י והיא באה לדבר בלשון מתפעל  - ומה נצטדק זאת. מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובו:

התיבה אלא באמצע אותיות העקר, כגון נצטדק מגזרת צדק,  או נתפעל נותן טי"ת במקום תי"ו, ואינה נתנת לפני אות ראשונה של יסוד
)דניאל ד ל( ויצטבע מגזרת צבע, )יהושע ט ד( ויצטירו מגזרת )משלי יג יז( ציר אמונים, )יהושע ט יב( הצטיידנו מגזרת )לעיל מב כה( 

)קהלת יב ה( ויסתבל החגב, מגזרת צדה לדרך. ותיבה שתחלתה סמ"ך או שי"ן כשהיא מתפעלת התי"ו מפרדת את אותיות העקר, כגון 
סבל, )דניאל ז ח( מסתכל הוית בקרניא, )מיכה ו טז( וישתמר חקות עמרי, מגזרת שמר, )ישעיה נט טו( וסר מרע משתולל, מגזרת )איוב 

 - אליו וגו'. דבר באזני אדניויגש )יח(  יב יז( מוליך יועצים שולל, )שמות ט יז( מסתולל בעמי, מגזרת )ירמיה יח טו( דרך לא סלולה:
חשוב אתה בעיני כמלך זה פשוטו. ומדרשו,  - כי כמוך כפרעה מכאן אתה למד שדבר אליו קשות: - ואל יחר אפך יכנסו דברי באזניך:

סופך ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה על ידי זקנתי שרה על לילה אחת שעכבה. דבר אחר מה פרעה גוזר ואינו מקיים, מבטיח 
תקניטני אהרוג אותך ואת ואינו עושה, אף אתה כן, וכי זו היא שימת עין שאמרת לשום עינך עליו. דבר אחר כי כמוך כפרעה אם 

מתחלה בעלילה באת עלינו, למה היה לך לשאול כל אלה, בתך היינו מבקשים, או אחותנו אתה  - אדני שאל את עבדיו)יט(  אדוניך:
מפני היראה היה מוציא דבר שקר מפיו. אמר אם אומר לו  - ואחיו מת)כ(  מבקש, ואף על פי כן ונאמר אל אדוני, לא כחדנו ממך דבר:

אם יעזוב את אביו דואגים אנו  - ועזב את אביו ומת)כב(  מאותו האם אין לו עוד אח: - לבדו לאמו הוא קיים, יאמר הביאוהו אצלי:ש
עכשיו כשהוא  - והורדתם את שיבתי וגו' שהשטן מקטרג בשעת הסכנה: - וקרהו אסון)כט(  שמא ימות בדרך, שהרי אמו מתה בדרך:

אביו  - והיה כראותו כי אין הנער ומת)לא(  על אחיו, ואם ימות זה דומה עלי ששלשתן מתו ביום אחד:אצלי אני מתנחם בו על אמו ו
ואם תאמר למה אני נכנס לתגר יותר משאר אחי, הם כולם מבחוץ, אבל אני נתקשרתי בקשר  - כי עבדך ערב את הנער)לב(  מצרתו:

 לכל דבר אני מעולה ממנו, לגבורה, ולמלחמה, ולשמש: - ישב נא עבדך וגו')לג(  חזק להיות מנודה בשני עולמות:
 

 בראשית פרק מה
תֹו יש אִּ ַמד אִּ י ְולֹא עָּ לָּ עָּ יש מֵּ ל אִּ יאּו כָּ א הֹוצִּ ְקרָּ יו ַויִּ לָּ ים עָּ בִּ צָּ ק ְלֹכל ַהּנִּ ְתַאפֵּ ף ְלהִּ ֹכל יֹוסֵּ יו: )א( ְולֹא יָּ ף ֶאל ֶאחָּ ְתַוַדע יֹוסֵּ   ְבהִּ

