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In loving memory of Ophir Agassi z”l by his Family 

 
 רש"י 
ואל  יכנסו דברי באזניך: - ויגש אליו וגו'. דבר באזני אדני)יח( 

 כי כמוך כפרעה מכאן אתה למד שדבר אליו קשות: - יחר אפך
חשוב אתה בעיני כמלך זה פשוטו. ומדרשו, סופך ללקות  -

עליו בצרעת כמו שלקה פרעה על ידי זקנתי שרה על לילה אחת 
אחר מה פרעה גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו  שעכבה. דבר

עושה, אף אתה כן, וכי זו היא שימת עין שאמרת לשום עינך 
עליו. דבר אחר כי כמוך כפרעה אם תקניטני אהרוג אותך ואת 

מתחלה בעלילה באת  -אדני שאל את עבדיו )יט(  אדוניך:
עלינו, למה היה לך לשאול כל אלה, בתך היינו מבקשים, או 

תנו אתה מבקש, ואף על פי כן ונאמר אל אדוני, לא כחדנו אחו
מפני היראה היה מוציא דבר שקר  - ואחיו מת)כ(  ממך דבר:

 מפיו. אמר אם אומר לו שהוא קיים, יאמר הביאוהו אצלי:
ועזב את אביו )כב(  מאותו האם אין לו עוד אח: - לבדו לאמו

רך, שהרי אם יעזוב את אביו דואגים אנו שמא ימות בד - ומת
שהשטן מקטרג בשעת  - וקרהו אסון)כט(  אמו מתה בדרך:

עכשיו כשהוא אצלי אני  - והורדתם את שיבתי וגו' הסכנה:
מתנחם בו על אמו ועל אחיו, ואם ימות זה דומה עלי ששלשתן 

אביו  - והיה כראותו כי אין הנער ומת)לא(  מתו ביום אחד:
תאמר למה אני ואם  - כי עבדך ערב את הנער)לב(  מצרתו:

נכנס לתגר יותר משאר אחי, הם כולם מבחוץ, אבל אני 
ישב נא )לג(  נתקשרתי בקשר חזק להיות מנודה בשני עולמות:

לכל דבר אני מעולה ממנו, לגבורה, ולמלחמה,  - עבדך וגו'
 ולשמש:

 בראשית פרק מד
י ְיַדֶבר ָנא ַעְבְדָך ָדָבר  נִּ י ֲאדֹּ ֹּאֶמר בִּ ַגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוי )יח( ַויִּ

י ָכמֹוָך ְכַפְרעֹּה: ַחר ַאְפָך ְבַעְבֶדָך כִּ י ְוַאל יִּ נִּ   ְבָאְזֵני ֲאדֹּ
י ָׁשַאל ֶאת ֲעָבָדיו ֵלאמֹּר ֲהֵיׁש ָלֶכם ָאב אֹו ָאח: נִּ   )יט( ֲאדֹּ

יו  ים ָקָטן ְוָאחִּ י ֶיׁש ָלנּו ָאב ָזֵקן ְוֶיֶלד ְזֻקנִּ נִּ ֹּאֶמר ֶאל ֲאדֹּ )כ( ַונ
יו ֲאֵהבֹו: ּמֹו ְוָאבִּ ָּוֵתר הּוא ְלַבדֹו ְלאִּ ֹּאֶמר ֶאל  ֵמת ַויִּ )כא( ַות
י ָעָליו: יָמה ֵעינִּ ֻדהּו ֵאָלי ְוָאשִּ י  ֲעָבֶדיָך הֹורִּ נִּ ֹּאֶמר ֶאל ֲאדֹּ )כב( ַונ

ֹּא יּוַכל ַהַנַער  יו ָוֵמת:ל יו ְוָעַזב ֶאת ָאבִּ ב ֶאת ָאבִּ   ַלֲעזֹּ
ֹּא  ְתֶכם ל יֶכם ַהָקטֹּן אִּ ֹּא ֵיֵרד ֲאחִּ ם ל ֹּאֶמר ֶאל ֲעָבֶדיָך אִּ )כג( ַות

