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 בראשית פרק מה
)א( ְולֹא ָיֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵפק ְלֹכל ַהִנָצִבים ָעָליו ַוִיְקָרא הֹוִציאּו 

  ָכל ִאיׁש ֵמָעָלי ְולֹא ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו ְבִהְתַוַדע יֹוֵסף ֶאל  ֶאָחיו:
  )ב( ַוִיֵּתן ֶאת ֹקלֹו ִבְבִכי ַוִיְׁשְמעּו ִמְצַרִים ַוִיְׁשַמע ֵבית ַפְרֹעה:

)ג( ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְולֹא ָיְכלּו 
)ד( ַויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו  ֶאָחיו ַלֲענֹות ֹאתֹו ִכי ִנְבֲהלּו ִמָפָניו:

י ַוִיָגׁשּו ַויֹאֶמר ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם ֲאֶׁשר ְמַכְרֶּתם ֹאִתי ְגׁשּו ָנא ֵאלַ 
)ה( ְוַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו ְוַאל ִיַחר ְבֵעיֵניֶכם ִכי ְמַכְרֶּתם  ִמְצָרְיָמה:

)ו( ִכי ֶזה ְׁשָנַתִים  ֹאִתי ֵהָנה ִכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם:
 ָאֶרץ ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר:ָהָרָעב ְבֶקֶרב הָ 

)ז( ַוִיְׁשָלֵחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָבָאֶרץ 
)ח( ְוַעָּתה לֹא ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם  ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפֵליָטה ְגֹדָלה:

ְלַפְרֹעה ּוְלָאדֹון ְלָכל ֵביתֹו  ֹאִתי ֵהָנה ִכי ָהֱאֹלִהים ַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב
)ט( ַמֲהרּו ַוֲעלּו ֶאל ָאִבי ַוֲאַמְרֶּתם  ּוֹמֵׁשל ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ֵאָליו ֹכה ָאַמר ִבְנָך יֹוֵסף ָׂשַמִני ֱאֹלִהים ְלָאדֹון ְלָכל ִמְצָרִים ְרָדה 
ָקרֹוב ֵאַלי ַאָּתה  )י( ְוָיַׁשְבָּת ְבֶאֶרץ ֹגֶׁשן ְוָהִייָת  ֵאַלי ַאל ַּתֲעֹמד:

)יא( ְוִכְלַכְלִּתי  ּוָבֶניָך ּוְבֵני ָבֶניָך ְוצֹאְנָך ּוְבָקְרָך ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך:
ֹאְתָך ָׁשם ִכי עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב ֶפן ִּתָּוֵרׁש ַאָּתה ּוֵביְתָך ְוָכל 

ין ִכי ִפי )יב( ְוִהֵנה ֵעיֵניֶכם ֹראֹות ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמ  ֲאֶׁשר ָלְך:
)יג( ְוִהַגְדֶּתם ְלָאִבי ֶאת ָכל ְכבֹוִדי ְבִמְצַרִים  ַהְמַדֵבר ֲאֵליֶכם:

  ְוֵאת ָכל ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ּוִמַהְרֶּתם ְוהֹוַרְדֶּתם ֶאת ָאִבי ֵהָנה:
 )יד( ַוִיֹפל ַעל ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵיְבְך ּוִבְנָיִמן ָבָכה ַעל ַצָּואָריו:
 )טו( ַוְיַנֵשק ְלָכל ֶאָחיו ַוֵיְבְך ֲעֵלֶהם ְוַאֲחֵרי ֵכן ִדְברּו ֶאָחיו ִאּתֹו:

)טז( ְוַהֹקל ִנְׁשַמע ֵבית ַפְרֹעה ֵלאֹמר ָבאּו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוִייַטב ְבֵעיֵני 
 ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו:

 רש"י 
לא היה יכול  - םולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבי)א( 

לסבול שיהיו מצרים נצבים עליו ושומעין שאחיו 
ביתו של  - וישמע בית פרעה)ב(  מתביישין בהודעו להם:

פרעה, כלומר עבדיו ובני ביתו. ואין זה לשון בית ממש 
אלא כמו )תהלים קטו יב( בית ישראל, )מלכים א' יב כא( 

 ו מפניונבהל)ג(  בית יהודה מיישניד"א בלע"ז ]בני הבית[:
ראה אותם נסוגים  - גשו נא אלי)ד(  מפני הבושה: -

לאחוריהם, אמר עכשיו אחי נכלמים, קרא להם בלשון 
 - למחיה)ה(  רכה ותחנונים, והראה להם שהוא מהול:

עברו משני  - כי זה שנתים הרעב)ו(  להיות לכם למחיה:
ארץ  - ועלו אל אבי)ט(  חבר ופטרון: -לאב )ח(  הרעב:

דלמא  - פן תורש)יא(  וה מכל הארצות:ישראל גב
והנה )יב(  תתמסכן, לשון )שמואל א' ב ז( מוריש ומעשיר:

בכבודי, ושאני אחיכם, שהרי אני מהול  - עיניכם רואות
ועיני אחי  ככם. ועוד כי פי המדבר אליכם בלשון הקודש:

השוה את כולם יחד לומר שכשם שאין לי שנאה  - בנימין
לא היה במכירתי, כך אין בלבי  על בנימין אחי, שהרי

על  - ויפול על צוארי בנימין אחיו ויבך)יד(  שנאה עליכם:
שני מקדשות שעתידין להיות בחלקו של בנימין וסופן 

על משכן שילה שעתיד  - ובנימין בכה על צואריו ליחרב:
 -ואחרי כן )טו(  להיות בחלקו של יוסף וסופו ליחרב:

 - דברו אחיו אתו מאחר שראוהו בוכה ולבו שלם עמהם:
 - והקול נשמע בית פרעה)טז(  שמתחלה היו בושים ממנו:

 כמו בבית פרעה, וזהו לשון בית ממש:

 
 בראשית פרק לז

  )יט( ַויֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִהֵנה ַבַעל ַהֲחֹלמֹות ַהָלֶזה ָבא:
ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו ְבַאַחד ַהֹברֹות ְוָאַמְרנּו ַחָיה )כ( ְוַעָּתה ְלכּו 

)כא( ַוִיְׁשַמע ְראּוֵבן  ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ְוִנְרֶאה ַמה ִיְהיּו ֲחֹלֹמָתיו:
)כב( ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְראּוֵבן  ַוַיִצֵלהּו ִמָיָדם ַויֹאֶמר לֹא ַנֶכנּו ָנֶפׁש:

ְׁשִליכּו ֹאתֹו ֶאל ַהבֹור ַהֶזה ֲאֶׁשר ַבִמְדָבר ְוָיד ַאל ִּתְׁשְפכּו ָדם הַ 
  ַאל ִּתְׁשְלחּו בֹו ְלַמַען ַהִציל ֹאתֹו ִמָיָדם ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאִביו:

)כג( ַוְיִהי ַכֲאֶׁשר ָבא יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ַוַיְפִׁשיטּו ֶאת יֹוֵסף ֶאת 
הּו ַוַיְׁשִלכּו ֹאתֹו  ָעָליו:כָֻּּתְנּתֹו ֶאת ְכֹתֶנת ַהַפִסים ֲאֶׁשר  )כד( ַוִיָקחֻּ

)כה( ַוֵיְׁשבּו ֶלֱאָכל ֶלֶחם ַוִיְׂשאּו  ַהֹבָרה ְוַהבֹור ֵרק ֵאין בֹו ָמִים:
ֵעיֵניֶהם ַוִיְראּו ְוִהֵנה ֹאְרַחת ִיְׁשְמֵעאִלים ָבָאה ִמִגְלָעד ּוְגַמֵליֶהם 

)כו( ַויֹאֶמר  ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה:ֹנְׂשִאים ְנכֹאת ּוְצִרי ָוֹלט הֹוְלִכים 
 ְיהּוָדה ֶאל ֶאָחיו ַמה ֶבַצע ִכי ַנֲהֹרג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִסינּו ֶאת ָדמֹו:

)כז( ְלכּו ְוִנְמְכֶרנּו ַלִיְׁשְמֵעאִלים ְוָיֵדנּו ַאל ְּתִהי בֹו ִכי ָאִחינּו 
ּו ֲאָנִׁשים ִמְדָיִנים )כח( ַוַיַעְבר ְבָׂשֵרנּו הּוא ַוִיְׁשְמעּו ֶאָחיו:

ֹסֲחִרים ַוִיְמְׁשכּו ַוַיֲעלּו ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהבֹור ַוִיְמְכרּו ֶאת יֹוֵסף 
  ַלִיְׁשְמֵעאִלים ְבֶעְׂשִרים ָכֶסף ַוָיִביאּו ֶאת יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה:
ֶאת  )כט( ַוָיָׁשב ְראּוֵבן ֶאל ַהבֹור ְוִהֵנה ֵאין יֹוֵסף ַבבֹור ַוִיְקַרע

)ל( ַוָיָׁשב ֶאל ֶאָחיו ַויֹאַמר ַהֶיֶלד ֵאיֶננּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני  ְבָגָדיו:
)לא( ַוִיְקחּו ֶאת ְכֹתֶנת יֹוֵסף ַוִיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִזים ַוִיְטְבלּו  ָבא:

ל )לב( ַוְיַׁשְלחּו ֶאת ְכֹתֶנת ַהַפִסים ַוָיִביאּו ֶא  ֶאת ַהכֹֻּּתֶנת ַבָדם:
 ֲאִביֶהם ַויֹאְמרּו זֹאת ָמָצאנּו ַהֶכר ָנא ַהְכֹתֶנת ִבְנָך ִהוא ִאם לֹא:

)לג( ַוַיִכיָרּה ַויֹאֶמר ְכֹתֶנת ְבִני ַחָיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטֹרף ֹטַרף 
 יֹוֵסף:

 

 רש"י 
אמר ר' יצחק מקרא זה  - ונראה מה יהיו חלומותיו)כ( 

הקודש אומרת כן. הם אומרים נהרגהו,  אומר דרשני, רוח
והכתוב מסיים ונראה מה יהיו חלומותיו, נראה דבר מי 

יקום או שלכם או שלי. ואי אפשר שיאמרו הם ונראה מה 
לא )כא(  יהיו חלומותיו מכיון שיהרגוהו בטלו חלומותיו:

 - למען הציל אותו)כב(  מכת נפש זו היא מיתה: - נכנו נפש
ל ראובן שלא אמר זאת אלא להציל רוח הקודש מעידה ע

אותו, שיבא הוא ויעלנו משם, אמר אני בכור וגדול שבכולן, 
את  זה חלוק: - את כתנתו)כג(  לא יתלה הסרחון אלא בי:

  הוא שהוסיף לו אביו יותר על אחיו: - כתונת הפסים
ממשמע שנאמר והבור רק,  - והבור רק אין בו מים)כד( 

תלמוד לומר אין בו מים, מים  איני יודע שאין בו מים, מה
כתרגומו  -ארחת )כה(  אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו:

למה  - וגמליהם נושאים וגו' שיירת, על שם הולכי ארח:
פרסם הכתוב את משאם, להודיע מתן שכרן של צדיקים, 
שאין דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע, 

כל כנוסי  - נכאת ח רע:ולזה נזדמנו בשמים שלא יוזק מרי
בשמים הרבה קרוי נכאת וכן )מ"ב כ יג( ויראם את כל בית 

 -וצרי  נכתה, מרקחת בשמיו, ואונקלוס תרגמו לשון שעוה:
שרף הנוטף מעצי הקטף, והוא )שמות ל לד( נטף, הנמנה עם 

לוטס שמו בלשון משנה )שביעית ז ו(.  - ולט סמני הקטורת:
עשב ושמו אשטורוזי"א  ורבותינו פירשוהו לשון שרש
מה ממון,  - מה בצע)כו(  ]ספלול[ במסכת נידה )ח א(:

  וישמעו)כז(  ונעלים את מיתתו: - וכסינו את דמו כתרגומו:
וקבילו מניה. וכל שמיעה שהיא קבלת דברים כגון זה וכגון )לעיל כח ז( וישמע יעקב אל אביו, )שמות כד ז( נעשה ונשמע,  -

מתרגם נקבל, וכל שהוא שמיעת האוזן, כגון )בראשית ג ח( וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן, )שם כז ה( ורבקה 
  )שמות טז יב( שמעתי את תלונות, כולן מתרגם ושמעו, ושמעת, ושמע, שמיע קדמי:שומעת, )שם לה כב( וישמע ישראל, 

בני יעקב את יוסף מן  -וימשכו  זו היא שיירא אחרת, והודיעך הכתוב שנמכר פעמים הרבה: - ויעברו אנשים מדינים)כח( 
 ובמכירתו לא היה שם, שהגיע  - וישב ראובן)כט(  הבור וימכרוהו לישמעאלים, והישמעאלים למדינים, והמדינים למצרים:
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 לז ]המשך[י לפרק "רש
אנה אברח מצערו  - אנה אני בא)ל(  יומו לילך ולשמש את אביו. דבר אחר עסוק היה בשקו ובתעניתו על שבלבל יצועי אביו:

זה שמה, וכשהיא דבוקה לתיבה אחרת כגון )פסוק לא(  - הכתנת)לב(  דמו דומה לשל אדם: - שעיר עזים)לא(  של אבא:
 - חיה רעה אכלתהו היא זו: - ויאמר כתנת בני)לג(  ק ג( כתנת פסים, )ויקרא טז ד( כתנת בד, נקוד כתנת:כתנת יוסף, )פסו

נצנצה בו רוח הקדש, סופו שתתגרה בו אשת פוטיפר. ולמה לא גלה לו הקדוש ברוך הוא, לפי שהחרימו וקללו את כל מי 
 היאך אגלה והקב"ה אינו רוצה לגלות לו: שיגלה, ושתפו להקב"ה עמהם, אבל יצחק היה יודע שהוא חי, אמר