י וַ  ְבכִּ ן ֶאת ֹקלֹו בִּ תֵּ ית ַפְרֹעה:)ב( ַויִּ ְשַמע בֵּ ם ַויִּ ְצַריִּ ְשְמעּו מִּ יו  יִּ ְכלּו ֶאחָּ י ְולֹא יָּ י חָּ בִּ ף ַהעֹוד אָּ י יֹוסֵּ יו ֲאנִּ ף ֶאל ֶאחָּ )ג( ַויֹאֶמר יֹוסֵּ
יו: נָּ פָּ ְבֲהלּו מִּ י נִּ י יֹו ַלֲענֹות ֹאתֹו כִּ שּו ַויֹאֶמר ֲאנִּ גָּ ַלי ַויִּ א אֵּ יו ְגשּו נָּ ף ֶאל ֶאחָּ ה:)ד( ַויֹאֶמר יֹוסֵּ ְימָּ ְצרָּ י מִּ יֶכם ֲאֶשר ְמַכְרֶתם ֹאתִּ ף ֲאחִּ  סֵּ

יכֶ  ְפנֵּ ים לִּ י ֱאֹלהִּ ַחנִּ ְחיָּה ְשלָּ י ְלמִּ ה כִּ ּנָּ י הֵּ י ְמַכְרֶתם ֹאתִּ יֶכם כִּ ינֵּ ַחר ְבעֵּ ְצבּו ְוַאל יִּ עָּ ה ַאל תֵּ ב ְבֶקֶרב  ם:)ה( ְוַעתָּ עָּ רָּ ם הָּ ַתיִּ י ֶזה ְשנָּ )ו( כִּ
ים ֲאֶשר נִּ ש שָּ מֵּ ֶרץ ְועֹוד חָּ אָּ יר: הָּ צִּ יש ְוקָּ רִּ ין חָּ ה  אֵּ יטָּ ְפלֵּ ֶכם לִּ ֶרץ ּוְלַהֲחיֹות לָּ אָּ ית בָּ רִּ ֶכם ְשאֵּ שּום לָּ יֶכם לָּ ְפנֵּ ים לִּ י ֱאֹלהִּ נִּ חֵּ ְשלָּ )ז( ַויִּ

ה: יתֹו ְגֹדלָּ ל בֵּ דֹון ְלכָּ ב ְלַפְרֹעה ּוְלאָּ י ְלאָּ נִּ ימֵּ ים ַוְישִּ ֱאֹלהִּ י הָּ ה כִּ ּנָּ י הֵּ ה לֹא ַאֶתם ְשַלְחֶתם ֹאתִּ ם: )ח( ְוַעתָּ יִּ ְצרָּ ל ֶאֶרץ מִּ ל ְבכָּ   ּוֹמשֵּ
ה  ם ְרדָּ יִּ ְצרָּ ל מִּ דֹון ְלכָּ ים ְלאָּ י ֱאֹלהִּ ַמנִּ ף שָּ ְנָך יֹוסֵּ ַמר בִּ יו ֹכה אָּ לָּ י ַוֲאַמְרֶתם אֵּ בִּ ַלי ַאל ַתֲעֹמד:)ט( ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל אָּ ַשְבתָּ ְבֶאֶרץ  אֵּ )י( ְויָּ

ֶניָך ּובְ  ה ּובָּ ַלי ַאתָּ רֹוב אֵּ יתָּ קָּ יִּ ְך:ֹגֶשן ְוהָּ ל ֲאֶשר לָּ ְרָך ְוכָּ ֶניָך ְוצֹאְנָך ּוְבקָּ י בָּ ש  נֵּ רֵּ ּוָּ ב ֶפן תִּ עָּ ים רָּ נִּ ש שָּ מֵּ י עֹוד חָּ ם כִּ י ֹאְתָך שָּ ְלַכְלתִּ )יא( ְוכִּ
ְך: ל ֲאֶשר לָּ יְתָך ְוכָּ ה ּובֵּ יֶכם: ַאתָּ ר ֲאלֵּ י ַהְמַדבֵּ י פִּ ין כִּ ְניָּמִּ י בִּ חִּ י אָּ ינֵּ יֶכם ֹראֹות ְועֵּ ינֵּ ה עֵּ ּנֵּ י ) )יב( ְוהִּ ל ְכבֹודִּ י ֶאת כָּ בִּ ַגְדֶתם ְלאָּ יג( ְוהִּ