ְראֹות ָפָני: פּון לִּ י ַוַנֶגד לֹו  תֹּסִּ ינּו ֶאל ַעְבְדָך ָאבִּ י ָעלִּ י כִּ )כד( ַוְיהִּ
י: נִּ ְבֵרי ֲאדֹּ ינּו ֻׁשב ֵאת דִּ ֹּאֶמר ָאבִּ ֶכל:)כה( ַוי ְברּו ָלנּו ְמַעט אֹּ  ּו ׁשִּ

ָתנּו ְוָיַרְדנּו  ינּו ַהָקטֹּן אִּ ם ֵיׁש ָאחִּ ֹּא נּוַכל ָלֶרֶדת אִּ ֹּאֶמר ל )כו( ַונ
ָתנּו: ינּו ַהָקטֹּן ֵאיֶננּו אִּ יׁש ְוָאחִּ ְראֹות ְפֵני ָהאִּ ֹּא נּוַכל לִּ י ל   כִּ

י  י ֵאֵלינּו ַאֶתם ְיַדְעֶתם כִּ ֹּאֶמר ַעְבְדָך ָאבִּ י )כז( ַוי ם ָיְלָדה לִּ ְׁשַניִּ
י: ְׁשתִּ ֹּא  אִּ י ָואַֹּמר ַאְך ָטרֹּף טָֹּרף ְול תִּ )כח( ַוֵיֵצא ָהֶאָחד ֵמאִּ

יו ַעד ֵהָנה: יתִּ ם ָפַני ְוָקָרהּו  ְראִּ )כט( ּוְלַקְחֶתם ַגם ֶאת ֶזה ֵמעִּ
י ְבָרָעה ְׁשאָֹּלה: י ֶאל  ָאסֹון ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת ֵשיָבתִּ )ל( ְוַעָתה ְכבֹּאִּ

ָתנּו ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹו:ַעְבְד  י ְוַהַנַער ֵאיֶננּו אִּ   ָך ָאבִּ
ידּו ֲעָבֶדיָך ֶאת  י ֵאין ַהַנַער ָוֵמת ְוהֹורִּ ְראֹותֹו כִּ )לא( ְוָהָיה כִּ

ינּו ְבָיגֹון ְׁשאָֹּלה: י ַעְבְדָך ָעַרב ֶאת ַהַנַער  ֵשיַבת ַעְבְדָך ָאבִּ )לב( כִּ
י ֵלאמֹּר אִּ  ם ָאבִּ י ָכל ֵמעִּ י ְלָאבִּ יֶאנּו ֵאֶליָך ְוָחָטאתִּ ֹּא ֲאבִּ ם ל

ים: י  ַהָימִּ נִּ )לג( ְוַעָתה ֵיֶׁשב ָנא ַעְבְדָך ַתַחת ַהַנַער ֶעֶבד ַלאדֹּ
ם ֶאָחיו: י ְוַהַנַער ֵאיֶננּו  ְוַהַנַער ַיַעל עִּ י ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל ָאבִּ )לד( כִּ

ְמָצא ֶאת י ֶפן ֶאְרֶאה ָבָרע ֲאֶׁשר יִּ תִּ י: אִּ  ָאבִּ
 

 תהלים פרק מח
ְבֵני קַֹּרח:)א(  ְזמֹור לִּ יר מִּ יר ֱאֹלֵהינּו ַהר ָקְדׁשֹו: ׁשִּ יֹון ַיְרְכֵתי ָצפֹון  )ב( ָגדֹול ה' ּוְמֻהָלל ְמאֹּד ְבעִּ )ג( ְיֵפה נֹוף ְמשֹוש ָכל ָהָאֶרץ ַהר צִּ