 
 בראשית פרק מב פסוק לד

 ת ָהָאֶרץ ִּתְסָחרּו:ְוָהִביאּו ֶאת ֲאִחיֶכם ַהָקֹטן ֵאַלי ְוֵאְדָעה ִכי לֹא ְמַרְגִלים ַאֶּתם ִכי ֵכִנים ַאֶּתם ֶאת ֲאִחיֶכם ֶאֵּתן ָלֶכם ְוֶא 
 

 רש"י 
 תסובבו. וכל לשון סוחרים וסחורה על שם שמחזרים וסובבים אחר פרקמטיא: - ואת הארץ תסחרו

 
 [א"שנה תרל]שפת אמת 

מה שנבהלו השבטים נראה ע"י שנתגלה הארת יוסף הי' הבושה מה שטעו בקדושת יוסף ע"י  במדרש אוי לנו מיום הדין כו'.
ה"ז עצמם הם מלא קדושה בפנימיות. וזהו עיקר הבושה שצריך ההסתר. וזה עצמו הבושה לעתיד לבוא שיתגלה שעניני עו

להיות לאדם כשמברר לעצמו שבכל דבר יש חיות השי"ת ואיך נוכל לעשות בכח השי"ת היפוך רצונו. והכלל כי הפנימיות 
"ש נבהלו הוא בחי' יוסף שומר הברית הוא נקודה הפנימיות נק' ברית וביטול הערלה שהוא חיצוניות דחפיא ברית כנ"ל וז

 מפניו כנ"ל:
 

 פרשה צגבראשית רבה 
ר' אלעזר בן עזריה אמר אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה, ומה יוסף הצדיק שהוא ב"ו כשהוכיח את אחיו לא  [יא]

 בשר ודםאחד עאכ"ו שאין כל יכלו לעמוד בתוכחתו, הקדוש ברוך הוא שהוא דיין ובעל דין ויושב על כסא דין ודן כל אחד ו
 יכולים לעמוד לפניו.

 
 [ב"שנה תרע]פרשת ויגש לשם משמואל 

ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו, ולא נאמר ממנו, נראה דמפניו דייקא, היינו דעד כה שהסתיר עצמו מהם הסתיר 
פניו מאירים מאד כעין מעשה דנתן צוציתא )רש"י  עצמו גם במראית פניו, אף שחכמת אדם תאיר פניו, ובלי ספק שהיו

סנהדרין ל"א ב(, ועוד שהי' זיו איקונין של יעקב דומה לו ושופרי' דיעקב מעין שופרי' דאדה"ר, מ"מ לא הכירו בו מאומה 
ים והי' נדמה להם רק כאיש חכם מחכמי האומות ולא יותר, ובודאי לא נקל הוא להסתיר עצמו כ"כ, ומכל שכן בפני אנש
חכמים וצדיקים כמו השבטים שבודאי היו מבינים בצורת הפרצוף, וע"כ כשהתודע עצמו להם היו כל האורות שבפניו 

בוקעים עוד יותר, כטבע כל דבר העצור כשהתפרץ לצאת בוקע ויוצא בכח גדול מאד והיו פניו בודאי נוראים מאד, ובזה 
ומתפעל לאמר מה זאת, לפני רגע הי' נראה כאיש פשוט, וכמו רגע  נבהלו מפניו דייקא. ולשון נבהל הוא כמו עומד משומם

נהפך למראה מלאך ה' נורא מאד, ומזה הבינו עד כמה טעו בו בעת שמכרוהו שחשבוהו למחויב מיתה והנה הוא איש רם 
רים ראש. ונשא וגבה מאד, והי' העולם חשך בפניהם שלאיש כזה עשו מה שעשו, עד שלא יכלו לדבר ולא הי' להם מצח לה

 ובזה יש לפרש פני שבת נקבלה, והבן:
וזה שאיתא במדרש )פ' צ"ג( אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה וכו' יוסף קטנן של שבטים וכו' לכשיבוא הקדוש ברוך 

אה כל הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מה שהוא שנאמר אוכיחך ואערכה לעיניך עאכו"כ. והיינו שלעתיד שיתגלה כבוד ה' ויר
אחד בעיניו שמלא כל הארץ כבודו, והוא רואה ומביט מאזין ומקשיב לכל תנועה קלה ומחשבה שבלב האדם, יזכור כל אדם 

למי עוללתי כה, ובפני מי עשיתי מה שעשיתי. וזה שכתוב אוכיחך ואערכה לעיניך, היינו שאין אומר ואין דברים, רק שיהי' 
יבין מה עשה, בודאי הבושה ידכא לארץ חיתו ולא ישאר עוד לא פה לדבר ולא מצח נערך לפני כל איש ואיש ומעצמו יראה ו

 להרים ראש:
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