ה: ּנָּ י הֵּ בִּ ַהְרֶתם ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת אָּ יֶתם ּומִּ ל ֲאֶשר ְראִּ ת כָּ ם ְואֵּ ְצַריִּ יו: ְבמִּ ארָּ ה ַעל ַצּוָּ כָּ ן בָּ ְניָּמִּ ְבְך ּובִּ יו ַויֵּ חִּ ן אָּ ְניָּמִּ י בִּ ֹפל ַעל ַצְּוארֵּ  )יד( ַויִּ
יו ַויֵּ  ל ֶאחָּ ק ְלכָּ תֹו:)טו( ַוְיַנשֵּ יו אִּ ְברּו ֶאחָּ ן דִּ י כֵּ ֶהם ְוַאֲחרֵּ   ְבְך ֲעלֵּ

 

 רש"י 
  לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים נצבים עליו ושומעין שאחיו מתביישין בהודעו להם: - ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים)א( 
ן בית ממש אלא כמו )תהלים קטו יב( בית ישראל, )מלכים ביתו של פרעה, כלומר עבדיו ובני ביתו. ואין זה לשו - וישמע בית פרעה)ב( 

ראה אותם נסוגים לאחוריהם,  - גשו נא אלי)ד(  מפני הבושה: - נבהלו מפניו)ג(  א' יב כא( בית יהודה מיישניד"א בלע"ז ]בני הבית[:
כי זה שנתים )ו(  להיות לכם למחיה: - למחיה)ה(  אמר עכשיו אחי נכלמים, קרא להם בלשון רכה ותחנונים, והראה להם שהוא מהול:

דלמא תתמסכן,  - פן תורש)יא(  ארץ ישראל גבוה מכל הארצות: - ועלו אל אבי)ט(  חבר ופטרון: - לאב )ח( עברו משני הרעב: - הרעב
ככם. ועוד כי פי המדבר אליכם  בכבודי, ושאני אחיכם, שהרי אני מהול - והנה עיניכם רואות)יב(  לשון )שמואל א' ב ז( מוריש ומעשיר:

השוה את כולם יחד לומר שכשם שאין לי שנאה על בנימין אחי, שהרי לא היה במכירתי, כך אין  - ועיני אחי בנימין בלשון הקודש:
ובנימין  על שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן ליחרב: - ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך)יד(  בלבי שנאה עליכם:

 מאחר שראוהו בוכה ולבו שלם עמהם: - ואחרי כן)טו(  על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף וסופו ליחרב: - בכה על צואריו
 שמתחלה היו בושים ממנו: - דברו אחיו אתו
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 בראשית פרק לא פסוק מ
י: ינָּ עֵּ י מֵּ תִּ ַדד ְשנָּ ה ַותִּ ְילָּ י ֹחֶרב ְוֶקַרח ַבלָּ ַלנִּ י ַביֹום ֲאכָּ יתִּ יִּ  הָּ

 

 רש"י 
 לשון שינה: - שנתי כמו )תהלים קמז יז( משליך קרחו, תרגומו גלידא: - וקרח לשון )דברים ד כד( אש אוכלה: - אכלני חרב

 
 בראשית פרק לז

סִּ  ינּו ְוכִּ חִּ י ַנֲהֹרג ֶאת אָּ יו ַמה ֶבַצע כִּ ה ֶאל ֶאחָּ מֹו:)כו( ַויֹאֶמר ְיהּודָּ י  ינּו ֶאת דָּ י בֹו כִּ נּו ַאל ְתהִּ דֵּ ים ְויָּ אלִּ ְשְמעֵּ ְמְכֶרּנּו ַליִּ )כז( ְלכּו ְונִּ
יו: ְשְמעּו ֶאחָּ נּו הּוא ַויִּ רֵּ ינּו ְבשָּ חִּ  אָּ

 

 רש"י 
וקבילו מניה. וכל שמיעה שהיא קבלת  -וישמעו )כז(  ונעלים את מיתתו: - וכסינו את דמו מה ממון, כתרגומו: - מה בצע)כו( 

דברים כגון זה וכגון )לעיל כח ז( וישמע יעקב אל אביו, )שמות כד ז( נעשה ונשמע, מתרגם נקבל, וכל שהוא שמיעת האוזן, 
)שמות טז כגון )בראשית ג ח( וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן, )שם כז ה( ורבקה שומעת, )שם לה כב( וישמע ישראל, 