ְרַית ֶמֶלְך ָרב: ְשָגב: קִּ ים ְבַאְרְמנֹוֶתיָה נֹוַדע ְלמִּ ים נֹוֲעדּו ָעְברּו ַיְחָדו )ד( ֱאֹלהִּ ֵנה ַהְּמָלכִּ י הִּ ְבֲהלּו  :)ה( כִּ )ו( ֵהָּמה ָראּו ֵכן ָתָמהּו נִּ
יל ַכיֹוֵלָדה: ֶנְחָפזּו: יׁש: )ז( ְרָעָדה ֲאָחָזַתם ָׁשם חִּ יֹות ַתְרׁשִּ ים ְתַׁשֵבר ֳאנִּ יר ה' ְצָבאֹות  )ח( ְברּוַח ָקדִּ ינּו ְבעִּ )ט( ַכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ֵכן ָראִּ

ים ְיכֹוְנֶנָה עַ  יר ֱאֹלֵהינּו ֱאֹלהִּ ים ַחְסֶדָך ְבֶקֶרב ֵהיָכֶלָך: ד עֹוָלם ֶסָלה:ְבעִּ ינּו ֱאֹלהִּ ּמִּ ָלְתָך ַעל ַקְצֵוי ֶאֶרץ  )י( דִּ ים ֵכן ְתהִּ ְמָך ֱאֹלהִּ )יא( ְכׁשִּ
יֶנָך: ְׁשָפֶטיָך: ֶצֶדק ָמְלָאה ְימִּ יֹון ָתֵגְלָנה ְבנֹות ְיהּוָדה ְלַמַען מִּ ְשַמח ַהר צִּ יֹון ְוהַ  )יב( יִּ ְגָדֶליָה:)יג( סֹּבּו צִּ ְפרּו מִּ יפּוָה סִּ יתּו  קִּ )יד( ׁשִּ

ְבֶכם ְלֵחיָלה ַפְסגּו ַאְרְמנֹוֶתיָה ְלַמַען ְתַסְפרּו ְלדֹור ַאֲחרֹון: ים ֱאֹלֵהינּו עֹוָלם ָוֶעד הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות: לִּ י ֶזה ֱאֹלהִּ  )טו( כִּ
 

 פרשת ויגש פרשה צג  -בראשית רבה 
, כי הנה המלכים, זה יהודה ויוסף, עברו יחדיו, זה נתמלא עברה על זה, )תהלים מח( כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו [ב]

נבהלו נחפזו, ולא יכלו אחיו , )בראשית מג( ויתמהו האנשים איש אל רעהו, ()שם המה ראו כן תמהווזה נתמלא עברה על זה, 
, אלו השבטים, אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו אנו מה איכפת לנו, יאי למלך מדיין ח()תהלים מ וגו', רעדה אחזתם שם

, זה יהודה ויוסף, ורוח לא יבא ביניהם, אלו השבטים, אמרו מלכים )איוב מא( אחד באחד יגשועם מלך, ויגש אליו יהודה 
 מה איכפת לנו. מדיינים אלו עם אלו אנו

 
 בראשית פרק מג פסוק לג

יׁש ֶאל ֵרֵעהּו: ים אִּ ְתְמהּו ָהֲאָנׁשִּ ָרתֹו ַויִּ ְצעִּ יר כִּ ְבכָֹּרתֹו ְוַהָצעִּ  ַוֵיְׁשבּו ְלָפָניו ַהְבכֹּר כִּ
 

 בראשית פרק מה פסוק ג
י י יֹוֵסף ַהעֹוד ָאבִּ ֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאנִּ ָפָניו: ַוי ְבֲהלּו מִּ י נִּ ֹּא ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹּתֹו כִּ  ָחי ְול

 
 בראשית פרק מו פסוק ו

ְקֵניֶהם ְוֶאת ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר  ְקחּו ֶאת מִּ ַויִּ
ְצָרְיָמה ַיֲעקֹּב  ָרְכׁשּו ְבֶאֶרץ ְכַנַען ַוָיבֹּאּו מִּ

תֹו:  ְוָכל ַזְרעֹו אִּ

 רש"י 
אבל מה שרכש בפדן ארם נתן הכל לעשו בשביל חלקו  - בארץ כנעןאשר רכשו 

במערת המכפלה, אמר נכסי חוצה לארץ אינן כדאי לי, וזהו )להלן נ ה( אשר 
 כריתי לי, העמיד לו צבורין של זהב וכסף כמין כרי ואמר לו טול את אלו:

 
 