 יב( שמעתי את תלונות, כולן מתרגם ושמעו, ושמעת, ושמע, שמיע קדמי:
 

 בראשית פרק מב
ֶדיָך ַאחִּ  ר ֲעבָּ שָּ ים עָּ יֶנּנּו:)יג( ַויֹאְמרּו ְשנֵּ ד אֵּ ֶאחָּ ינּו ַהיֹום ְוהָּ בִּ ֹטן ֶאת אָּ ה ַהקָּ ּנֵּ ַען ְוהִּ ד ְבֶאֶרץ ְכנָּ יש ֶאחָּ י אִּ )לו( ַויֹאֶמר  ... ים ֲאַנְחנּו ְבנֵּ

יֶהם אֹ  ֶהם ַיֲעֹקב ֲאבִּ ה:ֲאלֵּ נָּ יּו ֻכלָּ ַלי הָּ חּו עָּ קָּ ן תִּ מִּ ְניָּ יֶנּנּו ְוֶאת בִּ ְמעֹון אֵּ יֶנּנּו ְושִּ ף אֵּ ַכְלֶתם יֹוסֵּ י שִּ אֹמר  תִּ יו לֵּ בִּ ן ֶאל אָּ )לז( ַויֹאֶמר ְראּובֵּ
ֶליָך: יֶבּנּו אֵּ י ֲאשִּ י ַוֲאנִּ דִּ ה ֹאתֹו ַעל יָּ ֶליָך ְתנָּ יֶאּנּו אֵּ ם לֹא ֲאבִּ ית אִּ מִּ ַני תָּ י בָּ ת ְוהּוא )לֶאת ְשנֵּ יו מֵּ חִּ י אָּ ֶכם כִּ מָּ י עִּ ד ְבנִּ רֵּ ח( ַויֹאֶמר לֹא יֵּ

ה: גֹון ְשאֹולָּ י ְביָּ תִּ יבָּ ּה ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת  שֵּ ְלכּו בָּ סֹון ַבֶדֶרְך ֲאֶשר תֵּ הּו אָּ אָּ ר ּוְקרָּ ְשאָּ  ְלַבדֹו נִּ
 

 רש"י 
מלמד שחשדן שמא  - אתי שכלתם)לו(  ו נתפזרנו בעיר לבקשו:ובשביל אותו אחד שאיננ - ויאמרו שנים עשר עבדיך וגו')יג( 

לא קבל דבריו של ראובן.  - לא ירד בני עמכם)לח(  כל מי שבניו אבודים קרוי שכול: - שכלתם הרגוהו או מכרוהו כיוסף:
 אמר בכור שוטה הוא זה, הוא אומר להמית בניו, וכי בניו הם ולא בני:

 
 בראשית פרק מג פסוק ח

מּות ַגם ֲאַנְחנּו  ְחֶיה ְולֹא נָּ ה ְונִּ כָּ לֵּ ה ְונֵּ קּומָּ י ְונָּ תִּ ה ַהַּנַער אִּ ְלחָּ יו שִּ בִּ ל אָּ אֵּ ְשרָּ ה ֶאל יִּ נּו:ַויֹאֶמר ְיהּודָּ ה ַגם ַטפֵּ  ַגם ַאתָּ
 רש"י 

 ברעב. בנימין - ולא נמות נצנצה בו רוח הקודש, על ידי הליכה זו תחי רוחך שנאמר )מה כז( ותחי רוח יעקב אביהם: - ונחיה
 אם לא נלך, מוטב שתניח את הספק ותתפוש את הודאי:ספק יתפש ספק לא יתפש, ואנו כלנו מתים ברעב 

 
 בראשית פרק מו פסוק כח

ה ֹגשֶ  ה ַויָֹּבאּו ַאְרצָּ יו ֹגְשנָּ נָּ ף ְלהֹוֹרת ְלפָּ יו ֶאל יֹוסֵּ נָּ ַלח ְלפָּ ה שָּ  ן:ְוֶאת ְיהּודָּ
 

 רש"י 
קודם שיגיע לשם. ומדרש אגדה להורות לפניו  - לפניו כתרגומו, לפנות לו מקום ולהורות האיך יתיישב בה: - להורות לפניו

 לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה:
 

 צדיק לפרשת ויגשפרי 
י וגו', שהצדיק הדין על נפשו שכולם להבין ענין הגשה זו אחר שכבר אמר יהודה מה נאמר לאדונ ויגש אליו יהודה וגו'.]א[ 

יהיו עבדים ואחרי זה כאשר הניח להם יוסף שרק מי שנמצא בידו יהיה עבד נגש בתוכחות גם על זה. ויש לומר בזה דהנה 
כאשר נמצא הגביע בידם והיה המשפט על פי דיניהם שיהיו כולם עבדים וכמו שאמרו בעצמם אשר ימצא וגו', וגם אנחנו 

לעבדים אזי הרגיש יהודה בעצמו אשר המשפט צדק בא עליהם מן השמים לשלם להם כפי מדתם שמכרו את נהיה לאדוני 
יוסף לעבד ועבור זה הצדיק על נפשם שיהיו כלם עבדים גם בנימין הגם שלא היה במכירתו, כי העולם נידון אחר רובו וכמו 

וכמו שאמר האלהים מצא וגו', אמנם כאשר אמר  ראובן שלא היה גם כן במכירתו. והיה סבור שהוא משפט מהשם יתברך
להם יוסף שרק בנימין יהיה עבד אז נתיישב יהודה בלבו שזה לא בא מצד עונש של המכירה. רק שזה בעצמו שנמכר יוסף 

לעבד מן השמים נסבה כדי שיתקיים על ידו גזרת בין הבתרים ועבדום ועינו אותם ודייקא על ידי יוסף מפני שהוא היה 
ר שבהם. וכמו שראו שהתאבל יעקב עליו ימים רבים שמזה הוכיחו שיוסף היה צדיק באמת. וסבר שלזה נבחר הוא המובח

להשלים בו העינוי. שכבר אמרנו שיעקב היה סבור שכבר נתקיים על ידו העבדות והעינוי שסבל אצל לבן וכמו שאמר הייתי 
נת' וישב מא' א( והיה יהודה סבור שנבחר יוסף להשלים על ידו ביום אכלני חורב וגו', ועל כן ביקש יעקב לישב בשלוה )ו

העבדות והעינוי. והנה עתה כאשר רוצה מושל מצרים שבנימין יהיה עבד דן יהודה מזה שבודאי יוסף מת כבר ועל כן נבחר 
איננו והגם בנימין מן השמים לקיום גזרת העבדות תחתיו. ובזה יונח מה שאמר כאן ואחיו מת והלא כבר אמרו והאחד 

שפירש"י שמפני היראה אמרו כן כדי שלא יאמר הביאהו אצלי אינו מובן שכבר אמרו והאחד איננו ומה יועיל אם לא ירצה 
להאמינם מה שאומרים שמת. גם מהיכן יביאוהו כיון שאמרו שאיננו ולא ידעו מקומו. ולפי דברינו אמר זה לדבר אמת כפי 

יל עתה להתמרמר מאד בנפשו מפני שגם על יוסף היה הוא עיקר הגורם לצער את מה שדן בדעתו שכבר מת. ועל זה התח
אביו באבילות ועתה נוסף עוד שעל ידי הערבות שלו יגרום חלילה מיתה לאביו ועל כן נגש במרירות נפשו לבקש בתפלה 

שמעים לכאן ולכאן שבפשוטו שיתקבל הוא לעבד ויתקיים בו העבדות והעינוי והנער יעל עם אחיו. כי כל דברי יהודה היה נ
דיבר ליוסף והדברים הללו בעצמם היה כונתו לתפלה להשם יתברך בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני וגו', הכל המכוון 
להשם יתברך אדני שאל וגו', שידע שכל המאורע מהשגחתו יתברך מה ששאל אותם ומה שצוה שיביאו את בנימין. וכעין מה 

נחמיה דכתיב ואתפלל אל אלהי השמים ואומר למלך וגו', שאף שלא מצינו שם שום תפלה רק הדברים שפירש הרמ"ע גבי 
 שדיבר למלך היה כונתו בתפלה להשם יתברך. וכן בכאן היו דברי יהודה שאמר ליוסף במכוון להתפלל להשם יתברך. 
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